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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, 25 . 1 . 1976 
günü Bütçe Karma Komisyonunda müzakerelerin 
bitiminden sonra vukua gelen olay; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Selâhattin Babüroğlu, 
Cumhurbaşkanlığı binasının önündeki yeşil alanın 
kamulaştırılmasından vazgeçilmesi nedeniyle kamu
nun uğrayacağı zarar; 

Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk, Pazarcık olay
ları konularında gündem dışı; 

Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım; 
Erzincan Üyesi Niyazi Unsal İçtüzüğün 65 nci 

maddesine göre; 
Kars Üyesi Sırrı Atalay; 
Aydın Üyesi İskender Cenap E^e. usul hakkında 

birer demeçte bulundular. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştırma 
Bakam Nahit Menteşe'ye Devlet Bakanı Gıyasettin 
Karaca'nm; 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve 

Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çabşma Bakanı Ah

met Tevfik Paksu'nun vekillik etmelerinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri ve 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu; 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu Başkanlıkları
nın, Komisyonlarının görev bölümüne dair tezkere
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkere
sinde gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ka
bul olundu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere yapılan 
seçim sonucunda Genel Kurulda çoğunluk bulunma
dığı anlaşıldığından; 

2 . 2 . 1976 Pazartesi günü saat 09.30'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 17.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kâzım Kangal 

Kâtip 
Urfa Üyesi 

Abdülgani D emir kol 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi : 1/364; Cumhuriyet Senatosu : 1/368) 
(S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) 

3. — Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı 
1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/365) (Cumhuriyet 
Senatosu : 1/369) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 
31 . 1 . 1976) 
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4. — Anadolu Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/366; Cumhuriyet Senatosu : 1/370) 
(S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : .31 . 1 . 1976) 

5. — Ankara Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/367; Cumhuriyet Senatosu : 1/371) 
(S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 3! . 1 . 1976) 

6. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/368; Cumhuriyet Senatosu : 1/372) 
(S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) 

7. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/369; Cumhuriyet Senatosu : 
1/373) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 31.1.1976) 

8. — Çukurova Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 
1/374) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 31.1.1976) 

9. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 
.1/375) (S. Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 31.1.1976) 

10. — Ege Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/372; Cumhuriyet Senatosu : 1/376) (S. 
Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 3 1 . 1 . 1976) 

11. — Fırat Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meciisi : 1/373; Cumhuriyet Senatosu : 1/377) (S. 
Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 31.1.1976) 

12. — Hacettepe Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/374; Cumhuriyet Senatosu : 
1/378) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 3 1 . 1 . 1976) 

13. —• İstanbul Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/375; Cumhuriyet Senatosu : 1/379) 
(S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 3 1 . 1 . 1976) 

14. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 
1/380) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi : 31.1.1976) 
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15. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/377; Cumhuriyet Senatosu : 
1/381) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 31.1.1976) 

16. — İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri 
1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/378; Cumhu
riyet Senatosu : 1/382) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma 
tarihi : 3 1 . 1 . 1976) 

17. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1/379; Cumhuriyet Senato
su : 1/383) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 
3 1 . 1 . 1976) 

18. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/380; Cumhu
riyet Senatosu : 1/384) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma ta
rihi : 31 .1 .1976) 

19. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1/381; Cumhuriyet Se
natosu : 1/385) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 
31 .1 .1976) 

20. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lümü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/382; Cum
huriyet Senatosu : 1/386) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 1 .1976) 

21. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma :Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/383; Cumhuriyet Senatosu : 1/387) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi 31.1 .1976) 

22. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/384; Cumhuriyet Se
natosu : 1/388) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 
31 . 1 . 1976) 

23. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1/385; Cumhuriyet Senato
su : 1/389) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 
3 1 . 1 . 1976) 
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24. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo

ru (Millet Meclisi : 1/386; Cumhuriyet Senatosu : 

1/390) (S. Sayısı : 538) (Dağitma tarihi : 31.1.1976) 

25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/387; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/391) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
3 1 . 1 . 1976) 

KÂTIPLER 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.30 

BAŞKAN — M. Tekin Anburun 

Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Sabahattin Savcı (Diyarbakır), 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 30 ncu 

IH. — BAŞKANLİK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Başkanın 1976 Malî Yılı Bütçesinin Türk ! 
Milletine mutlu neticeler getirmesini dileyen demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ve kıymetli arkadaşlarım; 

1976 Malî Yılı Bütçesi müzakerelerine başlamaz
dan evvel, önce bu bütçeyi inceleyebilmek için çok 
kısa zamanda çok yoğun bir çalışma zorunda kalmış 
bulunan fakat büyük bir gayret ve titizlik göstere
rek ve geceli gündüzlü çalışarak, gerekli mühlet için
de Yüce Senatoya sunmuş bulunan Bütçe Karma Ko
misyonumuzun Başkanlık Divan ve üyelerini ve bu 
müstesna başarıca emeği ve gayreti geçmiş bulunan 
bütün idareci ve yardımcı personeli tebrik eder ve 
hepiniz adına teşekkürlerimi sunarım. 

Bu arada, Anayasamızın 94 ve İçtüzüğümüzün de 
86, 87, 88 ve diğer maddeleri gereğince, bütçe müza
kereleri hakkında konulmuş bulunan özel hükümler 
ve sıkı kayıtların tatbiki mecburiyetini gözönünde 

tutarak, Danışma Kurulunca hazırlanmış ve Yüce 
Genel Kurulunuzun da tasvibinden geçmiş bulunan, 
1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesine ait prog
ram da bütün sayın üyelerimize dağıtılmış bulun
maktadır. 

Müzakerelerin selâmeti ve başarısı yönünden çok 
önemli bulunan işbu Program hükümlerinin de kıy
metli Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve sayın Hükümet 
mensubu görevli arkadaşlarımız tarafından, her za
man olduğu gibi. bu kerre de gereken itina ve titiz
likle yerine getirileceğine dair olan inanç ve güven
cimi bir defa daha teyiden arz ederim. 

Bu Bütçe tetkik ve müzakerelerinin gerekli müh
let içinde ve başarı ile geçmesini, neticede Ulu Mil
letimize ve Devletimize hayırlı, uğurlu hizmetler ve 
sonuçlar getirmesini temenni ederek. Ulu Tanrıdan 
niyaz ederek hepinizi saygılarımla selâmlar ve yürek
ten başarılar dilerim. (Alkışlar) 

ÎV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe I BAŞKAN — Cumhuriyet Sentasunun sayın üyeleri, 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/363 
Cumhuriyet Senatosu: 1/367) (S. Sayısı: 515) (I) 

(1) 515 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

kıymetli arkadaşlarım; 
Şimdi, Gündemimizin tek konusu olan 1976 Malî 

Yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Yüce Senato Genel 
Kuruluna, Hükümet adına takdimini yapacak olan 
sayın Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'u kürsüye 
davet ediyorum. 
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Buyurun sayın Ergenekon. (A.P. sıralarından al
kışlar) 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

1976 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun 
tasarıları, Bütçe Plan Karma Komisyonunun uzun 
süre çalışarak, dikkatli tetkiklerinden geçerek Yüce 
Senatonun tetkik ve tasvibine sunulmuş bulunmak
tadır. 

Hükümet adına, Bütçeyi huzurlarınızda takdim 
edeıken, Yüce Senatoyu, başta sayın Başkan olmak 
üzere, saygı ile selâmlıyorum. 

Bütçe tasarıîarıyle birlikte Yüce Senatonun tet
kiklerine bütçe gerekçeleri, Yıllık Ekonomik Rapor 
ve Yıllık Program da sunulmuş bulunmaktadır. 

Bütçeler, hergeçen yıl, ekonomik hayata çok daha 
müessir vesikalar haline gelmeye başlamıştır. Kay
nakların tümüne Devletin hâkim olduğu, tümü hak
kında, tahsis niteliğinde kararlar verildiği rejimler
de, bütçe vesikaları tahsis ve yetkiler belgesi mahiye
tinde görüldüğü halde, demokratik ülkelerde, kay
naklar üzerinde karar vermeye yetkili kdınan kişiler, 
millî irade karşısında, hesaplarını öncelikle, bütçede 
koymuş olduğu prensipler ve bütçe ile almak istedik
leri yetkilerle göstermiş olurlar. 

Bu itibarla, demokratik ülkelerde bütçeler, millî 
kaynaklar hakkında, idare edenlerin, yani siyasî 
iktidarın, nasıl tasarruf etmek istediği, bu kaynakları 
ülkenin yararına hangi prensiplerle kullanmak istedi
ği, bu kullanılışın önceliklerinin ne olduğunu, hangi 
politikalarla bu sonuca varılacağını, bütçelerde ve 
onunla birlikte getirilen politikalarda belirtilmesi mu-
tatdîr. 

Ülkemizde, bütçe hazırlanışına ve bütçede bulun
ması icabeden hususlara ait riayeti zorunlu kaideler 
mevcuttur. Bütçeden önce ve bütçeye tesir edici bir
takım vesikalar vardır, bu vesikaların bir kısmı Yüce 
Meclislerin tasvibinden geçmiş vesikalardır, bir kısmı 
Hükümet kararı şeklinde oluşturulan vesikalardır. 
Bunların başında kalkınma planları gelir. 

Kalkınma planları, belirli bir süre için, ülkemizde 
5 yıllık dönemler için, kaynakların nacıl kullanıla
cağını, önceliklerinin ne olduğunu, prensipler ve ge
nel hedefler seviyesinde gösteren vesikalardır. Kıt 
olan kaynakları, daha yüksek nispette ihtiyaçlarla 
dengelemek için kalkınma planları yapılmıştır. 

Kalkınma planlarının nasıl bir hukukî vesika ni
teliğinde olduğu bir tartışma konusu olmuştur ülke-
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rnizde; ancak planların Meclis kararı şeklinde ka
bulü ve neşri, plan vesikasının hukukî niteliğini tes
pit edici şekilde sonuca bağlanmıştır. 

ülkemizde kalkınmanın plana bağlanması zaru
rîdir; planın da plan vasfını ve uygulanabilirlik gü
cümü kazanabilmesi için Meclislerin tasvibinden geç
mesi şarttır. Ancak, plan, kanun niteliğinde bir vesi
ka değildir. İçinde uygulama hükmü yoktur. Bakan
lar Kurulu tarafından uygulanır veya filân bakanlar 
tarafından uygulanır, diye bir hükmü uhtiva etme
mektedir; ancak plan, kanun gibi, derhal uygulana
bilirlik vasfı kazanan bir vesika olmamakla beraber, 
uyulması mecburî bir vesikadır. Bu vesika, iki organa 
birtakım zorunlu mükellefiyetler yüklemektedir. Bu 
organlardan biri Yasama Oryanı diğeri Yürütme Or
ganıdır. 

Plan, Yasama Organına, Yasama Meclislerinden 
çıkacak kanunların, plana uygun olması direktifini 
vermiştir. Bunun için de ayrıca planın bütünlüğünün 
korunmasına dair de bir kanun mevcuttur. Bu, 77 sa
yılı Kanun olarak anılan Kanundur. 

Yasama Organları, planın bütünlüğünü muhafaza 
ve almış olduğu yasama tasarruflarının, plana uygun
luğuna dikkat ederken, aynı zamanda da plana işler
lik, plana hayatiyet kazandırıcı vesikaları getirmek
tedir. Bu haliyle plan, kendi başına derhal yürütmeye 
konulamayan; ama Yasama Meclislerince» onun uy
gulanmasını sağlayıcı tedbirlerin, gerektiğinde yasa
ma kararlan şeklinde çıkmasını emreden bir vesika 
niteliğindedir. 

Planm ikinci muhatabı Yürütme Organıdır. Pla
nın yıllık dilimler halinde tatbiki öngörülmüştür. Yıl
lık dilimler halinde tatbiki için de her yıla has prog
ramların yapılması, o yıl içindeki imkânlarla, hangi 
hedeflere, planm hangi dilimlerini gerçekleştirmek 
maksadıyle varılacağının, programlarda belirtilmesi 
öngörülmüştür. 

Yıllık programların, plan genel direktiflerine uy
gun olarak yapılması gerekir; ancak yıllık program
larda aynı zamanda plan dengeleri yeniden gözden 
geçirilir, 5 yıllık dağılım içinde, birtakım revizyon
lar da yapılabilir. Bu da plan ve planm uygulanma
sını sağlayıcı mevzuatın hükmüdür. 

Birisi teşriî, diğeri icraî nitelikte olan bu tasarruf
lar yapılmadığı sürece, planın uygulanması imkanı 
yoktur. Bu tasarrufların yapılması ise, plan anlayışı 
ve Anayasa hükmü gereği olarak zorunludur. 

5 — 
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Bunun yanında, yıllık bütçelerin etkinliği bir teşriî 
meclis kararı da vardır. Bu karar, Hükümet Progra
mıdır. Hükümet programları da yürütme görevini alan 
siyasî iktidarın, yürütme görevi devam ettiği sürece 
ülkeyi hangi sosyal ve ekonomik kaidelerle, hangi he
deflere götürmek için sadece ekonomik ve sosyal veç
hesi bakımından, idare edeceğini belirleyen vesika
lardır. 

Hükümet programları sadece ekonomik ve sosyal 
muhtevalı değil, aynı zamanda siyasî muhtevalı bir 
hayli hüküm de 'ihtiva ederler. Ancak, Millet Meclisi
nin güvenine iktiran etmiş, olan Hükümet Programı, 
bu program içinde bulunan sosyal ve ekonomik nite
likteki tedbir ve taahhütlerin icrası için Hükümetin 
istemiş olduğu yetkiyi vermekle kalmaz, aynı za
manda bunu «icra et» görevini de Hükümete vermiş 
olur. Hükümet Programının tasdikini sağlayan karar 
da bir Millet Meclisi kararıdır. Hükümetler, MiL'et 
Meclisinin bu kararma uymak zorunluğundadırlar. Bu 
itibarla bütçeler, plan ve programa olduğu gibi, Hü
kümet programlarına da uymak mecburiyetindedir. 

Burada hatıra bir sual gelebilir; peki Hükümet 
Programı ve plan arasındaki uygunluk nasıl sağlana
bilecektir, nasıl temin edilebilecektir. Planın kabu
lüne karar veren Yasama Organı, Hükümet Programı
nın da kabulüne karar vermektedir. Bu haliyle hükü
metlere, öncelikle plana uygun olarak hazıranması 
ve hazırlanmış olduğu farzolunan programlarını uy
gulama yetkisi verirken, aynı zamanda bu program 
içinde mevcut ekonomik ve sosyal nitelikteki hüküm
lerin plana uygunluğunu da Yasama Meclisi kabul 
etmiş demektir. 

Bu itibarla bütçelerin, yıllık programların plana 
uygun olup olmadığı tartışmasını yaparken; plan -
Hükümet Programı birlikte düşünülmesi gerektiği 
kanaatindeyim. Bu. plan ve program arasında bir 
tercih değil, ikisi arasındaki uyum ve dengenin sağ
lanması meselesidir. Bunun dışında bir yorum, öyle 
zannediyorum ki, siyasî iktidarların kendine has 
programlara sahip olmasını dahi engelleyebilir: Ka
naatimizce Hükümet Programını tasvip eden ve ona 
güven veren Yasama Meclisi, bu programın plana 
uygun olup olmadığı münakaşasını bu karariyle bitir
miş olmaktadır. 

Bütçeler, bu itibarla siyasî iktidarların kendi prog
ramlarında öngörmüş olduğu hedefleri gerçekleştir
meye elverişli ve yeterli birtakım tedbir ve imkânları 
bünyelerinde getirmek zorundadırlar. Bunun yanın
da aynı zamanda Hükümete verilmiş olan birtakım 

yetkiler de bu taahhütlerin icrasını sağlayıcı nite
likte olmalıdır, 

Bütçelerle siyasî iktidarlar, ülkeyi belirli bir dö
nemde kısa veya orta vadeli bir dönemde hangi eko
nomik hedeflere götürmek istediklerini, vatandaşa 
hangi hayat şartını uygun gördüklerini, bunu hangi 
imkânlarla ne süre içinde sağlayabileceklerini ifade 
ermek durumundadırlar. Toplumun hangi kesimle
rinden nasıl fedakârlık istendiği, neye karşı bu fe
dakârlığın istendiği yine bütçelerle belirlenmek du
rumundadır. 

Aynı şekilde bütçeler, kalkınmanın nimetlerinin 
nasıl tevzi edileceği, gelirler arasındaki adaletin ve 
dengenin nasıl sağlanacağı hakkındaki hüküm ve 
tedbirleri hem bünyelerinde, hem de beraberlerinde 
getirdikleri politikarlarda ihtiva ederler. 

Bütçeler, bir yıl için hazırlanan vesikalar olduk
ları halde, 12 ay zarfında uygulanması öngörülen 
kaideleri genellikle ihtiva ettikleri halde, sadece 
12 aya taallûk eden vesikalar olarak kabulleri müm
kün değildir. Bütçeler, kendilerinden evvel oluşmuş 
olan ekonomik şartlardan etkilenirler, kendilerin
den sonra oluşacak olan ekonomik şartlara da etki 
yaparlar. Bu itibarla 1976 yılı Bütçesi de kendisinden 
önce meydana gelen ekonomik şartlar, kendisinden 
önce mevcut bütçelerin tabiî olarak etkisi altında 
kalmıştır. 1976 bütçesi hazırlanırken; 1974, 1975 yı
lının Türkiye'sinin, ekonomik şartlarına 1974 - 1975 
yılının Bütçesine herhalde yakından bakmak gerek
miştir. Yine bundan sonraki yılların bütçeleri hazır
lanırken 1976 yılının Bütçesi de öncelikle 1977 yılı
nın programını ve bütçesini etkileyecektir. 

Bunun yanında millî ekonomiler ne kadar güçlü 
olursa olsun, kendilerine ne kadar yeterli olursa ol
sun, dünyada kendileri dışında gelişmiş olan eko
nomik şartlardan tamamen etkisiz kalmamakta
dırlar. Dünyanın birkaç büyük ve kendi kendine ye
terli farzedilebilecek ekonomileri dahi, kendilerinin 
dışında geliştirilen şartlardan ehemmiyetli nispette 
müteessir olmaktadır. Tabiatiyîe Türkiye ekonomisi 
de kendisi dışında dünyada gelişmiş şartlardan ehem
miyetli nispette etkilenecektir. Nitekim, bundan ön
ceki bütçelerde olduğu gibi, 1976 yılı Bütçesinde de 
dünyanın gelişmekte olan şartları, bütçemizin bü
yüklüklerine ve bütçemizin dengelerine etkisini yap
mıştır. 

Özellikle son üç yıldır dünya ekonomisinde bun
dan evvel alışılmamış olan bir gelişme müşahade edil
miştir. Bu gelişme Batı ekonomilerinin, özellikle 
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ileri sanayi ekonomilerinin kolay kolay kabui edeme
yecekleri, kolay kolay hazmedemeyecekleri yaygın 
ve hızlı enflasyonla, bu enflasyon içinde durgunluk 
hali şeklinde gösterilebilir: 1973 yılında Batı ekonomi
leri gelişmelerinin en yüksek seviyelerine varmışlardır. 
Ancak, bu yılın ikinci yarısından sonra bu ekono
milerde daha başka farktörlerin kendilerini mütessir 
etmeye başladığı görülmektedir. Buna öncelikle pet
rol bunalımı denmektedir. Belkide Batı ekonomileri
nin son üv yılda mâruz kaldıkları bu sıkıntı halinin 
yegâne sebebi petrol bunalımı değildir; ama petrol 
bunalımı Batı ekonomilerindeki sen üç yıllık geliş
menin en mühim faktörlerinden mutlaka biridir. 

Sanayileşmiş ülkeler özellikle 1973 yılı sonların
da başlayan petrol krizi, petrol bulunmayışı şeklin
de değil, birden bire petrol fiyatlarının umulmadık 
seviyelere çıkması şeklinde, tezahür etmiştir. Enerji 
.fiyatının bu ani yükselişi karşısında, Batı ekonomi
leri 1974 - 1975 yıllarında gelişmelerinden büyük 
nispetlerde fedakârlık etmek zorunda kalmışlardır. 
Bu fedakârlık, sanayileşmiş ülkelerde kalkınma hız
larının sıfıra kadar düşürülmesi, hatta bazılarında 
eksi olarak gerçekleşmesi şeklinde de görülmüştür. 

Petrol fiyatlarının bu artışı, zamanla hammad
de ve tarım ürünleri fiyatlarına da sirayet etmiş, 
ancak hammadde fiyatları ve tarım ürünleri fiyat
larındaki a.ÜŞ, peuol fiyatlarındaki artış kadar yeri
ni ve değerini zaman içinde muhafaza edememiştir. 
Batı ekonomilerinin girmiş olduğu bu durgunluk, 
milletlerarası ticareti de etkilemiştir. Milletlerarası 
ticaret başlangıçta değer itibariyle arttığı halde, ha
cim itibariyle eksilmiş; fakat ondan sonra değer 
itibariyle de gerçek eksilmeler görülmüştür. Dün
ya ticaretinde son 25 yılda ilk defa bir reel gerileme 
1975 yılında müşahade edilmiştir. 

Petrol krizi tesirine Batı ekonomikti alışmaya 
çalışırken 1975 yılının Ekim ayında yeniden petrol 
fiyatlarının % 10 nispetinde artırılmakta olduğunu 
görüyoruz. Bu. varil başına 1 dolar niteliğinde bir 
artıştır. Bu artışla umuyorum ki, 1976 yılında petrol 
ihraç eden ülkelerin geliri 110 milyon dolar seviye
lerine varabilecektir. 

Petrol ihraç eden ülkelerin aniden bu kadar yük
sek gelirler elde eîmssi, dünya para ve sermaye piya
salarında mühim nispette etkilemiştir. 1974 yılı özel
likle dünya sermaye piyasaları yönünden hareketli 
bir yıl olmuş, bu yıl sermaye piyasalarında net ola
rak 177 milyar doların mevcut olduğunu görüyoruz. 
Bunun çok büyük bir kısmı; 133 milyon doları Ame

rikan sermayesine, diğeri başlıca Btı ülkeleri seımaye-
sine ait olrak görülmektedir. Ancak 1974 yılında mü
him mkitarlarda petrol ülkeleri sermayesinin ve bu pi
yasalara girdiğini görüyoruz, 1974 yılında bu şekilde 
r'iraaye piyasalarına intikâl eden petrol ülkeleri pa
rası 23 milyar dolara ulaşmış durumdadır. 

Sermaye piyasalarındaki bu gelişme. Amerikan 
dolarında başlangıçta görülen düşüşün yavaş yavaş 
stabilize olması ve doların değer kazanmasına; Al
manya'nın yabancı sermaye üzerine koymuş olduğu 
takyitlerin zaman zaman gevşetilmesi ve kaldırılma
sına yol açmıştır. 

Yine bu gelişmeler, dünya ülkelerinde ödemeler 
dengesi üzerinde mühim etkiler meydana getirmiştir. 
Ödemeler dengesinin güçlükle sağlayabilen ve pek 
mühim miktarı açık veren gelişmekte olan ülkelerde 
petrol krizi ve hammadde fiyatlarında istikrarsızlık 
sebebiyle, ödemeler dengesi açıkları birdenbire sü
ratlenmiş ve ödemeler dengesi açıkları eski nispet
lerinin çok üzerinde gerçekleşmeye başlamıştır. 

Dünya ekonomisinde özetlemeye çalıştığımız bu 
gelişmeleri bir iki gösterge ile belirterek iafde et
mek istiyorum. Sanayileşmiş ülkelerde üretim ve ge
lişme hızları 1974'te - 0,2'ye kadar düşmüştür. Bu 
rakam Amerika Birleşik Devletlerinde - 2,1, Japonya' 
da - 1,8 şeklindedir. Buna mukabil hammadde üre
ten ülkelerde gelişme hızları % 5 ilâ 6 oranında art
mıştır. 

Ekonomilerde görülen durgunluk, tab'iatiyle istih
damda bir daralma şeklinde tezahür etmiştir. OECD 
ülkelerinde işsizlik oranı devamlı yükselmeler göster
miş, Amerikan Birleşik Devletlerinde 1975 Mayıs sonu 
itibariyle bu oran, % 9,2'ye yükselmiş, Kanada'da 
% 7,1'e, Batı Almanya'da c/c 4,7'ye ulaşmış durum
dadır. 

Ülkemizin, OECD ülkeelrinde olan bu gelişmele
re karşı duyarsız kalamayacağı tabiîdir. Ancak, özel
likle gelişmekte olan ekonomiler çok fazla müna
sebette bulundukları diğer ekonomilerle bu müna
sebet hallerini sürdürürken onlarda meydana gelen 
gelişmeleri için önemli fırsatlar çıkmakta; bazen de 
kendilerinin dışında meydana gelen bu gelişmeler 
büyüyerek kendilerine yansımaktadır. 

Ülkemizde OECDE ülkelerindeki bu enflâsyonist 
gidişe karşı 1973 yılı ikinci yarısından itibaren büyük 
bir hassasiyetin belirdiğini görüyoruz. 1973 yılının 
ikinci yarınsında ülkemizde fiyat hareketleri hızlan-

| mış, 1974 yılında bu rekor seviyelere ulaşmıştır. 



C. Senatosu B : 30 

1976 yılı bütçesinin genel karakteristiğini ifade et
meden evvel, 1976 yılı başında ülke ekonomisi hangi 
durumda idi, planın neresindeyiz, ekonomik gelişme
nin neresindeyiz, bu hususlarda bazı açıklamalarda 
bulunmakta fayda görmekteyim. 1975 yılı Üçüncü 
Planın üçüncü uygulama yılıdır. Bu sebeple Planm 
yarısını bu yılın ikmali ile açmış bulunmaktayız. 
Üçüncü Planın sonuçlan bakımından. Üçüncü Pla
nın ekonomik bünyemize, ekonomik büyüklüklerimi
ze uygunluğu bakımından sıhhatli bir değerlendirme
nin üçüncü yılın sonunda yapılabileceğine kaniyiz. 

Bu değerlendirmeye ışık tutabilmek için birtakım 
temel rakamları burada zikretmek istiyorum. Üçüncü 
Beş Yıllık Plan, gayrisafi millî hâsılada beş yıllık or
talama olarak % 7,9'luk bir artış öngörmüştür. An
cak, Planın ilk üç yılında elde edilen uygulamalar bu 
seviyeye nasıl varacağımız veya varamayacağımız 
şeklinde bize sarih fikir verici niteliktedir. 1973 yılın
da kalkınma hızındaki gerçekleşme % 5,5, 1974 yı
lında bu rakam <#• 7,4ltür. 1975 yılında c/c 7,9'lük bir 
'büyüme hızı elde edilmektedir. Üçüncü Beş Yıllî'k 
Planın üç yılı içinde sadece 1975 yılında planın ön
görmüş olduğu % 7.9'luk gelişme hızına erişilebil-
miştir. Diğer iki yılı Planın hedeflerinden çok geri
dedir. Bu üç yıllık ortalama, % 6,8 nispetindedir ki, 
genel ortalama olarak kabul edilen 7,9'a nazaran 1,1' 
lik bir gerileme vardır. 

Yatırım rakamları aynı ve benzer nispetleri gös
terir niteliktedir. Planın ilk üç yıllık dönemi için ön
görülen sabit sermaye yatırımları 1971 fiyatları ile 
148 milyar 710 milyon liradır. Bu 148 milyar 710 mil
yonluk sabit sermaye yatırımlarından 145 milyar 694 
milyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Bu % 97'ye yakın 
bir gerçekleşmedir ve plan genel yatırım dengesi bakı
mından başarılı kabul edilebilecek bir gerçekleşmedir. 
Ancak, kompozisyonu için aynı şeyi söylemek müm
kün değildir : 

tik üç yıl için planlanan özel sektör yatırımları 63,7 
milyar olduğu halde, gerçekleşme 73,9 milyardır. 10 
milyar kadar bir fazlalık görülmektedir, özel sektör 
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yatırım gerçekleşmelerinde, Üçüncü Planm ilk üç yı
lında. 

Kamu yatırımları ilk üç yıl için 84,9 milyar olarak 
planlandığı halde, gerçekleşme 71,6 milyardır. Oransal 
olarak meseleye baktığımızda özel sektör yatırım
larında gerçekleşme c/c 116, kamuda yatırım gerçek
leşmesi % 84 civarındadır. 

Kamu kesiminin bu gerçekleşmesi değer olarak 
ifade edilmektedir, 1973'te % 83,3, 1974'te % 79.3, 
1975'te </c 89,6, 1975 yılı için bu anda öngörebildi
ğimiz % 89,6'nın daha yükseleceğini göstergeler ifade 
etmektedir. 

Özellikle 1973 ve 1974 yıllarında vaki olan hızlı 
fiyat artışlarını dikkate aldığımız zaman değer olarak 
ifade etmiş olduğumuz bu gerçekleşmelerin fizikî he
deflere varına bakımından Planın çok altında olabi
leceği, 1973 yılı için % 65 - 70 oranını, 1974 yılı 
için de ancak <yc 60 - 65 oranlarını verebileceğini söy
lemekte hata olmasa gerektir. 

Bu. üç yıllık dönem içinde kamu yatırımlarında 
elde edilen en yüksek artış % 89,64 ile 1975 yılında 
elde edilen artıştır. Kamu yatırımları bir önceki yıla 
nazaran 1973 yılında % 13,7 artışmış, miktarı 20 
milyar 900 milyon olarak gerçekleşerek. 

1974 yılında yatırımlar 22,3 milyar şeklinde ger
çekleşmiştir. Artışı bir önceki yıla nazaran % 6,7' 
dir. 1974 yılında elde edilen kamu yatırımlarında ar
tış <7C 6;7*dir, 1975 yılında, bir önceki yıhn 22,3 
milyarına karşı, 28,2 milyarlık bir kamu yatırımı ger
çekleşmesi elde edilerek bir önceki yıla. nazaran 
c/c 26,2'lik bir artış sağlanmış bulunmaktadır. 1975 
yılında kamu yatırımlarının nispî gelişmesi bir önce
ki yıla nazaran ^ 300'ün üstünde olarak görülmek
tedir. 

Yine Üçüncü Planm ilk üç yılını değerlendirebil
mek için zikrini gerekli gördüğümüz bir başka ra
kam, ithalât rakamlarındaki gelişmedir. Üçüncü Beş 
Yıllık Plan 1973 yılı için 1 milyar 410 milyon dolarlık 
bir ithalâtı öngörmektedir. 1974 yılı için bu rakam 
1 milyar 532 milyon, 1975 yılı için 1 milyar 637 mil
yondur. 

İlk uygulama yılında, yani 1973 yılında gerçekle
şen ithalât 2 milyar 086 milyondur. Planın hazırla
nıp kabul edildiği yılı takip eden ilk uygulama yılında 
1 milyar 430 milyonluk plan tahminine karşı 2 mil
yar 086 milyon dolarlık bir ithalât yapılarak planın 
öngördüğü miktardan % 45,8 nispetinde fazla ithalât 
yapılmıştır, tik yıllık sapma ithalâtta % 45,8\lir. 

8 — 

Biraz sonra 1974 ondan önceki ve sonraki yılla
rın fiyat hareketlerini yeniden ifade edeceğim. 1975 
yılında Türkiye için en mühim hadise, fiyatlardaki 
bu hızlı artışın önüne geçmek, bunların hızını kes
mek ve durdurmaktır. 1975 yılı bu mücadele ile geç
miştir ve fiyat artışlarına bu yıl içinde hâkim olunabil
miştir, önemli nispetlerde. OECD ülkeleri içinde Tür
kiye Eylül sonu itibariyle fiyat artışlarında 11 nci sı
rada yer almıştır. 



C Senatosu B : 30 2 . 2 . 1976 O : 1 

İ 974 yılında gerçekleşen ithalât 3 milyar 777 
milyon dolardır. Bu yıl için Planın öngörmüş olduğu 
1 milyar 532 milyon dolardır. Planda öngörülen itha
lâttan % 146,5 fazladır 1974 yılında gerçekleşen itha
lât ve bir önceki yıla nazaran da % 81 kadar itha
lâtta bir artış olmuştur. 

İ 975 yılı ithalâtı 4 milyar 738 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Plan 1975 yılı için 1 milyar 637 mil
yon dolarlık bir ithalât öngörme'ktedir. Planın öngör
müş olduğu miktara nazaran % 189 bir fazlalık var
dır ithalâtta, 1975 yılında. Bir önceki yıla nazaran da 
% 25,4 ithalât artışı vardır. 

Bu rakamlar örnek olarak verilmiştir. Planın ilk 
üç yılını değerlendirirken, karakteristik nitelikte olan 
bu rakamların büyük mana ifade edeceği kanaatin
deyim. 

Bu rakamların tahlilinden görülüyor ki, yatırım 
tahminlerinde ve bunların kompozisyonunda ithalât 
gelişmesi tahminlerinde rakamlar tahmin olarak ifade 
edildiği için müsamaha ile karşılanması tabiîdir. Kon
jonktürden müteessir olarak birtakım sapmaların da 
bulunması tabiîdir; ama ne tahmin, ne de konjonk
tür gelişmesinden doğabilecek müsamaha ile karşı
lanamayacak nispette büyük sapmaların Planın ilk üç 
yılı gerçekleşmeleri sonucu ortaya çıktığını görmekte
yiz. 

Bu durumda şu sual akla gelebilir. Acaba 1976 
yılı Türkiye'si Üçüncü Beş Yıllık Planın göstermiş 
olduğu büyüklüklere sığmamakta mıdır? Kanaatimiz
ce 1976 yıh Türkiye'sine Üçüncü Planın öngörmüş 
olduğu büyüklükler küçük gelmektedir. Türkiye'nin 
ebatları büyümüştür. Türkiye kendisine çok daha bü
yük elbise istemektedir. 1976 yılı Türkiye'si, 1980 ve 
1990 yılı Türkiye'lerinin imkânlarının hazırlandığı, 
altyapısının hazırlandığı bir Türkiye'dir. 

Bu itibarla, kanaatimizce 1976 yılının Türkiye'si
nin erişmiş olduğu seviyeler ve Türkiye'nin kısa dö
nemde varması gereken hedefler düşünülerek plan 
büyüklükleri üzerinde yeni birtakım tahminlerin ya
pılması, yani Planın revizyonu gerektiği kanaatinde
yim. 

Sektörlerden elde edilen sonuçlar da bu kanaati 
takviye edici niteliktedir. Plan tahminlerine göre ta
rımda % 3,7'iik bir gelişme hedefi öngörülmüştür. 
1973 yılında tarımda gelişme (% — 10,7) dir, 1974 
yılında tarımda gelişme bunun tersi, (+ % 10,7) dir. 
1975 yılında tarımın gelişmesi % 8,9'dur. Bu da gös
termektedir ki, Türkiye'de tarımın ekonomiye olan 
katkısı istikrarlı değildir. Tarımı müteessir ed«n un

surlar vardır, tarımı müteessir eden unsurlara henüz 
gereği kadar hâkim olunamamıştır. Ancak, tarımın 
ekonomiye katkısının daha büyük rakamlarla ifade 
edilmesi mümkündür. 1974 yılında meydana gelen 
% 10,7'lik artış, bunu takip eden 1975 yılında mey
dana gelen % 8,9'luk artış; tarımda, Planda öngö
rülen c/c 3,7'nin aşılabileceğinin, ancak bunu aşabil
mek için gerekli şartların da henüz mevcut olmadığı
nı ifade etmektedir. 

Plan büyüklüklerine yeniden bakılırken, eğer ta
rımdan daha fazla bir katma değer elde edilmesi iste
niyorsa, ki Türkiye'nin problemi buradadır, Türkiye' 
nin mecburiyeti ve zarureti buradadır, bu takdirde 
Türk tarımını özellikle haiva şartlarından kurtaracak 
ve tarıma modern girdilerin gereği kadar intikalini 
sağlayacak bir modelin mutlaka geliştirilmesi gereke
cektir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda sanayide gelişme Beş 
Yıllık Plan ortalaması ve hedefi olarak % 11,2 şek
linde kaibul edilmiştir. Bu rakam 1973 yılında % 12,3 
şeklinde aşılmış, ancak 1974 yılında % 9,1, ikmal et
miş olduğumuz 1975 yılında da % 9,2 olarak gerçek
leşmiştir. Bu rakamlar, sanayimiz üzerinde daha titiz
likle durmamız gereğini de ortaya koymaktadır. Hiz
met sektörlerinde Planın genel ortalama hedef olarak 
göstermiş olduğu % 7,7 her üç dönemde ve üç yıl or
talamasında da aşılmıştır. 

1976 yılının başlangıç şartlarını ortaya koyarken 
yatırımlarda, ithalâtta olan gelişmelerden sonra, sek
törlerde olan gelişmelerden sonra fiyatlardaki geliş
meye bakmak gerekmektedir. Son 10 yıllık dönemde 
ilk beş yılın fiyat istikrarının sağlanabildiği yıllar ol
duğu görülüyor; 1965 - 1970 arası. Onu takip eden 
beş yıl için Türkiye'de fiyat istikrarından bahsetmek 
kolay değil. 1965 - 1970 yılları arasında % 6 ilâ 6,2 
ortalama olarak gerçekleşmiş olan fiyat artışları, 1971 
yılında % 15,9, 1972 yılında % 18, 1973 yılında 
% 22,5, 1974 yılında % 29,9 olarak gerçekleşmiştir. 
Görüldüğü gibi her yıl fiyat artışlarında ehemmiyetli 
nispette yükselmeler vardır. 

Biraz evvel Yüce Senatoda arz ettiğim gibi 1975 
yılı, enflasyonla mücadele yılı olmuştur. Ekonomik ve 
malî politikalar bu hızlı fiyat artışını frenlemeye mü
teveccih olarak alınmış ve titizlikle tatbik edilmiş
tir. 1974 yılının % 29,9'luk fiyat artışına karşılık 1975 
yıh sonunda elde edilen fiyat artışı bu uygulamalar 
sonucu % 10,6 olmuştur. 

Para - kredi konularında da 1975 yılında ekono
minin ihtiyaçlarını ve gereklerini daha yakından gö-
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ren bir politika izlenmiştir. Bu politikanın sonucu za
man zaman ülkede görülen likidite darlığı görülme
miş; ama buna karşılık yeteri kadar para ve kredinin 
piyasaya intikali sebebiyle korkulmakta olan enflas-
yonist baskıya da tesadüf edilmemiştir. Bu ikisinin 
arasındaki dengenin titizlikle korunmasına çalışılmış
tır. Özellikle, gösterge olarak emisyon hacmindeki ge
lişmeleri zikretmek isterim. Emisyon hacmi, 1974 yılı 
sonunda 32 milyar 860 milyon lira olarak teşekkül 
etmiştir. Bu hacim 1975 Aralık ayı sonunda % 24,9 
artarak 41 milyara çıkmış bulunmaktadır. 1974 yılı 
sonunda bir önceki yıla nazaran artış c/c 29,7 idi. 
1974 yılı emisyon artışı % 29,7, 1973 yılı emisyon ar
tışı % 26,3. Bunlara karşı 1975 yılı emisyon artışı 
% 24,9'dur. 

Türkiye'de özellikle son senelerde uygulanan pa
ra - kredi politikalarında likidite fazlasının piyasada 
talelbi kamçıladığı ve bunun sonucu olarak da fiyat ar
tışları ve enflasyonıist baskıyı körüklediği şeklindeki 
doğru kanaat, ancak, Türkiye'de kanaatimizce bir 
yanlış uygulamaya sebebiyet vermiştir. Türkiye'de 
özellikle destekleme alımlarının yapıldığı mevsimlerde; 
Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol miktarda para
nın piyasaya çıkarıldığı, vakıadır. Bunların mühim 
mikyasta talep piyasasına intikal ettiği de gerçektir. 
Ekonomik ve malî politikaların uygulanmasında ma
demki A.ğustos, Eylül, Ekim ayları kaçınılmaz bir 
para genişlemesini getirecektir. O halde, bu ayların 
para genişlemesine karşı bir tedbir olarak Mayıs, Ha
ziran, Temmuz aylarında para arzını kısıtlamakta 
fayda vardır; bu genişlemeyi dengeleyebilmek bakı
mından, şeklinde bir politika hâkim olmuştur. Çoğu 
zaman Türkiye'de Mayıs, Haziran, Temmuz ayların
da para darlığından, kredi yokluğundan bahsedilebil-
miştir. Para darlığından, kredi yokluğundan bahset
mek sadece ticaret sektöründe bazı sıkışmalara, sade
ce ithalâtın birtakım gecikmelerine değil, aynı zaman
da üretici sektörlerde bazı daralmalara mahal ver
miştir. 

Şunu unutmamak gerekir ki, Mayıs, Haziran, Tem
muz aylarında likidite darlığından şikâyet edenler. 
kredi bulamadığından şikâyet edenler genellikle ür_ il
ci sektör mensuplarıdır. Tam kapasite ile çalışmak 
isteyen sanayidir bu anda şikâyet eden. Veyahut da 
dağıtımı daha dengeli hale getirmek isteyen tüccar
dır bu anda şikâyet eden. Genellikle bu anda piyasa
da yeteri kadar ve selektif bir şekilde para ve kredi 
talepleri karşılanabilir ise, kanaatimizce üretim kısıt
lamalarına düşük kapasite ile çalışmalara engel olu-
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cu bir para - kredi politikası izlenmiş olacaktır. 1975 
yılında bu yol tercih edilmiştir. 1975 yılı Mayıs, Hazi
ran ve Temmuz aylarında yeteri kadar para piyasaya 
intikal ettirilabilmiş, maksadı eksik kapasite ile çalı
şan sanayi tesislerinin tam kapasiteye ulaştırılması, 
eksik kalan yatırımların ikmal edilebilmesi veyahut 
da ihracata dönük faaliyetlerin teşvik edilmesi şek
linde bu intikal, selektif bir şekilde yapılmış, buna 
karşı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında destekleme 
alımları yüzünden piyasaya intikal ettirilen fazla 
para, arza yapmış olduğumuz bu destek yüzünden bir 
talep - arz dengesizliğini bu aylarda husule getirme
miştir; bu üç aylık para şişkinliği ekonomiye enflas-
yonisî baskı bakımından büyük sonuçlar getirmemiş
tir. 

Banka kredilerinde artış bir önceki yıla nazaran 
daha yüksek rakamlara ulaşmıştır. 1974 sonuna na
zaran % 36,8 oranında banka kredilerinde bir geliş
meyi görüyoruz. Bu artışın mutlak değer olarak ifa
desi 1974 sonunda 95,7 milyar civarında olan banka 
kredileri 130 milyara ulaşmıştır. 1975 yılı sonunda. 
1974 yılında banka kredilerindeki gelişme bir önceki 
yıla nazaran % 27 civarında idi. 

Mevduattaki gelişme, Plan döneminin önceki iki 
yılma nazaran en yüksek rakamı ifade etmektedir. 
1975 yılında, mevduatta % 21 oranında bir gelişme
nin gerçekleştiğini görmekteyiz. 1974 yılında mevdu
attaki artış sadece % 8 idi. 1973 yılında ise bu artış 
% 16 civarında teşekkül etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu noktada, Türkiye'nin uzun yıllar sıkıntısını 

çektiği, önümüzdeki birkaç sene bu sıkıntıdan kurtul
mak için önemli gayretler sarfetmesi gerektiği bir 
önemli konuya geçmekteyim. Bu konu, ödemeler 
dengesi konusudur. 

Türkiye, kendisi için belirli bir kalkınma hızı he
defi öngörmüştür. Milletine belirli bir yaşam seviye
sini belirli bir süre içinde vaat etmeye mecburdur. Si
yasî iktidarların hangisi daha kısa süre içinde daha 
yüksek bir hayât seviyesin gerçekçi bir şekilde ge
tirebileceğini, gerçekleştirebileceğini iddia ve taahhüt 
ederse bu siyasî iktidar, ülkeye daha büyük hizmet 
edecektir, telâkkisi hâkimdir. Her ülkede bu telâkki 
hâkimdir. 

Bu itibarla Türkiye, dünyanın gelişmeleri karşı
sında kendi kalkınma hızını belirli bir nispetin altında 
tutamaz, kalkınma hızını bu nispetin altında tutama
dığı gibi ülkesinde yaşayan vatandaşlarını da belli 
bir haddin üzerinde fedakârlığa çağıramaz. Bu ikisi-
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nın arasındaki dengeyi bulmak, siyasî iktidarların, ka
naatimce, en müşkül işidir. 

Muayyen bir büyüme hızını muhafaza edcfeil-
mek ve vatandaştan onun tahammül etmesini isteme
diğimiz nispette bir fedakârlığı talep etmemek için, 
yatırım malı, hammadde, gerektiğinde gıda maddele
ri niteliğinde bazı tüketim mallarını ithal etmek mec
buriyeti kaçınılmazdır. 

Bu itibarla, belirli bir kalkınma seviyesini muha
faza etmek kararında olan ülkenin; ithalâtını muay
yen bir seviyenin altına düşürmesıi imkânı yoktur. 
Bunun alternatifi, kalkınmaktan vazgeçmektir. Bu
nun alternatifi, Türk vatandaşına refahı birkaç nesil 
ilerisi için taahhüt edebilmektir. Siyasî iktidarların 
marifeti, bunun çaresini bulmaktır, kalkınmayı erte
lemek değildir; kalkınmayı bugüne getrmektir, müm
kün olduğu kadar daha erkene getirebilmektir. 

Ödemeler dengesinde bu hızlı gelişme, talbiatiyle, 
sıhhatli kaynaklardan karşılanmalıdır. Sıhhatli kay
nakların başında ihracat gelir ve turizm gibi hizmet 
dövizleri gelir. İhracatımızın son yıllardaki gelişmesi 
bu sıhhatli kaynağın istenilen seviyelerde imkânı bi
ze henüz bahşedemediğini göstermektedir. Ödemeler 
dengem izdeki açıklar her geçen yıl büyümektedir. An
cak, bu açıklar hakkında karar verirken, açığın han
gi maksatla meydana geldiğini; tüketim malı ithal et
mek için mi yoksa yeni üretim imkânı, yeni istih
dam imkânı yaratan yatırım malı ithal etmek için 
mi, fabrikaların tam kapasite ile çalışmasını sağlaya
cak hammadde, ara malı ithali için mi olduğuna bak
mak, aynı zamanda ödemeler dengesinin daha sıhhat
li kaynaklara dayanmasını sağlayıcı yönde gelişip ge-

. lişmediğini dikkate almak lâzımdır. Kanaatimce, bu 
iki unsurun müspet olarak teşekkülü açığın teşekkü
lünden önemlidir. 

Dış açıklar 1973 yılından itibaren artışlarına bü
yük bir hız getirmişlerdir. 1973 yılında 769 milyon 
dolar açık vermiştir, dış ticaret dengemiz. 1974 yılın
da bu açık 2 milyar 245 milyona çıkmıştır; ithalâtla 
ihracat arasındaki fark 2 milyar 245 milyona çıkmış
tır. Artış % 192'dir. 1974 yılında açığa bir önceki yı
lın açığının % 192'si daha ilâve edilmiştir. Bir önce
ki yıla nazaran, değer olarak üç misli bir açık teşek
kül etmiştir. 

1975 yılında dış ticaret açığı bir önceki yılın 2 mil
yar 245 milyon dolarına karşılık 3 milyar 337 mil
yon dolardır. Bu, bir önceki yıla nazaran % 48 ora
nında bir artışı ifade etmektedir. 

ithalât 1973 yılında 2 milyar 86 milyon dolar, 
ihracat 1 milyar 317 milyon dolar olarak gerçekleş
miştir. 1974 yılında gerçekleşmiş olan ihracat 1 mil
yar 532 milyon, 1975 yılında 1 milyar 401 milyon 
şeklinde görülmektedir. 

1975 yılında ithalâtta bir önceki yıla nazaran 
% 25,4 artış ihracatta % 8,5 oranında bir eksiliş 
vardır. 1975 yılının sonunda elde edilmiş olan bu ne
ticeleri değerlendirebilmek ve manalandırabilmek için 
bu yıla daha yakından, aylar itibariyle bakmak icalbe-
der. 1975 yılında meydana gelen bu gelişme, aylar 
itibariyle bölününce enteresan birtakım sonuçlar orta
ya çıkmaktadır. 

Milliyetçi Hükümet iş başına gelip gerekli para 
kredi ve ihracata dönük tedbirlerini aldıktan sonra, 
en kısa dönemden sonra, iki ay sonra Türkiye'de ih
racat gelişmesıinde mevcut trendin tersine döndüğünü 
görmekteyiz. 1975 yılının Haziran - Aralık dönemi, 
yedi aylık döneminde ihracat ve ithalâtın eski yıllar
la kıyaslanmasından şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

1973 yılının yedi aylık döneminde 792 milyon do
larlık ihracat yapılmıştır, 1974 yılının aynı dönemin
de, Haziran - Aralık yedi aylık döneminde bir önce
ki yılın 792 milyon dolarına karşı % 5,4 eksiği ile 
749 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 1974 yılının 
Haziran ayından itibaren ihracat bir önceki yıla na
zaran eksik teşekkül etmiştir. Bu eksiklik % 5,4'tür. 
Aynı dönem 1975 yılında 867,6 milyon dolarlık ih
racat yapılmıştır. Bu ihracat 1974 yılının aynı döne
mine, yani Haziran - Aralık dönemi ihracatına naza
ran % 15,8'lik bir artışı ifade etmektedir. 

1975 yılında, gerçi yıl olarak % 8,5 oranında bir 
genel ihracat azalması görülmektedir; ama 1975 yı
lının son yedi ayı bu eksiliş şeklinde değil, % 15,8'lik 
bir artış şeklinde görülür. 

Aynı dönemin ithalâtına baktığımız zaman yine 
enteresan sonuçlar görülmektedir. 1975 yılının yedi 
aylık ithalâtı bir önceki yıla nazaran % 18,3 fazla 
teşekkül ediyor. Daha önceki senelerde; 1973 yılın
da, yılın son yedi ayında 1 milyar 311 milyon liralık 
ithalât gerçekleştiriliyor. Bu, bir önceki yıla nazaran 
% 33,5'luk bir artış. 1974 yılında aynı dönemde 2 
milyar 408 milyon dolarlık bir ithalât gerçekleştirili
yor. Bir önceki yıla nazaran, yani 1973 yılına nazaran 
% 83,6 oranında fazla ithalât yapılıyor, yılın son ye
di ayında. 1974 yılında gerçekleşen bu % 83,6'ya kar
şı 1975 yılında % 18,3 oranında ithalât artışı var. 

Bu mukayeseleri 1975 yılında uygulanan politika
ların sonuçlarında meydana gelen ihracat gelişmesi, 
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yine bu politikaların sonuçlarında meydana gelen it
halâtı disiplin altına almış, hiç olmazsa gereği dışın
da ithal heveslerini kırmış bir sonucun olduğunu ifa
de etmek istiyorum. 

Bunları ifade etmekle meydana gelmiş olan açığı 
küçümsemiyorum. Ödemeler dengemizdeki bu açığın 
uzun süre devam etmesini hiç kimse temenni etmez. 
Bu itibarla öncelikle ihracatta ve döviz kazandırıcı 
diğer muamelelerde Türkiye'nin bir sıçrama, bir pat
lama yapması gereğine kaniyim. Onun için lüzumlu 
bütün tedbirlerin, bütün kanunî ve idarî tedbirlerin 
alınması ve cesaretle uygulanması hükümetlerin va
zifesi olacaktır. 

Ekonomideki bu gelişmenin yanında 1975 malî 
yılı konsolide bütçe uygulama sonuçlarını da ver
mek isterim. 1975 malî yılı başlangıç ödenekleri 108 
milyar 445 milyon liradır, konsolide bütçe ödenek
leri olarak. Bu miktar 1975 yılında elde edilecek millî 
gelirin % 25'ine yakın bir rakamdır. Bu 108 milyar 
445 milyon liranın 99 milyar 445 milyon lirası büt
çe gelirlerinden oluşmakta, 9 milyar lirası da istik
raz olarak meydana gelmektedir. 

Yıl içinde ödeneklerde değişiklikler olmuştur, art
malar olmuştur. Bunun iki önemli nedeni vardır : 

Birincisi; Personel Kanununun yıl içinde uygula
masının ortaya koymuş olduğu gerekler. 

İkincisi; savunma harcamalarının yıl içinde orta
ya koymuş olduğu gerekler. 

Çok büyük bir kısmı bu gereklerden gelen, yıl 
içinde, 25 milyar 600 milyon lira civarında, bir öde
nek ilâvesi yapılmıştır, konsolide bütçe ödenekleri
ne. Bu ilâvelerle halen konsolide bütçe ödenekleri ta
vanı 133 milyar civarındadır. 

Aralık sonu itibariyle harcamalar 79 milyar 859 
milyon lira olarak görülüyor. Bu harcama başlangıç 
ödeneklerinin % 73,8'ine tekabül etmekte, 31 Aralık 
tarihinde varılmış olan ödenek tavanının da % 60,5' 
una tekabül etmektedir. Bir önceki yılda aynı tarih
lerde 51 milyar 692 milyonluk harcama yapılmıştır ve 
«bunlar oran olarak başlangıç ödeneklerinin % 62'si ve 
Aralık sonu ödeneklerinin c/c 5.8'i olarak görülmekte 
idi. 

Gelir tahsilatında 1975 yılında önemli gelişmele
rin vaki olduğunu görüyoruz. Konsolide bütçe gider
lerinin sağlıklı bir şekilde karşılanması, bütçe gelir
lerinin gerçekçi tahminlere dayanması ve mutlaka 
gerçekleştirilmesine bağlıdır. 1975 yılmda Aralık so
nu itibariyle tahsilatta elde edilmiş olan gelişme 
% 43'iük bir artışı ifade etmektedir. 1975 konso-

I lide bütçe gelirlerinin .Aralik sonu itibariyle 83 mil-
I yar 397 milyon lirası tahsil edilmiştir. Gelir tahsi-
I lâtmın gelir tahminlerine oranı bu yıl için % 79'dur. 
I Bu oran geçen sene % 76 olarak teşekkül etmek -
I teydi. 
I Aralık ayı sonunda konsolide bütçe 6 milyar 694 
I milyon lira gelir fazlası vermektedir. Bu gelir fazla-
I sının, bu müspet farkın bir kısmı 1974 yılındaki bütçe 
I emanetlerinin tasfiyesi ile 1975 içinde de önümüz -
I deki yıllara uzanan ve o yıllarda mahsubu yapıla-
I cak olan avansların verilmesiyle karşılanmıştır. 

I 1975 bütçe uygulamasının malî yıl sonu itibarıy-
I le harcamalarının 112 milyar civarında gerçekleşece-
I ğini tahmin ediyoruz. Gelirlerin de 108 milyar civa-
I rında oluşacağı düşünülmektedir. Bu şekliyle 1975 yılı 
I Bütçesinde Çf 3 civarından, (% 3'ün biraz üstünde 
I veya altında) bir açığın meydana gelmesi mümkündür. 
I Bu açığın mümkün olduğu kadar daha küçük seviye-
I İcrde gerçekleşmesi için tasarruf tedbirleri son aylar -
I da daha dikkatli bir şekilde uygulanmaktadır. 
I % 3 civarında bahsetmiş olduğum bu açık, bir 
I önceki yıl, 1974 yılında % 4,6 şeklinde gerçekleşmiş-
I ti. Cumhuriyet bütçelerinde görülen en küçük açık-
I lardan biridir, % 3 civarında açık. 

I Değerli senatörler; 
I Burada ekonomi içinde önemli rolleri olan Ka-
I mu İktisadî Teşebbüslerinden bahsetmek isterim : 
I Karma ekonomi düzeni içinde Kamu İktisadî Te-
I şobbüsler-i fevkalâde büyük roller ifa etmişlerdir. 
I Ekonomide öncülük yapmışlardır, eğiticilik yapmış-
I lardır, sosyal nitelikteki yatırımlara Devletin verdiği 
I görev olarak ağırlık vermişlerdir, istihdam problemi-
I nin hallinde yardımcı olmuşlardır. Bu teşebbüslerin 
I kârlı, verimli olarak çalışması kanunlarının hükmü 
I gereğidir. Ancak, kanunlarının bu gereğine rağmen 
I teşebbüslerin kârlı ve verimli olarak çalıştığını iddia 
I etmek mümkün değildir. 1974 yılı sonu bilançolarına 
I göre bu teşebbüslerin aktif değerlerinin toplamı 202 
I milyar Türk lirası civarındadır. 202 milyar Türk lira-
I sına varan aktif değerler 1976 yılında 10 milyara ya-
I km kaynak açığı vermektedir. 1976 yılında Türk eko-
I nomisi 200 milyarın üzerindeki aktif değerlerinin iş-
I ^yebilmesi için ayrıca bu değerlere 10 milyarlık bir 
I -1âve yapmak, aktif ilâve değil, açığı giderici şekilde 
I bir yardım yapmak mecburiyetindedir. 
I Görülmektedir ki, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
I ünyelerine, işletme şekillerine daha yakından bak-
1 -tak gerekmektedir. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
I asîoîan kendi yatırımlarını kendi kaynaklarından fi-
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nanse etmesidir. Bunun dışında kamu tarafından ken
disine yüklenilen vazifelerin de kamu tarafından kar
şılanmasıdır. Ancak, Kamu İktisadî Teşebbüsleri şim
diki bünyeleriyle kendi yatırımlarını kendi kaynakla
rından finanse etmekten çok uzaktır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bu haline rağmen 
1976 yılında kendilerinden 38 milyar 434 milyon lira
lık bir yatırım beklemekteyiz. Bu yatırım, bir önceki 
yıla nazaran yani, 1975 yılı yatırımlarına nazaran 
% 32 oranında bir artışı ifade etmektedir ve işletme 
açıklarıyle beraber Kamu İktisadî Teşebbüslerine 48 
milyarlık bir finansman sağlanması gerekmektedir, 
1976 yılında. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bu finansmanı büt
çe kaynakları, Devlet Yatırım Bankası kaynakları, 
dış proje kredileri, yabancı sermaye piyasaları, 20 sa
yılı Petrol Fonu, 6,8 milyarlık bir kısmı özel fon ve 
2;5 milyar lirası da oto finansmanla karşılanması ön
görülmüştür. 

Bu rakamlar için de münakaşa yapmak mümkün
dür. Nitekim Bütçe Komisyonunda bunların münaka
şaları uzun uzun yapılmıştır. 10 milyarlık bütçe 
transferi bütçenin içinde ödeneği mevcut olduğuna 
göre, yılı içinde yapılır. Bunun yanında 10 milyar
lık tasarrufçu kuruluşlardan temin edilecek kaynak; 
bu Devlet Yatırım Bankası kredileridir. Devlet Ya
tırım Bankasının kredi verme gücü bundan önceki 
yılların kredi verme gücüne oranla hesaplandığında 
7,5 ilâ 8 milyarlık bir kredi verme kapasitesine vara
bileceği düşünülmüştür. Ancak, Devlet Yatırım Ban
kasının kredi verme gücünü daha geliştirici ve Dev
let Yatırım Bankasının sadece uzun vadeli kaynak 
değil, aynı zamanda sürekliliği olan, vadeleri daha 
kısa birtakım kaynaklardan da yararlanarak daha 
yüksek hacimlerde kredi verme imkânına kavuşması 
bu yıl için öngörülmüştür. 

Bu itibarla, normal işlemleri içinde 7,5 ilâ 8 mil
yarı bulabilecek olan Devlet Yatırım Bankasmm yeni 
tedarik edeceği ve tedarik etmesi imkânı getirilecek 
kaynaklarla 10 milyarlık bir finansmanı sağlaması 
gerekmektedir. 

15 milyarlık bir dış finansman imkânı İktisadî 
Devlet Teşekkülleri için öngörülmüştür. Bu 15 mil
yarlık dış finansman imkânının 500 milyon doları, 
7,5 milyar Türk Lirasına tekabül eden 500 milyon 
doları dış proje kredisi olarak öngörülmektedir. Dış 
proje kredisi olarak yapılmış olan bağlantılar ve bu 
bağlantıların 1976 yılına isabet eden uygulama di

limleri, bu 500 milyon doların rahatlıkla sağlanabile
ceği şeklindedir. Bunun dışında 500 milyon dolar
lık bir dış borçlanma kalmaktadır. 

500 milyon dolarlık dış borçlanma Türkiye için 
yeni bir uygulamadır. İlk defa 1975 yılında tatbik 
edilmiştir. 1975 yılında bu nispette olmamakla bera
ber, önemli nispette sonuçlar alınmıştır. Yılı içinde 
bu nispette, hatta daha yüksek nispette dış borçlan
ma imkânlarının mevcut olduğu ve mümkün oldu
ğu görülmektedir. İktisadî Devlet Teşekküllerinin fi
nansmanı elbette bir gayreti icabettirecektir. Bu gay
ret aynı zamanda dış ödemeler dengemizi daha rahat 
idare edebilmek için göstereceğimiz gayretin de bir 
parçası olacaktır. 

3,7 milyar olarak öngörülmüş olan 20 sayılı Pet
rol Fonu bu seneki gelişmelere göre teşekkülü müm
kün bir meblağdır. 6,7 milyarlık Özel Fon 1974 -
1975 bütçe uygulamalarında da yer almış olan kay
naktır. Bu kaynak Hazinenin kefaletiyle İktisadî Dev
let Teşekküllerinin Merkez Bankası kaynaklarından 
borçlanması imkânıdır. Bunun dışında 2,5 milyarlık 
bir oto finansman öngörülmektedir. Oto finansman; 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin kendi varlıklarının 
daha iyi değerlendirilmesi sonucu elde edecekleri 
değerlerdir. 

Yeteri kadar verimli olmayan ve İktisadî Devlet 
Teşekkülünün elinde bulunması gerekmeyen birta
kım İktisadî Devlet Teşekkülü tesislerinin % 49'u ci
varında yurt dışında bulunan Türk işçilerinin döviz 
karşılığı alacakları hisse senedi olarak intikali, bu 2,5 
milyarlık oto finansmanı bazı olarak görülmekte
dir. Bu miktar İktisadî Devlet Teşekküllerinin varlık
larının % l'i mertebesindedir. % l'i mertebesi üze
rinde yapılması istenilen bu operasyonun maksadı bu
dur. İzmit'te, Adapazarı'nda, Bursa'da Kartal'da mev
cut bir seramik fabrikasının, Devlete ait bir kiremit 
fabrikasının yerine, Kars'ta, İğdır'da, Van'da, Hak
kâri'de bir et kombinası, bir süt fabrikasının kurul
masıdır. Kartal'daki kiremit fabrikasıyle İğdır'daki 
et kombinasını değişmek istiyoruz. Kartal'da Dev
letin bir fabrika idame etmesinin hiç bir ge
reği, hiç bir mecburiyeti yok, hiç bir sosyal 
faydası yok; ama Van'daki vatandaşımın ürü
nünü değerlendirme gereği var. Hakkâri'deki vatan
daşıma iş sahası açma gereği var. Bunları yapmak 
için, «İktisadî Devlet Teşekküllerinin satılıyor, satıl
mıyor» münakaşası karşısında, bu iddiaları ileri süren
lerin bunun cevabını vermesi gerekir. Kartal'daki fab
rikayla, Van'daki fabrika arasındaki mukayeseyi is-
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tiyoruz sizden. Bu mukayeseyi yapabildiğiniz takdir
de tercihinizi ortaya koyarsınız. Kartal'ı mı tercih 
ediyorsunuz, Van'ı mı? Kartal'da herkes kiremit fab
rikası kurar, Devletin orada kiremit fabrikasını ida
me ettirmeye ihtiyacı yok; ama Van'da herkes gidip-
de bir süt fabrikası kurmuyor, bir kombina kurmu
yor, bunu kurmak için Devlet gitsin yapsın,-Devletin 
kaynakları bu kadar hudutsuz olsaydı zaten her yer
de şimdiye kadar yapmış olurdu. Verimsiz birtakım 
kaynaklarını serbest hale getirerek., daha fazla gaye, 
daha fazla ekonomik fayda sağlayabilecek hale ifrağ 
etmek demektir bu. 

Sayın senatörler; 
Yine bu noktada, Türkiye'nin çok borçlandığı, her 

doğan vatandaşın şu kadar bin lira borçla doğduğu, 
önümüzdeki senelerin özellikle yatırım gerçekleşmele
ri bakımından yeni dış borçlanmalara tahammülümüz 
olup olmadığı hakkındaki endişeleri cevaplandırmak 
gerekmektedir. 

1975 yılının 30 Eylülü itibariyle dövizle ödenecek 
dış borçlarımızın tutan 2 milyar 937 milyon dolar
dır. Bu miktarın 2 milyar 490 milyon dolarlık kısmı 
Devlet bütçesinden, 245 milyon dolarlık kısmı özel 
sektörden, 104 milyon dolarlık kısmı ise bütçe dışı 
kamu sektörünce ödenecek borçlardır. Türk lirası 
olarak ödenmesi gereken dış borçlarımızın yekûnu da 
3 milyar 455 milyon lira civarındadır. 

Dış borçlar yükünün değerlendirmesinde; borç yü
kü fazla mıdır ağır mıdır suallerinin cevabının bulun
masında; fert basma düşen dış borç miktarı, fert ba
şına yıllık dış borç ödemeleri miktarı ve yine dış borç 
ödemelerinin yıllık döviz gelirlerine oranı bütün dün
ya tarafından kullanılan önemli kıstaslardır. 

Dünya Bankasının 31 Ekim 1975 tarihli raporuna 
göre Türkiye'de fert başına düşen dış borç miktarı 
99 dolardır. Bu miktar İsrail'de fert başına 1487 dolar, 
Cezayir'de 326 dolar, Yunanistan'da 251 dolar, Iran' 
da 219 dolar, Güney Kore'de 134 dolar, Yugoslavya' 
da 117 dolar; bunlara karşı Türkiye'de 99 dolardır. 

Fert başına düşen ortalama yıllık borç ödeme 
miktarı Türkiye'de 4,9 dolar, yani 5 doların altında
dır. Bu miktar İsrail'de 120,9 dolar, İran'da 24,6 do
lar, Yunanistan'da 21,5 dolar, Yugoslavya'da 11,3 do
lar, Mısır'da 9,2 dolar; Türkiye'de ise 4,9 dolardır. 

Dış borç ödemelerinin döviz gelirlerine oranı (Bu, 
ekonomiye yükü açısından önem kazanmaktadır.) 
Türkiye'de yüzde 10,4, Mısır'da yüzde 34,6, İsrail'de 
20,8, Afganistan'da 19,9, Panama'da 16,4, İran'da 
10,6'dır. 

Dış borçlanmayı övmek için bu rakamları vermi
yorum. Ancak, Türkiye'nin büyük bir borçlanma ka
pasitesinin ve gücünün olduğunu ifade etmek için söy
lüyorum. 

İç borçlarımız 30 Eylül 1975 tarihi itibariyle 64 
milyar 95 milyon liradır. Bunun Devlet bütçesinden 
ödenecek kısmı 46 milyar 672 milyon lira, geri kalan 
17 milyar 32 milyon lirası Devlet Yatırım Bankası, 
370 milyon lirası da İktisadî Devlet Teşekkülleri tara
fından ödenecek borçlardır. 

Bir yıl öncesine nazaran iç borçlarımızda 20 mil
yar 655 milyon liralık bir artış görülmektedir 1975 
yılında. Bunun 14 milyar 144 milyon lirası son çıka
rılmış olan Konsolidasyon Kanunu sonunda Hazine
ce devralınan borçlardır. Bunun yanında iç istikraz 
tahvillerindeki artış da bu 14 milyarın üzerinde dış 
borcu 20 milyara doğru yaklaştıran unsurlardan biri 
olmuştur. 

Hazine muamelelerinde özellikle nakit akınımın 
sağlanması ve bütçe harcamalarının Hazinenin normal 
gelirleriyle karşılanması bakımından avans miktarları 
da ehemmiyetli göstergelerdir. 1974 yılında 4 milyar 
640 mifyon liralık bir avans artışı görülmektedir. Kı
sa vadeli Merkez Bankasına Hazinenin müracaatinde-
ki artış olarak sadece 4 milyar 640 milyon lirayı gör
mekteyiz. Bununla 1974 yılında Hazine avanslarının 
kullanılan miktarının 12 milyar 484 milyon liraya var
mış olduğu görülmektedir. Bu artış, bir önceki yıla 
nazaran yüzde 59,16'yi ifade etmektedir. 1974 yılın
da Hazine avanslarının artışı yüzde 60 civarında. 1975 
yılında Hazine avanslarında 4 milyar 277 milyon li
ralık bir artış görülmektedir. Mutlak değer olarak 
dahi bir önceki yıla nazaran 400 milyon lira kadar 
eksik. Nispî olarak bir önceki yıla nazaran artış yüz
de 34,2. Bir önceki yıl bu değer yüzde 60 civarında. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1975 yılı gelişmeleri ve 1976 yılı bütçesinin hazır
lanmasını etkileyen şartları ifade ettikten sonra 1976 
Malî Yılı Bütçesinin büyüklükleri üzerinde genel bir 
fikir vermek isterim. 

1976 konsolide bütçesi 154 milyar 241 milyon lira 
olarak bağlanmıştır. Bu ödeneklerin, 151 milyar 719 
milyon lirası genel bütçeye, 28 milyar 230 milyon li
rası katma bütçeye aittir. Katma bütçeli idarelere 
Hazinenin 25 milyar 709 milyon liralık yardımı mah
sup edildikten sonra konsolide bütçe ödenekleri 154 
milyar 241 milyon lira şeklinde teşekkül etmektedir. 
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1976 yılı bütçesi Bütçe Karma Komisyonunda mü- | 
zakere edilirken özellikle yatırım harcamalarına bir
takım ilâveler yapılmıştır. 1976 yılı bütçesinin carî 
harcamaları 77 milyar 232 milyon lira olarak teşekkül 
etmiştir. Transfer harcamaları 38 milyar 781 milyon 
liradır. Cari harcamalar da 1975 yılı başlangıç ödenek
lerine nazaran artış yüzde 51,8, Aralık sonu ödenek
lerine göre artış yüzde 11,3'tür. Biraz evvel arz etti
ğim gibi, Personel Kanunu uygulaması ve savunma 
giderlerinin gerektirmiş olduğu yıl içi ilâve ödenekler 
ve ek ödeneklerle carî giderlerdeki artış bu şekilde 
teşekkül etmiştir. Aralık sonu ödeneklerine göre 1976 
yılı bütçesi için öngörülmüş olan artış yüzde 11,3'tür. 
Yatırım ödeneklerine 1975 yılı başlangıç ödeneklerine 
oranla yüzde 50,3'lük bir artış öngörülmektedir. Carî 
harcamaların 46 milyar 457 milyon lirası da personel 
giderleridir. 

Yatırımlara 1976 konsolide bütçesiyle 37 milyar 
937 milyonluk ödenek teklif edilmiş, Bütçe Karma Ko
misyonunca buna 1 milyar 609 milyon lira ilâve edil
miştir. Ancak, Bütçe Kanunu Tasarısının 2 nci mad
desiyle uygulanan yüzde 2'lik kesintiden sonra yatırım 
ödeneklerinin konsolide bütçedeki yekûnu 38 milyar 
782 milyon liraya baliğ olmuştur, Bu şekliyle, Bütçe 
Karına Komisyonunda yatırım ödeneklerine 845 mil
yon liralık net bir ilâve yapılmış bulunmaktadır. 

Yatırım ödenekleri bütçemizde sadece bunlardan 
ibaret değildir, iki mühim fon, münhasıran yatırım
lara tahsis edilmek maksadıyle bütçede yer almakta
dır. Bunların biri, ağır sanayi yatırımları için öngörül
müş olan 2 milyar; diğeri de, özellikle gelişmişlik 
dengesini sağlayabilmek için Doğu bölgelerine yapıl
ması öngörülen yatırımlar için ayrılan 1 milyar. Bu 
3 milyarın da ilâvesiyle, 1976 yılı bütçesinde mevcut 
yatırım ödeneklerinin bir önceki yıla nazaran % 61 
oranında bir artışı ifade ettiğini görmekteyiz. 

Bütçe Karma Komisyonu kendisine tadkim edil
miş olan bütçeye 3 milyar 260 milyon liralık ödenek 
ilâvesi yapmıştır. Bu 3 milyar 260 milyonluk ödenek 
ilâvesi, tasarının ikinci maddesiyle yapılan % 2'lik 
kesintiden sonra 1 milyar 91 milyonluk bir bütçe öde
nek artışlarına tekabbül etmektedir. 

Bütçe kanun tasarısı bu şekliyle, 1975 yılına oran
la konsolide bütçe giderlerinde % 42'lik bir artışı ön
görmektedir. 

154 milyar 241 milyon liraya baliğ olan bu harca
maları karşılayacak olan bütçe gelirleri hakkında da ı 
fikir vermek isterim; 1 
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156 milyar 241 milyon liralık konsolide bütçe ge
lirlerinin 139 milyar 719 milyon lirası genel bütçe ge
lirleri, 12 milyar lirası istikraz, 2,5 milyar lirası da 
katma bütçe geliri şeklinde teşekkül etmektedir. 

Genel bütçe gelirlerinin 121 milyar lirası vergi ge
lirlerinden, 14 milyar 553 milyon lirası vergi dışı nor
mal gelirlerden, 4 milyar 167 milyon lirası özel gelir 
ve fonlardan sağlanmaktadır. Buna göre genel büt
çe gelirlerinin % 86,6'sını vergi gelirleri, % 10'unu 
vergi dışı normal gelirler, </c 3'ünü de özel gelir ve 
fonlar teşkil etmektedir. 

Vergi gelirlerinin % 46,2'si gelir üzerinde alınan 
vergilerden meydana gelmektedir, miktarı 55 milyar 
900 milyon liradır. Bunun içinde Gelir Vergisi 43 
milyar 200 milyon lira olarak yer almakta, Kurum
lar Vergisi 7 milyar 200 milyon, Gayrimenkul Kıy
met Artış Vergisi 500 milyon, Malî Denge Vergisi de 
5 milyar olarak temsil edilmektedir. 

Servetler üzerinde alınan vergilerde % 42,7'lik bir 
artış, 1976'da mallar üzerinde alınacak vergilerde de 
c/c 36,6"iık bir artış öngörülmektedir. Bunun baliği 
26 milyar 300 milyon lira olacaktır. 

Hizmetlerde alınan vergiler bir önceki yılın ger
çekleşme tahminine göre % 35,9 artarak 12 milyar 
380 milyon liraya ulaşmaktadır. Dış ticaretten alınan 
vergiler de % 32 nispetinde artarak 24 milyar 950 mil
yona ulaşacaktır. 

Vergi gelirlerinin gayrisafi millî hâsılaya oranı 
1971 - 1975 döneminde % 15,4 ile % 16,9 arasında 
seyretmiştir. 1975'te bu oranın % 17 olarak gerçekleş
tiğini görüyoruz. 1976'da % 18'i aşmasını da bekle
mekteyiz. 

1971 - 75 arası vasıtalı vergilerin vergi gelirlerine 
oranı, vasıtasız vergiler % 37,5'unu teşkil etmekte, va
sıtalı vergiler % 62,5 şeklinde gelirler içinde teşekkül 
etmektedir. Görüldüğü gibi vasıtalı vergilerin payı 
1971 - 75 döneminde % 62,5 - 53'den % 35 - 47 şeklin
de bir değişme göstererek, % 47 oranında vasıtasız 
vergi, c/c 53 oranında vasıtalı vergi şeklinde vasıtalı 
vergiler aleyhine gelişmektedir. 

1976 yılı Genel Bütçe gelirlerinden % 42,7 oranın
da bir artış öngörülmektedir. 

1975 yılı Aralık sonu itibariyle elde edilmiş olan 
gelir artışı % 43'tür. 

Bu % 42,7'lik artışı sağlayabilmek için 5 ana grup
ta toplanmış olduğumuz vergi gelirlerimizi artırıcı ye
ni tedbirler ve imkânlar da aramaktayız. Bu yılın uy
gulaması içinde dahi % 43'lük bir artışı 10 ay so
nunda sağlamış olmamıza rağmen, 1976 uygulaması 
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içinde vergi sistemimizin daha âdil, daha verimli ve 
daha sıhhatli olabilmesi için gerek Gelir Vergisi ve ge
rek Vergi Usul Kanunlarında mühim değişiklikler 
yapmayı öngörmekteyiz ve yeni vergiler getirmeden, 
vergi gelirlerinin artırılmasının mümkün olduğu ka
naatindeyiz. Bu yılkı uygulamamız böyle olmuştur, 
önümüzdeki yıl uygulama da aynı şekilde olacaktır. 

Bunun başında, mevcut vergi kanunlarının mües
sir bir şekilde uygulanması gelmektedir. Bunun için 
kontrol müesseselerinin gerektiği şekilde ve tesirli bir 
tarzda işletilmesine önem verilecektir. 

Uygulamadan doğan vergi eşitsizliğini kaldırıcı 
yönde, vergi verimliliğini artırıcı yönde yasama ve ida
rî tedbirler getirilecektir. 

Şunu ilâve etmek isterim ki, kanaatimizce vergi; 
ekonominin emrinde gelişmeyi sağlayıcı, kamuya kay
nak yaratıcı bir vasıta olduğu kadar, kamunun sosyal 
adalet ve gelir dağılımındaki düzenlemeleri gerçekleş
tirebilmesinde bir aracıdır. Vergiyi bu şekilde müessir 
bir araç olarak kullanmak gerekmektedir. 

1976 yılı içinde vergiler üzerinde getirmeyi düşün
düğümüz yasal tedbirleri özetlemek isterim : 

Bunların başında, Gelir Vergisinde mevcut istisna 
ve muafiyetlerin yeniden gözden geçirilmesi gelmekte
dir. Kalkınmanın gerekleri olarak birtakım istisnalar, 
birtakım muafiyetlerin bulunacağı tabiîdir; ancak ge
lişmeler sonucu bazı istisna ve muafiyetlerin gerekleri 
ortadan kalkmakta, kalkınma için yararlılıkları orta
dan kalkmaktadır. Bunların tashih edilmesi yıl içinde 
gerçekleştirilecektir. 

Yine bunun yanında, «ihtiyarî patlama hadleri» 
yeniden gözden geçirilip günün şartlarına uydurulacak 
ve kanaatimizce en mühim olarak da, asgarî geçim 
indirimi hadleri gelir grupları itibariyle kademeli ola
rak tashih edilecektir. Bu tashihte belli bir hadden yük
sek gelir elde etmekte olanların en az geçim indirimi 
istisnasından ve imkânından yararlanmaması şeklinde 
bir ayırım gözetilecektir. Alt gelir gruplarından alın
makta olan vergi yükü, mühim mikyasta hafifletile
cek; ama buna karşı, üst gelir gruplarında asgarî ge
çim indiriminin sağlamış olduğu herhangi bir fayda
nın olmadığı da dikkate alınarak, bu istisna ve im
kânın üst gelir grupları için uygulanmasına devam 
edilmeyecektir. 

Yine bunun yanında, ernek ve ücret gelirlerinin 
daha hafif bir şekilde vergilendirilmesini mümkün kı
lacak özel indirim hadlerini genişleten ve özel indirim 
uygulamasını daha geneîîeştiren tedbirler getirilecek
tir. 

j Esnaf ve sanatkârlara götürülük hadlerinin gü-
I nün şartlarına uydurulması sağlanacaktır. Malum ol

duğu üzere bu tasarı esasen Meclislerde gündemdedir. 
I Yine bir modern vergi nizamı olan katma vergisi-
j ne geçmeyi sağlamak için, Katma Vergisi Kanun ta

sarısının yıl içinde Meclislere sevici temin edilecektir. 
Bunun yanında, Vergi Usul Kanununda oto -

kontrolü sağlayıcı, 

Verg'nin daha kolay ve müe-.su- bir seklide uygu
lanması ve toplanmasını mümkün Kılıcı, 

Tüccarların ciro ve defter tutma hadleriyle ilgili 
I uzlaşma müessesesini ıslah edici ve müessir hale ge-

ti'-ıci birtakım düzenlemeler yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada uzun süredir münakaşa konusu olan be

lediye gelirlerine de temas etmek isterim. Belediye
lerin yapmakta olduğu fonksiyonlar ve sahip olduk
ları hukukî bünye, kendilerinin bu fonksiyonları 
karşılamaya yeterli gelirlere sahip olmasını gerek
tirmektedir. Türkiye'de 1653 belediye mevcuttur, 1653 
belediyenin müşkül durumda olanlarına yapacakları 

j birtakım temel yatırımlar için Bütçelerden İller Ban
kası aracılığıyle yatırım maksatlı ödenekler konmak
tadır. Ancak, belediye bütçelerinin açıklarını kapa
tıcı, belediye bütçelerinin cari ve diğer harcamalan 
nın eksikliklerini giderici bir Hazine yardımı mev
cut değildir, bunu yapacak bir hukukî dayanak ve 
bütçelerde böyle ödenek de yoktur. 

Bu itibarla, zaman zaman hükümetlerin özellik
le müşkül durumda olan büyük belediyelere bul
muş oldukları çareler, sadece Maliye Bakanlığının bu 
belediyeleri ileride alacakları paylar, vergilerden al
makta oldukları payların ilerideki dilimlerine mah
suben Maliye Bakanlığının kefaletini de sağlayarak 
borçlandırma formülünden ibarettir. 

Belediyelere Hazine yardımı, diye münakaşası 
yapılan şey, aslında ne Bütçede ne de kanunlarda 
mevcut olmayan bir husustur. Sadece Hazine zaman 

I zaman borçlandırma imkânını kendi malî itibarım 
kullanarak belediyeye sağlamaya gayret etmektedir. 
Bu ise, Hazineyi de belediyeleride müşkül durumda 
bırakmaktadır. Hazine Bütçe dışı bu borçlandırma 
imkânına ilânihaye müracaat edemez. Belediyelerin 
gelirlerini her an bu borçlandırma imkânları karşı
sında hacz edilmeleri ve mahsup edilmeleri müm
kündür. 

Bu itibarla, belediyelerin kendi harcamalarım 
j karşılayacak sıhhatli kaynaklara kavuşması ve bu 
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kaynaklar içinde, bu kaynakların kendilerine sağla
dığı gelir ve imkân içinde kalması lâzımdır. Nasıl ki, 
millî Bütçe, kamuya intikal edebilen millî imkânların 
içinde kalıyorsa, belediyeler de kendilerine sağlana
bilen meşru, doğru, sıhhatli kaynakların içinde har
camalarını ayarlamak durumundadırlar. Yoksa, be
lediyelerin yapacakları harcamaları, kolay bir yol 
seçerek, Devlet Bütçesine fatura etmeleri usulü hiç 
bir şekilde terviç edilecek bir usul olmasa gerektir. 

Bu itibarla, belediye gelirlerini arttırıcı ve onları 
sıhhatli kaynaklara kavuşturucu bir demet kanunu, 
bir mevzuatın getirilmesi gerektiğine kaniyiz. Bunun 
kademeli olarak getirilmesi icap etmektedir: 

Birinci kademede ve öncelikle gerçekleştirilme
sini istediğimiz, hazırlığını ikmal ettiğimiz ve çok 
kısa zamanda Meclislerin tetkikine sunacağımız Be
lediye Gelirleri Kanununun bir kısım hükümlerinin 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine kalkan 
bazı harç ve resimlerin yeniden ihdası ve iadesi şek
linde olacaktır. Bunların başında işgal harcı, tabela 
ve unvan resmi, ilân ve reklam resimleri gelir. Bun
ların hemen ihya edilmesi gerektiği kanaatındayız. 

Bunun yanında, 1972 yılında Emlâk Vergisinin 
uygulamsıyle hukuken alınmaz hale gelmiş olan te
mizletme, temizleme ve aydınlatma resminin de ye
niden alınmasını mümkün kılıcı şekilde mevzuatı ge
tirmekteyiz. Birinci planda getirmekte olduğumuz 
işgal harcı, tabelâ ve unvan resmi, ilân ve reklâm 
resmi ve temizleme ve aydınlatma resimlerini ihtiva 
eden kanun tasarısı Bakanlar Kurulundan pek yakın
da Yüce Meclislere sunulmuş olacaktır. 

Tabiatıyle bunun yanında gelirlerimizi arttırıcı 
yönde idarî tedbirlerin uygulanmasına, vergi topla
ma ve beyan mekanizmalarında sadelik ve basitliğin 
getirilmesi, vergi murakabesinin daha süratli ve yay
gın uygulamasına ve özellikle vergi yargısında sürat
tin sağlanmasına gayret edilecektir. Bunun için yeni 
vergi takdir ve itiraz komisyonları kurulacaktır. 

Hazinenin elinde bulunan kamu mallarının da
ha iyi değerlendirilmesi 1976 yılında büyük önemle 
üzerinde duracağımız bir husustur. Devletin elinde 
değeri kesin olarak bu anda bilinemeyen; ama titiz
likle envanterini yapmaya gayret ettiğimiz büyük 
mikyasda arazi ve binlerce bina vardır. Ancak, Dev-
let bundan yeteri kadar nema alamamaktadır. Bu 
kadar büyük varlığı elinde tutan Devlet belki de ge
rekmez hallerde istimlâk bedelleri ödemektedir. 

Bu itibarla, Devlet varlığının değerlendirilmesi, 
kamu sermayesinin, millî kaynağın daha iyi değer-

1 lendirilmesi bakımından, Devletin ilk gelen vazife
lerinden biri olmaktadır. 

1976 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarıları hakkında 
ve 1976 yılı başındaki ekonomik durum hakkında 
mümkün olduğu kadar özet bilgi arz etmeye çalış
tım. 

1976 yılı Bütçesinin özellikleri, arz etmiş olduğum 
bu bilgilerin ışığında daha belirli hale gelmiştir. Bu 
1976 Yılı Bütçesinin hazırlanmasına hâkim ojan 
özellikler ve 1976 yılı bütçesiyle beraber uygulana
cak olan ekonomik politikasının esaslarının ifadesi
dir. 

1976 Yılı Bütçesi, yukarıdan beri sıraladığım va-
sıflariyle bir istikrar bütçesidir. İstikrar Hükümet 
Programında başlıca hedefimizdir, istikrarı bir dur
gunluk hali diye telakki etmiyoruz. İstikrarı gelişen 
ekonomide gelişmekte olan değerler arasında bir 
haklı dengenin muhafazası olarak görüyoruz. Eğer 
denge haksızsa, bunu tashih ederek bir haklı denge
nin muhafazası olarak görüyoruz. 

Bu itibarla, istikrar politikasını güden bir Hü
kümetin hazırlamış olduğu Bütçenin fiyat artışlarını 
öngörmeyeceği, enflasyonist tesir hâsıl edebilecek 
birtakım politikaları öngörmeyeceği. Bütçenin açık 
finanse edecek tarzda hazırlamayacağı şüphesizdir. 
Biz de Bütçe finansmanını, İktisadî Devlet Teşek
külleri finansmanını fiyat artışlarına dayamadık. 
Bütçenin açık finansmanını öngörmedik. Bu itibarla 
1975 yılında uygulamakta olduğumuz politikaların 
yıl içinde yeni gereklerle uygulanmasına devam ede
rek, 1976 yılı zarfında istikrarın muhafaza edileceği 
kanaatindeyiz. 

Bu Bütçenin ikinci vasfı, bir büyüme Bütçesi olu
şudur. Büyüme Bütçesi oluşunun ilk göstergesi, ya
tırımlara verilen en büyük değerdir. Nisbî olarak en 
büyük nispet, mutlak değer olarak en büyük nispet. 

1975 yılı yatırımlarına nazaran, program yatırım
larında yüzde 45,9 gibi bir artış vardır. Bu artışla 
1976 yılı yatırımları 148 milyar Türk Lirasına baliğ 
olmaktadır. 

Kamu yatırımlarında bir önceki yıla nazaran 
fazlalık yüzde 56 civarında görülüyor. Biraz evvel 
arz etmiş olduğum fonların, münhasıran yatırımlara 
tahsis edileceği hususu da dikkate alındığında bu ar
tış yüzde 61'e baliğ olmaktadır. 

Altyapı ve ağır sanayi yatırımlarına verilmiş olan 
özel ağırlıklar da Türkiye'nin özellikle geleceğinin 
büyüme ihtiyaçlarını karşılayacak hususların bugün
den derpiş edilmesini ifade ediyor. 
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1976 Yılı Bütçesinin en mühim vasıflarından bi
ri, sosyal muhtevası en yüksek bütçe oluşudur. Bu 
Bütçeyle mümkün olduğu kadar fazla vatandaşa he
nüz sahip olmadıkları asgarî garantileri, asgarî gü
venliği ve asgarî imkânı getirmek hedef alınmıştır. 
İşte bu sebepledir ki, vatandaşların tümüne hitap 
eden genel sağlık sigortasını karşılayacak imkân büt
çede 400 milyonluk bir fon şeklinde yer almıştır. 
Bununla, bütün Türkiye'nin sağlık sigortası kapsa
mına alınması öngörülmüştür. Bu fon yetmediği tak
dirde artırılması imkânı Bütçe Kanunu mekanizma
sında mevcuttur. 

Yine nüfusumuzun büyük bir kısmını teşkil eden 
köylü ve tarımla meşgul vatandaşlarımızın tabiî afet
ler karşısında uğramış oldukları büyük sıkıntı ve fe
lâketlere Devletin elini uzatmasını mümkün kılacak. 
onları çaresizlikten kurtaracak tanm sigortası ve 
afetlere karşı sigorta mekanizması yıl içinde getirile
cek, bunun gerektirdiği malî imkân bu bütçe içinde 
yer almış bulunmaktadır. 

Sadece bu iki fonla, tarımla meşgul kesimin tü
müne bir garanti ve nüfusun tamamına da bir sağ
lık garantisi getirilmiş olmaktadır. İddiamız, müm
kün olduğu kadar fazla vatandaşa asgari garantiyi ve 
güvenliği götürmektir. 

Yine bunun yanında yaşlılık sigortası fonu şeklin
de bütçede 200 milyon olarak yer almış olan fon, 
belli yası geçmiş, çalışamaz durumda, kimsesi ol
mayan kişilerin dilenmekten kurtulmasını öngörmek
tedir. Devlet, her vatandaşına asgarî yaşama hak
kını kabul etmek ve bunu sağlayacak imkânı da gös
termek mecburiyetindedir. Bizim anlamış olduğu
muz sosyal adalet budur. Bu, Türkiye'de dilenciyi 
kaldırma karandır. Bu, Türkiye'de haysiyetsiz bir 
şekilde başkasının kapısından geçimini sağlamak is
temek, muhtsç olmaya son verme karandır. Yaşlı
lık sigortasından bunu anlamaktayız. 

Yine bunun yanında ekonomik gelişme bakımın
dan dengeyi sağlamak için geri kalmış bölgelerde 
yatırımları geliştirme fonu olarak 1 milyarlık bir 
ödenek, eğitimde kapasiteyi daha artırmak, yüksek
öğretimdeki sıkışıklığı gidermek için yükseköğretim 
kapasite artırma fonunu miktar olarak artırmak ve 
yeniden 6 akademi kurulması için ayrıca 50 milyon
luk bir fon ihdas etmek, sanayi bölgeleri ve küçük 
sanayi siteleri fonunu bir önceki yıla nazaran yüzde 
yüzün üstünde artırarak küçük esnaf ve sanatkârla
ra da hitap etmek gayreti güdülmüştür. 
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Bu bütçe sosyal muhtevası en yüksek bütçedir 
derken, hitap etmiş olduğumuz kesimlere neler gö
türmek istediğimizi ana hatlarıyle belirtmiştim. Büt
çeyle beraber uygulanan politikalarda da bunun ör
nekleri görülmektedir. Meselâ, tarımda girdiyi ucuz
latma kararı, ucuz gübre, ucuz ilâç, ucuz tohumluk; 
1975 yılında uygulanmış, 1976 yılında daha müessir 
bir şekilde uygulamaya devam edilecektir. Tarım 
kesimine bu ucuz girdi sağlamak yoîuyle yapılmakta 
olan sübvansiyon ekonomiye birkaç misliyle geri gel
mektedir. Sadece geri gelmekle kalmamakta, tarımla 
meşgul çok büyük bir nüfusu daha iyi geçim şart
larına kavuşturacak gelir imkânlarını da sağlamakta
dır. Çünkü üretim artmaktadır. 

Bu tarım kesimine tatbik edilen politikalar için
de uygulanan destekleme fiyatları, gerçek değeri ak
settiren destekleme fiyatlarını zikretmek icap eder. 
Destekleme fiyatları bakımından uzun münakaşalar 
cereyan etmiştir. 1975 yılı içinde, 1975 yılı içinde sa
dece Toprak Mahsulleri Ofisi 3 milyon tonun üze
rinde hububat satın almıştır. Uygulanan buğdaya 
destekleme fiyatı 2,5 lira civarındadır. Bir önceki yıla 
uygulanan destekleme fiyatı 205 ilâ 215 kuruştur. 
ama 1974 yılında bu destekleme fiyatı uygulanırken, 
serbest piyasada buğday 280 kuruş ilâ 3 lira idi. Şa
yet 1974 yılı destekleme fiyatı özellikle buğday için 
başarı! i bir fi yatsa, ne diye Toprak Mahsulleri Ofi
si 700 bin ton buğday aldı da vatandaş üst tarafını 
serbest piyasada satmayı tercih etti. Demek ki, ser
best piyasada daha fazla fiyat bulundu. Serbest pi-
yasan-n altında bir destekleme fiyatı vermekle çiftçi
nin desteklemiş olacağı iddia edilemez. Serbest piya
sada bulunmayan fiyatı vermekle çiftçi ancak des
teklenmiş sayılabilir. Nitekim, 1975 yılında yapılmış 
olan uygulama buğday için 2,5 lira civarındaki des
tekleme fiyatını buğday 2 lira ilâ 220 kuruş iken 
tespit etmiştir. Serbest piyasadaki fiyattan daha yük
sek. Bu sebepledir ki, 3 milyon tonun üzerinde hu
bubat almak mümkün olmuştur. Çiftçi, serbest piya
sada satacağına getirip destekleme alımı yapmakta 
olan Devlete malını satmayı tercih etmiştir. 

Yine 1976 yılı bütçesi sosyal adaleti sağlamaya 
en elverişli mekanizmaları ve bunun gereklerini ihti
va eden bir bütçedir. Birlikte getirilmiş olan ve biraz 
evvel zikretmiş olduğum ekonomik politikalarla alt 
gelir gruplarına daha fazla satın alma imkânı, daha 
fazla güç getirilmektedir. Asgari geçim indiriminde 
yapılmakta olan tadilât, bunun ifadesidir. Küçük 
çiftçi muafiyetlerinin yükseltilmesi bunun ifadesidir. 

18 — 
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Yine son günlerde 1970 öncesi ve 1970 sonrası j 
emekliler arasındaki farkı kaldırma şeklinde yapıl
makta olan çalışmalar bunun ifadesidir. Kısa bir sü
re sonunda yani 1 Mart 1976'dan itibaren 1970 ön
cesi ve sonrası emekliler arasında ödeme farkı kal
mayacaktır. 1 Mart 1976'dan itibaren işçi ve memur 
arasında emeklilikte ikramiye farkı da kalmayacak
tır. 30 sene hizmeti olan Devlet memuru 30 maaş ik
ramiye alarak emekli olacaktır. 

Asgari geçim indirimi üzerinde yapmakta oldu
ğumuz çalışmalarla 3 milyon 800 bin dar gelirliye hi- I 
tap emekteyiz. 

Bu konuda asgarî geçim indirimi ve katsayı mü- I 
nakaşasına dokunmadan bir şeyi belirtmek iste
mekteyim. Asgarî geçim indiriminde yapılması iste
nilen tashih ile hitap edilmesi istenen alt gelir grup- I 
larıdır. Yapılması istenen gelir dağılımındaki adaleti I 
temindir. Yine yapılması istenen alt gelir gruplarına I 
yeni satın alma gücünü sağlam kaynaklarla vermek- I 
tir 

Katsayıda 15 ncı derecede 1 katsayı artışıyie 94 I 
lira, 1 nci derecede 450 lira fazlalık temin edilmekte- I 
dir. 15 nci dereceye 94 lira vermek için 1 nci derece
ye bunun 5 mislini vermeyi gelir dağılımındaki ada- I 
let ve sosyal adalet fikriyle bağdaştıranııyoruz. Bu 
itibarla 1 hatta 2 katsayının temin edeceğinden da
ha fazla ve daha âdil bir mekanizma ile Türk me- I 
murunu, Türk işçisine, Türk küçük esnafına ve köy
lüsüne verme yolundayız ve bunu pek kısa zamanda 
uygulayacağız. 

Yine bu bütçenin bir vasfı bir hizmet bütçesi olu
şudur. Hizmet ödenekleri bir önceki yıla nazaran 
ehemmiyetli nispette artmıştır. Devletin ilk görevi 
olarak savunma ve güvenliği sağlama vazifelerini ifa 
edebilecek, özellikle savunmanın ortaya çıkarmış ol
duğu yeni gerekleri karşılayabilecek imkânlar bu büt
çe içinde getirilmiş bulunmaktadır. Millî savunmanın 
33,5 milyar liralık ödeneği ayrıca ek ödenek olarak 
Meclislere sevkediîmiş olan 13,5 milyar liralık öde
neği bu konuda misal olarak zikretmek isterim. 

Millî Eğitim hizmetlerinde geçen yıla nazaran 
yüzde 60,7'lik bir artış öngörülmekte, sağlık hizmet
lerinde yüzde 39,6'lık bir artış öngörülmektedir. 

Bu bütçe, bu vasıflan yanında yine köye en faz
la hizmet götürmek imkânını sağlayan bir bütçe ola
rak ortaya çıkmaktadır. Köye ayrılan ödenekler, yıl
lar itibariyle 1974 yılında 4 milyar 800 milyon ola
rak görülmekte, 1975 yılında bu miktar 6,5 milyar 
civarında, 1976 yılında 10 milyar 200 milyon şeklin- j 
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de ortaya çıkmaktadır. Bununla köye daha çok ışık 
daha çok okul, daha çok su, daha çok medeniyet, 
daha çok refah götürülmesi öngörülmektedir. 

Bu tedbirlerin şimdiye kadar düşünülmediğini ve 
önceki hükümetler tarafından uygulanmasında gay
ret edilmediğini söylemek istemiyorum. Bu tedbirlerin 
çoğu şimdiye kadar düşünülmüştür, çoğunun uygulan
masına gayret sarf edilmiştir; ama 1976 yılı Bütçesin
deki vüsatine, 1976 yılı Bütçesindeki modeline şim
diye kadar getirilememiştir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1976 malî yılı Bütçesi vesilesiyle yapmış oldu

ğum takdim konuşmasının sonuna gelmiş bulunmak
tayım. 

1976 yılı içinde yapmayı düşündüğümüz harcama
ları, bununla birlikte uygulamayı düşündüğümüz po-
litakalann kısa bir özetini, bunları hangi imkânlarla 
karşılayacağımızı ifadeye gayret ettim. 1975 yılı uy
gulamalarının da sonuçlanın kısa rakamlar şeklinde 
özetlemeye çalıştım. 

1976 yılı başında Türk ekonomisinin birtakım 
güçlükleri vardır, Türk ekonomisinin birtakım güç
leri de vardır, birtakım üstünlükleri de vardır. 1976 
yılı başında, Türk ekonomisi, sahip olmadığı birtakım 
potansiyel imkânlara sahiptir. Darboğazlar vardır; 
darboğazların ne olduğunu bilmektedir, nasıl aşıla
cağını bilmektedir ve çaresi üzerinde büyük gayret 
sarf edilmektedir. 1976 yılı başında Merkez Bankasın
da 1 milyar 200 milyon dolar dövizi oian bîr ekono
mi, Toprak Mahsulleri Ofisinde 3 hıilyon ton civa
rında hububatı olan bir Türkiye, bir önceki yıla na
zaran çelik üretimi % 12 artmış, çimento üretimi 
c/c 20, sunî gübre üretimi % 40, elektrik üretimi 
% 16, şeker üretimi c/c 12 civarında artmış; fabri
kalara bir önceki yıla nazaran çok mühim mikyasta 
tam kapasite ile çalışma imkânına kavuşmuş, gelirleri 
bir önceki yıla nazaran c/c 43 civarında gelişmiş ve 
bunların başında, en mühim olarak, enflasyonu yen
miş, fiyat artışlarını kâbus olmaktan çıkarmış, her 
aranılanın bulunduğu bir Türkiye, yokun olmadığı 
bir Türkiye, kuyruğun, kıtlığın olmadığı bir Türkiye.. 
1976 yılı başının potansiyeli bu. 

1976 yılı Bütçe tasarıları, Yüce Senatounun de
ğerli tetkikleriyle, ülkenin ve Milletin huzur, refah ve 
istikrarına hizmet eden belgeler olarak yasalaşacak 
ve Hükümetiniz bu belgeleri azim ve heyecanla uy
gulayacaktır. 

Sayın Başkan ve değerli senatörlere saygılar suna
rım. (A. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Maliye Ba
kanı. 

Şimdi gruplar adına görüşmelere başlıyoruz. 
Şu ana kadar; Sayın Haydar Tunçkanat Millî Bir

lik Grupu adma, Sayın Zeyyat Baykara Cumhurbaş
kanınca Seçilmiş Üyeler Grupu adına, Sayın Hayret
tin Erkmen Adalet Partisi Grupu adma söz istemiş
lerdir. 

Saym Haydar Tunçkanat buyurunuz efendim. 
Başlama saatinizi 11.35 olarak tespit ettim. 

M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKA
NAT (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 

Millî Birlik Grupunun 1976 mali yılı Bütçesi üze
rindeki görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum. 

Konuya girmeden önce, Millî Birlik Grupunun 
1951'den bu yana izlediği politikayı ve bulunduğu yeri 
birkaç cümle ile belirtmek istiyorum. Böylece bütçe 
ile ilgili görüşlerimizin daha iyi anlaşılacağını umarım. 

Sayın Senatörler, 
Biz tarafsız değiliz, olamayız da. 
Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bugünkü 

kuruluşunu belirleyen 27 Mayıs Anayasasının yapıcı
ları olarak, bu Anayasaya sahip çıkanlarla beraber, 
onu tahribe yeltenenlerin karşısındayız. 

Biz, Atatürkçülerle beraber, Atatürk düşmanları
nın karşısındayız. 

Biz, Devletin millî demokratik, lâik, sosyal ve hu
kuk ilkelerine inananlarla beraber, inanmayanların 
karşısındayız. 

Biz, özgürlükçü demokrasiyi benimseyenlerle be
raber, her türlü bölücü ve anarşik hareketlerle, ko
münizmin, faşizmin, şeriatçılığın, ve kaba kuvvet kul
lanarak devleti yönetme sevdasında olanların karşısın
dayız. 

Biz, kanunların herkese eşit olarak uygulanmasın
dan ve kanun hakimiyetinin sağlanmasından yana
yız. 

Biz, sosyal adaleti, gerçekleştirerek, halkın mut
luluğu ve refahı için çalışanlarla beraber, halkı sö
mürenlerin karşısındayız. 

Biz, şimdiye kadar yaptığımız gibi, bundan sonra 
da Anayasamızın doğrultusundaki davranışları des
tekleyecek, aksi davranışların karşısında yer alarak, 
özgürlükçü demokrasinin ülkemizde kökîeşip, geliş
mesi yolundaki mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Bu kısa açıklamadan sonra, Bütçenin tümü üze
rindeki eleştirilerimize geçiyorum: 

Sayın senatörler; 
İ976 Malî Yılı Bütçe teklifi, 150 milyar 617 mil

yon lira olarak Karma Bütçe ve Plan Komisyonuna 
verilmişti. Buna, Komisyon da yapılan 3 milyarı aşkın 
bir ilâve ile, toplam 153 milyar 837 milyona yükseldi. 

48 milyar lira tutarındaki ödeneklerin dışında ka
lan miktardan c/c 2 indirim yapılarak, Bütçe, Cum
huriyet Senatosuna 151 milyar 719 milyon lira olarak 
gelmiş bulunuyor. Gerçekte, Katma Bütçelerle birlik
te, Konsolide Bütçe 180 milyar, 526 milyon liraya 
yükselmektedir. Bunun 26 milyar 233 milyon lirası 
Hazine yardımı ile kapatılacak, 1 milyar 102 milyon
luk açıkda gelir bütçesine, Komisyonda yapılan ilâ/e 
ile kapatılarak Bütçe dengeye getirilmeye çalışılmış. 
1.2 milyar lira da iç borçlanmaya gidilerek sağlana
caktır. 

Bu yıl. Meclis ve Senato Başkanlarının geç seçil
mesi sonucu, Karma Bütçe ve Plan Komisyonunun 
seçilmesini de geciktirdiği için Bütçe, Komisyonda iki 
ay yerine 20 gün gibi çok kısa bir sürede görüşülmüş 
ve Komisyon üyeleri, ilgili Bakanlıklara giderek in
celemelerde bulunamamışlar ve aydınlatıcı raporlarını 
hazırlayamamışlardir. Hükümetde, 1976 yılı Progra
mını, yasal bir zorunluluk olmasına rağmen bugüne 
kadar yaymlayamarmştır. Bu nedenlerle, Bütçe ile ilgi
li eleştirilerimiz, gerekli bilgilerin eksikliği yüzünden. 
çok sımrlı olacaktır. 91 sayılı Kanunun 15 nci ma 1-
desi, Planlama Merkez Teşkilâtınca hazırlanarak Yük
sek Pıanlam?. Kuralımdan geçen ve Bakanlar Kurulun
ca kabul edilen yıllık programların Bütçeler ile iş prog
ramlarından önce hazırlanmasını emreder. 1976 Büt
çesinde bu yasal gerek yerine getirilmemiştir. Bu ne
denle Bütçenin, 3 ncü Beş Yıllık Plan ve programla-
nyle uygunluk içinde bulunmadığını söylemek yerinde 
olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Gerekçede, Bütçenin 1976 ve daha ileri yıllarda 

Türk ekonomisinin ulaşması istenilen hedeflere var
masını sağlayacak malî imkân ve tedbirleri ihtiva etti
ği, iktisadî sorunlara bulunacak çare ve kararların, 
ekonomik istikrar, genişleme ve büyüme olarak ta
nımlanan iki temel prensibe bağlandığı belirtiliyor. 

Daha sonra, büyük fiyat artışları, işsizlik, pahalı
lık, yolduk, dış ticaret dengesindeki büyük açık, eko
nomik istikrarsızlığın bir ifadesi olarak gösteriliyor. 
Bu ise, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma 
aynen uymaktadır. O halde, Hükümetde Türkiye'de 
ekonomik istikrarsızlığın varlığını bu sözleriyle kabul 
etmektedir. Mal darlığı çekilmiyor iddiası da geçerli 
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olanıaz. Bugünkü, adaletsiz gelir dağılımı ve hayat 
pahalılığı karşısında yaşamak için zorunlu olan ih
tiyaç maddelerini, nüfusun kaçta kaçı satın alabili
yor?... 

Gerekçede, ekonomik istikrar için yapılacak ilk. 
işin; enflasyon hızının kesilmesi ve durdurulması ol
duğu belirtiliyor. Bu görüşe katılıyoruz; Ancak, bu
nun için de belirli bazı tedbirlerin alınması zorunlu
dur. 

Tedbirler konusunda Hükümetin görüşü şöyle; 
«Daraltma ve sınırlamanın, işsizliği, mal darlığını, 

yatırımları azaltacağı, üretimi geriletmesi veya dur
durması endişesi nedeniyle genişleme ve büyümenin 
seçildiği» açıklanıyor. 

Bir çelişki üzerinde durmak isteriz. Ekonomik is
tikrarsızlığı, yani, büyük fiyat artışlarının, işsizbğm, 
dış ticaret dengesindeki büyük açığın, varlığını ve 
enflasyonu azaltıcı bazı tedbirlerin alınması zorunlu
luğunu Hükümet de kabul ediyor; fakat, tedbîrlerin 
alınıp, uygulanmasından, bazı endişelerle vazgeçerek, 
aksine işsizliği, pahalılığı, enflasyonu ve dış ticaret 
açığını arttırıcı tedbirlerle ekonomik istikrarsızlığı sür 
düren bir politika izlemeyi tercih ediyor. Gerekli ted
birlerin alınmamasının ekonomimize vereceği büyük 
zarar ve bu zararların giderilmesinin uzun yular ala
cağı, kalkınmamızı olumsuz yönde etkileyeceği. açık
tır. 

Hükümet aldığı tedbirlerle kısa sürede enflasyon 
hızını % 30 dan r/r 6, 3'e indirdiğini iddia esnekledir. 
Aksi tedbirlerle, enflasyonun indirildiğine Hükümet. 
bizim dışımızda bir başka örnek gösterebilir mı bil
mem... Türkye'deki enflasyonun dışarıdan ithal edi
len kısmının, yine bu ülkelerde alman tedbirlerle, kıs
men düşmesi sonucu, bizdeki enflasyon oranını da et
kilemesi doğaldır; fakat iddia edildiğinin aksine, 19 "5 
yılının son üç ayına kadar düşük bir artış eğilimi gös
teren fiyatlar, Ekim ayından sonra hızlı bir artış!;'., 
son üç ayda c/c 6 oranında artış göstermiştir. Ara
lık ayı toptan eşya fiyatları genel endeksi % 3,84 ara
mıştır. Toptan eşya fiyatları genel endekslerindeki 
1975 yılı içindeki ortalama artış % 10,7 olmuştur. 

Millî Cephe Hükümetinin işbaşında bulunduğu 
1975'in son üç ayındaki artışın, 1974'ün son üç ayan
daki artışın % 5 oranında daha yüksek olduğu gö
rülüyor. Bu da M. C. Hükümetinin hayat pahalılığın; 
ve enflasyon hızını kestiği yolundaki iddiasının gerçek 
olmadığını kanıtlamaktadır. 

Sanayi ülkeleri ekonomilerinde durgunluk ve enf
lasyonla mücadelenin başarıyle sürdürüldüğü bugün

kü ortamda, dış piyasadaki fiyat artışları yavaşlar
ken, Türkiye'de buna paralel olarak; gerçekten denk 
bir bütçe yapılıp, kamu kesimi dengesi ve tasarruf
ları artırıcı, ceketimi kısıcı tedbirlerle birlikte, ek dış 
kaynaklar sağlanıp, para ve kredi alanlarında, eko
nomide «Likidite dengesi» ni sağlayıcı bir politika 
demeti uygulamaya konulsaydı; vergi politikası geliş
tirilip, spekülatif ithalâtı önleyici tedbirler alınsay
dı, işte o zaman ekonomimizi istikrara kavuşturmak 
ve istikrar içinde kalkınmak mümkün olabilirdi. Üzü
lerek belirtelim ki, bunlardan hiç biri yapılmamıştır. 

Merkez Bankasındaki dövizlerimiz tükenmiştir. 
Dövize çevrilebilir mevduatın kullanılmasından doğan 
geçici ferahlık, işçi dövizleriyle ihracattaki azalma so
nucu, ciış ticaret açığımız 45 milyar TL. na yüksel
miştir. Hükümet genişleme ve büyüme politikasını iz
lemeye devam ederse, 1976'da bu açık daha da büyü
yecektir. 1976'da öngörülen 75 milyar TL. lık ithalâ
tın, 30 milyar TL. lık kısmı ihracat ve işçi dövizleriyle 
ancak karşılanabilir, geri kalan 45 milyar TL. sının ne
reden ve nasıl sağlanacağı belli değildir. Dış ticaret 
açığının büyümesi, ekonomide darboğazlar yaratır. 
Merkez Bankasında da bir miktar yedek döviz bulun
mazca, bu durum Türkiye'nin bağımsızlığını da tehdit 
eaeı. 

Bir önceki yıla oranla para arzmdaki artış c
r 26. 

emisyon artışı r r 35 tir. Merkez Bankası kredilerdeki 
artış ise c/( 22 dir. Görülüyor ki parasal göstergeler 
de enflasyonu azaltıcı değil artırıcı yöndedir. Bütün 
bu göstergeler ve uygulamaya konulan tedbirlere rağ
men, enflasyon hızında iddia edildiği gibi bir yavaşla
ma varsa, bunu Hükümetin gayretlerinden çok, i'hal 
edilen enflasyonun daha düşük oluşuna, tarım kesimin
deki üretim bolluğuna ve de 1975'de Merkez Banka
sındaki dövizlerin son kuruşuna kadar harcanmus:na. 
dövize çevrilebilir mevduatında bu uğurda kulîanıl-
m iş olmasına bağlamak daha gerçekçi bir değerlen
dirme olur. 

1976'da da aynı politika izlenirse, ki Hükümet 
bunda kararlı görünüyor; yıl içinde enflasyon arta
cak, ekonomimizde darboğazlar çoğalacak, bütçede, 
genellikle yatırımlardan indirimler yapılmak suretiy
le açığın kapatılmasına çalışılacak, hayat pahalılığı 
da artacaktır. Dış ticaret açıklarının parasal bir yö
nü olduğu da unutulmamalıdır. Enflasyonun yavaş
lamaması halinde, Türkiye'nin bir para ayarlaması 
yapması kaçınılmaz olacaktır. Türk Lirası yabancı 
paralar karşısında değer kaybetmektedir. Resmî fiyat
la 1 dolar = 15 TL. dır. 
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Dış piyasada ise 1 dolar alabilmek için 18 TL.'sı 
ödemek zorunludur. Bu fiyat farkı., Türkiye'ye döviz 
yerine Türk Parası girmesine neden olmakta, turist 
ve işçi dövizlerini, ihracat gelirlerini azaltmakta, it
halâtımızı artırıcı yönde bir etki yaratmaktadır. Bu 
farkı giderecek ölçüde bir para ayarlaması yapılması 
gerekmektedir. 

İki yıldır üst üste, hava koşullarının da yardı-
mıyle bol ürün alınmaktadır. Tarımımızdaki bu ge
lişmenin yalnız hava koşullarına bağlı olmaktan kur
tulmaya başladığını memnuniyetle belirtmek isteriz. 
Bu konuda alınacak olumlu tedbirlerle artacak üre
timden yapılacak tasarrufların sanayie yatırılmasıyla 
kalkınmamızın süratle gerçekleştirilmesini mümkün 
kılacak tedbirlerde de geç kalınmadan alınmalıdır. 

Hükümetin, komşu ülkelerle siyasî ve ekonomik 
ilişkiler kurarak, dış ticaretimizi belirli ülke ve top
luluklara bağlı olmaktan bir ölçüde kurtarmış olma
sını olumlu karşılıyoruz. Yapılmış olan çerçeve an
laşmaların zaman kaybedilmeden uygulamaya konul
masında taraflar için büyük yararlar vardır. 

Bugün, artık bir ülkenin ekonomik istikran sağ
laması için içte alacağı tedbirlerin yeterli olmadığı 
anlaşılmıştır. Bu nedenle, dış ülkelerdeki, ticari, ma
lî, ekonomik olaylar çok yakından izlenmeli ve gere
ken tedbirler zamanında alınmalıdır. 

AET ile olan ilişkilerimiz olumsuz yönde ve ül
kemiz aleyhine gelişmektedir. Sınaî mamullerin it
halinde AET ile 1971 Eylülünden bu yana 12 ve 22 
yıllık listeye giren mallar için Çf 5 ve '&c 10'luk güm

rük indirimleri tanınmıştır. Aynı tarihten bu yana 
tekstil ürünleri dışındaki Türk sınaî ürünlerine AET 
sıfır gümrüklü tarife pozisyonları uygulama durumu
nu değiştirmemiştir. Bu durum, diğer etkenlerle bir
likte Türkiye'nin dış ticaret dengesindeki açığın bü
yümesinde etkili olmuştur. Bunu rakamlar da açık 
ve seçik olarak kanıtlamaktadır. Türkiye'nin AET 
ile 1964'de ithalât ve ihracatı arasındaki 18 milyon 
dolarlık açık, 1971'de 190 milyon dolara, 1974'te 980 
milyon dolara, yükselmiştir. 1975'deki 9 aylık dö
nemde ise bu açık 1 milyar 352 milyon dolara yük
selmiştir. 1 . 1 . 1976 tarihinde topluluk lehine uy
gulanmaya başlayan yeni gümrük indirimleri, 1976 
yılında bu açığı Türkiye aleyhine daha da artıracak
tır. 

23 Kasım 1970'de imzalanan geçici protokolün 
kabulü ile ilgili kanunun görüşülmesi sırasında bu
nun olumsuz yanları Grupumuzca da belirtilmişti. 
Şimdi de AET Türkiye'den işçi alma yerine Türki
ye'ye sermaye ve teknoloji getirerek özel koşullar 
altında, Türkiye'nin iç tüketimine dönük sınaî tesis
leri kurmak için girişimlere başlamıştır. Topluluğun 
Katma Protokolünün Türkiye lehine üstlendiği yü
kümlülükleri uygulamaları gecikiirmesiyle çok ya
kından ilgili olan bu girişimleri Türk ekonomi ve 
sanayiinin gelişmesi ve bağımsızlığına yönelmiş bir 
tehdit haline dönüşmesinden kaygı duyduğumuzu 
belirtmek isteriz. 

Gerekçede. Bütçenin sayılan özellikleri arasında, 
sosyal karakteristiği olarak yatırıma önem verildiği 
ve 1976 yılında 147 milyar Türk liralık yatırım ya
pılmasının öngörüldüğü belirtiliyor. 

Büçtede plan ve programlarda parasal miktar
larla ifade edilen yatırımların, ylhk program dilim
leri içinde fiziksel gerçekleştirilmelerinin hangi oran
da tamamlandığını anlamak zordur. Yi i içinde veril
miş olan yatırım ödeneklerinin sarf edilmesi ile fi
ziksel tamamlanma oranlan arasında büyük farklar 
vardır. İkinci plan döneminde temeli atıldığı halde ta
mamlanmamış; plan ve program hedeflerinin çok ge
risinde kalmış baraj, fabrika, liman, okul, hastahane, 
demiryolu, yol, hava meydanı ve tersaneler vardır. 

Yatırımların sıhhatli kaynaklardan beslenmemesi 
hızlı bir enflasyon, dış finansman güçlüğü, proje ha
taları çıkar ve politika oyunları, yatırımların prog
ramlanan sürede devreye girmesini önlemekte, ye
tersiz ödeneklerle süre uzamakta ve yatırımlar bir yıl 
sonrasına devredilerek, maliyetleri yükselmektedir. 

Türk sanayii hammadde ve ara yatırım malları 
bakımından büyük ölçüde dışa bağlıdır. Böyle bir pa
ra ayarlaması ithal mallarının fiyatlarını da etkileye
cektir elbette. Diğer taraftan, artan ithal malı fiyat
ları karşısında, Türk sanayii mallan bir rekabet gücü 
kazanacak, ithalâtın azalması yönünde de olumlu et
kisi olacaktır. 

Tüketim harcamalarını kısıtlayıcı, ve mevcut sis
temin de etkinliğini artıracak kamu gelirlerini yük
seltici bir vergi reformunun geciktirilmeden ele alın
ması zorunludur. Vergi getirmeden, Cumhuriyetin 
en büyük bütçesini yaptığını söyleyen Sayın Maliye 
Bakanı, bugünkü vergi adaletsizliğini giderecek ve 
vergi yükünü bütün vatandaşlara gücü ölçüsünde 
dağıtabilecek bir vergi ayarlaması yapabilseydi, bu
gün çok daha büyük ve sağlam finansman kaynakla
rına dayalı bir bütçe ile ekonomideki birçok darbo
ğazlar aşılır, sosyal adalet ve gelir dağılımı yönünden 
de önemli adımlar atılmış olurdu. 

— 22 — 
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Devlet Planlama Teşkilâtının resmen yayınlan
mayan 1976 yılı programında Kamu kesiminin büyü
yen proje stoku ve yatırımlardaki gecikmeler başlığı 
altında şu bilgiler veriliyor : 

«Kamu yatırımlarının zamanında devreye gire
memesi nedeni ile biriken proje stoku, birçok yön
den önemli sorunlara yol açmaktadır. Projelerin ger-
çekleşmesindeki gecikmeler bir yandan kıt kaynakla
rın uuzn süre üretime dönüşmeden belirli alanlara 
bağlanmasına ve özellikle hızlı fiyat yükselişleri döne
minde proje maliyetlerinin artmasına yol açmakta; 
öte yandan da önemli yeni projelerin uygulamaya 
konulmasını engellemektedir. Bu durum kamu yatırım 
hedeflerinde, dış ticarette, istihdam hedeflerinde ve 
üretimde geri kalmalara yol açmaktadır.» 

«Kamu kesimi 1975 yılı programında 292,2 mil
yar lira maliyetli, 7 100 adet proje ya da konu üze
rinde çalışmaktadır. Bu proje ve konuların -c/c 84,2'si 
devam eden iş niteliğinde olup ancak % 15,8"i yeni 
işlerden oluşmaktadır. Bu prfojeierin tamamlanabil
mesi için 1975 maliyetlerine göre 170 milyar liraya 
gerek bulunmaktadır.» 

«1976 yılı programında yer alan proje ve konula
rın tutarı 440,3 milyar liradır. Bunun, % 83'i devam 
eden, % 12'si de yeni işlerden oluşmaktadır. 1976 
yılında hedef alman kamu yatınmlarınm gerçekleş
mesi dv.;\v:.-. .ında programda yer a'an işlerin bitirile
bilmesi için bugünkü maliyetlerle 262,6 milyar liraya 
gerek vardır.» denilmektedir. 

Sayın senatörler; 
Hükümet her yıl yatırımların tamamlandığı yolun

da paraya dayalı oranlan yayınlatmaktadır. Fiziksel 
gerçekleşmelere uymayan bu rakamların propagan
dadan öteye bir anlam taşımadığı, gerçekleri yansıt
madığı, Devlet Planlamanın raporu ile de kanıtlan
dığına göre; 147 milyar liralık bir rakam Üçüncü 
Planda öngörülen yapı değişikliğini ve bunda en bü
yük sorumluluk alan Kamu kesimleri yatırımların!, 
bundan önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleştirmeye 
yetmeyecektir. Bu paranın yıl içinde verilmesini de 
mümkün görmüyoruz. Gerekçede Bütçenin ikinci 
önemli karekteristiği olarak; Sosyal Adalet İlkesine 
hizmet edici, âdil gelir dağılımı ve alt gelir grup
larına yeni olanaklar sağlayacak tedbirleri de ge
tirdiği iddia ediliyor ve bunun kanıtı olarak da şu 
tedbirler sıralanıyor; 

1. Genel Sağlık Sigortası, 
2. Yaşlı ve yoksul vatandaşlara maaş, 
3. Tarım Sigortası, 
4. Geri kalmış bölgelere özel yatırım. 
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Yaşlı ve yoksul vatandaşlara maaş bağlanması ve 
Tarım Sigortasını Millî Birlik Grupu olarak çok 
olumlu karşılıyoruz. Uygulamanın ela başarılı olma
sını içtenlikle arzuluyoruz. Anayasamızın Sosyal Ada
let ve Sosyal Güvenlik ilkelerine uygun ve olduk
ça gecikmiş olan yaşlı ve yoksul vatandaşlara maaş 
bağlanması konusu, uygulamada, kötü niyetle ve parti
zanca kullanmaya elverişlidir. Buna en yakın örnek 
İstiklâl Madalyası Kanunudur. İstiklâl Savaşma ka
tılanların sayısı yüzbini aşmadığı halde üzerinden 50 
yıl geçtikten sonra, madalya için müracaat edenlerin 
sayılan üçyüz bini aşmıştır. Bu nedenle, bu girişimin 
başarısını gölgeleyecek ve asıl maksadının dışına taş
mamasına yol açabilecek uygulamalar önlenmeli, 
gerçekten muhtaç vatandaşlara verilmesine özen gös
terilmelidir. 

Sağlık Sigortasına gelince; Bizim bu konuda kuş
kularımız vardır. Sağiış hizmetlerinin Sosyalleştiril-
mesine ve sağlık kuruluşlarının bir elde toplanmasını 
öngören kanuna göre; uygulama mahrumiyet bölge
lerinden başlamak üzere, 15 yılda, bütün yurtta ta
mamlanmış olacaktı. Bu kanuna, uygulamada gerekli 
önemin verilmediği, yurdun her yanından büyük şe
hirlere akın eden hasta sayılarının her gün biraz daha 
artmasından anlaşılmaktadır. 

Sosyal Güvenlik tedbirleri genişlerken, Sağlık te
sisleri ve personeli aynı oranda anmamaktadır. 
Döner sermayelerin hastahaneiere girmesi, Devlet 
kurum ve hastanelerinde çalışan doktorların, dışarı
da çalışamayacakları konusundaki hükmün sosyalizas
yon bölgelerinde bile uygulanmaması sonucu, parası 
veya arkası olmayan vatandaş sağlık hizmetlerin
den yararlanamaz olmuştur. 

Yeni getirilmek istenen ve henüz kanunu Parla
mentodan geçmeyen Sağlık Sigortasından da kimle
rin yararlanacağını şimdiden söylemek zordur. Biz, 
bu kanun teklifinin görüşülmesi sırasında, bundan 
yararlanacakların birkaç büyük şehirdeki vatandaş
larla sınırlı kalmaması için çalışacağız. 

Sayın senatörler; 
Memur işçi ayırımı bugün en çok tartışılan konu

lardan biridir. Bir süre önce memur olmak için baş
vuruluyordu. Bugün tersine bir gelişme başlamış, me
murlar işçi olmak için başvurmaktadır. Bunun altında 
yatan iki gerçekten biri ekonomik, diğeri ise. grev ve 
sendika kurmak hakkıdır. 

İşçiler toplu sözleşmelerle hayat pahalılığını kar
şılamak için ücretlerini artırmaktadırlar. Memurla-
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rın hayat pahalılığı karşısında kullanacakları bir si
lâhları mevcut olmadığı için, maaş katsayısının artma
sı Hükümete kalmaktadır. Bu nedenle, memur ve işçi 
arasındaki gelir farklılığı her geçen gün memur aley
hine biraz daha artmaktadır. Bu nedenle, Devletin 
ve diğer kamu tüzelkişilerin genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri
nin gerektirdiği aslî ve statüsünde olması halinde me
mur olanın aleyhinde büyük gelir farkı doğmaktadır. 
Bunun süratle giderilmesi için önce işçi ve memur 
ayrımının Anayasamızın 117 nci maddesi esas alına
rak, yanlış yorumlanamayacak biçimde tanımlanması 
ve de yalnız geçim indirimi ile değil, katsayısı ve ço
cuk zammının da artırılması ile, memurların da, millî 
gelirden hakları olan payı olmaları sağlanmalıdır. 

Memurlara da, sendika kurma hakkı tanınması 
için gerekli Anayasal değişiklikler yapılmalıdır. Artan 
hayat pahalılığı, zorlaşan geçim koşulları altında bu
nalan, vergisini Devlete peşin ödeyen memurları dü 
şünmeyen bir hükümet ondan verimli bir hizmet ala
maz. 

MEYAK tasarısı da daha fazla geciktirilmeden 
kanunlaştırılmalıdır. 

Hükümetçe, hazırlıkları yapılmakta olduğu ve ya
kında Parlamentoya gönderileceği bildirilen, asgarî 
geçim indirimi sınırlarını genişletecek ve vergi kanun
larında bazı düzeltmeler getirecek tasarılar kanunlaş
madan, bu bütçenin âdil gelir dağılımını sağlayacağı 
ve alt gelir gruplarına yeni olanaklar getirdiği görü
şüne katılmak mümkün değildir. Çünkü, daha önceki 
bütçelerde olduğu gibi kalkınmanın yükü memur ve 
işçi gibi dar gelirli vatandaşların sırtına yüklenmekte
dir. 

Bu bütçe, artan, hayat pahalılığı karşısında, memu
run maaşını artırmıyor, asgarî geçim indirimi sınırını 
genişletmiyor, çocuk zammını artırmıyor. 

Vergi yükünü, çok kazanandan çok, az kazanan
dan az alacak ve vergi adaletini gerçekleştirecek bir 
değişiklik de getirmediğine göre, âdil gelir dağılı
mım da nasıl sağlayacağı belli değildir. Bunların söz
le yapılamayacağını Hükümet de bilir elbette. Ulusal 
gelirden Devletin payını alacak ve gelir dağılımını da
ha âdil duruma getirecek, vurgunu önleyecek, ka
zandığı halde kazancından Devletin hakkını verme
yen iş adamı, serbest meslek sahibi, ithalâtçı, ihracat
çı, esnaf yüksek gelir sağlayan tarımcıları vergilendi
recek kanunları getirip etkin bir biçimde uygulaya
cak yerde, istanbul'da, «Yıldırım Harekâtı» denilen 
ve mükelleflerle vergi kontrolörlerinin tanışmasından 
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öte gitmeyen denetlemelerle vergide, gelir dağılımın
da bir adaletin sağlanacağına inanmak zordur. 

Bu bütçenin alt gelir gruplarına olanaklar getirdi
ği iddiasının da bir dayanağı olmadığı kolayca anla
şılmaktadır. 

Eğer Hükümet, sözünü ettiğimiz, vergi gelirlerini 
artırıcı ve düzenleyici tedbirleri getirmiş olsaydı bu 
bütçenin gelirleri de yükseleceği için memurların ma
aş katsayılarım artırmak, asgarî geçim indirimini yük
selterek dar gelirli vatandaşlara nispî bir ferahlık sağ
lanırken, yatırımların iç finansman içinde sağlam kay
naklar elde edilmiş olurdu. Türkiye'de her alanda 
büyük bir potansiyel vardır. Bunu harekete geçir
mek yatırımları hızlandırmak ile mümkündür. 

Kanımızca, Hükümetin getirmiş olduğu bu bütçe, 
büyük ölçüde bir carî harcamalar bütçesidir. Yatırım 
için konulmuş olan ödenekler yetersizdir. Kurulacak 
olan fonların kaynakları sağlıklı değildir. Dış ticaret 
dengesindeki, büyük açık dövizlerin tükenmiş olma
sı, para, kredi ve emisyon oranlarındaki yükselişin 
devam etmesi sonucu, bir aralık yavaşlamış gibi görü
len enflasyonun, 1976'da daha büyük oranda yüksel
tecek ve hayat pahalılığını da artıracaktır. 

Kamu tasarruflarım azaltan zamların da gecikmey
le de olsa yapılması zorunlu olacatır. Tütün ve pan
car fiyatlarına, işçi ücretlerine yapılan zammı, sigara 
ve şeker fiyatlarına da bir ölçüde yansıması doğaldır. 
Bunu geciktirmenin ekonomiye zararları vardır. Oyu
nun kurallarına göre oynanması zorunludur. Özel ke
sim ürünlerine zam yaparken, Devlet kesimince üre
tilenlere zam yapılmayacağının ilânı, özel kesime gü
cü yetmeyen Hükümetin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin zararlarını, gerçek vergisini ödeyen dürüst va
tandaşların, sırtından karşılayacağı anlamını taşır. Sos
yal adalet ve vergi adaleti ilkesinin böylesine çiğne
diği bir uygulama ile Hükümet edilemez. 

Zam yapılsa cîa, yapılmasa da dar gelirli vatandaş 
bu yükü nasıl olsa çekecektir. Vurguncuyu, karabor
sacıyı kalkındıracak böyle bir tedbir yerine Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri içinde serbest piyasa koşullarını 
işletilmesinin daha yararlı olacağı inancındayız. Bu, 
bugünkü Hükümetin görüşüne daha uygun düşer. 

Gayrisafi millî hâsıla 1968 fiyatlarıyie % 7,9, ca
rî fiyatlarla % 24,7 değer olarak da, 1968 fiyatlarıyie 
181,2 milyar, carî fiyatlarla 524,7 milyar liradır. Ki
şi başına düşen pay 1968 fiyatlarıyie 4534 TL. dir. 
Carî fiyatlarla bu rakam 13053 T. L. dir. Aradaki 
büyük fark enflasyonun ve hayat pahalılığının kor
kunç bir hızla arttığını göstermek bakımından ilginç-
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tır. Gerçekte, toplum refahının iddia edildiği gibi art
madığı; fakat bunu daha fazla para ödemek suretiyle 
sağlandığı anlaşılıyor. 

109 milyar T. L. lık 1975 bütçesi 1968 fiyatlarıy
la 38,5 milyar, 153 milyarlık 1976 bütçesi ise, sabit 
fiyatlarla 44 milyarlık bir değer taşımaktadır ki; bu 
da enflasyon etkisiyle büyüyen bütçelerin, geniş ölçü
de yükselen fiyatların etkisini taşıdığını gösterir. Büt
çelerdeki bu büyüme, aslında enflasyondan ileri gelen 
bir büyümedir. Vergi gelirlerindeki hızlı artışların 
bir nedeni de budur. Fiyat artışları gerekçesi ile üc
retlerde yapılan ayarlamalar, gelir üzerinden alınan 
vergi matrahında genişlemeye neden olmuştur. Bu ar
tışlarda memur maaşları katsayısı artışlarının da kat
kısını unutmamak gerekir. 

Sayın senatörler; emisyon hacmindeki artış hızın
da bir düşme görülüyorsa da artış sürmektedir. Ban
ka kredileri % 35,8 artarak 130 milyara ulaşmıştır. 
Bu krediler mevduat artışları ve Merkez Bankası kay
naklan yerine dövize çevrilebilir mevduat kaynakları
nın beslenmesinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. Dö
viz rezervlerimizin tükenmek üzere olduğu şu gün
lerde 1 milyar dolara yükselen bu kısa vadeli mevdu
ata kur garantisi ve yüksek faiz oranı tanınması çok 
sakıncalıdır. Enflasyonist baskıları olan bu mevduat 
kredilerinin diğer parasal gelişmelerle birlikte 1976'da 
büyük fiyat baskıları getirmesi doğal sayılmalıdır. 
Ayrıca, "Türkiye'ye yeni sınai yatırım yapacak kimse
lere benzeri bir kur garantisi de verilmediği için it
halât ve ihracat oyunlarıyle dışarıda bırakılacak dö- I 
vizlerin bu maksatla kullanılmasını teşvik edici, ihra- ! 
cat gelirlerini azaltıcı, ithalâtı lüzumsuz artırıcı etki- ! 
leri de olmaktadır. 1975 yılına ait parasal gösterge
ler, para - kredi ve faiz politikasının, fiyat istikdarı, 
üretim ve istihdam hedef ve politikalarına ters, bir 
uygulamaya yöneldiğini göstermektedir. 

— Para arzı enflasyonist baskıları artıracak yön
de genişletilmekte, banka kredileri verimsiz alanlarda 
yoğunlaşmaktadır. 

— Kamu sektörünün harcama ve yatırımları nor
mal kamu gelirleriyle karşılanacak yerde Merkez Ban
kasının yönelmiş olması da enflasyonu arttırıcı bir 
etkendir. 

— Döviz rezervleri ve banka kaynaklarındaki 
azalmanın, köklü tedbirlerle giderilmesi yerine döviz 
hesaplarından yapılan değişikliklerle geçici olarak 
karşılanmaya gidilmiştir. Bu uygulama devam eder
se, 1976 yılında parasal genişlemenin yaratacağı yük
sek fiyat düzeyinde yatırımların ve işletmelerin gerek

tirdiği finasman ihtiyacının karşılanmasına dövize 
çevrilebilir mevduat hesaplarının dahi yetmiyeceğini 
hatırlatırız. 

Sonuç olarak; belirtilen politikalarla, bu Bütçenlin 
iddia ettiği amaçlan gerçekleştireceğini, ekonomik is
tikrar sağlayacağını, hayat pahalılığını durduracağını, 
mümkün görmüyoruz. 1976 senesi, ekonomik dar bo
ğazların artacağı, hayat pahalılığının ve işsüzlik ora
nının yükseleceği, zor bir dönem olacaktır. Kemer
leri sıkma yerine, genişleme ve büyümeye yönelerek 
liberal bir ekonomik politika izlemekle Türk ekono
misinin istikrara kavuşturulması mümkün değildir. 
Politik istikrarsızlık, iç ve dış sorunların çözümünü 
daha da zorlaştıracaktır. 

Sayın Senatörler; 
Her ülkenin yönetilmesinde temel yasa olan Ana

yasalar, o ülkedeki mevcut rejimin yazılı belgeleridıir. 
Her rejim, kendisinden farklı olanlardan daha iyi veya 
üstün olduğunu savunur ve okullardan başlamak üze
re her araçtan yararlanarak bu tezi vatandaşlarına 
benimsetmek için çaba harcar. Bundan çıkan sonuç; 
her ülkede uygulanacak örgün ve yaygın eğitimin te-
melinli o ülkenin Anayasa ilkelerinin teşkil edeceği
dir. 

Misaki Millî sınırlarımız içinde kurulan Türkiye-
Cumhuriyetinin nitelikleri Anayasamızda «İnsan hak
larına ve başlangıçta belirilen temel ilkelere dayanan 
millî, demokratik, layik ve sosyal bir hukuk devleti» 
olarak belirlenmiştir. 

Rejimimizin güvenliği, eğitimimizin istikar ve ge
lişmesi, bu eğitimin Anayasal temel ve ilkelere otur
tulması ile sağlanabilir. Uygulama, Anayasamızın koy
duğu ilkelere uygun yapılmadığı içindir ki, eğitimi-
mizdeki anarşi ve düzensizlik, hergün biraz daha art
makta, her kademedeki eğitim kurum ve kuruluşla
rında meydana gelen huzursuzluk millî eğitimimizi 
çıkmaza sürüklemektedir. 

Anayasanın ilkelerini uygulama bir yana, yürüt
me organının başının « bu Anayasa ile memleket yö-
netilemez» fikrine sahip olması, bir bakanın «Hü
kümetin milliyetçi, mukaddesatçı, ananelere bağlı bir 
görüşle icraatını yürüttüğünü» söyleyecek kadar Ana
yasaya aykırı konuşması ve arkasından bu sözlerini 
tevil için «Atatürk'ün çizmliş olduğu akılcı yolda» 
gibi bir açıklamada bulunarak Atatürk'çü akılcı yol 
ile mukaddesatçîlığın ayrı şeyler olduğunu anlaya-

! mamış olması millî eğitimimizin Anayasa ilke ve 
temellerine oturtulamamasımn önemle üzerinde du-

! rulması gereken neden'ini teşkil eder. 
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Anayasamızın üçüncü maddesinde «Türkiye Dev
leti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür» «Res
mî dil Türkçedir» demesine rağmen özellikle Doğu 
ve Güneydoğu illerimizdeki vatandaşlarımızın bir
çoğu Türkçeyi konuşmamaktadır. 

Bazı köy, kasaba ve şehirlerdeki çocuklarımız, 
Anayasa emri olmasına rağmen ilkokullara gideme-
mekte, İlkokula gidemeyenler, yasak olduğu halde 
Kur'an kurslarına gönderilmektedirler. 

Ortaöğretimde, çözüm yolu sadece memur ve öğ
retmen nakillerinde aranarak millî eğitim ve öğretici 
kadrodaki huzursuzluk büsbütün arttırılmaktadır. 

Meslek okullarının, mesleğe yöneltme çalışma
larından ve hedeflerinden saptırılarak sanayi ve kal

kınmamıza katkıları yitirilmektedir. 
Yüksek Öğrenim ise, Mektupla Öğrenim ve Yay-

kur gibi sadece aşağıdan geîen baskıyı hafifletmek 
için alman palyatif ve illerde daha büyük sorunlar 
yaratacak tedbirlerle büsbütün çıkmaza sokulmakta. 
ne üktidar ne de öğretim kurumlarında Türk Devleti 
ve gençliğinin geleceğine matuf umut verici hiç bir 
çalışma görülmemektedir. 

Çağımız teknolojik devrim çağıdır. Sanayileşe-
rek kalkınmaya mecbur olan Türkiye bu teknolojik 
devrime paralel olarak, kendi teknolojisini üretmek 
ve teknolojik bağımsızlığını kazanmak zorundadır. 

Şüphe yok ki kalkınmanın temel unsuru insan 
kaynağıdır. 

Kalkınmış ve gelişmiş, gerek kapitalist yerek sos
yalist ülkelerde yükseköğrenim görenlerin oranlar; 
bize nazaran çok fazladır. 

Ülkemizin kalkınmasında yüksek bir potansiyele 
sahip genç kuşaklara yükseköğrenim imkânları ras
yonel tedbirlerle sağlanmalıdır. Yeni öğretim kurum
ları, öncelik öğretici kadroya verilmek üzere geniş 
çapta temin edilmesi ve ühtiyaca göre tesisi cihetine 
gidilmelidir. Gençlerimizin okuma ve yükselme im
kânları kısıtlanmamalıdır. 

Uygulamalı bilim dallarında, yüksekokul, okul ve 
Fakülteler ile araştırma ve geliştirme merkezleri açıl
malı, böylece teknoloji üretimini, sanayii ve ekono
miyi, geliştirecek elemanlar yetiştirilerek ülkenin 
hızlı kalkınma temposuna girmesi sağlanmalıdır. 

Dışişleri. 
Sayın senatörler; 
Bunalımların birbirini kovaladığı, olayların hızla 

geliştiği bir dünya içinde yaşıyoruz. 
Her ülke, daha mutlu yarınlar için ümidini yitir

meden bu bunalımların etkisinden kurtulmaya çalış
makta bir varolma savaşı vermektedir. 

Ülkemizde de, dünya ve çevremizdeki olay ve 
bunalımların olumlu ya da olumsuz etkileri her alan
da hissedilmekte, toplumumuz da, değişen dünya ve 
yurt içi koşullarına ayak uydurmaya çalışmaktadır. 

Petrolün ilk kez bir silâh olarak kullanılması et
kisini göstermiş. Petrol ülkeleri, kısa zamanda, dün
ya sorunlarında, ağırlıklarım büyük ölçüde duyuran 
politik ve ekonomik güçler haline gelmişlerdir. 

Orta - Doğu savaşlarında, Mısır jle İsrail'in bir 
anlaşmaya varması Süveyş Kanalının açılması, Mı
sır'ın Amerika B. Devletlerine ve Batıya yaklaşması bir 
kısım Arap ülkelerinin aralarını açmıştır. Lübnan'da, 
Müslüman Solcu Araplar ve Filistin Gerilla örgütüy
le, sağcı Falanjist Hıristiyan Araplar arasında başla
yan çarpışmalar, şimdilik bir ateşkesle sükûna kavuş
muş görünmektedir. 

Petrol fiyatlarındaki yükselme, dış ticaret açı
ğımızı artırırken, komşularımız, İran ve Irak'ı zen-
ginleştirmiştir. NATO üyelerinden İngiltere - İzlan
da balık avlamak, ve kara suları yüzünden çatışmış
lar Kuzey İrlanda'da iç savaş sürüp gitmektedir. Por
tekiz'de uzun yıllardan beri süren dikta rejimi yıkıl
mış, Türkiye ile Yunanistan, Kıbrıs, FIR hattı, Ege 
kıt'a sahanlığı, karasuları adaların silâhlandırılmala-
rı ve Batı Trakya Türklerine yapılan baskılar konu
sundaki anlaşmazlıklar yüzünden bir kaç kez sava
şın eşiğinden dönmüşlerdir. Durum bugün de değiş
miş değildir. İspanya'daki faşist rejim, Franko'nun 
ölümü ile bir dönüm noktasına ulaşmış, İspanyol Sah
rasının Fas ve Moritanya arasında paylaşılması, Ce
zayir ve Fas'ın arasını açmış, Libya, Cezayir'in gö
rücüne katılmıştır. 

NATO müttefikimiz A.B.D. Kongresi Kıbrıs'ta 
Yunan isteklerini bize kabul ettirmek için, silâh 
ambargosu kararı olarak uygulamaya koymuş; buna 
karşılık, ülkemizdeki Amerikan üs ve tesislerinin faa
liyetleri durdurulmuştur. 

Bir Afrika ülkesi olan Angola'da, üç yanlı bir 
iç savaş başlamış ve gittikçe kızışmaktadır. Zengin yer
altı ve yerüstü kaynaklarıyle bağımsızlığını kazanan 
Afrika ülkeleri sanayileşmiş ülkelerin yoğun siyasî, 
ekonomik faaliyetlerine sahne olmaktadır. 

Dünya petrol rezervlerinin büyük kısmının bu
lunduğu Orta - Doğu'da ve Basra Körfezinde, Ame
rika ve Sovyet Rusya olaylara yön vermek, ve nüfuz 
kazanmak için ağırlıklarını her fırsatta belli etmekte 
ve girişimlerde bulunmaktadırlar. Doğu ve Batı ara
sındaki yumuşama çabaları, politik ve sosyal alan
larda bazı ilerlemeler kaydetmesine rağmen, askerî 
alanda tam bir çıkmaza girmiş görünmektedir. 
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Bu durum karşısında, Türkiye'nin yakın kamşu-
ları, başta Sovyetler olmak üzere, Romanya, Bulga
ristan, Çekoslavakya, İran, Afganistan, Pakistan'la si
yasî ve ekonomik ilişkilerini geliştirme yolunda olum
lu çerçeve anlaşmalar yaptığı ve bunların uygulamaya 
konulması için de ortak karşılıklı heyetlerle çalışma
lara geçildiğini görüyoruz. 

Ortak Pazarla ilişkilerimizin iyi olmadığını be
lirtmiştik. Bu konuda, kat i karar verme zamanının 
geldiğine inanıyoruz. Artan dış ticaret açığı ve tüke
nen döviz rezervlerimiz karşısında 1976'da beş milyar 
dolarlık ithalât yapmayı planlayan hükümetin, bunu 
gerçekleştirmesi çok zor olacaktır. 

Kıbrıs adasında Yunanistan lehine bir çözüme bi
zi zorlamak amacıyîe, A.B.D. leri halen kısmî bir 
silâh ambargosu uygulamaktadır. 

Merkez Bankasında döviz rezervlerimiz olmasay
dı Amerika ile birlikte Avrupa ülkelerinin de katıl
dığı askerî ambargo daha etkili olacak ve ekonomik 
ambargoya da kolayca dönüşebilecekti. Bugün elde 
böyle bir rezerv de olmadığına göre, Batının bize 
bağımlı ağır koşullarla borç ve kredi verirken Yu
nanistan lehine bazı tavizler ileri sürerek siyasî baskı 
yapmalarının büyük bir olasılık kazanmış olmasıdır. 
Bu konuya hükümetin dikkatini çekeriz. Kıbrıs'ta 
karı ve canımızla kazandığımızı, bir mirasyedi gibi 
masada kaybetmeyelim. 

Amerika Kongresinin ambargo kararından bir sü
re sonra Türkiye'deki, Amerikan üs ve tesisleri ka
patılmıştır. 1969 tarihinde imzalanmış oian Temel İki
li Anlaşmalar, böylece, tek yanlı olarak Amerika ta
rafından bozularak yürürlükten kalkmıştır. Bu du
rumda, Türkiye'deki Amerikan üslerinin ve persone
linin, bu anlaşma ile kurulmuş olan statüleri de or
tadan kalkmış olmaktadır. 

Biz, bu ikili anlaşmalar üzerinde ötedenberi çok 
durduk. Yine de duracağız. Çünkü, yapılmış olan an
laşmalarda, Türkiye'nin sorumlulukları, görevleri be
lirtilmesine rağmen, anlaşmaya Türkiye uymadığı 
takdirde ne gibi cezalara çarptırılacağı açık ve seçik 
olarak yazılmış, karşı taraf uymadığı zaman ne gibi 
bir ceza göreceği veya tazminat ödeyeceği yazılma
mış ve bunun adına da eşit şartlar içinde imzalanmış 
anlaşma deniliyor. 

1969 tarihli Temel İkili Arılaşma ile ilgili olarak, 
Sayın Çağlayangil'in, Cumhuriyet Senatosunda yap
mış olduğu konuşmalar tutanaklarda ve bizim de 
hafızalarımızdadır. Eğer, o Anlaşmayı zamanın hükü
meti, Anayasamızın gereğini yerine getirerek Türkiye 

Büyük Millet Meclisinden geçirmiş olsaydı. Bugünkü 
gibi bir durumla karşılaşmayabilirdik. Bu Anlaşma
nın «A.B.D. Hükümetinin, Kongrenin hareketine 
bağlı olarak, Türk savunma gayretine, münasip is
tişare ameliyesi yolu ile tespit edilecek bir seviyede 
destek sağlayacağı» şeklindeki hükmü askıda kalmaz 
ve bize karşı bir ambargo silâhı olarak kullanılmazdı. 

Biz o zamanlar kürsüden, bu madde üzerinde 
önemle durduk ve dedik ki bu madde bu haliyle De-
moklesin kılıcı gibi Türk Hükümeti üzerinde sal
lanmaktadır. Siyasî bir baskı aracı olarak rahatlıkla 
kullanılabilir. A.B.D. kendi savunmasını güvence al
tına almak için Türkiye'de üsler kurmaktadır. Türkiye 
kendi toprakları üzerindeki bu üsler için kendi gü
venliğini riske etmektedir. Karşılığında bir kira da 
alınmadığına göre A.B.D. de bir karşılık olarak, Türk 
savunmasına yardım etmeyi taahhüt etmektedir. Ama, 
bu taahhüt, «Kongrenin hareketine bağlı olarak > 
«Münasip istişare yolu ile tespit edilecek bir seviye
de» cümlecikleriyle aynı madde içinde taahhüt ol
maktan çıkarılarak, Amerika'nın keyfine bırakılmış
tır. Ortak Pazarla yapılan alşama ve protokollerde 
de, karşı tarafın bize karşı yükleneceği taahhütler bu
rada olduğu gibi askıda bırakıldığı için bugüne ka
dar işletilememiştir. Bu hataların tekrarlanmaması ve 
Türkiye'nin çıkarlarının korunması için, müzakere
lere katılacak Türk heyetlerinin seçiminde, aynı hata
ları yapan kimselerin bulunmamasına dikkat göste
rilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Şimdi Millî Savunmaya geçiyorum. 
Ulusal çıkarlarımızı, güvenliğimizi ve Cumhuriye

timizi korumakla görevü Silâhlı Kuvvetlerimizin dtşa 
bağımlılığının azaltılması, elindeki silahların yabancı 
bir devletin iznine bağlı olmadan, ulusui çıkarlarımız 
ve ulusal politikamızı destekleyecek biçimde kullanıla
bilmesi için yıllardır bu kürsüden sürdürdüğümüz gay
ret ve çabaları hatırlayacaksınız. Eğer, bu uyarı ve 
önerilerimiz dikkate alınmış olsaydı, Kıbrıs'taki soy
daşlarımızın öldürülmesini önlemek için, anlaşmala
rın bize verdiği hakkı kullanarak, Kıbrıs'a yapağımız 
askerî harekâtta, Amerika'nın vermiş olduğu silâhları 
oıada kullandığımız gerekçesiyle uygulanan ambargo
dan bu ölçüde etkilenmezdik. Fakat geç ve acı da ol
sa, bu gerçeği öğrenebildiğimize bir bakıma sevinme
liyiz. Uluslararası ilişkilerde müttefik, dost gibi kelime
lerin bir çıkar uyuşması anlamına geldiğini kavram a-
yıp, Amerika'ya körü körüne bağlı olanların hayal 
kırıklığına uğramalarını bir ölçüde doğal karşıları.'. 
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Ancak, artık hepimizin bu gerçeği gö.srek, izlenecek 
ulusal temel politikalarda birleşir ve dışa bağımlılığı
mızı azaltacak tedbirlerin süratle alınmasını sağlaya
bilirsek ambargodan kazancımız daha da büyük ola
caktır. 

Millî savunmaya 33,5 milyar lira ayrılmış, bu 
miktar, Yunanistan'ın silâhlanması karşısında yeterli 
görünmemekle beraber bir önceki yıla oranla % 60 
oranında bir artış vardır. Gerektiğinde yi' içerisinde 
de ödenek verilebilir. 

Modern orduların kurulması, idame edilmesi ve 
savaşa hazırlanması teknoloji ve savaş silâh araç ve 
gereçlerinin hızla gelişmesi karşısında çok p-ıhahlaş 
mıştır. Bu gerçek karşısında, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin mevcudunun azaltılarak ateş gücü ve hareket ka
biliyetinin artırılmasını ve bugün % 90'na yükselmiş 
olan cari giderlerin azaltılarak eğitime ve Silâhlı Kuv- j 
vetlerin savaş gücünün arttırılmasına daha fazla önem < 
verilmesinin günümüzün ve ülkemizin koşullarına uy- j 
gun olduğu kanısındayız. Bu tedbirin alınması düne ! 
oranla bugün daha zorunlu bir hale gelmiştir. j 

Kıbrıs Harekâtı bir çok noksanlarımızı meydana 
çıkardı. Bundan alınan derslerin geciktirilmeden uy
gulamaya konulmasında büyük yararh r vardır. j 

Dış tehlikelerin yoğunlaştığı bu dönemde, Silâh!» i 
Kuvvetlerin dikkatlerinin içe çevrilerek, kolluk kuv- j 
vetleri yerinde veya yanında kullanılması gibi bir eğ>- j 
limin sakıncalarına önemle işaret etmek isteriz. j 

ı 
Sayın senatörler; | 
A. B. D. bize silâh ambargosu koyarken. Yuna- j 

nistan'a büyük ölçüde yeni ve modern silâhlar vermiş- | 
tir. Ayrıca, Fransa ve Almanya'dan da hava, deniz ve | 
kara silâhları alan Yunanistan askeri alanda güçlenir- i 
ken bizim de gerekenleri yapmamız doğaldır. Bugün I 
Türkiye, hiç hesaplamadığı, ambargo adlı bir silâhla j 
karşılaşmıştır. Buna Amerikan Ambargosu demek de j 

ı 
doğru olmaz. Çünkü, Batıda silâh alabileceğimiz ül- J 
kelerin hemen tümüne yakın bir kısmı A. B. D.'nin i 
müsaadesi olmadan bize kendi paramızla dahi silâh \ 
satmamışlardır. Bu büyük sorunun vakit kaybedilme- : 

i 
den iktidarla muhalefetin de birleşebileceği ulusal bir i 
starateji ve plana göre yürütülmesinde zaruret ver- i 
dır. içinde bulunduğumuz koşullar zamanın kaybedil- i 
meşine elverişli değildir. 

Ülkemizde bir savaş sanayii kurarak, dışa bağlılığı
mızın azaltılması için çalışmalar vardır. Bunda da ne 
kadar geç kaldığımız ortadadır. Bu sanayi, diğer sa
nayiden ayrı olarak düşünülemez elbette. En ileri tek
noloji savaş sanayiinde kullanılmaktadır. Türkiye'nin 
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üniversite ve araştırma merkezleri bugün bu düzeyde 
bir teknolojiyi üretmemektedir. O halde bunu dışarı
dan almaya mecburuz. Ülkemizde mevcut sanayi sa
vaş ihtiyaçlarının ancak % 18 ini karşılayacak bir 
düzeydedir. Savaş sanayii ile transfer edilecek ileri tek
noloji ve yüksek kalite, diğer sanayi dallarını da et
kileyecek, onlara, ileri teknolojiyi ve yüksek kaliteyi 
götürecektir. 

Ambargo kararından sonra, Türkiye'deki Ameri
kan üs ve tesisleri de kapatılmıştır. Amerika'nın bu 
üslerden kolay, kolay vazgeçebileceğini hiç tahmin 
etmiyoruz. Çünkü, bunların yerini alabilecek, uygun 
başka bir yer yoktur. Bu açıdan hareketle, Amerika'nın 
şartlı ve bir ölçüde iç işlerimize müdahale niteliğin
deki ambargo kararı tüm kalkıncaya kadar hiç bir 
görüşmeye oturulmamalı ve üsler kapalı tutulmaya 
devam edilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Toplumumuzda yaratılan kargaşalıklara gelince : 
Öğrenci hareketleri, anarşik olaylar ve karşıt grup

ların çatışması biçiminde, adlandırılan eylemler, bu 
tanımların sınırlarını çoktan aşarak ülkemizi bölüp 
parçalayıcı, bir iç savaşa sürükleyici boyutlara ulaş
mıştır. 

Olaylar gün geçtikçe üniversitelerin dışına taşarak 
bütün yurt düzeyine yayılmakta ve genişlemektedir. 

Üniversiteler, akademiler, Yüksekokullar, yurtlar, 
listeler ve hatta ortaokullar, sendikalar, karşıt görüşü 
örgütlerin saldırı hedefleri içine alınarak işgal edil
mekte, bazılarında aşırı solcular, bir kısmında Ülkü 
Ocakları saldırganlar, bazılarında İslamcı Kardeşler, 
bazılarında da etnik bölücüler güç ve egemenlikle
rini sürdürüp artırmak için birbirleriyle kıyasıya vu
ruşmakta, cinayetler işlemektedirler. 

Üniversite ve yüksekokullarda hatta liselerde öğ
retim üyeleri ve öğrencilerin can güvenliği, huzur, 
eğitim ve öğretim diye bir şey kalmamış, buraları 
silâhlı zorbaların eline geçmiştir. Yurtların, üniver -
sitelerin, yüksekokulların her biri bir grupun elinde 
olup, buralarda kendilerinden olmayanların barın
maları veya derslere devamı yasaklanmıştır. Bu yüz
den, üniversite ve yüksekokullardaki derslere istedik
leri halde devam edemeyen onbinlerce öğrenci var
dır. Yurtlarda binlerce boş yatak olduğu halde, 
öğrenciler buralara girememekte, dışarıda perişan ol
makta, huzursuzluk öğrencilerden ailelerine de ge
çerek bütün yurda dalga dalga yayılmaktadır. Bu 
örgütler, terörizm yöntemleriyle çalışarak kendile
rine uymayanları insafsızca yok etmektedirler. Si-
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lâhlı olan bu örgütlerin anarşik olayları planlayıp 
düzenledikleri ve uygulamaya başlattıkları yerler işgal
leri altında bulundurdukla n yurtlardır, okullardır, 
derneklerdir. 

Üniversite ve yüksekokullar açılalı bir hayli za
man olmasına rağmen bu saldırı ve işgaller yüzünden 
ne öğretim ve ne de eğitim yapılabilmiştir. Bu koşul
lar altında öğretim ve eğitimin yapılması mümkün 
değildir. 

Silâhlı zorbaların himaye ve tehdidi altında, gü
venlik kuvvetlerinin gözleri önünde başlatılan olayla
ra ya müdahale edilmemekte veya geç müdahale edil
mektedir. Hele Güvenlik kuvvetlerinin saldırganları 
koruması ve saldırıya uğrayanların üstüne gitmesi, 
onların taraf tuttuğu izlenimini vermekte, bu ise, bir
çok tarafsızın saldırıya uğrayanların yanında yer al
ması gibi bir sonuç doğurmaktadır. Tarafsz olması 
gereken güvenlik kuvvetlerinin taraf tuttuğu kanısı
nı veren bu tür davranışlara son verilmelidir. Anar
şik olaklar karşısında güvenlik kuvvetleri yasala
rın emrettiği yende olmalı ve bunların sevk ve idaresin
de, onları taraflı gösterecek tutum ve davranışlardan 
kaçınılmalıdır. 

Biz öteden beri, idarenin tarafsız olmasını, yan 
tutmamasını ve kanunların eşit biçimde uygulanma
sını, milliyetçiliğin kimsenin tekelinde olmadığını, Hü
kümetin. görüşlerinin karşısında olanların komünist
likle suçlanmamalarını savunduk. Hukuk devletinde, 
bir kimsenin komünistliğine veya suçluluğuna Hü
kümet, idare veya polis karar veremez. Ona ancak 
bağımsız mahkemeler karar verebilir Hal böyle iken, 
yetkili ağızlardan birçok yönde hemen her gün birçok 
vatandaşlara bu itham ve suçlamaları yönelten bu
günkü iktidar, organ ve mensuplarının bu davranış
larının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı ortadır. 

Bu tür beyan ve davranışlar Hükümetin belirli 
grupları desteklediği görünümünü yan tuttuğu izleni
mini kuvvetlendirmektedir. 

Radyo ve televizyon haberlerinde hemen her gün; 
«Karşıt grupların çatışması sonucu su kadar öğrenci 
yaralanmış ve şu ^kadarı ölmüştür» diyerek bir iki 
cümle ile verilen haberler onbinlerce» yüzbinlerce aile
nin yüreğini ağzına getirmekte, okuyan çocuklarının 
sağlık haberlerini öğreninceye kadar huzursuz ol
maktadırlar. Ateş düştüğü yeri yakar derler, bu ateş 
Türk ülkesinin bağrına düşürülmüş ve orayı yakmak
tadır. Buna Parlamento seyirci kalamaz. Hüküme
tin başı da; «Olaylar Hükümeti aşmıştır» dediğine gö-

| re, bu işe bir çare bulmak Parlamentoya düşmekte
dir. Biz inamyoruzki; Parlamento bu sorumluluğun 
bilinci içindedir ve bu konuda birleşecektir. 

S aynı senatörler; 
Barısda da, savaşda da iki taraf arasında olur. Hü

kümetin iddia ettiği gibi tek taraf olsaydı bu anarşik 
olaylar zaten olmazdı. Halbuki, bugün ülkemizdeki 

j anarşik olayları yaratanlar iki değil dört taraftır. 
Bunlardan birincisi; 
Türk Milliyetçiliği adı altında, Ülkü Ocaklarında 

ve eğitim kurumlarında örgütlenen terörist yöntem
lerle yönetilen ve gizli bir ırkçılığa dayalı olmakla 
birlikte görünüşte milliyetçi, mukaddesatçı bir dü
şüncenin temsilcisi, Faşist modeli benimseyen aşırı 

I sağ akım. 

İkincisi; 
I Türk toplumunun düzenini şeriat kurallarına da

yandırmak, Devleti layik esaslardan ayırarak, çağ dışı 
bir Devlet düzenini gerçekleştirmeyi amaçlayan, din
sel kaynaklı bütün eğitim kurumlarında yuvalanmış 
ve bir kısım öğrenci derneklerİ3y'le gençlik içinde de 
etkinliğini sürdüren şeriatçı, aşırı sağ akım. 

Üçüncüsü; 
1 Marksist temele dayalı bir toplum ve devlet düze

nini kurmayı amaçlayan ve diğerleri gibi anarşik yön
temlerle çalışan eğitim kurumları ve öğrenci dernek-' 
lerinde faaliyet gösteren aşırı sol akım. 

Dördüncüsü; 
Yukarıda saydığımız akımların tahrik ettiği ve 

gelişmesine ortam hazırladığı etnik gruplara örgürlük 
ve bağımsızlık isteyen ulusal bütünlüğümüzü tehdit 
eden bölücü akımlar. 

Bu saydığımız akımların elebaşları, işgal ettikleri 
üniversite, yurt binaları; yüksekokullarla, dernekleri, 
örgütleri, imzalı bildirileri ve giriştikleri silâhlı saldı-

| rılar ortadadır, güvenlik kuvvetlerinin fark gözetme
den bunların yasa dışı eylem ve hareketlerinin üstü
ne gitmemiş olması ve yaptıklarının cezasız kalması, 

I anarşistlerin cesaret ve cüretlerini artırmaktadır. 
Milliyetçiliği tekeline alarak, komünizme karşı mü-

I cadde edeceğini Koalisyon Protokolüne koyan ve her 
fırsatta bunu tekrarlayan Cephe Hükümeti kominizm-

j le mücadeleyi kendi görüşüne yakın bulduğu aşırı sağı 
aşırı solun üstüne saldırtmak suretiyle mi yürütmek 
istiyor? 

J 12 Marttan önce bu yöntem denendi ve 12 Marta 
gelindi. Kominizmle mücadelenin etkili yöntemleri 

i vardır elbette; bunlar, Anayasamızda ve yasalarda 
açık ve seçik olarak belirtilmiş ve hükümetlere gö-
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rev olarak verilmiştir. 15 yüdır uyutulan bu Anaya
sal ve yasal tedbirlerin uygulanmasını çabuklaştıra
cak yerde, aşın sağ ile aşırı solu birbirleriyle vuruş
turarak onları seyretmekle kominizm mücadelesi ya
pılamaz. Hükümetin kurulması ile artan cepheleş
me, önce gençler arasında, sonra sendikalara, Hükü
metin dışında kalan parti ve vatandaşlara kadar uzan
dığı böyle bir ortam içinde gelişen anarşik olaylar 
Hükümeti de aşarak, ülkemizi komünizme, şeriat Dev
letine veya faşizme, tabiî hangisi daha çabuk davra
nırsa, oraya ve de ülkemizi parçalamasına kadar gö
türebilir. 

Azınlıkta oldukları ileri sürülen bu anarşistlerden 
silâhlı 1 5 - 2 0 kişi bugün kendilerinden olmayan bin
lerce öğrenciyi polislerin gözleri önünde derslerden 
çıkaap sıraya sokarak yürüyüş kolları halinde sokak
ta yürütebiliyorlar ve kendi sloganlarını bağırttıra-
biliyorlarsa, bunlardan biraz daha fazlası, bir gün 
bütün ulusu önüne katıp istedikleri yere götürmeye 
teşebbüs edebilirler. Tarih bunların örnekleriyle do
ludur. 

Bu nedenledir ki biz; 
Parlamentoyu olaylara tek yanlı değil, çok yanlı 

bakarak ülkede huzur ve iç barışı sağlamak için şu 
konularda etkili olmaya davet ediyoruz: 

1. Başta iktidar partileri olmak üzere, bütün par
tiler anarşik olayları yaratan, saydığımız dört grup
tan hiçbirini övücü, koruyucu ve yan tutucu bir be

yan ve davranışta bulunmamalıdırlar, 

2. Milliyetçi Cephe adiyle birleşen Hükümet ve 
İktidar partileri, memleketi cephelere bölen bu tu
tumlarını değiştirerek, milliyetçiliğin kendi tekellerin
de olmadığını, muhalefetin ve onlara oy veren Türk 
halkının da en az kendileri kadar milliyetçi olduk
ları gerçeğinden hareketle bu davranışlarından vaz
geçmelidirler, 

3. Mevcut yasaların yan tutulmadan uygulan
ması halinde anarşik olayları önlemeye yeterli olduğu 
Hükümete anlatılmalıdır. 

4. Hükümet, anarşik olaylara ve onlar;n yuva 
ve barınaklarına karşı girişeceği hareket ve alacağı 
tedbirlerle, hukuk devleti ilkesi ile tarafsızlığa bağlı 
kalmaya ve bunda kararlı olmaya zorlanmalıdır, 

5. Son çare olarak da; anarşist olayların Hükü
meti aştığını bizzat Başbakan itiraf etmiştir. Sürüp 
giden kanlı olaylar da bu sözleri doğrulamaktadır. 

Anarşik olayları yaratanların bir kanadının ba
şını içinde bulunduran Hükümet, olayların suçlusu 
olarak muhalefeti, çıkarılan Af Kanununu ve Anaya

sayı göstermektedir. Bu ters tutum ve davranışı yü
zünden vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak
ta acze düşen bu Hükümet görevinden çekilmelidir. 
Yerinde kalmayı düşünüyorsa, rejimin kaderini her şe
yin üstünde tutan Parlamento demokratik yollardan 
bu Hükümeti düşürmelidir. 

Sayın senatörler; 

Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Sözleri
mi bitirmeden önce önemli gördüğümüz bazı konula
rı vurgulamak istiyorum. 

İçteki anarşik olayların gün geçtikçe yurt sathına 
yayılarak artması, hayat, pahalılığı, ekonomik istikrar

sızlık, döviz rezervlerinin tükenmesi, büyük dış ti
caret açığı, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
büyümesi, mal ve can güvenliğinin kalmaması, öğ
retimin yapılmaması, iktidar ve muhalefet arasın
daki inatlaşma, artan dış sorunlar, ambargo. Ortak 
Pazarla ilişkilerimizin olumsuz yönde gelişmesi, aza
lan işçi dövizleri, verimli çalışamayan ve Hükümet 
üzsrnide iyi bir denetim kuramayan Parlâmento, 
basındaki, yolsuzluk ve rüşvet haberleri olaylara bir
birinin aksi açıdan bakan ikiye ayrılmış basın, ken
dine milliyetçi cephe adım veren bir koalisyon kar
şısında, miiliyetsizlikle suçlanan muhalefet bütün 
bunlar ülkemizdeki huzursuzluğu artırmakta toplu
mumuzun barış ve istikrar içinde, sorunlarına eğile
rek, onlara köklü çözümler getirmesini engellemek
tedir. Gerçekler ve tehlikeler bütün çıpalklığı ile or
tada dururken onları görmezlikten gelmek, veya on
ları umursamamak, bir yarar sağlamaz ancak, çözül
melerini veya ortadan kaldırılmalarını zorlaştırır. 

Türkiye'nin sorunlarını çözmesi, kalkınmasını ger
çekleştirmesi, tehlikeleri cesaretle göğüslemesi için içte, 
barışa, huzura, istikrara ve millî Birliğe ihtiyacı var
dır. Türkiye'de güçlükleri yenerek, hızla kalkınmak 
için büyük bir potansiyel ve birikim vardır. Bunu ha
rekete geçirip kalkınmamızı hızlandırmak ve ulusu
muzu güçlendirmek için de, köklü ve cesur karar 
ve tedbirlere ihtiyaç vardır. Bizim umacımız karardık 
bir tablo çizerek ümitsizlik havası yaymak değildir. 
Aksine, gerçekleri olduğu gibi ortaya koyarak, ar
tan sorunlarımıza hükümetlerin cesur kararlarla 
köklü tedbirler getirmesini teşvik etmektir. Bugün 
iktidar lideriyle anamuhalefet partisi Genel Başkanı
nın selamlaşmalarının dahi gerginleşen siyasî hava
nın yumuşamasına etkili olabileceği bir ortam içinde 
bulunuyoruz. Mevcut koşullar içinde, iktidara ve mu
halefete, özellikle Parlamentoya sorumluluklarının 
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bilinci içinde ülkeye ve toplumumuza muhtaç oldu
ğu barış ve huzuru süratle getirecek girişimler için çağ
rıda bulunuyoruz. 

Sayın senatörler. 
Beni dinlemiş olduğunuz için hepinize grupum adı

na saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, teşekkür ederiz 

efendim. 
Sayın Zeyyat Bay kar a. 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Birinci Oturumun bitmesine 20 da
kika kalmıştır. Benim konuşmam 1,5 saat kadar süre- j 
çektir, nasıl ten;, ip ederseniz. 

BAŞKAN — Şimdi, Saynı Baykara acaba muay
yen bir noktasına kadar söyleyip, onu orada kesmek 
ve devam etmek mümkün mü efendim?. 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. j 

İki Bakanlık bütçesi karşılıklı uyuşma ile değişti
rilmiştir. 

Bilgilerinize sunuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda • 7 Şubat 
1976 Cumartesi günü görüşülecek olan Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bütçesi ve Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesinin, 5 Şubat 1976 Per
şembe günü görüşm'esi yapılacak olan Bayındırlık Ba
kanlığı ve Karayolları bütçesiyle yer değişimi yapıl
ması hususunda gereğine emir ve müsaadelerinizi say
gılarımızla arz ederiz. 

Kemal Demir Fehim Adak 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Bayındırlık Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
•— Bu usul benim söyleyeceklerimi böleceği için ben 
şahsen buna taraftar olamıyorum; fakat tensip Sa
yın Başkanımızındır tabiî. (A. P. sıralarından «De
vam edelim» sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, Sayın Bay
kara haklıdır, sözün bölünmesini kimse istemez. 

Şimdi, programda hiçbir şey aksamaz, programa 
bu durumu aynen yansıtırız. Şimdi, 13 ile 14 arasın
da öğle yemeği için ara verme vardı, biz bu kere 
13.45'de toplanmak üzere kapatabiliriz. Oylarınıza su
nuyorum, kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
m'iştir. 

13.45"te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12.40 

! Birinci oturumda sayın Maliye Bakanı takdim ko-
j nuşmasını yaptılar, gruplar adına ilk kez birinci sıra

da sayın Haydar Tunçkanat görüştüler. 
Şimdi sıra sayın Zeyyat Baykara'da... 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Komis

yon yok efendim. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 

Üye olarak ben varım efendim. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Üye ol

maz efendim, ya Sözcü olacak ya Başkan olacak! 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 

Şimdi gelirler efendim. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcü ve Başkanına lüt

fen haber gönderilsin efendim... Evet, geldiler. 
Buyurunuz sayın Baykara. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değer
li üyeleri; 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 13,40 

BAŞKAN : Başkan-ekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kasta nonu), Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 
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1976 yılı Bütçe Kanunu tasarılarının Yüce Sena- ı 
toda incelenmesine başlandığı şu sıralarda, Cumhur- | 
başkanınca Seçilmiş Üyeler Grupu adına hepinizi j 
saygı ile selâmlıyorum. 

Sayın senatörler; 
1976 malî yılına ait bütçe tasarıları Parlamento

ya Anayasa ile belirtilen süre içinde verilmiş olmak
la beraber, tasarıların Bütçe Karma Komisyonunda 
görüşülmesine alışılmış sürelerden daha sonra, gecike
rek başlanabilmiştir. Bu gecikmenin Meclislerimizin 
başkanları ve onlara bağlı olarak Başkanlık Divanı 
Üyelerinin seçiminde uzun yıllardan beri uygulanagel-
mekte olan bir anlaşmanın bu yıl uygulanmak isten
memesinden doğduğu Yüce Heyetimizce malumdur. 
Bu durum, sonuçta eski uygulamaya yani Centilmen 
Anlaşması usulüne dönülmek veya ona benzer bir 
yönteme geçilmek suretiyle ortadan kaldırılarak se
çimler yapılmış ise de bu durum Meclislerimizin fii
len çalışabilir hale gelmelerini bir aydan fazla bir sü
re geciktirmiştir. T. B. M. M. Bütçe Karma Komis
yonunun 1976 bütçesi görüşmelerine başlaması da bu 
yüzden gecikmiş ve komisyon cidden takdire değer 
geceli - gündüzlü çalışmayı gerektiren bir çabuklaş
tırılmış müzakere yöntemi uygulamak suretiyle bütçe
yi huzurlarınıza getirmek başarısını göstermiştir. Bu 
çabuklaştırılmış yöntemin bütçelerin komisyonda in
celenmesine başlanmadan önce yapılması gereken ra
portör çalışmalarına imkân bırakmadığını da söyle
meliyim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Son Başkanlık Divanı seçimleri özellikle Cumhuri

yet Senatosu içtüzüğünün bir çok noktalarda eksik ve
ya birbiriyle pek de tutarlı olmayan hükümler taşıdı
ğını kesin bir açıklıkla ortaya çıkarmıştır. Aslında, 
Centilmen Anlaşmasının her zaman arızasız işleyece
ği varsayımına dayandırıldığını sandığımız bu hüküm
lerin, Başkanlık Divanı seçimleri nedeniyle Senato 
çalışmalarının gecikmesine yer vermeyecek bir şekle 
sokulmak amacıyie ele alınmasında ve değiştirilme
sinde büyük faydalar görmekteyiz. 

Sayın üyeler; 
Bir memleketin bütçesini, o memleketin içinde bu

lunduğu iç ve dış siyasal ve ekonomik ortamdan ayı
rarak incelemekle o bütçenin gerçek görünümü hak
kında doğru bir yargıya varmak mümkün değildir. 
Ne kadar memleket ihtiyaçlarına, gereklerine uygun, 
yüksek yatırım potansiyeli vergi adaletine, gelir dağı
lımı ve sosyal adalet ilkelerine uygun ve sağlam da-
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yanaklara dayalı bir bütçe yaparsak yapalım, eğer o 
memleket çeşitli nedenlerle sosyal huzursuzluklar, si
yasal istikrarsızlıklar içine girmiş bulunuyorsa, tasav
vur ettiğimiz bu nazarî mükemmel bütçe bile, o mem
leket "halkını umduğumuz kadar mutlu etmeye yetme
yecektir. 

Bu nedenlerle, 1976 Bütçe Kanunu tasarılarım, bu 
tasarıların hazırlandığı ve uygulanacağı zamanlardaki 
siyasal, ekonomik koşulları belirterek incelemeye baş
lamak istiyorum. 

Sayın Başkan; 
Memleketimizin içinde bulunduğu iç ortamın öne

minin, T. B. M. M. adına bütçe tasarısını inceleyen 
Bütçe Karma Komisyonunca nasıl değerlendirildiğini 
anlatabilmek için hemen hemen bütün bütçelerde, asa
yişsizlik, huzursuzluk, sağ - sol öğrenci çatışması ko
nularının haklı olarak en geniş şekliyle ele alınıp tar
tışıldığını söylemeliyim. Hattâ bu konular üzerindeki 
tartışmaların bütçenin teknik yapısının incelenmesine 
fazlaca vakit bırakkmadığım da belirtmeliyim. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Gerçekten, bugün bütün vatandaşlarımızı üzüntü. 

kaygı ve huzursuzluk ortamı içinde tutan olaylar üze
rinde bu kadar çok ve ısrarla durulması, tartışılması 
sebepsiz değildir. Çünkü, ülkemizi saran huzursuzluk 
ortamı, bugün çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek 
bir aşamaya varmıtşır. Birbirlerini, komando, faşist, 

Î komünist, solcu, sağcı, diye nitelendiren ayrı görüşlü 
Türk gençleri birbirine kıymakta, yükseköğrenim ku
rumlarımızda öğrenim ve öğretim olanakları ortadan 

1 kaldınlabilnıektedir. Ankara'da bir fakülte önünde 
I toplanan bazı gençlerimiz sözlerini, isteklerini ve şar

kılarını artık Türkçeden başka bir dille söyleyebil
mektedir. 

j Olayların ortaöğretim kurumlarına kadar yayılmış 
olması durumun ciddiliğini bize bütün açıklığı ile gös
termiş olmalıdır. Güvenlik kuvvetlerimiz, bu karışık
lık ve huzursuzluk ortamına bugüne kadar tam anla-
mıyıe hâkim olamamış, üniversitelerimiz çareyi öğre
time ara vermekte bulmuşlardır. • Bütün bu olanlar 
içinde, iktidar ve muhalefet partilerimiz, olayların so
rumluluğunu biri ötekinde arar bir görünüm içine 
girmişlerdir. Halbuki, bir tehlike anında siyasî parti-

] lerimiz ve onların liderleri bütün halkımızla el ele, 
birlik ve beraberlik içinde olarak tehlikeleri yenme
nin en belirgin örneklerini her zaman göstermişler-

j dir. Hepimizin bildiği olayları önlemek için partile
rimizin, üniversitelerimizin, millî eğitim kuruluşları-
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mızın ve öğretmenlerimizin de çaba ve desteklerini bir
leştirmelerinin faydasma inanıyoruz. Bunlar kadar ve 
hatta bundan daha önemli olarak parti liderlerinin bu 
konuda kendi aralarında direkt bir diyalog kurmala
rında büyük yararlar görüyoruz. Bu suretle, asgarî 
müşterekler tespit edilecek ve olaylara hâkim olmanın 
yolları daha isabetle bulunabilecektir. 

Sayın Başkan; 
Olaylara son vererek iç barışın sağlanmasının, dış 

politikamıza ve dış güvenliğimizin gücüne güç kata
cağı da şüphesizdir. Bu bakımlardan iktidar, muha
lefet bütün parti liderleri arasında doğrudan bir diya
log kurulması zomnluğunu bir defa daha belirtmekte 
yarar görüyoruz. 

Sayın senatörler; 
Şimdi 1976 bütçesi üzerindeki açıklamalarıma bu 

bütçenin hazırlandığı sıradaki ekonomik ve malî or
tam ve koşulların incelenmesi ile başlamak istiyorum. 
izin verirseniz bu incelemeyi gerektiğ:nde geçmiş yıl
larla karşılaştırmalı olarak gayri safi millî hâsıla 
(GSMH) da ve onun alt gruplarındaki gelişmeler, pa
ra - kredi - emisyon - para arzı, kamu maliyesi, fi
yatlar, taban fiyatları, istihdam, dış ekonomik iliş
kiler, ve ödemeler dengesi grupları üzerinde toplama
ya çalışacağım. 

Sayın üyeler; 
1975 programında, III ncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planında öngörülen düzeye erişebilmek için bu yd-
da, gayri sa.fi yurt içi hâsılanın (GSYİH) faktör fiyat-
lanyîe % 7,5 ve gayri safi millî hâsıla (GSMH)'nın 
da piyasa fiyatlarıyle % 8.0 oranında artması öngörül
müştü. GSYÎH'deki bu artışlar özellikle tarım kesi
minde % 3,7, sanayi kesiminde c/c 11,2 ve hizmet 
sektöründe de % 7,5 oranındaki katma değer büyü
meleri ile sağlanacaktı. 

Elimizde henüz kesin bilgiler bulunmamakla be
raber, son tahminler GSMH'nm 1975 yılında sapit 
fiyatlarla c/c 7,9 ve cari fiyatlarla da c/c 21 oranında 
yükseleceğini göstermektedir. Böylece GSMH cari fi
yatlarla 525 milyar, sapit fiyatlarla da 132 milyar ve 
cari fiyatlarla) 1974 yılında 11 bin lira civarında olan 
kişi başına millî gelir 1975'de 13 000 liraya yüksel
miş olacaktır. Böylelikle 1975 yılı için planda ve prog
ramda öngörülen GSMH büyüklüğüne ulaşılmıştır de
nilebilir. (% 8?e karşılık % 7,9) 

Ancak, GSMH'daki bu gelişmenin hangi faktör
lerden oluştuğu incelendiği zaman şu durumu görü
yoruz : fe 7,9 düzeyindeki GSMH gelis'^o'nln en 
önemli nedeni 1975'te tarım kesimindeki iyi üıündür. 

' Gerçekten programda katkısının yılda % 3,7 büyüye
ceği beklenen tarım sektörü gelirinin % 8,9'iuk bir 
gelinme gösterdiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık sa
nayi kesimi için öngörülen % 11,2 oranındaki büyü
menin, c/c 9,2 oranında gerçekleşeceği hesaplanmış
tır. Burada üzerinde durulması ve nedenlerinin açık
lanması gereken iki nokta vardır. Bunlardan birincisi 
III ncü Beş Yıllık Planda kalkınmam1:"••-> ağırlık nok
tasını teşkil eden sanayi kesimi katma değerinin bek
lenenin altında gerçekleşmiş olmasıdır. 

İkinci nokta : Gerçekleşmedeki, bu geri kalmanın 
sanayiimizin yatırım, aramalı ve hammadde gibi ih
tiyaçlarının karşılanması da hiç bir güçlüğe uğrama
dığı bir yılda ortaya çıkmış olmasıdır. 1975 ithalâtı-
mızdaki gelişmeye ve büyüklüklere bakmak, bs't görüşü 
doğrulayacaktır. Kredi konusunda da sanayiciler için 
özel tedbirler alındığı bizzat sayın Maliye Bakanının 
beyanları iie teyit edildiğine göre, bu geri kalmamı 
başka nedenleri varsa onların açıklanmasını diliyoruz. 

Kamu sektörü yatırımlarının 1975 gerçekleşmeleri
ne gelince : Bu gerçekleşmenin % 90 civarında olacağı 
Sayın Bakanın Komisyondaki takdim konuşmasında 
açıklanmıştır. İyi bir gerçekleşme oranıdır. Yalnız sa
dece bu yıl için değil, yatırım gerçekleşmeleri bakı
mından ötecienberi üzerinde durulan bir konuyu bina
da tekrarlamak isterim. Bizde yatırım gerçekleşme 
oranları, o yatırım projesi için öngörülen paradan ya
pılan fiili harcamalara göre hesaplanmaktadır. Hal
buki memleketimiz gibi fiyat hareketleri çok sık ve 
canlı olan ülkelerde, harcama üzerinden bir yatının 
gerçekleşmesi hesaplamak ekseriya yanıltıcı sonuç
lar verebilmektedir. Hele buna bir de dünya fiyatla
rındaki dalgalanmalar eklenirse durum daha ciddî bir 
hal alır. Bu bakımdan asıl olan, yatırımların fizikî 
gerçekleşmelerini hesaplayabilmek olmalıdır. Devlet 
Planlama Teşkilâtının bu konu üzerinde bir çalışma 
yaptığını sanıyorum. Bu çalışma sonucunun bir an 
önce alınması için, çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
1976 Bütçe Tasarılarının hangi malî ortam içinde 

hazırlandığının incelenmesi büyük bir önem taşımakta
dır. Çünkü böyle bir incelemenin vereceği sonuç, 
1976 Bütçesinin uygulama sonuçlarının hangi yönler
de belirleneceğinin de bir işareti olacaktır. Başka Lir 
deyimle, halen içinde bulunduğumuz 1975 malî yılı 
uygulama sonuçlarının bu yıl kamu maliyesinin arz 
ettiği durumun 1976 Bütçesi üzerinde büyük etkileri 
olacaktır. Bu amaçla 1975 malî yılında kamu maliye
sinin arz ettiği durumun, gider ve gelir bütçelerinin 
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uygulanmalar;, bu uygulamaların 1975 Bütçelerindeki 
ödenek ve gelir tahminlerine uygunluk derecele''!, ha
zine işlemleri, borçlarımızın durumu, kamu iktisadî 
teşekküllerinin finansman durumları itibariyle ince
lenmesinde büyük faydalar vardır. 

1975 Malî Yılı Bütçe Uygulamalar- : 
a) Giderler açısından : 
1975 yılının Konsolide Bütçesinin başlangıç öde

nekleri 107 milyar 68Q milyon Genel Bütçeye ve İP 
milyar 41 milyonluk kısmı hazine yardımı dahil 1^ 
milyar 614 milyon lirası da Katma Bütçelere ait c ! 

mak üzere (hazine yardımı hariç) % 1 kesintiler da-
hil, toplam olarak 108 milyar 444 milyon liradır. 

Konsolide Bütçenin bu toplam ödeneğinin : 
50 milyar 880 milyon lirası cari giderlere. 
25 milyar 821 milyon lirası yatırımlara. 
31 milyar 744 milyon lirası transfer harcama's^na 

aynim ıştır. 
Sayın Maliye Bakanının Karma Bütçe Komisyo

nundaki takdim konuşmasındaki açıklamalarına göre 
108.444' milyar liralık bu ödenekler alman ek ödenek
lerle birlikte Aralık 1975 ayı sonuna kadar 130.352 
milyon liraya çıkmıştır. 

Burada küçük bir noktaya değinmek istiyorum.. 
Verilen bu rakamlara göre yıl içinde alınmış olması 
gereken ek. ödeneklerin tutarı 21 milyar 908 milyon 
lira olması gerekirken, Sayın Maliye Bakanının takdim 
konuşmasında bu rakam 23 milyar 789 milyon lira 
olarak gösterilmiştir. Herhalde bizim anlayamadığımız 
bir sebep olacaktır ve bunun nedeninin açıklanması 
faydalı olur. 

Aralık 1975 ayı sonu itibariyle Konsolide Bütçe
nin toplam harcamaları 78 milyar 500 milyon lira ci
varındadır. Bu harcama miktarı, başlangıç gider öde
neklerinin % 72,6'sınsn, Aralık sonu ödeneklerinin 
ise Çf 60.2'sinm malî yılın ilk on ayında harcandığı
nı göstermektedir. Bu harcama oranları, 1975 Bütçe
sinin sağladığı sağlam gelir imkânları sayesinde ol
dukça iyi bir harcama düzeyine ulaşıldığının bir ifa
desini teşkil eder. 

b) Konsolide Bütçe gelirlerinin durumuna ge
lince : 

1975 Malî Yılı Gelirleri : 
99 milyar 445 milyonu vergi, veya vergi dışı ve 

faktör gelirlerinden; 
9 milyarı da iç istikrazdan oluşmak üzere. 
108 milyar 444 milyon liradır. 
Bu hali ile 1975 mail yılı Konsolide Bütçesi baş

langıç büyüklükleri itibariyle denk olarak hazırlan-
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mıştır. Bunun başka bir anlamı da şudur : Eğer bu 
bütçenin gelir ve gider olarak olanakları başlangıçta 
iyi hesaplanmış ise, yeni kaynaklar bulunmadan gi
derlere yüklenecek her yeni yük, karşılıksız harca
ma; yani bütçe açığı olacaktır. 

1975 Bütçesinin malî yılın sonucu alınmış on ayı-" 
m (yani Aralık 1975 sonunu) esas tutarak yıl sonu
na kadar olan durumu saptamak istersek, Sayın Ma-
i'ye Bakanının ifadesiyle, 1975 bütçesinin ancak % 3 
bir açıkla kapanması beklenmektedir. 

Sayın senatörler; 
1975 Bütçesinin fiilî sonuçları alınmış olan 10 

ayî;k devresi ve bundan sonra geçecek; 2 aylık uygu-
'aır-a tahminleri esas alınarak çıkarılan bu sonuç ger
çekten önemli ve övgüye değer bulunmak gerekir. 
Özellikle 1975 yılı için yapılan tahminlerde vergi ge
lirlerinin. C:'~ 100.6, vergi dışı normal gelirlerin % 111,5 
oranında ve buna karşılık özel gelir ve fonların 
% 47.7, iç istikrazın ise ck 64 oranında gerçekleşe
ceği düşünülürse, Of 3 oranındaki genel geri kalma
nın daha ziyade istikraz tahvilleri satışındaki geri 
kalmalardan ortaya çıktığı anlaşılır. Bu durum, aynı 
zamanda 1975 Bütçesini hazırlayan Irmak Hükümeti
nin tahminlerindeki objektivite, samimiyet ve isabe
tin de bir işareti sayılmak lâzım gelir. 

Sayın Başkan; 
Hepinizin bildiği b;r zaman baskısı içinde Irmak 

Hükümetince hazırlanan 1975 Malî Yılı Bütçesinin 
Anayasa ile belirtilen süre içinde Parlamentomuza 
"rvkinden sonra yine aynı Hükümetçe Devlet teşeb
büslerinin ürettikleri baz: mal ve hizmetlerin fiyat
larında zaruri hale gelmiş fiyat ayarlamaları yapılmış
tır. Bunlar: şeker, buğday, tekel maddeleri fiyatlany-
le DeVet Demiryolları tarifesinden oluşmaktadır. Bu 
düzenlemelerin toplam tutarı olan 8 milyar civarın
daki kaynak hiçbir gidere karşılık tutulmadan, âdeta 
1975 Malî Yılı Bütçesinin bir destek kaynağı, bir ye
dek akçası olarak 1975 Bütçesinin uygulama sorum
luluğu ile birlikte Savın Demirel Hükümetine devre-
dümis/.ir. 1975 Malî Yılı Bütçesinin, biraz önce açık
ladığım gi:ri sağlam ve rahat uygulanabilmesinin be-
l-rrin nedenleri arasında. Irmak Hükümetinin bu tu
tumunun da büyük bir hissesinin de bulunduğu aşi
kârdır. Yine unutulmaması gereken başka bir husus 
ela, bu tutumun 1975 yılında Bütçenin enflasyon bas
kısı aracı olmak niteliğini zayıflatmış olduğudur. 

1975 Bütçe uygulamaları hakkında verilebilecek 
yargıyı özetlemek istersek şöyle diyebiliriz; ekonomik 
koşullara ve gerçekçi kriterlere uygun olarak hazırlan-
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mış bir bütçe hedeflerinden saptırılmadan uygulan
mış ve bu uygulama başlangıç büyüklükleri itibariyle 
enflâsyon baskısını göze batar şekilde artırıcı bir araç 
halinde belirmemiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biraz önce belirttiğim bütçe uygulamaları yanm-

da, aca'ba Hazinemizin nakit durumu, ödeme olanak
ları nasıl gelişmiştir; müsaade ederseniz kısaca buna 
da değineyim : 

Bu konuda ekonomik raporda, gerekçede ve Sa
yın Maliye Bakanının takdim konuşmasında yakın 
tarihli bilgiler mevcut değildir. Benim elimde mevcut 
Eylül 1975 sonu rakamlarına göre Hazinenin nakit 
mevcudu hemen hemen geçen seneki düzeyde; yani 
1 milyar 495 milyon lira düzeyinde kalırken, avans 
hesa'bı geçen seneye nazaran 7 milyar 907 milyon lira
lık önemli bir artış göstererek 13 milyar 929 milyon 
liraya çıkmıştır. Böylece geçen sene 9 milyar 400 
milyon lira olan Hazine mevcutları, 1975 Eylül ayı 
sonunda 15 milyar 424 milyon liraya yükselmiştir. 

Buna karşılık geçen sene 20 milyar 800 küsur mil
yon lira olan Hazine borçları 29 milyar 282 milyon 
lira olmuştur. Borçların artışında en önemli elken; 
emanetler. bütçe emanetleri, kısa vadeli avanslar ve 
plasman bonolarıdır. Böylelikle Eylül sonu itibariyle 
geçen sene 11 milyar 419 milyon lira eksi bakiye, 
r975 yılının aynı devresinde 13 milyar 858 nrlyon li
raya yükselmiş; yani Hazine borçları bu bakımdan art
mıştır. 1975 yılında bütçe gelirlerinin bu kadar elve
rişli bir gelişme gösterdikleri bir ortamda, bütçe uy
gulamasından doğan borçların, avansların ve plasman 
bonosu borçlarının miktar olarak önemli artış gös
termelerinin nedenleri, üzerinde durulmaya değer bir 
konu olarak ortadadır. 

Devlet borçlarına gelince : 
30 Eylül 1975 tarihi itibariyle dövizle ödenecek 

tüm borçlarımızın toplamı 2 milyar 937 milyon dolar
dır. Bu miktar 1974 yılının aynı devresindeki dış 
'borçlarımızdan 170 milyon dolar civarında fazladır. 
Bu fazlalığın 123 milyon doları Devlet bütçesinden 
ödenecek dış borçlar kalemindeki artıştan doğmuş
tur. 

Arz ettiğim bu borç miktarı fiilen kullanılmış kre
diyi ifade etmektedir. Henüz kullanılmamış dış kre
dileri de hesaba katarsak, dövizle ödenecek dış borç
larımızın miktarı 4 milyar 027 milyon dolara, tüm 
borçlar için ödenecek faiz ise 1 milyar 749 milyon 
dolara baliğ olmaktadır. Böylelikle anapara ve faiz 
olarak toplam 5 milyar 776 milyon dolarlık dış borç 

I 2022 senesine kadar ödenmiş olacaktır. Özel sektörün 
I kullanılmış 2 milyar 937 milyon dolarlık dış borç 
I içindeki payı; anapara olarak 250 milyon dolar, kul-
I lanumamış dış borç toplamı içindeki payı ise 353 
I milyon dalar anapara ve 137 milyon dolar faizdir. 
I 1975 yılındaki dış borç ödemelerimizin ihracatı

mızın c/c 18,2'sine tekabül edeceği anlaşılmaktadır. 
j 1973 ve 1974 yıllarında bu oranlar sırasıyle % 15,3 ve 
I % 15 idi. 1975 yılında oranın yükselmiş olmasında 

ihracatımızda beklenen artışın gerçekleşmemeşiyle bir-
| kkte, adı geçen yılda ödenmesi gereken dış borç tak

sitlerinin önceki 2 yıla nazaran daha yüksek bulun
masının da etkisi olmuştur. 

Türk lirası ile ödenmesi gereken dış borçlarırm-
r;r\ toplamı ise 3 milyar 455 milyon lirası anapara ve 
1 milyar 349 milyon lirası da faiz olarak 4 milyar 
694 milyon TL. dır. Bunun 1 milyar 383 milyon lira--

I bk kısmı anapara, 453 milyon liralık faiz kısmı özel-
sektör tarafından ödenecektir. Türk parasıyle ödene-

} cek dış borçlarımızda geçen seneye nazaran ancak 
140 milyon civarında bir azalma vardır. 

İç borçlarımıza gelince : 
Genel ve katma bütçeli dairelerin istikraz ve kon-

solidasyon tahvilleri ile tahkim edilen belediye borç
ları ve tasarruf bonoları ile Devlet Yatırım Bankası, 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve belediyelerin borçla
rından oluşan iç borçlar; Eylül '974 tarihindeki duru
muna göre toplam olarak 23 milyar 419 milyon lira
lık büyük bir a-tış göstererek, 64 milyar 096 milyon 
'İraya yükselmiştir. Bu toplara borcun 46 milyar 672 
milyon lirası genel bütçeden ödenecektir. İç borçlar-

I da 1974 yılma nazaran 1975 yılında gözlenen büyük 
artışın bazı iktisadî Kamu Teşebbüsleriyle Tekel Ge-

I nel Müdürlüğünün 1974 yılı sonu itibariyle Merkez 
I Bankasına olan borçlarının Hazinece tahvil karşılığı 
i dsvrahnmasmdan ileri geldiği anlaşılmaktadır. 
I Sayın senatörler; 

1975 yılı için düzenlenen genel yatırım ve fi
nansman programında Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
:çin 5,8 milyar lirası işletme açıklarından, 25 milyar 

I lirası da yatırımlar için gerekli olan kaynaklardan or-
I taya çıkan, toplam olarak 30,8 milyar lira finansman 
i ihtiyacı saptanmıştı. Bu finansman ihtiyacının karşı-
I iaııma şekli şöyle idi; 9 milyar lirası bütçeden trans-
! fer edilecekti, 5 milyarı Devlet Yatırım Bankası im-
I kânlarıyb, 7 milyarı dış borçlanma ve döviz kredi-
I leriyle, 3,3 milyarı dış proje kredisiyle, 6,5 milyarı 
I da özel fondan sağlanmak suretiyle toplam olarak 
I 30,8 milyar lira Kamu İktisadî Teşebbüslerine sağ-
j lanmış olacaktı. 
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Ancak, 1976 Bütçe gerekçesinde verilen izahata 
göre, uygulamada 1975 yılı içinde bu finansman prog
ramında gerek yatırım miktarlarında, gerekse kaynak 
oluşumu itibariyle bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır. 
Buna göre Kamu İktisadî Teşdbbüsleri işletme açık
ları 5,8 milyardan 7,3 milyara, yatırımları da 25 mil
yardan, 26,1 milyara yükseltilmiştir. Böyleli'kle sağ
lanması gereken toplam kaynak 33,4 milyar liraya 
çıkmıştır. Buna karşılık sağlanabilen kaynaklar şöy
ledir : 

11 milyarı bütçeden, 6,1 milyarı Devlet Yatırım 
Bankasından, 1,3 milyarı dış borçlanma ve döviz kre
dilerinden, 7,5 milyarı özel fondan, 2,2 milyarı proje 
kredisin'den, 3,4 milyarı da 20 sayılı fondan olmak 
üzere toplam olarak 31,5 milyar lira. 

Yukarıda arz ettiğim iki grup rakamın karşılaştı
rılması, revize genel yatırım ve finansman programı
nın şu önemli değişikliklere uğradığını gösterir : 

1. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin işletme açık
lan altmıştır. 

2. — Kamu İktisadî yatırımları 25 milyar lira de
ğil, 26,1 milyar lira olarak gerçekleşecektir. 

3. — Kamu İktisadî Teşebbüslerine yapılacak Ha
zine yardımı 1975 Malî Yılı Bütçesinde öngörüldü
ğü şekilde 9 milyar değil 11 milyar lira olarak ger
çekleşecektir. 

4. — Devlet Yatırım Bankası kaynaklarından 5 
milyar yerine 6,1 .milyar lira sağlanacaktır. 

5. — Dış borçlanmalardan 7,0 milyar yerine 1,3 
milyar; 

Özel fondan 6,5 milyar yerine 7,5 milyar; 
Dış proje kredilerinden 3,3 milyar yerine 2,2 mil

yar lira sağlanacaktır. 
6. — Genel Yatırım ve Finansman Programında 

öngörülmeyen 20 sayılı Fondan 3,4 milyar lira alına
caktır. 

Sonuç olarak da Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
revize programları gereği olarak sağlanması gereken 
33,4 milyara karşılık yukarki şekilde 3i.5 milyar sağ
lanabilecektir. Başka bir deyişle, halen Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin kaynağı sağlanmamış bir halde 
1,9- milyar liralık ihtiyaçları mevcuttur. 

1975 yılı Bütçesinde Kamu İktisadî Teşebbüsleri
ne aktarılcaak ödenek 9 milyar olduğu halde bunun 
11 milyar lira olarak gerçekleştirilmesinin, aradaki 
2 milyarlık fark için ek ödenek alınmış olmasına bağ
lı bulunduğu unutulmamalıdır. Aksi halde yatırımla
rın bir kısmı sağlam kaynaklara dayandırılmış olmak 
niteliğini yitirecektir. 
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Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değer
li üyeleri; 

1975 yılındaki fiyat hareketlerini incelediğimiz
de özet olarak şu durumu görmekteyiz: 

Toptan eşya fiyatları, 1975 yılının ilk 11 ayı için
de, aylık ortalamalara göre % 6,3 oranında artmış
tır. Toptan eşya fiyatları indeksindeki bu ılımlı ge
lişme, 1975 yılının ilk üç ayı içinde, bir önceki yı
lın ilk üç ayına nazaren toptan eşya fiyatlarında 
görülen gerileme eğiliminin, sonraki aylarda da de
vam etmesini sağlayacak tedbirlerin hükümetçe alın
mış olmasının bir sonucu olmak sayılmak gererekir. 

Ancak Aralık 1975 ayı toptan eşya indeksi ile 
ilgili olarak Sayın Bakanlarca Komisyonda verilen 
bilgiler, toptan eşya fiyatları indeksinde görülen bu 
ılımlı gelişmenin son ayda önemli ölçüde bozuldu
ğunu göstermektedir: Gerçekten yılın son ayında top
tan eşya fiyatları c/c 3.7 oranında artarak artış hızı 
yılda c/c 10.7 ye ulaşmış ise, konunun üzerine önem
le eğilerek bunun sebeplerinin araştırılıp tedbirleri
nin alınması gerekir. Şu bakımdan söylüyorum; ge
rileme eğilimi göstererek süren toptan eşya fiyatla
rında âni bir artış seyrinin ortaya çıkması önemli 
bir ekonomik arızanın var olduğunun bir belirtisi 
sayılmak gerekir. 

Toptan eşya fiyatları indeksinde 1975 yılının ilk 
onbir ayında ortaya çıkan artış, daha ziyade bu en
deksin hayvanlar, hayvan mahsulleri ve yemleri alt 
grupundaki fiyat artışlarının etkisi ile ortaya çıkmış
tır. Özellikle Sanayi ham maddeleri ve yarı mamul
lerinde önemli bir fiyat artışı olmamıştır. 

Perakende fiyatlara gelince: Vatandaşlarımızın 
günlük yaşantılarında her an karşı karşıya bulun
dukları fiyat grupu, perakende ve tüketici fiyatları
dır. Bu fiyat grupunun 1975 yılının onbir ayı için
deki gelişmesine baktığımızda, toptan eşya fiyatla
rındaki ılımlı artış oranının çok üsütünde artışlarla 
karşılaşıyoruz. Hatta bazı illerimizde perakende fi
yatlardaki artıklar, 1974 yılındaki artışların daha da 
üstünde olmuştur. 

Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi yayınları
na göre, 1974 yılının Kasım ayında 298.6 olan ge
çinme genel indeksi, 1975 yılının aynı ayında 349.9'a 
yükselmiştir. Bu rakamlar geçinme genel indeksinde 
bir yıl içinde kümülatif olarak % 20,5 oranında bir 
artışı ifade etmektedir. Bu artışı oluşturan bazı önem
li grup indekslerinin 1974 yılı sonundaki indeks du
rumları ile Kasım 1975'deki indekslerini, önemlerini 
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gözönünde bulundurarak müsaade ederseniz arz 
edeyim: 

Aralık 1974 deki Kasım 1975 deki 
îndeks İndeks 

Gıda maddeleri 280.2 331.7 
Isınma aydınlatma 331.7 331.7 
Giyim 319.8 418.5 
Etler 360.3 418.5 
Süt-Süt ürünleri 314.3 430.4 
Ayakkabı 404.9 540.1 

Görülüyorki perakende fiyatlardaki artışın ağır
lık noktasını vatandaşın geçimi ile ilgili maddelerde
ki fiyat yükselmeleri oluşturmaktadır. Buna ek ola
rak geçinme indekslerinde bir önceki; yanı 1974 yılın
da ortaya çıkan büyük artışlarıda hesaba katarsak 
toplumumuzun özellikle alt gelir grupunun gelir dü
zeylerini düzenleyici tedbirlerin bir an önce alınma
sının bir zorunluk haline geldiği anlaşılır. 

Ayrıca 1974 yılı sonu fiyatlarına nazaran 1975 
yılının ilk on bir ayı sonunda, özellikle toptan doku
ma maddeleri, deri hububat, nakliyat fiyatlarında 
önemli bir artış görülmemesine karşılık bu madde
lerin perakende fiyat indekslerine giren mamulleri
nin fiyatlarında büyük artışlar olmasının açıklamayı 
gerektiren bir kanu olduğunu sanırım. 

Memleketimizde perakende fiyatların oluşumunu 
denetleyecek resmî veya özel organların bulunma
yışı veya iyi işlememesi, fiyatların disiplin dışına çık
masının önemli bir nedenini teşkil eder. Ekonomik 
olayların yine ekonomik tedbirlerle önlenmesi gerek
tiği bir gerçektir; ama bu tedbiri alabilmek için iyi 
işleyen bir örgütün bulunmasıda şarttır. Bu bakım
dan halkımızı yersiz fiyat artışlarından koruyacak bir 
(Tüketiciyi koruma) kanununa ihtiyaç vardır. Böy
le bir tasarının bir an önce Meclislerimize gönderil
mesini temenni etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Tarım ürünlerinin destekleme fiyatlarının 1975 yı

lındaki uygulamasının ekonomik ortama ve şartlara 
uygun bir şekilde yürütüldüğünü düşünüyoruz. Ger
çekten 1975 yılında şeker pancarı, çay, kuru incir ve 
buğday alım fiyatlarında yapılan ölçülü yükseltmeler 
dışında destekleme alımı konusunda diğer ürünlerin 
fiyatlarında önemli bir artış yapılmamıştır. Haşhaş, 
mısır, ayçiçeği, koza ve tiftiğin destekleme alımı kap
samına alınmış olmasını, üreticiyi koruma bakımın
dan isabetli kararlar olarak karşılıyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım; 
İstihdam durumu memleketimizin en önemli so

runu olmakta devam etmektedir. Hatta önemini yıl
dan yıla artırarak devam etmektedir. Son üç sene 
içinde işgücü fazlasındaki gelişmeyi incelediğimizde 
durumda bir iyileşme göremiyoruz. Gerçekten 1973 
yılında tarım dışında 724 bin olan işgücü fazlası, 1974 
te 1 milyon 63 bin, 1975'te de 1 milyon 281 bin kişiye 
yükselmiş; Tarım kesimindeki işgücü fazlası ise 
1973'te 840 bin iken, 1974'te 800 bine, 1975'te ise 
750 bine düşmüştür. Toplanı olarak söylemek gere
kirse; 1973'te 1 milyon 564 bin olan işgücü fazlası 
(yani işsiz sayısı) 1974'te 1 milyon 860 bine, 1975'te 
ise 2 milyon 31 bin kişiye yükselmiştir : Yani 1 5 - 6 4 
yaş arasındaki aktif nüfusumuzun halen yüz kişiden 
onüçü işsizdir. Bu güne kadar sanayi alanında kay
dettiğimiz önemli gelişmelere rağmen işgücü fazla
sındaki artışın giderek yükselmesi hepimizi derinden 
derine düşündürmelidir. Bu durumun nedenlerini bil
mek yeterli değildir. Bir an önce iş - yoğun, ağır 
sanayi ve yatırım malı üreten yatırım projelerimizi 
uygulama alanına koymamızda her bakımdan zorun
luk vardır. 

Sayın üyeler; 
Sigortalı işçi ücretlerinde 1975 yılının ilk altı 

ayında ilginç gelişmeler olmuştur. Ortalama işçi üc
retleri 1973 yılında 54 lira 41 kuruş, 1974 yılında 68 
lira 26 kuruş iken, 1975 yılının ilk altı ayında bu, orta
lama olarak 78 lira 60 kuruş olmuştur. 1975 yılının 
ilk altı ayı içindeki bu gelişme, 1974'te tam yıl orta
lama ücretlerine göre c/c 15, 1974'ün aynı dönemi
ne göre de % 33 bir artışı ifade etmektedir. Sek
törler itibariyle ortalama işçi ücretlerini incelersek; 
1973 yılında ortalama günlük ücretin kamu kesimin
de 61 lira 59 kuruş olmasına karşılık, özel sektörde 
50 lira 96 kuruş; 1974 yılında ise kamu kesimindeki 
76 lira 88 kuruşa karşılık, özel kesimde 63 lira 52 ku
ruş olduğunu görürüz. 

Değindiğimiz bu gelişmelerin, kamu kesimindeki 
diğer hizmetlilerin aylıkları üzerinde bir yükseltme 
yapılmasının gerekip gerekmediği konusunda yapıl
makta olan tartışmalarında önemle gözönünde tutul
masını bu yıl içinde yeni toplu sözleşmeler yapılaca
ğı da düşünerek temenniye değer bulmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi de kısaca emisyon, para arzı ve krediler

den söz etmek istiyorum. 
Emisyondaki gelişmeler 1975 yılında şöyle ol

muştur; 
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Bu yılın onbirinci ayı sonu itibariyle geçici ra
kamlara göre emisyon 42 milyar 750 milyon liradır. 
1974 yılı sonunda emisyon hacmi 32 milyar 860 mil
yon lira olduğuna göre bu yılın onbir aylık dönemi 
içinde emisyon hacminde c/0 30'a varan bir oranda 
9 milyar 890 milyon liralık bir artış olmuştur. Emis
yon hacmindeki artış, 1974 yılının oniki ayında % 
29,7 oranında 7 milyar 528 milyon, 1970 yılı içinde ise 
!% 26,3 oranında 5 milyar 277 milyon lira idi. 

Emisyon hacmindeki bu gelişme seyri, 1975 yı
lında piyasaya çıkarılan banknotların 1973 ve 1974 
yıllarındaki emisyondan miktar olarak yüksek, artış 
oranı olarak da 1974 yılı ile hemen hemen aynı dü
zeyde kaldığını göstermektedir. 

Bu konuda söylenebilecek önemli bir husus da, 
Emisyon hacminin 1975 yılındaki durumunun, enf
lasyonun hızını kesici tedbirlerin izini taşımadığıdır. 

Para arzındaki gelişmeler şöyledir: Kanunî ve kay
dı paralardan oluşan para hacmi, 1975 yılının on bir 
ayı içinde 90 milyar 45 milyon liradan 110 milyar 645 
milyona çıkarak, 20 milyar 600 milyon lira artmıştır. 
1974 yılının on iki ayı içindeki artış c/r 27.6 ora
nında 19 milyar 5.7 milyon lira idi. 

Kredi hacmine gelince : Toplam kredi hacmi 
İ 975 yılının on bir ayı içinde büyük artış gösteren 
kalemlerden birisi olmuştur. 1974 yılı sonuna göre 
on bir ayda % 36 oranında 42 milyar 750 milyon 
artarak 161 milyar 137 milyon liraya çıkmıştır. 1974' 
teki (tam yıl olarak) artış % 33,2 oranında 29 milyar 
552 milyon lira idi. 

Banka kredilerinde de yine önemli gelişmeler var
dır. Gerçekten toplam banka kredileri Ocak sonunda 
'c/c 34.3 oranında artarak 33 milyara yakın bir ar
tışla 95 milyar 749 milyondan, 128 milyar 623 milyon 
liraya yükselmiştir. Banka kredilerinin 1974 tam yıl 
içindeki artışı 'c/c 27 oranında 20 milyar 680 milyon 
lira idi. Banka kredilerinin 1975 yılındaki önemli bü
yümesinde biraz sonra sözünü edeceğimiz dövize çev
rilebilir mevduat hesaplarının bu yılda geniş çapta 
işletilmiş olmasının da etkileri şüphesiz vardır. Banka 
kredileri içinde önemli büyüme gösteren gruplar ta
rım kredileri ile küçük sanayi kredileridir. 

Merkez Bankası kredileri içinde özellikle Hazi
neye açılan kısa vadeli avansın 12 milyar 484 milyon li
radan, Kasım 1975 sonu itibariyle 17 milyar lira civa
rına çıkmış olması göze çarpmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Şimdi izninizle dış ekonomik ilişkilerimizdeki ge

lişmelerden söz etmek istyorum. 
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Dış ekonomk ilişkilerimizin 1975 yılındaki du
rumuna baktığımızda dış ticaretimizde geçen yıllara 
nazaran tahminler üstünde büyüyen bir ithalât. tali 
minlerirı gerisinde kalan bir ihracat ve sonuçta çok 
büyük bir ticaret dengesi açığı görüyoruz. Gerçekte;t 
1975 yılı programında 3 milyar 400 milyon dolar ola
rak planlanan ithalât Kasım 1975 ayı sonu itibariyle 
4 milyar 360 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, buna 
karşılık 1 milyar 600 milyon dolar olarak tahmin edilen 
ihracatın Kasım 1975 sonunda 1 milyar 230 milyon do
larda kaldığı, yıl sonunda 1974 yılındaki gerçekleşmenin 
c/c $ kadar gerisinde kalacağı, bu suretle dış ticaret 
açığımızın yıl sonunda 3,5 milyar dolar civarında 
oluşacağı sanılmaktadır. 

Görünmeyen kalemlerden işçi dövizleri girişinin 
1 milyar 525 milyon dolarlık tahminin gerisinde. ! 
milyar 300 milyon dolar olaraic gerçekleşeceği anla
şılmaktadır. 

Buna karşılık, 1976 yılı için 5 mily;»r dolarlık it
halât, 2 milyar 900 milyon dolarlık dış ticaret açığı 
programlanmıştır. îşçi dövizi olarak gelecek 1 milyar 
300 milyon doları da kapsayan (görünmeyen işlemler) 
girdi ve çıktîlariyle dış ticaret açığı birlikte nazara 
rJmdığı takdirde (1975 cari işlemler dengesinin; ntt 
sonucu 1 milyar 400 milyon dolar eksi; yani açık oia-
r?.k görünmektedir. Sermaye hareketlen kalemindeki 
diğer girdi ve çıktılar da hesaba katr-mk suretiyle, 
rezervelerimJzde bir azalma olmaması için, Milletler
arası Para Fonundan Özel. Çekiş Haklarından 300 
milyon dolar, kısa vadeli sermaye haıeketlermden de 
600 milyon dolar sağlanması öngörülmektedir. Haleti 
mevcut döviz ve altın rezervlerimizin 1 milyar 166 
milyon dolar olduğu hatıriamrv bu iki olanağın ger
çekleşmemesi halinde rezervlerimizde ortaya çıkacak 
çok tehlikeli azalma kendiliğinden anlaşılacaktır. 

Değerli senatörler; 
Dış ekonomik ilişkilerimizin gerçeklere 'am bir sa

dakatle çizilmesine çalışılan şu tablosu, 19 "6 yılı dış 
ticaret ve ödemeler dengesi tahminlerimi.?!!! gerçekleş
mesinin ve altın ve döviz rezervlerimizin bugünkü 
düzeyini koruyabilmelerinin oldukça iyimser varsa
yımlara bağlı bulunduğunu göstermektedir. 

Büyüyen bir ekonominin, yatırımların ve gi'işen 
sanayi sektörünün dışa bağlı ihtiyaçları elbetteki kar 
şılanmalıdır; ama bu ihtiyaçlar karşılanırken onları 
besleyecek kaynakların geliştirilmesi de sağıanmah-
d>r. Bu açıdan bakıldığında, üzülerek ifade edeyim 
ki, ihracatımızın bir türlü gelişmediğim görüyoruz. 
İhracatımız hala büyük ölçüde geleneksel tarım mad-
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delerine bağlı olmaktan kurtulamamıştır. Sanayimiz içe 
dönük üretim çemberini henüz tamamıyle kıraınam'ş-
tır. İhracatımız içindeki sanayi mamulleri payı, düzen
li bir artış seyri izleyememekte, rtkabei edebilir fi
yatlarla dünya piyasasında yerini pekıştirememekte-
dir. 

Bu durum şüphesiz sanayiimizin yapısı ile de ilgi
lidir. Çünkü imalât sanayiimiz daha çok tüketim malı 
üretmekte ve bu ürünlerin çoğunu iç pazarda va
kitsiz olarak tüketim toplumu görünümüûo girmiş 
olan toplumumuz tarafından kullanılmaktadır. Cıe 
yandan ihraç edebileceğimiz sınaî mamullerde dış pa
zarlarda önemli engellerle kar;! karşiyad". Katı ithn 
lâî kontenjanlar?, miktar kısıtlamaları ile tavız eroz
yonları bu engellerin belli başlılarıdır. Bazı s.r.aî ve ta
rımsal ürünlerimize karşı uygulana-ı bu engellerin, çok 
uzak olmayan bir gelecekte ortağı olmak durumunda 
bulunduğumuz bir ekonomik topluluktan gebresi du
rumun ciddiliğini daha da artırmaktadır, Bu toplu
lukla ilişkilerimizde bizim kendimize düşen asosiyo 
üyelik yükümlülüklerimizi yerine getirirken karşı ta-
raim aynı davranış içine gitmekte ve sanayiimızm da
ha çabuk gelişmesini sağlayacak kolay^Han • alayışla 
karşılamakta tereddüt göstermesi. nedenleri kolaylık
la anlaşılabilecek bir tutum sayılama;'. Bu lakımdan 
Hükümetimizin, Üçüncü Beş Yıllık Planda ve Yıllık 
T-rogramlarda Avrupa Ekonomik Tuplulcğu ile ilgili 
c'c rak yapılması öngörülen girişimleri, bir an önce so-
ruçîandırmasını ve böylelikle bu toplulukla olan iliş
kilerimizi aydınlığa çıkarmasını bekliyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Dış ödemeler dengemizde, biraz önce arz ettiğim 
durum, son yılda dövize çevrilebilir mevduat hesabı
nın işletilmesi suretiyle hafifletilmiştir. Bu hesaptan 
1975 yılı sonuna kadar memleketimize bir mil
yar dolardan daha fazla döviz girmesi bu görüşü 
doğrulamaktadır. Özel şahıslar ve bankalarımız ara
cılığı ile yurdumuzun istifadesine arz olunan bu dö
vizlerin (menşei ya da sahipleri bir yana) hangi 
şartlarla alındıklarını, faiz hadlerini ve vadelerini 
tam olarak bilemiyoruz. Bu bakımdan, bu yönle
riyle bir görüş açıklamak olanağımız yoktur. Bun
ları Sayın Maliye Bakanının açıklayacaklarını uma
rım. Ancak, burada dövize çevrilebilir mevduat hesap
larının faydalarına değinirken, «yatırımları ertele
mekle borçlar arasında tercih yapılmalıdır; birta
kım zorluklara ülkeyi sokmaktansa iyi şartlarla 
yabancı kaynağa başvurmak tercih edilmelidir» gibi 
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bir gerekçenin bazı kısımları itibariyle eleştirilme
ye çok müsait olduğunu belirtmek isterim. En azın
dan, bu görüş, kalkınmasını bir plan çerçevesi içinde 
gerçekleştirmek isteyen memleketler için tartışıla
bilir. Çünkü planlı kalkınma, mevcut veya sağla
nabilecek kaynaklarla gelişme araçları ve özellikle 
yatırımlar arasında optimum düzeyde bir denge kur
ma sorunudur. Bu bakımdan, her yıl için düşünülen 
yatırımlar planda - programda saptanmış kullanılabi
lir iç ve dış tasarruflarla karşılanır. Ülkenin yatırım 
dışı ithal ihtiyaçları için de durum böyledir. Eğer 
plan da tespit edilmiş dış ödeme araçları, kaynakları 
ile yatırım ve ara malı, tüketim malları ithalât hac
minin büyüklükleri üzerinde bir tutarsızlık varsa 
bunlar, plan üzerinde yapılacak değişiklikle gerçek
leştirilebilir. Yoksa plan ve programlarda tespit edil
miş olan ithalât hacimlerinin dışına taşarak kalkın
mayı çabuklaştırma görüşlerinin sonuçta ters etkiler 
yapacağını da hesaba katmalıyız. 

Sayın senatörler; 

Bu konunun üzerinde bu kadar duruşum sebep
siz değildir. Bir Saym Başbakan Yardımcımız da 
Bütçe Karma Komisyonunda, «gerçeklerin planın 
önüne geçtiğini, dış ticaretin plan büyüklüklerini şim
diden aştığını, ama onların revize edilerek kulla
nılacağını, birçok noktalarda planın yol gösterici
liği niteliğini kaybettiğini» açıklamıştır. Sayın Mali
ye Bakanı da sanıyorum ki, bugün buna benzer bir 
görüş belirtmişlerdir. 

Bu görüşün plan anlayışı, plan disiplini ile çelişen 
yanlan açıktır. Eğer bu görüşte olan Sayın Başbakan 
yardımcısının söylediği hususlar mevcut ise, planın 
geçerliliğini kaybetmiş tarafları özel kanununun 
gösterdiği yöntem içinde değiştirilebilir. Ancak bunu 
yapmayarak planları kişisel düzeyde kalan görüşler 
doğrultusunda değiştirerek uygulamak, planın ve plan
cılığın kabul edeceği bir görüş olmaktan uzak kalır. 

Dövize çevrilebilir mevduat konusunda bu düşün
celere ek olarak şunu da söylemeliyiz. Maliye Ba
kanlığımız bu konuyu sadece bir kısa vadeli dış ser
maye hareketi saymamalıdır. Yurt içinde işletme ser
mayesi olarak dahi kullanılmasına bir engel bulun
madığını sandığımız bu kaynağın daha çok ihracata 
veya ithalât ikamesine dönük yerlerde kullanılması 
sağlanmalıdır. Bu hesap ancak böyle bir kullanım ile 
kendi kendini öder hale gelebilir. Aksi bir uygula
manın bizi 1958 - 1959 Paris Ticarî Borçlar Anlaş
ması gibi bir sonuca götürmesinden korkulur. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1976 bütçesinin hazırlandığı ekonomik ve malî or

tamı bu şekilde özetledikten sonra, şimdi bu bütçenin 
yapısını incelemek istiyorum. Bilindiği gibi, 1976 kon
solide bütçe tasarıları Hükümetçe 153 milyar 150 mil
yon liralık bir gider ve 12 milyarı iç istikrazdan oluş
mak üzere aynı miktarda bir gelir tahminiyle Meclis
lerimize gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çe Karma Komisyonundaki görüşmeler sırasında çe
şitli kuruluşların bütçelerine toplam olarak 3 milyar 
220 milyon liralık ödenek eklenmiş, buna karşılık iç 
ve dış güvenlik giderleri hariç olmak üzere diğer gi
derlerden yüzde 2 indirim yapılmıştır. Böylelikle, Hü
kümetten gelen bütçe 1 milyar 103 milyon lira net faz-
lasıyle 154 milyar 241 milyon lira olarak bağlanmış
tır. Komisyonca yapılan eklemelerin 484 milyon lira
sı carî giderlere, 1 milyar 824 milyon lirası yatırım
lara ve 912 milyon lirası da transfer harcamalarına 
aittir. Buna göre, yüzde 2 indirimli hariç, 1976 kon
solide bütçesi şu şekle girmiştir. Yalnız bunu söyler
ken bir noktayı belirtmekte fayda görüyorum: Bu 
hesaplar benim kendi trafımdan yapılm;ş hesaplardır. 
Küçük ayrılıklar olabilir, onun için peşinen özür di
lerim. 

Cari giderler 1975'te 47 milyar 862 milyon iken, 
komisyonda eklenenlerle birlikte 69 milyarın üstüne 
çıkmış. Savunma özel yatırımları da hesaba katılırsa 
cari gider ve savunma özel yatırımlarıyle birlikte 50 
milyar 880 milyon liraya karşılık 1975'teki, 1976'da 
78 milyon olmuştur cari giderler. Yükseliş, yine be
nim hesabıma göre yüzde 53 oranındadır. Yatırımlar 
25 milyar 820 milyona karşılık, 1976 yılında 39 mil
yar 764 milyon olmuştur. Yüzde 54 oranında bir ar
tış var. Sermaye teşkili ve transferler 31 milyar 744 
milyon liradan 1976 yılında 38 milyar 588 milyon li
raya yükselmiş, artış oranı yüzde 21,5. 

Görüldüğü gibi, 1976 yılı geçen yıla nazaran yüz
de 44 oranında 47 milyar 930 milyon liralık bir artış
la 156 milyar 370 milyon liradır. Artış oranları ca
rî giderlerde toplam yüzde 53, yatırımlarda yüzde 54 
ve transferlerde ise yüzde 21,5'tir. Bu haliyle 1976 
konsolide bütçesi bir yandan cari giderlere, öte yan
dan da yatırımlara ağırlık vermiş olmak gibi iki özel
liği içinde taşımaktadır. Tabiî yatırımlara ağırlık 
ve öncelik verilmiş olması ne kadar isabetli ise kon
solide bütçenin yüzde 50'sinin carî giderler gibi pro-
düktif olmayan bir alana bağlanmış olması da üze
rinde önemle durulacak bir konu sayılması lâzım ge
lir. Özellikle 78 milyarlık cari giderler arasında bu yıl 
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kamu görevlileri için her hangi bir katsayı artırması
nın öngörülmemiş olması cari giderlerdeki yükselmeyi 
daha göze çarpıcı bir hale sokmaktadır. 1976 bütçe 
tasarılarmdaki artışların en büyük artış paylan Ada
let Bakanlığında, Millî Savunma Bakanlığında, Emni
yet Genel Müdürlüğünde, Jandarma Genel Komutan
lığında ve Sanayi Bakanlığında olmuştur. Bu görünü
şe göre 1976 bütçesi carileri yanında yatırımlara ve 
yurdun iç ve dış güvenlik giderlerine öncelik vermiş 
bir bütçedir diyebiliriz. 

Şüphesiz bu hacimdeki bir bütçenin bir istikrar 
bütçesi olabilmesi için, her şeyden önce gelir bütçe
sinin emin ve gerçek kaynaklara dayandırılmış olma
sı lâzımdır. Bunu da biraz sonra inceleyeceğiz. 

1976 bütçesinin önemli bir özelliği, sosyal güven
lik sağlayıcı konulara yer vermiş olmasıdır. Bütçele
rimizden ilk defa olarak yaşlılara ve yoksullara yar
dım, Genel Sağlık Sigortası, Tarım Sigortası için öv
güye değer yeni fonlar kurulmaktadır. Bunların ya
nında geri kaimış bölgelerde yatırımları geliştirme 
fonu ile ağır sanayi yatırımları katılma fonlarım da 
zikretmek gerekir. Cari giderlerdeki artış daha ziya
de personel giderlerindeki artıştan ileri gelmektedir. 
Gerçekten sayın Maliye Bakanının Komisyonda ver
diği bilgiye göre: İ971'de 60 bin kadro, 1972'de 40 
bin kadro, 1973'te 53 bin kadro, 1974'te 57 bin kad
ro, 1975'te ise (8 bini zannediyorum henüz kullanıl
mamış) toplam 46 bin kadro. Bu demektir ki, adını 
ettiğim 5 yılda toplam olarak 256 bin yeni kadro alın
mış ve böylece kamu görevlilerinin sayısı 750 bin ci
varına yükselmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şurasını önemle belirtmeliyim ki, halen kadrolar 

üzerinde Parlamentomuzun herhangi bir denetleme 
olanağı yoktur. Cari giderler içinde kamu görevli
lerinin aylıklarına ait ödenekler incelenirken, bunların 
hangi dereceden, kaç memuru ilgilendirdiğini asla bil
memekteyiz. 1971'den önce kadroların Parlamentodan 
kanunla alınmasının güçlüklerinden, 657 sayılı Ka
nunla kurtulalım derken, yeni uygulamanın bu ka
dar pahalıya mal olacağı herhalde öngörülmemiş ol
sa gerektir. Bu bakımlardan kadro cetvellerinin her 
yıl bütçe kanunlarına bağlanması usulünün uygula
ma alanına konulmasında büyük yararlar görüyoruz. 

Kadrolar bahis konusu edilirken, ister istemez ka
mu görevlilerinin katsayılarının 1976 yılında yüksel-
tilmemesi konusu akla gelmektedir. Perakende fi
yatlarda ortaya çıkan artışların, diğer gruplar arasın-
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da en çok, alt gelir tabakasındaki memurları sıkın- I 
tıya soktuğunda şüphe yoktun Bu bakımdan, bu alt | 
gelir gruplar için bir aylık yükseltmesi için yeter ne
denler vardır; ancak Hükümet, bütün alt gelir grup
larını kavramadığı ve enflasyonu körükleyici etkiler 
yapacağı görüşü ile bu artırmayı en az geçim indi
rimini yükseltmek suretiyle gerçekleştireceğini açıkla
mıştır. Bunun ne zaman, ne çapta yapılacağı bilin
mediği gibi, çok yüksek olacağında şüphe bulunma
yan portesinin, nasıl karşılanacağı konusunda bir açık
lama yoktur. En az geçim hadlerini yükselterek, bü
tün gelir vergisi mükellefleri ve vergi mükellefi olarak 
memuru da faydalandırmak ile katsayı artırılmasının, 
amaç ve araçları, tamamen ayrı şeyler olduğu açık bir 
gerçektir. 

Sayın Senatörler; 
Hükümet teklifinde 12 milyar lirası iç istikrazdan 

sağlanmak üzere 150 milyar 617 milyon lirası genel 
bütçe gelirleri ve 2 milyar 533 milyon lirası da net 
katma bütçelerin öz gelirleri olmak üzere, konsolide 
bütçe gelirleri 153 milyar 150 milyon lira olarak tah
min edilmiştir. Bütçe Karma Komisyonunda giderler
de yapılan değişikliklerin karşılığı olarak, gelirlerde 
yapılan değişikliklerden ve giderlerde % 2 indirim
lerden sonra, genel bütçe gelirleri 12 milyar liralık is
tikrazla birlikte 151 milyar 720 milyon lira olarak 
bağlanmıştır. 

Katma bütçelerin öz gelirleri de, biraz önce arz 
ettiğim gibi 2 milyar 533 milyon olduğuna göre, kon
solide bütçe gelirleri toplamı 154 milyar 533 milyon 
lira olarak hesaplanabilir. Bu miktar 1975 yılı büt
çesinden % 42,5 oranında ve fiilen gerçekleşeceği 
umulan gelirlerden de :% 45,3 fazladır. 

Bir yıl içinde bu kadar büyük bir gelir artışının 
yeni vergiler getirilmesi suretiyle karşılanmasının dü
şünülmediği, çeşitli vesilelerle Hükümetçe ifade edil
miştir. 

Mevcut vergilerde yükseltme yapılacağı ile ilgili 
bir açıklama da mevcut değildir. Sayın Bakanın Büt
çe Karma Komisyonunda yaptığı konuşma metnin
de ifade edilen, mevcut vergi kanunlarının müessir 
şekilde uygulanması vergi denetimi hizmetlerinin et
kili ve koordine şekilde işletilmesi suretiyle, vergi ve
rimliliğini artırmaya dönük tedbirlerin kısa sürede 
etkisini göstererek gelirleri önemli ölçüde artıracak 
tedbirler olmadığı bellidir. Ayrıca yasal tedbirler ara
sında gösterilen vergi kanunları, vergi yargısı düzenle
meleri ve benzeri tedbirler de kısa sürede sonuç vere

cek cinsten sayılamaz. Bununla beraber bu sayılan 
tedbirlerin tümünün belediye gelirleri kanun tasarısı 
ile birlikte bir an önce eie alınıp gerçekleştirilmesi de 
bir zorunluktur. 

Bu arada, vergide otokontrol sağlanması ile ver
gilemede kullanılan belge düzenlemesinin ve yine ver
gilemede düzenlenen delil sisteminin ele alınarak, çok 
çabuk sonuca varılacak bir yöntem içerisinde sonuç
landırılmasında büyük faydalar gördüğümüzü ifade 
etmek isteriz. 

1976 gelir tahminleri bu açıdan ele alınıp değer
lendirildiklerinde, özellikle, vergi dışı normal gelirler 
ile özel gelirlerin tahminlerinin gerçekleşme şansını 
az gördüğümüzü belirtmek isteriz. Gerçekten; ku
rumlar hâsılatı ve devlet payları (2 milyar 238 milyon) 
Devlet patrimuan gelirleri (6 milyar 511 milyon lira), 
cezalar (900 milyon), özej gelirler (3 milyar), fonlar 
(1 milyar 166 milyon) ile 1975 yılında 9 milyar ola
rak tahmin edilip 3 milyar raddesinde gerçekleşmiş, 
iken, 12 milyar liraya çıkarılan iç istikrazın -gerçek
leşmiş imkanlarını en iyi niyetlerimize rağmen zayıf 
gördüğümüzü belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi de Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1976 yılı 

finansman durumlarını incelemek istiyorum: 
1976 yılı Genel Yatırım ve Finansman programı

na göre bu kuruluşlara 38,4 milyar liralık yatırım 
yapma görevi verilmektedir. Ayrıca 9.5 milyar liralık 
bir işletme açıklan da mevcut olan Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin, böylece 43 milyar liraya varan bir 
finansman kaynağına ihtiyaçları vardır. 

Bu ihtiyacı karşılamak için Finansman Progra
mında öngörülen kaynaklar şunlardır: 

1) 10 Milyar Lira Genel Bütçeden transfer, 
2) 10 » » Devlet Yatırım Bankası kay

naklarından, 
3) 15 » » Dış proje kredisi ve dünya 

piyasasından borçlanma, 
4) 3,7 » » 20 Sayılı fondan, 
5) 6,8 » » Özel fondan _ 
6) 2,5 » » Oto finansmandan. 

Kanaatimce bu finansman tablosu kaynaklarının 
büyük bir kısmı itibariyle tam olarak gerçekleşmesi 
beklenemeyecektir. 

Özellikle 10 milyar liralık Devlet Yatırım Banka
sının tahmininin bir kısmı, 15 milyar liralık Dış Pro
je Kredisi ve dünya piyasası borçlanmasının bir kısmı 
ve 6 ncı olarak saydığım, otofinansmandan sağlana-
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cak diye öngörülmüş olan 2,5 milyar liranın gerçek
leşmesi beklenemez. 

Bu arada izninizle en sonda adını ettiğim otofi-
nansmandan biraz bahsetmek istiyorum. Bu 2,5 mil
yar liralık gelir, Bütçe Kanununun 73 ncü maddesin
de öngörüldüğü şekilde 1976 yılında üçüncü şahıs
lara İktisadî Devlet Teşekkülleri hisselerinin satışın
dan doğacak hasılat olarak öngörülmüştür. Bunun 
böyle olduğu gözönüne alınınca, gerçekleştirilmesi 
ayrı bir kanuna ve türlü güçlüklerin yenilmesine 
bağlı bir girişimin, 1976 yılında hâsılat sağlayacak 
bir duruma gelemeyeceğini tabiî olarak gözönünde 
bulundurmak lazım gelir. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok de
ğerli üyeleri; 

1976 Bütçesi üzerine grubum adına yaptığım ko
nuşmanın sonuna gelmiş bulunuyorum. 

Konuşmamda yaptığını eleştirmelerin, övgüleri
miz kadar samimi olduğuna inanınız. Karşılıklı ola
rak birbirimizin tecrübelerinden, bilgilerinden yarar
lanmayı reddettiğimiz gün, karşı görüşleri hoşgörü 
ile karşılamadığınız gün, amacımıza varmak için har
cayacağımız zamanın daha. da uzayacağına emin ol
mamız gerekir. 

Huzur, sükun ve barış içinde gelişmek isteyen bir 
Milletin evlatları olarak, toplumumuzu bu amacı 
ulaştırmak için el ele omuz omuza çalışmamız gereki
yor. Ülkemiz, insan gücü ve doğal kaynaklan ile 
her kalkınma hamlesine elverişli şartlarla doludur. 
Bu kaynaklarımızı kardeşçe, dostça el ele vererek 
değerlendirmek ve aziz Milletimizi gerçektten lâyık 
olduğu yüksek yaşama düzeyine çıkarmak, en önde 
gelen görevimiz olmalıdır. 

Bu düşüncelerle sayın Başkan sizi ve Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyelerini saygı ile selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baykara, teşekkür ederim. 
Şimdi, daha evvel okuduğum söz sırasına göre 

A. P. Grubu adına sayın Hayrettin Erkmen. 
Buyurun Sayın Erkmen. 
A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Bütçe görüşmeleri parlamentoların doğuş sebe'ji, 
temel görevi ve en yoğun çalışma dönemleridir. Bu 
yıl, Başkanlık Divanlarının, bu sebeple komisyonla
rın teşkilinde vaki gecikme, Parlamento kanatlarımı
zın daha yoğun biçimde çalışmasını gerektirmiştir. 
1976 malî yılı bütçe tasarısının tümü üzerinde Adalet 
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Partisi Senato Grupunun görüşlerini arz ederken bu 
gerçeği gözden uzak tutmamaya ve ayrıntılara girerek 
vaktinizi israf etmemeye çalışacağım. 

Sayın Balkan, sayın üyeler; 
Bütçe müzakereleri geniş ve yaygın bir genel gö

rüşme hüviyeti taşır. Bu belge Parlamentoda incele
nirken muhalefet partileri sözcülerinin olayları ve ra
kamları ayrı açıdan görüp değerlendirmeleri, değişik 
sonuç ve yargılara varmaları olağandır. Bütçeyi ha
zırlayan ve takdim eden Hükümet aynı siyasî parti
nin mensuplarından kurulu ise, iktidar partisi Parla
mento gruplarının tüm olarak, aynı ekonomik, sos
yal, malî ve siyasî ölçüler içinde, tasarıyı savunma
ları ve müspet oy kullanmaları da olağandır. Koalis
yon hükümetlerince hazırlanan bütçe tasarılarında 
ise, ortaklığa dahil partilerin Parlamento grupları, ta
sarıyı desteklemek ve sonunda müspet oy kullanmak
la beraber, kendi görüş açılan ve programları bakı
mından yetersiz gördükleri noktaları belirtmek, icra
nın işleyişi, hizmetlerin sıralanması ve sergilenmesi 
konularında eleştiri yapmak, dilek, temenni hatta tav
siyede bulunma haklarını da kullanabilirler. Bütçe
sini incelemekte bulunduğumuz Cumhuriyeti Hü'kü-

| meti. koalisyon yapısı taşıdığı cihetle, temelde aynı 
| görüşü benimsemekle beraber, bir kısım siyasî tercih-
Ş 1er üzerinde noktalamalara girişmemizin yadırgan-
| ma'/acağına inanıyorum. 
İ 
i Aziz arkadaşlarım; 
I Memleketimiz 1946'dan bu yana; yani bir buçuk 
j yıl kadar süren bir fasıla dışında, otuz yıldan beri 
| çok partili meclislerce idare edilmektedir. Buna rağ-
| rp.zn, her nedense, rejim konusundaki tartışma sürüp 
i gidiyor. Özellikle tartışmanın yoğunluk kazandığı dö-
I nemlerde kavram kargaşası kol geziyor. Ya da kav-
i ram kargaşası vüzünden rejim konusundaki tartışmalar 
! çıkmaza sürükleniyor. Hatta kavgaya dönüşüyor. Gö-
j rünüşte herkesin maksadı bir; ama rivayetler ölduk-
| ca değ'şik çıkıyor. Özgürlükçü demokrasi, hürriyetçi 
I demokrasi deyiminin yeni biçimde ifadesi gibi gö-
| ranüyor: ama ayrı bir deyim, ayrı bir kavrammışca-
î s:aa kullanılıyor. Halk iktidarından söz edilirken or-
Ş Laya kJas:k demokrasi kavramından apayrı bir anlam 
i konulmak isteniyor: ama bu anlama da, her nedense, 
; açıklık getirilmekten kaçınılıyor. Devrimcilik, ilerici-
İ lik, sol, demokratik sol deyimleri birer övünç, birer 
] imtiyaz ifadeleri halinde sıralanıyor. Nutuklarda, de-
j meçlerde, bildirilerde veya açıklamalarda. Buna kar-
î şılık sağ, tutuculuk, hatta milliyetçilik birer kötü-
! leme, aşağılama ve utandırma hitapları halinde fırla-
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tılıyor, yağdırılıyor; karşı görüş sahiplerinin üzerle
rine. Bu sebeple karşılaşmalar tartışma olmaktan çı
kıyor, atışma ya da çatışma haline geliyor. Siyasî üs
lup bozuldukça bozuluyor, siyaset edebiyatının sevi
yesi alçaldıkça alçalıyor. Demeçlerde, nutuklarda, bil
dirilerde, kürsülerde veya sütunlarda en ağ;r kelime
ler rahatlıkla kullanılıyor, ama ağır sözler, halkın na
zarında evvelâ ve herkesten önce, onları kullananları 
yaralıyor. 

•Sayın üyeler; 
Demokrasi sade açık rejim değil, aynı zamanda 

açıklık rejimidir. Bilerek veya bilmeyerek kavram 
'kargaşası yaratmak bu rejime ters düşer. Devamlı ve 
karşılıklı horlamalar, aşağılamalar ve kötülemeler re
jimin ne gereğidir, ne de yararınadır. Hoşgörü ve 
uzlaşma imkânlarının yitirildiği bir toplumda demo'k-
rasi yeşeremez ve yerleşemez. Siyasî tartışmaların ge
rek üslup, gerek fikir muhtevası itibariyle toplumumu
zu tehlikeli dönemeçlere doğru hızla sürüklemekte ol
duğunu görmemezlikten gelemeyiz, gelmemeliyiz. Pe
şin hüküm; taassup, körü körüne taklitçilik, toplum 
içinde kavgasız yaşamanın temel şartlarından olan 
hoşgörü ve uzlaşmayı yök eder. Sistemler ve fikirler 
yaftalarına göre değil, açıklık kazandı nîabilen muh
tevalarına göre değer taşırlar. Toplumumuz sağ ve 
sol deyimlerinde mihraklanan birtakım iddialarla çal-
kanmakta, âdeta sağırlar diyalogu hüküm sürmek
tedir. Oysa ne sağ, ne de sol birer çizgidir. Her ikisi 
de birer alandır. Meselâ sınıf kavgası esasına daya
nan, proleter diktatörlüğü tesisini amaçlayan sistem 
de soldadır. Toplum içinde insan haysiyetine yakışır 
bir hayat seviyesini yaygınlaştırma, çok büyük gelir 
farkhhklan yaratan bir dağıtım düzenini değiştirme 
amacını güden ve fakat ayrı sınıf ve zümrelerden 
kişilerin barış ve güven içinde bir arada yaşamaları 
gereğini ve bu sonuca parlamenter demokrasi düzeni 
ile varılabileceğini kabul eden düşünce biçimi de sola 
klâse edilmektedir. 

B;z, Adalet Partisi olarak, yönü ve yeri ne olur
sa olsun, tek düşünce biçimine ve bunun tabiî neti
cesi olarak tek parti halinde örgütlenmelere ve her 
çeşit dikta idaresine karşıyız ve sonuna kadar karşı 
olacağız. Sınıf kavgasını ve sınıf diktatörlüğünü şid
detle reddediyoruz. Buna karşılık, sosyal adalet hem 
hareket noktamız, hem varış çizgimizdir. Hizmetleri 
temelden tavana doğru yükseltmeyi, bunu yaparken 
özel sermaye ve özel teşebbüs güçlerinden de, âdil 
dağılım ölçüleri ve tam sosyal güven içinde, yararlan
mayı sağlıklı ve hür bir ekonomi düzeninin gereği sa-
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I yıy,>~uz. Demokrat Parti olarak bu anlayış içinde 
doğduk ve bu anlayışın tatbikatçısı olduk. Adalet 
Partisi olarak da aynı anlayış ve inanç içinde büyük 
milletimizin hizmetindeyiz. Seçmen çoğunluğunun 
hür ve serbest iradeleriyle 1946 - 1960 dönemi bo
yunca Demokrat Partiye, 1960 sonrası dönemi bo
yunca da Adalet Partisine güven göstermesinin sebe
bini- yurt gerçeklerine uygun olan bu anlayışta ve bu 
anlayışa tam uygunluk arz eden tatbikatta aramak 
lâzımdır. Solculuğu, derecesini ve kademesini belirt
mekten kaçınarak, bir övünç, bir imtiyaz, bir kah-

I ramanhk, bir üstünlük konusu gibi göstermeye çalı
şanlar eğer, yukarıda ayırt etmeye çalıştığımız birin
ci kesimin savunucusu iseler, kendileriyle siyaset ala
nında, fikir alanında ve demokratik hukuk devleti 
esasları içinde mücadelemiz sürecektir. Yok eğer 
ikinci kesimin taraflısı iseler o zaman aramızda ne 
uçurum, ne de aşılması imkânsız arızalar vardır. Me
denî ilişkiler ve ölçüler içinde tartışır, birbirimizi ta
mamlayarak yurdu ve milleti daha güçlü, ekono
miyi daha büyük, refahı daha yaygın hale getirmeye 
çalışırız. Milletimizin büyük çoğunluğunun istediği 
budur. Bu isteğe uymayanlar millet önünde mağlubi
yetten, tarih önünde mahkûmiyetten kurtulamayacak
lardır. 

Sayın Başkan, saygı değer üyeler; 
Açıklık kazandırılmaya muhtaç diğer bir konu da 

partizanlık kavramıdır. Partizanlık, bir kamu görev
lisinin görevini yönetme veya yürütme ya da yerine 
getirme hak ve yetkisini, bir partinin siyasî ölçülerini, 
siyasî amaçlarını hülâsa siyasî çıkarlarını gözetmek 
suretiyle o partinin lehinde veya bir başka partinin 
aleyhinde kullanması ve bunu bilerek yapmasıdır. 
Böylesine bir davranış, görevin kötüye kullanılması 
elemektir. Çıkarı gözetilen partinin iktidarda veya mu
halefette olması fiilin mahiyetini değiştirmez. Baş
ka deyimle, partizanlık kanunlara ya da görev ahlâkı
nın gereklerine sırt çevirmek suretiyle âdeta iktidar par
tilerinin çıkarlarına hizmet etmek değildir. Kamu gö
revlilerinin yetkilerini bilerek muhalefet partileri le 
hinde kullanmaları da partizan bir davranıştır. Hatta 
bu ikinci hal memleketimizde çok daha yaygındır. 
Muhalefetten yükselen partizanlık şikâyetlerinin te
melinde bu gerçek yatmaktadır. 

Öte yandan iktidar partilerinin siyasi tercihlerine 
uymak ve bunları uygulamak sadece görev gereği olup 
partizanlıkla ilgisi yoktur. Bunun tersi; yani iktidarla
rın siyasî tercihlerini uygulamamak, geciktirmek, en
gellemek gibi hareketler partizanlığın ta kendisidir. 
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Zira bir siyasî tercihi gereksiz gören her kamu görev- j 
lisinin görevden ayrılması veya hiç olmazsa görev ye
rinin değiştirilmesini istemesi onun tabiî hakkıdır. 
Böylesi bir davranışa ancak saygı duymak gerekir. 
Gelin burada da vuzuha varalım ve kamu görevlileri
ni partizanlık ayıbından ve töhmetinden koruyalım. 
Vatandaşı farklı muameleye maruz kalmaktan, idare
yi de tereddüt ve isteksizlikten kurtaralım. 

Değerli arkadaşlarım; ^ j 

Muhalefet, parlamenter demokrasinin temel unsur- ı 
larındandır. Eleştirir, araştırır, fikir verir, yol göste
rir. Bu onun hem hakkı hem görevidir. Ancak bu hak
kın da her hak gibi, belli sınırlar içinde kullanılması, 
her görev gibi ivazsız ve geçersiz yürütülmesi lâzım
dır. Eleştirme, hakkı eleştirilmeyi de kapsar, idare 
bugün politize edilmiş; yani siyasî davranışlara itilmiş 
ise, bundan iktidar kadar, belki daha çok, muhalefet 
de sorumludur. Siyasî davranışa itilen kuruluşlar ida
reden ibaret de değildir. Meslek kuruluşları hatta der
nekler içinde yoğun siyasî kaynaşmalar, çekişmeler, 
çatışmalar hüküm sürmektedir. Bunların bir kısmı sık 
sık kamuoyu önünde de siyasî değerlendirmelere hat
ta suçlamalara girişmeyi görev sayar duruma gelmiş
ler ve hepsi de muhalefetin türküsünü söyler olmuş
lardır. Hatta bu kuruluşlar bazen C. H. P.'den daha 
ağır muhalefet yapmakta, belki onun maksadının öte
sine bile taşmaktadırlar. Bağımsız Türkiye, halklara 
özgürlük, tek yol silâhlı devrim, egemen sınıflara ölüm, 
katil polis, katil iktidar sayhalariyle bu tür kuruluşlar 
adına yürüyüşler tertiplemekte, demeçlerde ve bil
dirilerde bu ve buna benzer sloganlar rahatlıkla kul
lanılmaktadır. Muhterem Heyetinize bu hususta ta
ze bir örnek sunmak istiyorum. Hangi doktrininin 
edebiyatı olduğu herkesçe bilinen şu sloganlara dik
katinizi çekerim. 

«Kahrolsun emperyalizm ve işbirlikçilik» 
«Kahrolsun halkımızı öğretmensiz koyanlar» 
«Yaşasın öğretmen - halk dayanışması» 
«Yaşasın öğretmenlerin örgütlü mücadelesi» 
«Yaşasın halkımızın bağımsızlık ve demokrasi 

mücadelesi» 
İmza : Töb - Der Giresun Şubesi 
Bir kısım öğretmenlerin nakil ve tayinlerinden 

şikâyet amacına dönük olması gereken bu tür bir bil
diride yukarıya aktardığım sloganların yeri bulunup 
bulunmadığını insaf sahibi tüm vatandaşlarımın tak
dirlerine arz ediyorum. 

Meslek kuruluşlarının siyasî fiil, hareket ve faa- ı 
liyetten kanunen memnu bulundukları herkesin ma- j 
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îumu iken, tersine davranışların bir kaç örneği her-
gün gözlerimiz önüne seriliyor. Bunlar kanun yasak
larını dinlememek cesaretini nereden alıyorlar? Yet
kili organları kanunları tatbikten alıkoyan tereddü
dün, ürkekliğin ve çekingenliğin sebebi ve kaynağı 
nedir? Hemen belirteyim ki, meslek kuruluşlarını ve 
dernekleri siyasî maksat için kullanmaktan ve bun
da da «Parlamento dışı muhalefet» veya «Kamuoyu 
oluşturma çabası» gibi adlan takarak mahiyetini 
gizlemeğe kalkışmaktan vazgeçmezseniz, öğretmenin 
ve öğrencinin okula, işçinin işyerine, hekimin Iıas-
tahaneye, mühendisin şantiyeye, avukatın mahke
meye girmesi imkânlarını sağlayamazsınız. Daha 
kötüsü bu örgütlerin gizli ve kötü maksatlar için 
kullanılması tehlikesi gün geçtikçe artar. 

Söz buraya gelmişken, izin verirseniz, kısaca ik
tidar ve muhalefet ilişkilerine temas etmek isterim. 

Sayın Başkan; 
İktidar ve muhalefet, parlamenter demokrasinin 

iki ortağıdır. İki unsur da ortaklığı korumakla yü
kümlü ve ortaklığın devamından aynı derecede so
rumludur. Siyasî Partilerin varlığı ve faaliyette bu
lunması imkânları çok partili ve serbest seçime da
yalı demokratik düzenin varlığına bağlıdır. Anaya
samızın, «Siyasî Partiler, ister iktidarda ister muha
lefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın vazgeçil
mez unsurlarıdır» hükmü bu gerçeğin ifadesinden 
başka bir şey değildir. Bu itibarla, parlamento ha
kimiyetini tesis ve idame, parlamentonun ve parle-
menterin hayatiyetini vikaye, yerleri ve adları ne 
olursa olsun, bütün partilerin, özellikle iktidar ve 
muhalefet partilerinin başta gelen görevleridir. Çok 
partili demokratik düzene ve parlamento müessese
sine karşı görünen eğilim ve akımlar ve her çeşit dik
ta heveslileri karşısında tüm partiler tam bir daya
nışma ve işbirliği halinde bulunmalıdırlar. Sebebi, 
çeşidi ve bitiş biçimi ne olursa olsun müdahalelerin 
hiçbir siyasî partiye çıkar sağlamadığı aksine demok
ratik geleneği sekteye uğrattığı çok yakın tarihimi
zin gerçekleri arasındadır. 

Türk Milletinin kayıtsız şartsız malı olan ege
menlik hakkını kullanma yetkisi ile teçhiz olunmuş 
diğer anayasa kuruluşlarına saygılı olmakda şüphe
siz hepimizin ortak yükümlülüklerindendir. Bunlar 
arasında herhangi bir hiyerarşiden birinin öbürüne 
üstünlüğünden söz edilemez. 

Parlamentonun kendi yetki sınırları içinde hakimi
yetini korumak, diğer organlar nezdinde ve genel 
olarak yurt sathında saygınlığını sağlamak geniş öl-
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çüde, iktidar muhalefet arasındaki saygınlığa ve tar
tışmaların fikrî ve edebi seviyesine bağlıdır. Eleştiriyi 
horlamadan yapmaya, kınamayı tecavüze vardırrna-
maya mecbur olduğumuzu unutursak kimseden par
lamentoya saygı göstermesini bekleyemeyiz. Gerçi 
bunlar, eski deyimle birer bedahat, ama ne yapa
lım ki, aksine davranışların çokluğu bedahatın tek
rarını zaruri kılıyor. 

Sayın Başkamın, değerli arkadaşlarım. 
İtiraf edelim ki, parlamento olarak görüntümüz 

güzel olmaktan uzaktır. Daha kötüsü hergün bir kö
şesi üzücü ve zaman zaman kanlı olaylara sahne olan 
yurdumuzun siyasî görüntüsü de iç açıcı değildir. 
Muhafazasına yemin ettiğimiz Anayasamızın çok açık 
bir hükmü var. «Bu Anayasada yer alan hak ve hür
riyetlerden hiçbirisi Türk Devletinin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmak kas-
dı ile kullanılamaz» diyor 11 nci maddenin 3 ncü fık
rası. Oysa, halklara özgürlük isteyen toplantılar ter
tipleniyor; Ankara'nın göbeğinde ve yurdun çeşitli 
kentlerinde. Gene Anayasamız 3 ncü maddesinde 
«Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bir bütündür. 
Resmî dil Türkçedir. Başkent Ankara'dır» diyor. Bü
yük Atatürk'ün, «Ne mutlu Türküm diyene» ifadesiy
le ufuklarını çınlattığı Ankara'da, Ata'nın Ankara'
sında Millî Mücadelenin Ankara'sında, Türkçeden 
başka bir dil veya lehçe ile, özgürlük çağrıları yapı
labiliyor, nutuklar söylenebiliyor. Bu olayları basit 
birer nümayiş olarak değerlendirmek, özür dileyerek 
söylüyorum, sapanı öküzün önüne koşmak kadar 
abes; abes değil, akıl dışı bir davranışa girmiş olu
ruz. Özgürlük uğruna çok şey feda edilmeye değer, 
Sayın Başkanım; ama vatan bütünlüğü ve millet bö
lünmezliği asla. Bu mukaddes çatı altında başka türlü 
düşünebilen kimsenin bulunduğuna katiyyen ihtimal 
vermiyorum. Genede bu imanda birleştiğimiz muha
lefet tarafından açıklıkla ifade ve teyit edilmesinde ya
rar gördüğümü belirtmekten kendimi alamıyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sınırları millî misakla çizilen güzel yurdumuzda 

«kaderde kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bü
tün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında köylü, 
kentli, işçi - işveren birarada, can ve mal güvenliği, 
huzur ve istikrar, karşılıklı sevgi ve saygı içinde (al
tını çizerek söylüyorum) korkudan arınmış biçimde 
yaşama imkânlarının sağlanması ve bu icaplara uyul
ması ortak yükümlülüğünün şeref ve sorumluluğun
da birleşmiş muhterem heyetinizin önünde, siyasî ko
nulara ilişkin bir iki noktaya daha temas etmeme 
müsaadelerinizi rica ediyorum. 

Sayın Başkan; 
Parlamento grupları ve mensupları olarak mil

let iradesinden başka hiç bir mesnet aramadığımızı 
ve hiçbir kuvvet tanımadığımızı, seçirn sonuçlarına ve 
Anayasamızın bütün hükümlerine ve emirlerine ol
duğu gibi Hükümetlerin kuruluş ve işleyişini düzen
leyen hükümlerine ve Hükümet müessesesine de say
gılı olduğumuzu yüksek idareniz altında, bütçe gö
rüşmeleri vesilesiyle bir kere daha ve kesinlikle or
taya koyacağımıza inanıyorum. 

Şimdi, bu inançla, son aylarda örneklerinin kaba
rık olduğu görülen bazı hırçınlıkların ve gerginliklerin 
temelinde yer aldığını sandığım 1973 ve 1975 seçim
lerini kısaca tahlil etmek istiyorum. 

İki yıl önce yapılan Milletvekili Genel Seçimlerine 
A. P. çoğunluk partisi olarak katılmıştı. Bölünmüş 
ve iktidardan uzaklaştırılmış; fakat iktidara ortak bir 
çoğunluk partisi olarak... Örneğine nadir raslanan, 
belki de hiç raslanmayan bir durumla katıldığı seçim
den A. P. kayıplı çıktı. Buna karşılık anamuhalefet 
partisi olarak C. H. P. Millet Meclisine sandalyası 
artmış halde döndü ve iktidar olma sayısını sağlaya
mamakla beraber, Millet Meclisinin en büyük gru-
punu teşkil etti. A. P. seçimleri 12 Mart müdahale
sinin ezikliği ve iktidar ortaklığının sorunları altın
da yürütürken, C. H. P. i 2 Mart'tan sonra siyaset 
sahnesinden silinmiş, kendisinden daha ileri kademe 
ve derecedeki sol örgütlerin perde önünde veya arka
sında harcadığı çabalardan da yararlanıyordu. Buna 
rağmen o zamanki ortanın solu akımı veya atılımı 
% 35 ile azınlıkta kalmış, karşı eğilim ve akımlar oy
ların % 65'ni sağlamıştı. Seçim bir Hükümet buna
lımı, onu C. H. P. - M. S. P. Koalisyonu takibetti. 
C. H. P. yöneticileri bu birleşmenin yadırganmaması 
için büyük çabalar harcadılar. M. S. P.'nin, meta
fizik anlamda ezilmişlerin temsilcisi olduğunu, bu 
itibarla da C. H. P.'nin paralelinde bulunduğunu 
söyleyebildiler; hatta layikiik tatbikatının bir tarihi 
yanılgı olduğunu iddia edecek kadar taviz sınırla
rım genişlettiler. Kapitalizm aleyhinde, her zaman 
belki de herkesin söyleyebileceği sözlerle bu yakın
lığı tabiî gösterme çabasına M. S. P. lideri de katıldı. 
Bu ortaklık döneminin amaçlarını ve sorunlarını üç 
noktada toplamak mümkündür. İç politikada, 12 
Mart Muhtırasını takip eden dönemin tasfiyesi; eko
nomi politikasında yüksek fiyat konjonktürüne giriş, 
enflâsyon hızının artışı, durgunluk içinde enflasyon 
ve dış politikada bloksuzluğa kayma denemeleri ve 
nihayet Kıbrıs Barış Harekâtı. Ortaklık, koalisyonu-
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nun büyük kanadının amacım gerçekleştirmiş anarşik 
olayların sorumluları ve demokratik düzen aleyhtar
ları serbest bırakılmıştı. Fakat diğer iki. sorun; yani 
durgunluk içinde enflasyon, pahalılık ve mal darlı
ğı ile Kıbrıs harekâtını barışçı bir çözüme bağlama 
sorunu-bu ortaklığın üstesinden gelemeyeceği bir ce
samet kazanmıştı. Bu zorluklara mizaç farkları da 
katılınca ortaklık çöktü. Uzunca süren yen; Hükümet 
bunalımı giderilince de C.H.P. kendisini yeniden muha
lefet sıralarında buldu .Hem de bu defa veya bir defa 
daha kendisinden beklenenleri verememiş olmanın 
ezikliği içinde. Üstelik ittifakının devam edeceği ümi
di ile özgürlüklerine kavuşturduğa kişilerin kendi
sine yâr olmadığı da gün ışığına çıkmıştı. C. H. P. 
yönünden ters raslantı sayılabilecek bütün gelişme
ler onu daha hırçın, daha hızlı ve daha yırtıcı bir 
muhalefet düzeyine sürükledi. 

Senato üçte bir yemleme ve milletvekili ara seçim
lerinin sonuçları da C. H. P.'nin muhalefet hızmn 
artmasına yol açtı. Gerçi C. H. P. bu seçimlerde 
Cumhuriyet Senatosundaki sandalya ve aldığı .oy 
sayısı bakımlarından kazançlı görünüyordu. Ama oy
ların kaynaklarına göre tarihli yapıldığında durum de
ğişik görüntü veriyor. Ayrıca A. P. nin 1973 seç im 
sonuçlarına nazaran kaydettiği ilerleme düşündürücü 
bir unsur olarak beliriyordu. Gerçekte::, A. P. yurt 
sathında daha yaygın ve daha etkin sonuçlan akmış. 
meselâ altı milletvekilliğinin beş:ni kazanmış1"-. Son
ra seçmen tercihinin iki partili düzene yöneldiği anla
şılmış ve bu arada A. P. saflarında birleşme ve bü
tünleşme hareketi inkişaf etmişti. 

Bülün bu gelişmeler, belki değişik oranh; fakat 
her halde C. H. P. muhalefetinin hızım ve dozunu 
etkileyen faktörlerdir. Saydıklarımız sadece dış et
kenlerdir. C. IJ. P. yönünden onun muhalefet dozu
nu ağırlaştıran ne gibi sebepler vardır, bunları bile
meyiz. Esasen bunların araştırılıp değerlendirilirleri 
de bize düşmez. Fakat her halükarda kendimizi şu 
hususları tespit ve tescil etmek mecburiyetinde ve 
mevkiinde görüyoruz. Olaylar tüm çıplaklığı ile mey
dandadır. Terörist solcuların giriştikleri menfur teca
vüzlerin, küçük siyasî hesaplarla marum özgürlük 
hareketleri ve bu teröristlerin mağdur kişiler gk'h 
gösterilmeye kalkışılması, memleketin başına çok 
büyük gaileler getirebilecek fahiş bir hatadır. Devletin 
koruyuculuk ve önleyicilik görevlerinin zedelenme
si, kişileri ve grupları bizatihi müdafaa enstektine 
itebilir. Güney sınırlarırruza yakm bir ülkede cere
yan eden ac; ile izlediğimiz feci olaylarla, Allah ko-
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rasun, yüz yüze gelebiliriz. Vatanseverliğinden şüp-
he edilmesine hak tanımadığımız C. H. P.'si idare
cilerinin ve mensuplarının bu gerçekleri gördüklerin
den emin olmak istiyoruz. İşte o zaman, iki büyük 
partinin liderleri tarafından, ayrı üslûp içinde ya
pılan parlamenter demokratik düzeni koruma çağ
rısı, sürekli bir görüş ve işbirliği anlaşmasına dönü
şebilir ve de dönüşmelidir. Huzur, güven ve istikrar 
isteyen büyük halk kitleleri bunu sabırsızlıkla bekle 
mektedir. 

Saym Başkan; 
Buraya kadar vaki beyanlarımla Yüce Senato hu

zurunda, oradan halkoyu önünde bir siyasî panorama 
ç ""me.,; çr'>« »rn Beyanlarımda yanıldığım, eksik 

. kt.ğmn \e*a yi değrlendiremediğim noktalar bu-
h p a b d - Mjhteıem Heyetin hoşgörmesini rica ede
rim, Konuşmamın bu bölümünü muhalefet ve iktidar 
ilişkilerinin medenî icaplara ve demokratik düzenin 
gelişmesini ve kökleşmesini, kolaylaştırıcı ve çabuk-
laştmcı biçimde yürütülmesinden yana olduğumuzu 
tekrarlayarak bitiriyorum. 

Saym Başkan, saym üyeler; 
Millî ekonomimiz, içte ve dışta beliden zorluk

lara rağmen, tüm üreticilerin ve yöneticilerin çabala
rıyla gelişmesini sürdürebilmiştir. Nitekim üretim ar
tışı ve büyüme hızı, 1975 yılında devam etmiştir. 
Oysa bu yıl, ekonomimizin yüksek fiyat kenionktürü 
ve enflasyon baskısı altında, durgunluğa sürüklendiği 
bir yılın ardından gelmiştir. Gayrî safî millî hâsıla 
(G. S. M. H.) da gerçekleşen (sabit fiyatlarla) % 7,9 
•oranındaki artış, bu itibarla özel bir önem taşır. Şu 
noktayı da tespit etmek gerekir ki, 1975 yılında belli 
başlı endüstri ülkelerinin büyüme hızı menfi seyir ta-
kibetmiştir. Şüphesiz G. S. M. H. artışı, tek başına, 
yeterli bir gösterge değildir. Dağılım, tüketim, istih
dam ve dış ilişkiler ekonominin izlenmesi ve gözetil
mesi gereken önemli ajanlarını teşkil eder. Üretim ve 
tüketim, alanıarında müspet görüntü veren 1975 yılı 
ekonomik faaliyetleri, dış ilişkiler, daha doğrusu dış 
mal. hareketleri alanında olumsuz bir manzara arz et
mektedir. Gerçi ekonomimizin bu sektörü, gelenek
sel bir dengesizlik içindedir. Başka deyimle dış tica-
ı et açığı, ekonomimizin süregelmiş bir zaafıdır. 1975 
yılı açığı, miktar itibariyle, alışılmamış bir seviyeye 

j ulaştığı, içindIrki, dikkatler özellikle bu yıl üzerinde 
toplanmaktadır. Hemen belirtmek gerekirki, aslında, 

i bu durum, bir evvelki yılda başgösteren trendin de-
| vamıdır. Gerçekten 1973 yılında açığın dış ticaret 
I hacmine oram % 22,6 iken bu oran 1974 yılında % 

46 — 
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42,3'e ve 1975 yılında ise % 54,3'e çıkmıştır. Yani 
1973/1974 artışı 19,7 puan iken 1974/1975 artışı 12 
puvana inmiştir. Öte yandan 1973 yılında ihracat ge
lirleri ithalât giderlerinin % 63'ünü karşıladığı halde, 
1974 yılında bu oran c/c 40'a ve 1975 yılında % 29,5'a 
düşmüştür. Burada da 3 974 yılı bir evvelki yıla naza
ran 23 puan kayıplı olduğu halde, 1975 yılı % 10,5 
puanlık bir kayıp göstermiştir. Şu duruma göre dış 
ticaret açığı 1975 yılında mutlak olarak artmış bulun
makla beraber, olumsuz trendde nisbî bir düzelme 
meydana gelmiştir. 

Dış ticaret açığının olumsuz etkileri yanında ih
racatın, dolayısıyle dış ticaretimizin yapısında beliren 
olumlu gelişmeyi görmemezlikten gelmek yerinde 
olmaz. Gerçekten planlı dönem başında tüm ihracat 
gelirlerimizin c/c 20'sini teşkil eden sanayi maddeleri 
satış hâsılatı tedrici fakat devamlı bir artış kayde
derek, oran olarak iki katma yaklaşmış bulunmakta
dır. Bu gelişme G. S. M. H. yapısında mütevazı bir 
tempo içinde de olsa gittikçe daha belirgin hale gel
mektedir. 

Nihayet dış ticaret açıklarının tekevvününde, ya
tırım malları ithalât artış paylarının etkisini ve bu olu
şun ekonomik cihazlanma açısından olumlu nitelik 
taşıdığını da gözden uzak bulundurmamak yerinde 
olur kanaatindeyiz. 

Yatırım gerçekleşmelerinin ekonominin yapısı 
üzerindeki etkisi, gözetilmesi gereken önemli bir ko
nudur. 1975 yılı bu yönden müspet görünüş arz edi
yor. Gerçekten, 1976 Malî Yılı Bütçe gerekçesinden 
öğrendiğimize göre söz konusu yılda kamu sektörü 
yatırımları, programa nazaran c/c 95 ve özel sektör 
yatı-imlan ise % 100 oranında gerçekleşmiştir. Şüp
hesiz, yatırımın finansman kaynakları ve finansmanın 
modeli, ekonomiye maliyeti açısından önemlidir. Ka
mu sektörü yatırımlarının, bütçe dışı kaynaklardan, 
özellikle Merkez Bankasından sağlanan imkânlarla 
karşılanmasının mahzurları malûmdur. Yıl içinde bu 
yolda hareket edilmiş olduğunu gösteren bilgilere ve 
belgelere rastlamadık. Sadece Türk Sanayii ve İş 
Adamları Derneğinin yıllık raporunda genel olarak, 
kredi kaynaklarının geniş ölçüde kamu sektörü iş
letmeleri lehinde kullanıldığından söz edilmekte, 
özel sektörün bu sebeple sermaye piyasası imkânla
rından yeterince yararlanmadığı belirtilmekte ise de, 
konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ^verilmemektedir. Buna 
karşılık özel sektör de yatırım finansmanında kısa 
vadeli kredilere itibar etmemek mevkiindedir. Yıl 
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içinde gerek orta vadeli krediler için bağlanan ek re
eskont hadlerinin gerekse dövize çevrilebilir mevduat 
kredilerinin özel sektör yatırım finansmanını kolay
laştırıcı kaynaklar olarak oldukça geniş ölçüde kulla -
nıldığı anlaşılmaktadır. Şayet dövize çevrilebilir mev
duat kredileri yatırımın çeşidine göre vadelendirilerek 
kullanılabilmişse normal bir finansman işlemi ile 
karşı karşıya bulunulduğunu kabul etmek gerekir. 
Her hal ve kârda, Sayın Maliye Bakanının Bütçe ve 
Plan Karma Komisyonu önünde 1975 yılı içinde 
sabit yatırımlara harcandığını ifa.de ettiği 101 milyar 
lira, yatırını hacmi ve faaliyeti açılarından müspet 
karşılanması gereken bir tatbikattır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
İktisat politikası tatbikatı yönünden 1975 yılının 

olumlu bir olayı da fiyat hareketlerine gem vurulabil
meğidir. Bir yıl önce % 30, raddelerine varan toptan 
eşya fiyatları artış hızının bir yıl sonra % 10 civarın
da tutul abilmesini başarı saymamak insafsızlık olur. 
Hükümetin bu amacın gerçekleşmesini sağlayan ted
birlerini tümü ile tasvip ve Hükümeti Büyük Meclise 
ve Türk halkına karşı giriştiği taahhütlerden birini, bel
ki en önemlisini, yerine getirmiş olması sebebiyle, teb
rik ediyoruz. Bununla birlikte, tüketici fiyatlarının ay
rı boy çekmesi ve a-e^m endekslerinin önemli oranlar
da artmış bulunması kanısında halkımızın pahalılık şi
kâyetlerinde haklılık payı bulunduğunu da Hükümetin 
kabul edeceğini umuyoruz. Toptan eşya fiyatlarının ge
lişme halindeki ekonomilerde c'c 10 hatta % 12 hadle
rinde b;r. yvk-~lme göndermesi. teoride ve tatbikatta. 
normal sayılabiîmektcd'r. Ne var ki münferit de olsa 
zarurî ihtiyaç maddelerinde meydana gelen ve bu nis
petleri aşan yükselmeler hem maddî, hem de psikolo
jik yönleriyle halkı müteessir eder. Hele bu artışlar 
satıcıların fırsat maliyeti ya da ikame maliyeti unsur
ların kullanmalarına bağlı biçimde ortaya çıkarsa, şi
kâyetler büsbütün hakhkk kazanır. Fiyat kontrolleri
nin ve polis tedbirler:;:'r. piyanava düzen getirmediği
ni. katta, çoğu zaman ters terör yaptığını biliyoruz. Mal 
darlığını gidermek, mümkünse mal bolluğu yaratmak 
riiohesiz en emin yoldur ve Hükümet bu yolu seçmiş
tir, Ne var ki yüksek talep potansiyelli malların tü
münü talep haddine eriştirmek -mümkün değildir. Bu 
sebeple bir kısım zarurî ihtiyaç maddeleriyle bazı ara 
mallarında geçerli ve devamlı bir fiyat kontrolü niza
mı tesis ve tatb;k olunmalı, özellikle ara mallarında 
faturasız alış ve verişler cnlenebilmelidir. Bu sayede 
bir kısım kazançların vergi dışı kalmasına da mani olu
nabilecektir. 
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Kontrol nizamı tesis ve tatbik olunurken vadeli 
satışlar üzerinde dikkatle daralması da gereklidir. Zi
ra piyasanın uyguladığı fiyat artırma yollarından biri 
vadeli satış şeklidir. Bu muamelelerde vade alıcı ta
rafından değil, satıcı tarafından şart koşulmaktadır. 
Vadeden hem finansman, hem de satış fiyatı yüksek
liği yönünden satıcı yararlanmakta, alıcı ise iki başlı 
fiyat zammına tahammül etmek zorunda kalmakta
dır. Genellikle montaj sanayiinde, özellikle taşıt araç
ları satışlarında bu usul pek revaçtadır. 

İzin verirseniz kısaca para ve kredi konularına te
mas etmek isterim. 

Sayın Başkan; 
Ekonomimizin bize göre olumlu bir yönü de gü

ven faktörünün, herşeye rağmen, sarsılmamış bulun
masıdır. Güven faktörünün piyasa ekonomisi düze
ninde, özellikle para, banka ve kredi alanlarında ne 
derece önem taşıdığı herkesçe bilinir. 1975 yılı bo
yunca mevduatta ve kredi hacminde kaydolunan ar
tış, tasarruf sahiplerinin kredi müesseselerine ve bu 
müesseselerin müşterilerine güvenlerinin geliştiğ'ni 
göstermektedir. Gerçekten mevduat, % 20 artışla 120 
milyar liraya ve toplam krediler % 38 artarak 163 mil
yar liraya baliğ olmuştur. Mevduat rakamlarına aynı 
yıl içinde çıkarılan 2 milyar tutarındaki özel sektör 
tahvilleri de katılırsa, öze! tasarruf gücünün % 20 nin 
üstünde bir gelişme gösterdiği kabul edilebilir. Bu ara
da Merkez Bankası kredilerinde vaki c/c 30 oranında
ki artış, kredi gelişmesine 15 milyar lira tutarlı bir 
katkı sağlamış bulunmaktadır. Merkez Bankası kre
dilerinin yansından biraz fazlası kamu sektörü kuru
luşlarınca kullanılmıştır. Banka kredilerinde ise dağı
tım ve hizmet sektörleri % 27,5 ile başta gelmekte; 
ticari kredileri c/c 27 ile tarım % 26 ile sanayi ve ma
dencilik tak'p etmektedir. Küçük sanat ve esnaf kredi
si ise yaklaşık olarak cf 3 ile geçen yılın oranını ko
rumuştur. Bir yıl önceki dağılım oranlarına göre ta
rım kredileri, ticari ve sınaî krediler aleyhine % 5,5 
oranında bir gelişme göstermektedir. Yıl sonu itiba
riyle emisyon yaklaşik olarak % 25 artış kaydetmiş; 
para arzı artışı ise geçen yıl oranı civarında seyretmiş
tir. 

Para ve kredi konularından söz edilirken, zaman 
zaman tazelenerek ortaya sürülen devalüasyon konu
suna temas etmeden geçilemez. İhracatçı çevrelerce 
beslendiği kanaatine vardığımız devalüasyon ümidi
nin. bazı fikir ve ilim adamlarınca da desteklendiği 
görülmektedir. Kanaatimizce paramızın, paritesinin de
ğiştirilmesi, açık deyimiyle dış değerinin düşürülme-

| si için ne ekonomik, ne moneter gerek vardır. Aksine 
j böyle bir operasyon, yatırım ve imalât maliyetlerimiz 

üzerinde yapacağı olumsuz etki dolayısıyle, özellikle 
mamul madde ihracatımızı çok kısa bir süre sonra, 
tıkanıklığa sürükleyecek, hammadde ithalatındaki pa
halılaşma yüzünden de bir yandan kredi şişkinliğine, 
öte yandan atıl kapasite artışlarına sebebiyet verecek
tir. Grupumuz, Hükümetin bu konudaki kararına ta-
mamiyle katılmakta, takındığı kesin tavrı tasvip et-

j mektedir. 

Bir kaç cümle içinde İktisadî Devlet Teşekkülleri
nin kısmen ve tedricen halka açılması tasavvurundan 
bahsettikten sonra, konuşmamın ekonomik görüntü bö
lümünü kapatacağım. Bugünkü değerleriyle Devletin 

i yüz milyarlarca lira varlığının bağlı bulunduğu bu iş
letmelerin genel olarak verimli çalıştırılamadığı, oto-
finansman sisteminin işlemediği, tersine bunların Dev
let bütçelerine yük oîageldiği bilinen bir gerçektir. 

, Hal ve keyfiyet bu iken söz konusu işletmeleri birer 
hâtıra veya süs eşyası gibi saklamaya devam etmek, 
ekonomik düşünce ile bağdaşır bir davranış değildir. 

ı Kaldı ki İktisadî Devlet Teşekküllerinin anonim ya 
da limitet şirket haline getirilerek halkın iştirakine 
açılmaları hem kuruluş gayelerine, hem de kuruluş 
kanunlarına uygundur. Devlet şüphesiz işletmeci 
olarak kalacaktır; ama Devlet işletmeciliğine bir dina
mizm verilmesi de zorunludur. Mevcut işletmelerde 
bağlı bulunan varlığı mobilize ederek yeni işletme
ler kurmak ve bu suretle ne olduğu veya ne olmadığı 
ileri sürenlerce hâlâ açıklanmamış bulunan halk 
sektörü yerine halkın ortak olduğu kamu işletmeleri-

I nin gelişmesine ve genel olarak Devletin öncülüğünün 
I hareketlenmesine imkân hazırlamak kanaatimizce çok 

yerinde bir politikadır. Japonya sanayi inkılâbına bu 
yoldan katılmıştır. 19 ncu yüzyılın son çeyreğinde 
başlayan Japon sanayileşme hareketini yöneten hü
kümetler bir yandan teknoloji ve yabancı sermaye 
ithal ederken, öte yandan kamu kaynaklarından fi-

I nanse edilen çimento, cam, dokuma ve benzeri kamu 
iişetmeîerini öze sermayeye bazen tamamını ve nomi-

I nal değerleriyle devrederek hâsıl olan fonlarla yeni 
işletmeler kurmaya yönelmişlerdir. Hükümet, iktisadî 

I düşünceye uygun ve başka örnekleri de gösterilebi
lecek olan bu yola deneme mahiyetinde, çoğunluk his-

j şeyi elde tutmak ve rayiç değerleri esas almak sure
tiyle vakit geçirmeden girmelidir. 

Saym Başkan, sayın üyeler; 
I Buraya kadar vaki beyanımızla Türk ekonomisi-
• nin 1975 yılım arızasız kapattığı, 1976 yılma (istihdam, 
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dağılım ve dış ticaret konularında ulaşılamayan he- ı 
defler bir yana) sağlıklı bir yapı ile girdiği kanaatin
de olduğumuzu belirtmeye çalıştık. Şimdi de izin ve
rirseniz, 1976 yılı bütçesi hakkındaki malî görüşle
rimizi özetleyeceğiz. 

Hükümet 1976 bütçesini bir istikrar bütçesi, bir 
büyüme bütçesi ve sosyal muhtevası yüksek bir büt- j 
çe olarak tanımlıyor ve sunuyor. Bu vasıfların hazır
lamada ciduğu kadar uygulamada da gözetilmesini 
diliyor ve 1976 bütçesinin istikrar içinde uygulanma
sını mümkün görüyoruz. Çünkü kanaatimizce gelir 
tahminleri, geçmiş yılların gerçekleşme oranları ölçülü 
bir biçimde kullanılmak suretiyle yapılmıştır. İçinde 
bulunduğumuz yıl, beklenmedik iç ya dış olaylar (ta
bii siyasî veya iktisadî olaylar) ortaya çıkmadığı tak
dirde normal ve yumuşak bir ekonomik seyir takip 
edeceği görüntüsünü vermektedir. Bütçenin büyütü-
cülük vasfının gerçekleşebilmesi fiyat hareketlerine 
siyasî istikrara, iç ve dış konjonktüre ve genel an
lamı ile ekonomik gelişmelere bağlı bulunmaktadır. 

Bütçenin sosyal muhtevahlık vasfına gelince, ge
nel sağlık sigortası ile tarım sigortasının kurulması 
için harcanmak üzere bütçeye ödenek konulmuş bu
lunması yararlı ve yerinde bir adımdır. Büyük Mec
lisin harcama iznine arz olunan biri 400, öbürü 300 
milyon liranm önemi kemmî; yani kantitatif olmak
tan çok keyfî; yani kalitatiftir. Bu ödeneklerin, uy
gulamanın seyir ve ihtiyaçlarına göre yıl içinde ek 
ödeneklerle gerekli miktarlara yükseltilmesini temen
ni ediyor, bu yeni ekonomik ve sosyal güvenlik dal
larının toplumumuza hayırlı olmasını diliyoruz. 

Buna karşılık yaşlı ve yoksul vatandaşlara aylık 
bağlamak amacıyle istenen 200 milyon lira harcama 
izninin uygulama etkenliği ve biçimleri hakkında te
reddütlerimizin bulunduğunu belirtmek isteriz. Bizim 
grup olarak tercihimiz, bu ödeneğin genel hastalık si
gortası yanında, genel ihtiyarlık veya yaşlılık ya da 
düşkünlük sigortası kuruluş nüvesi olarak istenmesi 
ve kullanılmasıdır. Bu yeni güvenlik dalları harekete 
geçirildikten sonra sosyal güvenlik alanında açık ka
lan işsizlik sigortasına da el atılmalı, toplumumuzun 
sosyal güvenliğe tam ve kâmil olarak kavuşturulma
sına teşebbüs edilmelidir. Grupumuz bu teşebbüsle
ri memnunlukla karşılayacak ve destekleyecektir. Bu 
suretle sosyal adalet ilkesinin platonik savunucuları 
yanında ve karşısında, bu icabın tatbikatçısı olma şe
refi bir kere daha kazanılmış olacaktır. 

Bütçenin tertibine ilişkin bir noktaya daha temas 
ederek gider bütçesi hakkındaki maruzatımı bitirmek 
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istiyorum. Bu bütçe ile sarf yerleri ve kalemleri mev
cut yatırım bütçesinde belirlenen yatırım imkânları
na ilâveten transferler bölümüne 2 milyar lira öde
nek konmuştur. Bu ödeneğin yıl içinde başlayacak 
ağır sanayi yatırımlarına yardım veya bu yatırımları 
teşvik amacıyle kullanılacağı anlaşılmaktadır. Ağır 
sanayi kuruluşlarının geliştirilmesi gereği ve bu ku
ruluşları teşvik etmenin yararı tartışma götürmez. An
cak bütçe samimiyet ve açıklık kaideleri her öde
neğin ne suretle kullanılacağının belirlenmesini ve bu 
hususta Yüksek Meclisin tasvibinin alınmasını amir
dir. Konuya Meclisler önündeki müzakereler sırasında 
açıklık getirilmesi ve uygulamaların bu esaslar dahi
linde yapılacak objektif bir hukukî temele oturtul
ması kanaatimizce zorunludur. 

Gelir bütçesi üzerindeki maruzatım çok kısa ola
caktır. 

Sayın Başkanım; 
1976 yılı bütçe gelirleri gerçekçi ve iyimser bir an

layış içinde tahmin edilmiştir. Yukarıda da işaret et
tiğimiz gibi yıl içinde içte ve dışta beklenmedik siya
sî, iktisadî ve tabiî zorluklar çıkmazsa, bu tahminle
rin gerçekleşmesi normaldir. Ne var ki; uygulama 
süresi boyunca vergide verimi artırıcı ve vergi önün
de eşitliği sağlayıcı kanunî ve idarî tedbirlerin alın
ması hususunda Maliye Bakanlığının gereken dikkat 
ve hassasiyeti göstermesi de şarttır. Anayasamızın 
emri gereğince herkes malî gücüne göre vergi verme
lidir. Yıllanmış tatbikatımız içinde Anayasanın bu 
amir, bu kesin hükmünün yerine getirilebildiği iddia 
olunamaz. Vergi reformu adı altında uzun yıllardan 
beri üzerinde çalışılan konu bir türlü tatbikata inti
kal ettirilememektedir. Bütçe gelirlerinin ağırlık nok
tası artık gelirlerden alınan vergiler üzerine oturtul
malıdır. Mallardan ve özellikle dış ticaretten alınan 
vergilerin, Avrupa Ekonomik Topluluğu nizamına her 
yıl artan ölçüler içinde katılma karar ve taahhüdü 
dolayısıyle, gittikçe azalan kaynak manzarası arz ede
ceği de gözönünde tutularak, gelirleri vergileme yö
nündeki geliştirmelere hız vermek zorundayız. Bu ara
da gelir vergilen dilimlerinin gözden geçirilmesinin 
ve bu dilimlerde vergi adaleti ve vergi verimi ölçüle
rine uygun düzeltme ve düzenlemeler yapılmasının 
gerekli ve yararlı olduğuna inanıyoruz. Tarım gelir
lerinden alınan vergilerin de, üretimi zedelemeyecek 
biçimde, daha adil ve daha verimli hale getirilmesini 
temenni ediyoruz. 

Asgarî geçim indirimlerinin gerçeklere ve adaletli 
! bir vergi politikasının icaplarına göre yeniden tespit 
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edileceği hususundaki Hükümet kararına katılıyor bu 
sonucu sağlayacak kanun tasarılarının geciktirilmeden 
Parlamentoya sunulmasını ve 1976 bütçesinin bu esas
lara göre uygulanmasını istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Huzurunuzu lüzumundan fazla işgal ve kıymetli 

vakitlerinizi israf etmemek düşünceleri içinde, 1976 
bütçesi münasebetiyle yurdun siyasî, iktisadî ve malî 
meseleleri hakkındaki A. P. Grupu görüşlerini müm
kün olduğu kadar kısaltarak arz etmeye çalıştım. 
Sözlerimi bitirirken 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın Yüce Heyetinizin tasvibine değer nitelikte gör
düğümüzü ifade, bu bütçenin yurdumuza ve milleti
mize hayırlı olmasını temenni ve beni dinlemek lüt-
funda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyor, say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erkmen. 
Efendim, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Gru

pu adına sayın Besim Üstünel'de. 
Buyurun sayın Üstünel. 
C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 

(İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Cephe Hükümetinin hazırlayıp Parlamentoya sun
duğu 1976 Bütçe Kanunu tasarısının görüşülmesi için 
toplanmış bulunuyoruz. Bu tasarının tümü üzerin
de Grupumun görüşlerini sunmaya çalışırken, Cep
he Hükümetini kuranların : 

Tutum ve zihniyetlerini ortaya koymak; 
Neler vaadedip, neler yaptıklarını sergilemek; 
Bu kadronun ülke sorunlarına teşhis koyarken de; 

çözüm getirmeye çalışırken de ne ölçüde büyük yanıl
gılara düştüklerini açıklamak istiyorum. 

Son olarak da, bu değerlendirmelerin ışığı altında 
elimizdeki 1976 Bütçe Kanunu tasarısının nitelikleri 
üzerinde durup, bu tasarının yansıttığı ekonomi poli
tikasını, plan anlayışını ve sanayileşme stratejisini 
eleştirmek istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bundan bir yıl önce Türkiye'de güvenoyu alabil

miş bir hükümet yoktu, ama herkesin can güvenliği 
vardı. 

Çalışma hayatında barış vardı. Üniversite ve yük
sek okullarda düzenli öğretim vardı. 

Bundan bir yıl önce Türkiye'de Dernirel henüz 
Başbakanlık koltuğuna oturamamıştı, ama sokaklarda 
gençler kurşunlanmıyor; analar, babalar çocuklarıma 
can güvenliğinden endişe duymuyordu. 

Bundan bir yıl önce Türkiye'de herkes Parlamen
todan güvenoyu alabilecek bir hükümetin biran önce 
kurulmasını istiyor, bu yönde geleceğe umutla bakı
yordu. Oysa bugün, büyük bir vatandaş kitlesi, aklı 
başında herkes, bundan daha 10 ay önce güvenoyu 
alabilmiş bir Hükümetin biran önce gitmesini istiyor. 
Ülkesinin ve kendisinin selâmetini de, demokrasinin 
geleceğini de buna bağlı görüyor ve bunu sağlamak 
için kendisine düşecek demokratik görevi biran önce 
yerine getirebilmek amacıyle sabırsızlanıyor. 

Dört partili azınlık Hükümetinin on ayda yarattı
ğı sürekli bunalım ortamının etkisi altında kalan her
kes bugün, bu Hükümetin yerine topluma barış ve 
huzuru yeniden getirebilecek; içeride ve dışarda ulu
sal bütünlüğü ve güvenliği etkin biçimde sağlayabi
lecek bir hükümet istemektedir. 

Sokak eşkiyaları ile işbirliği yapmayan, kan ve kin 
peşinde koşmayan, yakınlarına çıkar sağlamayan, dü
rüst, çalışkan ve halktan yana bir hükümet istiyor 
bugün herkes. 

Oysa Dernirel ve O'nun damgasını taşıyan Cephe 
Hükümeti, kendi iradesiyle seçtikleri hatalı,yolda sonu
na kadar gitmeye kararlıdır. C. H. P. ise halka ters dü
şen, toplumda huzur bırakmayan, gençleri kurşunla
tan bu azınlık Hükümetine «Dur!»ı demeye kararlı. 
Onu Parlamento içinde veya sandık başında iktidar
dan uzaklaştırmaya, bir daha halka zarar veremez du
ruma getirmeye ve onu gerçek siyasal boyutlarına in
dirmeye kararlıdır. 

Sayın üyeler; 
Dernirel Hükümetinin yarattığı bu gergin siyasal 

ortam içinde bütçe tasarısını tartışmak, onun çeşitli 
gelir ve harcama kalemleri üzerinde ayrıntılı görüşler 
ileri sürmek, bütçedeki gerçek açık miktarını hesap
layıp gözler önüne serilmesine çalışmak insanı rahat
sız edici bir görev. 

Başkent sokaklarında anarşinin kol gezdiği, sırtını 
Hükümete dayamış bazı örgütlerin hergün baskınlar 
düzenleyip, olaylar çıkardığı bir ortamda, bunları bir 
tarafa bırakıp, bütün bu olayları planlayan ve adım 
adım uygulayan bir Hükümetin plan anlayışını, eko
nomi politikalarını, yatırım önceliklerini tartışmak, 
bir bakıma gerçekten çok anlamsız bir uğraş gibi ge
liyor insana. 

Cephe iktidarının son üç aylık terör bîançosu öy
lesine kabarık, öylesine tüyler ürpertici ki, bunun kar
şısında 3,5 milyarlık dış ticaret açığı bilançosu açığı 
bile hiç kalmaktadır. 17 milyar lirayı aşan Kamu 
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İktisadi Teşebbüsleri açığı, bir o kadarlık bütçe açı
ğı da önemini büyük ölçüde yitirmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerin etkisi altında kalan pek 
çok kimse bugün Türkiye'de şöyle düşünüyor olabi
lir : Türkiye bugün öylesine kötü yönetilmektedir ki, 
vatandaşının can güvenliğini bile sağlayamayan bir 
Hükümetin bütçesi denk olsa ne olur, olmasa ne olur? 
Uyguladığı para politikası, sanayileşme stratejisi, ver
gileme ve teşvik politikaları şu ya da bu sosyal gru-
pun çıkarına göre düzenlenmiş ne farkeder? Hatta, 
Avrupa Ortak Pazarı karşısında verilen yeni ödünler 
ulusal çıkarlarımıza ve ciddî sanayileşmemize ters 
mi düşüyormuş; bunun bile bugün ne önemi olabi
lir, diye düşünenlerimiz olabilir ve böyle düşünenler 
büyük ölçüde haklı da görülebilir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse değerli arkadaşla
rım; herkesin can derdine düştüğü bir ortamda, mal 
derdine düşenlerin sorunlarını tartışmanın belirli 
güçlükleri olduğu meydandadır; ama unutulmamalı
dır ki, bugün sokaktaki kavganın da, dağdaki kova-
lamacanın da, hatta Başkentteki faşist tırmanmanın 
da temelinde yatan en önemli etken ekonomik çıkar 
çatışmasıdır; ekonomiye egemen olma çabasıdır. Do-
layısıyîe, biz burada ekonomik konulann kendi açı
mızdan tartışmasına girdikçe ve işin temeline indikçe, 
karşımızdaki Hükümetin hangi çıkar çevrelerinin tem
silcisi olduğu daha açık biçimde ortaya çıkacak ve 
sokaktaki çatışmanın temel nedeni daha iyi anlaşıl
mış olacaktır. 

«Kurulmuş olan Hükümet (diyor Sayın Başibakan) 
sadece 6,5 aydan beri sürüp giden benzeri görülme
miş bir bunalımı sona erdirmekle kalmayacak, aynı za
manda yeni bir dönem başlatacaktır...» Bu dönem 
nasıl olacakmış?.. Onu da buyuruyorlar : «Bu dönem, 
bir huzur, kalkınma ve hamle dönemi olacaktır. Bu 
dönem, anarşinin ve iç kavga kışkirtcılığımn himaye 
gördüğü değil, kardeşliğin, kanunlara saygının, ka
mu hâkimiyetinin teşvik gördüğü ve sağlandığı bir 
dönem olacaktır...» 

Böyle diyordu Sayın Demirel bundan 10 ay ön
ce; komandoların başı ile birlikte ve onu baş yar
dımcılığına atayarak Hükümetini kurarken. Oysa, bu 
yeni dönemin nasıl bir huzur dönemi, daha doğru
su huzursuzluk dönemi olduğu meydandadır. Anar
şinin ve iç kavga kışkırtıcılığının, Devlet Güvenlik 
Kuvvetlerine yardımcı olduklarını iddia eden birta
kım silâhlı zorbalarla nasıl alabiid'ğ'ne anarşimn kö
rüklendiği meydandadır ve bunların kimlerden ne öl
çüde himaye gördüğü bugün bütün çıplaklığıyla açı
ğa çıkmıştır. Bu dönemde, kardeşlik değil kardeş ka
tilliği, kanunlara saygı değil saygısızlık, kanun hâki
miyeti değil tam anlamıyle anarşi ve terör havası ege
men olmuştur. Başbakanın kendisi bile yasaları ve 
yargı organlarının kararlarını hiçe saymıştır bu dö
nemde. 

Aynı konuşmasının bir başka paragrafında Sayın 
Demirel, Hükümet Programını sunarken gençlik so
runlarına nasıl eğileceğini bakınız nasıl ifade etmiş : 

«Yurdumuzun geleceğini temsil eden gençlerimi
zin bütün meselelerine sevgiyle eğileceğiz.» 

Evet değerli arkadaşlarım; 

Sayın Demirel, gençlerimizin tüm meselelerine, 
özellikle son üç ay zarfında çok büyük bir sevgiyle 
eğ:!di ve komando baskınları düzenleterek, iç kavga 
kışkırtıcılığı yaparak üniversite ve yüksekokulların 
birer birer kapanmasını sağladı ve kendi açısından 
sorunu çözmese bile ertelemiş oldu. 

Şimdi, bu üniversite ve yüksekokullar yeniden 
açılmadan Sayın Başbakan yerii bir üniversite yasası 
getirmek niyetindedir. Böylece, üniversitelerin özerk
liğini zedeleyerek veya bir yolunu bulup sıkıyöneti
mi getirerek üniversitelerin suskunluğunu sağlayacak
tır. Anarşik olayların öğrenci olayları olmadığını, 
üniversitelerin dışından planlanıp yürütüldüğünü ar
tık bu ülkede Sayın Demirel bile öğrenmiştir sanırız; 
ama yine de o, Anayasal kuruluşlardan hoşlanmadığı 
gibi, özerk üniversitelerden de hoşlanmamaktadır. 

Böylece, Cephe Hükümetinin ekonomik ve sosyal 
alandaki başarısızlıklarını gözlerden kaçırmak ve ge
niş halk kitlelerinin çıkarlarına ters düşen uygulama
larını tartışma dışı bırakabilmek için toplumdaki aşırı 
sağ ve aşırı sol «kaçık uçları» tahrik ederek, biribir-
lerine düşürerek anarşik bir ortam 3'aratma planları
nın gerçek yüzü daha açık bir biçimde görülebilecek
tir. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Adalet Partisinin ve onun damgasını taşıyan Cep

he Hükümetinin ekonomik görüşlerini, plan ve bütçe 
anlayışlarını ele almadan önce, bu Hükümetin başı 
olan sayın Demirel'in 10 ay önce millete neler vaat 
ettiğini ve 10 aydan bu yana neler yaptığını memle
keti nereden alıp nereye götürdüğünü bazı örneklerle 
ortaya koymak istiyoruz: 

Sayın Demirel, Hükümetin başı sıfatıyle Millet 
Meclisinde okuduğu Hükümet Programında bundan 
10 ay önce yüce Türk Milletine bakınız neler vaadet-
mişti: 



C. Senatosu B : 30 

Bunun en açık kanıtlarından birini 1976 bütçe ta- J 
sarısında görüyoruz. Eğitim ve yükseköğretim için 
konan ödeneklerden önemli bir kesimi, özerk üniver
sitelerin geliştirilmesi ya da yenilerinin kurulması için I 
üniversitelerin emrine verileceği yerde, transferler 
arasına gizlenerek, doğrudan doğruya Hükümetin em
rinde; yani özerklikten yoksun yeni Devlet Mimar- | 
lık ve Mühendislik Akademilerinin kurulması için ay- I 
nlmıştır. Bu tutum ve zihniyet Cephe Hükürne!£in!n, I 
yükseköğrenimde ne kadar çağ dışı kaldığını ve özerk
likten ne kadar korkmakta olduğunu bir kez daha I 
açıkça ortaya koymaktadır. I 

Sayın üyeler; I 
Hepinizin bildiği gibi, Cephe Hükümetinin başı I 

Sayın Demirel'in hoşlanmadığı, kendisine ayak bağı I 
olarak gördüğü tek kuruluş özerk üniversiteler değil
dir. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesidir, Danıştay'
dır, hatta bir ölçüde Devlet Planlama Teşkilâtıdır ve i 
nihayet onun ve Parlamentodaki Grupunun keyfî dav- I 
ranışlanna set çeken Anayasanın bizzat kendisidir Sa- I 
yın Demirel'in yakındığı kurumlar. I 

Gerçekten Başbakanın son demeçlerinin ağırlık 
merkezini, biraz önce burada Adalet Partisi Grupu I 
adına konuşma yapan değerli arkadaşımın söyledik- I 
1 erinden farklı bir şekilde görüyoruz. Sayın Başfoa-
!kan son demeçlerinde, bütün ağırlığı yine «Bu Ana
yasayla Devlet idare edilemez, bu Anayasayla Dev
let yönetllemez» düşüncesi etrafında toplamaktadır. I 
Barbakana göre 1961 Anayasası, 1971 ve 1973 yılın
da yapılan değişikliklere rağmen. Parlamentonun ve 
Parlamentoya dayalı hükümetlerin önüne diktiği en
gellerden biridir. Bu nedenle de, Türkiye gibi bir ül
kenin yönetilmesine elverişli değildir bu Anayasa. I 
Böyle bir düşüncenin gerisinde, 27 Mayı's'tan önceki I 
1924 Anayasasına dönüş özleminin yatmakta olduğu I 
açıktır arkadaşlaum. Bu özlemin ne anlama geldiği
ni daha iyi anlamak için, 1924 Anayasasının Devlet I 
yönetimi bakımından hangi temellere dayandığmı ha
tırlatmakta yarar görüyoruz. 

O Anayasa, Meclis üstünlüğü düşüncesine daya- j 
nırdf. Orada egemenliğin tek ve gerçek temsilcisi Tür-
'kiye Büyük Millet Meclisi idi. Gerçi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Anayasaya uygun yasa yapmak zo- j 
rundadır; (bu Anayasa göre) ama bu zorunluğa uyup I 
uymadığını denetleyecek olan da kendisidir. Dolayı- 1 
siyle Meclis, Anayasayı istediği gibi yorumlayarak I 
yasa yapabilir. Karşısına çıkıp aykırılıkları kendisine I 
hatırlatacak, onu Anayasaya aykırı yasa yapmaktan I 
alıkoyacak başka bir organ yoktur. | 
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1924 Anayasası, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı 
makamını da Meclisteki çoğunluğun kaderine sıkı sı
kıya bağlamıştır. Her genel seçimden sonra topla
nan Meclis, ilk iş olarak Cumhurbaşkanını seçer ve 
seçilen Cumhurbaşkanının görev ve süresi de Mec-
lisinkiyle birlikte son bulur. Demek ki, Cumhurbaş-
'kanlığı da Başbakanlık gibi seçimlerin sonucuna gö
re değişen, dolayısıyle kendi yeniden seçilişini Parla
mentodaki çoğunluğun yeniden işsbaşma gelmesine 
bağlı sayan bir makam olmaktadır. O sistemde, Cum
hurbaşkanının tarafsız ve partilerüstü oluşu çoğu za
man bir temenniden ibaret kalmıştır. 

Başba'kan, şimdiki Anayasadan kurtulup 1924 
Anayasasına dönüşü, demokrasi yönünde atılacak 
bir adım olarak gösterme çabası içindedir. Ona gö
re, Meclisin iradesini engelleyen kayıtlamalar, millet 
iradesiyle çatışan, onun yerine Anayasa Mahkemesi 
yargıçlarının iradesini koyan sınırlamalardır. Bu dü
şünceye karşı iki şeyi hatırlatmamız gerekir : 

Birincisi, Anayasa Mahkemesi bir yasayı Anaya
saya aykırı olduğu için iptal ettiği zaman kendi ira
desini değil, Anayasanın iradesini dile getirmiş olu
yor. Parlamento, Anayasaya uygun yasa yaptığı sü
rece Anayasa Mahkemesinin Parlamentodan ayrı, 
Parlamentonun yerine geçecek bir iradesi söz konu
su değildir/ Anayasa Mahkemesini, Anayasaya uygun 
yasa yapma konusunda Parlamentoya yardım eden, 
onu Anayasa çerçevesinde kalmaya iten bir kuruluş 
olarak görmeliyiz. Oysa, Baş!bakan, Anayasa Mahke
mesine bu gözle değil, bir engel gözüyle bakmakta
dır. 

İkincisi, hatırlatılması gereken ikinci nokta; Ana
yasa değişikliğiyle bu engel ortadan kalktığı zaman 
ya da Anayasa Mahkemesi yetkisiz duruma getirildi
ği zaman ne olacaktır?.. Sayın Demirelin zihninde. 
Parlamentoda elde edebileceği çoğunluğu sınırsız bir 
biçimde kullanmak, onunla her şeyi yapabilmek dü
şüncesi yatıyor. 27 Mayıs öncesindeki Anayasa dö
neminin iktidar sahiplerinde de aynı düşünceler var
dı. Bu düşüncenin, 1924 Anayasasını nasıl bir akıbe
te sürüklediğini hep biliyoruz. 

1924 Anayasası, Parlamentodaki bir çoğunluğun 
ülkeyi istediği gibi yön ete bilmesi, daha doğrusu o ço
ğunluğa söz geçiren parti liderlerinin keyiflerine gö
re iş görebilmeleri için yapılmış değildi. Tam tersine, 
1924 Anayasasının kendinden önceki 1921 Anayasa
sı gibi Meclis üstünlüğüne yer vermiş olması, millet 
egemenliğini daha iyi sağlayabilmek amacını gütmek
teydi. Egemenliğin Meclis tarafından kullanılışı padi-
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şahların egemenliğine karşı bir tepki niteliğindeydi. 
Amaç, Meclis üstünlüğü yoluyle halk yönetimini ger-
çekleştirme'kti. Ayrıca, bu üstünlük «Devrimler» dedi
ğimiz köklü değişikliklerin daha kolay bir biçimde 
gerçekleştirilmesini, sağlamıştı, ama sonra ne oldu? 
Mecliste çoğunluğu ellerinde bulunduranlar Meclis 
üstünlüğü ilkesini tam tersine bir yönde, halk yöneti
mi yerine parti yöneticilerinin yönetimini pekiştirmek, 
devrimler yerine geriye gidiş hareketlerini hızlandır
mak için kullanmaya başladılar. İşte 1961 Anayasası 
bütün bunları önlemek Türkiye'yi keyfilikten uzak. 
Anayasa ilkelerine uygun bir biçimde yönetmek için 
çıkarılmıştı, Dolayısıyle, bir Mustafa Kemal'in Mec
lis üstünlüğü istemesiyle, bir Demirel'in Meclis üs
tünlüğü. istemesi aynı şey değildir. Şimdi Barbakanın 
Meclis üstünlüğü istemesi ve Parlamento karşısında 
Anayasa Mahkemesi, Hükümet karşısında da Danıştay 
görmekten hoşlanmaması, Türkiye'yi istediği biçim
de yönetebilmek özleminin bir sonucudur. Onun için 
de bu isteğe şiddetle karşı koymayı bir ödev biliyo
ruz; bunu çağdaş demokrasi anlayışımızın bir gereği 
sayıyoruz. 

Sayın Başbakan, çağdaş demokrasilerde iktidarın 
bir tek elde toplanmayıp toplumdaki çeşitli güçler 
arasında bölündüğünü, yasama ve yürütme organları 
dişinde "°ş:tli knm'Uışların da iktidarın kullanılışına 
türlü yollardan etki gösterdiklerini, çağdaş demokra
sinin böyle bir «çoğulculuk» anlayışına dayandığını 
bilmezlikten gelemez. Parlamentodaki çoğunluğun çev
resinde taşlaşmış, bütünleşmiş bir devlet yapısı an
layışına göre her şey, her yetki, Parlamentodaki ço
ğunluğun, daha doğrusu o çoğunluğa söz geçirebile
ceklerin elinde olacaktır. Bu bütünlüğün dışında baş
ka düşünce kaynaklarına, topluma renklilik katacak 
ve tek elde toplanmış yetkilerin kötüye kullanılması
nı önleyecek kuruluşlara yer kalmayacaktır. 

Elbette Sayın Demirel'in temsil ettiği böyle bir 
Devlet anlayışı, kamuoyunu serbestçe oluşturacak 
Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının varlığına oldu
ğu kadar, bilimsel doğrulan serbestçe araştırıp duyu
racak özerk üniversitelerin varlığına da karşı olacak
tır. Onun içindir ki, Anayasa Mahkemesinin 1750 sa
yılı yeni Üniversiteler Kanununda Anayasaya aykırı 
bulup da iptal ettiği hükümlerin büyükçe bir bölümü 
yakın bir gelecekte Hükümet tarafından eskisinden 
pek farklı gözükmeyen bir biçimde kaleme alınmış 
olarak önümüze gelecektir. Şiddet olaylarının üni
versitelerle doğrudan doğruya ilişkili bulunmadığı, 
bunların kaynaklarım başka yerlerde aramanın daha 

doğru olacağı bizzat üniversite •yetkililerince de defa
larca belirtildiği halde, Hükümet hâlâ, «Üniversitele
rin yönetimine elkoymak»tan söz edebilmekte, hoşu
na gitmeyen kuruluşları ve öğretim üyelerini yola ge
tirmek için yeni yetkiler peşinde koşmaktadır. 

Üniversiteler konusundaki bu niyetler, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay konusundakiler gibi, «Diken
siz gül bahçesi» yaratmak amacına yöneliktir. Sayın 
Başbakan, bu konulardan söz ettikçe, «Meclis üstün
lüğü» temasını işleyerek nereye varmak istediği daha 
iyi anlaşılıyor. Onun amacı, bu yolla halkın yönetimi
ni daha iyi gerçekleştirmek değil, tam tersine önüne 
çıkabilecek hukuk ve düşünce engellerini ortadan kal
dırarak geniş halk kitlelerinin çıkarlarına ters düşen 
bir ekonomik ve sosyal politikayı serbestçe yürütebil
mektir, 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Basın iç görüntüyü tespit etmek maksadıyle fo
toğraf almak istiyor. Aksine bir görüş vaki olmadıkça 
kendilerine izin vereceğim... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İyi anlaşıl
madı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, sabahleyin TRT burada 
görüntüyü tespit etti. Bazı basın mensupları fotoğ
rafla ilk görüntüyü tespit edememişler; resim almak 
istiyorlar, müracaat ettiler. Genel Kurula ulaştırıyo
rum... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gayet ta
biî, buyursunlar efendim. 

BAŞKAN — İzniniz olduğu takdirde yarım saat 
için müsaade edeceğim kendilerine. 

Oyluyorum efendim; 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Üstünel, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri; 

Başbakan Sayın Demirel veya onun temsil ettiği 
tutucu zihniyet, halkın çıkarlarına ters düşen bir eko
nomik ve sosyal politikayı, bütün yasal ve Anayasal 
güçlüklere rağmen uzun yıllar yürütebilmiştir. Fa
kat, bu politikanın yürütülmesi, halkın uyanışı, bi
linçlenmesi ve siyasal ağırlığını hissettirmesi karşısın
da her geçen gün biraz daha güçleşmektedir. Bu ne
denledir ki, Sayın Demirel bir yandan terör hava
sı ve sol korkusu yaratıp baskı tedbirlerini getirmeye 
hazırlanırken, bir yandan da işçiye, köylüye, dar ge-
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lirii vatandaşlara şirin gözükmek için birtakım yüzey
sel ve oyalayıcı tedbirler getirmeyi planlamaktadır. 

Hükümet Programında açıkça, «Yoksulların, dar 
gelirlilerin acı ve ıstıraplarını ciddî tedbirlerle gider
meye uğraşacağız» dendiği halde, bu vaadi yerine ge
tirmek için bugüne kadar hiçbir şey yapılmamıştır. 
Aksine yoksulların, dar gelirli vatandaşların acı ve ıs
tıraplarını daha da artıracak işler yapılmıştır. Örneğin 
ciddî bir toprak reformu uygulaması yapılmadığı için, 
topraksız ve az topraklı köylülerimizin sayısı azal
mamış, artmıştır. Devlet Planlama Teşkilâtı tarafın
dan hazırlanan 1976 Programına göre, Türkiye'de bir 
yıl içinde işsizlerin sayısı azalmayıp, 1975 yılında 149 
bin aramıştır. Gene Planlamanın tahminine göre, önü
müzdeki yıl bir o kadar daha artarak 2 milyon 65 
bina ulaşacaktır. 

Pahalılıkla savaşılacağı açıkça vaadedildiği halde, 
fiyatların artışı önlenememiş; özellikle İstanbul, An
kara gibi büyük kentlerde hayat pahalılığı görülme
miş hızlarla artmıştır. 

Toptan eşya fiyatlarındaki mevsimlik dalgalanma
ların ve bol mahsul yılının, bol ithalâtın sağladığı ge-
ç:ci etkilerin arkasına sığınıp, «Türkiye'de fiyat ar
tışlarını durdurduk, dolayısıyle pahalılığı önledik» 
demek halkı aldatma girişiminden başka bir şey de
ğildir. Bu konudaki gerçeklerin ne olduğunu biraz 
sonra rakamlarla açıklayacağız. 

Yoksulların, dar gelirlilerin acı ve ıstıraplarını cid
dî tedbirlerle gidermeyi programına alan Hükümet, 
icraatının ilk on ayında ne yaptı?.. Ne yapması ge
rekiyorsa tam tersini yaptı... 

Vergi reformu yapıp dar gelirlilerin vergi yükünü 
azaltması, varhklılapdan daha fazla vergi alması ge
rekirdi; yapmadı. Aksine, zaten büyük varlıkları olan
lar vergi bağışıklıkları, ya da vergi iadeleri sağlayarak 
toplumdaki sosyal adalet dengesizliğini artırmış; ama 
asgarî geç'm indirimini yükseltmek için gerekli yasayı 
bugüne kadar getirmemiştir. Ne zaman ki biz, C. H. P. 
olarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayının 1976 
Bütçesinde 9'dan 11'e çıkarılmasıyle ilgili önergemi
zi verdik, o zaman Hükümet olarak bu önerinin kar
şısına çıktılar ve gerekçe olarak da asgarî geçim had
dini yükseltmeyi düşündüklerini söylediler; ama ne 
zaman bu yasayı getirecekler ve ne ölçüde bir iyileş
me sağlayacaklar?.. Onu henüz açıklamış değillerdir. 

Kamu görevlilerinin karşısında zorda kalınca, son 
derecede belirsiz bir biçimde asgarî geçim indirimini 
değiştirmeyi düşündüklerini söylemekle yetinmişlerdir. 

Demire! döneminde demir karaborsacılarına, trak

tör aracılarına, lâstik vurguncularına gün doğmuştur. 
Bunların büyük haksız kazançlar sağladığını Sayın 
Demirelin kendi Maliye Bakanı Sayın Ergenekon Büt
çe Plan Komisyonunda yaptığı bir konuşmada açık
ça söylemiştir. 

Bu dönemde banka kredilerinin çok büyük bir 
kesimi büyük iş çevrelerine aktarılmış, orta ve kü
çük çapta üreticiye, köylüye ve esnafa; yani Türk 
toplumunun temelindeki yaratıcı güçlere gelişme ola
nakları sağlayacak yeterli kredi verilmemiştir; ama 
hemen işaret edelim ki, Sayın Demirel ve onun dam
gasını taşıyan Cephe Hükümeti istese de, Hükümet 
programına bir kez değil, 10 kez yazmış olsa da, 
halkın çıkarlarına ters düşen bu politikayı değiştire
mez, halk yararına köklü çözümler getiremez, dar 
gelirlilerin ıstıraplarına son verecek ciddî tedbirleri 
alamaz; buna gönlü de razı olmaz, gücü de yetmez. 
Çünkü, onların dayandıkları tutucu güçler; sağ top
lumsal güçler buna izin vermezler. Halk yararına bir 
politikanın izlenebilmesi için bir tek yol vardır, hal
kın kendi siyasal iktidarını oluşturması; ama Sayın 
Demirel son 10 ay içindeki maceracı tutumuyle Türk 
toplumundaki sağduyu sahibi ve çağdaş düşünceyi be
nimsemiş, ya da en azından onu içine sindirmeye ça
lışan büyük iş çevrelerinin de desteğini yitirmeye baş
lamıştır. 

Demokratik Batı ülkelerinde olduğu gibi bizde de 
bugün «çağdaş sağ», «Demokratik sağ» diyebilece
ğimiz bir ekonomik ve siyasal sağ; gelenekçi ve tu
tucu sağdan kendini ayırmak, farklı olduğunu göster
mek istiyacmı duymaktadır. Bu yeni sağ, eskimiş sağ 
düşünceden farklı olarak toplumsal sorumluluk duy
gusu içinde hareket etmek zorunluluğunu duymakta
dır. Ekonomik konularda sınırlı olmak şartıyle top
lumun kontrol ve müdahalesinin haklı olabileceğini 
kabul etmektedir. Düşünce özgürlüğü konusunda da' 
bu grup gelenekçi sağdan çok daha liberaldir; kan
dan ve kinden hoşlanmaz, kitap toplatmanın da, işçi 
haklarına karşı direnmenin de, solun karşısına sağı 
çıkarıp terör havası yaratmanın da çıkar yol olmadı
ğını bilir. Bu grupun Avrupa'daki uçları bunu tec
rübeleriyle öğrenmişlerdir, Yunanistan da, Türkiye de 
görerek ve yaşayarak öğrenmektedirler. Ne var ki, 
bu öğrenme sürecinde Sayın Demirel ve onun daha 
sağındaki partiler çok yaya kalmışlardır. Bunlar 
Türk toplumundaki çağdaş sağı, demokratik sağı bü
yük ölçüde tedirgin edecek kadar geride kalmışlar
dır; daha doğrusu fazla ileri gitmişlerdir. 

Kaldı ki, çağdaş sağ ve demokratik sağ iktidarlar
la Türkiyeyi az gelişmişlikten kurtarmak, geniş halk 
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'kitlelerini refah ve mutluluğa eriştirmek, Türk toplu
munun karşılaştığı darboğazları aşmak mümkün de
ğildir, 

Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde sağcı yaklaşım
la toplum sorunları çözülememektedir; Türkiye'de de 
çözülememektedir, dünyada da çözülememektedir. 
Dünyanın çeşitli bölgelerindeki az gelişmiş ülkelerin 
büyük bir kısmı, 77'ler diye anılan grup, hepinizin bil
diği gibi yalnız kendi ülkelerinde değil, tüm dünya
da sağ ekonomik çözümleri reddedip, yeni bir ekono
mik düzenin kurulmasını istemektedirler ve daha 
önemlisi, gelişmiş ülkelerin, Batı'nm demokratik ül
kelerinin demokratik sol yöneticileri de (ki, çoğu ik
tidardadır) bu 77'ler grupunun haklı isteklerine des
tek olmaya çalışmaktadırlar. 

Demokratik de olsa, çağdaş da olsa sağcı çözüm 
Türkiye'yi bağımsız ve güçlü bir ülke yapamaz, ge
niş halk kitlelerine refah ve mutluluk götüremez; ama 
özgürlükçü demokrasinin yaşayabilmesi, sağ ile sol 
arasında fikir alış verişlerinin olabilmesi, demokra
tik denetimin etkinliğini sürdürebilmesi için, çağdaş 
sağın bir görevi olacağı da muhakkaktır. Demokrasi
nin gereği olarak; ama demokrasi kuralları içinde 
kalmak şartıyle ve demokrasi kuralları içinde kaldık
ları sürece... 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Genel siyasal değerlendirmeyle ilgili açıklamala

rımı burada bağlayarak güncel ekonomik' konulara 
geçmek istiyorum. 

Burada da, önce 1975 yılında Türk ekonomisin
deki gelişmeleri ve alınan politika kararlarını incele
mek, sonra 1976 yılındaki muhtemel gelişmelere işa
ret ederek elimizdeki Bütçe Kanun tasarısının tartış
masına geçmek istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Cephe Hükümetinin Başbakanı Demirel, yeni yıla 

girerken bir gazeteye verdiği özel demeçte ekonomik 
konulara da değinmiş ve bu konularda herkesle açık
ça tartışmaya hazır olduğunu söylemiş. Gazeteciye 
göre Sayın Demirel'in bu konularda, yani ekonomik 
konularda iki övüncü var, bir de üzüntüsü. İki övün
cünden bir tanesi, 1975'te fiyat artışlarını durdur
muş olmaları. İkincisi de, bu yıl pek çok ülkeye na
sip olmayacak biçimde kalkınma hızını % 8'e kadar 
yükseltmiş olması. Tek üzüntüsü ise, hiç kimsenin bu 
konularda rakamlarla kendisiyle tartışmaya girmeye 
yanaşmadığını görmek... Sayın Demirel'in tek üzün
tüsü bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
İzin verirseniz ben bu bütçe tartışması vesilesiyle 

buradan Sayın Demirel'in bu tek üzüntüsünü gider
meye çalışayım. Devlet Planlama. Teşkilâtının, Mali
ye Bakanlığının ve diğer bazı resmî kuruluşların ha
zırladığı rakamlarla, bunlar üzerinde bazı Hükümet 
üyelerince sansür konmuş olmasına rağmen, hatta 
bazı rakamların güvenilirliği bazı keyfî müdahaleler
le zedelenmiş olsa bile, ben yine de elde edebildiğim 
resmî rakamlara dayanarak ve onlarla iktifa ede
rek Sayın Demirel'in büyük iddialarla yüklü övünç 
kaynaklarını gerçekçi ölçüler içine indirmeye çalışa
cağım. Umarım ki, rakamlarla bu tartışmayı yaptık
tan sonra Sayın Demirel'in üzüntüsü kalmaz; eğer 
yeni üzüntüler çıkmazsa... 

Önce pahalılık ve enflâsyonla savaş konusundaki 
iddialarını ele almak istiyorum. Gerçi bu konuda Sa
yın Başbakanla Sayın Maliye Bakanının ve Sayın Ti
caret Bakanının ifadeleri arasında bazı farklar var; 
ama amaç aynı. Dolayısıyle ifade farklarının üzerin
de durmadan geçiyorum. Bu konuda yapılan iddianın 
esası şu; 

«Biz aldığımız isabetli tedbirle 1975 yılında enf
lâsyonun hızını büyük ölçüde azalttık.» diyor yetki
liler. Pahalılıkla savaşta başarıya ulaştıklarını iddia 
ediyorlar. Bu iddianın en ayrıntılı açıklamasını Sayın 
Maliye Bakanı Ergenekon 1976 Bütçe tasarısının 
Bütçe - Plan Komisyonuna takdim konuşmasında yap
tı, bu sabah burada yaptığı konuşmada tekrar etti; 
bir ölçüde. Sayın Bakan orada aynen şöyle dedi (za
bıtlardan aldım): 

«Fiyat artış hızı 1974'te rekor seviyesine varmış
tır. 1975 yılında, biraz sonra izah edeceğim tedbirler
le buna hâkim olunmuştur. Bu gidişe dur denmiştir. 
1975'in ilk üç ayında fiyatlar yüzde 7 artmıştır» diyor 

Sayın Maliye Bakanı. Geri kalan 8 ayda fiyat artışı yüz
de 6,3 oranında indirilmiştir, geriletilmiştir...» yani 
binde 7 oranında getirilmiştir fiyatlar; Cephe Hü
kümeti döneminde. Sayın Bakan bunun hemen arka
sından da ilâve ediyor: «Bunu sağlamak için daraltıcı 
bir para ve kredi politikası da izlenmemiştir; bu so
nuç alınırken. Aksine, özellikle Maviş ve Haziran ay
larında likidite genişletilmiştir..» yani para ve kredi 
hacmi artırılmıştır demek istiyor. 

Pahalılıkla savaş ve enflâsyonun hızını kesme id
diaları karşısında gerçek durumu ve karşı görüşü 
kanıtlayan resmî belgeleri şu şekilde açıklayabiliriz: 

Önce Cephe Hükümeti döneminde pahalılıkla 
savaş yapılmamıştır. Bu yönde hiçbir tedbir, etkin 
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olmasını bırakalım, etkin olmayan tedbir dahi alın- I 
mamıştır. Enflasyonu önleyici, istikrarı sağlayıcı hiç- I 
bir ciddî tedbir alınmadığı gibi, aksine ekonomideki I 
enflâsyonist baskıyı artırıcı yönde parasal genişle- I 
me politikası izlenmiştir ve bu bir ölçüde Sayın Ma- j 
üye Bakanının konuşmasında da açıklanmıştır. I 

1975 yılında Cephe Hükümeti tam anlamı ile bir I 
seçim ekonomisi politikası uygulamıştır ve şu sonuç- I 
lan almıştır. I 

1975 yılında Türk ekonomisinde yaratılan enflas- I 
yonist baskının bir kısmı fiyat kontrol mekanizma- I 
sini işleterek, Kamu iktisadî Teşekküllerinin ürün fi- I 
yatları maliyetleri altında tutularak 1976 yılına akta- I 
ıtlmış olduğu halde; yani enflasyonun bir kısmı I 
1976'ya; bu yıla, önümüzdeki aylara aktarılmış oldu- I 
ğu halde, bütün bu baskılara rağmen 1975 yılında 
gerçekleşen fiyat artışları çok önemli ölçülere varmış- I 
tır. Geçinme indekslerindeki artışlar bunu açıkça I 
göstermektedir. Bir önceki yılda görülen artışların da I 
üstüne çıkmıştır, bu artışlar. 1975'de; yani Demire!'in I 
yönetimindeki Türkiye'de enflasyonun hızı azalma- I 
mış; aksine artmıştır. İstanbul ve Ankara gibi iki bü- I 
yük kentimizde geçinme indeksleri; yani hayat paha- I 
lılığındaki artışları gerçeklere nispeten daha yakın I 
biçimde yansıtan göstergelere göre 1974 ve 1975 yıl- I 
larmda bir önceki yıla göre şu artışlar kaydedilmiş- I 
tir: 

Maliye Bakanlığının yayınlamadığı; fakat hazırla- I 
ysp kendi teşkilâtı içinde kullandığı bir bültenden ay- I 
nen alıyorum rakamları. Gerekirse 21 . 1 . 1976 tari- I 
hini taşıyan ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Milletler- I 
arası İktisadî İlişkiler Teşkilâtı damgasını taşıyan bu I 
indeksin sizlere de fotokopisini sunarım; eğer inan- I 
mazsanız. Bu indekse göre: I 

1974 yılında Ankara'da fiyat artışı; yani geçinme { 
indekslerindeki yükselme, Ankara halkının hayat pa- I 
balıliğındaki yükselme yüzde 15,4 olmuştu; 1975 yi- j 
knda bu artış yüzde 19 olmuştur. Yani bir önceki yıla I 
nazaran enflasyonun hızı (3,6 puanlık) yüzde 3.6'lık I 
bir yükselme göstermiştir; enflasyon hızlanmıştır. I 

Bu indeksin gıda maddeleri grupuna baktığımız I 
zaman bu hızlanmanın daha da. önemli olduğunu gös- I 
teriyor. Gıda maddelerinin fiyatlarında Ankara'da I 
1974'te; yani Ecevit Hükümeti dönemindeki artış yüz- I 
de 14,1, Demirel dönemindeki artış yüzde 20,3. Fakat: I 
yüzde 6.2; yani yüzde 50'ye yakın bir hızlanma var I 
enflasyonda. I 

İstanbul geçim indeksinde 1974'te yüzde 23,9, 1975' I 
de yüzde 21,2; yani yüzde 2 civarında; yüzde 2,7 bir J 
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yavaşlama var, ama onun da gıda maddeleri indeksi
ne baktığımız zaman 1974'te yüzde 22,3, 1975'de yüz
de 27,1; yani yüzde 4,8 daha hızlı bir enflasyon var. 

Bir önceki yılları bırakalım; fakat 1975 yılında 
hepsi yüzde 20'nin üstünde artışlar ortaya koyan bu 
indekslere bakıp bu göstergeleri inceleyip de sonra, 
«Türkiye'de 1975 yılında enflasyonu önledik» diye
bilecek aklı başında bir tek adamın çıkabileceğini 
sanmıyorum. Kaldıki, biraz önce de işaret ettiğim 
gibi, bu göstergeler bile vatandaşımızın karşılaştığı 
pahalılık âfetinin gerçek ölçülerini ortaya koymaktan 
çok uzaktır. 

Öyle ise Sayın Demirel ve bakanları herkese mey
dan okurcasına çıkıp da «Pahalılıkla savaşta başarı
ya ulaştık, fiyatlara dur dedik, durdu» gibi iddialar
la nasıl ortaya çıkabiliyorlar? Bunun nedenlerini de 
biraz sonra açıklayacağım. 

Sanırım söz konusu bakanların bu konuda aldatıcı 
bir övünme vesilesi ittihaz ettikleri bir tek gerekçe 
var ellerinde, bir tek gösterge var, o da toptan eşya 
fiyatları indeksi; yani Türkiye'deki gerçek enflas
yon hızını doğru olarak gösterebileceği en şüpheli olan 
gösterge. Bu göstergeye göre Türkiye'de toptan eşya 
fiyatları son üç yıl içinde şu oranlarda artmıştır: 

1973'te yüzde 29,2; 
1974'te yüzde 19,1; 
1975'te yüzde 10,4. 

Bu rakamlara bakılırsa gerçekten Türkiye'de 
1975 yılında enflasyonun hızı (Eğer bu göstergeyi 
enflasyonun doğru ölçüsü olarak kullanırsak, kabul 
edersek) yüzde 8,4'lük yahut yüzde 7'lik azalmış, 
ama insaf ile bakılırsa yine görülecektir ki, 1974 yı
lında da aynı göstergelere göre enflasyonun hızı daha 
büyük oranda gerilemiştir. Yani, 1974 yılında, Ece
vit Hükümeti döneminde bu göstergelere göre fiyat 
artış hızındaki gerileme 10,1 puandır. Oysa, Demirel 
Hükümeti döneminde bu fiyat artışındaki gerileme 
sadece 8,7 puanlıktır, ama hiç kuşkusuz olay bu ka
dar basit değildir. 1974 yılında da, 1975 yılında da 
fiyat artış hızlarının düşme seyri izlemesinin üç önem
li nedeni vardır, üç önemli faktör bunların gerisinde 
yatmaktadır ve bunun hiç biri 1975 yılında Demirel 
Hükümeti tarafından alınmış isabetli bir politikanın 
sonucu değildir. Hatta, ters yönde alınmış tedbirlere, 
izlenmiş politikalara rağmen bu fiyatlar yıl sonuna 
kadar hızını kaybetmeye başlamıştır ve yıl sonuna 
yaklaşıldığı zaman tekrar yükselmeye dönmüştür. 

1973 yılındaki fiyat artışlarının yüzde 29'u aş
ması, hepinizin bildiği gibi petrol fiyatlarında dün-
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ya piyasasında meydana gelen ve onun diğer ham
maddelere bulaşan fiyat artışlarıdır. Bunun Türki
ye'ye yansıması büyük ölçüde fiyat artışlarına yol aç
mıştı. Tabiî, 1974 ve 1975'te petrol fiyatları yeni
den yükselmediği için, bu fiyat artışlarının aynı oran
larda sürmesi olanak dışı idi. O bakımdan 1975 
yılında yeni bir petrol bunalımı dünyada patlak ver
mediği için, dünya fiyatları birçok hammaddelerde 
gerilemeye başladığı için, Türkiye'de iyi mahsul id
rak edildiği için ve eldeki bol dövizler harcanıp, bol 
ithalât yapıldığı için; yani mal arzı artabildiği için top
tan eşya fiyat artışı sınırlı kalmıştır ve bunların hiç 
birinde Demirel'in bir övünme payı olamaz. Çünkü, 
1975'in Mart sonunda, Nisan başında görevi devra
lan bir Hükümet, 1975 Mayısında idrak edilen bir 
mahsulün; tarım ürününün iyi olmasından dolayı 
kendisine bir övünme payı çıkaramaz. Bunun için, bu 
konuda övünme payı çıkarsa Ecevit Hükümeti 
çıkarabilir. Çünkü 1975... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Güb
re ne oldu?. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Tabiî hava şartlarının etkisine ne siz, 
ne biz sahip çıkabiliriz; ama şunu da inkâr edemez
siniz ki, 1974 yılında köylüye taban fiyatı olarak, 
destek alımları olarak teşvik edici bir politika izlen
mesiydi; ona traktörü, gübresi, tohumu zamanında 
sağlanmasaydı, o zaman 1974 sonhabar Ekimi böyle 
iyi olmazdı ve 1975 ilkbaharında da bu ürünü elde 
edemezdiniz. 

Demek oluyor ki, 1975'teki asıl fiyat artışlarını 
gösteren endeksler hayat pahalılığı endeksleridir ve 
bu endeksler Türkiye'de enflasyonun azaltılmadığını, 
yavaşlatılmadığını, aksine hızlandırıldığını ortaya 
koymaktadır. Toptan eşya fiyatlarının gerilemesinde 
de Sayın Demirel Hükümetinin aldığı hiç bir poli
tika kararının etkisi henüz görülememiştir; ama ne 
zaman görülmüştür?. Cephe Hükümetinin kendi dö
neminde aldığı politika kararlarının etkisi yıl sonuna 
doğru görülmeye başlamıştır. Gerçekten bu Hükümet 
tarafından izîenen para ve kredi politikasının 8 - 9 
aylık bilançosunu ortaya çıkarmaya çalıştık. Bakın 
durum nedir: 

Mart sonu, Nisan başından yıl sonuna kadar Cep
he Hükümeti Türkiye'deki para arzını yüzde 27,3 
artırmış; emisyon artışı yüzde 31, banka kredileri ar
tışı yüzde 36, Merkez Bankası kamu kredileri yüzde 
36,2, dövize çevrilebilir mevduat kredileri artışı yüz
de 719. Bunlar, dikkat ederseniz 9 aylık artışlardır; 
yıllık artışlar bile değildir. 

Bütün talep enflasyonunu kışkırtacak parasal ge
nişlemeyi yüzde 27 - 30'larda tutacaksınız, arkasın
dan da, «Türkiye'de enflasyonu aldığımız isabetli poli
tika kararlarıyle önledik» diyeceksiniz.. Buna halkı 
değil, kendi eşlerinizi bile inandıramazsınız. 

Sayın Demirel'in ikinci övünç noktasına geliyo
rum; yani 1975'te Türk ekonomisine sağlanan geliş
me hızının yüksekliği konusunda ortaya koyduğu 
övünmeye: 

Bu nokta esas itibariyle doğru sayılabilecek bir 
gözleme dayanmaktadır, ama haklı görülemeyecek 
bir övünme payı çıkarılmaktadır; bir doğru sonuçtan. 
1975 yılında gerçekleştirildiği tahmin edilen gayrî 
safî yurt içi hasıla artışı (ki, doğru gösterge budur, 
bunu kullanmak lâzım) yüzde 8,2'dir; ama bu artış 
1974'te 8,8'dir. Yani, daha yüksektir. 

Tarım kesimindeki artışa gelince: 
1975'de yüzde 8,5, 1974'de yüzde 10,7; yani da

ha yüksek. 
Sanayi kesiminde büyüme hızı 1974'de yüzde 

9,1 i 1975'de ise yüzde 7,6'ya düşmüş. Sanayi kesimi 
için her iki yılda da plan hedefi olan yüzde 11,2'nin 
gerisinde kalmak söz konusudur. 

Devlet tstatistik Enstitüsünün ve Devlet Planla
ma Teşkilâtının resmî rakamlarına dayanarak açık
ladığım bu sonuçlar, Sayın Demirel'in övünç duy
duğu ve yeniden Büyük Türkiye'yi yaratmak iddia-
larıyle ortaya çıktığı 1975 yılının ekonomik büyüme 
oranları açısından da yine bizzat Sayın Demirel'in, 
«Ekonomiyi durgunluğa sürüklediniz, memlekete hiç 
bir eser kazandırmadınız, taş üstüne taş koymadınız, 
bir kilometre asfalt yol bile yapmadınız» diye seçim 
meydanlarında karalama kampanyası açtığı Cumhu
riyet Halk Partisinin iktidar dönemindeki basanları
nın bile altında kalmaktadır. Bu büyüme hızlarına 
bakarsak, Demirel'den çok Ecevit'in övünmesi ge
rektiğini anlarız. (A. P. sıralarından gülüşmeler). Si
zin kendi rakamlarınız; Devlet dairelerinin çıkardığı 
rakamlar bu, yetkililer de burada. 

Kaldı ki, Sayın Demirel'in sahip çıktığı 1975'in 
ekonomik büyümesinde bile Ecevit Hükümetinin 
1974'te izlediği politikanın önemli etkileri olduğu da 
inkâr edilemez, ama, bütün bunlar bir yerde fazla 
anlamlı sayılabilecek tartışmalar olmayabilir. Çün
kü, ekonomik büyüme bir yılda hüküm verilebilecek 
bir konu değildir, hele 9 ayda hiç değildir. Ekono
mik büyüme çok uzun dönemli bir süreçtir ve bü
yümenin sıhhatli ve dengeli olup olmadığı, kimin ya
rarına, kimin zararına olduğu ancak uzunca bir dö-
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nemin sonunda anlaşılıp değerlendirilebilir. Bu açı
dan bakınca da Sayın Demirel'in bu konuda övünü-
lebilecek bir durumda bulunduğunu sanmıyoruz. 

Sayın Demirel bir gazeteye verdiği demeçde, 
«1965'de Başbakan, 1975'de de Başbakansam, bir şey 
var demektir» diyor. Yine övünüyor. «Bu, bu nokta
ya bir rastlantı eseri gelmediğimi gösterir» diyor 
Sayın Demirel. Doğrudur, bunun bir rastlantı eseri 
olduğunu biz de sanmıyoruz. Yalnız, biz Sayın De
mirci'den farklı olarak iki Başbakanlık arasındaki 
farkı da görüyoruz. 1965'te halkın umudu olarak ve 
tek başına, yüzde 50'nin üzerinde oy alarak iktidara 
gelmiş güçlü bir Başbakan; kısa bir süre sonra parti
sinin parçalanmasına yol açmış, halkın umutlarını yi
tirmesine yol açmış şaibeli bir Parti Lideri ve niha
yet ülkeyi ekonomik ve sosyal çalkantılar içinde, si
yasal çalkantılar içinde bırakıp görevden kaçan bir 
Hükümet Başkanı.. 1973'te yeniden sandık başına 
gittiği zaman, 1965'te aldığının ancak yansı kadar oy 
alabilen bir politikacı. Seçimden hemen sonra ise, 
«Millet bize muhalefet görevi verdi» deyip, bir ke
nara çekilen bir politikacı. Bu politikacı, bugün ken
dini tekrar Başbakanlık koltuğunda görebiliyorsa, 
bunu üç partinin ve sokağın yan desteğine borçlu; 
ama yine de azınlıkta olduğunu bilerek söylemelidir. 

Ayrıca her Başbakan oluşunda sokakların kana 
bulanışını da bir rastlantı eseri olarak göstermemeli
dir. 

1965-1975 dönemini ele almamızın asıl nedeni, sa
yın Demirel'in büyük Türkiye'yi yaratma iddiaları
nın boşluklarını gösterebilmek içindir. 12 yıllık bir 
dönemin önemli bir kesimine damgasını vuran De
mirel, Türkiye'yi nereden alıp nereye götürdüğünü 
açıklarken, hep rakam kalabalıklarının arkasına sı
ğınarak gerçekleri halkın gözünden gizlemeye çalış
mıştır. Şu kadar şeker, şu kadar çimento (Rakamları 
vermesin demiyoruz), bu kadar basma ürettik, şu 
uzunlukta yol, şu sayıda köptü yaptık diyor her de
fasında. Oysa bunları, iktidarda kim olursa olsun 
yapacaktır; yapmak zorundadır. Üstelik, bizim eski 
vilâyetlerimiz durumunda olan komşu ülkelerden. 
(ki, onlardan gidip elektrik almak için boyun bükü
yoruz) tutun da, dünyanın gelişmekte olan ülkeleri
nin çoğunda bu fizikî üretim artışları bizdekinin ba
zen kat kat üstündedir. Ayrıca biz, pamuk ipliği, sal
ça, şeker, çimento üretirken, onların bir kısmı çok 
daha ileri teknolojileri yansıtan ileri sanayi mallan 
üretmektedir. Üstelik bu mallan bütün dünya piya
salarında satabilmektedirler. Bunu yaparken, bizim 
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karşılaştığımız gibi büyük dengesizliklerle, darboğaz
larla karşılaşmamaktadırlar. Gelişmelerini çok daha iyi 
planlayabilmekte, çok daha az sarsmtıyle yürütebil
mektedirler. 

Demek oluyor ki, büyük ve mutlu Türkiye'yi ya
ratabilmek için ve bu yolda harcanan çabaları doğru 
değerlendirebilmek için sadece daha çok mal üret
mek, sadece daha çok yatırım yapmak önemli de
ğildir; bunlar da önemlidir. Tabiî daha çok mal üre
teceksiniz, ama bunları kimin için üretiyorsunuz ve 
kimin sırtından finanse ediyorsunuz; buna bakma
mız gerekiyor. 

Ayrıca, ekonomik büyümenin kendi dinamiğini 
sürdürebilecek iç ve dış denge koşullarının sağlana
bilip sağlanamadığına bakmamız gerekir. Daha da 
önemlisi, bütün bu çabayı, bu kalkınma çabasını, 
kalkınma şevkini toplumun tümüne benimsetip bir 
halk hareketine dönüştürmemiz gerekir. Tabiî hal
kın kalkınmaya katıkısını sağlamanız gerekir. O ba
kımdan demokrasi bütün diğer rejimlerden daha üs
tün bir rejimdir; kalkınmak istiyorsanız. 

Bütün bu kritelerle değerlendirildiği zaman Sayın 
Demirel'in 1965'te de 1975'te de Başbakan olmasın
dan doğan birtakım sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
Ekonomik büyüme açısından Sayın Demirel'in övü
nebilecek başarılı bir dönemi olduğunu sanmıyoruz. 
Bu nedenledir ki, sayın Demirel'in veya O'nun temsil 
ettiği zihniyetin elinde büyük Türkiye'yi yaratmak 
imkânı; olanağı yoktur. (A. P. sıralarından «Allah, 
Allah» sesleri). 

Önce sizin anlayacağınız şekilde söylüyorum, 
sonra kendi dilimizi kullanıyorum. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ne kadar te
vazu: tam Halk Partisine yaraşır.. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Dış ekonomik ilişkilerde yeniden ortaya çıkan 
büyük dengesizliklere ve bu konuda Hükümetin iz
lediği hatalı politikaya da kısaca değindikten sonra, 
1976 Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş
lerini sunmaya devam edeceğim. 

Nedense Sayın Demirel, basına verdiği demeçler
de veya yazdığı seri makalelerde dış ekonomik iliş
kilerdeki dengesizliklere, orada karşılaşılan güçlük
lere ya hiç değinmemekte veya üstü kapalı bir şe
kilde bir tek cümle ile, yarım cümle ile geçirmektedir. 
Çünkü orada övünülecek bir nokta hiç yok. Öteki-
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lerde var, ama gerçekte olmadığını biz buraya kadar 
yaptığımız açıklamalarda açıkça ortaya koyduk sanı
yoruz. 

Hepinizin bildiği gibi, 1975 yılı dış ekonmik iliş
kilerimizde büyük dengesizliklerin ortaya çıktığı, dö
viz bilançomuzda önemli açıkların kaydedildiği kri
tik bir yıl olmuştur. 

1974 yılında 1 milyar 532 milyon dolara ulaşan 
ihracatımız, 1975'te cari fiyatlarla bile yüzde 8,5 ora
nında gerilemiştir ve 1 milyar 400 milyon dolara in-
mişt-r. 1976 yılında ciddî tedbirler alınmazsa, prog
ramda konan tahmin düzeyine; yani 2 milyar 100 mil
yon dolarlık düzeye çıkması olasılığı yoktur. Daha 
gerçekçi tahmin, belki 1 milyar 600 milyon dolar ola
caktır. Bugünkü üretim yapımızla ve bugünkü ilişki
ler düzeni içinde ihracatımızda 1976 içinde ciddî bir 
artış beklemek yersizdir, işçi dövizi gelirlerimiz geçen 
yıl yine gerilemiştir; 1,3 milyar dolara inmiştir. Ge
rileme yüzde 9 oranındadır. 1976'da bu gerilemenin 
devam etmesi olasılığı kuvvetlidir. 

Bu olumsuz gelişmelere; yani döviz gelirlerimiz
deki bu düşmelere karşın, 1975'te ithalâtımızda yüzde 
25 oranında büyük bir artış olmuştur ve 3.7 milyar
dan 4,7 milyar dolara çıkmıştır. Yani, 1 milyar do
lara yakın bir artış olmuştur. 

1976 yılında; yani bu yıl ithalâtımızın kendi ha
line bırakılması, ekonomik gelişmenin yüzde 8 olma
sının sağlanması için ithalâtın yeniden 1 milyarın 
üzerinde artması gerekmektedir. Yani, 1976 yılı için 
gerçekçi ithalât tahmini yeni kısıtlamalar getirilmeye-
cekse, bu arada devalüasyon yapılıp ithalât pahalı-
landırılmayacaksa, daha gerçekçi tahmin 6 milyar do
larlık ithalât demektir. 

Ticaret bilançosu açığı 1975 yılında 3 milyar 337 
milyon dolara çıkarak rekor düzeylere erişmiştir. Bu 
açığın 1,5 milyar dolarlık kısmı işçi gelirleri ve diğer 
normal gelir kaynaklarından karşılanmış, geriye ka
lanı (440 milyon) rezerv erimesiyle karşılanmış, 400 
milyon dolarlık kısmı Milletlerarası Para Fonu kre
dileriyle karşılanmış ve daha önemlisi, 990 milyon do
larlık kısmı; yani 1 milyar dolara yakın bir kısmı çok 
kısa vadeli kredi demek olan dövize çevrilebilir mev
duat ile karşılanmıştır. Bunların hepsi de tekrar edil
mesi güç olan olağanüstü döviz kaynaklarıdır. 

1975 yılında Türkiye'nin karşılaştığı dış ödemeler 
açığının bir kısmı, içerideki enflasyonist koşullardan 
ve spekülatif amaçlı ithalâttan doğmaktadır, ama bu 
açığın önemli bir kesimi, yaklaşık olarak 2/3'ü; yani 
1,2 milyar dolarlık kısmı yapısal dengesizliktir. He-
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î l lSn 3.ÇIKÇR söyleyeyim; hakkını vermek için, 1975 
yılında Cephe Hükümetinin karşılaştığı dış ödeme 
açıklarının önemli bir kısmı, bizzat Cephe Hükümeti
nin hatasından doğma bir açık değildir. En az 1 mil
yar dolarlık kısmı, dünya petrol fiyatlarındaki artı
şın ve diğer hammadde fiyatlarındaki artışın Türkiye' 
ye yansımasından ibarettir, uzun süreli bir açıktır; ya
ni 3/apısal bir açıktır ve doîayısıyle, ancak Türkiye' 
nin ekonomik yapısını, sanayi yapısını, dünya eko
nomisindeki bu değişmelere uydurabilirsek karşılaya
bileceğimiz, dengeleyebileceğimiz bir açık söz konusu
dur. 

Bu ölçüde yapısal bir dış açıkla karşılaşılınca, dö
viz rezervlerini kullanmak, kısa vadeli kredilere baş
vurmak bir bakıma olağan sayılabilir, hatta kaçınıl
maz sayılabilir; ama bir yandan bunu yaparken, bir 
yandan da bu döviz rezervlerinin ve dış kredilerin si
ze sağladığı, kazandırdığı bir kaç yıllık süre içinde 
köklü tedbirler alarak bu yapısal dengesizliği giderme
miz, yani uzun dönemde dış ödeme açıklarının bir da
ha ortaya çıkmamasını sağlamanız gerekir. Zaten re
zervin anlamı da budur. Rezerv, ihtiyaç akçesi de
mektir, bir süre için sizi kurtarabilecek, yani «Kara 
günde, ak akçe» rolünü oynayabilecek bir varlık de
mektir. 

Oysa, Cephe Hükümeti 1975 yılında bir türlü bu 
konulara ciddî bir yaklaşımla eğilmedi, hiç bir ciddî, 
köklü tedbir getirmedi. Yaz aylarında uzun süre, «İh
racatı geliştirme tedbirleri hazırlıyoruz» diye kamuoyu
na haberler verildi ve toplantıların sonunda açıklanan 
tedbirler, birtakım yüzeysel yeniden düzenleme karar
larından ibaret; ihracat formalitelerini azaltmaktan, 
ihracatçıya bir miktar fazla kredi kolaylığı veya ver
gi iadesi kolaylığı sağlamaktan ibaret. Oysa, Türk 
ekonomisinin yapısında, dışa dönük üretimde önem
li bazı bozukluklar var ve bunları giderecek hiç bir 
ciddî tedbire Cephe Hükümeti eğilmemiştir, eğilse de 
zaten altından kalkabileceği bir sorun değildir. 

Cephe Hükümetinin bence başka bir hatası, daha 
doğrusu eleştirilmesi gereken bir başka tutumu var. 
Olağanüstü kredi kaynaklarını kullanırken, özellikle 
dövize çevrilebilir mevduat hesaplarına izin verilir
ken, son derecede sakıncalı bir yol izlemiştir. 

1975 yılı başlarında Avrupa para piyasasından ve 
büyük kuruluşlardan, büyük finansman müesseseleri 
eliyle, normal piyasa faizleri üzerinden, krediler sağ
lamak olanağı vardı. Bu olanak varken, bu fırst de
ğerlendirilmemiş, onun yerine, finansman sağlamak 
için birbiriyle yarışan küçük firmalar, sıradan bazı 
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aracılar ve komisyoncular piyasaya sokulmuştur. Bun
ların kendi aralarındaki yarışma ve rekabet, hem sağ
layabildiğimiz dış kredinin maliyetini yükseltmiştir, 
hem de dışarıda Türkiye'nin itibarını zedelemiş, gü
venilirliğine gölge düşürmüşî.ür. 

Bu sakat tutumun kaçınılmaz sonucu olarak, bu
gün, 1976 başlarında, ilgililer artık kolay kolay dö
vize çevrilebilir mevduat bile bulamaz hale gelmiş
lerdir. Oysa asıl sıkıntı, bundan sonra başlayacaktır. 
Yani 1976 yılında daha büyük dış ödeme güçlükle
riyle karşılaşacaktır. Bu yıl, normal kaynaklardan 
finanse edebileceğimiz, yani işçi dövizi ve ihracaat-
tan sağlayacağımız normal gelirlerle karşılanabile
cek ithalât miktarı 4 milyar doları zor bulmaktadır. 
Oysa ekonomimizin, biraz evvel de değindiğim gibi, 
1976 yılında da c/c 8 hızla büyüyebilmesi isteniyorsa, 
en azından 6 milyar dolarlık ithalâta ihtiyacı vardır. 

Başka bir deyişle, dış ekonomik ilişkilerimizde 
karşılanması güç; fakat zorunlu gözüken 2 milyar 
dolarlık bir dengesizlik, bir yapısal açık vardır. Bunu 
karşılamak için, Demirel Hükümetinin alabileceği 
tedbirler ise meydanda; borçlanmak, ne kadar kısa 
vadeli olursa olsun, kaçtan olursa olsun, borçlanmak 
ve bugünü de kurtarmak... Ama bugünü kurtarmak
la, gırtlağa kadar borçlanmakla iş bitmiyor. Türkiye
lin büyümesini sürdürmek istiyorsak, en azından al
dığımız yeni borçları, ileride bizi yeniden borçlan
maktan kurtaracak yönde ve biçimde kullanmamız 
gerekir; spekülatörlerin tatlı kârlarını sürdürmeleri 
için değil, lüks tüketime dönük üretimi, ya da çarpık 
bir sanayileşmeyi sürdürebilmek için de değil... Bun
lar çıkar yol değildir; ama yöneticilerimiz bunu anla
yacak noktaya henüz gelmemişlerdir. 

Bu gidişle, 3 - 5 yıl sonra Türkiye'nin her yıl or
talama 5 milyar dolarlık yeni borç bulması gere
kecektir. Bunu Türkiye'ye kim verecektir, veren çık
sa bile, karşılığında neler isteyecektir?.. Neler isteye
bileceğinin küçük bir örneğini bu yılbaşında gör
dük arkadaşlar Avrupa Ekonomik Topluluğundan 5 
yılda 600 milyon dolarlık proje kredisi sağlayabilmek 
için, ekonomimizin ve sanayimizin kaîdırabilip kal
dıramayacağını düşünmeden, Ortak Pazar yeni ödü :-
ler vermek zorunda kaldık. 

Bugün izlenmekte olan yol, çıkmaz yoldur. En
flasyonu önledik diye, boşuna övünmek yerine, ülke 
sorunlarına çözüm bulamayanların daha sorumlu bir 
davranış içine girmeleri gerekir; ama Koalisyon or
taklarından birinin Sayın Başbakanın yakıştırdığı bir 
deyimle, «Kaygısız Demirebin bu sorumluluğu ken-

j diliğinden göstermesi beklenemez. Bugüne kadar te
mel sorunlarımıza hep yanlış teşhisler koymuş ve 
ülkeyi bunalımdan bunalıma sürüklemiş bir zihniyet-

I ten bu sorumluluğu göstermesi, ya da kendiliğinden 
iktidarı bırakıp gitmesi beklenebilir mi?.. Şüphesiz ki 
hayır. Ancak, halk gerçekleri gördükçe ve bu zihni-

j yetle ülkenin yönetilemeyeceğini anladıkça, demok-
j ratik mekanizmayı işleterek, herşeye halkçı çözüm

ler getirilmesi muhakkak sağlanacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Buraya kadar yaptığımız açıklamaların ve ortaya 

koyduğumuz istatistik verilerin ışığı altında, 1976 
yılında Türk ekonomisinin hangi koşullar altında ge
lişeceğini tahmin edebiliriz. Bunları kısaca yeniden 
arz etmeye çalışayım: 

I 1976 Yılı enflasyonist fiyat artışlarının yeniden 
hızlandığı bir yıl olacaktır. Geçen yıl izlenen para ve 
kredi politikası, açık bütçe ve açık finansman politi
kası, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin büyüyen açıkla
rının olumsuz etkileri, yatırım tasarruf dengesinin 

I kurulamamış olmasının sonuçları; bunların hepsi 
1976 yılının, özellikle birinci yarısındaki fiyat hare
ketlerini büyük ölçüde etkisi altında bulunduracak
tır. 

Bu yıl, büyük ithalât artışları da sağlanamayaca
ğına göre, ekonominin kaynak ve harcama dengesini 

j yıl başındaki fiyat düzeyleri üzerinden kurmak söz 
konusu olamayacak; yani hızlı fiyat artışları kaçınıl
maz duruma gelecektir. 

1976 yılında Türk ekonomisinin dış ödemelerinde 
denkliğin sağlanması daha da güçleşecektir. Dışarı
dan sağlanması gereken ek kaynak ihtiyacı, 1975'te 
sağlanabilenden daha da büyük olacaktır. Oysa, Tür
kiye'nin döviz rezervleri bugün kritik düzeylere in
miştir, kısa vadeli borç toplamı yükselmiştir, yeni 
borçlanma koşulları ağırlaşmıştır. 

Ayrıca, Türk ekonomisinin önemli yapısal so
runları vardır. Sektörlerde ve alt sektörlerde plan 
hedeflerinden sapmaların birikiminden doğan önem
li çarpıklıklar söz konusudur. Özellikle aramalları 
ve yatırım malları sanayiinde büyük çapta çarpıklık
lar göze çarpmaktadır. Aramallaıı ve yatırım mal-

I lan sanayiinde plan hedeflerinden geri kalmalar, oy-
| sa tüketim malları sanayiinde plan hedeflerini aşma

lar söz konusudur ve bunun her ikisi de Türkiye'nin 
zorunlu ithalât miktarını, yani belli bir gelişme hızı
nı tutmak istiyorsak, elde etmemiz gereken ithalât 
miktarını artıran faktörlerdir. Tüketim mallan sa
nayii, planlanan hedeflerin % 170'inde gerçekleştiği 
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için, bu sanayii yürütmek amacıyle, bu tüketim mal
ları ne kadar lüks .mal olursa olsun, bu sanayiileri 
çalışır durumda tutabilmek için bunların hammadde
sini, yedek parçasını, malzemesini getirmek zorunda
yız. Getirdiğimiz zaman ithalât ihtiyacı artmaktadır. 
Oysa, aramaîları ve yatırım malları yapan sanayii ge
ride kaldığı için, yurt içinde yaptığımız yatırımların 
kendi sanayiimizle karşılanması düşünülen üretimi dı
şarıdan getirmek zorunda kalındığı için, orda da it
halâtı ar t ına bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Bu yapısal bozukluklar nedeniyle 1974 ve 1975'te 
ithalât tahminlerin üstünde olmuştur, 1976'da da da
ha büyük ölçüde üstünde olacaktır. Eğer biz, 1976'da 
Türkiye'de otomobil sanayiinin ihtiyacı olan dövizi 
sağlamak istiyorsak, Türkiye'de televizyon montaj 
sanayiinin veya diğer montaj sanayiilerinin döviz ih
tiyaçlarını karşılamayı düşünüyorsak o zaman, 1976 
yılının döviz giderleri 6 milyar doların altına; bugün
kü rayiçte kur düzeyi ve bugünkü gelir ve harcama 
dengesi korunduğu takdirde, daha düşük seviyelere in
dirmek olanağı yoktur. 

Türk toplumunda sosyal adalet dengesi de bozuk
tur. Bu bozukluğun da, kendi haline bırakılırsa, 1976 
yılında daha ileri ölçülere varması beklenmelidir. Bu 
koşullar altında bulunan bir ülkede; yani iç ekono
mik dengesini kuramamış, dış ekonomik dengesi, sos
yal ekonomik dengesi, sosyal adalet dengesi sürekli 
olarak bozulan bir toplumda bu ekonomiyi etkile
yecek ve ona yön verecek en önemli politika aracı 
olan Devlet bütçesinin nasıl olması gerekir, önce onu 
arz edeyim. 

Böyle bir ülkede, böyle bir ekonomik koşul al
tında getirilen Devlet bütçesinin gelir yapısı ve dü
zeyi ile de, harcama yapısı ve düzeyi ile de belirli ni
telikleri taşıması ve plan hedeflerine uygun olarak 
hazırlanmış bulunması zorunludur. Daha açık söy
lemek gerekirse, büyük enflasyon ve dış açık bas
kısı altındaki 1976 Türkiye'sinde Devlet bütçesinin 
gerçekten denk, dış açığı azaltmaya yönelmiş ve üre
tim yapısındaki çarpıklıkları düzeltmeye yönelecek 
çabaları kolaylaştırıcı bir bütçe olması gerekir ve son 
olarak da, toplumda sosyal adalet dengesini sağlayıcı 
yönde olumlu tedbirler getiren bir bütçe olması ge
rekir. Olması gereken budur; yma elimizdeki tasarı 
bu nitelikte bir bütçe inidir? Kesinlikle hayır. Ne
denlerini biraz sonra birer birer açıklayacağım. 

1976 Bütçesi Parlamentoya ve kamuoyuna denk 
bir bütçe olarak sunuldu. Oysa bu bütçe, denk bir büt
çe değildir. Büyük finansman açıkları taşımaktadır, 

özellikle Kamu İktisadî Teşebbüsleri finansman açık-
larıyle birlikte incelendiği zaman, (ki öyle yapılması 
gerekir) 1976 yılında kamu kesiminin finansman den
gesinin tasarıdaki düzeylerde gerçekleştirilemeyeceği 
aşikârdır. Gerçekçi bir tahminle, konsolide bütçenin 
17 milyar lira, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin açı
ğının da ayrıca 17 milyar lira olmak üzere, toplam 
34 milyar liralık bir kamu finansman açığı ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

1976 konsolide bütçesinin, yani elimizdeki tasa-
nnm başlangıç dengesi, tahmini gerçekleşme düzey
leri ve ortaya çıkacak finansman açığı konusundaki 
bulgularımızı sizlere kısaca arz etmek isterim. 

Tasarıdaki verilere göre, hepimizin bildiği gibi, 
toplam harcama tutarı 153,1 milyar liraydı; Komisyon 
değiştirdikten sonra bu rakam bir miktar değişik ola
bilir. Bu ödeneklerin harcama olasılıklarını tahmin 
etmeye çalıştık; geçen yılların uygulamalarına baka
rak, carî harcamaların 77,5 milyar olacağına, 5 mil
yar faz)isiyle, yani 82,5 milyar lira düzeyinde gerçek
leşeceğini tahmin ettik. Yatırımlar 7 milyar lira ge
ride kalarak 30 milyar 900 milyon lira civarında bağ
lanabilir. Transfer harcamaları ise, 4 milyar daha dü
şük düzeyde bağlanabilir. Böylece, yatırım ve trans
fer harcamalarını 11 milyar gerileterek, tasarruf ted
birleri uygulayarak; fakat carî harcamaları tutamaya
cağımız varsayımına göre, 5 milyar lira daha yüksek 
dikeyde gerçekleştirmek şartıyle, 1976 Bütçe tasarı
sının getirdiği ödeneklerin gelecek yıl bu günlerde 
147 milyar düzeyinde, daha doğrusu 147,1 düzeyin
de, yani bugünkü bütçenin 6 milyar gerisinde, daha 
düşük düzeyinde bağlanması olasılığı çok kuvvetli
dir. Yani bu bütçeden 6 milyar liralık bir tasarruf 
sağlanabilir; ama bu tasarrufun çok büyük bir kısmı 
yatırımlardan olmak üzere. 

Gelirler konusunda tahminler yapmaya çalıştık. 
Elimizdeki tasarıda iç istikraz dahil; (Dış borçlanma 
da gelirler arasına konmuş) 12 milyarlık iç borçlan
ma dahil, 153 milyar 100 milyonluk gelir tahmini 
konmuş ve böylece bütçe kâğıt üzerinde denkleşti
rilmiş, Bizim daha gerçekçi hesaplarla yaptığımız tah
mine göre, toplam kamu gelirleri, 5 milyarlık iç borç
lanma dahil, 23 milyar geride kalacaktır, yani 130 
milyar civarında bağlanabilecektir. Böylece, tasarıda 
ortaya konan gelir tahminleri 23 milyar daha düşük 
düzeyde sağlanabilir; hemen işaret edeyim, eğer yıl 
içinde ciddî bir vergi tedbiri getirmeyecek iseler, tabiî 
yıl içinde getirilen vergiler hemen uygulanmaya ko
nup, hemen alınabilecek türden vergiler olabilir ise. 
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Bunu yapmayacağını bildiğimiz için Cephe Hüküme
tinin, gelir tahminlerimizin doğru çıkacağı kanısında
yız. Böylece 23 milyarlık bir gelir tahmin şişkinliği
nin 6 milyarlık kısmı bütçe giderlerinde tasarruf sağ
lamak suretiyle kısılabildiği kabul edilirse, konsolide 
bütçenin yıl sonunda getireceği finansman açığı 17 
milyar lira olacaktır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin açığı da aşağı yu
karı ıbu kadardır. Fakat Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin kâğıt üzerinde sağlanan dengesi çok daha üzeri
ne eğilmeyi gerektiren ilginçlikte. Verilen rakamlara 
göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1976 yılında kaynak 
ödeme açığı olarak 9,5 milyarlık bir finansman ihti
yacı gösteriyor. Yatırımlar için de plana göre bu ku
ruluşlara 38,5 milyarlık görev verilmiş; böylece 48 
milyar lira bulmamız lâzım Kamu İktisadi Teşeb
büslerine; kendilerine verilen görevleri yürütebilsinler 
ve çalıştırdıkları insanların ücretlerini, maaşlarını 
ödeyebilsinler diye. 

Bizim yaptığımız tahminlere göre, kaynak ödeme 
açığı 9,5 milyarda kalamaz. Eğer yıl içinde Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin bugün gerçekçi olmayan fi
yatlarını düzeltmek, daha gerçekçi düzeylere çıkar
mak için bir karar almazlarsa; yani fiyatlarda bir 
düzeltme yapmazlarsa, bunların kaynaklarını artıra
cak ciddî tedbirler almazlarsa, bu kaynak harcama 
açığı 9,5 milyar yerine, 12 milyar olacaktır; ama 38,5 
milyar liralık yatırımın da hiç kuşkusuz tamamını 
yapamayacaklardır. Bunda da 5,5 milyarlık normal 
bir geri kalma kabul edersek, 1976 yılında; yani bu 
bütçe yılı içinde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin fi
nansman ihtiyacı 48 milyar yerine 45 milyar lira olur, 
yani 3 milyar liralık bir tasarruf orada sağlanabilir. 
Ama gelgelelim ki, bu kuruluşların kâğıt üzerinde 
gösterilen finansman kaynakları ya hayalî kaynak
lardır veya Merkez Bankası kaynaklarıdır; yani doğ
rudan doğruya para basıp bu kuruluşlara vermekten 
ibarettir, enflâsyonist bir kaynaktır. 

Onun için bu hayalî koyna klan bir tarafa bıraka
rak, daha gerçekçi, sağlanabilecek finansman kaynak
larının tahminini yapmaya çalıştık ve önümüze çı
kan rakam 28 milyardan ibaret. Böylece, resmî tah
minlerin 20 milyar gerisinde bir gelir söz konusu 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri için. Tıpkı bütçede oldu
ğu gibi, burada da 20 milyar civarında bir tahmin 
şişirmesi var; fakat finansman ihtiyacı yatırımlarda 
geri kalış dolayısıyla 3-3,5 milyar daha düşük ola
cağı için, gerçek finansman açığı, daha doğrusu ta
şınabilecek finansman açığı olarak 17 milyar liralık 
bir rakam söyleyebiliyoruz. 
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} Görülüyor ki, 1976 Yılı Bütçesi ve ona bağlı fca-
] mu kuruluşları büyük finansman güçlükleri ile karşı 
j karsıyadırîar ve malî yıl içinde Türk ekonomisinin 

zaten bozuk olan arz talep dengesini, daha büyük öl
çüde bozmak ve enflâsyoncu gidişi büsbütün hızlan
dırmak istidadındadırlar. Dolayısıyle bu bütçe, denk 
bir bütçe değildir; oysa Türk ekonomisinin, biraz ön
ce de belirttiğim gibi, bu yıl gerçeketen denk bir büt
çeye ihtiyacı vardır. Cephe Hükümeti se, bütçesini 
buna göre hazırlayamamıştır. 

İkinci" olarak, bu bütçe büyük bir bütçe de değil
dir. Aslında, açığı büyük, fakat kendisi küçük ve cı
lız bir bütçedir. 

Şimdi bu görüşümüzü kanıtlamaya çalışalım. Na
sıl oluyor da açığı çok büyük, kendisi çok küçük ve 
cılız bir bütçe oluyor. 

Bir bütçenin büyüklüğü, ya bir önceki yılın büt
çesine göre getirdiği artışlarla ölçülebilir; yani bir 
yıl önce şu kadardı, bu yıl şu kadar artırdık, büyüt
tük denebilir veya ülkenin çözüm bekleyen sorun
larına göre bu değerlendirme yapılabilir. Hangi öl
çüye göre, hangi kritere göre bu değerlendirmeyi ya
parsanız yapınız, 1976 Yılı Bütçesi büyük bir bütçe 
değildir. Birinci ölçeğe göre, bu bütçe gerçekten çok 
küçük bir bütçedir. Gerçi 1975 bütçesinin başlangıç 
ödenekleri esas alınarak karşılaştırma yapılırsa, (ki, 
tasarıda böyle yapılmaktadır) 1976 yılı Bütçe tasarısı 
% 41,2 oranında önemli bir artış getirmiş gibi görü
nüyor ve buna dayanarak Sayın Maliye Bakanı, 
büyük bir bütçe getirdiğini iddia edebiliyor. Ancak, 
108 milyar 400 milyonluk başlangıç Ödeneğinin yıl 
içinde 130 milyarın üzerine çıktığını bizzat Sayın 
Maliye Bakam da Komisyondaki konuşması sırasın
da belirttiler. 1976 yılı Bütçe tasarısının 153 milyar
lık ödenek teklifini bu rakamla karşılaştırdığımız za
man. aradaki farkın 20 milyar liradan ibaret olduğunu 
görüyoruz. 1975'ten 1976'ya; yani 1975'teki son duru
mu ile bütçe ödeneklerinin 1976'daki ilk ödenek m'kta-
nm karşılaştırdığımız zaman, fark 20 milyardan ibaret, 
yani c'c 18 civarında bir art;ş ve bu da; bizzat' Plan
lama Teşkilâtı tarafından uygulanan deflâtörlere göre 
oyluyorum, yıl içinde beklenen fiyat artışlanıiüi ge
risinde biv gerçek artıştu-. Demek ki, bu kritere göre 
bütçenin büyük olup olmad?ğ;na baktığımız zaman, 
132 milyardan yahut 133 milyarlık bugünkü elimiz
deki 1975 hüîçe:inin son ulaştığı aşama 133 milyar, 
yp.ni getirilen bütçe 153 milyar. Aradaki 20 milyarlık 
artış, bir yıl içindeki maliyet artışlarını, fiyat artış
larım ve toplu sözleşme dolayısıyle önümüze çıka-
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cak ücret artışlarını bile karşılamak olanağını bize 
vermeyen bir artış. Demek ki, eğer bu haliyle kalır
sa, bu bütçe geçen yılki kadar bile halka hizmet götü-
remeyecek bir bütçedir. Ama bu durum karşısında 
tabiî şöyle denebilir; «Siz bu 153 milyarlık ödeneğe 
bakmayın, nasıl olsa yıl içinde bu ödenekler de yine 
artırılacaktır. Binaenaleyh, b'.ıgün 108'den başlayıp 133 
milyara çıkan 1975 bütçesi, 1976 sonunda da i 53'ten 
başlayıp belki 183 milyara varacaktır.» 

Buna göre de bir hesap yaparsak, o zaman ortaya 
çıkan gelişme hızı, yani bütçenin ödenckelîindeki ar
tışın büyüklük ölçüsü biraz değişmekte, fakat yine de 
% 28'i geçmemektedir. Şu şekilde hesabı daha 
kesin olarak koyayım ortaya; 1975 bütçesinin öde
neklerinin tamamının harcanamadığmı kabul etti
ğimiz zaman (ki, 112 ilâ 115 milyar liralık har
camada tutulacağını kabul edebiliriz. Söz verilen 
112 milyardır; fakat tutulabilecek miktar belki 
bunun bir - iki milyar üstünde, yani 113 - 114 mil
yar olabilir, önemi yok.) 112 - 113 milyarlık bütçeden 
153 milyarlık bütçeye gittiğimiz zaman; biraz evvel 
gerçekleşme rakamı olarak verdiğim 147 milyar ola
rak bağlayabiliriz demiştik bu elimizdeki bütçeyi, 
33 milyarlık, yani % 28 civarında bir artış getirdiği 
söylenebilir. Bu % 28'îik artışı da % 20'nin üzerinde 
gerçekleşecek bir enflasyonla düzelttiğimiz zaman, 
bu artış hızının, büyük bütçe diye getirilen bütçe
nin ancak Türkiye'deki hızlı nüfus artışının zorunlu 
kıldığı hizmet artışını karşılayabilecek ölçüde sınırlı 
bir bütçe olduğu ortaya çıkacaktır. 

Üçüncü olarak bu bütçe, pahalı Devlet yönetimi
ni geri getiren israfçı bir bütçe olarak gözükmekte
dir. Cephe Hükümeti, DemirePin yönetiminde oldu
ğu için olacak, yine cari giderlerde aşırı artışlar ge
tirmeye başlamıştır. Tıpkı daha önceki Başbakanlık 
yıllarında olduğa gibi Demire!, israfı ön'emeyen, şişi
rilmiş kadrolarla silâhlı komandoları ve partizanları 
Devlet dairelerine depolamayı amaçlayan bir bütçe 
hazırlamıştır. 

1975 bütçesinin cari harcamalar ödeneği başlan
gıçta 50 milyar lira olduğu halde, Demirel'in elinde 
uygulamasının bugün 59 - 60 milyar lira olarak ger
çekleşmesi beklenmektedir; yani 50 milyarlık ödenek 
bugün 60 milyarlık bir gerçekleşmeyle tüketim harca
malarında bağlanacaktır. Oysa yatırımlarda gerçek
leşme °/c 11 geri kalacaktır. 1975'in başlangıç ödene
ğine göre bu artış c/c 52 4 oranında korkunç bir sıçra
ma ifade eder; ama yıl içinde bu harcamaları bu ta
van içinde tutma olanağı bulunamayacaktır ve ger-

k 

çekîeşme düzeyi olarak da yıl sonunda 82 milyarı ge
çebilecektir. Yani elimizdeki 1976 bütçesinin % 55'i 
tüketim harcamalarına gitmiş olacaktır; bu bütçe uy
gulanıp sonucu alındığı zaman. 

1976' bütçe tasarısının yatırım ödenekleri kâğıt 
üzerinde önemli artışlar göstermektedir; % 46,9 gibi. 
Ancak para bulmakta güçlük çekilince, cari giderler 
kisîlamad-ğına göre, yatırımların azaltılması yoluna 
gidilecektir. Yan'i yatırımlar, gerçekleşme oranları ola
rak ve sabit fiyatlarla hesaplandığı zaman bir önce
ki yıla gö»"e 1976'da ancak c/c 15 ilâ 16 gibi çok mü-
tevazi ölçüler içinde artmış olacaktır. 

Demek oluyor ki, bu bütçe, yatırımlar açısından 
da bir büyüme bütçesi olamayacaktır. Oysa, Türkiye' 
de sanayinin yapısı, geniş halk kitlelerinin zorunlu 
ihtiyaçları halka büyük hizmetler götürülmesini zo
runlu kılmaktadır. Bu ölçeğe göre de değerlendirdi
ğimiz zaman, yani yapması gereken görevlere göre 
değerlendirdiğimiz zaman, 1976 bütçesi bir büyük büt
çe olamayacaktır. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Son olarak, 1976 bütçesinin sosyal muhteva açısın
dan yeterli olduğu görüşüne de katılmadığımızı be
lirtmek isteriz.. Bugüne kadar sosyal güvenliğe kavuş
mamış bazı grupların sosyal güvenlik kapsamı içine 
almması amaçlayan ve genel sağlık sigortasını, yaşlı
lık sigortasını, tarım âfetleri sigortasını getirmeyi plan
layan bir Hükümetin bu konudaki tutum ve zihniyet 
değişikliğini, arkasındaki güdü ne olursa olsun, alkış
lamak isteriz. Ancak, bu ölçüde iddialı girişimlerle 
ortaya çıkan b'r Hükümetin bu girişimlerin tümü için 
b:r milyar lirayı bile bulmayan son derece yetersiz 
ödenekleri koymuş olması, bu konuda bir oyalama ve 
göz boyama taktiği izlendiği şüphesini uyandırmak
tadır insanda. 

Kaldı ki, sosyal muhtevalı politika, tek yönlü ola
rak izlenebilecek bir politika da değildir. Yani sosyal 
güvenliğe muhtaç gruplara devletin desteğini sağlayıcı 
bir politika oluşturulurken, bunun için gerekli parayı 
nereden bulacağınız çok önemlidir. İşçiden, memurdan, 
dar gelirli vatandaşlardan alınan vergilerle ya da 
çoğunu yine bu grupların ödeyeceği enflasyon vergi
siyle karşılanacaksa, (ki, Cephe Hükümetinin bunu 
böyle yapacağını sanıyoruz) o zaman bu politika, to
pal bir politika olacaktır. Yüksek gelirli gruplardan 
alınacak vergiicrle karşılanabildiği zaman ve ancak o 
zaman bu politika topallamaktan kurtulabilecektir. 
Ama Cephe Hükümeti, ne bu amaçla, ne de başka 
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amaçlarla varlıklılardan daha fazla vergi almayı dü- j 
şünm emekte, düşünemem ektedir. Bu yüzden de «Eli
mizdeki bütçe tasarısındaki gelir kaynaklarının yapısı, 
toplumdaki geleneksel sosyal adaletsizliği azaltma-
yıp, artıracaktır.» diyoruz. Devlet, vergiyi asıl öde
mesi gerekenden alamamaktadır, vergiyi asıl ödemesi 
gerekene ödetememektedir. Bu yüzden de, hem cılız 
bütçeler hazırlamak zorunda kalmaktadır, hem de bu 
bütçelerin giderlerini tam karşılayamayıp, Merkez 
Bankası kaynaklarına el uzatıp, böylece hayat paha-
lılığındaki artışlardan en fazla zarar gören dar gelirli 
vatandaşlara enflasyon vergisi yükleyerek bütçenin 
açığını yine onlara kapattırmaktadır. 

Maliye Bakanı Sayın Ergenekon, Bütçe Karma 
Komisyonunda yaptığı bir konuşmada, Cephe Hükü
metinin tutumunu çok güzel yansıtan bir söz söylemiş
tir. Sayın Bakan önce, bütçesinin sosyal muhtevasının 
görülmemiş ölçülerde olduğunu açıkladıktan sonra 
bakınız ne diyor : «Bu sosyal muhtevalı tedbirler va
tandaşın derdine dönük bir düşüncenin ifadesidir. Va
tandaşın neyi kazandığı, kazananın kim olduğu veya 
kazancın kimin elinde bulunduğu münakaşasından zi
yade, vatandaşın derdinin ne olduğu, çaresinin nasıl 
bulunacağı münakaşası bu bütçenin büyüklüklerinin 
tespitinde esas olmuştur.» Böyle diyor Sayın Bakan. 
Adalet Partisine yakışacak sözleri böylece söylemiş 
oluyor. 

Sayın Ma! iye Bakanı bununla demek istiyor ki, 
«Ey vatandaş; biz senin derdini düşünerek bütçeye 
yaşlılık sigortası için 200 milyon, tarım afetleri sigor
tası için 300 milyon, genel sağlık sigortası için 400 
milyon lira ödenek koyduk, sen de bizden artık, kim 
ne kazanıyor, kazanan kimin akrabası, vergi iadeleri 
kime gidiyor diye sorma.» Öte yandan bakıyoruz ki, ı 
9 aylık Cephe İktidarı döneminde yalnız gümrük ver
gisi bağışlaması olarak 9 milyar liralık gelirden Ha
zine vazgeçmiş. Bunun 2 milyar liralık kısmı, sadece ı 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine verilmiş, geriye kalan 
7 milyar liralık kısmı, büyük zeng;nlerin daha da zen
gin olmalarını sağlayacak biçimde dağıtılmıştır. Oysa, 
bu 7 milyarlık gelir kaybı Devlet Hazinesinden ba
ğışlananların sadece bir kesimidir, tamamı değildir. 
Bu nedenledir ki, Devlet bütçesinin iki yakası bir 
araya gelememektedir, sade vatandaşın rahat geçimi 
bir türlü sağlanamamaktadır. - j 

Sayın üyeler; ! 
Bütçe üzerindeki görüşlerimizi bağlamadan önce, j 

izin verirseniz Cephe Hükümetinin elinde Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin de ne hale getirildiğini ve bun-
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dan sonra onlar hakkında neler yapılabileceğini kısaca 
belirtmek isterim. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işletme açıklan 
Cephe Hükümeti zamanında yeniden büyümeye başla
mıştır. Tıpkı eski Demirel Hükümetleri döneminde ol
duğu gibi, bu kez de yönetim Demirel'in eline geçer 
geçmez Kamu İktisadi Teşebbüslerinin zararları da, 
işletme açıkları da artmaya başlamıştır. Bakın, gene 
resmî rakamlara dayanarak size durumu, tabloyu ve
reyim. 

1973 yılında Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işlet
me açığı; yuvarlak rakamlar veriyorum, 1 milyar 600 
milyon. 1974 yılında, bu bir önceki yılın açığı yarıdan 
fazla azaltılmış, % 56 iyileşme sağlanmış ve açık 700 
milyon liraya indirilmiş. Yani 1,6 milyar yerine, 0,7 
milyar; 1 milyarın altında. Oysa, 1975 yılında, yani 
Demirel yönetiminde bu kuruluşların işletme açığı 6 
milyar liraya çıkıyor. Artış oranı % 752; yani kötüleş
menin ölçüsü korkunç bir şey. 1976'da resmî tahmin
lere göre, bu işletme açığı 9,6 milyar lira olacak; yani 
1975 döneminin bile % 60 daha üstüne çıkacak kötü
leşme, ama gerçekçi tahminle, biraz evvel verdiğim 
rakama göre, bu açık 9,6 da değil, fakat ancak 12 mil
yarda bağlanabilecektir ve böylece 1975'e nazaran 
1976'daki işletme açığı artışı •% 100 oranına ulaşmış 
olacaktır. 

Rakamlar ortada değerli arkadaşlarım, inkâr edi
lebilecek bir durum yok. Ecevit Hükümeti işbaşınday
ken malî durumları düzelmeye başlayan Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin, Demirel döneminde durumları 
yeniden bozulmaya başlamıştır; hem de bir yıl için
de % 752 oranında. Dolayısıyle, kendilerine verile
cek yatırım görevlerini yerine getirebilmek için daha 
çok dış finansman kaynaklarına muhtaç duruma 
düşürülmüşlerdir. Bu finansman sıkışıklığının niçin 
yaratıldığı yavaş yavaş son günlerde anlaşılmaya baş
lamıştır. Çünkü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bir 
kısmını üçüncü şahıslara satmaya hazırlanan Cephe 
Hükümeti, bunun için uygun ortamı hazırlamaya 
başlamıştır. 

Bu konuda kendisine soru yöneltilen Sayın Mali
ye Bakanı, Komisyonda son derece birbiriyle tutars<z 
şeyler söyledi. Önce dedi ki, «Bu konuda alınmış bir 
karar yok, nereden çıkarıyorsunuz?», Zabıtlardan 
okudum, zaten toplantıda da oradaydım. Sonra gör
dük ki, çok iyi hazırlanmış bir de plan var kafa
larında, ama o âna kadar açıklamakta sakınca gör
müşler; sonunda açıkladılar, bu sabah da burada 
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son derece açık - seçik biçimde bu kuruluşların bir 
kısmını üçüncü şahıslara satacaklarını ifade ettiler. 

Sayın Bakanın, Bütçe Karma Komisyonunda ve 
burada Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerinin değer
lendirilmesi konusundaki söyledikleri şeylerle, Bütçe 
gerekçesinin 70 nci sayfasının 1 nci paragrafındaki 
değerlendirme (ki, bizce çok daha gerçekçi bir değer
lendirme) arasında çok büyük farklar var. 1976 Büt
çe gerekçesinin 70 nci sayfasında Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin 1930'lardan beri Türk ekonomisinin 
gelişmesine önemli katkılarda bulunduğuna, önemli 
görevler yaptığını açıkça bu resmî belgede ortaya koy
muşsunuz. Kendi Bakanlığınızın belgesi; fakat arka
dan Bakan olarak bu Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
hiç katma değer yaratmadığını söyleyecek kadar 
ileri gidebiliyorsunuz ve bir ya,ndan da, «Bunların 
bir kısmını satacağız.» demekle, yeniden bazı çeliş
kilere düşüyorsunuz. 

Buradaki çelişkiyi de kısaca açıklamak isterim. 
Bir Hükümetin sorumlu üyesi Parlamentoda veya 
basın önünde çıkıp da. «Bu Kamu İktisadi Teşeb
büslerinde iş yok, hep kaynak açığı veriyorlar, bun
ları değerlendiremiyoruz, Devlet üzerinden yeteri ka
dar gelir sağlayamıyor, habire Milletin sırtına yük 
oluyor» diye karalayacak, arkasından da, «Bunîarm 
bir kısmını satalım» diyecek... Birinci söylediği doğru 
ise, alacak müşteri bulamaz. Ayrıca diyor ki, «Sata
madığımız kısmına da (finansmanı için yeni görevler 
vermişler, 38 milyar liralık yatırım yapma görevi ve
rilmiş programda ve bütçede bu beğenmedikleri ku
ruluşlara ve en ağır sanayilerin, motor sanayilerinin 
bunlar tarafından yapılması öngörülmüş. Buna rağmen 
bunlara kaynak bulabilmek için) dışarıdan 1 milyar 
dolarlık, yani 15 milyar liralık finansman kaynağı 
bulduk veya bulacağız», diyorlar ki, bizce bunun 
büyük kısmı hayalden ibarettir, ama bu çabayı gös
terdiklerini kabul edelim; Avrupa'ya bir bankerin, 
bir finansman müessesesinin önüne gittiğiniz zaman. 
sizin önünüze derhal bu Parlamentoda veya onun 
Komisyonunda söyleyip basma geçmiş sözler ku
pür olarak getirilir, «Bu kuruluşlar için mi istiyor
sunuz bu krediyi?» denir. 

Onun için, Kamu İktisadi Teşebbüsleri konusun
da sayın Hükümet üyelerinin çok daha dikkatli ko
nuşmaları ve kendi söylediklerinde çelişkiye düşme
meleri gerekir. 

Bu kuruluşlara Üçüncü Beş Yıllık Planda önemli 
görevler verilmiştir. Türkiye'nin aramalları ve yatı
rım mallan sanayiini bu kuruluşların yapması ağırlık 
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olarak onlara verilmiştir ve bunlar hedeflerini kar
şılamakta güçlük çekmektedirler. Bu doğrudur; ama 
bu güçlükler karşısında yapılacak şey, bunları haraç 
mezat satmaya kalkmak değildir. Bunların reorga-
nizasyonu düşünülebilir, yönetimlerinin güçlendiril
mesi için tedbirler alınabilir, kaynak yaratma kapa
sitelerinin yükseltilmesi için tedbirler getirilebilir ve 
ancak bu tedbirler alındığı zaman onlar kendilerine 
Kalkınma Planı tarafından verilmiş olan görevleri ye
rine getirme gücüne kavuşabilirler. 

Devletin, yalnız Kamu İktisadi Teşebbüslerini de
ğil, bu Hükümet, mal varlığını da parça parça sat
mak kararında; öyle gözüküyor. Mal varlığının bir 
kısmı özel setöre satılmak isteniyor ve bu açıkça bu
rada da, Komisyonda da Sayın Maliye Bakanı ta
rafından ifade edildi. Sayın Bakan, Karma Komis
yonda yaptığı konuşmada aynen şöyle diyordu: «35 
ilde Devletin mal varlığını saptamaya çalıştık.» Böy
lece biz, sokakta Devletin varlığını saptamaya çalışır
ken, onlar 36 ilde Devletin mal varlığını saptamaya 
gitmişler. Bu illerde Devletin 170 bin gayrimenkulu, 
7,5 milyar metre kare arsası; sadece İstanbulda 1,5 
milyar metre kare arsası var. «Bu kadar büyük ser
mayeyi (Toprağı da sermaye saymak ilk defa karşı
mıza geliyor.) Bağlayan Devlet, bunu ne şekilde kul
lanıyor?» düşüncesi içinde olmamız gerekir ve de 
Sayın Bakan bu sakat düşüncesinin etkisiyle hemen, 
1976 gelir bütçesine 1,3 milyar liralık gelir talimini 
koyuvermiş. Tıpkı, züğürtledikçe babadan kalma 
evini, arassını satmaya kalkışan bir mirasyedi gibi. 
Böyle bir zihniyetle karşı karşıya bulunuyoruz bugün. 
Vaktiyle, Dcmirel de Osmanlı Hazinesinden devralı
nan gümüşleri satmaya kalkışmıştı. O zaman yaptığı 
gibi, şimdi de millî emlâki satıp bitirmeyi planlıyor
lar. Arsa spekülatörlerine gün doğacak demektir, 
ama Sayın Demirel'in bunu da yapması kolay olma
yacaktır. Bu tutum, her şeyden önce çağdaş devlet 
anlayışına ters düşmektedir, çağdaş kentleşmenin ge
reklerine ve Batı demokrasilerinde uygulanan düze
ne ters düşmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, iki saatlik vaktiniz 
doldu. Göründüğüne göre sanırım bitecek gibi de
ğil. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Bitmek üzere efendim. 

BAŞKAN — Tahminen ne kadar sürer? 
C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 

(Devamla) — 10 dakika daha izin verirseniz biter. 
BAŞKAN — 10 dakika bir şey değil. Esasen bir 

yarım saatlik daha ikinci süreniz var. 
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C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — 10 dakika müsaade ediniz efendim. 

BAŞKAN — Gayret ediniz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 

(Devamla) — Sayın üyeler; 
1976 bütçe kanun tasarısı üzerindeki görüşlerimizi 

bir sonuca bağlamadan önce, bütçe - plan ilişkisi
ne kısaca değinmek isteriz. 

Her şeyden önce bir Anayasa gereğinin bu yıl 
yerine getirilmediğine dikkatleri çekmek isteriz. 

Anayasanın 94 ncü maddesine göre, bütçenin, yıl
lık programlarda saptanan millî bütçe tahmin rapo
runa uygun olarak hazırlanması gerekirdi. Bu. 1962 
yılından beri böyle yapılıyordu; fakat bu yıl ilk defa 
olarak bütçe tasarısının başına konan «Millî Bütçe.;. 
gerçek anlam da bir millî bütçe değildir, sadece ya
tırım önceliklerini sıralamıştır, gayrisafi millî hâsı
ladaki artışları ve sanayi üretimindeki artışları koy
muştur. Gerçek anlamda bir millî bütçe olmadığına 
göre, yani yıllık programdaki kaynak ve harcama den
gesini almadığı için böyle bir ifade kullandım. Al
mama nedenini biz bilemiyoruz; belki de Hükümet 
üyeleri aralarında henüz yakın zamana kadar bir an
laşmaya varılamamıştı, onan için konmamıştı: arna 
bu bir Anayasa gereğinin yerine getirilemediğini açık-
ça göstermektedir. 

Bu bütçe tasarısı plana ve planın bir yıllık di
limi olan ÎS'76 programına birçok bakımlardan uy
mamaktadır. Yapılmak istenen şey, önce programı 
yapıp bütçeyi ona uydurmak yerine, önce bütçe yapıl
mış, bütçe kendi plan tavanları, kalıplan içine sığma
mış; sonra bu. bütçeye göre programı uydurma çal ası 
harcanmıştır. Henüz dün Resmî Gazetede yayınlan
dığı için. aradaki uyumsuzluklar hakkında burada 
şimdilik kesin bir şey söyleme olanağımız yoktur. 

Bu olanla bütçe ve izlenen politika arasındaki 
tutarsızlıklardan bir tanesi, Avrupa Ortak Pazarı ile 
olan ilişkilerimiz konusundadır. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ilişkilerimizde bugün kritik bir nok
taya ulaşılmıştır. Bu noktada Avrupa Ekonomik Top
luluğunun da, Türkiye'nin de hayatî önemde karar
lar alması gerekmektedir. Oysa, Türkiye'de bugün 
böyle önemli bir karan alabilecek bir siyasal iktidar 
yoktur. Hükümet, Kıbrıs konusunda olduğu gibi: 

bu konuda da işleri sürüncemede bırakan bir tu
tumu yeğ tutmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğun
dan ne isteyeceğimiz, karşılığında hangi yükümlü
lükleri üstlenebileceğimiz konusunda kimsenin e'ddî 
bir çalışma yaptığı yoktur. Bugün ulaştığımız nokta. 
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1964'te alınmış önemli bir tercih kararının gerçek 
yönlerinin iyi anlaşılamamış ve gereğinin yapılmamış 
olmasındandır. Aradan geçen 12 yıl içinde Türk eko
nomisinin yapısın! Avrupa ekonomileriyle birleştire
bilecek duruma getirmek için hemen hemen hiç bir 
şey yapılmamıştır. Oysa. bunun için zorunlu yapısal 
değişiklikler son derece önemliydi ve yapılmadı. 

Bu arada, özel sektör de kendisine düşeni yap
mamıştır; zaten yapamazdı da. Şimdi, son zamanlarda 
sanayimizin bu uyuyan güzelleri birer ikişer uyan
maya başlamışlardır; ama yine de çoğu, şu anda ne 
yapmaları gerektiğini kesin olarak bilememektedir. 
bildikleri kadarını da yapmak istememektedirler. 

Sayın üyeler; 
Türkiye'nin temel sorunlarından biri, hatta ben

ce en önemlisi, bilgi ve teknoloji açığıdır. Türkiye'
nin gelişmiş âlemle arasındaki bilgi ve teknoloji açığı, 
Türkiye'nin milyarlarla ölçülen bütçe açığından da, 
dış ödemeler bilançosu açığından da, diğer alanlardaki 
güçlüklerinden de çok daha önemlidir ve çok daha 
büyük ölçülere varmıştır. Batı ile aramızdaki bu bilgi 
ve teknoloji açığım kapatacak köklü tedbirleri biran 
önce almak zorundayız. Bunu yapamadıkça, ne Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimizi düzenli bi
çimde yürütebiliriz, ne ihracata dönük endüstrileri
mizi geliştirebiliriz, ne dış ödeme açıklarımızı kendi 
üretim gücümüzle kapatabiliriz, ne Ege'deki hakiarı-
rmzı gereği gibi koruyup değerlendirebiliriz, ne de 
güçlü bir ulusal savunma sanayiine kavuşabiliriz. Bü-
ıün bunları yapabilmenin temelinde, çağdaş bilgi ve 
teknolojinin biran önce ve etkin biçimde getirilip Türk 
baUanm hizmetine sunulabilmesi yatmaktadır. Bu ya-
':-!rnad:kça, ne hızlı kentleşmenin yarattığı ekonomik 
"•e sosyal sorunları çözebiliriz, ne toprakta, ne orman
da. re tarımda verimli ve insanca bir düzen kura
biliriz. Bu yapılmadıkça, Türk toplumu azı bölüşmek 
için çok kavga eden bir toplum olmaktan çıkarılıp, 
çok üreten ve âdil bölüşen güçlü ve dinamik bir 
topluma kolay kolay dönüştürülemez. 

Değerli üyeler: 

Kısaca. Türkiye'nin gündemindeki en önemli ko
nunun bu olması gerekir. Türk haikmı, çağdaş bili
min ve ileri teknolojinin sağlayabileceği meyvelerde:';. 
daha iyi yaşama olanaklarından biran önce yararlan-
dii abürnemiz gerekir. Bir avuç insan için değil, her
kes için bu olanağı sağlamamız gerekir. Oysa, ne bu 
Hükümetle, ne de onun bu cılız bütçesiyle bunları 
yapmak olanağı yoktur. 
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Bunların yapılabilmesi için, Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidar olması; işçisi, köylüsü, memuru ve 
aydını ile tüm çalışanların yönetime ağırlıklarını koy
maları şarttır. Bunun ilk seçimlerde gerçekleşeceğini 
bilen tutucu güçler, bu yüzden hırçınlaşmaktadırlar, 
sokakla bu nedenle işbirliği yaparak sol korkusu 
yaratmaya çalışmaktadırlar. Sağ kanadın en büyük 
partisi olan Adalet Partisi, kendi yarattığı bu huzur
suzluk ve terör ortamından özel bir parti çıkarı da 
ummaktadır. Soldan sağa oy kayması olamayacağına 
göre, (Bunu Adalet Partisi 12 Ekim 1975 seçimlerin
de açıkça görmüştür.) bunu bildiği halde, Adalet 
Partisi toplumda sol korkusu yaratabildiği ölçüde 
sağın, kendi dışındaki sağın, dağılmış oylarını kendi
sinde toparlayabileceği hesabı içindedir. Bunun için
dir ki, Adalet Partisinin başı koalisyon ortaklarından 
birinin sokaktaki kaba kuvvetini kullanarak, ötekilere 
gitmiş olan sağ oyları kendisine çekmeye hazırlan
maktadır. Böylece, bir seçim taktiği uğruna sokağı 
kana bulamakta, gençleri vurdurmaktadır. Böylesi
ne uyumsuzluk içinde çalışan bir Hükümetin Büt
çesinin de aynı hastalıklarla ve çelişkilerle dola olması 
doğaldır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu Hükü
mete güvenoyu vermedik; çünkü, temsil ettikleri zih
niyetle iç ve dış politikada neler yapacaklarını biliyor
duk; onun için vermedik. Biz, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak bu Hükümete güvenoyu vermedik: çün
kü, ülkede huzuru, iç barışı bozacaklarını, milleti 
cephelere böiecck'enni biliyorduk; onun için verme
dik. Çünkü, halka ters düşen ekonomi politikasının 
sonucu olarak yoksulu, dargeliriiyi daha da ezeceği
ni biliyorduk; onun için vermedik. Anayasada geriye 
dönüşü amaçladıkları için vermedik. Pahalılık ve 
enflasyonla savaşamayacaklarını bildiğimiz için ver
medik. Ekonomimizin iç ve dış dengesini bozacakları, 
plan disiplininden uzaklaşıp ülkeyi yeni darboğazlara 
sokacaklarını bildiğimiz için güvenoyu vermedik. 

Bu Hükümete güvenoyu vermemiş, onu reddet
miştik. Şimdi de aynı nedenlerle ve onun zihniyetini 
yansıttığı için bu Hükümetin Bütçesini reddedeceğiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu adına he
pinizi saygı ile selâmlar ve beni dinlediğiniz için te
şekkürlerimi sunarım. (C. II. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üstünel. 

Şu ana kadar grupları adına söz talep eden sayın 
üyeler, Sayın İskender Cenap Ege hariç, birer defa 
görüşmüş oldular. Ancak, gruplar adına yapılan gö

rüşme bitmiş sayılmaz. Sayın Haydar Tunçkanat 62 
dakika konuştular, M. B. Grupunun 58 dakika bakiye 
müddetleri var. Sayın Zeyyat Baykara 60 dakika lco-
nuşıula r, Grupunun yine 60 dakika bakiye söz hakkı 
var. Sayın Erkmen 62 dakika konuştular, grupunun 
58 dakika bakiye süresi var. Saym Üstünel 10 dakika 
fazla konuştular. 

Grupları adına bu haklarını istimal etmek iste
yen sayın üyeler var mı?. Çünkü, gruplar adına gö
rüşmeler bittikten sonra şahısları adına görüşmelere 
geçeceğiz, tekrar gruplara dönemiyoruz. 

RECAt KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
ba sorunuzu biz, Grup olarak 1 nci tur konuşma sü
resi açısından tevcih edilmiş soru olarak kabul ediyo
ruz. 1 nci tur bakiye söz hakkımız yok; ama 2 nci 
turda var. 1 nci tur bakiyeler halledilsin ondan son
ra 2 nci tura sıra gelsin. 

Bz^ŞKAN — Görüşmek isteyen var mı efendim? 
Birinci tur için bakiye haklarını istimal etmek isteyen 
grup var mı?. («Yok» sesleri.) 

ikinci tur için sayın gruplara söz vereceğim, talep 
eden var mı efendim?. («Yok» sesleri) Grupları adına 
yapılan görüşme burada böylece bitmiştir. 

Şimdi şahısları adına söz talep eden arkadaşla
rımın adlarını sırasıyle okuyorum : 

Sayın Ekrem Kabay, Sayın Mehmet Feyyat, Sa
ym Talât Doğan, Sayın Hamdi Özer, Sayın Hasan 
Güven, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Suphi Karaman, 
Sayın Selâhattin Babüroğlu, Sayın Hüseyin öztürk, 
Saym Fethi Çelikbaş, Sayın Niyazi Unsal, Sayın 
Sabahattin Savcı, Sayın Süleyman Ergin. Saym Ziya 
Müezzinoğlu vazgeçtiler. Sayın Veli Uyar, Sayın Ah
met Nusret Tuna. 

Şimdi, 6 kişiyi aştığı için lehte, aleyhte, üzerinde 
olmak üzere, bu söz talep eden arkadaşlarımın sıra
sını tanzim edeceğim, sorayım efendim; Sayın Ekrem 
Kabay?. 

EKREM KABAY (Burdur) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Saym Mehmet Feyyat?. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Söz sıramı Ni

yazi Ünsal'a devrettim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Niyazi Ünsal'dan sorayım 

efendim; lehte mi, aleyhte mi?. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Talât Doğan? 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Bendeniz Sayın Se

lâhattin Babüroğlu'na sıramı verdim efendim. 
BAŞKAN — Sıranızı Babüroğlu'na verdiniz. 
Saym Babüroğlu? 
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SELAHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer?. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Güven?. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal?. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman0. Yok. Sayın 

Hüseyin Öztürk?. Yok. 
Sayın Fethi Çelikbaş?. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savcı?. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Ergin?. Yok. 
Sayın Veli Uyar? Yok. 
Sayın Ahmet Nusret Tuna?. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Biz sıralarken işimiz devam etsin. 

evvelâ lehinde sırada Sayın Ömer Ucuzal. 
Buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

1976 Malî Yılı Konsolide Devlet Bütçesi Kanun 
tasarısının tümü üzerinde görüşlerimi arz etmek üze
re huzurlarınıza geldiğim şu anda, geçmiş yıllarda ol
duğu gibi, yine bu tasarının hazırlanmasında emek 
ve- çaba sarfeden görevli kişilerin tümünü ve bu büt
çenin gelir kaynaklarının yaratılmasında bedenen ve 
fikren emekleri geçen vatandaşlarıma şükranlarımı 
ifade etmeyi zevkli bir görev sayarım. 

Sayın senatörler; 
Büyük Milletimizin 1976 yılında siyasî, iktisadî 

ve sosyal hayatına yön verecek olan bu bütçe tasa
rısının beraberinde getirdiği imkânları, yaratacağı 
kaynaklar silsilesini ve tedbirleri görerek, hakikaten 
istikrarlı bir büyümeyi ve sosyal adaletin yaygınlaş
tırılmasını sağlayacak güçte olduğunu kabul ediyor, 
bu itibarla bu bütçe tasarısını yapan ve getiren Hü
kümetimizi de tebrik ve takdir etmemek en azından 
insafsızlık olur diyorum. 

İnsafsızlık olur diyorum; çünkü, on ay geriye 
dönüp baktığımızda, Milliyetçi Partiler Topluluğun-
ca Hükümetin kurulduğu günlerde Türkiye'nin siya
sî, iktisadî ve sosyal şartları nelerdi, Hükümetimiz 
nasıl bir terekeyi devralmıştı, bu terekeyi bir defa 
daha yeniden tadat edip gözden geçirmekte yarar 

var; yarar var diyorum, her türlü buhranlardan 
memleketimizi nasıl çekip çıkardığımızı tefrik, Hü
kümetin başarılı hizmetlerini tespit ve bu bütçe ta-
sansıyle Millet hayatında ulaşılacak seviyeyi göre
rek, böylece taahhütlerine sadık, görevini başarmış 

I insanlar gibi gönül rahatlığına ulaşalım. 
i 

Değerli arkadaşlarım; 
10 ay geride ciddî bir hükümet buhranı vardı, bu 

buhran önlendi. Sonra, sayısız ekonomik buhranlar 
vardı, memleketin sinesinde bu buhranların levhala
rı vardı. Bu levhalarda zamlar, pahalılık, enflasyon, 
yokluk, karaborsa, kuyruk ve vesikalar yazılıydı. 
Bu levhaları yazan da, memleketin sinesine diken de 

• elbet bizler değildik. Bu hayırsız eserlerin sahipleri 
j ve mucitleri beceriksiz, bilgisiz, güçsüz ve yüreksiz 
j tutum ve davranışlarıyle, memleketi insanları aç, 

hayvanları aç, toprağı aç bir ülke haline getirdiler. 
Bu hale gelişin nedenlerini saymaya da lüzum yok. 
Bir sistem uygulamasıydı, bünyeye uymadı. Bir ehli
yetsizlikti, gaz pedalına basıldı. Bir beceriksizlikti, 
arabasını deviren kişi gibi, yürütemediği arabayı terk 
edip, suçundan da korkarak kaçtı. 

Şunu demek istiyorum; hükümetten kaçan Ecevit, 
kendi yarattığı buhranların korkunçluğundan korka
rak kaçtı. Yarattığı buhranlara, ne yazdığı kitaplar, 
ne bildirgeler, ne de uzman diye yanına aldığı kişi
ler çare bulamaz hale geldiler. Tecrübesizliklerini bi
liyorduk; ama ehliyetsiz ve güçsüz olduklarını da 
böylece kendileri ortaya koydular. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buhranları yazacağız, bunları söyleyeceğiz, bun

ları hep tekrar edeceğiz. Böyle yapmanın yararı var. 
Yararı var; millet hayatında Devlet hayatına talip 
olanlar hadlerini bilerek bu görevlere talip olanlar 
diye. Devlet hayatında, millet hayatında başarıya 
ulaşmış, ehliyeti, cesareti, gücü belirlenmiş, yaratma 
ve yapma gücü memleket hudutlarını aşan vatan ev
lâtlarını tahrip değil, teşvik için, memlekete ve mille
te daha iyi, daha güzel hizmet ettirip eserler kazan
dırmak için, yardımdan Devlete ve millete fayda gele
ceği için söyleyeceğiz; yoksa, aziz milletimizin 1974 
yılında ve Ecevit döneminde çektiği ıstırapları yeni
den dile getirip yaşatmak için değil. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Hükümetimiz, ikinci görevi olan iktisadî 

buhranları da, almış olduğu ekonomik ve malî ted
birlerle, yani hiç bir vatandaşa yeniden külfet yük
lemeden, aksine, memura, işçiye, memur emeklisine 
ve işçi emeklisine, 1974 buhramyle gücünü yitiren 
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bütün kesimlere, Devletin imkânı nispetinde veya bu
nu aşan nispette maaş ve ücret artırımı yaptığı gibi, 
köylüyü ve çiftçiyi üretime teşvik ve ürünü arttırmak 
için de gübre ve tohumluk fiyatlarında indirimler 
sağladı. Taban fiyat politikasını, derinliğine yarattığı 
araştırma ile en iyi şekilde tespit etti ve uyguladı. 
Depolardan arsalara, arsalardan tarlalara taşan ih
raç mallarımıza ihraç imkânı yaratma gibi, gereken mal
ların yatırım sahasına intikali için gereken tedbirleri 
de alıp uyguladı. Duran fabrikaları, durmuş yatırım
ları harekete geçirip, yarım kalanları tamamlad; 
böylece üretime ve istihdama imkân sağladı. Geri 
kalmış bu işlerin tamamlanması yanında, yılın yatı
rım programları da plan hedeflerine göre uygulandı. 
Memleketin muhtaç olduğu, darlığı yaratılan ve yok
luğu çekilen mallar için tedbirler alınarak, vatan sat
hına dikilen buhranlar levhaları sökülüp, yerlerine 
«zamların, pahalılığın, enflasyonun, yokluğun, kuy
rukların ve vesikaların sona erip, ezenlerin gittiğini, 
ezilmenin bittiğini, insanca yaşama döneminin başla
dığını» taşıyan levhalar dikildi. Kalkınma hızı, geliş
miş ülkeleri de geride bırakan ve Plan hedefini teş
kil eden yüzde 10,9'luk seviyeyi aştı. Fert başına 
millî gelir nispeti 800 doları aşmış, enflasyon hızı 
gaz pedalına değil, fren pedalına basıldığı için res
mî belgeler, yüzde 30'dan yüzde 11 seviyesine dü
şürüldü diyor. 

Hükümetin hesabı bir yönü ile doğru olsa büe, 
Hükümet tevazu gösteriyor. Yılın ilk üç aylık döne
mini kendi hizmet dönemiyle birleştiriyor. Esasen, 
birleştirme bence yanlış. Çünkü, yılın ilk üç aylık 
döneminde kendisi yoktu, başka Hükümet vardı. Bu 
Hükümet de 1975 yılının Şubat ve Mart aylarında 
sigaraya, ekmeğe, şekere, elektriğe, Devlet Demiryol
ları nakil ücretlerine yüzde 25-100'e yakın zam yap
mış, böylece bir pahalılığa ve enflasyona hız vermiş
tir. Bu hızı, yılın geri kalan dokuz aylık döneminden 
düşer ye geri kalandan da ithalât enflasyon payını 
tenzil edersek, ortada yüzde 11 değil 1 de kalmamak
ta. Böylece, Milliyetçi Partiler Topluluğu Hükümeti
ni bir defa daha tebrik etmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ekonomik buhranlar aşılmış, para kredi durumu 

tabiî (yukarıda arz ettiğim) tedbirler içinde ayarlan
mış, hem tedbirlere, hem de dolayısıyle kendisine is
tikamet verilmiş ve iyi işlenmiştir. İşbaşına gelen Hü
kümetin yarattığı güven, mevduatın yüzde 20 gibi 
bir artışla 120 milyara ulaşmasını sağlamış; eliniz
deki bütçe tasarısında birçok tedbirler meyanında, 

I sosyal sahayı etkileyecek güzel fonlar ihdas edilmiş, 
geri kalmış ülke diye adlandırılan vatan parçamız 
için imkân sağlayacak bütçede az da olsa yol açıl
mış Bütçenin, geçen 10 yılın içinde cereyan eden 

I olaylar, olayların yarattığı buhranlar, buhranların ge
tirdiği tahribatlar, bunların yanında da Cumhuriyet 

I Halk Partisi gibi muhalefet... 

Yukarıda kısmen arz ettiğim iktidar dönemlerin
deki başarısızlıklara rağmen, bütçenin 10 yıl sonra 
karşımıza 16 milyar 718 milyondan, 154 milyor 240 
milyonluk bir güzel boyla karşımıza gelişini sevinçle 
karşılıyor ve bu nedenle de Hükümetimizi şükranla 

I anıyoruz. 
Geçen 10 yıl, buhransız, çekişmesiz, milletimize 

yakışır bir vakar içinde hizmet yarışı olarak geçir
meye imkân verilseydi, hiç şüphesiz bugün her me
selesini halletmiş bir refah devleti, mutlu bir Türki
ye olacak, belki bütçemiz 500 milyarlık bir hüviyet
le bizi karşılayacaktı. Büyük Atamızın ideali, medenî 
milletler seviyesine ulaşacaktık. Her şeye rağmen de
ğerli arkadaşlarım, ümitsiz değilim. 

Sayın Başkanım, kaç dakikam var acaba? 

BAŞKAN — Bir iki dakikanız var efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arkadaş

larım; 
I Kalan zamanımı da kısaca Cumhuriyet Halk Par

tisi Sözcüsünün mesnetsiz olarak ileri sürdüğü bazı 
I hususlara hasretmek istiyorum. 

Evvelâ, Hükümetimizi, silahlı gayri meşru kişi
leri Devlete depo yapma gibi bir asılsız iddiayı ileri 
sürdüler. Buna kısaca cevabım şu: 1974 yılında çı-

I kan, daha doğrusu çıkarılmasına yardımcı oldukları 
I ve takip ettikleri Af Kanunu neticesi; suçlu olduk

ları, vatana ihanet ettikleri, rejime kastettikleri mah
keme kararlarıyle sabit olan kişilerin binlercesini ken-

I dileri Hükümet dönemlerinde Devlete yerleştirmişler
dir. Kendi yaptıkları işi bize yüklemeye hakları yok
tur. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Sayın İktisat Profesörü, «Sunî gübre fiyatını ucuz

lattınız da ne sağladınız?» gibi bir fikir de ileri sür-
I düler. Evet, Hükümetimiz Nisan başında gübre fi

yatını ucuzlattı; ama Sayın Profesör Ankara ve îs-
I tanbul'dan başka memleketimizi bilmiş olsaydı, bu 
I ucuzlatmadan kimlerin istifade etmiş olacağını da, 
I tahmin ederim bilir, böyle bir meseleyi bu kürsüye 
I getirmezdi. 

Nisan ayı, Ege, Güney Anadolu ve Çukurova'da 
I mahsulün yeşil gübreye ihtiyaç duyduğu bir dönem-

69 — 



C. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1976 O : 2 

dir. Ucuzlatma ile ev\elâ yetişmiş mahsulün yeşil j 
gübresi karşılanmıştır. Saniyen, Anadoiunun dörtte 
üçü Nisan'dan, itibaren karın, sağuğun tesirinden j 
kurtulur, yavaş yavaş çiftçilik hareketi başlar. Bu ta- I 
rihten sonra Türkiye'de tütün ekilir, bu tarihten son
ra Türkiye'de, pamuk ekilir, bu tarihten sonra 40 mil- i 
yon vatandaşın 8, 10 ay, hatta bugün hâlâ taze tur
fanda yediği sebzenin gübresi devamlı olarak kul
lanılır. 

O halde, Hükümetin aldığı kararla yapılan ucuz
latmadan, Türkiye'de Türk çiftçisinin yüzde yüzüne I 
yakını istifade etmiştir. Bunun aksini ileri süremez
ler; ileri sürdükleri takdirde, Sayın Profesörün İstan
bul Köprüsü yapılmadan söylediği sözler ve yapıl
ması, münakaşasının sonunda, köprünün bugün ne 
sağladığı konusunda söylediği sözlerin ne hale geldiği ! 
gibi, ba meselede de ileri sürdüğü fikirler tamamen 
hüviyetini kaybeder. 

Değerli arkadaşlarım; j 
Bu kürsüden bir mesele ileri sürdüğünüz zaman. I 

neticesine katlanmak mecburiyetindesiniz. «Türkiye'-
de mevcut Hükümet ve Ifeşkanı 1924 Anayasasını 
gedmek istiyor» diyorsunuz. O Anayasa'mn, bir ayı- j 
bı yoktur. O Anayasayı yapan ve 36 sene bu Anayasayı S 
hükümran halde tutan, başta büyük Atatürk ve arka
sında Cumhuriyet Halk Partisi.. Şimdi. Atatürk'e ) 
karşı bir tutum ve davranış içindesiniz desem, estağ- i 
furuüah diyeceksiniz; ama bu kürsüye getirdiğiniz j 
meseleleri çok iyi hesap etmeniz lazım: nasıl ki, ileri } 
solcuların bir takım fikirleri ileri sürerek Türk Ceza | 
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerine kar^ı çıktık
ları gibi. O kanun da Büyük Atatürk'ün döneminde i 
tedvin edilerek miüet hayatında faydalar sağlamak i 
için konmuştur. 

Değerli arkada,şiarım; j 
i976 Yılı Bütçesinin Aziz Milletimize mutluluk- j 

lar getirmesini Ulu Tann'dan, diler, Yüce Heyetinizi I 
saygı ile selâmlarım. (A.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni tasnife göre söz sırasını bir I 
defa daha arz edeyim. Aleyhte konuşma sırası Sayın j 
Ekrem Kabay'da. i 

Üzerinde Sayın Hamdi Özer, lehinde Sayın Fethi j 
Çelikbaş, aleyhinde Sayın Niyazi Unsal, üzerinde j 
Sayın Ahmet Nusret Tuna, lehinde Sayın Sabahattin ! 
Savcı, aleyhinde Sayın Seiâhattin Babüroğlu. Bundan j 
sonra lehinde ve üzerinde konuşacak olmadığından, İ 
Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Hasan Güven sıra ile 
konuşacaklar. i 

Buyuıun efendim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

150 milyar lirayı aşkın 1976 Malî Yılı Bütçemizi, 
bozulmuş olan iç barışın tedirginlik yarattığı bir dö
nemde görüşüyor olmamızın üzüntüsünü taşıyorum. 
Bütçelerin amacı, ülke halkının geçim koşullarını ki
şiye mutluluk getirecek, ülkesini uluslararası ekono
mik dengede tutabilmek için sömürüye kapalı, varsa
yımlardan uzak; yani gerçekçi bir öz taşıması olma
lıdır. Bütçe hazırlayıcıları kişi, aile, şirket çıkarlarını 
değil, ulus bütünlüğünü de göz önünde tutmalıdır. 
Halkın devlete ve mutluluk düzenine olan inancı yü
rütme organına duydukları güven duyguları ile güç 
kazanmalıdır. Bütçelerde en önemli ilke, bütçenin her 
yıl artan bir bölümünün üretken yatırımlara ayrılma
sı olmalıdn. 

Değerli üyeler; 
1976 Bütçemizi gelişmiş ülkelerin bütçesi ve geliş 

me yöntemleriyle karşılaştırma yaparak önerilerde 
bulunmak, tartışmak en doğrusu olurdu. Ne yazık 
ki, o ortam yoktur. Cumhuriyetimizin, demokrasimi
zin, 40 milyona ulaşan halkımızın yararına kuşkulu 
gözlerle bakıldığı, sağdan, ya da soldan olsun, şu ka
dar vatan evlâdının öldürüldüğü, öğretim özgürlüğü
nün, can güvenliğinin kalmadığı, binlerce kamu gö
revlisinin tedirgin edilip sindirilmek istendiği, Danış
tay kararlarına uyulmadığı, kitabın suçlu, düşünme
nin suç sayıldığı bir ortamda bu Bütçe ile daha ne 
kadar vatan evlâdının yaşama hakkının elinden alı
nacağı kaygıları varken, ancak rejim konuşulur, an
cak rejimin esenliği konuşulur. 

Değerli üyeler; 
Hükümet ortaklarından Sayın Demirel, Sayın 

Feyzioğlu, Sayın Tür keş'e ve partilerinin sözcülerine 
bakılırsa, bozulmuş olan iç barışın sorumlusu, kusur
lusu kendileri değildir. Onlara göre kusurlu, Cumhu
riyet Halk Partisidir. Hükümet içindeki bu kesimin 
ve parti sözcülerinin, Parlamento üyelerinden, bazı
larının, Sayın İçişleri Bakanının, ortakları Millî Selâ
met Partisi Grupunun farklı görüşlerini bile görmez
likten, aldırmazlıktean gelip suçlamalarını gelişi gü
zel, sorumsuz, kanıtsız bir biçimde sürdürmeleri son 
derece önemli bir noktadır. Özgürlükçü demokrasinin 
yaşaması istenilen bir düzende Hükümet, yasaları ta
rafsız uygulamak zorundadır. Hükümet, taraf tutu
yorsa, Devletin güvenlik kuvvetlerini anarşinin içine 
sokuyorsa, o Hükümetin özgürlükçü demokrasiyi ko
ruyacağı, gereklerini yerine getireceği düşünülemez. 
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Ne hazindir ki, Hükümetimizi böyle bir havaya giri
yor görmekten ülkemiz son derece kaygılıdır. Bu nok
tada Hükümet ortaklarından Sayın Türkeş'in bir ki
tabından bazı düşüncelerini sunuyorum : 

Kitabın adı «Yeni Ufuklara Doğru» Sayfa 37; 
«Yüz yüzelli yıldan beri Türk aydınları ve Türkiye--
yi idare edenler yanlış bir zihniyetin tesiri altında kal
mışlardır. Bu yanlış zihniyet, yaibancı memleketlerdeki 
idareleri taklit etmekle Türkiye'yi kalkındırmaya ça
lışmak zihniyetidir. Memleketi idare edenler, mem
leketin ileri gelen aydınları Fransa'daki Parlamento 
sistemini, İngiltere'deki Meşrutiyet sistemini memle
kete bir sokarsak, Türkiye'nin bütün dertleri, bütün 
davaları bir anda çözülecek iddiasında bulunmuşlar
dır.» 

Sayfa 10; «ikinci Mahmut gelmiş kavuğu, şalvarı 
zorla çıkarttırmış, itiraz edenin boynunu vurdurmuş; 
fes, pantolan giydirmiş, tamam, memleket modern 
oldu demiştir. Ondan sonra Tanzimat ilânı, Bir ve 
İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet... Yine değişen yok. 
Hep taklitçilik...» 

Sayfa 15; «Her milletin durumunun başka olduğu
nu nazarı dikkate alarak biz diyoruz ki, yeni millî 
bir doktrin bir sistem lâzım». 

Değerli üyeler; 
Parlamenter sistemi ve Cumhuriyeti Batı taklitçili

ği olarak gören sayın Türkeş'in, bunların yerine yeni 
bir sistem koymak özlemini kendi dilinden bilgileri
nize sundum. Şimdi, Anayasamızdan bazı maddelere 
birlikte bir göz atalım : 

Anayasa «Madde 1. — Türkiye Devleti Cumhu
riyettir». 

Anayasa «Madde 9. — Devlet şeklinin Cumhuri
yet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirile
mez.» 

Sayın Başbakanımızdan bir soru soruyorum; ka
muoyu önünde soruyorum, Yüce Parlamento önünde 
soruyorum: Ortağınız sayın Türkeş'in parlamenter dü
zeni, Cumhuriyet yönetimini, Anayasamıza rağmen 
Batı taklitçiliği bulmasına, yerine yeni bir sistem dü
şünmesine katılıyor musunuz?... 

Sayın Türkeş aynı kitabında (Sayfa 26) «Devrim
ciliği kabul etmiyoruz. Devrimcilik gibi eski olan her 
şeyi kötülemek, tarihimize, ceddimize küfür etmek 
bizim doktrinimizde yoktur. 

Sayfa 32 : «Memleketimizde yıllardan beri mil
letimizi idare eden devlet adamları yöneticiler, aydın
lar büyük hataların içine düşmüşlerdir. İşte zaman 
zaman devrimler, inkâlıplar diye büyük sözlerle orta- I 
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ya atılan birçok hareketler yapılmıştır. Fakat bunla
rı tetkik ettiğimiz zaman, bunların hepsinin mahiyeti 
taklitçiliktir.» eliyor. 

Yeniden Anayasamıza dönelim, Anayasamızın 
cıcvnmier konusundaki hükümlerini inceleyelim : 

Anayasanın başlangıç bölümü 4 ncü paragraf : 
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesinin, Millî Mücadele 
ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk devrimlerine 
bağlılığın şuuruna sahiboimak. 

«Anayasa madde 153. — Devrim kanunlarının, bu 
Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürür
lükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı oldu
ğu seklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.»' 

Şimdi sayın Flükümet Başkanından ikinci sorumu 
soruyorum : Cumhuriyet tarihimizin içinde düşünüle-
bilen devrim, Atatürk devrimleridir ve sayın Türkeş' 
in de içinde bulunduğu 27 Mayıs Devrimidir. Kendi
nin de içinde bulunduğu devrime inkılâp denilmedi-
ğine göre, Türkeş'in kitabında devrimler, inkılâplar 
biçiminde ifade ettiği düşüncesindeki maksat, Ata
türk devrimleridir. Kendisine Milliyetçi Cephe Hü
kümeti adını veren Hükümet, Atatürk devrimleri ko
nusunda Türkeş'in ileri sürdüğü düşünceyi paylaşmak
ta mıdır?... 

Sayın Türkeş kitabının 29 ncu sayfasında şöyle 
diyor: «Avrupa İktisadî İşbirliğinin ilim adamları ta
rafından yapılan incelemelere göre, bugün Türkiye'de 
yürürlükte bulunan plan ve programa göre, memle
ketin yılda kalkınma hızı c/c 7 olarak kabul edil
miştir. % 7'nin r r 3'ü her yıl artan nüfus ihtiyaçla
rına gitmektedir. Geri kalan c/c 4'ü elde edildiği tak
dirde, bu hızla Türkiye kalkınacak olursa, bugünkü 
Avrupa ileri memleketleriyle ancak 249 yıl sonra ay
nı seviyeye gelebilir. Böyle bir yavaş harekete, Türk 
milletini sefalet içinde, perişanlık içinde kalmaya, 
süründürmeye zorlayarak; böyle az bir kalkınmaya 
şuurlu Türk milliyetçileri olarak isyan etmek, baş kal
dırmak,-Türk milletinin varlığını bir an önce kurtar
mak davası güdenler için en kutsal bir vazifedir. Mil
liyetçi hareket olarak bunu yapıyoruz.» 

Sayın senatörler; 
Parlamenter düzene, Cumhuriyetimize, Atatürk 

devrimlerine kimin nasıl baktığını sergiledik. Şimdi de 
isyan ve baş kaldırma çağrıları.... 

Hükümet bütün bunlara rağmen, Hükümet olma
sına rağmen, bozulan iç barış sorumlusunu kendi dı
şında aramaya devam edecek midir?.. Bekleyelim, bir
likte göreceğiz. 

Hükümet; güvenlik mahkemelerinin dava dosya
larını, yurtsever yazarların, üniversitede çocuğu bulu-
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nan anaların, üniversite hocalarının, üniversite öğren
cilerinin, tüm demokratik kuruluşların sesine kulak 
vermek zorundadır. Bu dileğimiz, özgürlükçü demok
rasiye az da olsa inandıkları umudundan gelmektedir. 
Tüm sorumluluğu başkalarında aramanın zayıflığın
dan mutlaka kurtulmalıdırlar. 

Çıkmaz sokaklardan geri dönmek genellikle zor 
olur. Önemli olan, çıkmaz sokağa girmemeyi, hattâ 
yan yoldan dönmeyi cesaretle yapabilmektir. 

Aynı yolda Tercüman Gazetesinin 7 Kasım 1975 
günlü uyarısını sunuyorum. Tercüman Gazetesi solcu, 
ya da tarafsız bir gazete değildir, Hükümet traflısı-
dır. Buna rağmen adı edilen günde gazetenin baş
makalesini birlikte görelim : 

«Üniversitelerin açılmasıyle sağ - sol grupların 
çatışmaları başlamıştır. Aslında bu çatışmalar azın-
liktadır. Çoğunluk okuyamamaktan yakınmaktadır. 
Her şeyden önce vazifesi, bu kadar kişi açıkta bek
lerken, işgal ettiği üniversiteyi en kısa zamanda bi
tirip vatan hizmetine koşmak olması gerekirken; ken
di kanından, canından, milletinden olan bir diğerini 
vurmak, vatanına yürekten bağlı her Türk'ü ciddî en
dişelere sevk etmekte ve istikbalimiz hakkında ka
ramsarlık yaratmaktadır. Diğer öğrencilerimiz sağ
cı - solcu diye bölünüp okuyamayacak hale gelirse; 
hocalarımız, öğretmenlerimiz fikir ayrılıklarından ötü
rü âdeta kan davası güderse; bundan elbette Türkiye 
zarar görecektir. Unutmayalım, bölününce yıkılmak 
kolaylaşır. Kargaşalık; ancak dikta heveslilerine im
kân verir. Hürriyetlerin gasp edilmesi unutmayalım 
ki; biz bu hürriyeti bir imparatorluğun yıkılması pa
hasına ele geçirdik, birkaç maceracı uğruna feda ede
meyiz.» Diyor ve Tercüman Gazetesi devamla, san
ki Hükümetten umudunu kesmişçesine Hükümete de
ğil, gençlere çağrıda bulunarak uyarısını noktalıyor 
ve şöyle diyor : «Gençlerin akıllarım başlarına topla
maları ve her şeyden önce aynı milletin çocukları ol
duklarını unutmamaları lâzımdır.» Oldukça düşün
dürücü bir çağrı. 

Ya analar ne diyor?.. Anaların toplantısında Cum
hurbaşkanımızın eşi sayın Emel Korutürk ile Senato 
Başkanımızın sayın eşi Perihan Arıburun da bulun
maktadır. Annelerin sesi; «Cinayetler sürüp gidecek 
mi? Hükümetin umursamazlığına seyirci mi kalacağız? 
Başbakanlığa yürümeliyiz. Çocuklarımızın kanlı göm
leklerini göstermeliyiz. Parlamentoya yürümeliyiz. 
Sizin de çocuklarınız var demeliyiz. Kızılay'daki gök
delenin üzerine dev boyutlu bir yazı asalım. Çocuk
larımıza can güvenliği istiyoruz diyelim. Çocukları

mızı ülkücüler, solcular diye ayırmayalım diyelim. 
Hepsi bizim çocuklarımızdır diyelim. Sıkıyönetimsiz 
bir düzen istiyoruz, barış içinde yaşamak istiyoruz 
diyelim.» diyorlar analar. Bu seslere kulak tıkana-
maz. 

Hükümetin ve Hükümetin kuruluşuna yardımcı 
oian çevrelerin asıl huzursuzluk nedenini kestirmek 
zor değildir. Nedir o?.. Hızla gelişen ve şu anda tek 
başına iktidar olma gücüne ulaşmış bulunan Cumhu
riyet Halk Partisi. Tüm karalamaları, uygunsuz söz
leri, söz dinlememeleri, gerçekleri görmemelerinin 
asıl kaynağı budur. Aslında doğru yol; madem ki 
özgürlükçü demokrasi savunuculuğu yapıyoruz, so
nuçlarına katlanmak da kuralın gereğidir. 

Halka gitmemek için birtakım karanlık güçlerle, 
şu kadar gencin kanına girmek, düşüncesi ne olursa 
olsun, milliyetçilikle, yurtseverlikle, Devlet adamlığıy-
le bağdaşamaz. Tüm umutlar gitmeden; iyiye, güzele. 
doğruya bekliyoruz. 

Yüce Senatoya en içten saygılarımı sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, üzerinde. 
j Buyurun. 
! HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 
j senatörler; 
j 1976 yılı Bütçesi, Cumhuriyet tarihimizin en bü-
| yük rakamlı ve parası en düşük değerli bütçesidir. 
| Esasen tüm bütçelerimiz bu tempo ile birbirini kova

lamaktadır. Fiyatlar arttıkça paranın satınalma gücü 
düşerek, yatırım ayrılan rakamların total değeri 
bir öncekinden farksız hale gelmektedir; tıpkı bir 
kilo pamuğun bir kilo demire eşit olduğu gibi. 

Bu nedenle, geçen yıllardaki rakamlardan daha 
kabarık bir bütçe oluşu başarı işareti sayılamaz. Asıl 
başarı, bütçenin yerine mahsup edilişinde görülecek
tir. 

Eğer bir devlet, fiyatların artışına paralel olarak 
I yatırım bütçelerinde artış yapmazsa, kalkınma plan 
| hedeflerine ulaşmayı tesadüflere terk etmiş olur. 

Eğer bir devlet, fiyat artışlarına paralel olarak 
maaş ve ücretlerde artış yapmazsa, toplumun dar ge
lirli kesimini kendi eliyle yolsuzluğa ve yoksulluğa 
atmış olur. 

Sayın senatörler; 
Üretim, fiyat ve tüketim politikamız çok sakat 

işlemektedir. Üretimi artırmak için fiyatları artırma
yı çare sanıyoruz. Halbuki, üreticinin emeğini teknik 
yardımlarla asgariye indirsek, üretim daha bollaşır 
ve tüketicinin emeği, aynı fiyatlarla daha da fazla 
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değerlendirilmiş ve tüketici kesimi de satmalına gü
cünden hiçbir şey kaybetmemiş olur. 

O Iıalde, bir devlet üreticinin emeğini topluma 
yararlı biçimde değerlendirmek yeiuyle üretimi ar
tırma tedbirlerini aldığı gibi, bu ürünlerin tüketicile
rine de satinaima gücünü sağlayıcı tedbirler almalı
dır. 

Bu her iki tedbir, birbirine paralel olmazsa, hem 
üretici kesim, hem de tüketici kesim mutiu bir azinlik 
olan istifçi ve tefecilerin vurgun ve sömürü yemi olmak
tan kurtulamaz. Vurgun, sömürü ve tefeciliği meslek 
haline getirenler, sosyal bir devletin temelini çökert
meye çalışan köstebeklerdir. Bunlar, toplumda eko
nomik anarşi yaratarak, siyasal düzen patlamaları
na yol açarlar. İşte, görmekte olduğumuz ve görece
ğimiz anarşi -depremleri bunlara yönelik tepkiler
den başka bir şey değildir. 

Bunlara karşı toplum kesimleri korunmadıkça 
ve haklar zorianmasız verilmedikçe, bu sosyal fırtı
nadan kurtuluş olamaz. 

Sayın senatörler; 
Kir personel reformu yapıldı; kısa süre sonra de

forme edildi. Koiu uzun, hüneri fazla olanlar diledi
ğini aldı, Devletin adaletine sığınanlar perişan kakh. 
Hani; fiyatlar arttığı oranda memur, emekli, dul ve 
yetimlerin de katsayıları artacaktı?.. Emeklilere ayrı 
bir gösterge tablosunun yapılmasının nedeni de bu 
değil miydi? O günden bu yana fiyatlar yüzce 50 ora
nında arttı; katsayısı çakılıp kaldı. Bir aylık maaş 15 
günlük geçime yetersiz hale düştü. Birçok memur ve 
öğretmen geceleri şoförlük, otel bekçiliği, garsonluk. 
gündüzleri de memurluk ve öğretmenlik yapmakta
dır. Hani; Devlet memurundan ve öğretmenden bek
lenen sıfatlar? Ne yapsın bu insanlar? Rüşvet almı
yor, hırsızlık yapmıyor veya yapamıyorsa, çeluk - ço
cuğunu nasıl doyuracaktır? 

Muhterem arkadaşlar; 
Eğer Devlet memurları haysiyetle görev yapa

cak ve bazı yolsuz .kimselere avuç açmaktan kurtan-
lacaksa, katsayısının en az 12'yc çıkması lâzımdır. Sa.-
yın Hükümet, memurlara iki aylık ikramiye ver
mek ve en az geçim indirimini artırmakla dar gelirli 
insanlarım izi tatmin edemez. Emekli, dul ve yetimler 
ise bundan hiç yararlanamazlar; çünkü bunların en 
az geçim indirimi ile ilgileri yoktur. Memurlara kaç 
ikramiye verilecekse, bunların emekli, dul ve yetim
lerine de o kadar ikramiye verilmezse, katsayısı iie 
memurlara bağlı olan bu kitleyi koparıp atmış olur. 
Soruyorum; bunlar ne yapacaktır? 
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r Sayın senatörler; 
Görülüyor ki hükümetler, kendisini zorlama hak-

küia sahip olanlara haklarını teslim etmekte yarışıyor
lar; fakat bu hakka sahip olmayanların ellerinden 
müktesep haklarını dahi almaktan çekinmiyorlar. Eğer 
memur ve öğretmenlerin sendikal hakları, grev hakla
rı olsaydı, bugün katsayısı belki de 20'ye çıkardı. Eğer 
yine bu haklar olsaydı, almakta oldukları maaş tutar
ları üzerinden emeklilik aylığını ve 30 yıl tutarında 
emekli ikramiyelerini alabilirdi. Fakat bu haktan 
yoksun oldukları için, almakta oldukları maaş üzerin
deki müktesep emekli aylıkları ellerinden alındı ve 
keyfî bir gösterge tablosuna bağlı tutuldu. Böyle bir 
işlemin sosyal hukuk devletinde yeri olamaz. Üzerin
de «Sosyal Hukuk Devleti» yazılı lüks bir etiketle ada
letsizliği, eşitsizliği ve haksızlığı güzel göstermek müm
kün değildir artık. «Haklar alınır, verilmez.» sözü, 
çağdaş hukuk devletleri için değildir. Bu söz, böyle 
bir devlet kuruluncaya kadar sürdürülen kavganın pa-
rolasıdır. Bugün için sosyal hukuk devletleri hakları 
verir, alamaz. 

Sayın senatörler; 
Bu bütçe, bölgelerarasında dengeli bir halkınma 

ve yurt düzeyine yaygın bir refah sağlayacı nitelikte 
de değildir. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yapılan 
yatırımlar bu tempo ile devam ederse, bölgeler arasın
daki açıklık hiçbir zaman kapatılamaz. Köylerle, kent
ler arasındaki açıklık birkaç çağı içine alacak kadar 
derindir. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Aklın nerede idi 
vaktinde? 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Efendmi, bir şey mi 
söylediniz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır, 
hemşehrin olduğu için buradan yardım ediyor. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim, devam edi
niz; süre sizden gidiyor. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Aklımı sende bırak
ma, Sayın Ömer Ucuzal. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Devam 
edin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Devam et, de
vam. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Hâlâ, ülkemizde taş 
devri yaşayan insanlarımız vardır. Büyük çoğunluğu 
altyapıdan yoksun ve hele tamamına yakını da elek
triği tanımaz durumdadır. Bütçedeki yatırımlar bunlar
dan habersiz gibidir. Yatırım bütçeleri hemen her 
seferinde, yapmaktan çok aldatmayı amaçlar. Birçok 
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tesislerin listesi gelir; fakat yatırım bedelleri kasten 
düşük gösterildiği için, kimse ihaleye girmez ve yatı
rımlar bütçeye irat olarak ger'i döner. Size somut bir 
örnek vereyim. 

Uzun yıllardan beri Yazıhan bucağına içme suyu 
için uğraştık. Yapını progranıma alınarak 300 bin lira 
yatırım ayrıldı. Bunun sadece i 000 lirası yatırıma 
sarf edildi; 299 bin lirası irat olarak bu bütçenin içine 
tekrar döndü. Birçok köylerimize okul, ve sağlık evi 
programa alındı, yatırımlar tahsis edildi, yol olmadı
ğı veya düşük bir bedel gösterildiği için ihaleye giren 
olmadı ve yatırımlar geri döndü. 

Bu da gösteriyor ki, bir önceki yatırımların büyük 
bir kesimi, bir sonraki bütçelere irat olarak geri dön
mekte ve zavallı halkımız bu oyunlarla avutulmakta
dır. Samimî ve güçlü bir hükümet, bütçede gösterdi
ği yatırımları program döneminde kullanmalı, geri 
döndürenlerden hesap sormalı ve her parlamenter, 
özellikle bunun üzerinde durmalı ve Hükümeti denet
lemelidir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı, Hükümetin planlama 
teşkilâtı olmaktan kurtarılmalıdır. 

Sayın Başkanım, ne kadar müddetim kaldı efen
dim?.. 

BAŞKAN — 7 - 8 dakika var. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın senatörler; 
Bütçe ile ilgili görüş ve dileklerimi kısaca özet

lemekle huzurunuzdan ayrılacağım. 

1. Programlara göre yapılan yatırımlar zama
nında ve yerinde sarfedilerek, geri dönmesi önlenme
lidir. 

2. Fiyat ve ücret dengesi sağlanmalıdır. 
3. Memur ve işçilere verilecek ikramiyeler emek

li, dul ve yetimlere de verilmelidir. 
4. Memur ve emekli aylıklarına ait katsayısı 

en az 12'ye çıkartılmalıdır. 
5. 1970'den önce emekliye ayrılanlara da eşit hak 

tanınmalıdır. 
6. Muhtarlara aylık bağlanmalı ve isteyenler 

Sosyal Sigortalara prim ödemek suretiyle ka\ dolmalı
dır. 

7. Muhtaç, yaşlı ve sakatlara aylık bağlanmalı 
ve genci sigorta ihdas edilmeli, tarım işçileri sigor
tası kurulmalıdır. 

8. Memur ve öğretmenlere de sendika kurma 
ve grev hakkı tanınmalıdır. 

9. Devlet ve İktisadî Devlet Teşekküllerinde lüks 
ve israf asaklanmalıdır. 

10. istifçilik, kaçakçılık olarak kabul edilmeli 
ve cezaî müeyyideleri artırılmalıdır. 

Vurgun, sömürü ve tefeciliği meslek haline geti
renler. Devletin temel düzenini tahribe kalkışanlar 
gibi ceza görmelidir. 

Anahatları ile ifadeye çalıştığım bu öneriler, Par
lamento olarak, Hükümet olarak üzerinde duraca-
ğrmız konulardır. Bunların hemen hepsi hakkında 
kanun tekliflerim vardır. Sonradan, gazetelerden oku
duğumuza göre, Sayın Hükümetin de bu tekliflerime 
benzer kanun tasarılarının olduğunu duymakla mem
nunum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yalnız, kafama takılmış, düğümlenmiş olan bir 

sorunun çözümünü Sayın Hükümetten beklemekte
yim, dilemekteyim?. 

Hükümet, icraata başlar başlamaz, bu icraatının 
bütün ağırlığını memur ve öğretmenlere saldırı ile 
göstermiştir. Binlerce, onbinlerce memur ve öğretmen 
mağripten rnaşrika kadar sürülmüştür. Acaba bu sür
gün hallerinde bunlara yolluk Ödeneği ne miktarda, 
ne ölçüde ödenmiştir ve bütçeye ne miktarda bir kül
fet getirmiştir? 

2. Sayın Maliye Bakanının kendi bakanlığı ile 
ilgili, kemiyeti itibariyle ufak; ama keyfiyeti itiba
riyle önemli bir konu var, belki kendilerinin dikkatini 
çekmemiştir, bunu da kabul ediyorum. 

Darende'ye bir Mal Müdürü atandı. Niçin atandı? 
Bundan önceki Mal Müdürü partizan olmadığı için, 
Hükümetin paralelinde; yani daha doğrusu Hükümet 
partilerinin paralelinde bulunmadığı için, Devletin 
memuru olduğu için oradan alındı. Alınabilir: buna 
bir şey diyeceğimiz yok. Bunun yerine, kendileri tara
fından partizan olduğu zannedilen bir Mal Müdürü 
oraya atandı; ama 20 gün içinde denendi ki, bu da 
partizan bir Mal Müdürü değil. Devletin Mal Müdü
rü; o halde, derhal bir jurnal, 20 gün sonra onu da 
a'dilar. Bilmiyorum şimdi bu iki Mal Müdürü ne oldu, 
niçin alınmıştır?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devleti kendi partisi haline getiren, kendi partisi

ni Devlet haline getirmeye çalışan bir Hükümet milli
yetçi olamaz. Milliyetçilik, devlette bütünlük ister. 
Eğer, bir devlet memuru vazifesini tarafsız olarak 
yapıyorsa ve her şeyden evvel herhangi bir partiye 
değil de. doğrudan doğruya devletin memuru sıfaîmı 
üzerinde taşıyorsa, bunu zorlamak, hem ayıp, hem de 
günâhtır. 

74 — 



C. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1976 O : 2 

Şunu açıklayacağım sayın ark adaşlar* m; bir öğret
men yahutta birçok öğretmenler okutmakta olduk
ları çocuklara zararlı ve tehlikeli görüldüğünden uzak
lara sürülüyor; yani o• çocuklar o öğretmenin şerrin
den kurtarılıyor; fakat gittiği okuldaki diğer çocuk
ların günâhı nedir?.. Niçin?.. Diğer çocuklar evlâtla
rımız değil midir, neden o öğretmenlere teslim ediyor
sunuz?.. Eğer, bir öğretmen zararlı ve tehlikeli ise. 
hakkında kanunî işlem yapılmalıdır. Yoksa, devletin 
m'.murlanrn ve öğretmenlerini tedirgin hale getire
rek. toplumda birtakım anarşi fırtınalarımn da kop
masına sebep olmak, Milliyetçi bir Hükümet anlayışry-
le bağdaştırılamaz. Esbabı mucibesi milliyetçiliğe 
dayanıyorsa, milliyetçilik, birlik, bütünlük ister. Mil
liyetçilik, 40 milyon Türk'ü içinde taşıyan ve arla 
parça kabul etmeyen bir cephenin içinde bulunmak
la ancak kendisini gösterir. Yoksa, 40 milyonluk bir 
cepheyi parçalayıp, oradan bir cephe koparmak, onun 
daha birçok cephelere parçalanmasına yo: açar ve 
bunun ününe geçmek de mümkün olmaz. Öyle ki, bir 
taraftan anarşi hortlatıldı, onun karşısına bir anarşi 
yaratılmak suretiyle Devletin asayişi sağlanmaya çalı
şıldı. Anarşi, hiçbir zaman anarşi ile bastırılamaz; 
ancak, anarşinin tepişmesinden sonra doğacak çocuk 
mutlak diktadır. Bugün maalesef Devletimiz bir gebe 
gün yaşamaktadır, bu doğum yarın olırsa. demokra
siyi yiyecek canavardan başka b;r mahlûk olmayacak
tır. Onun için çok istirham ediyorum, Hükümet ola
rak Parlamento olarak birbirimizi suçlamaktan ziya
de, hâdiselerin üzerine gidelim, eğilelim, ciddiyetini 
idrak edelim. Suçlan bribirine yüklemekle suçlar orta
dan kalkmıyor, bilâkis suçlular daha da gizleniyor. 
daha da güçleniyor. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem arka

daşlar; 

Kısa bir süre içinde mâruzâtım ancak bu kadar 
olmuştur; bundan sonraki bütçe kesimlerinde de görüş 
ve dileklerimi Yüce huzurunuzda arz edeceğim. 

Bütçenin millete, memlekete hayırlı olmasını diler, 
hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Fethi Çelikbaş'ta. 
Ancak, mesainin bitmesine 15 dakika var, söz hak

kı ise 20 dakikadır. Bu sebeple Sayın Çelikbaş'ın ko
nuşması bitene kadar Birleşime devam edilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

| Buyurun Sayın Çelikbaş. 
* FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Say«n Başkan; 
1976 Yılı Bütçe Kanun tasarısıyle ilgili olarak Yü

ce Senatonun huzurunda yapılan konuşmaları dikkat
te dinledim. Derhal ifade edeyim ki, konuşmaların 
bir kısmı, daha çok ön yargılara dayanan duygusal 
görüşmelerin hududunu maalesef aşmadı. Sözlerimi 
askıda bırakmamak için, niçin duygusal dediğimi mi
saller vermek suretiyle belirtmek istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın Sözcüsü konuş
masında, bugünkü Hükümetin Millet Meclisinin ço
ğunluk oyunu alarak, güvenoyunu alarak çalışmaya 
başlayan Hükümetten bahsederken, devamlı olarak 
«Azınlık Hükümeti» tabirini kullandı. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz kendimiz birtakım terminoloji yaratarak, bun

ların arkasında eleştiriler yapacak olursak, bunu bi
lenlerin nazarında ancak kendimizi küçük düşürürüz. 
Bugünkü Hükümet, azınlık hükümeti değildir arkadaş
lar. 

Bu itibarla, böyle bir hükümet kurulması çabası; 
vakıa Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın lideri tara
fından ileri sürülmüş, sarf edilmiş; ama gerçekleştiril
mem ;şt ir ve bugünkü Hükümet, Cumhuriyet Halk 
Partisi liderinin tarihte emsaline rastlanmayan bir so
rumsuzlukla «Şu güne kadar Hükümet teşkil edilmez 
ise, ben bakanlarımı vazifeye göndermeyeceğim» de
mesi neticesi ve geçenlerde öğrendiğimize göre. Sa
vın Irmak Hükümetine de güvenoyu vereceği temina-
iıyle bir geçici hükümetten geçmek suretiyle 4 parti
nin oluşturduğu ve nihayet Millet Meclisinin çoğun
luğuna dayanarak vazifeye başlayan bir hükümettir. 

Bu itibarla, bu Hükümeti, azınlık hükümeti diye 
tavsif etmek, gerçeklere ve ilme aykırıdır. 

İkinci konu; hak'katen hayretle dinledim, ekono
mik konular tenkit edilirken, 9 milyarlık bir Gümrük 
Yergisi gelir bağışından bahsedildi ve bunun halk ara
sındaki ifadesi, «Devlet sırtından fert zengin etmek 
parolasıdır, sloganıdır.» denildi. 

Arkadaşlar; bir teşebbüs, sadece o teşebbüsü ku
ran. kişinin veya sermaye koyan kişilerin malı değil
dir. Bir teşebbüs, orada çalışanların doğrudan doğru
ya müstefit olduğu, faydalandığı ve o teşebbüs başa
rıya ulaştırılma, Hazinenin stopaj yoluyle tahsil ettiği 
vergiler dışında birtakım vergiler alma imkânını sağ
layan, hulâsa, orada çalışanları, devleti, sermaye ko
yan teşebbüs erbabım ilgilendiren bir kuruluştur. Bu 
teşvik tedbirleri alınmasa, o teşebbüs meydana getiril-
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meyecek arkadaşlar. Bir memlekette eğer teşebbüs er- I 
babı çeşitli yollarla teşvik ediliyorsa, o teşvikler ya- I 
pıîmadığı takdirde, o kuruluşların gerçekleşemeyeceği I 
nedenine dayanmaktadır. I 

Bu itibarla, bu da ilmî bir mesnede dayanmaktan I 
uzak, tamamen duygusal, fakir fukara nazarında is- I 
tismarı fevkalâde kolay olan bir çalışma tarzıdır. Bu 
da, devlet idaresinde sorumluluğa sahip, sorumlu ol
mak isteyen kişiler nazarında makbul bir çalışma tar- I 
zı telâkki edilmemek gerekir. I 

Muhterem arkadaşlar; I 
Cumhuriyet Halk Partisi, bizzat yeterince kalkın- I 

ma modeli üzerinde fikir sahibi olamadığı içindir ki, 
1974'te başarısızlığa uğramıştır. Bunu ben söylemiyo
rum, arkadaşlarıma vesikasını göstereceğim. Tavsiye 
edeceğim okusunlar. Fransızca, aylık Le Monde Dip-
lomatic'in Eylül 1974 sayısında, bu Gazetenin özel I 
olarak gönderdiği Marsell Baranque tarafından yazı
lan şayanı dikkat bir yazıda şunlar söyleniyor: «Yeni 
Hükümet, bir nevi sosyalizasyon programı olan iddia
lı, fakat oldukça bulutiu bir programa büyük ümitler 
bağlamış görünüyor» diyor. Bununla da anladığı; 
«Özel sektör ile kamu sektörü arasında üçüncü bir 
sektör olmak üzere, üçüncü bir yol olmak üzere, halk 
sektörünü kurmaktan bahsediyor» diyor. «Burada ba- | 
hiskonusu olan nedir?» dediğinde, şu cevabı veriyor: 
«20 sorumlu kişiye sorunuz, 20'sinden de ayrı cevaplar 
alacaksınız.» Ve sonunda «Bu bir nevi alaturka sosya
lizm» diyor. Tabiri bu. 

Bu itibarla, Devlet hayatımızda gerçekten vatan
daşlara hizmet götürmek istiyorsak, kullandığımız ke- | 
limelere ne mana veriyorsak, onun açıklığa kavuştu
rulmasında büyük fayda var arkadaşlar. Yalnız eko
nomik alanda değil, her alanda sorumlu kişiler kullan
dığı kelimenin muhtevasını da açıkça belirtmelidir. Ke
limeler aynıdır; hele şimdi slogan da deniyor, slogan
larla seçmen vatandaşlardan bir süre oy almak son 
derece kolaydır, fakat oy almak devlet idaresi için kâ
fi değildir. Devlet idaresi, daha ciddî bilgilere ihtiyaç 
gösterir, daha derinden daha etraflı bilgilere ihtiyaç 
gösterir ve bütün bunların ötesinde, büyük bir serum- [ 
luluk duygusuna ihtiyaç gösterir. Bu sorumluluk duy
gusundan mahrum olan kişiler, başında bulundukları 
idareleri maceraya sürüklerler arkadaşlar. Tarih bu- | 
nun misalleriyle doludur. 

Şimdi arkadaşım, Hükümetin bu seneki buğday ta
ban fiyatlarındaki başarısını gölgelerken, bir talihsiz 
duruma düşeceğini tahmin edemedi. Dedi ki, «Efen
dim, 1975'in Mart sonunda, Nisan başında iktidarı j 
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alan bir Hükümet, elbette rekoltenin bol olmasında 
müessir değildir.» Doğrudur, hububat rekoltesinde mü
essir değildir, fakat arkadaşım unuttu; Ecevit Hükü
meti zamanında aynı talih, büyük ve güzel bir pa
muk rekoltesi idrak ettirdi bu millete. Ya ne oldu pa
mukta?.. Arkadaşlar, bir facia oldu. Türkiye, 10 yıl
dır uğraşarak. Avrupa Ekonomik Topluluğundan el
de etmeyi başardığı pazarları, son derece ideolojik bir 
uygulamanın neticesi elinden kaçırdı arkadaşlar. 

Bu itibarla, hakikaten devlet idaresinde vazife de
ruhte etmek isteyen arkadaşların, kullandığı kelime
lere ve hadiselere yanaşırken, biraz ilim adamlarına 
yaraşacak şekilde, peşin hükümlerden uzak, hadiseyi 
olduğu gibi öğrenip, gerekli tedbirleri almak için ça
lışmasını tavsiyeye değer görürdüm. Yalnız, derhal ilâ
ve edeyim; doktriner görüşlerle devlet idaresinin ba
şarıya ulaştığını dünya tarihi yazmıyor, istisnası; va
tandaşların hürriyetini boğarsanız. O kolay o. Kollek-
tiyisi ekonomilerde misal veriyorlar; Bulgaristan şu 
olmuş... Muhterem arkadaşlar, öyle bir yolu tercih 
ederseniz, dışarıdan ithal estiğiniz i00 liralık malı 
1 000 liraya satarsınız, içeride elde ettiğiniz 50 kuruş
luk malı dışarıda 5 kuruşa satarsınız. Ben bunların tat
bikatını, misalini gördüm ve devlet idaresinde, daha 
1953 - Î954'te arkadaşlarıma verdiğim talimat şu idi : 
Evet, dış ülkelerden hususî teşebbüs ekonomisine, pi
yasa ekonomisine dayalı ekonomilerden geleceklere 
nazaran fiyatların yüksek olmaması hakikaten şaya
nı arzudur iç piyasada; ama kollektivist bir ekonomi
den gelen fiyatlara karşı bizim teşebbüs erbabımız 
da rekabet etsin demek, yani ekonomiye teşhis ko
yamamak demektir, çünkü o kollektivist ekonomiler
de 100 liraya elde edilen mal, dışarıda pazar elde et
mek için 50ye satılır, ama 50'ye alman mal da içeride 
300'e satılır. Onun anlayışı odur. 

Bu itibarla, Türkiye, her ne kadar Anayasasında 
karma ekonomi düzeniyle kalkınma stratejisini, hu
kukî temel nizamını kurmuş bulunuyorsa da, bu ni
zama karşı vaziyet alan arkadaşların, Türkiye'nin 
hürriyetçi demokratik parlamenter rejime bağlı ola
cağını ve bunun dışında herhangi bir şeyi Türk Mil
letinin asla kabul edemeyeceğini bilmesinde büyük 
fayda vardır. 

Şimdi, 1974 yıhndan başlayan tatbikat son derece 
kötü. Yoksa, 1974 sonu, 1975 başında Irmak Hüküme
ti cidden titizlikle bir gayret gösterdi, ekonomiyi der
leyip toparlamaya çalıştı, ama ondan evvel öyle bir 
miras devraldı ki, bir devrede onun tasfiyesi imkânı 
yoktu; pamukta görüldü bu. 
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Bu itibarla, devraldığı şartlar heyeti umumiyesi iti- I 
barıyle değerlendirilirse, 1975 yılında genellikle Türk j 
ekonomisinin, Türk sosyal refah Devletinin nispeten 
olumlu geçtiğini söylemek mübalâğalı sayılmamalıdır 
arkadaşlarım. 

1976 yılında durumun ne olacağı konusuna gelin
ce; bütçeler, gelirinde de, giderinde de tahmini ra
kamlara dayanacağı için, fazla iddialı konuşmanın bü
yük mahzurları vardır. Ben görmüşümdür; muhalefet
te bulunan, hükümetlerin bütçesini büyük açıklar ve
recek. diye çok konuşmuşlardır; halbuki zannedildiği 
ka'dar açık vermediği gibi, bilâkis müspet bir bakiye 
ile bütçenin kapandığı da görülmüştür. Fakat ben 
şahsen, Türkiyenin bir numaralı probleminin işsizlik ve 
'bu işsizlikle iİ£:li olarak en büyük sosyal adaletsizli
ği Türkiye'de işsizlere karşı işlemekte olduğumuzu her 
yerde belirten bir kişiyim. Türkiye'de büyük bir işsiz
lik kafilesi vardır ve maalesef her yıl bu işsizler ka- i 
filesinin miktarı kabarmaktadır. Hamdolsun, 1960' 
lardan sonra dış ülkelerin işçiye ihtiyacı oldu da, bir 
miktar vatandaşımız oraya gitmek suretiyle, hem da
ha iyi hayat şartlarına kavuştular, hem de Türkiye'nin 
kalkınmasında büyük ölçüde muhtaç olduğu dış fi
nansman kaynaklarında fevkalâde mühim katkı'da 
'bulunmak imkânı hasıl oldu; ama böyle bir imkânın 
olmadığı halde, memlekette ne duruma geleceğimizi 
tahmin etmek zor değildir. 

Bu itibarla, strateji olarak çok sıhhatli, fevkalâde 
sıhhatli, hiçbir darboğaza rastlamadan kalkınma pa
hasına işsizler kafilesini çoğaltmaktansa, yer yer dar
boğazlara rastlama pahasına işsizler kafilesini azalt
mayı, sosyal hukuk devletinin anlayışı bakımından 
fevkalâde zarurî ve isabetli görüyorum. 

Bu itibarla, memlekette kalkınmamızın elbette 
darboğazları vardır; bunu reddetmek imkânı yoktur, 
ama bu darboğazları yaratmama pahasına işsizler ka
filemiz çoğalacaksa, bu, memleket için çok daha mah
zurludur. Bu bakımdan içeride büyük gayret göste
rerek; özel sektörde, resmî sektörde, kooperatif sek
töründe; her yanda bütün imkânlarımızı seferber ede- I 
rek, memleketin yatırım gayretlerini artırmak, kam
çılamak ve iş sahalarını artırmak hükümetlerin birin
ci hedefi olmalıdır. 

Şimdi, bu konuda üzerinde durulan mühim şey, 
ödemeler dengemiztfeki rezervlerimizin; Merkez Ban- 1 
kasındaki döviz rezervlerinin azalması dolayısıyle du
rumun bir nezaket kesibetmesi keyfiyetidir. 1 

'Muhterem arkadaşlar; 
Şahsî kanaatim odur ki, Türkiye yıllar yılı kapa

lı bir ekonomi sistemi içinde çalıştığı için, milletler- j 
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arası mübadelenin dinamizmine girebilmek için, de
rin bir zihniyet inkılâbına ihtiyaç vardır. Evvelâ ida
rede son derece dinamik kararlar almak lâzımdır. 
Misal vereyim; Fransa gibi bir ülkede dahi, İkinci 
Dünya Harbinin sonunda, ihracatını geliştirebilmek 
için, elinde ihracatçı vesikası olan kişilerin; hükmî ve
ya hakikî şahısların, resmî bir yere müracaatlarında 
her şeye takdimen, onların işinin başa geçirilerek 
halledilmesi, bir devlet politikası olarak yürütülmüş
tür. 

Ben Türkiyede bilirim ki, ihracat için çaba gös
terenlerin işleri, aylar ve aylar halledilemez ve onun 
dışında ihracata % 100 dönük bazı fabrikaların tev
sii meselesi ortaya atılınca, getirecekleri makinelerin 
muayyen bir nispetinde de içerideki emsali makine
lerden satınalınması kendilerinden istenir muhterem 
arkadaşlarım. Hammaddede bu politika uygulanır; 
ama bir makinede bu politika uygulanmaz. Çünkü 
makine, bir aramalı, istihsal malı. Onun imal edeceği 
bir ipliği, sizin bir makineniz imal etmez; ama meri
nos yünü, Avustralyada ne ise, sizde de odur. 

Bu itibarla, politikamızda sınaî kuruluşlarımızın 
bugünkü durumunda, ihracatımızın büyük ölçüde ar
tırılması imkânlarının mevcut olduğu kanaatine sahi
bim; ama itiraf edeyim ki. Devlet idaremiz idareden 
başlayarak, idarenin her kademesinde lâletderecat 
maalesef başka ülkelerin bu politikayı yürütmede sa
hip oldukları zihniyete bir türlü sahip çıkamamakta
dır. Bunun da hiçbir sorumlusu yok. Sorumlusu ta
rihimiz; alışık değiliz... 

İki elin on parmağından ibaret ziraat maddele
ri satan bir memleketin, ihracat politikasının zihni
yetiyle, sanayi mamulü satan bir memleketin ihracat 
politikası zihniyeti aynı değildir. 

İhraç malının içine binbir ithal malı girer, vergiler 
girer vesaire girer; halbuki pamukta, buğdayda, ar
pada bu yoktur. 

Bu itibarla, idaremizde radikal bir değişikliğe ih
tiyaç görmekteyim. Kapalı bir ekonomi, dünya eko
nomisine açılırken, hammaddesini, behemahâl dün
ya fiyatlarıyle elde etmek mecburiyetindedir. Tür
kiye'de bu imkân maalesef bugün dahi yoktur. Çün
kü, bazı hammaddelerin tekeli Devlet kuruluşlarm-
dadır. Dünyaya, dünya fiyatlarıyle satarken, iç piya
sada çalışan müesseselerimize dilediği fiyatla satabil
mektedir. Çünkü, ithalâtı yoktur, rakibi yoktur. 

Bu itibarla, Türkiye için (Hükümet Programında 
da yer alıyor) ihraç mallarımızı çeşitlendirmek, sana
yi mamullerimizi çeşitlendirmek ve hele Orta Doğu' 
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nun; artık, petrol fiyatlarının beş misli artmasından j 
sonra oldukça büyük gelir imkânlarına sahip, kendi- j 
leriyîe kültür bağlarımız olan ülkelerle ticarî ilişki
lerimizi geliştirmek suretiyle, bir çok sanayi mamul- s 
ierimizi oralarda pazarlandırmak imkânımız olabilir, j 

Hükümet, şayanı takdir bir şekilde, ilk defa Tür- I 
kiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında programın
da mühim bir konuyu da ele almıştır. Hükümet Prog
ramında, «Tarihî ve kültürel ilişkilerimiz olan ülke- j 
lerden yabancı sermaye gelmesinin teminine gayret ! 
edilecektir. Aynı şekilde. Türk müteşebbis ve serma
yesinin dış ülkelerde yatırım yapmaları, sınaî tesisler 
kurmaları teşvik edilecektir.» diyor. I 

Bundan üç ay kadar evvel. Sayın Profesör Üstün-
elin de bulunduğu bir toplantıya iştirak ettim. Orta 
Doğu. Ülkeleriyle Ekonomik İşbirliği Toplantısı idi. j 
Kuveyt'in yetkili bir kişisi «Biz yatırım yapmak için 
Brezilya'ya gidiyoruz. Niçin Türkiye'ye gitmeyelim?» 
diyor; ama binbir bürokrasi şikâyetleri var. i 

Bu itibarla, şahsî kanaatim odur ki, Türkiye, bu
günkü sınaî potansiyeli itibariyle, ihracatını büyük 
ölçüde artırmak imkânlarına sahiptir; ama bunu ida
renin her kademesinde millî bir vazife sayacak heye
can ve gayret duymak gerekir. Bu gayretin olduğu
nu iddia etmek, benim için bugün mümkün değildir. 
Çünkü tatbikatın! pek çok görmekteyim ve büyük 
de üzüntü duymaktayım. ı 

Yine şayanı şükran bir cihet; ödemeler dengemi
zin. hizmetler kaleminde, Türkiye'ye müspet katkı
larda bulunması imkânı olan; fakat son derece azim
li, se'bal'kâr çalışmalara ihtiyaç gösteren deniz ticaret 
filomuzun geliştirilmesidir. Elimizde nakledilecek 
malımız olduğu halde, deniz ticaret filomuz, maale
sef kendi mallarımızın c/r 20'sini dahi taşıyacak du
rumda değildir, Bu da doktriner bir münakaşadan 
gelmektedir. Onu da arz edeyim : 

Bu konuda, hususî teşebbüse karşı bir nevi duyu
lan allerjik durum, pek çok çevrelerde hâlâ devam 
etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, gayri kanunî çalışanları, gay
ri meşru çalışanları esasen kanunlarımız takip etme
yi amirdir; ama bunun yanında, herhangi bir yatırım I 
sahasında çalışan vatandaş gibi, gemicilik yaparak 
Türkiye'ye döviz katkısında bulunmak isteyenlerin 
cesaretini kırmakta amelî bir fayda görmemekteyim. 
Bu itibarla çıkmış olan bir kararname vardı, bu ka
rarname ne ölçüde maksada uygun olarak tatbik edi
lebiliyor? Hükümet bunun üzerinde durmalıdır. J 
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Bu vesile ile derhal bir nokraya değineyim : Çok 
kere kanunu çıkartmış olmak, işin halledildiği kanaa
tini veriyor bazı çevrelere. Bu, kâfi değildir. Kanunda 
mühim olan, tatbikattır arkadaşlar. Eğer kanununuz 
müsait olur, tatbikatı gereğince yürütemezseniz, za
manında meseleleri halledemezseniz, dünyanın en iyi 
kanununu getirin, orada netice almak imkânı maale
sef yoktur. 

Türkiye'de bir çok ahvalde, kanunumuzun da mü
sait olmasına rağmen, tatbikat yeterince müessir bir 
şekilde çalışamamaktadır. 

Bazı kuruluş noksanlarımız vardır beynelmilel ti
carî mübadelelere girmek için. İhracat sigortası Tür
kiye'de yoktur. Halbuki, sanayi mamullerini veya 
kredili mal satma durumunda olan aramallarını, te
sis mallarını ihraç eden ülkelerde, hem ihracat sigor
tası vardır, hem de ihracatı teşvik eden özel ihracat 
bankaları vardır. İhracatçı firma, 7 yıl müddetle, 7 yıl 
vade ile malı satar, sizden poliçelerini alır, gider ihra
cat bankasına verir, parasını tahsil eder, işini görmeye 
devam eder. Türkiye'de daha bu yoktur. 

Türkiye, maalesef kuruluş nizamını dahi bugü
ne kadar ikmal etmiş değildir. Her yerde söylerim, ar
kadaşlarım çok dinlemiştir; coğrafyamızın hakkını 
almış durumda değiliz. Tek bir serbest limanımız 
yoktur, bir serbest bölgemiz yoktur. 

Lübnan'daki son hadiselerden sonra, eğer Türki
ye vaktiyle bir serbest liman veya daha iyi olarak ser
best bölge kurabilmiş olsaydı, Orta Doğu'nun pek 
çok ticarî mübadelelerini Türkiye'de toplamak imkâ
nımız mevcut olacaktı. Bu kuruluşumuz yoktur. Bu 
itibarla Hükümet, her şeye takdimen, ekonomik ça
lışmaların müesseselerini, cihazlarını ikmal etmeye 
gayret etmelidir. Bunu söylerken üzerinde duracağım 
bir mevzu da sermaye piyasası kanunudur. 

«Halka açık şirketler kuracağız» diyoruz arkadaş
lar... 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. vaktiniz doldu efen
dini. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

Halka açık şirketlerin, muayyen bir miktarda 
hisse senedini halka satması arzu ediliyor. İsabetli... 
Bu şirket, hisse senetlerine alıcı bulamaz, satamaz ise, 
bu yatırım yapılmasın mı arkadaşlar?.. Türkiye'de bu 
yatırım yapılamıyor. Tavsiyem; Hükümetin herhangi 
b>r banka ile projenin memleket yararına; kalkınma 
planına uygunluğuna karar vermiş, teşvik belgeleri fi
lân vc-rmişse, bu yatırımın uzun süre beklemesine mey-
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dan vermeden, halka satılmasını arzu ettiği miktarda
ki hisse senedini, kendisi satın alarak, behenıahal pro
jenin realizasyonuna imkân sağlamalıdır. Ancak bu 
şdkilde iş sahası açılır. 

Hülâsa, Türkiye'de alınabilecek utiyaj ekonomik 
bakımdan, iktisadî cihazlanma bakımından ikmal edi
lecek bir çok müesseseler vardır ki, henüz bunlar or
tada yoktur. Evvelemirde bunları süratle ikmal ede
rek, Türkiye ekonomisini beynelmilel pazarlara soka
bilmenin imkânları behemahal hazırlanmalıdır. 

Teşökkür ederim. (A. P. vi 
alkışlar) 

C. G. P. sıralarından 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Başbakan söz 
istemişlerdir; ancak kabul ettiğimiz programa göre 
mesai, de bitmiştir. 

Şüphesiz, Sayın Başbakan söz istediği takdirde, sı
raya tâbi olmaksızın öncelikle konuşurlar. Devam için 
bir karar almadığımız takdirde, dilerlerse Üçüncü 
Oturumun başında tercihan konuşacaklardır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta 
Milletvekili) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Böylece, birinci günün İkinci Otu
rumunu saat 20.10'da toplanmak üzere kapatıyorum.' 

Kapanına Saati : 19.10 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20,10 

BAŞKAN — Başkan/ekili Rahmi Erdem 

Ekrem Kabay (Burdur) Sabahattin Savcs (Diyarbakır) 

3AŞKAN — 30 ncu Birleşimin üçüncü Oturu
munu açıyorum. Söz sırası Sayın Niyazi Ünsai'da. 

Buyurun Sayın Unsal. 
N t YAZİ UNSAL (Erzincan) 

Yüce Senato'nun, sayın üyeleri; 
Sayın Başka; 

1976 Bütçesini bütçe tekniği açısından değerlen
dirmeyi, Bütçeyi sırf bu açıdan eleştirmeyi çok is
terdim; ama bu isteğimizi değerlendirmeye değer bir 
bütçeyi bulamamanın çaresizliği içindeyiz. 

Komisyonda çalıştığımız sürece Bütçe programı
nı inceleme olanağını bulamadık. Tüm ısrarlarımıza 
rağmen, Bütçe programının hazırlanıp, hazırlanmadı
ğını; hazırlandı ise üyelere neden verilmediğini öğre
nemedik. Öğrenemedik, çünkü Hükümet neyin ne
reye verildiğini bilmemizi istemiyor. Neyin nereye 
verildiğini bilmemiz, iktidar kanadının bir yerde işi 
ne geliniyor. Neden gelmiyor?.. Bu Bütçede Cephe 
Hükümeti, planlamayı bir kenara itmiştir. Bütçe, 
Üçüncü Beş Yıllık Planın önerilerine göre yapılma
mıştır. Bütçeye sonradan, kendilerinin de düşünmedi
ği ekler yapılmıştır. Bazı yandaşların Bütçe Komis
yonuna ne teklif getireceği belli değildir. Bunlardan 
umulmadık teklifler gelebilir; o halde Bütçeyi çıkar

dıktan, paraları dağıttıktan sonra programı düzenle
mek en doğru yoldur. 

Cephe Hükümeti, bu -Jütçede bunu yaptı; bunun 
için programı yapmadı. Eğer önce program yapıl
saydı, Bütçeye giren bir kısım ödeneklerin program 
dışı olduğu anlaşılacaktı. Eğer program yapılsaydı, 
Cephe Hükümetinin, Planlama düşüncesinden ne ka
dar ayrıldığı anlaşılacaktı. Kendilerine göre en iyi 
yolu buldular ve bize peşin peşin sermaye hesabına 
düzenlenen bir aç<k bono imzalattırdılar. Bu, bütçe 
değil, sermayenin ileride rahat yararlanacağı, rahat 
kullanacağı açık bir bonodur. Bu, büçte değil, örtülü 
ödenekler listesidir. Önceleri yalnız Başbakanın so
rumluluğuna bırakılan bir kısım ödenek, şimdi «fon» 
adiyle tüm bakanların sorumluluğuna bırakılmıştır. 
Fonlarda toplanan milyarların nereye harcanacağı, 
neye göre harcanacağı sadece bakanların insafına 
kalmıştır. Bu da «Bütçe - program» gibi bir esasa 
bağlanmamıştır. Neden bağlaiimaımştır?.. Hizmet 
alımlarıyla, destekleme kredileriyle, vergi iadeleriyle, 
teşvik tedbirleriyle, sübvansiyon yoluyle ve daha bir
çok kayırma ve kollamalarla milyarları partizanlara, 
işbirlikçilere akıtmak için, sermayeye destek olmak 
için, sermayenin işini kolaylaştırmak için. Bu haliyle 
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bü Bütçeye «Millî Bütçe» demeye olanak yoktur. 
Mutlu bir azınlığa olanak, sağlayan, yerli ya
bancı işbirlikçilere kaynak yaratan bir bütçe nite
liğindedir bu Bütçe. «Böyle değil, diyen var
sa hemen şimdi çıkar buraya, fonlardaki pa
raların nereye harcanacağını açıklar, ya da bize bun
ları tetkik etme, değerlendirme olanağı verir. 

Bana göre, ikisini de yapamaz. Çünkü, şu anda 
fonlarda toplanan milyarların nereye harcanacağını 
kendileri de bilmiyor. Bilse bile açıklamak işine gel
mez. Açıkladığı zaman, Üçüncü Beş Yıllık Plandan 
ne kadar uzaklaştıkları ortaya çıkar. Öyle ise ne olu
yor?.. Siz, biz,; topyekûn hepimiz, fonlarda toplanan 
milyarlar öykü olduğu zaman gerçeği öğreneceğiz. 

Geçen gün bir araştırma önergesiyle 400 milyon 
liranın öyküsünü burada dinledik. Partizanlığın, 
Planlama duvarını nasıl aştığım, milyonların ese dos
ta, yerli yabancı işbirlikçilere nas?). akıtıldığını gör
dük. Yeni ayrılan fonların nasıl yağma edileceğini işa
retlemesi, müjdelemesi bakımından da önemli ol
muştur. Üç - beş sayfalık raporlar, bilimsel yeter
liği olmayan araştırmalar milyonlara satın alınmış, 
hiç bir işleme konulmamıştır. 

Güneydoğu Anadolu'nun, ve Çukurova'nın, kal 
kınma etütleri bir İngiliz firmasına yaptırılmıştır. Plan
lama yabancılara bile bu denli cömert davranmıştır. 
İşte fonlar, bu akıl almaz işler için tezgâh lanmış'ar. 
Açıklık bunun için sağlanmamıştır; kime verileceği, 
niçin verileceği, bunun için önceden belîi edilmemiş
tir. Fonların geleceği getireceği karanlıktır. Bu ha
liyle aydınlık değildir. Gerçi biz karanlıkta kalma
ya alışkınız; şu günlerde içişleri karanlıktır, dışişleri 
karanlıktır, eğitim işi karanlıktır, öğrenci işi karan
lıktır, ekonomi karanlıktır ve bu Bütçenin geleceği 
karanlıktır. 

Neden karanlıktır bunlar?... Şu günlerde halkın 
ve Parlamentonun gözünden uzak tutulan dış pazar
lıklar yapılmaktadır. Amerika'ya yeni yeni tavizler 
verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Parlamen
tosunda ülkemizi ilgilendiren hayatî sorunlar günü 
birlik tartışıldığı halde, bizim .Parlamento'da, ele alın
mamaktadır. Bu konuda yapılan teklifler âdeta en
gellenmektedir. 1947'ierde başlayan ve giderek geli
şen hatalar tekrar edilmektedir. İçeride tüyler ürper
tici cinayetler işlenmektedir. Ölümler olağan hale 
gelmiştir. Güvenliği sağlamada görevli olanlar, gü
venliği bizzat ihlâl etmektedir. Yargılamaya, infaza, 
sorguya gerek kalmamıştır. Herkes, kendi işini kendi 
halleder duruma gelmiştir., Buna Malatya olayı ile 
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Hükümet de bizzat katılmıştır. Tarihin en korkunç 
cinayeti işlenmiştir. Ölüler ayağından sürüklenmiş
tir; bize, zor sileceğimiz bir lekeyi sürmüştür. Ola
yın başlangıcım da, sonunu da kınamak, böyle bir 
Hükümetten korkmak, artık her yurttaşın hakkıdır. 
Korkulan değil, ancak güvenilen hükümetler yerinde 
kalır. Eu Hükümet, güvenilirliğini yitirmiş, korkulan 
bir hükümet durumundadır şu anda. 

Bu bütçede önemle işaretleyeceğimiz bir durum 
daha vardır. O da sus payları. Kilit noktalarında 
onlara, sesini çıkaracaklara yeterince olanak sağlan
mıştır bu bütçede. Tazminatlar, yolluklar, yan öde
meler artmıştır; ama kamu görevlilerinin geliri yeri-
rinde kalmıştır. Bu konuda yaptığımız öneriler pe
şin peşin reddedilmiştir. Devletten iş alacak müteah
hidin geleceği düşünülmüş, birim fiyatları yükseltil
miş, ona göre ödenek ayrılmış, beklenmeyen gelişme
ler için fonlar yaratılmış; ama kamu görevlilerinin 
durumu düşünülmemiştir. Kamu görevlilerinin bir 
kesimine bu Bütçede âdeta ceza verilmiştir. İki yılda 
fiyatlar % 70 yükseldiği halde, kamu göreviilerinir 
geliri bir kuruş artmamıştır. 

Sayın Bakan 12 Sayılı Kararname ile kamu görev
lilerinin gelirinin önemli ölçüde arttığını söylediler. 
Bu bir ölçüde doğrudur; ama o gelirler kamu gö
revlilerinin 1974'ten önceki kazanılmış haklarıdır. 
Yeniden bir olanak verilmemiştir. Bu hakların ve
rilmesinde bile büyük aksaklıklar yapılmıştır. 39 ay
lık maaş farkları bunlardan biridir. Kendi alacağını 
bir gün bırakmayan Devlet, kamu görevlilerinin 
hakkını ödemede aynı titizliği, aynı duyarlığı göster
memektedir. 

Bütçe Karma Komisyonunda Sayın Bakanın bi
ze söylediği ile, radyodan söylenen birbirini tutma
maktadır. Sayın Bakan, «Yasa çıktığı zaman ödeye
ceğiz» dediği halde, radyodan Şubat ayında ödenece
ği arka arkaya ilân edilmiştir. Bunların hangisi doğ
rudur? Bakanın söylediği yasa çıkmazsa, durum ne 
olacaktır? Kanımızca 39 aylık maaş farkları için ya
sa çıkarmaya da gerek yoktur. Bu hak yürürlükteki 
yasaların uygulanmasından doğmuştur. O halde, yü
rürlükteki yasalarla ödenebilir. Yeter ki, Hükümet 
kaynağım bulsun ve kamu görevlilerinin hakkını 
vermek istesin. 

Hükümet katesayı işini en az geçim indirimi ile 
ayarlayacağını söylüyor. En az geçim indirimi ayar
laması ile katsayının kamu görevlilerine sağlayacağı 
haklar, bir değildir. Geçim indirimindeki ayarlama, 
emeklilik işlemlerine ve emekli olanların maaşlarına 
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yansıyamaz. .Ayrıca; ileride verilecek katsayının 
tabanının da düşük olmasını sağlar; özellikle emeldi 
lik ikramiyelerinde, emekli maaşının hesaplanmasında 
hak sahiplerine büyük zararlar açar. «En az geçim 
indirimi» sözleri ile kamu görevlilerine bir hak sağ
lanamaz, ancak kamu görevlileri oyalanır; iktidar 
kanadı kamu görevlilerini bu sözlerle açıkça oyalı
yor ve aldatıyor. 

Sübvansiyonlarla, vergi iadeleriyle, teşvik belge
leriyle, destekleme kredileriyle, hizmet ahmlanyle ve 
nihayet fon hikayeleriyle görüp, gözetleyip, desîek-
lediği bir avuç mutlu azınlığa sağladiğı olanağın bin
de birini kamu görevlilerine Hükümet maalesef tanı
mak istemiyor. «İstemiyor» sözü fazladır, istemedi, 
Bütçeye tek kuruş koymadı. 39 ayîtk maaş farkları
nın ödeneceğine de bu haliyle biz inanamıyoruz, ka
tılamıyoruz.. 

iktidar, 400 bin işçiyi bunun için memur yapmak 
istiyor, ses çıkaranın sayısını azaltmak istiyor, ses 
çıkaranın sesini kesmek istiyor. Bu konuda katsayıyı 
artırmakla da iş bitmez; Kamu görevlilerinin tüken
meyen çiiesi, ancak sendikal özgürlüğe kavuştuğu za
man belki tükenir. Yoksa her bütçe yapılırken bu 
dram yeniden başlar. Kamu görevlilerinin hakları 
partilerin insafında kaldığı sürece de, bu durum böy
lece devam eder. 
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renciye yapılanlar dayanılacak gibi değil. İzmir Bu
ca Eğitim Enstitüsünden 600 kız öğrenciyi bir anda 
sokağa atan, herbirine akıl almaz ve acımaz işkence
ler uygulayan yönetime nasıl güveneyim de, bu belge
leri kendilerine, incelemek için de olsa vereyim. 

Araştırma .önergesi işleme konduğu zaman, bel
gelerle çıkacağız karşısına. O belgelerden okuyaca
ğız; i 7 bin öğretmenin yerinin nasıl değiştirildiğini bu 
Hükümetin. Evet, 17 bin dedim; bunu Bakan da bil
mez. Şu anda kışta kıyamette kırlangıç göçü gibi öğ
retmen göçü, öğrenci göçü sürüyor illerde. Bu göç 
Bakanı da aşmıştır. Herkes öğretmenler üzerindeki 
kişisel kinlerini bir an önce gidermeye çalışıyor. Bir 
Celâli yeli esiyor ülkede. Bu yele kapılan herkes gi
diyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Güncel bir konuya daha değinmek istiyorum. 

TRT ter döküyor şu günlerde; kadrolar, programlar 
altüst oluyor. Altüs olan programlardan birini, Ka-
rataş kafasını yansıtması bakımından bilgilerinize su
nuyorum. Televizyonda bir «Hanife Kala» dizisi sü
rüyordu. 11 nci bölümünü izledik. 12 nci bölüm 
oyun için en canahcı bölümdür; en canalıcı ilginç bir 
bölümdür. Bu bölümde köy kadınları toplanmış oku-
ma-yazma öğrenmektedir. Öğretmenin A. B, C,'yi öğ
rettiği bir sırada Esma ismindeki bir kadın tahta üs
tündeki bir yazıyı göstererek «Aha o ne öğretmenim, 
aba o.» diye sorar. Öğretmen de kadının gösterdiği 
yazıyı, «Köylü, Ulusun efendisidir.» diyerek okur. 
Esma bu defa sorar: «Kim söylemiş bunu?» öğret
men de, «Atatürk söylemiş.» diye yanıtlar. Kadın 
şaşırır, «Benim kocam da mı efendi, Cıbıl Ramazan 
da mı efendi, Selâmsız Hasan da mı efendi?..» diye 
söylenir ve tahtaya doğru yürür. Atatürk'ün fotoğ
rafına bakarak, «Ey Atatürk'üm, eyi demiş hoş de
mişsin ama, bu lâflar öğretmenlerin ağzıyla kitaplar
da kalmış.» der ve yazıyı sümek ister. Bu sırada köy 
muhtarı olan Hanife Hala, «Çek elini kız, O'nun bir 
harfini silenin eiini kırarım. O'nun söylediği sözün bi
rini değiştirenin dilini koparırım.» der ve Esma'yı 
azarlar. 

işte, bu sahne için çekim durdurulmuştur. Bu 
bölümün atlanması istenmiştir; çünkü Atatürk'ün 
yaptıklarına, söylediklerine dil uzatan adam, bu
gün TRT'nin başındadır. Bu sözler öncelikle ken
disini ilgilendirecektir. Daha geçen gün Yedi Gün 
Dergisine verdiği yanıtlarla Atatürk'e karşı olduğu
nu kanıtladı. Atatürk'ü ilgilendiren sözleri elbette 
söyleuneyccektir; bölümleri kaldıracaktır, programla
rı değiştirecektir. 

Sayın senatörler; 
Kısa olan süre içinde çok önemli gördüşüm iki 

noktaya daha kısa kısa değinmek istiyorum. Üzerin
de duracağımız o denli konu var ki, bunları önem ve 
önceliğine göre seçmek bile güç. Hepsi birbirinden 
acı, hepsi birbirinden ağır. Eğeitim Bakanı beni Ga
zi Eğitim Enstitüsünü birlikte gezmeye çağırıyor. 
Gitmeli mi, gitmemeli mi?.. Düşünüyorum; düşünü
yorum çünkü, şu'günlerde Gazi Eğitim Enstitüsü di
ye bir okulumuz artık yoktur. Gazi Eğitim Enstitü- I 
sü yerinde türlü oyunların döndüğü bir avuç koman
do yatağı var. 7 500 öğrenciden 2 000 kadan zor j 
okula geliyor. Bölümler kapatılmış; gündüzlüsü, ge
cecisi, mektuplu öğretimlisi, mektupsuz öğretimi isi, 
Yay - Kurcusu, komandosu birbirine karışmış, gös
termelik sınıflar yapılmış; giren belli değil çıkan bel
li değil. Neyi göreceğiz Sayın Bakanla bilmem?. 

Yine Sayın Bakan, öğrenci ve öğretmen kıyımı 
ile ilgili belgeleri istiyor benden. Güvenebilsem. ver
meyi çok isterdim. Zira, gelen mektupları açmaktsn 
tiksinmeye başladım. Okumaya korkuyorum belgele
ri. Malatya'da, Elâzığ'da, Buca'da, Sivas'ta, Erzin
can'da; ne sayayım, tüm Türkiye'de öğretmen ve öğ- j 
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İlgililerden soruyorum; Hanife Hala dizisinin 12 
nci bölümünün çekişini niye durdurdular?. Bu bölü
mün atlanmasını kim istedi?.. «O yazının bir harfini 
değiştirenin elini kırarım. O'na dil uzatanın dilini 
koparırım.» diyen Hanife Hala, kimleri kızdırdı?. 
Bunları öğrenmek istiyorum. «Soyadımı Atatürk 
verdi.» diyenlere bunları duyurmak istiyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta 

Milletvekili) — Sayın Başkan söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın Başbakan, bir hususu size hatırlatmak isti
yorum. Danışma Kurulunun, Genel Kurulumuzca 
kabul edilen bir kararma göre, azamı iki saat süre 
tanınmıştır. Bu hususun gözönünde bulundurulma
sını istirham ediyorum. 

Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İspar

ta Milletvekili) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 

üyeleri; 
Hepinizi saygıyle selâmlıyorum. 1976 yılı Bütçe

si üzerinde yapılmış bulunan tenkitlere cevap vermek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Hemen konuşma
mın başında ifade edeyim ki; tenkitlerin aydınlatıcı, 
uyarıcı, ikaz edici nitelik taşıyanları gayet tabiî ki 
Hükümet tarafından büyük bir dikkatle değerlendi
rilecektir. 

1976 Türkiye'sinde siyasî iktidarlı ve muhalefetli 
hürriyetçi demokrasinin işler vaziyette olmasından 
duyduğum sevinci, bahtiyarlığı belirtmek istiyorum. 

Siyasî iktidar, programlarını, düşüncelerini, Mec
lislerce tasvip görmüş programına göre icraatını büt
çeye inikas ettirecektir. Bütçe, bizim ekonomimizde 
hâlâ önemli bir vasıtadır. Ekonominin tümünü yö
netme bakımından önemli vasıtadır, ekonomik poli
tikaların tesiıiiîiği bakımından önemli bir vasıtadır, 
hizmetlerin dağılışı bakımından önemli bir vasıtadır, 
sosyal devleti meydana getirmede fevkalâde önemli 
bir vasıtadır. Ayrıca, kalkınmakta olan bir ülkenin, 
kalkınma yarışında nereye geldiğini tespit ve nereye 
varmasını hedef aldığını göstermesi bakımından da 
önemli bir dokümandır bütçe. 

Bütçe görüşmeleri parlamentolarda genellikle tar
tışmalı geçer. Bunu da normal sayıyorum. Yalnız bu 
tartışmaların, gerçekten bütçenin sınırı içerisinde ve
ya hükümet icraatının, topyekûn hükümet icraatının 

sınırı içerisinde kalmasını ve tartışmanın dozunun 
çok sertleşerek birtakım kişisel ithamlara kadar var
mamasını hep temenni edegelmişimdir. Çünkü kişi
sel ithamlar gayet kolaydır, kişisel ithamları kişisel 
ithamlarla karşılamak da kolaydır. Halbuki, bu kür
sülerden milletin beklediği; kişisel ithamlar ve karşı
lığında kişisel ithamlar değil, milletin ve memleketin 
dertlerine çare aranmasıdır, bu dertlerin dile getiril
mesidir, vukuf ile dile getirilmesidir ve bunlara ça
re aranmasıdır. Binaenaleyh, ben imkân nispetinde 
bu kaideye riayet ederek gitmek istiyorum. 

153 milyarlık bir Bütçe meclislerin önündedir. 
Bundan sevinç duymak lâzım. 10 sene evvelin 15 mil
yarlık bütçesine karşı, 10 sene sonra Türkiye 153 
milyar liralık bir bütçe yapabilmiştir.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — O 
günkü paraya göre... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Tabiî, o günkü paraya göre de yine büyük 
rakamdır. O günkü paraya göre de yine 100 milyar 
lira civarında bir bütçedir bu. 15 milyardan 150 mil
yara. 

Yine sevinçle kaydedeyim ki, bu kadar çalkantı
nın içerisinde, genç demokrasimizin yerleşmek için 
çırpındığı, kaidelerine oturtmak için çırpındığı bir 
dönemde, Türkiye 10 sene içerisinde 15 milyar büt
çeden 150 milyar bütçeye, 15 milyar yatırımdan 148 
milyar yatırıma, 15 milyar bankalarda vatandaşın 
mevduatından 150 milyar civarında bir mevduata 
gelebilmiştir. Bunları, büyüyen Türkiye'nin önemli 
unsurları saymak lâzımdır. Türkiye, böylece siyasî 
bunalımları yarıp çıkabilmiştir. Kim ne derse desin, 
siyasî bunalımların Türkiye'ye vermiş bulunduğu za
rarları inkâr etmek fevkalâde güçtür. Esasen siyasî 
istikrar olmazsa, o ülkede ekonomik kalkınmayı yü
rütmek mümkün değildir; ama geçen istikrarsız bir 
döneme rağmen, Türkiye bu noktaya gelebilmiştir. 

Bu 150 milyar nereye gidiyor, nerededir bu 150 
milyar?. Yani gerçekten hakikaten birtakım fonlar 
vesaire şeklinde birtakım yerlere aynîmış da, gideceği 
yerler meçhul mü?.. Bu, mümkün değil. 20 güne ya
kın bir süre Bütçe Karma Komisyonunda bütçe 
tetkik edilmiştir. 150 milyarın birtakım sütrelerin ge
risine, sömürü düzeninin gereği olarak yerleştiril
mek suretiyle, birtakım çıkar çevrelerini korumak 
üzere kullanılması mümkün değildir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri; alkışlar) Böyle bir iddianın hiç 
tutarlılığı yoktur. Ben size söyleyeyim; 150 milyar 
nerede; küsurat kullanmayacağım. 
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80 milyarı cari giderler, maaşat; yani devletin 
memurlarının maaşları, savunma giderleri, eğitim gi
derleri. Geriye kalan 70 milyarın, takriben 40 milya
rı İktisadi Devlet Teşekküllerine transferler ve müte
baki kısmı da İktisadi Devlet Teşekkülleri dışındaki 
idarelerin yatırımları. Her kuruşunun nereye gidece
ği bellidir; her kuruşunun. 1976 Türkiye'sini 150 mil
yarlık bir parayı Hükümet sırtına vuracak, önüne ge
lene dağıtacak, şeklinde tasvir etmek, kanaatimce, 
Türkiye'de müessese olarak Devlete yönelmiş büyük 
bir haksızlıktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
O Türkiye ki, her kuruşun sarfı Sayıştaydan geçer. 
O Türkiye ki, Hesab-ı Katî müessesesi mevcuttur ve 
bütçenin tümü sarfedildikten sonra katî hesaplar ge
lir, yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin tetkikinden 
geçer. O itibarla böyle, 150 milyar liralık bütçenin 
fonlara falan taksim edildiğini ve bu fonların da bir
takım bilinmez yerlere gideceğini, Hükümetin bun
ları birtakım adamları beslemek üzere kullanacağını 
söylemek, sanıyorum ki, fevkalâde haksızlıktır; bü
yük haksızlıktır açıkçası. 

Fonlar dediğiniz nedir?.. 1 milyar lira bu bütçe 
ile getirilen yeni fonlar var. 1 Milyar lira, Doğu böl
gesinin kalkındırılmasının hızlandırılmasına ayrılmış 
bir fon. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu 1 mil
yar Doğu, Güneydoğu bölgesine sarfedilecek para
nın tümü değildir, paranın bir kısmıdır; birtakım 
özel projeler suretiyle Doğu bölgesinde yeniden is
tihdam imkânları açmak, medenî vasıta ve imkân
ları eksik olan yerlere eksik olduğu biçimde götüre
rek eksiklikleri tamamlamak ve böylece kalkınma-

" mışlık acısını giderebilmek için atılmış önemli bir 
adımdır. Önemli bir adımdır. 1 milyar lira bu fona 
ayrılmıştır, bu fonu artırmak da mümkündür. 
Her zaman için Hükümet Meclislere gelir; Bütçe içe
risindeki mekanizmanın dışında da bu fonu arttır
mak mümkündür. Bu, Cumhuriyet Hükümetinin, 
bugün görev başında bulunan Cumhuriyet Hüküme
tinin Doğu ve Güneydoğu bölgesine atfettiği önemin 
bir işaretidir. 

İkinci fon; tarım sigortası, sağlık sigortası ve ih
tiyarlara maaş bağlanması için konmuş fondur. Bu 
üçünün toplamı da takriben 1 milyar liradır. Tarım 
sigortasının kanunu çıkacak; kime verilecek bu?.. 
Tarlası zarara uğramış, eli böğründe kalmış, daha 
çok küçük çiftçiye. Kanun çıkacak, kanun geliyor, 
kanun geldi; yani Meclislere sevk edildi kanun. İhti
yarlara maaş bağlanacak, ihtiyarlar ayrılmayacak ki.. 
Kimse ihtiyar; Meclisler sevk ettiğimiz kanun içeri

sinde koyduğumuz standartları, tasnifleri değiştirebi
lir, o tasnifler esası üzerinden ihtiyarlara maaş 
bağlanacak. Sonra, Sağlık Sigortası Kanunu.. 40 mil
yon Türkiye'de sağlık hizmetleri şehirde ve kasaba
da bitmektedir. 30 milyon köylümüz sağlık hizmet
lerini bulabilmek için; ebe dışında, şehre inmek, ka
sabaya inmek mecburiyetindedir. Her Türk vatanda
şına sağlık hizmeti eriştirilecektir; bunun için atıl
mış bir adımdır. Bu para yetmez mi?.. Bu para yet
mezse bu ödeneklerin arttırılmasını istemek hükü
metlerin elindedir, arttırmak da Meclislerin yetkisin
dedir. Bu paraların yetmeyeceğini, bunları arttırmak 
lâzım geldiğini, acaba muhalefete mensup sayın se
natörler, Bütçe Karma Komisyonunda teklif ettiler 
mi?.. Hayır 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Akılları almaz 
onların. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — «Yetmez bu paralar orada» deyip, art
tırma teklif etseydiniz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Niye çıkarma
dınız o güzel kanunları Sayın Başbakan? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Lütfen 
efendim, lütfen. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sus ve dinle. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Niyazi'yi bile 

dinledik. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Başbakan. 
Sayın üyeler; karşılıklı konuşmalara vesile ver

meyelim, gayet demokratik kurallar ierisinde konu
şulmaya başlanmış olan ve bu ana kadar gelmiş olan 
bütçe müzakerelerini çığırından çıkarmayalım; is
tirham ediyorum. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Binaenaleyh, Türkiye'de 150 milyar liranın ne
reye gideceğini Bütçe son kuruşuna kadar göster
mektedir, saklı - gizli bir şeyi yoktur, olması da 
mümkün değildir. 

Şahsı adına konuşan Sayın Cumhuriyet Senatosu 
üyesinin, «İç karanlık, dış karanlık; birtakım perde 
arkalarında tavizler veriliyor» gibi konuşmalarını da 
üzüntüyle karşılarım. Açık rejim bütün icaplarıyle 
işliyor Türkiye'de; bütün icaplarıyle. Şu kürsü, açık 
rejimin teminatıdır. Binaenaleyh, birtakım hayaller
le uğraşıp, birtakım böyle akla hayale sığmaz hadi
seler yaratmanın hiç bir manası yoktur. Netice iti
bariyle, bunları duyanlar bizim hakkımızda yanlış 
kararlara varabilirler, o bakımdan bunları söylüyo
rum. 
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«Efendim, Bu bütçenin programı zamanında neş
redilmemiş.. Bundan evvelki bütçelere bakalım, prog
ram ne zaman neşrediliyor? 1974 bütçesinin prog 
ramı 25 . 1 . 1974'te neşredilmiş. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — O başka, 
o, Ecevit'indi, o olabilir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ve bu Bütçenin Programı; yani 1976 Büt
çesinin Programı ise, 3 . 1 . 1976'da neşredilmiş ve 
daha çok tedbir vesair kısımlarını ihtiva eden do
kümanı da 31 . 1 . 1976'da neşredilmiş. Yani 1974 
Bütçesinden beş veya altı gün sonra tümü; ama 22 
gün önce de esas kararnamesi neşredilmiş. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
150 milyarlık bir bütçeyi şuraya şu kadar, bura

ya bu kadar, buraya bu kadar ver diye yapmak müm
kün değildir. Esasen Devletin elindeki imkânların 
bir çoğu daha önceki yıllardan bağlıdır. Bu imkân
lar serbest değildir. Yatırımsa; taahhütlere girişil
miştir, o taahhütlerin gereğini koymak gerekir. Dev
letin kadrosu vardır, muayyen hesaplan kitapları var
dır. Bu itibarla, Meclislerden bir şey saklandığı, Prog
ramın zamanında verilmediği vesaire gibi sözlerin, 
bir geçerliği yoktur, Bütçenin programa dayanma
dan hazırlandığı şeklindeki bir ifadenin de geçerli
ği yoktur. Bu, tekrarlandığı için söylüyorum. 

Sus paylan konmuş Bütçenin içerisine.. Devletin 
1 milyona yakın memura var. Eğer harcırah, yolluk, 
tazminat vesaire konrnuşsa, herkes için konmuştur. 
yani yolluğu kim hak edecektir?.. Görevle birisi bir 
yere giderse hak edecektir, kim giderse ona verilecek
tir. Binaenaleyh; «Sus payı» diye Devletin cari tatbi
katında mevcut cîan tazminatları bu şekilde anlama
nın doğru olduğu kanaatında değilim. 

Katsayı artmamış.. Gayet tabiî ki, bu münakaşa 
enine boyuna Encümende yapıldı; katsayının 1 artma
sı; yani 9'dan 10'a çıkması halinde, birinci derecede 
memurun eline 495 lira geçecektir, 15 nci dereceden 
memurun eline 93 lira geçecektir. Binaenaleyh, bir se
nede 15 nci dereceden bir memur, katsayıyı arttırdı
ğınız zaman, ancak 1 000 lira alabilecektir. Halbuki, 
katsayının 1 arttırılmasının meydana getireceği psiko
lojik tesir ile fiyatlardaki artma bunu silip süpürecek
tir ve memuru büyük sıkıntıya sokacaktır. Biz, bir is
tikrar politikası takip ediyoruz. Asgarî geçim indiri
mini değiştireceğimizi sizden öğrenerek söylemiş de
ğiliz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Bu 
düşünce ile hiç artmayacaktır. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Programımızda vardır. Asgarî geçim indirimini 
değiştireceğiz. On ay evvel huzurunuza gelmiş olan 
Programda mevcut bu. Emeklilik ikramiyelerini 15 
aydan 30 aya çıkaracağımızı ilân ettik. Asgarî geçim 
indirimini değiştirmek sureti ile tabanda gelir dağılı
mını daha iyi bir şekilde düzenlemek ve gerçekten ge
çim sıkıntısının ağırlığı altında ezilmekte olan Devle
tin küçük memuruna daha iyi imkânlar sağlayabilmek 
yollarını aramışızdır. Kanun önünüze gelecektir; bizi 
itham ettiğiniz. «93 lira vermediniz, 93 lirayı esirgedi
niz.» dediğiniz küçük memura çok daha fazla para ve
rildiğini göreceksiniz. Binaenaleyh, meselelerin sadece 
bir yönden bakılmasına tahammülü yoktur. Aslına ba
karsanız bu, güzel bir istismardır. Çok güzel bir istis
mardır. Memura dönüp; «Görüyor musunuz, bu Hü
kümet sizi düşünmüyor,, sizin maaşlarınızı düşünmü
yor.» Köylüye dönüp; «Görüyor musunuz köy hizmet
lerine koyduğu parayı?» Esnafa dönüp; «Görüyor-
musunuz vergi meslesinde size yaptığını? Yeni vergi 
getiriyor..» Bu, gayet güzel bir -istismardır, ama bu 
istismarlarla bir yere varılmaz ve bu istismarlar ya
pıldı diye de kıyametin koptuğu kanaatinde değilim. 
Biz de karşısına çıkıyoruz, diyoruz ki; «Öyle değil, 
böyledir, bizim takip ettiğimiz yolla memuru biz da
ha çok refaha götüreceğiz.» 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
Biz bir koalisyon Hükümetiyiz. Huzurunuzda 

tek partiye dayanan bir hükümetin başı olarak bu
lunmuyorum. Koalisyon, bir programın etrafında 
meydana gelir; bir protokol; daha sonra hükümet 
programı halini alır. Binaenaleyh bizi; yani koalis
yonu teşkil eden partilerden müteşekkil Hükümeti 
Koalisyon Protokolü ile bağlı sayınız. Koalisyon 
Protokolünün dışındaki her partinin programı ile veya 
her partinin sloganı ile veya her partinin şu veya bu 
zamanda ortaya koyduğu fikriyatla Hükümeti bağlı 
saymayınız. Başka türlü koalisyon olmaz. 

Koalisyon bir mecburiyetten doğuyor. Nasıl bir 
; mecburiyetten doğuyor?.. Bir oy dağılması oluyor, 

hiç bir parti tek başına iktidar olamıyor. Hal böyle 
olunca, parlamentonun hükümet çıkaramaması gibi 
bir durum karşısında, bir hükümet çıkarmanın kaide
sine uygun olarak ve onun şartlarını yerine getirmek 
suretiyle, partiler bir araya geliyor, koalisyon hükü-

I meti kuruluyor. Koalisyon hükümetini lürkiye 1961 
de denedi. 1961 seçimlerinde de oylar dağılmıştı, 1961' 

! den !9ö5'e kadar dört koalisyon hükümeti denendi. 
] 1955'ıen 1971'e kadar koalisyon söz konusu değildir; 
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ama 1973 seçimlerinde oylar yine dağılınca, hükümet 
kurulamaz oldu. 100 gün süre ile uğraşıldı, nihayet 
Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisi 
bir araya geldi, bir koalisyon protokolü etrafında bir
leştiler, bir hükümet programı getirdiler, hükümet ol
dular. Bu Hükümet, bildiğimiz gibi, 7,5 ay sonra, 
yani 1 7 - 1 8 Eylül 1974'te görevden istifa etti. 7 Şu
bat 1974 tarihinde güvenoyu alan bu Hükümet, 17-18 
Eylül 1974'te görevi bıraktı. 

Şimdi, bugünkü Hükümet 31 Mart 1975 tarihinde, 
yine Türkiye'nin uzunca bir süre hükümetsiz kalma
sı sonrasında kurulmuştur. Biz kimsenin yerini falan 
kapmadık; işgal de etmedik ve aslında Cumhuriyet 
Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisinin kurmuş bu
lunduğu Hükümeti biz devirmedik de. Yani istifaya 
mecbur etmedik; o manada söylüyorum. 

Eylül 1974'te Türkiye'nin meseleleri yok muydu?.. 
Pek çok meselesi vardı. Pek çok meselesi vardı; bu 
meselelerin yüzüstü bırakılması pahasına o günkü Hü
kümetin Başkanı istifa etmiş gi-miştir. Ve o tarihten 
sonra da, kasım ayı içinde; yani aradan 1,5 ay geçtik
ten sonra, Kasım ayının başında şunu ilân etmiştir: 
«Ya gelip bu Hükümeti birisi devralır, ya ben bırakır 
giderim.» Yani daireleride bırakırım.. Bunun üzerine, 
«Bağımsız Başbakan» formülü içerisinde bir hükümet 
kuruldu, o Hükümet de 29 Kasım 1974 tarihinde gü
venoyu alamadı. 4,5 aya yakın bir süre güvenoyu ala
mayan bir hükümetle Türkiye idare edildi. 

Bizim Hükümetimiz, 31 Mart 1975 tarihinde ku
rulan Hükümet, uzunca süren bir hükümet bunalı
mını ortadan kaldırmıştır. 

«Bu Parlamento hükümet çıkaramaz..» Çıkarmıştır. 
«Bu Parlamento toplumun on sene gerisindedir..» 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Doğru. 

mayan şeyler vardır, tenkitler içerisinde de hakikaten 
birtakım kavram kargaşası yer almaktadır. 

Şimdi ben, meseleyi kişisel açıya, kişisel bir zemine 
dökmeden, sayın sözcünün söylemiş olduğu bazı hu
suslara nazarı dikkatinizi çekeceğim. 

Bugünkü Hükümet, yani Cumhuriyet Hükümeti; 
«Cumhuriyet Hükümeti» demeye herkesin dili varsın. 
Çünkü Parlamentonun güvenoyuna göre kurulmuş 
hükümet; yani Anayasanın tayin ettiği tek yol var, 
o tek yoldan geçerek gelmiş bir Hükümet. Niye dili
niz varmıyor; «Cumhuriyet Hükümeti» demeye?.. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Kendiniz 
koydunuz, o adla söyledik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Onun başına bir de; «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti» deyin. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ona ya
kışmaz; ikisi bir araya gelmez. 

BAŞKAN Bir saniye Sayın Başbakan. 
Sayın üyeler, rica ediyorum; görüşmelerin sükûnet 

içerisinde cereyanına yardımcı olunuz efendim. 

Sayın Başbakanım, lütfen karşılıklı konuşmaya fır
sat verilmesin efendim. Karşılıklı olarak, konuşulma
sın. 

Buyurunuz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 

— Sayın üyeler; 
31 Mart 1975 tarihinde bu Hükümet kurulduğu 

zaman Türkiye'de sıkıyönetim vardı. 31 Mart 1975 
tarihinde bu Hükümet kurulduğu zaman Türkiye, öy
le güllük gülistanlık falan değildi. Türkiye'de şiddet 
hareketleri vardı, Türkiye rahatsızdı. Neden rahatsız
dı..? Dokümanlara bakalım: 

4 . 1 2 . 1974 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden sıkıyönetimin uzatılması talep olunmaktadır. 
Günün Başbakanı Sayın Prof. Dr. Sadi Irmak kürsü
den şunu söylemektedir; 4 . 12 . 1974, daha 1975'e 
girmemişiz: «Sıkıyönetime rağmen, ülkemizde legal ve 
illegal örgütler banka soygunu, gasp, yıkıcı beyanna
me ve yayın dağıtma gibi faaliyetler yeniden başlamış
tır.» 

Bunu 4 . 12 . 1974 tarihli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi zaptının 48 nci sayfasından okuyorum. 

«Aşırı uçlar ve bölücüler hızlı bir örgütlenme fa-
faaliyeti içinde ve eyleme yöneliktirler. Emniyet ve 
huzur ihtiyacı her geçen gün biraz daha artmaktadır. 
Netice olarak, bundan önce sıkıyönetimi gerektiren 
koşullarda bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

BAŞ3AKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ayıp olur «Doğru» derseniz. Çok ayıp olur. 
Seçilmiş kişilersiniz, fevkalâde ayıp olur. Sizi buraya 
gönderenlerle, bu sıraların her birisinde oturanları 
gönderenler arasında fark yok. Bu milletin çocukları 
gönderiyor. Ayıp olur. Yani içinde bulunduğunuz 
müesseseyi savunmaya mecbursunuz. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, bizi 

çok insafsızca eleştirmiştir. Aslında tenkitleri yanlış
larla doludur. Şimdi birer birer onlara bakacağız. 

Tenkitlerinde iktisadî yanlışlar vardır. Yani Cum
huriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü iktisaden yan
lış şeyler söylemiştir. Tenkitler içerisinde gerçeğe uy-
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Kıbrıs problemi çözümlenmemiş olarak bütün çıp- \ 
laklık ve açıklığı ile ortada durmaktadır. Bazı mihrak
ların Kıbrıs davamıza da zarar verebilecek eylem ha
zırlıkları içinde oldukları görülmektedir. Bu mihrak
lar faaliyete geçmek için sıkıyönetimin kalkmasını I 
beklemektedirler. Böyle bir hâl, ülkenin huzurunu ge- I 
niş Ölçüde bozar.» 

Bunu biz söylemiyoruz, bunu tarafsız Başbakan 
Prof. Dr. Sayın Sadi Irmak söylüyor: * I 

«Böyle bir durumda telâfisi mümkün olmayan za
rarlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün bu bilgiler ve 
ihtimaller muvacehesinde, gerek askerî hazırlıkların I 
gereği gibi yapılabilmesi ve sürdürülmesi, gerekse da- I 
hilde huzur ve sükûnun korunabilmesi için, sıkıyöne
timin adı geçen 4 ilde devam etmesine ilgili mercile-
rimiz ve Hükümetimiz zorunluk görmektedir.» 

Daha 1975 senesine girerken ülkenin huzursuzluk 
içerisinde olduğunu ifade ediyor günün Hükümeti. 

2 Şubat 1975 tarihinde bakınız Sayın Irmak ne di
yor; yine sıkıyönetim uzatılması hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 4 . 2 . 1975 tarihli zaptından'85 
nci ve 86 ncı sayfalar: «Son zamanlarda son derece 
az bir azınlık grupunun memleket huzurunu bozacak 
ölçülere varmış olan tahrikleri, faaliyetleri ve eylem- | 
leri de ayrıca durumu ağırlaştıran bir faktör olarak 
karşımızda bulunmaktadır. Bütün bu şartlara rağmen, 
sıkıyönetimin, uzatılmasındaki zorluğu kabul etmiş ol- I 
mamıza rağmen, sıkıyönetim tarafımızda özgürlüklere 
kabil olduğu kadar dokunmamak yolunu tutmakta ol
duğumuz, tahmin ederim ki, Yüksek Meclisin gözün
den kaçmamaktadır. Elbette tahrikler, taassup hare
ketleri; ki, hepsinin müşterek sonucu özgürlüklerin yok 
edilmesine varır, bunun karşısında Hükümet olarak 
derece derece her kuvvetimizi ve imkânımızı da kul
lanmak azmindeyiz. 

İşte, iç ve dışta kısaca özetlediğim bu durum kar
şısında Hükümet, zorluklu olarak sıkıyönetimin bir 
ay daha uzatılmasını Yüksek Heyetinize önermeye 
karar vermiştir.» Diyor. 

Yine Sayın Prof. Dr. Irmak tarafından bazı iller
de sıkıyönetimin uzatılması için Mart 1975'te, Mart' 
in başında Meclislere sevk edilen tezkere şöyledir: 
«Kıbrısla ilgili genel durumun gerginliğini sürdürme
si ve iç güvenlik nedeniyle..» Sıkıyönetimin uzatıl
masını talep ediyor. 

Binaenaleyh, 31 Mart 1975 tarihinde kurulan Hü
kümet, ondan bir evvelki Hükümetten Türkiye'yi hiç 
bir sıkıntısız devralmış değildir, sıkıyönetime rağmen, 

memleket huzursuzdur, memlekette şiddet hareketleri 
vardır, memleket sıkıntıdadır. 

Mesele burada bitmiyor; 9 Kasım 1974 tarihli 
Hürriyet Gazetesinin birinci sayfası şöyledir; 9 Kasım 
1974; henüz Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selâmet 
Partisi Koalisyonu görevi devretmiş değildir. «Anarşi 
hortladı.» Sürman Şet. 

«Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üni
versitesi sağ - sol çatıştı, çok sayıda yaralı var.» 

«İstanbul'da yürüyüş yapan öğrenciler Amerikan 
bayrağını yaktılar.» 

«Ceyhan soygununu Türk Halk Kurtuluş Ordu
sunun düzenlediği anlaşıldı.» 

«Ceyhan'da banka soyan 5 anarşistten biri yakalan
dı.» 

«Boykot dalga dalga yayılıyor.» Bir resim; altında 
bu. 9 Kasım 1974... Yani burada da bitmiyor mesele. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Ölü var mı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Var var, o da var, Biraz sebrederseniz, o da var. 

1974 senesinde 12 banka soyulmuştur. 1974 sene
sinde 12 banka ve bir benzin istasyonu soyulmuştur. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Şimdi 
Devlet soyuluyor. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Laf mı ya
ni?... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 28 Ocak 1974 tarihinde Bahçelievler İş Banka
sı soyulmuştur. 4 Ocak 1974 tarihinde Batman'da ben
zin istasyonu soyulmuştur. 1 Mart 1974 tarihinde İz
mir'de Öğretmenler Bankası soyulmuştur. 2 Mart 1974' 
te Kartal'da Akbank'ın Cevizli Şubesi soyulmuştur. 
18 Mart 1974'te Bahçelievler'de İş Bankası ikirtei defa 
soyulmuştur. 29 Mayıs 1974'te Ankara'da Akbank'ın 
Gençlik Caddesindeki Şubesi soyulmuştur. 3 Haziran 
1974'te Sümerbank'm Üsküdar Satış Mağazası soyul
muştur. 6 Haziran 1974'te İş Bankasının Ankara Şu
besi soyulmuştur. Ekim 1974'te; ki, sıkıyönetim var
dır, Türk Ticaret Bankasının Çarşıkapı Şubesi soyul
muştur. 7 Kasım'da Ceyhan İş Bankası Şubesi soyul
muştur; işte bu haber o. 5 Aralık'ta Suadiye İş Ban
kası Şubesi soyulmuştur. 10 Aralık'ta Yapı Kredi Ban
kasının Sincan Şubesi soyulmuştur. 12 Aralık'ta Kü-
çükesat'ta Garanti Bankasının Şubesi soyulmuştur. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bizim ev de 
soyuldu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi burada da bitmiyor mesele. Müsaade 
buyurun beyefendiler; rahatça dinlerseniz size aydın-

86 — 
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latıcı şeyler söyleyeceğim, kimseye dokunmuyorum; 
yani «Banka soyuldu» deyince tedirgin olmakta mana 
yok, işte soyulmuş... (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Şimdi bakınız; eğer anarşiyi bizimle paralel sayar
sanız, fevkalâde yanlış bir teşhis koyarsınız, siz de 
kalkamazsınız bunun altından; ona teslim olmadıkça 
siz de kalkamazsınız altından. 

Şimdi bakınız ne oluyor; «Gümüşhane Lisesinde 
ve Ankara Cebeci Yurdunda çatışmalar oldu.» 

«Hükümet öğrenci olaylarını görüştü.» 

Milliyet Gazetesinin başlığı bu. Tarihi de söyleye
yim size, 22 Mart 1974; yani 7 Şubat'ta güvenoyu alan 
Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Hü
kümetinin henüz üzerinden 1,5 ay geçmiş. Gümüşhane 
Lisesinde ve Ankara Cebeci Yurdunda çatışmalar ol
muş. 

«Cumhuriyet Halk Partisi Ortak Grupunda genç
lik olayları görüşülecek.» 

Devam ediyor; günün Başbakanı açıklama yapı
yor : «Öğrenci olayları için bazı bakanlarla komis
yon kuruldu.» 

Yine günün Başbakanı; «Öğrenci olayları 12 Mart 
öncesine dönüşebilir.» Tarih : 23 Mart 1974. 

Devam ediyor : «Atatürk Yurdunda kavga çık
tı, 77 genç gözaltına alındı. Eskişehir'de sağ - sol ça
tışmasında beş genç bıçaklandı. Erenköy'de banka 
şubesinde tahrip kalıbı patlatıldı.» Tarih : 7 Mayıs 
1974, Milliyet Gazetesinin başlığı bu. 

Devam ediyor : «Öğrenciler dün de çatıştı, 23 genç 
yaralandı.» Milliyet Gazetesi, 10 Mayıs 1974. «Öğ
renci olayları yurdu sardı.» 10 Mayıs 1974. «Bakan
lar Kurulu gençlik olaylarını görüştü.» Milliyet Ga
zetesi, 11 Mayıs 1974. 

Gençlik olayları, anarşi ve saire yok da, bütün 
bunlar ne?.. 

«Polis, yurtlarda 24 saat nöbet tutacak» Milliyet 
Gazetesi, 12 Mayıs 1974. Bu ne?.. Yani, her şey böy
le sütliman, her şey olup gidiyor... Aslında, eğer Cum
huriyet Halk Partisinin sayın sözcüleri, «Biz gelince 
anarşi olmaz, biz gidince olur.» derlerse, o zaman 
bunun altından başka manalar çıkar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne çıkar 
meselâ, söyle bakalım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
le) — Ne mi çıkar? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Söyle! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Siz o manayı çıkardınız da, gerekirse söylerim. 

Ondan sonra geliyoruz 16 Mayıs 1974'e; af ke
sinleşti. İşte o tarihte Cumhuriyet Halk Partisinin Ge
nel Başkanı beyanat veriyor; «Millet Meclisi muay
yen suçları affetmediği için artık olayları tutamam.» 
diyor, o beyanatı veriyor. Mayıs 1974'tür bu. Ondan 
sonra Hükümet meseleleri başlıyor, «Gençlik tahrik
lere rağmen altı ay sabır göstermiştir; şimdi ne ola
caktır?» diyor. Mesele burada da bitmiyor. 

1974 senesinde Türkiye rahat bir Türkiye değil
dir. 12 tane banka soyulmuştur, bir benzin istasyonu 
soyulmuştur, sıkıyönetime rağmen, Kıbrıs olaylarına 
rağmen, affa rağmen, yüzden fazla öğrenci olayı ol
muştur. Bakınız ne oluyor! 

Esasen, 1971 - 1973 rahatsızlığını meydana geti
renler; Türk Halk Kurtuluş Ordusu mensupları, Türk 
Halk Kurtuluş Partisi mensupları, Türk Halk Kurtu
luş Cephesi mensupları, Türkiye İhtilâlci İşçi - Köy
lü Partisi mensupları, Türkiye Komünist Partisi 
Maoist - Leninist Teşkilâtı. Bütün bunlar hapishane
lerdedir. Bunları hapishanelere koyan da sıkıyöne
timdir, sıkıyönetim mahkemeleridir. Uçak kaçıran 
bunlardır, adam kaçıran bunlardır, soygun yapan bun
lardır ve bütün bunların içerisinde adam vuran bun
lardır, Türk polisine kurşun atan bunlardır, Türk 
kumandanına kurşun atacak, Ankara'da güpegündüz 
kurşun atacak cüret ve cesaret sahibi olan bunlardır. 
Bunlar hapishanelerdedir. 

1920'den 1960'a kadar Türkiye'de 25 defa komü
nist tevkif atı olmuştur. Bu komünist tevkif atındaki 
eski tüfeklerin hepsi yine sahnededir ve eski tüfek
ler beyin yıkamakla meşguldürler. Bu, kendilerini or
du sayanların hedefi ne idi Türkiye'de?.. Bu hedefi, 
binlerce sayfa tutan iddianamelerde ve sıkıyönetim 
mahkemelerinin kararlarında bulmak mümkündür. 
Hiç keyfî, sübjektif olmaya lüzum yok. Eğer, bunla
rın hepsinin keyfî yapıldığı, «Bu kimseler masum 
kimseler idi, bunlara zulüm yapılmıştır.» kanaati var
sa, Türkiye'de hiç bir zaman huzuru bulamazsınız ve 
açıklıkla ifade edelim ki, bütün bu olup bitenlerin 
içerisinde bir tek milliyetçiye, banka soyarken, adam 
kaçırırken, adam öldürürken rastlamazsınız. Bir tek 
milliyetçi cezalandırılmış değildir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Gaziantep'teki iki 
imam hatipli, Ülkü Ocakları mensupları?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1971 - 1973 döneminde Türkiye'yi rahatsız 
edenlerin içerisinde, mahkemelere gidenlerin içeri
sinde, hapishanelere girenlerin içerisinde, polis vu-
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ranların içerisinde, adam kaçıranların içerisinde, ya- j 
bancı bir sefaretin mensubunu öldürenlerin içerisinde, 
Türk generaline kurşun sıkacak kadar cüret sahibi 
olanların içerisinde bir tane milliyetçiyi bulamazsınız. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Öyle ise Türkiye, 1971 - 1973'ten hiç bir şey öğ
renmedi mi?.. Şimdi bakınız ne oluyor; gayet tabiî 
ki, 1973 seçim meydanlarında bunları kurtarmak için 
gayretler sarf edilmiştir. 1973 seçimlerinden sonra 
hapishanelerde dört gözle bunlar beklemektedirler. 
Bunları masum sayan zihniyet hapishanelerden kur
taracaktır kendilerini ve nitekim Mayıs 1975'te Cum
huriyet Senatosu kabul etmemiştir; Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosunun değiştirdiği biçimde de
ğiştirmiştir. Devletin temeline dinamit koymak iste
yenlerin ibreti müessire teessüs etmeden, bunların 
nedamet getirmeden salınmasının karşısına Millet 
Meclisi çıkmıştır, Cumhuriyet Senatosu çıkmıştır ve 
af, bunlara teşmil edilmemiştir. Ama Anayasa Mah
kemesi, Kanunun bir maddesini iptal etmek suretiyle 
fiilen af sağlamıştır. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Adaletli 
çıkarmak da vazifesidir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben size olanı söylüyorum; olan bu değil mi? 
Burada kimseye bir kötüleme yok, olan bu. 

Şimdi, size sesleniyorum Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; af çıkarmak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hakkıdır ve yetkisidir. Sizin hakkınız aşılmış
tır, sizin yetkiniz aşılmıştır netice itibariyle. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yanlış çıkarmışsınız, 
burada oyladınız. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Anla
mıyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1961 Anayasası münhasıran af çıkarma yetki
sini Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiştir, başka 
birisi af çıkaramaz. 1961 Anayasası, seçim kanunları 
yapma hakkını münhasıran Meclislere vermiştir. Yan
lış yaptı iseniz yanlışınızı doğrultmak hakkı yoktur. 
Sizin elinizden, size ait olan bir hak alınmıştır. Bu 
müesseseye ait olan bir hak alınmıştır; bunu söylü
yorum işte budur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar.) 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Bu mesele fevkalâde önemlidir. 31 Mart 1975 ta

rihinde kurulan Hükümet neyi devralmış?.. Sıkıyöne
tim Mayıs'a kadar mahkemelerde hır çıkarırsak kur
tulamayız diye hapishanelerde beklemişler. Sonra da 
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20 Temmuz 1974'ten itibaren Türkiye'de sıkıyönetim 
ilân edilmiş, Kıbrıs olayı olmuş. Ona rağmen, yine 
birtakım hadiseler bir süre sonra devam etmiş. 

Sayın üyeler; 
22 Nisan 1975 tarihli bir mektubu huzurunuzda 

okuyacağım. Bu mektup, Türikye'deki kurulmuş ve 
kurulmakta olan 18 üniversitenin rektörleri tarafın
dan bana yazılmış bir mektuptur. 22 Nisan 1975 ta
rihinde biz henüz 10 gün olmuş güvenoyu alalı... 

Bakınız mektupta ne diyor; 18 rektör aşağıdaki 
hususlarda fikir birliğine varmışlardır: 

«1968'den bu yana bütün dünyada siyasal amaç 
taşıyan aşın uçların yürüttükleri öğrenci eylemleri, 
yükseköğretim kuruluşlarımızdaki huzur bozucu ve
rimsiz etkisini hâlâ sürdürmektedir.» Başlamış demi
yor, «sürdürmektedir» 

«Siyasal hedeflere yönelen bu eylemler, öğrenci 
kitlesini peşinden sürüklemek için günlük eğitim so
runlarını işlemek gereğini kurmuş, esas maksadı; ka
muoyunu da zaman zaman inandırabilen bir örtü al
tında gizleyebilmek başarısına ulaşmıştır. 

Yükseköğretim kuruluşlarında eğitim güvenliğinin 
tehdit altında bulunması, geleceği oluşturacak kuşak
ların niteliklerine olumsuz etkiler yapmakta ve millî 
varlığımızı çözümü gün geçtikçe güçîeşen sorunlarla 
karşılaştırmaktadır. Eğitim güvenliğinin işlemesi, ar
tık bu gibi olayların kaynağı değil, alanı olduğu açık
ça görülen üniversitelerimizin kapsamlarının üstünde, 
Devlet çapmda alınacak tedbirlere ihtiyaç göstermek
tedir. 

Üniversitelerimiz, bu tedbirleri anayasal düzenin 
ayrılmaz bir parçası bulunan güvenlik kuvvetleriyle 
bir bütün halinde çalışarak, yürütmek bilincinde ve 
kararmadırlar.» 

«Üniversiteye polis girer, polis giremez; giren po
lis ceza alır.» noktasından üniversite rektörleri, 22 Ni
san 1975 tarihinde, daha evvel yaptıkları toplantının 
bir neticesi olarak Hükümete bu mektubu yazmışlar
dır. 

Mesele burada da bitmiyor; 26 Nisan 1975 günü 
Millî Güvenlik Kurulu toplanıyor. Ülkenin iç güven
lik durumu nedir, dış güvenlik durumu nedir? 7,5 
saat süren müzakerelerden sonra kamuoyuna şu açık
lamayı yapıyor: «Millî Güvenlik Kurulu, bu toplan
tısında Devletimizin iç ve dış güvenliği ile ilgili konu
ları aynntılanyle görüşmüştür. Toplantıda, üniversite 
ve yüksek okullarda öğretimin aksamasına sebep olan 
üzücü olayların, sadece öğretim ve okul sorunların
dan doğmayıp, Devletin temel nizamını yıkmayı amaç-
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layan, ötedenberi bilinen faaliyetlerin bir parçası ol
duğu kanıtına varılmıştır. 

Üniversite ve yüksekokullarda öğrenim özgürlü
ğünü tehdit eden bu olayların önlenmesi zarureti üze- \ 
rinde durulmuştur. 

Millî Güvenlik Kurulu inanmaktadır ki, Türkiye' 
yi içten çökertmek isteyenlere fırsat vermemeye ka
rarlı ve muktedir olan Devlet güçlerinin en büyük 
desteği, milletimizin sağduyusu ve uyanıklığıdır. 

Türkiye Cumhuriyetine, miliî bütünlüğümüze, hür 
demokratik rejime yöneltilen her türlü yıkıcı faaliyeti 
etkisiz kılmak; Devletin yasama, yürütme, yargı or
ganları, güvenlik kuvvetleri ve bütün kuruluşlarınca 
elbirliği halinde yerine getirmesi gerekli bir görev
dir. 

Millî Güvenlik Kurulu bu inanç içinde, konu ile 
ilgili tavsiyelerini Hükümete bildirmeye karar vermiş
tir.» 

Yani 22 Nisan 1975'teki rektörlerin durum tespiti, 
26 Nisan 1975'teki Anayasanın 111 nci maddesine 
göre, Türkiye'nin güvenliği ile ilgili tavsiyelerde bu
lunmak üzere kurulmuş olan Millî Güvenlik Kurulu
nun durum tespiti budur. 

Peki, «Türkiye'de o zaman hiçbir şey yoktu, bü
tün bunlar siz işbaşına geldikten sonra oldu» diyenle
re şunu söylüyorum : O zaman hiç bir şey yoktu da 
bunlar ne?.. Niye 18 tane rektör birleşip gelip, «Bi
zim huzurumuz yok, üniversitelerimizin huzuru 
yok, üniversite zeminleri huzursuzdur.» diye Hükü
mete müracaat ediyor, niye Millî Güvenlik Kurulu 
bu tespiti yapıp, Türk kamuoyuna duyuruyor?.. Niye 
Millî Güvenlik Kurulu herkesi göreve çağırıyor?.. Ni
ye 1974 senesinin 12 nci ayının 4'üncü gününde, o 
günün Hükümeti Meclislerin önüne geliyor, «Legal 
ve illegal örgütler Türkiye'yi rahatsız etmektedir.» di
yor?.. Görülüyor ki, bu meseleye doğru teşhis koy
mak lâzımdır. Doğru teşhis konulmadığı takdirde, 
meseleyi bugünkü Hükümetin sırtına yüklemek sure
tiyle hiç bir yere varılamaz. Vaktiyle öyle yapıldı ve 
bir yere varılamadı. 

1971'de bizim Hükümetimiz giderdi, Türkiye bir 
ay içinde düzelirdi... Öyie denildi. Nitekim biz görevi 
bıraktık, görevi bıraktığımız gün sıkıyönetim bile ilân 
edilmedi. 26 Mart 1971 günü görevi devralan Hü
kümet, sıkıyönetime ihtiyaç görmedi o gün. Çünkü, 
sebep olarak bizi gördüler. Ne oldu?... 25 Nisan 1971' 
de sıkıyönetim getirildi ve bu sıkıyönetim aylarca sür
dü. Netice itibariyle bu perde kaiknıca, daha doğru
su bu perde açılınca; bütün aktörler meydana çıktı. 

Bunların Türkiye'de Cumhuriyeti devirip; komünist, 
Leninist, Maksişt, Maoist idare kurmak istediklerim, 
kendileri beyan ettiler. 

Bütün bu örgütlerin içerisinden Türkiye'nin hayrı
na çalışan hiç kimse çıkmadı. Hep bunlar şer kuv
vetleriydi, Devlete musallat olmuştu ve gayelerinin 
komünist idare kurmak olduğu, sıkıyönetim mahke
melerinin kararlarıyle tespit edildi. «Şimdi Türkiye' 
de neler oluyor?» derseniz; 1974 senesinde çıkarıl
mış bulunan aftan faydalanarak sokaklara salınan 
kimseler, Türkiye'yi rahatsız etmektedir. Türkiye'de 
bu oluyor işte. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yanlış çıkarmışsınız. 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Niye 1974'' 

te çıkamıyor? 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sağda yok mu, 

oraya hiç değinmiyorsunuz? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — İsim sayabilir 
misiniz? 

BELİĞ BELER (İzmir) — Dinlemesini öğreneme
diniz, dinleyin. Biz Niyazi Ünsal'ı dinledik. -

SIRRI ATALAY (Kars) — İmha etmeye de Dev
letin hakkı yok. Devlet cezalandırır, imha etmez. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yın, saym üyeler çok rica ediyorum. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Saym Başkanım, mü
dahale ediyorlar ama. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, müda
haleler görüyorsunuz ki karşılıklı olarak yapılmakta, 
hafif olanlarına göz yumulmaktadır. İstirham ediyo
rum, karşılıklı saygılı olursak mesele kalmaz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Malatya'da ne olmuştur?.. Malatya'da bekçi 
Bekir Altındağ, elinde siyah çantalı birisinden şüphe
lenmiş; «Hüviyetini göster» demiş. Aldığı cevap alnı
na kurşundur, alnına kurşun... Bu memleketin çocu
ğu değil mi Bekir?.. Bekir bu memleketin çocuğu de
ğil mi?.. Günahtır, yazıktır; Bekir'i vuran adamı «kah
raman» diye burada takdim etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Yoktur, buna hakkınız. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Eğer anarşiye karşı iseniz, Bekir kimsenin tesiri 
ile değil, görevinin gereği, elinde siyah çantalı bir ada
ma hüviyetini sormuştur; o siyas çantanın içinden da
ha sonra 34 mermi atan tabanca çıkacaktır. Ondan 
sonra, «ne oluyor?» diye oraya gelen polis Mehmet 
Şenses de aynı kurşunlarla orada can vermiştir. O da 
ana kuzusu, o da bu memleketin çocuğu. Bunu ya-. 
panlar kimlerdir?., 
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OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Cumhuriyet ı 
Halk Partisinin kahramanları. (C. H. P. sıralanndan 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir saniye sayın Başbakan. Sayın Sa-
lihoğlu, efendim müsaade buyurun. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Terbiyesiz. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, müsaade buyurun, 
ben gerekeni yapıyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Terbiyesiz, 
hayvan, haddini bilmez. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Şurada bir ilişki 
bul Cumhuriyet Halk Partisi ile ondan sonra konuş 
utanmaz adam, 

BELİĞ BELER (izmir) — Sen de otur dinlemesi
ni bil. 

BAŞKAN — Saym Kocaman, müsaade buyurun, 
ben gerekeni yapıyorum. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

Sayın Kocaman, ben gerekeni yapıyorum ve söy
lediklerini duydum. Kendisine, hitap ederken müda
halede bulundunuz. 

Sayın Salihoğlu... 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Partiye söz söy
leyemez. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, sayın 
Kocaman müsaade buyurun. Otoriteyi temin etmek, 
insicamı temin etmek benim görevimdir. 

Sayın Salihoğlu, herhangi bir siyasî grapu veya 
sayın üyeyi itham altında bulunduracak beyanlarda 
bulunmamanızı, görüşmelerin sükûnetle yürütülmesi
nin temin açısından, sizden rica ediyorum... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Af ile çıkar
dınız demek istedim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, izah ettiniz... 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bekçi öldü de
yince gülüyor. Bekçinin ölüşüne gülen adamdan ne 
hayır gelir?.. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
Saym Salihoğlu. tavzih buyurdunuz, çok istirham edi
yorum.... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O partiden var 
mı burada?... 

BAŞKAN — Efendim, gülmeyi yanlış tefsir etti
niz hiç bir Cumhuriyet Senatosunun sayın üyesi bu 
olaylar karşısında gülmek suretiyle hislerini izhar et
mez kanaatindeyim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
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Buyurun saym Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Malatya olaylarını çıkaran kimdir? Mehmet 
Emin Aktaş. Suriye'den getirilen silâhların çoğunun 
getirilmesinde gayreti olan kişidir. Nurhak dağların
da bir tümeni teçhiz edece kadar silâhı 1971 - 1973 
döneminde sıkıyönetim ele geçirmiştir. Bu silâhların 
getirilmesinde rolü olan kimsedir. Suriye'ye giderek 
Türk Halk Kurtuluş Ordusu mensuplarım huduttan 
bu şahıs geçirir. El - Fetihteki Teslim Töre'yîe irti
batlıdır. Takma adı «Çeto» dur. Sıkıyönetim mah
kemesinden 10 yıl ceza yemiştir. 

Hasan Basri Temizalp; Türk Halk Kurtuluş Ordu
sunun üçüncü parti veya bölümü olarak muhakeme 
edilen sanığıdır. Maraş yörelerinde eylem yapmak 
üzere Maraş'ta 5 kişi buluşmuşlardır. Türk Halk 
Kurtuluş Ordusunun Maraş teşkilâtı olarak eylem 
planlarken yakalanmışlardır. Mahkeme tarafından 
1 yıl hapse mahkûm edilmiştir. Daha önce Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde güvenlik kuvvetleriyle 
çatışmaya iştirak etmiştir. Diğer iki kişi de yine 1971 
öncesi ve sonrasında bu hareketlere katılmış kimse
lerdir. 

Şimdi Zeytiriburnu'nda bir hadise oluyor, TİKKO 
çıkıyor orta yere. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O partiden 
var mı burada? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, «Anarşi oluyor, anarşi Hükümet dolayı-
sıyle oluyor, bugün bu bütçeyi konuşmaya ne hacet 
var, Türkiye'de can güvenliği yok ki...» diyenlere 
karşı ne diyeceğiz? (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bunun menşei ne, menşeinde yatan sebep ne? Dev
let bunları te'dip etmiş; ama bunlar sokaklara salın
mış, Devlet yeni baştan bunlarla uğraşmakla meşgul. 

Zeytinburnu'nda yakalananlar şunlardır : «Türki
ye Komünist Partisi, Maoisıt - Leninist» adlı illegal 
örgütün vurucu gücü olan TİKKO mensubudurlar. 
25 .11.1975 günü Dördüncü Leventle bulunan İş 
Bankasını soymuşlar ve bankadan 155 bin lira almış
lardır. 

28 . 6 . 1975 günü TİKKO'nun liderlerinden Gar'bis 
Altmoğlu'yle birlikte Profesör Doktor Nuri Mugan' 
in evine giderek silâh tehdidiyle 3 750 lira almışlar
dır. 

30 Mart 1975 günü, bir partinin ilçe merkezine 
bomba atmışlardır. 

7 Kasım 1975 günü Zeytinburnu'nda başka bir bi
naya bomba atmışlardır. 
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4 . 9 , 1 9 7 4 tarihinde; yani 9 Eylül 1974'de greve 
giden Kau - San Lâstik Fabrikasında greve katılma
yan işçilerin evlerini kurşunlayanlar da bunlardır. 
Bunlar da yine başıboş kalmışlardır. Başıboş kaldık
tan sonra da bu işleri yapmışlardır. 

Örnekleri çoğaltmam mümkün; fakat zamanınızı 
almak istemiyorum. Sadece 31 Mart 1975 tarihinde 
kurulan Hükümet neyi devraldı?.. Bu bir fevkalâde 
hal Hükümetiydi. Türkiye'de 4,5 - 5 ay süren bir bu
nalıma demokratik yollardan son veriyordu. Bir ümit
sizliği, bir bezginliği ortadan kaldırıyordu. Bu Hü
kümet sırtına üç şey almıştır; ajitasyon, enflasyon ve 
ambargo. 

Ajitasyon; her türlü şiddet hareketleri, her türlü 
tahrikler, memleketi huzursuz etmek için her türlü 
gayretler... Delillerini saydım; sıkıyönetim zabıtların
dan, çeşitli beyanlara kadar. 

Sonra enflasyon devralmıştır. 1974 senesinde enf
lasyon olmadığım söyleyebilecek kimse var mı bura
da? Sayın Profesör Üstünel'e soruyorum; 1974 sene
sinde enflasyonun körüklenmediğini, kamçılanmadığı
nı ifalde edebilir misiniz? 

Cumhuriyet Halk Partisi 1973 meydanlarında ucuz
luk vaat etti. Hem öyle vaat etti ki, ucuzluğun sunî 
olduğunu, köklü tedbirlerle bunu ortadan kaldırabile
ceğini 15 Ekim 1973 tarihinde Cumhuriyet Halk Par
tisinin Genel Başkanı televizyonlardan söyledi. Tele
vizyonların kaydırida vardır. 

Peki, 7 Şubafta Hükümet oldu. Hükümet olduk
tan sonra bir seri zam getirdi. «Bu nedir?» diyenle
re de, «Zam şifadır» dedi. Bunun enflasyonu körük
leyeceğini biz o zaman söyledik. Enflasyon gerçekten 
körüklenmiştir ve netice itibariyle nereye varılmıştır? 
Nereye varıldığına ba'kalım. 

1974 senesinin Aralık ayında endeks 326Tdtr. 1974 
senesinin Aralık ayında toptan eşya fiyatları genel en
deksi 326'dır. 1975 senesinin aynı Aralık ayında top
tan eşya fiyatları genel endeksi 360'dır. Binaenaleyh, 
Aralığın Aralığa nispeti % 10,4'tür. Yani, 1975 Tür
kiye'sinde 1975'in başındaki endeksle sonundaki en
deksin nispeti % 10,4'tür. 

1975 senesi içerisinde zincirleme endeks, genel en
deks toplamı % 10,51dur. 1974 zincirleme endeks or-
talamasıyle 1975 zincirleme endeks ortalaması yine 
% 10,5 civarındadır; ama 1974'ü 1973'e nispet etti
ğiniz zaman, Aralığın Aralığa nispeti % 19, neye kar
şı? 1975'in % 10,5'una karşı, % 19 küsur. Zincirleme 
endeks % 20 civarında, ortalamanın ortalamaya nis-
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peti de % 30 civarındadır. 1973 ortalamasının 1974 
ortalamasına nispeti % 30 civarındadır. 

Binaenaleyh, İstanbul ve Ankara geçim indeksle-
rîyle Türkiye'de enflasyon olduğunu, olmadığını izah 
etmek mümkün değildir ve burada üzüntüyle gördüm 
ki, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, genel 
endeksi enflasyonun ölçüsü olarak almıyor. Rakam
ları ne kadar siz istediğiniz gaye için konuşturmaya 
çalışsanız da, rakamların dilinden anlayan biri gelir, 
onun ne demek istediğini ortaya kor. (A. P. sıraların
dan «.Bravo» sesleri) 

% 30, 1974'ün 1973'e nazaran vasatideki fiyat 
artışı. 1975'inki % 10. Binaenaleyh, ister zincirleme 
endeksleri al, ister Aralığı Aralığa nispet et; çürtkü 
bu üç nispet kullanılır, isterseniz kümülatiflerini al, 
kümülaitif de 2 misli. Ortalamaların nispetinde ise 3 
misli fark vardır^ 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Bundan sevinç duymak lâzımdır. Eğer bunu mu

hafaza edebilirseniz, bundan memnun olmak lâzım. 
Neden memnun olmak lâzım? Bu enflasyon kadar bü
yük bir belâ yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi enflas
yonu tehlike saymaz. Bu fakir, fukarayı ezen en bü
yük belâdır. Piyasa ekonomisine göre işleyen sistem
lerde enflasyon bir numaralı millet düşmanı ilân edil
miştir. 

Batı ülkelerinde % 2'yi aşan nispetler çok büyük 
nispetlerdi. Bugün Batı ülkelerinin hepsinde nispetler 
% 8 ile % 11 arasındadır. Yani, Türkiye'deki % 10'a 
tekabül eden, Batı ülkelerinde % 8 ile % 11 arasın
dadır, OECD'ye dahil memleketlerde % 8 ile % 11 
arasındadır. 1974'te OECD'ye dahil memleketlerde 
biz şampiyonduk. 1975'de biz 11 nciyiz. Günah de
ğil mi, «Enflasyonla mücadelede ne yaptınız?» diye 
bize sormak? Sordunuz memnun öldük. Cevabı bu; 
ama «Hiçbir şey yapmadınız» yargısı doğru bir yargı 
değildir; ilmen doğru değildir, ilmen. Bunun siyasetle 
alâkası yok. İlmen doğru değildir. Üç tane indeksi 
% 10 civarında tutabilmiş bir Türkiye'nin sevinmesi 
lâzım. Çünkü, arka arkaya üç sene, dört sene Türki
ye'nin % 20'yi aşan enflasyon -nispetlerine dayanma
sı mümkün değildir. Hiç bilmediğiniz yerlerden bilme
diğiniz patlamalar me^/dana gelir. Halkı ezen odur. 
Bizim kanaatimizce istikrar Türkiye için panzehirdir; 
fevkalâde lüzumlu bir şeydir, istikrarı muhafaza et
mek lâzımdır, diye bu Hükümet işbaşına geldi. Bu 
Hükümet, enflasyona meydan okuyarak işbaşına gel
di. Hükümet, enflasyonun durdurulmasında, yavaşla
tılmasında başarılıdır. 
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Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü 
diyor ki, «İstanbul, Ankara indekslerine bakalım.» 

İstanbul, Ankara indeksleri geçim indeksleridir. 
Mesele ondan ibaret değildir ki ve geçim indeksleri 
altı ay geriden takip ederler genel indeksi; yani genel 
indeksteki düzelmeler, geçim indekslerine altı ay geri
den intikal eder. Ayrıca, genel indeksin içinde bütün 
mallar mevcuttur; bütün malları nazarı dikkate almak 
lâzımdır. 

Onun içindir ki, İstanbul ve Ankara inddksîeri ile 
Türkiye'de enflasyonun önlenmediğini söylemek fev
kalâde yanlıştır; enflasyonun hızının kesilmediğini 
söylemek fevkalâde yanlıştır. Hele, toptan eşya fiyat
ları genel indeksine hiç önem atfetmeden... 

Şimdi bakınız, ne yapıyor Saym Sözcü? Fevkalâ
de enteresan bir şey yapıyor; diyor ki, «Genel indeks, 
gerçi bir mana taşır; ama o kadar çok mana da taşı
maz.» 

Ne mana taşır? Ya hiç mana taşımaz ya şu kadar 
mana taşır. Çok mana taşır, bana göre ve Türkiye; 
İstanbul, Ankara'dan da ibaret değil. Türkiye'nin tüm 
ekonomisinin göstergesidir, genel indeks ve genel in
deks bunu gösteriyor. 

Başka şeyler de söyleyeceğim, daha. 
Türkiye, % 8'e yaklaşan kalkınma hızını meydana 

getirebilmiştir. Nerede? % 10 civarında bir fiyat artışı
na rağmen, c/c 8 gibi bir artışı meydana getirebilmiş
tir; % 8'e yakın bir kalkınma hızını başarabilmiştir 
Türkiye. 

Halbuki bakalım Batı ülkelerine... Yüzde eksi 2,5 
ile % 1,5 arasında değişiyor Batı ülkelerinin kalkın
ma, büyüme hızlan; yani — 2,5 dan + 1,5'a kadar 
1975 dünyasında; yani O E C D'ye dahil ülkelerde 
enflasyon hızı c/c 10 civarında, kalkınma hizı, c/c 1,5' 
un altında. Bir kısmında da geriye gitmiş olmasına 
rağmen Türkiye, % 10 civarında bir enflasyon hızı i!e 
c/c 8 bir kalkınma hızını başarabilmiştir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) Bundan sevinmek lâzım. İşte 
bugünkü Hükümet bu başarı ile huzurunuzdadır. 

Şimdi ne yapıyoruz? Evvelâ bu genel endeksi kaaîe 
almıyoruz. Mesele bu başarıyı küçülteceğiz ya.. Bak, 
nasıl küçültürüz başarıyı; böyle değerli rakamları, de
ğer taşımaz sayarız. Eğer rakam tek ise, (Kalkınma 
katsayısında, büyüme hızında olduğu gibi) onu da şöy
le deriz : «Efendini, zaten iyi bir tanm yılı oldu; iyi 
bir tanm yılı olduğundan dolayı böyle oldu. Sizin bu
rada ne dahliniz var?« 

Ha... Şimdi bakınız, buradaki yanlış da şu : 
1975 yılındaki tarımdaki kalkınma hızı, 1974'teki 

tarımdaki kalkınma hızından küçüktür. 1974'te % 10 

| civarında tarımda kalkınma hızı meydana • gelebikniş-
i tir; 1975'te bu % S civarındadır. Daha küçük bir kal

kınma hızına rağmen, tarımda Çr 8 civarında bir 
kalkınma sağlanabilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Aslında 1975 senesinde Türkiye'nin bütün istihsal, 

bütün üretim dallarında % 10 ile % 20 arasında deği
şen güzel artmalar meydana gelmiştir. 

1974 senesinin pamuk meselesi bir faciadır. Ger
çekten faciadır. Biz 1975 Martında Hükümetimizi ilân 
ettiğimiz zaman, Nisan başında ilk el attığımız işler
den birisi pamuktur. 8 milyar lira. Devletin parası 
pamukta bağlı idi. Pamukda Çukurova'nın, Antalya' 
nın ve Ege Bölgesinin bütün depolarında; ahır, saman
lık dahil, dolu duruyordu. 

Bununla da kaimamışdı. 10 milyar lira sarfı ile 
meydana getirilen, 600 bin iğlik ve Türkiye'ye 250 mil
yon dolar civarında para getirme imkânı sağlayacak 
olan 6CO bin iğlik tekstil endüstrisi kapılarını kapat
mıştı. Sadece Çukurova'da 50 bin işçi, tekstil endüst
risinde ücretli izinli sayılmışdı. Çünkü, pamuk depoda 
duruyordu, fabrikada pamuk yoktu. Dış piyasalara 
biz 20 liradan mal ettiğimiz pamuğu 12 liradan sat
maktaydık; iç piyasaya aynı para ile veremiyorduk. 
Bizim pamuk, dış piyasaların fabrikalarında ip olu
yordu, tekstil oluyordu. Biz burada fabrikaları kapat
tık, bekliyorduk. 8 lira pamuk taban fiyatı, 1974'ün. 
Acaba zürradan, küçük köylüden kaç kişi 8 liradan 
pamuk aldı; Çukorova'da, Ege'de, Antalya'da Kaç ki
şi? 15 gün, 10 gün, 5 gün kuyrukta bekleyen köylü 
var ve bu köylü 5 gün orada bekleyeceğine, 2 lira, 
3 lira aşağısına, 4 liraya, 5 liraya, 5,5 liraya satıp bıra-

3 kıp gitmiştir. Facia bu idi. (A. P. sıralarından «Yatan-
\ lar vardı,,yatanlar» sesleri.) Neticede biz geldik ve 
i . 1975 Türkiyesinde bir tek pamuk kuyruğu olmamış

tır. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Beyaz sinek pamuk bı
rakmadı ki, nasıl kuyruklar olsun silolarda? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL. (Devam
la) — ... Üretim, geçen senekine yakın üretim. Beyaz 
sinek yedi de, üretim nereden çıktı? Neticede bugün 
Türkiye'nin bütün pamuklu endüstrisi işlemektedir. Ne
ticede köylünün elinden alınmamış bir kilo pamuk 
yoktur. 8 liradan köylüye para ödenmiştir; yerine gö
re tabiî; bu, 7,5 lira ile 8 lira küsur kuruş arasında de
ğişir, bölgesine göre, elyaf vaziyetine göre; ama taban 
fiyat budur işte. 

LÜTFÎ BİLGEN (İçel) — Taban değil tavan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Taban fiyat fonksiyonunu ifa etmiştir. 
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Şimdi Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
«Efendim, siz ne yaptınız köylüye?» deniyor. 
Köylüye biz ne mi yaptık? Bakın ne yaptık : 19 

Nisan 1975 tarihinde Bakanlar Kurulu bir Kararname 
ilân etti. Bu Kararname, Gübre Karamamesidir. Cum
huriyet Halk Partisi idaresinin 60 kuruşluk gübreyi 
192 kuruşa çıkardığı doğru mu? «Doğru değil» deyin, 
doğru olduğunu göstereceğim. Doğru mu?... 60 kuruş
luk gübreyi, 64 kuruşluk gübreyi 192 kuruşa?... (A. P. 
sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) Î80 kuruşluk güb
reyi 4.5 liraya çıkardığı doğru mu?.... (A. P, sıraların
dan «Doğru, doğru» sesleri.) Doğru. Peki, bu kadar 
hangi meydanlarda nutuk verdiniz köylüye, kaç para 
eder bu? Üç misline çıkardığınız zaman köylünün kul
landığı gübre için köylünün cebinden aldığınız para? 
7,5 milyar lira eder. 7,5 milyar lira, bir kararname ile 
köylünün cebinden para alınmıştır. 

Değerli üyeler; : 
Orta Anadolu gübreyi Nisanda kullanır. Ege ve 

Marmara Nisan öncesinde kullanır; ama Orta Ana
dolu ve Doğu Anadolu ekilen yerlerde gübreyi Ni-
san'da kullanır. Orta Anadolu köylüsü eli cebinde; 
elini cebine atıyor, para yok. Gübre depoda. Biz öy
le devraldık 1975 Türkiye'sini. Gübre depoda, ekin 
yeşil. Hükümet oturdu, bir milyon ton buğday ithal 
etmeye karar verdi. Bir milyon ton buğday; 200 mil
yon dolar, 3 milyar lira eder. Eunu Kanada çiftçisi
ne, Amerika çiftçisine verecektik. Bunun yerine Hü
kümet bir karar aldı, gübre fiyatlarından 5 milyar li
ralık bir indirim yaptı. 5 milyar lira, bir kalemde 
bu indirimi yaptı ve köylüye borcuna bakılmaksızın 
gübre verdi, köylü gitti o gübreyi kullandı. 

Şimdi bakalım 1974 senesinde Toprak Mahsul
leri Ofisi ne mubayaa yapmıştır?. 

1974 senesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin yap
tığı mubayaanın miktarı 800 bin tondur, ve iyi bir 
tarım yılı. Taban fiyat olarak verdiğiniz para çalış
mamış ve fiyatlar 2,5 - 3 lira civarında işlemiştir. 
«125 kuruştan 2,5 liraya, 215 kuruşa çıkardık» de
diğimiz fiyatlar çalışmamıştır, zaten carî fiyatlar 2,5 
lira civarındaydı; yani buğdayı olan köylü zaten 2,5 
liraya buğdayını satıyordu. Siz onu 215 kuruşa çıkar
makla «köylüye % 80 artış verdik, şu kadar para-
verdik» diyorsunuz. Hiç bir şey vermediniz. Ne sattı 
köylü?.. 800 bin ton hububat sattı, bunun hepsi de 
buğday değildir. 600 bin tonu buğdaydır, 200 bin to
nu arpa ve çavdardır. 

1975 senesine geliyoruz, 1975 senesinde, 2,5 lira 
yumuşak buğdaya taban fiyat verilmiştir. (Azamisi 

235 kuruşla 2,5 lira arasında), Sert buğday fiyatı da 
serbest bırakılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisinin i975 
senesinde mubayaa ettiği hububatın miktarı 3 milyon 
300 bin. tondur. 1974'ün tam 4 mislidir, rakam 4 mis
lidir. (A.P. sıralarından alkışlar) Türk köylüsünün 
cebine giren para 8 milyar liradır. 1974 Türkiye'sin
de Türk köylüsünün cebine giren para 2 milyar li
radır. 1975 Türkiye'sinde Türk köylüsünün cebine 
giren para 8 milyar liradır, yalnız buğdaydan. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kuraklıktan öyle oldu. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Kozadan tiftiğe kadar Türk köylüsünün yetiş
tirdiği bütün mallara taban fiyat koymuşuzdur. Bu, 
taban fiyatlar hayalî işlemez taban fiyatlar değildir. 
işlemiştir ve 60 lira konan koza taban fiyatı 1974'te 
40 lira üzerinden çalışmıştır, 70 lira konan koza ta
ban fiyatı 70 lira üzerinden çalışmıştır. 1975'te. 

Tütün, dünyanın kıyameti koptu 1974 senesin
de; yani 1973'ü 1974'e bağlayan sene manasında söy
lüyorum. Tütün kahramanları falan ilân edildi. Ne 
idi?.. Bir yıl evvel 1 7 - 1 8 lira olan tütün baş fiya
tına Ege'de 25 lira baş fiyat verilmişti ve 21 lira ci
varında kaime ortalama fiyat teşekkül etmişti, 20 - 21 
lira civarında. 1975'te; yani 1974'ü 1975'e bağlayan 
yılda, 33 lira baş fiyat verildi, 29 iira civarında kai
me teşekkül etti. Bunun adı yok; ama 25 lira baş fi
yat verip, 2 0 - 2 1 lira kaime teşekkül elti ya, tütün 
kahramanı oluyorsunuz, 29 olunca hiç bunun adı 
yok. Î975'i 1976'ya bağlayan sene E.ge baş fiyatı 43 
liradır. Ortalama fiyat, kaime 37, 5 - 38 liradır; yani 
1973'ü 1974'e bağlayan . senenin, tütün kahramanla
rının yetiştiği senenin fiyatından ortalama fiyat 17 
lira fazladır; yani 20 liraya 17 lira koyacaksınız, c/0 

80 fazladır. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Dünya fiyatı 60 lira
dır. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 4 dolar 
dünya fiyatı, sayın Başbakan, 

ORHAN KOR (İzmir) — Yalancılar. 

BAŞKAN — Sayın Kor, hiç bir üyeye «Yalancı
lar» diye hitap etmek hakkınız yoktur, size bir ihtar
da bulunuyorum. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Beyefendi, müdahale 
etmesinler. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum beyefendi, Sayın 
Beler müsaade buyurun. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Beyefendi, müdahale 
etmesinler. 
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BAŞKAN — Ben idare ediyorum efendim, her 
müdahaleye cevap veriyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Yine huzurunuzda şunu söylüyorum; Doğu tütün
leri ki, 27 milyon kilodur. Doğu bölgesinde yeniden 
istihdam imkânları yaratmak ve yeniden birtakım ge
lir imkânları götürmek bakımından bunun asgarî 50 
milyon kiloya çıkmasını istiyoruz. 

Ege tütünlerine kaç para vasati fiyat verilmişse, 
Doğu tütünlerine o kadar vasatî fiyat verilecektir. Ge
çen sene bu fiyat Ege tütünlerinde 3 0 - 3 1 lira iken, 
26 lira civarında teşekkül etmiştir. Bu sene Eğenin 
vasatî fiyatı ne olduysa, aynen o fiyat verilecektir. 
Tütün bu. 

Şimdi 1974 yılı ile Î975 yılını biraz daha karşı
laştırmak ve enflasyon bahsine, pahalılık, yoklar bah
sine biraz daha devam etmek istiyorum. 

Bizim Hükümetimizin; 31 Mart 1975 tarihinde 
kurulan Cumhuriyet Hükümetinin devraldığı diğer 
bir husus da yokluktu. Türkiye'de yer yer şeker kar
neye bindirilmişti. Bir ramazan millet bir kaşık yağa 
mulıtaç olmuştu 1974 senesinde, doğru mu?.. Doğru. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bizim haberimiz yok. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — İşte bu idare tarzı zaten, idare tarzı bu. An
kara'nın, ortasında iki paket Maltepe sigarasını almak 
için iki saat kuyruğa giren vatandaş vardı, hem de 
Hava Yollan Terminalinin yanında. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Şimdi ki kuyruklar 
ne oluyor?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bugün Türkiye'nin hiçbir yerinde bir kuyruk 
yoktur, hiçbir şeyin kuyruğu yoktur, hiçbir şeyin de 
kuyruğu olmayacaktır da, hiçbir şeyin kuyruğu yok
tur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Gayet açıklıkla ilân ediyorum; Türkiye'nin nere
sinde «Şu yok» dense, 24 saat içerisinde oraya kar 
kış demeden eriştirir Cumhuriyet Hükümeti, kim di
yorsa?.. Açık bizimki, gayet açık. «Sigara yok» diye
ne sigara... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Lastik. 
' BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — «Lastik yok» diyene lastik, «Yağ yok» diyene 
yağ, «Şeker yok», diyene şeker. Bunları denedik da
ha evvel. Bu meselede meydan okuyoruz; Cumhuri
yet Hükümeti meydan okuyor, hâdise budur. Bundan 
memnun olmanız lâzımdır. Milleti yoklukla karşı 
karşıya bırakmamak için meydan okuyan bir Hükü
met var elinizde. 

Şimdi bakıyoruz, şeker; Şubat 1974'te; yani Cum
huriyet Halk Partisi Hükümet olduğu zaman 360 ku
ruş. Mart 1975'e kadar geçen süre içinde 730 kuruş 
olmuş şeker. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Kim yapmış, 
kararı kim almış? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Efendim tarih koyalım, kimin nerede olduğu 
belli. Şimdi bakınız, Şubat 1974'te 360 kuruş (yazın 
bir yere) Mart 1975'te; yani bizim Hükümeti devral
dığımız zaman 730 kuruş. Şubat 1976'da; yani bugün 
şeker yine 730 kuruş, Şubattan Marta 730, bizim 10 
aylık Hükümet olduğumuz zaman 730 kuruş. 

Margarin yağı: 1974 Şubatında 866 kuruş, 1975 
Martında biz Hükümet olduğumuz zaman 14 lira 76 
kuruş, Mart 1975' ile Ekim 1975 arasında bu fiyat 
14 lira 69 kuruş. 

Gazyağı: Şubat 1974'te tonu 1 473 Türk Llirası. 
Mart 1975'e kadar % 88 artışla 2 775 lira, Mart 
1975'ten Ekim 1975'e kadar artış söz konusu değil
dir. 

Kaputbezi: Şubat 1974'te 330 kuruş, Mart 1975'e 
kadar 621 kuruş olmuş ve 1975 senesi içinde kaputbe-
zinin fiyatında değişiklik olmamış. 

Halkın temel malları, yiyeceği, giyeceği, fukara 
halkın yiyeceği, giyeceğini Hükümet birinci planda 
gözönünde tutmuştur. Çiftçiyi gözönünde tuttuğu gibi, 
üreticiyi gözönünde tuttuğu gibi, köylüyü gözönünde 
tuttuğu gibi tüketiciyi de gözönünde tutmuştur. İşte 
fiyatlar bunlardır. 

Binaenaleyh, burada Türkiye'nin enflasyonla olan, 
Cumhuriyet Hükümetinin enflasyonla olan mücadele-
sindeki başarısını ifade etmiş oluyorum. 

Şimdi yatırımlar meselesine gelince; aslında 1974 
yılı yatırımlar bakımından o kadar başarılı bir yıl de
ğildir. Gerçekleşme, fiilî değerlere vurduğunuz zaman 
% 60 civarındadır; ama 1975 yılında yatırımlar 
% 100'e yakın bir gerçekleşmeyi bulabilmiştir. Pa
ra değerinde yüzde 30 civarında bir aşınmaya rağ
men, ancak yüzde 60 civarında bir gerçekleşme ola
bilmiştir. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin »sayın sözcüsü 
buraya geldi, diyor ki, «Meydanlarda attınız, tuttu
nuz, dünyanın lâfını söylediniz; şunu söylediniz, bunu 
söylediniz, onu söylediniz...» Ne söylemişiz?., demişiz 
ki, «1965 - 1975 döneminde biz hizmet gördük. Cum
huriyet Halk Partisi neyi yaptıysa gelsin söylesin.». 
övünmüşüz meydanlarda. Bu övünme değil de ken
dimizi anlatmadır. Kendimizi anlatmazsak vatanda-
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şa, vatandaştan nasıl rey isteyeceğiz? Kendimizi an
latmanın maksadı da, «Biz, bizimle yanşan bu beyler
den daha iyiyiz.» demek içindir. Bunu demeyip de, 
ne diyeceğiz? Neden buna üzülüyorsunuz, buna hiç 
üzülmeyin. Burada yapılacak iş şudur: «Niye yaptık-
larmızla övünüyorsunuz?» diyeceğinize, siz de göste
rin, şunları, şunları, şunları da biz yaptık deyin mese
le biter. Şu baca bizim eserimizdir deyin, şu yol bi
zim eserim izdir deyin, şu elektrik santrali bizim ese
rimizdir deyin. Ha, deniyor ki, «Kim olsa yapar.» 
îşte burada siyasî iktidar mefhumunu öldürürsünüz. 
Şayec bir ülkede kim olsa yaparsa, siyasetçilere lüzum 
yoktur. O zaman, kim olsa yaparsa, yarışmayı hangi 
esas üzerinden yapacağız? Yani, siyasî iktidar yarış
masını hangi esas üzerinden yapacağız? Siyasî iktidar 
yarışması bir tek esas üzerinden yapılır. Biz, karşımız
daki heyeti siyasiyeden daha iyi hizmet ederiz. Der
seniz ki, hizmeti kim olsa yapar, o zaman bu yarış 
biter, başladığı yerde biter. 

Onun içindir ki, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Sözcüsünün «Kim o!sa yapar» sözünü fevkalâde ya
dırgadığımı ve o zaman meydanlarda, biz şunları, 
şunları yapacağız demeye hiç hacet bulunmadığını ve 
hattâ siyasetçilerin halkın önüne çıkıp, madem ki kim 
olsa yapar, siz necisiniz gibi bir cevabı almalarının 
mukadder olduğunu huzurunuzda ifade etrn&k isti
yorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Edirne'den Van'a kadar gi
den asfalt yol yapmıştır. Bizim burada emeğimiz 
var; ama eser Cumhuriyetin, eser Milletin. Türkiye 
Cumhuriyeti, 1950'de 789 milyon kilovat/saat olan 
elektriğini 1960*ta 2.5 milyar seviyesine çıkarabilmiş. 
Yani, aşağı yukarı 4 misli artırabilmiş. 1965'te, bu 
3,5 milyar seviyesinde idi. Biz iktidarı devraldığımız 
zaman 1955'te 3.5 milyar seviyesinde idi. 1975 Tür
kiye'sinde bu 17 milyar kilovat/saat seviyesindedir. 
Açvkhkla söylüyorum, 1965 - 1971 döneminin bu 17 
milyarda büyük hissesi vardır. 17 milyar kilovat/sa-
sat elektriği olan bir Türkiye olmaz, gelin bunda bir
leşelim. Siz bize deyin ki, muhalefet olarak 17 mil
yar çok az; bunu 35 milyara çıkarın, 60 milyara çıka
rın, 100 milyara çıkarın; bunu hiç duymuyoruz ağzı
nızdan. 

LÛTFÎ BİLGEN (İçe!) — Söylüyoruz da duymu
yorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 1982 senesinde Türkiye'nin 35 milyar kilo
vat/saat elektriği olacaktır. Neyle olacak? Böyle ki
taba yazınca olmaz o. Onu kitabın sayfasından alıp, 

burada buhar santralı, burada su santralı, burada 
altom santralı olarak yapmak lâzım. Şimdi Türkiye 
1976 senesinde yeniden 20'ye yakın hidroelektrik ve 
termi'k santralın temelini atacaktır. Bir atom santralı
nın de, Allah kısmet ederse Türkiye temelini atacak
tır 1976'da. 

Fırat üzerinde Karakaya barajının temeli atıla
caktır, yolu yapılıyor. 

Elbistan - Afşin termik santralının, ki 15 milyar 
liraya çıkacak ve Türkiye'ye 8 milyar kilovat/saat 
elektrik getirecektir. Temeli atılmıştır. 

Aslantaş barajının temeli atılmıştır. 

Altırikaya barajının yolu yapılmaktadır, Kızdır
mak üzerinde. 

Oymapınar barajının yolu yapılmaktadır. Oymapı-
nar barajının inşaasma girişilecektir. 

Yeşilırmak üzerinde Ayvacık, Balova barajları ya
pılmaktadır. 

Köklüce santralı yapılmaktadır. 
Bunlarla da bitmiyor; Keban'dan Birecik'e kadar 

olan Fırat kesiminde 20 milyar kilovat/saat elektrik 
var. Bu 20 milyarın halen 6 milyarını alıyoruz. Ka-
ra!kaya'yı ilâve ettiğimiz zaman 14 milyarını alacağız. 
6 daha var; 20ryi almak lâzım buradan. 

Dicle üzerinde büyük imkânlarımız var.. 
Çoruh'tan Zap suyuna kadar, ülkenin çeşitli sula

rı üzerinde birçok güzel imkânlarımız var. Bunlar ge
liştirilecek; ama bunlar huzur ister, istikrar ister, ta
kip ister. Kendiliğinden olmaz bunlar, hiçbir şey ken
diliğinden olmaz. îşte bizim isyanımız bunadır. 17 
milyar kilovat/saat elektriği olan bir Türkiye olmaz. 

Demir - çelik : Bugün Türkiye'nin bütün demir -
çelik istihsalinin yekûnu 1976'da 2 - 2,5 milyon ton 
olacak; azamî 3 milyon ton olacak. Türkiye 1976'da 
700 milyon dolarlık demir - çelik ithal edecektir. Za
ten Türkiye'nin 5 milyar dolarlık ithalâtının 700 mil
yon dolarım demir - çelik teşkil ediyor, 1 milyar do
larını petrol teşkil ediyor, 400 milyon dolarını gübre 
teşkil ediyor. Büyük kısmını bunlar teşkil ediyor. De
mir - çeliğin karaborsası yoktur Türkiye'de. Demir -
çel:ğ;n stoku vardır Türkiye'de halen. Gayet tabiî, 
400 küsur bin ton stok bugün elimizde vardır. Tür
kiye demir - çeliksiz kalmaz. Demir - çeliğin kara
borsası yapılamaz. Çürikü, kim ne istiyorsa, Karabük' 
ün ambarından gider alır. 4C0 bin ton demir - çelik 
vardır orada. Orada 400 bin ton demir - çelik durur
ken, Devletin resmî fiyatının üstünde demir - çelik 
satmak müfnkün mü? Mümkün değil ki... Demir -
çelik belgeye bağlanmış değil, şuna bağlanmış değil, 
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!buna bağlanmış değil. Kim ne miktar demir - çelik 
istiyorsa, hangi çeşidini istiyorsa anında alabilir. Tür
kiye bugün o durumdadır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dünya fi
yatları nerede?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Dünya fiyatları inip çıkmaktadır; 390 dolardan 
80 dolara inmişti, şimdi yine çıkmaktadır dünya fi
yatları. Şimdi bakınız, dünya fiyatları; bizim bağ
lantılarımızı 390 dolara çıktığı zaman vermediler. 

Balkınız, Türkiye'nin bugünkü durumu şudur : 
Türkiye, demir - çelik fabrikası yapmaya mecbur
dur. Böyle 3 milyon demir - çelikle falan; 40 mil
yonluk Türkiye olmaz 3 milyon demir - çelikle. 120 
milyon ton demir - çelik üretiyor Japonya, 40 milyon 
ton Almanya üretiyor, bir o kadar İtalya üretiyor, ona 
yakın miktarda İngiltere üretiyor. 120 milyon ton, 
Birleşik Amerika biraz daha fazla 130 milyon ton, 
Sovyetler Birliği 120 milyon ton üretiyor. 3 milyon 
ton, 40 milyon nüfuslu Türkiye; olmaz. Elektrik ve 
demir - çelik bir ülkenin kalkınmasının miyarlarıdır. 
Öyleyse, 4 ncü demir - çelik fabrikasını yapmaya, 
5 ncisini yapmaya, 6 ncısını yapmaya mecburuz, 

İşte, bu getirdiğimiz bütçede 4 ncü demir - çeliğin 
tahsisatı var. Bu getirdiğimiz bütçede Türkiye'nin 
elektriğini 17 milyar kiîovat/saartan 35 milyar kilovat/ 
saate çıkaracak santrallarm tahsisatı var. Yani, bun
lar sütre gerisinde birtakım çıkarcılara verilmek üze
re konmuş paralar değil. 

2 milyon ton gübre üreten Türkiye olmaz. 4 mil
yon ton, 5 milyon ton gübre kullanan Türkiye ol
maz. En kısa zamanda Türkiye gübre istihsalini ilk 
planda 10 milyon tona, daha sonra 20 milyon tona 
çıkarmalıdır. İşte bu getirdiğimiz bütçede onun tah
sisatı var. 

Türkiye 15 milyon ton çimento üretiyor. 1950'de 
Türkiye'nin çimento istihsali 400 bin tondu. 195ö'da 
2 milyon ton civarında idi. Bugün 15 milyon tondur. 
Bu 15 milyon tonda, bizim rolümüz vardır, emeğimiz 
de vardır. Şimdi bunu 25 milyon tona çıkaracağız. 
Yeniden birer milyonluk 10 tane fabrika yapılması 
lâzım. 

Sayın üyeler; 
Türkiye'nin problemleri var; 2.5 milyon insanı iş

siz, 30 milyon insanı sosyal güvenlikten mahrum, 30 
milyon Türk köylüsünün hiçbir şeyi yok. Ne bakanı 
var, ne çekeni var, ne yaşlandığı zaman en ufak bir 
garantisi var. Hiçbir şeyi yok. Bir kısım esnafının da, 
bir kısım şehirlinin de öyle; ama 30 milyon Türk köy-
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îüsü tamamen her şeyden rnaihrum. 40 bin köyün me
denî imkânlara ihtiyacı var. 40 bin köyün henüz 6 
bininde ışık yanıyor, 34 bini karanlıkta. İşte o 34 bin 
köyün, her sene 2 500'er olmak üzere ve daha sonra 
artan nispetlerle elektriğe kavuşturulması bu Hüküme
tin Programında vardır ve bu getirdiğimiz Bütçenin 
içinde; vardır. 

Bugün ulaşamadığımız kaza merkezleri var, ula
şamadığımız köyler var. Oralara gidilecek, onlar var. 
Nihayet genel sağlık sigortası var, tarım sigortası 
var, yaşlılara maaş bağlanması var... Bunlar niye yü
zeysel?.. Yani, bunlar yüzeysel de kökseli ne bunun, 
köklüsü?., 

Türkiye'nin bir önemli meselesine daha huzuru
nuzda temas etmek istiyorum : Dış ödemeler den
gesi. 

1976'da 5 milyar dolarlık ithalât yapacağız. Karşı
lığında 2 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yapaca
ğız. 

Peki, dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın Tür
kiye'ye gönderdiği para 1 milyar 300 milyon, 1 mil
yar 400 milyon dolar. Efendim, «,Bu para 1975'de 
azalmış.;* Tabii" azalır. Niye azalır?.. Çünkü 1974'te 
gönderilen işçi sayısı 25 bindir, 1975'te de 4 bindir. 
ilk gidenler gönderir parayı. Ailelerini oraya alanlar 
para göndermez. Yani, paradaki artma buradan ge
lir. Daha evvel her sene 100'er bin kişi gönderilmişti. 
Öyle çıkuniişiır. 1965'de Türkiye'nin dışarıda 40 bin 
bin işçisi vardı. Buna 100'er bin ekelmek suredyle o 
rakamlara erişilmiştir: ama Batı Avrupa'daki konjonk
tür sebebiyle Batı Avrupa Türkiye'den işçi alamaz 
hale gelmiştir. Hal böyle olunca rakam düşer. 

Bu rakam Türkiye'nin şahdamarı idi; yani Tür
kiye kalkınmasının şahdamarıydı bu. Gayet tabiî ki, 
bu şahdamarmm devamlı olması mümkün değildir; 
ama Türkiye'nin ekonomisini kendi gücüyle yürütebi
lir hale gelmesi, «rehabilite» tabir ettikleri, kendi ha
yatiyetini kendisi kazanması, kendi kendisini sürükle
mesi gücüne erişmesi Türkiye'nin en önemli meselesi 
idi. 1970 Türkiye'si «rehabilite» ye erişmişti, 1970 
devalüasyonu oydu. 

1970 devalüasyonu enflasyonu durdurmak için ya
pılmamıştır. 1970 devalüasyonu, Türk ekonomisini 
rehabilite'ye kavuşturmak için yapılmıştır; yani, ken
di kendisini iter hale getirsin diye... Biriken dövizler 
onun neticesindedir. Ama, bir yere geldik ki, ihtiyaç
larımızı takip etmek imkânını bulamadık. Şimdi Tür
kiye'nin en hayatî meselesidir. Türkiye bir ihracat se
ferberliği yapmaya mecburdur. Kendisini, hayaıî 
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maddeler için dışarıdan ödünç para almaktan kur-
taramamış bir ülke, daima sıkıntı içindedir. Petrol al
masam olmaz, demir - çelik almasam olmaz, gübre al
masam olmaz; 100 milyon dolarlık nebatî yağ aldım, 
50 milyon dolarlık şeker aldım. Bunları almasam ol
maz. Öyle ise Türkiye, kendi kendisini bu durumdan 
kurtarmak için, evvelâ tarımını kendisine yeter hale 
getirmeye mecburdur. Tarımda gübre bir kâr mese
lesi değildir. Tarımda gübre bir beslenme meselesidir 
ve tarımda gübre, Türk köylüsünün cebine daha çok 
para koyma meselesidir. 

Türk köylüsü ne alırdı?.. 4 beyaz; (25 sene evvel) 
gaz, bez, tuz, şeker alırdı. Türk köylüsünü, Türk en
düstrisinin müşterisi haline getirmek lâzımdır. Türk 
köylüsünü, şehirle birleştirmek budur. Bu, satmalma 
gücüyle olur. Türk köylüsüne satmalma gücü götüre
ceksiniz ve rekabet gücü olmayan bir endüstriyi Tür
kiye kaldıramaz. Rekabet gücü olan bir endüstri kura
caksınız, ihracat seferberliği yapacaksınız. İşte, bü
tün bu programların içerisinde, bu ileri düşünceler 
yatmaktadır. 

Bununla da kalmıyor; Türkiye öyle bir noktaya 
gelmiştir ki, artık Türkiye ağır endüstrisini kurma
lıdır. İş makinelerinden motora, takım tezgâhlarından 
elektromekani'k ekipmana kadar giden 25 projeyi, 
(demir - çelikle beraber 26 projedir) 26 projeyi ger
çekleştirecektir Türkiye. Bunun için buraya 3 milyar 
lira para. konmuştur. Bu 26 proje, fabrika yapan fab
rika projeleridir ve 1976 Türkiye'sine Cumhuriyet 
Hükümeti,- Türkiye'yi ağır endüstriye geçirmek için 
ciddî vs değerli adımlar atmış olarak geliyor. Elek
trik sanayiinden tutunuz da, montaj sanayiini he
men hemen çok daraltacak çeşitli sanayi dallarına 
kadar 26 proje getirilmiştir. Bunlar 1976 yılı içerisin
de icra edilecektir ve en yeni know - how ile, en yeni 
bilgilerle, en yeni teknoloji ile icra edilecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, bizim 
Bulgaristan'dan elektrik almamızı kınıyor, «boyun 
büktüler» diyor. Bulgaristan'dan elektrik almamız ka
dar taibiî bir şey olmaz. Evvelâ, Bulgaristan'dan aldı
ğımız elektrik (0) baz üzerindendir. Yani, biz onlar
dan ne kadar alırsak, onlara da o kadar vereceğiz. 
Saatler farklıdır, saatler farklı olduğu için bu fark
lılaşmadan dolayı elektrik sistemlerinde tasarruflar 
olur. Sonra muayyen bir miktarı onlar bizden alacak 
parasını ödeyecekler, biz onlardan alacağız parasını 
ödeyeceğiz. 

Sayın üyeler; 
Avrupa'nın bütün memleketleri elektrikte birbiri

ne bağlı. Avusturya Almanya'ya bağlı, Almanya İs

viçre'ye bağlı, İsviçre İtalya'ya bağlı, İtalya Yugoslav
ya'ya bağlr, bunlar birbirlerinden elektrik alırken, 
birbirlerinin önünde boyun kırmıyorlar da; biz Bul
garistan'dan elektrik alsak versek, bu neden boyun 
kırma oluyor?.. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Komü
nist onlar, komünist. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İşte bu tabir ilmen yanlış, iktisaden yanlış. 

Türkiye, elektrik şebekesini İran'la da bağlamaya mec
bur, İrak'la da bağlamaya mecbur. Dünya o hale gel
miş. Bütün Kuzey Amerika, Kanada ve Amerika bir
birine bağlı, bütün Avrupa birbirine bağlı, İngiltere, 
Kıta Avrupa'sına bağlı. Birbirlerine alıp veriyorlar. 
Elektriğin bugün demir - çelikten farkı kalmamış ki, 
bağ olmuştur. İşinize geliyorsa alırsınız, işinize gel
miyorsa almazsınız... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Komü
nistlik olmuyor mu o zaman? Çarpar diye korkuyo
ruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Elektriğin neresi komünist olsun?.. 

Söylemek istediğim şey şudur : 
Türkiye elektrik yapmalıdır, Türkiye demir - çelik 

yapmalıdır, Türkiye gübre yapmalıdır. 
Sayın üyeler; 
Aslında önümüzdeki 18 sene zarfında eğer dünya 

şTida istihsalini duble edemezse, iki misline çıkaramaz
sa uzmanlar Asya'da 500 milyon insanın öleceğinden 
bahsediyor. Bugün gıda maddesi, stratejik madde ha
line gelmek üzeredir. Buğday petrol kadar önem ka
zanmıştır. 1930'ların Birleşik Amerikast, aynı toprak
tan 160 milyon ton hububat ton alırken, bugün 1975' 
lerin Birleşik Amerika'sı 250 milyon ton buğday alı
yor. Sovyetler Birliğinin 30 - 40 milyon ton buğday 
açığı var. Sovyetler Birliği eğer Birleşik Amerika ve 
Kanada'dan buğday almazsa, (Demir yenmez, petrol 
yenmez) fevkalâde büyük tehlikelerle karşı karşıya
dır. Aslında bugünkü dünya siyasetinde hammadde ve 
gıda maddeleri, petrol üzerinde oynanan oyundan son
ra siyasetin unsurları haline gelmiştir. 

Türkiye buğday istihsalini artırabilir, et istihsali
ni artırabilir, her çeşit g;da istihsalini artırabilir ve 
bunların müşterisi vardır, müşterisi olacaktır da; ama 
yalnız istihsali artırmak kâfi değil, muhafaza etmek 
lâzımdır, muhafaza edebilmek. Halen kâfi derecede 
silomuz yok, kâfi derecede soğuk hava depomuz yok, 
kâfi derecede et kombinamız yok. Niye demiyorsu
nuz bunları yapın diye?.. İşte bunları yapmak için bu
rada para getiriyoruz. 
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Öyle ise, Türkiye ödemeler dengesini düzeltmeye 
medbuı'dur. Türkiye bir şey daha yapmaya mecbur
dur; Türkiye, savunması için lüzumlu olan silâhta tek 
ülkeye bağlı olmaktan kurtulmaya mecburdur. Kendi 
harp sanayiini kuruncaya kadar, ki bu kolay bir şey 
değildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Şükürler 
olsun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) —• Te'k ülkeye bağlı olmaktan kurtulmaya mec
burdur. Dışarıdan alacağımız gıda maddesine almak 
için, dolar zaruretinden kurtulmaya mecbur, silâh için 
de tek ülkeye bağlı olmaktan kurtulmaya mecburdur. 
İşte bu mecburiyetlerin gereğidir ki biz savaş sanayii 
için buraya tahsisat koyduk geliyoruz, ödenek koy
duk geliyoruz. 

Geliniz, Türkiye'nin diğer ihtiyaçlarını da yine 
hep beraberce düşünelim. Bunların nesini beğenmi
yorsunuz, bunlar bu kadar yerilmeye değer mi, neyi 
eksik bırakmışız, geliniz onu söyleyin?.. 

Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, bura

da benim Anayasayı beğenmediğimi, Anayasa mües
seseleri hakkında hoşlanmadığımı ifade eden birtakım 
lâflar ettiğimi ifade etti. 

Anayasaya uymak başka şeydir. Anayasayı tenkit 
etmek başka şeydir. Biz, Türkiye'de düşündüğümü
zü söyleyemezsek, kimse söyleyemez. Anayasa kitabı 
semavî değil ki. Anayasa hakkında konuşulur Tür
kiye'de. Her şey hakkında konuşulur Türkiye'de. Bu 
Anayasanın 15 senelik tatbikatta gördüğümüz nok
sanlarını biz. 1969 seçim meydanlarında söyledik, 
1973'de tekrar ettik. Kamuoyu yaratabilirsek, Ana
yasanın değiştirilmesi için kâfi oy bulabilirsek düşün
düğümüz şekle koruz Anayasayı. Neden bunu böyle 
istiyoruz? Belli, açık bunlar; ne istediğimiz gizli falan 
değil, beyannamelerimizde yazılıdır. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ne 
istiyorsunuz?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
mirci) — Vakit olsa ne istediğimizi izah ederim size 
de... 

Şimdi aslında, gerçekten bu Anayasa ile Türkiye 
idare edilmez diyen benim. Ben bunu şimdi söylemi
yorum. ben bunu 6 sene evvel söyledim ve bunu 
söylerken de Hükümet Başkanı olarak söylemiyorum, 
Adalet Partisi Genel Başkanı olarak söylediğimi de 
kaydettim. Ne var bu Anayasa ile Türkiye idare edil
mez demekte?.. İstediğimiz biçimde idare edilmez. İş
te odur mesele. Türkiye'nin... 
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| . ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Herkes 
I aynı şekilde düşündüğünü söylemeli. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Dc-
I vamîa) — Evet, herkes aynı şekilde düşündüğünü 
I söylüyor, herkes söylüyor. Ne söylenemiyor Türkiye' 
I de?.. Sadece Anayasanın yasakladığı komünizm övü-
I lemiyor. 141 ve 142 nci maddelerin getirdiği bölü-
I cülük yapılamıyor; onun dışında" ne söylenemiyor, ne 
I söylenemiyor?.. Türkiye'de neyin özgürlüğünün olma-
I dığmdr.n şikâyetçisiniz, kim neden şikâyetçi?.. Ha ko-
I münizme, bölücülüğe, yıkıcılığa gelince... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Faşiz-
I m in?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
I vamla)- — Faşizmin Allah canını alsın. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ah bir 
I alsa. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
I vamla) — Faşizmin de, komünizmin de, Cumhuriyet 
I dîşı her şeyin biz daima karşısında olduk. (A. P. 
I aralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Yani, biz Tür-
I kiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye'de hürriyetçi 
I demokrasiyi savunan kişiler faşizmi savunabilir m:-

yiz?.. Bırakın, zihninizi başka şeylerle dolu tutun. Tür-
I kiye'de faşizm vesaire falan bunlar özlenecek şeyler 

değil. 

I Şimdi, mesele şuraya geliyor : Cumhuriyet Halk 
I Partisi Sayın Sözcüsü benim şahsıma dokunan bazı 
I şeyler ele söylüyor. Benim şahsım hakkımda çeşitli 
I şeyle- ;öylene geldi. «Bunlar umurumda değildir» de-
I m i yorum; umurumda olanı vardır, olmayanı vardır; 
I ama efendim. İ965'te Milletin umudu olarak çikmı-
I şız, B;r defa ben umut değilim, umut falan diye ken-
I dimi ilân etmedim. O sizde var, bizde yok o. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Şeref du-
I yarız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
I \ amîa) — Duyun efendim, ona da bir şey dediğimiz 
I } ok, şerci' duyun. 955 senesinde biz... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sizde 
I yoksa niçin bozuluyorsunuz yani? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 1965 senesinde biz Adalet Partisi olarak 

I ^f 52,8 rey almışız, tamam. Oradan niye 1973'e ge-
I çiyorsunuz. Sözcünüze sesleniyorum; 1969 var. Biz, 
I Türkiye'de dört sene bu kadar karmakarışrklığın için-
I de Türkiye'yi idare etmiş getirmişiz ve bir Türkiye'ye 
I bir Türkiye ilâve etmişiz. Aksini söyleyenle her yer-
I de münakaşaya hazırız, etmişiz, getirmişiz. 1969'da 
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da kazanmışız, 7 partiye rağmen seçim. Şimdi bir de 
siz gösterin -bakalım bu kabiliyeti, haydi gösterin; 
ama siz, «şeyhin kerameti kendinden menkul» şim
diden kendinizi seçimi kazanmış ilân ediyorsunuz. Ka
zanın gelin de ondan sonra görelim. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Gidelim 
hemen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Gideceksiniz. Gidelim diye 187 üyeli, 187 
imzalı takrir verdiniz; 164'nüz geldi, 164 üyeniz, 23'ü 
gelmedi. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Siz hiç yoktunuz, siz ne
rede idiniz?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 23'ünüz de gelseydi kanun çıkmıştı ora
dan. 

Fikri ortaya atan sizdiniz, 187'niz gelseydi, noksan 
kalsaydı biz onu tamamlasaydık. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsünün 
kişiliğimizi eleştirmeye hakkı yoktur. İcraatımızı eleş
tirebilir; şunu yaptınız, bunu yapmadınız diyebilir. 
Biz, zor şartların içinden geçtik geliyoruz; ama Al-
laha bin şükür demokrasi fikrini ve demokrasi mües
sesesini yaşatmışızdır. 1961 öncesi, sonrası münakaşa
lara da girmek istemiyorum, 27 Mayıs münakaşaları
na falan da girmek istemiyorum; bunlara bugün gir
mekte fayda görmüyorum. İleriye bakarak şunu di
yorum ki, Türkiye'nin fevkalâde önemli ihtiyaçları 
vardır. Ha, «Bunları siz yapamazsınız» diyorsunuz; 
«Biz hükümet olunca yaparız» diyorsunuz. Siz Hü
kümettiniz, niye yapmadınız, bıraktınız gittiniz?.. Ya
ni, siyasî partinin gayesi hükümet olmaktır. Millet
ten rey alamadınız, tamam. Millet hiç kimseyi iktida
ra getirmedi 1973'te, daha doğrusu tek başına iktida
ra getirmedi; o zaman ne olacaktır?.. Bir beraberlik 
olacaktır. Ortağınız sizden ayrılmadı ki, siz ortağını
zı bıraktınız gittiniz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Siz 1977' 
•yo kadar kalacak mısınız?.. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ne durma
dan konuşuyorsun?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Millet Meclisinin... Oyunun kaideleri belli
dir, oyunun kaideleri bellidir. Ha, bakınız... 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, Sayın Salihoğlu 
gördünüz ki karşılıklı konuşmayın diye ikaz ettim ve 
arkadaşıma bakarak konuştum efendim. Çok rica ede
rim. ' -
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Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Oyunun kaideleri bellidir. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, sesiniz çok tatlı idi, bu kadar sert de
ğildi. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Sayın üye, sesim aşağıdan gelen sese göre ayar

lanacaktır. Bundan emin olmalısınız. Hangi kanattan 
gelirse gelsin o dozda olacaktır, Bunu bilmenizi rica 
ederim. Karşılıklı... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Onu seçildiğiniz gün de söylemiştiniz; ama hareket
lerinize uymuyor. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun itimadı de
vam ettiği sürece biz burada otururuz ve hiçbir kim
seye yaranmak için, hiç'bir hareketimizi göremezsi
niz. Ancak, herkese konuştukları doz tutarında, ko
nuşmak bizim şiarımızdır. Bunun bilinmesini de arz 
ederim. (Alkışlar) 

Buyurunuz efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Oyunun kaideleri bellidir, kimse ben hü
kümet olacağım deyince hükümet olmaz. Ben istedi
ğim kadar hükümet olacağım deyince, istediği kadar 
hükümet olmaz. Bunlar, hükümetlerin iradesinde de
ğil, Meclislerin iradesindedir. Binaenaleyh, şimdi siz 
diyorsunuz ki, «Biz bu Hükümeti Meclis içinde veya 
Meclis dışında işbaşından uzaklaştıracağız» öyle di
yor sözcünüz. Tabiî, aman uzaklaştırmayın diye kim
se size yalvarmaz, elinizden ne geliyorsa yapm, ne ge
liyorsa yapın. (A. P. sıralarından alkışlar) Siz değil mi
siniz, Cumhuriyet Halk Partisi değil mi; Kasım 1974' 
te, «Adalet Partisi olarak siz tek başınıza hükümet 
kurun biz sizi destekleyelim.» dokuz öneri; ondan son
ra «Kurmuyorlar, kurdurmuyorlar.» diyen? Sizin 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının beyana
tı var; «Hükümet kurulmadıkça okullar bile çalış-
mamalıdır.» diye. Ondan sonra hükümet kurmuyor, 
kurdurmuyordan; hükümet kurulma noktasına gelin
diği vakit, o zaman «Bunlar çadır bile kuramaz.» di
yen yine sizsiniz. «Kursalar, güvenoyu alamaz.» di
yen sizsiniz. «Güvenoyu alsalar bunlar geç inemez. :> 
diyen sizsiniz; «Bunlar ahenk içinde çalışamaz.» di
yen sizsiniz, bütün bunları dediniz. Söylediklerinizin 
hiçbirisi doğru çı'kmadı ki bu zamana kadar... (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi zamanımın dolduğunu biliyorum, iki daki
kam daha var, zamanım dolmak üzeredir. Huzuru
nuzda şunu ifade etmek istiyorum : 
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İstanbul Boğaz Köprüsü; bu köprü olarak 500 mil
yon liraya çıkmıştır, çevre yollan ile beraber 1,5 mil
yar liraya çıkmıştır. İstanbul Boğaz Köprüsünün 
1975 yılındaki geliri 267 milyon liradır. Gideri ise 98 
bin lira gibi ufak bir paradır. 267 milyon lira para 
vermiştir. Bununla Türkiye'de bin tane okul yapmak 
mümkündür, hastane yapmak mümkündür, başka 
tesisler yapmak: mümkündür. Bugün burada konuşan 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü İstanbul 
Köprüsünün lüzumsuzluğunu vaktiyle savunmuştur, 
iktisat profesörü olarak savunmuştur. (A. P. sırala
rından «.Bravo» sesleri.) 

500 milyon liraya çıkacak bir tesisin senede 267 
milyon lira getireceği orta yerde iken, bunun ekono
mik olmadığını savunmuştur. Bugün burada ekonomi 
ile ilgili olarak bizi kötülemek için söylediği şeyleri, 
bu ölçü ile ölçün ve bizim hakkımızda yapılmış bu
lunan (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar, «Bravo» 
sesleri) tenkitlerin ciddiyetini ve derinliğini bu ölçü 
ile değerlendirin. Bunu söylemeyi kendimde hak gö
rüyorum. 

Beni uzunca saatler dinlediğiniz için hepinize şük
ranlarımı sunarken; Meclislerin Cumhuriyet Hüküme
ti üzerindeki güveni devam ettiği sürece, gayet tabiî 
ki, görevimizi canla başla yapacağımız hususunda emin 
olmanızı diliyor, Cenabı Allah'ın Milletimize, mem
leketimize yardımcı olmasını niyaz ediyorum. 

Çok teşekkür ederim. (A. P. sıralarından şiddetli ve 
sürekli alkışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yeterlik önergesi var
dır. Altıncı sayın üye konuştuktan sonra kifayeti mü
zakerenin oylanması istenmektedir. Ancak İçtüzüğü
müzün ilgili maddesi gereğince, yeterlik önergesi oy
lanmadan önce Bakandan veya Komisyondan sorulan 
suallerin cevaplandırılması gerekmektedir. Bu arada 
Sayın Bakanın cevaplandırması isteği ile verilmiş so
ru vardır, bu soruyu Bakanın ve Yüksek Heyetin bil
gilerine sunuyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, benim de iki tane sorum var. 

BAŞKAN — Efendim, okunsun size de söz ve
ririm. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sataşma dolayısıyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunu halledelim ondan son
ra sizin konunuza geliriz. 

Saym Maliye Bakanlığından sorularımız : 
1. — Vergi ıslahatı üzerinde çalışmalar yapıldığı 

belirtiliyor. 1976 yılında bu ne şekilde realize edilecek
tir? 

2.- — MEY AK Kanunu tasarısı üzerinde Hüküme
tin nihaî görüşü nedir? 

3. — 1975 Malî Bütçesinin açık vereceği iddiaları 
vardır, bunun iç istikraz yolu ile ilişkisi ne olabilir, 
görüşünüz nedir? 

4. — Ekonomimizin bugüne hızı nedir, program
lanan hedefe ulaşmış mıdır, bunu gerektiren sebep
ler nelerdir? 

Başka bir soru : Kanaatimce dış ödemeler bi-
lânçosundaki dengesizlik 1976 yılında akılcı yoldan 
düzeltilmeli ve DÇM hesaplarında da yılın ikinci ya-
ns'ndan sonra görülmesi muhtemel baskıya karşı ha
zırlıklı olmak gerekir. Bu konuda Hükümet ne dü
şünmektedir? 

Başka bir soru : Emlâk ve bina vergisi beyanları 
bugün, meselâ deprem bölgelerinde yapılan kamulaş
tırmada kısmen de olsa gayrimenkul sahiplerini sı
kıntıya sokmaktadır. Bu konuda beyanların yeniden 
alınması ve 1976 yılında katma değer vergi sistemi
ne geçilmesi düşünülmekte midir? 

Başka bir soru: Yıl içinde kurulacak ağır sanayi 
için 2 milyar liralık bir fon konduğu, bu arada geri 
kalmış bölgelerdeki kamu yatırımlarını hızlandırmak 
için 1 milyar liralık özel fonlar ayrıldığı belirtiliyor. 
Bu konuda Hükümet hazırlıklı mıdır? Meselâ Diyar
bakır da ağır sanayi kurulması gerçekleşecek midir? 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

Not : Cevaplar yazılı veya sözlü olarak verilebilir. 
BAŞKAN — Sayın Bakan takdir size aittir. Sa

yın üye bu hususta ayrıca önergesine not da ilâve 
etmiştir. Nasıl cevaplandıracaksınız efendim? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Başkanlıkça 
münasip görüldüğü takdirde, yazılı olarak cevap ver
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sualler yazılı olarak cevaplandırıla
caktır. 

Sayın Naibantoğlu, buyurun sualini sorunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, burada program mevzuunda bazı sorular yönel
tildi. Tabiî programın önce olması iyi olurdu. Şöy
le ki, programda şu yol yer almış olabilir veya son
radan değiştirilir gibi endişeler vardı; fakat anladık 
ki, diğer hükümetler zamanında da programlar bazen 
geç yayınlanmıştır. Ancak, program mevzuundaki en
dişem şudur; programa girdiği halde yapılmayan yol-
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lar oluyor. Programa kesinlikle giren işlerin behema-
hal yapılması için Hükümet ne gibi garanti gösteri
yor? Bilfarz Pasinler - Narman yolu iki senedir 
programda olduğu halde, yapımına hâlâ başlanmamış
tır bunu misal olarak verdim. 

Ayrıca, fonların Doğu için yararlı olacağı söylendi. 
Kaldı ki Doğu da ve Güney Doğu Anadolu'da gerek Ya
pı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılması gereken işlerin, 
gerekse Karayollannca yapılması gereken işlerin tah
sisatları Genel Bütçeye veya verilen ödeneklere na
zaran ancak % 23 oranındadır ve Doğu Anadolu'da 
veya gerice bölgelerde bu programların da gerçek
leşme yüzdeleri ancak % 30 civarında olmaktadır. 
Bu kadar az gerçekleşme yüzdesine ulaşıldığı halde; 
yani yüzde yüzü de geçmeyeceğine göre, bu fonlarla 
Doğu'ya ne gibi yararlar sağlanacaktır? Ben bunu an
layamıyorum. Sayın Bakan izah ederlerse memnun 
olurum. 

Saygılar sunarım. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Saym Başkan, benim de Hükümete 
bir -sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU -(Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan; Sayın Başbakan, 1975 
yılı yatııımiannin r/c i 16 gerçeklediğini buyurdular. 
Halbuki Sayın Maliye Bakanının şu anda dağıtmış 
olduğu konuşmasının 8 nci sayfasında, kamu kesimin
de parasal gerçekleşme yüzdeleri 1973'te c/ç 83,3, 
1974'te % 79,3, 1975'te % 89,6, 1975'in.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Para
sal. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
" SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Evet parasal. Öbür taraflarını da oku
dum, arkadaşlarım sözümün, bitmesini beklemedi. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — ;% 89,6 kesin rakam mıdır?. Bu yüz
deler Planlamadan mı alınmıştır, Maliye Bakanlığının 
hesaplan mıdır?. Elimizdeki Planlamanın rakamları 
bize göre değişiktir. 

Bu kuşku şuradan ileri geliyor Sayın Başkan; 
Bütçe Karma Komisyonunda öyle Bakanlar çıktı ki, 
«Biz para basarız, enflasyon yaparız, yeter ki iş ya
pılsın». dedi. Öyle Bakanlar çıktı ki, bütçesine bir lira 
koymuş, 3,5 milyarlık iş makinesi alacağını söylediler. 
Binaenaleyh, Kabinede bir anlaşmazlık varsa, resmî 

belgelere geçip geçmediği hususunun açıklanması yö
nünden, Sayın Bakandan sorumun cevaplandırılmasını 
rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sual mi bu Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum beyefendi. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. U.) — İkinci sorum; 400 megavat esasına 
göre Bulgaristan ile enerji alışverişi anlaşması yapıl
mıştır. Bunu kutluyorum, 1976 dan itibaren başlıyor. 

Suriye'de enerji fazlası vardır. Suriye ile böyle bir 
anlaşmaya gidecekler midir?. Yine Rusya ile böyle 
bir anlaşmaya gidecekler midir?. Bu anlaşmanın ko
şulları, Bulgaristan ile olan anlaşmadan farklı ola
cak mıdır?. 

Kamu İktisadi Karma Teşebbüsleri komisyonla
rında yıllar yılı bu tür hareketlere «Komünistlik» 
diyenlerin, (Sayın Başbakan ve Sayın Bakan söy
lememiş; fakat üyeleri söylemişlerdi), bu noktaya gel
miş olmalarını kutluyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu sual 
mi, değil mi?. Böyle soru olmaz ki.. 

BAŞKAN — Sayın Ege, müsaade buyurun efen
dim. 

Efendim, Hükümetten başka sual soracak saym 
üyemiz var mı?. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Benim de so
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim, Sa-

ın senatörler; 
Saym Hükümet erkânı ve bilhassa: Sayın Başba

kandan istirham ediyorum. Sayın Başbakanın be-
lirttikleri gibi ve bizim de aynı fikre iştirak edeceği
miz marksizm, daha doğrusu illegal sol, başka bir 
ifadeyle komünizmin değişik uygulama biçimleri; 
Maoist, Leninist örgütlerin azınlığı göz önünde bu
lundurularak, bunların yaratacağı tehlikeye muka
bil aşırı sağda, bilhassa ırkçı anlayışta değişik biçim
lerde illegal davranışların, eylemlerin ve anarşinin 
mevcut olup olmadığına inanmakta mıdırlar?. Bil
hassa Sayın Erkmen ile Sayın Atamari'm beyanlarına 
iştirak etmekte midirler? Bu memleketin içinde bu
lunduğu tehlikeli badirelerden sıyrılması yönünden 
Sayın Başbakanın bunu çok açık olarak ifade bu
yurmasını istirham ediyoruz. Aksi hailde, sorumlu
luklar kendilerine raci olur; yani aşırı sağda da bir 
.•tehlike görüyorlar mı?. Bunu gayet açık olarak Sa
yın Başbakanın belirtmelerinde yarar görüyoruz. Aksi 
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halde, muhatabımız Sayın Başbakan olur. Çünkü 
lalettayin partilerin dışında, illegal kuruluşlar mu
hatabımız olamaz bu Yüce Mecliste. Yalnız, bir 
Sayın Bakanın burada... 

BAŞKAN — Sayın Feyat, sual olarak tevcih edin 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ben onun gibi arz etmiyorum, istirham ediyorum; 
marksizmin değişik biçimleri diyorum. Yoksa mark-
sizrn ile maoizmi, anarşizm ile komünizmi bir tut
muyorum. Bunlar tutarsız lâflardır, cahilâna lâflar
dır, Hukuk Fakültesinde sıfır numara alamaz. Ben 
o şekilde ifade etmedim. Benim ifadem biçiminde 
Sayın Başbakana arz ediyorum. Sayın Karaca maa
lesef Cumhuriyet Halk Partisinin içinden gitme; bun
ları öğrenemeden buradan dile getirmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabay. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan. 

1976 Malî Yılı Bütçesinin genel görüşmesi esnasın
da kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz almıştım. 
Konuşmamı Sayın Başbakan dinledi. Konuşmamda 
Hükümet ortaklarından Sayın Türkeş'in bir kitabın
dan söz ederek demiştim ki, «Sayın Türkeş kitabın
da Cumhuriyeti parlamenter düzeni, Atatürk dev
rimlerini taklitçilik olarak buluyor, bunun yerine 
yeni bir sistem düşündüğünü kitabında ifade ediyor
du.» Bu konuda Hükümetin, özellikle Sayın Baş
bakanın ne düşündüğünü sormuştum. Konuşmala
rında buna bir cevap verebilir diye düşündüm; fakat 
gelmediğini gördüm. Bu nedenle sorumu tekrar et
tim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞBAKAN — Sual sormak isteyen başka saym 

üye?.. Yok, 
Sayın Hükümet, bu sualleri nasıl cevaplandıra

caksınız efendim? 

B A Ş B A K A N H § Ü L E Y M A N DEMİRE!, (İsparta 
Milletvekili) — Yazılı olarak cevap vereceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; Hükümetten sorular sorulmuş ve 

cevaplan yazılı olarak verileceği bildirilmiştir. 
Sayın Üstüne!, siz sataşmadan dolayı söz iste

diniz. Neye dayanarak sataşıldığı kanaatindesiniz?.. 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakan konuşmasının sonunda, benim İs
tanbul Köprüsüne karşı olduğumu ifade ettiler. Yan
lış olarak ifade ettiler ve üstelik 'benim profesörlük ve 
iktisatçılığımla alay ederek, «İşte varın gerisini ona 

j göre değerlendirin» dediler. Bu konuda söz istiyo
rum ve ayrıca bana konuşma olanağı verirseniz, sa
nıyorum Sayın Başbakanın bir üzüntüsü daha gi-

I dermek imkânı olacaktır. Çünkü, rakamlarla bu-
I rada söylediği şeylere tartışarak cevap verme olana-
I ğı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Üstüne!, size İçtüzüğümüzün 
65 nci maddesine dayanarak söz veriyorum. Ancak, 

I bu söz verme; şahsınız tarafından söylenen fikirle-
J rin yanlış beyan edildiği ve şahsınıza, profesörlük 

^unvanınıza sataşıldığı noktasına matuftur. Bunun 
j dışında size özel bir görüşme, Başbakanın konuşma-
I sim cevaplandırma konusunda söz vermiyorum. Arz 

etmiş olduğum iki hususla ilgili olarak, Tüzüğün 65 
I nci maddesine dayanarak söz veriyorum. 

Buyurun., 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 

I Burada biraz önce Cumhuriyet Hükümetinin Sa
ym Başbakanını, benim sabahleyin Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü olarak yaptığım konuşmamdaki eleş
tirilere cevap verirken, «iktisadî yanlışlıklar yaptığı
mı, kavram kargaşalığı içinde olduğumu ve iktisat 
bilmediğimi» söylediler. Bunu özellikle fiyat en
deksleri konusundaki açıklamaları sırasında tekrar 
ettiler ve en sonunda da, köprüyle ilgili açıklamala
rında tekrarladılar. İzin verirseniz ben bu iki ko
nuda; yani pahalılıkla savaş ve hangi tedbirlerle bu
nu yaptınız konusunda yapılan endeks tartışmasında 
kavram kargaşasının bende olmadığım açıklamak 
için izahat vereceğim. Bir de köprü konusunda iza
hat vereceğim. Uzatmayacağımı size şimdiden temin 
edebilirim. 

Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin; hangi 
bilim adamına danışırsanız danışın, iki türlü endeks 
ayrı amaçlarla kullanılır. Bir tanesi, toptan eşya 

. fiyatları endeksidir. . Bu, daha çok iş hayatını ilgi
lendirir. Çünkü üreticinin, fakrikatörün, tüccarın 
toptancısıyle ihraç atçısıyle ithalâtçısıyle maliyetleri
ni, dünya hammadde fiyatlarının seyrini, bunun ül
keye yansımasını gösterir. Bununla içeride bir aile
nin veya bir feıdin hayat pahalılığındaki değişmesini 
doğru olarak ölçemezsiniz. Doğru ölçü, hayat pa
halılığı endeksidir; eğer bir vatandaşın geçim. sıkın-

j tısıyle ilgili bir konuyu tartışıyorsanız... 
Bizim buradaki tartışmamız, Cumhuriyet Hü-

[ kümetinin geçen yıl Hükümet programım okurken 
I yaptığı bir vaat ve ondan sonraki övünoüyle ilgiliy-
j di. Yani, fakir fukaraya; «pahalılığı durduracağız, 
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enflasyonla savaş edeceğiz», diyorlardı. Biz de bu
rada dedik ki, «Halkı ilgilendiren fiyatlarda bu ucuz
lama veya enflâsyonu frenleme yapılamamıştır.» 
Üstelik, yapılamadığı gibi 1975 yılındaki fiyat ar
tışları 1974'tekini de aşmıştır. Bunun da iki göster
gesi var; sağlam ve şimdilik elimizde olabilen kadarı 
İstanbul ve Ankara endeksidir. Buna tabiî daha 
çok sayıda endeks eklenebilir. Bugün Devlet İsta
tistik Enstitüsünün hazırladığı başka endeksler var
dır; İzmir, Adana, Bursa ve çeşitli kentlerimiz için 
geçinme endeksleri vardır ve bunlar da incelendiği 
zaman görülecektir ki, 1975 yılında fiyat endekslerin
de yavaşlama olmamıştır. Hele ailenin geçim sıkın
tısını ilgilendiren konularda, fiyatlarda gerileme hiç 
olmamıştır, 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sataşma mı 
bu Sayın Başkan? 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sataş
maya ait değil ki bu Sayın Başkan, münakaşaya ait. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Üstünel. 
Sayın Üstünel, size söz verirken, sizin söylememiş 

olduğunuz halde söylemiş gibi size isnat edilen konu
ları açıklamak ve şahsınıza yapılan sataşmayla ilgili 
olmak üzere-

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sataşmanın 
konusu. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, müdahale etmeyin 
efendim. 

Bu konu ile ilgili olarak ve tahditti olarak söz 
vermiştim; lütfen bu konu dışına taşmayın efen
dim. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Sataşma, en
deksler konusunda kafasında kavram kargaşası olan 
bir profesörle ilgiliydi, Ben de o konuda kavram 
kargaşası olmadığını açıklamaya çalışıyorum. Kaldı 
ki. 4 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Köprüye 
gel. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Köprüye de 
geleceğiz, hiç merak etmeyin, geleceğiz ve geçece
ğiz köprüyü. 

Benim iddialarımda şu vardı: Ben, «Toptan eş
ya fiyatlarındaki artış hızı azalmadı.» demedim. 
Azaldı; fakat bunun azalmasında sizfiı bir katkınız 
olmadı ve üstelik, «Bu azalma trendi 1974'ün orta
sında başladı.» dedim. Bunun cevabını alamadık. 
O bakımdan, Türkiye'de hangi endekslerle ölçerse
niz ölçünüz, enflasyon durmamıştır ve özellikle bu 
yıhn başından itibaren, daha doğrusu Aralık ayın-

— 103 

dan itibaren fiyatlar hızla tekrar artmaya başlamış
tır. Sayın Başbakan ile bundan birkaç ay sonra tek
rar her halde bu kürsülerde tartışacağız, o zaman 
fiyat artışlarının nereye çıktığını göreceğiz. 

Şimdi, süratle geliyorum öbür konuya. 
İktisadî büyüme konusunda ben hiçbir zaman ne 

profesör olarak, ne plancı olarak, ne de politikacı 
olarak, «Daha fazla mal üretmeyelim.» demedim. 
Partim de demedi. Daha fazla mal üreteceğiz, mu
hakkak üreteceğiz, bugünküler de yeterli değil, 
1985'e kadar yaptıklarımız da yeterli değil; ama bun
ları üretirken, bu büyümeyi sağlarken, «Dengeli bü
yüme sağlamalıyız, bunun tedbirlerini almalıyız.» 
dedik. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sataşmaya cevap vermiyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Geliyorum 

efendim, geliyorum. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Size hi
tap ediyorum muhterem Sayın Başkan, sataşmaya ce
vap vermiyor. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üye konuşurken mü
dahale etmeyin, buyurun oturun, ben size izahat 
vereceğim, çok rica edeceğim efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yeni
den bir konuşma oluyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, izahat verece
ğim size efendim, buyurun oturun. 

Sayın Demir Yüce, ben bir ikazda bulundum, 
onun üzerine son cümlesine başlarken sayın hatip, 
«lben, o konuda şöyle söylemedim,» diye başladı. 
Dikkat buyurursanız ve Tüzüğümüzün 65 nci mad
desini okursanız, iki konu hakkında söz verilebilir: 
Birisi; şahsına vaki sataşma, diğeri de; söylememiş 
olduğu sözlerin kendisine isnat edilmesi ki, hatip 
bu şekilde başladı sözüne. Zaten çok kısa bir süre 
içerisinde bitireceği kanaatindeyim; sabır buyurdunuz 
lütfedin efendim. 

Buyurun Sayın Hatip t 
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Başkan, 

teşekkür ederim ve derhal İstanbul Boğazına geliyo
ruz, 

Boğaz Köprüsü konusunda, daha önceki çalışma
ları, Devlet Planlama Teşkilâtı ve ondan önce de 
Türkiye Karayolları İdaresi yaptı. Planlama Teşki
lâtında, İktisadî Planlama Dairesi Başkanı olarak 
bu çalışmalarla ilgili bilgim var. Onun için durumu 
burada size açıklamak isterim. O zaman, Karayol-
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lan İdaresinin yaptığı proje sıralamasına göre, Tür
kiye'de öncelik sırası daha önce gelen birtakım yol
lar vardı, karayolları planı içinde. Üstelik, Planlama 
Örgütüne bu geldiği zaman, Türkiye'nin bütün ihti
yaçları; halkın, köylünün, çiftçinin, sanayicinin, bü
yük kentlerin, küçük kentlerin bütün ihtiyaçlarının 
yatırım karşılıkları belli bir plan anlayışıyle bir ön
celik sırasına konuyordu. Bu sıralamaya göre, İs
tanbul'da bir asma köprü yapmanın tercih sırası ge
rilerde gelmekteydi... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Gayri ik
tisadî. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bir dakika, mü
saade edim 

Gerilerde gelmekteydi ve onun içindir ki, öncelik 
sırası verilmemiş idi. Yani, bunun anlamı şudur; 
hemen şu anda sade Türkçeye çevirirsek: O zaman 
1963 - 1964 programları hazırlanıyor, henüz Sayın 
Demirel Başbakan değil, Parti Genel Başkam da 
değil; bir eski plancı ve eski Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünden ayrılmış değerli bir yönetici ve o 
zaman Planlamada, biz bu köprü meselelerini Kara
yollarında tartıştık ve öncelik sırası daha baskın, da
ha önde gelen yatırımlar var diye düşünüldü ve o 
zaman verilen karar ve sonra da benim savunduğum 
fikir ki, seçim meydanlarında hep yanlış olarak 
halka anlatılmıştır. Hiçbir zaman ne ben, ne partim 
İstanbul'da asma köprü yapılmasına karşı çıkmış de
ğiliz. (Adalet Parti sıralarından görültüler.) Bir da
kika yapılmasın: 

BAŞKAN — Sayın üyeler, istirham ediyorum, 
hatip sözünü bitiriyor lütfedin efendim. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Yapümasın 
demedik. Yalnız, iki şey söyledik; derhal işi başka 
tarafa çekmeyiniz. İki şey söyledik gayet açık se
çik; bir, İstanbul'a köprü de lâzım olabilir, tünel de 
lâzım olabilir. Bunlar yapılacaktır; ama buna 1965'fce 
mi başlansın yoksa 1970'te mi yahut 1968'de mi?.. Ön
celikler eğer doğru verilseydi, bugün Türkiye elektrik 
üretimi bakımından bu düzeylerde olmazdı, geçti
ğimiz yıllarda bu kadar karanlıkta kalmazdı; Türk 
sanayicisi, Türk halkı ve Türk evleri. 

O bakımdan, biz ne parti olarak, ne de ben 
iktisatçı olarak köprüye «hayır» diyenlerden değil
dik, karıştırıyorsunuz her zamanki gibi. 

ORHAN KOR (İzmir) — Anlaşıldı, anlaşıldı. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan gürültüden bir şey anlamıyoruz ki... 

©ESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Ama köprü-
nün önceliği..... 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Hatip. 
Sayın üyeler, çok istirham ediyorum, görüşmele

rin sonuna geldik, sabır gösteriniz, lütfediniz efendim. 
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Başkan 

ve sayın üyeler; 
Söylediğimiz şundan ibaretti; «Köprü biraz daha 

bekle3/ebilir, ondan önce gelen yatırımlar vardır.» 
Sayın Başbakanın söylediği gibi köprünün maliyeti 
500 milyondan ibaret değildir arkadaşlar. Köprünün 
maliyeti; köprü yapamasaydı, yapılmayacak olan 
çevre yollan ile beraber düşünülmüştür ve oraya, o 
miktara baktığınız zaman 3 , 5 - 4 milyar lira olarak 
hesaplanmış idi. Kesin maliyetlerini de bilmiyorum, 
şu anda kesinleşmiştir. 

Şimdi değerli Başbakan sanıyorum o günlerde bi
zim söylediklerimizden bugün ilham almış olacak ki 
şöyle diyor : «Bugün köprünün gelirinden şu kadar 
ilkokul yapılabilir veya şu kadar hastahane yapılır.» 
Bizim de o zaman söylediğimiz şuydu : «3,5 milyar 
lirayı köprü ve çevre yolları için derhal bu yöne tah
sis etmektense, bu parayla önce bazı temel sanayiler 
kurulsun yahut başka önceliği olabilecek, halka daha 
yararlı olacak, köylüye daha yararlı olacak yatırım
lar yapılsın.» yani, daha teknik deyimi ile... 

BAŞKAN — Sayın Üstüne!, istirham ediyorum 
efendim. Size söz verdim, tahdit ettim. Tüzükle hepi
miz bağlıyız. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Köprüyü anla
tıyorum efendim. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim efendim. Köprü
yü anlatmayınız da size vaki sataşmayı cevaplayınız 
efendim. İstirham ediyorum. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Sataşma köprü 
konusunda oldu Sayın Başkan. 

«İstanbul Köprüsü birkaç yıl bekleyebilirdi. Onun 
yerine şu şu şu sanayiler yapılabilir» dedik. Eğer 
o zaman bizim dediğimizi yapsalardı, bugün Türkiye 
motorsuz kalmazdı. Motor sanayiini önce kurmuş 
olurdu, uçak sanayiini, savunma sanayiini kurmuş 
olurdu ve ondan sonra köprüyü çok daha rahat ya
pabilirdi. Bizim söylediğimiz bundan ibarettir ve dün
yanın hangi plancısını, hangi iktisatçısını isterseniz 
getirin bunu tartışabiliriz. O bakımdan Sayın Başba
kanın burada konuyu başka yönlere çekmesinde bir 
gerçek payı yoktur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstünei. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta 
Milletvekili) — Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta 

Milletvekili) — Sayın sözcünün ifade ettiği iki hu
sustan endeksle ilgili söyledikleri kanaatimce ilmen 
yanlıştır, söz verirseniz izah edeyim. Köprü hakkın
da söyledikleri de doğru değildir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, Sayın Başbakanın konuşması elbette ki ka
muoyu için, Parlamento için gereklidir. Çünkü, iyi 
ediyor, her şeyi, ne biliyorsa ortaya koyuyor ve bize 
de fırsat veriyor. Ancak şöyle bir müzakere yoluna 
girmiş bulunuyoruz : Bildiğiniz gibi, bu programla" 
bakanlar ikişer saat konuşacak, grup sözcüleri ikişer 
saat konuşacak, ikinci defa grup adına konuşmalara 
başlandığı zaman yarım saat konuşulacak. Sayın Baş
kan, böyle bir müzakereye girdiğimiz takdirde ikaz 
ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hepimiz konuşalım, 
müzakere açalım. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sen sus Sayın Ata-
lay. 

BAŞKAN — Evet, dinliyorum efendim, bir sa
niye efendim; Sayın Köker, lütfen. 

Evet efendim, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sabahleyin Maliye Bakanı iki saat konuştu, son
ra Başbakan iki saat konuştu. Görüyorsunuz grup
ların ikinci defa konuşma haklarına dahi izin verme
di Başkanlık. Şimdi Başbakan tekrar söz istiyor. Ona 
söz verecekseniz veriniz; ama bir şartla : Gruplar da 
en azından yarımşar saat yahut birer saat, ne kadar 
mümkünse konuşma hakkına sahip olsunlar, şu şart
la. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ayrıca genel 
konuşma açarız. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Hükümetten sualler 
sorulmuştur. Hükümet sualleri ne zaman cevaplan
dıracağını, nasıl cevaplandıracağını bildirmiştir. Sa
yın Üstünel'e söz İçtüzüğümüzün 65 nci maddesindeki 
gerekçeye göre verilmiştir. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Ona da verdiniz. 
BAŞKAN — Takdir bizimdir Sayın Beler. 

Bundan sonra müzakereleri uzatacak şekilde usule 
aykırı hiç bir kimseye söz vermek benim yetkim içe
risinde değildir. Yeterlik önergesi vardır. Beş sayın 
üye konuşmuştur, altıncı sayın üyenin konuşma hak
kı saklı kalmak üzere yeterlik önergesi verilmiştir. İç
tüzüğümüzün hükümlerine göre Yüce Genel Kurula 
soruyorum. Yeterlik önergesi aleyhinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yoktur. 

Yeterlik önergesini altıncı sayın üyenin söz hakkı 
saklı kalmak şartıyle ve son söz sayın üyeye ait ol
ması kaydına dayanarak oylarınıza sunuyorum. Ye
terlik önergesini kabul edenler... 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Okutun. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini izah et

tim, anlattım efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Nuri 

Âdemoğlu tarafından müzakerelerin kifayeti hakkında 
yeterlik önergesi verilmiştir. Yeterlik önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Yeterlik önergesi çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Son söz sayın Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Nusret Tuna'nındır. Bütçenin üzerinde konuşmak üze
re söz istemişlerdir. 

Sayın Tuna, buyurunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ge
cenin bu saatinde, Sayın Başbakanın hakikaten do
yurucu, hakikaten doğması muhtemel olan istifhamla
rı giderici konuşmasından sonra, ben hazırladığım ko
nuşmanın kıymetli zamanlarınızı israftan gayri bir ne
tice doğuramayacağı kanaatine vardım. Bu itibarla ko
nuşmamdan vazgeçiyorum. Ancak, bir hususa kısaca 
temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Benim bu temas edeceğim husus bütçenin Karma 

Komisyondaki müzakeresiyle ilgilidir. Ben burada 
Anayasa hükümlerine, Meclislerin çalışma şekline uy
gun bir müzakerenin cereyan etmediği kanaatini taşı
yorum. Birkaç defa Karma Komisyona gittim. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da, sadece genel görüşme yapılmak
tadır arkadaşlar. Hükümet izahatından bazı mev
zular ele alınmakta, çeşitli yönlerinden çekiştirilmek -
te, her bütçede aşağı yukarı bu hal temadi eylemek
tedir. Meselâ; 1976 Bütçesinin Komisyonda müzake
resi sırasında bir Cem hadisesi mühim yer işgal et
miştir. Anarşik olaylar bütün konuşmaların mihveri
ni teşkil etmiştir. Benim kanaatimce Bütçe Karma 
Komisyonunda yahut komisyonlarda genel görüşme 
yapılmaz arkadaşlar. Meclisler, içerisinden ihtisas er
babından olan kimseleri komisyonlara seçer. Komis-
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yoniar ihtisas yeridir, uzmanların kendi fikirlerini or
taya koyacağı yerdir. Genel görüşme orada olmaz. 
Genel görüşme umumî heyetlerde olur. 

Şimdi, benim bu Bütçe Komisyonunda gittiğim 
zaman gördüğüm hallerin içerisinde; hiç bir zaman 
Bütçenin fasılları ele alınsın, maddeleri ele alınsın, 
geçen yıl ne kadardı, bu yıl ne kadar olmuş, geççn yıl 
ne kadar sarfedilmiş, bu yıl şu dairenin ihtiyacı ne
dir, ne istiyor, ne konabilmiş, ne konmamış bununla 
ilgili tek söz yok. Bütün sözler Hükümetin umumî 
izahatı ve bilhassa sivri noktaların belirtilmesinden 
ibaret kalıyor. 

Arkadaşlar; 
Parlamentolar, umumî heyetler, komisyonlar ma

rifeti ile hizmet görür, komisyonlarda erbabı ihtisas 
bulunur, bütçeden anlayan kimseler bulunur. Bütün 
bütçenin her maddesini, her vasfını didik didik didik
ler. Maalesef orada umumî bir müzakere var, genel 
bir görüşme var. Umumî Heyette genel görüşme ya
pılması normaldir, tabiîdir. Çünkü, herkes bütçe ba
kımından ihtisas sahibi değildir. Burada genel görüş
me yapılır, sonunda oylanır, ne ise bunun icabı te
zekkür eder, takarrür eder gider; ama bir ihtisas ko
misyonunda bütçeyle en ufak ilgisi olmayan, rakam
larla ilgisi olmayan, konan tahsisatlarla ilgisi olma
yan konuşmalarla zamanın geçirilmesinin isabetli ol
duğu kanaatini taşımıyorum. Fakat bu zamana kadar 
maalesef bir gelenek vardır. Bütçe Komisyonu den
diği zaman bu umumî müzakereler, genel görüşmeler 
yapılmakta, bir nevi belki boşalmayı temin etmek; 
ama bütçenin daha isabetli çıkması için, her konuş
macının bir adım daha ileri götürmesi gibi bir faaliyet 
görülmemektedir. 

Diğer komisyonlara baktığımız zaman, bütçenin 
dışındaki komisyonlarda hakikaten kanunlar ihtisas 
erbabı tarafından incelenmektedir. Umumî Heyete 
bir fikir verecek şekilde hazırlanmaktadır; ama Büt
çe Komisyonunda yıllardan beri bu genel görüşme 
devam etmektedir. Hatalı bir yoldur, Meclislerin ku
rulmasının anagerekçesi: Devlet malının, Devlet pa
rasının korunması içindir. Maalesef tetkikat, ihtisas 
komisyonunda dilediğimiz incelikte yapılamamakta
dır. 

Bu devam edegelmekte olan bir teamülün tekra
rından ileri geliyorsa, komisyonlar bu semereli olma
yan mesaî şeklinden kurtulamıyorsa, kanunlarla bu 
iş tanzim edilmeli, her halde Millet parası nereye ko

nuyor, geçen yılki icraat ne oldu, hangi noksanlar 
var, Hükümetin, dairelerin talepleri, istekleri nelerdir, 
isafı nasıl mümkündür? Bunların derinleştirilmesi su
retiyle bütçe müzakeresinin ikmal edilmesi lâzım gel
diği kanaatindeyim. 

Bu hususu ifade ederek huzurlarınızdan ayrılıyo
rum. 

Cümlenize saygılar sunarım. (A. P. ve C. G. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Sayın üyeler; 
1976 yılı Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler 

bitmiştir. Bütçenin maddelerine geçilmesini biraz son
ra oylayacağım. 

Sayın üyeler; 
1976 Malî yılı Bütçesinin maddelerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum. 1976 Bütçesinin maddelerine 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 1976 Malî 
yılı Bütçesinin maddelerine geçilmesi çoğunlukla ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Şimdi gider bütçesini teşkil ve genel bütçeye giren 

dairelerin toplam harcama rakamını ihtiva eden Büt
çe Kanununun 1 nci maddesi okunacaktır, bilgilerini
ze sunuyoruz. 

1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
Birinci Kısım : Genel hükümler : 
Birinci Bölüm : Gider, gelir ve denge, 
Gider Bütçesi : 
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har

camaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (151 719 980 124) liralık ödenek verilmiştir. 

«Genel Bütçeye giren daiı elerin bütçelerindeki 
(A) işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet borç
ları, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstih
barat Teşkilâtı hizmet programlarında yer alan öde
neklerin tamamı hariç) yüzde ikisi kesilmiştir. Bu 
hüküm Katma Bütçeli idareler hakkında da uygula
nır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şimdi okunan 1 nci madde Genel Bütçeye giren 

dairelerin bütçeleri görüşüldükten sonra oylarınıza 
sunulacaktır. 

Bugünkü görüşmelerimiz bitmiştir. Bütçe görüş
melerine devam etmek üzere 3 . 2 . 1976 Salı günü 
saat 9.30'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.15 
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SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

l. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
özer'in, Malatya'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin yol 
ve sulama işlerine dair soru önergesi ve Köy işleri 
Bakanı Vefa Poyrazın yazılı cevabı. (7/431) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Köy İşleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Soru : 
1. Doğanşehir, Sürgü Barajı altında kalan Savak-

lı köyünün yerleşim işlemi ne safhadadır? 
2. Hekimhan ilçesinin Taşoluk - Dereyurt - Ka

rapınar ve Akmağra köy yolu yoktur. Yıllardan beri 
programa alındığı halde ağır araç olmadığı nedeniyle 
bu yol yapılmadığı için her türlü medenî yaşantıdan 
mahrum kalmaktadır. Bu köylerin halkı ne zaman 
yola kavuşacaktır? 

3. Darende, Irmakii - Başkaya - Günerli; Çu-
kurkaya - Yazıköy - Kavak; Sakızlı (5 Km.); Akbaba, 
Hekimhan Ercek - Dikenli - Çelikli - Güçlü; Epre-
me - Gelengeç, Çavuş mezarı; Akçadağ; Örükçü Kek-
likpmarı - Kadıibrahim; Çobanuşağı - Durul - Ova-
Esenli - Nato yolu; Karamağra - Derinboğaz çevir
me; Pütürge; Büriistün - Aluçlu - Doğanyol. 

Malatya merkez, Buzluk - Çivril; Dilek - Göl-
pmar Köy yolları yoktur. Bu yolların yapımı ne za
man ele alınacaktır? 

4. Merkez; Yazıhan, Pirinci, Erenler, Hekimhan: 
Boğazgören; Darende: Ilıca (6 kuru çeşme var. Boru
lar sel yatağından tahrip olmuş) Ağıl yazı (Doktor 
raporu ile içilemez); Gedikağazı köylerinin içme su
yu yoktur. Bunlara ne zaman su temijı edilecektir? 

5. Sulama işi: Gürün Gökpınardan alınarak su
laması düşünülen Darende, Gürün ve Elbistan köy
lerinin arazileri ne zaman sulamaya kavuşacaktır? 
Darende: A. Ulupınar ve Balaban arazilerinin sula
ma hazırlığı ne safhadadır? 

Darende: Yenice köyü 100 binden fazla meyve 
ve kavak ağaçlarına sahiptir. Burada bir göleç ya
pılması için müracaat edilmiş, etüdü yapılmış mıdır? 

Hekimhan: Boğazgören, Malatya, Çivril ve Buz
luk sulama havuzlan müracaatına cevap verilmiş mi
dir? 

Hekimhan : Epreme sulama kanalı ile Fethiye 
sulama kanalları yarım bırakılmıştır. Eprerne'nin su 
düşüşü bütün müracaatlara rağmen ele alınmamış ve 
halkın 10 binlerce meyve ağacı kurumaya yüz tut
muştur. Bu kanalların tamamlanması ne zaman ya
pılacaktır? 

Hekimhan : Karıncalık köyüne artezyen kuyusu 
açılması tespit edildiğine göre ne zaman yapılacak
tır? 

Malatya merkez : Erenler - Kamıştaş sulama ka
nalı 

Darende : Hisarcık; Hekimhan, Aksütlü sulama 
kanalı 

Akçadağ : Derinboğaz sulama kanalının beton 
olması müracaatları bir sorunca bağlanmamıştır. Bun
ların sulama ihtiyacı ne zaman giderilecektir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 30 . 1 . 1976 

Tetkik ve Plan Koord. Kur. 
Bşk. lığı 

Sayı : 06/04-99-000911 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: Gen. Sek. Kanunlar Müd; 6.1.1976 gün ve 

3230. 7388-7/431 sayılı yazınız. 

Malatya Senatörü Hamdi Özer tarafından, ilgide 
kayıtlı yazınız ekinde bakanlığımıza intikal ettirilmiş 
bulunan yazılı soru önergesi incelenmiş olup istenilen 
bilgiler ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, yazılı soru önerge cevabı: 

1) Bir kısım evleri Sürgü Barajı sulan altında kal
dığı için, İmar ve İskân Bakanlığınca kısmen nakle
dilmiş bulunan Malatya - Doğanşehir ilçesine bağlı 
Savaklı köyü muhtarı İbrahim Alkan bakanlığımıza 
müracaat ederek, köylerinin Tepeüstü "mevkiine nak
lini talep etmişlerdir. 

Ancak; söz konusu köy halkının yalnız konutla
rının bir kısmının su altında kalışı ve geçim olanak
larını da kaybetmemeleri nedeniyle, 1306 sayılı Ka
nunun Ek 2 nci maddesi kapsamında mütalaa edile-
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rek adı geçen köyün yeni yerleşim yeri konusunda 
gerekli tüm etüt ve proje çalışmaları yapılmış ve ye
ni yerleşim yeri aşağıda belirtildiği gibi 4 alternatifli 
olarak tespit edilmiştir. 

1 nci Alternatif : 
Mevcut köye ekleme : 
Bu aiternetifin uygulanması; göl teşekkülü nede

niyle rutubetli olan köy konutlarının daha rutubetli 
olacağı ve tarım arazilerine köy yerleşim yerinin uzak 
kalacağı görüşü ile konutların bulunduğu arsanın baş
ka bir şahsa ait bulunuşu gibi nedenlerle birlikte, köy 
halkının büyük bir çoğunluğunun istemeyişi ve sade
ce iki kişinin bu alternatifi benimseyişi sebebiyle ge
çerli görülmemiştir. 

2 nci Alternafif : 
Doğanşehir belediye hudutlarına iskân : 
Savakîı köylülerinin isteği üzerine Doğanşehir Be

lediye Başkanının, Kaymakamlık Makamına yazdığı 
21.1.1969 gün ve 25/34 sayılı yazı ile Savakîı köylü
lerinin iskânına uygun ve imar planına dahil arsalar 
bulunduğu, ancak bu arsaların Belediye ve şahısla
rın mülkiyetinde olduğundan, ücret karşılığı verile
bileceği belirtilmiş ise de, bu defa da adı geçen köy 
halkı 28.1.1969 günlü dilekçeleri ile Doğanşehir'de 
arsa ve arazileri olmadığını beyan ederek, başka bir 
yerleşim yerine nakillerini talep etmişler ve Doğan
şehir'de iskânlarından vazgeçmişlerdir. 

3 ncü Alternatif : 
Kastal mevkii (Köy merası) : 
Yerleşim yeri olarak seçilen köy merasının 71 aile 

için yeterli büyüklükte olmayışı (31 Dönüm) ve iç
me ve kullanma suyunun temininin imkansız oluşu 
nedeniyle bu alternatifin de uygulanması mümkün 
görülmemiştir. 

4- ncü Alternatif : 
Tepeüstü mevkii : 
Söz konusu köy halkı Bakanlığıma verdikleri 

23 . 1 . 1969 tarihli dilekçeleri ile Tepeüstü mevkiine 
nakillerini talep etmeleri üzerine mahalline giden 
merkez elemanları düzenledikleri, 12.11.1969 ve 
20 . 12 . 1972 günlü raporîanyle, Tepeüstü mevkiinin 
yerleşime uygun olduğu ancak yerleşim yerinin su ve 
mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulması gerek
tiğini belirtmişlerdir. 

Olumlu götülen ve şahıslara ait olan yeni yerle
şim yerinin köylülerce satm alınacağının ve mülkiyet 
sorununun çözüme kavuşturulacağının beyan edil
mesi üzerine, adı geçen köy 1973 uygulama prog
ramına alınarak, söz konusu yer için gerekli topog-

rafik harita alımı ve imar planı çalışmaları tamam
lanmış, konut ve işletme projeleri ile birlikte 25.7.1973 
gün ve 3807 sayılı yazımızla mahalline gönderilmiştir. 

Öte yandan içme ve kullanma suyu sorununun çö
zümlenmesi içinde konu gerekli bilgi ve dokümanla 
birlekte Malatya Valiliğine intikal ettirilmiş olup Ma
latya Valiliğinden alınan 12 . 12 . 1973 gün ve 
4 6 8 / 5 - A - 1 sayılı yazıda, su sorununun YSEce çö-
zümlenemiyeceği ve Savakîı köylerinin, şahıs malı 
olan araziyi satın alamayacaklarının ifade ile adı geçen 
köyde uygulama yapma olanağının kalmadığını bil
direrek, programdan çıkarılması istenmiştir. Bu ne
denle adı geçen köyde 1974 programından çıkarıl
mıştır. 

Ayrıca, adı geçen köyün Malatya Valiliğinden alı
nan 26 . 12 . 1975 gün ve IV - 580 sayılı yazıda, 1976 
programına alınması hususunun da teklif edilmediği 
anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak, söz konusu köyün nakli için Savakîı 
köyü hudutları içinde Tepeüstü mevkiinden başka uy
gun bir yerleşim yeri bulunmadığı ancak, Tepeüstü 
mekiinin içme ve kullanma suyu probleminin çözüme 
kavuşturulması halinde adı geçen köyün, uygulama 
programına alınabileceği mümkün görülmektedir. 

2. Hekimhan ilçesinin yol durumu : 
a) Akmağara - Taşoluk yolu 1973 yılında tesvi

yesi ve 1974 yılında da stabilize kaplaması tamamlan
mış olup, yol üzerindeki 13.50 m. açıklığındaki köp
rü 1976 yılı programına teklif edilmiştir. 

b) Karapınar - Dereyurt yolu yok, 1976 yılı pro
gramına teklif edilmiştir. 

c) Epreme yolunun tesviyesi yapılmış, sanat ya
pılan ve stabilize kaplaması 1976 yılı programına tek
lif edilmiştir 

d) Çelikli yolu yok, 1976 yılı programma teklif 
edilmiştir. 

e) Güçlü - Dikenli - Ercek yolu yok, programa 
alınmış. İleriki yıllarda programa teklif edilecek. 

f) Gelengeç'in stabilize kaplamalı yolu var. 
3. Merkez ilçenin yol durumu : 
a) Dilek - Kozlu - Gülpınar stabilizeli yolları var

dır. 
b) Çivil'in yolu var sanat yapıları 1976 yılı pro

gramına alınmıştır. 
4. Pütürge: 
a) Bürüştü'nün yolu var. 
b) Aluçîu devam eden yol olup ikmal edilecek

tir. 
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c) Doğanyol nahiye merkezi olduğundan TCK'yı 
ilgilendirir. 

5. Akçadağ ilçesinin yol durumu : 
a) Orükçü - Keklikpmarı - Kadıibrahim 1976 yılı 

programına teklif edilmiştir. 
b) Durulova'nın stablize kaplamalı yolu mevcut. 

c) Esenli - Natoyolu stablize kaplamalı yolu mev
cut. 

d) Karamağara'nın stablize kaplamalı yolu mev
cut. 

e) Çevirme'nin yolu yok, ileriki yıllarda yapıla
caktır. 

f) Demirboğaz'ın stablize yolu mevcut. 
6. Darende ilçesinin yol durumu : 

a) Irmaklı stablizeli yolu mevcut, yol üzerinde 
27 mt. açıklığındaki köprü 1976 yılı programına alın
mıştır. 

b) Başkaya - Günerli - Uzunhan yolu yok. İleriki 
yıllarda yapılacak. 

c) Bayındır'ın stablize yolu mevcut. 
d) Akbaba 1976 yılı programına teklif edilmiş

tir. 
e) Çukurkaya - Yazıköy - Kavak - Âğılyazı 1976 

yılı programına alınmıştır. 
f) Sakızlı 1976 yılı programına alınmıştır. 
7. İçmesuyu durumları: 

a) Merkez - Erenli köyüne 1971 yılında Daren
de -"Ilıca köyüne 1961, Ağılkaya köyüne ise 1973 
yıllarında içmesuyu getirilmiştir. 

Merkez - Pirinci köyünün içmesuyu projesi yapıl
mış olup öncelik durumuna göre programa alınması
na çalışılacaktır. 

Hekimhan - Boğazören köyü 1975 yılı istikşaf i etüt 
programında olup proje safhasına getirildiğinde inşa
at programına alınacaktır. 

Merkez - Yazıhan köyünün içmesuyu 1975 yılı 
yapımı, programında bulunmaktadır. 

Yukarda zikredilen köylerin içmesuyu konularının 
bir defa daha mahallinde tetkik edilmesi, başlamış bu
lunan çalışmaların süratle ikmali ile uygun bulunan
ların 1976 yılı yapımı programına teklif edilmesi yö
nünde Elâzığ YSE XI. Bölge Müdürlüğüne 20.1.1976 
gün ve 710 sayılı talimat verilmiştir. 

3. a) Darende, Gürün ve Elbistan köylerini su
layacak kapasitedeki Gökpmar sulama projesi teşki
lâtımız çalışmaları kapsamı dışında olduğundan teş-
kilâtımızca böyle bir çalışma yapılmamıştır. Konu 
DSÎ Genel Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. 

b) Malatya •* Darende - A. Ulupınar: 1972 yılın
da 90 806 T. L. sarfıyle 2280 m. kanal ve çeşitli 
sınai imalâtlarıyle 750 dekar arazinin sulanması sağ
lanmıştır. Ayrıca talep edilen gölet inşası için, etüd-
ler olumsuz bulunmuştur. 

c) Malatya - Darende - Balaban: 1973 yılında 
teşkilâümızca 33 672 T. L. sarfıyle bir sulama havuzu 
yapılarak işletmeye açılmış Tohma çayından pompaj
la 15 000 dekar arazinin sulanması talebi teşkilâtımız 
çalışmaları kapsamı dışında bulunmuştur. 

d) Malatya - Darende - Yenice : Teşkilâtımızca 
1968'de 364 728 T. L., 1973'te 267 514 T. L. sarf-
edilerek proje ikmal edilmiştir. Ayrıca diğer arazi 
kesimi için su temini konusu etüt programındadır. 
Etüt sonucuna intizar edilmektedir. 

e) Malatya - Hekimhan - Boğazgören: Köyün 
yegâne su kaynağı olan Ardıçlı pınarda 1.1 İt/sn. gibi 
çok az bir suyun olduğu ve kaynak ıslahı ile artırma 
imkânının olmadığı tespit edildiğinden herhangi bir 
tesis planlaması yapılmamıştır. 

f) Malatya - Merkez - Çivril: Yapılmış bir ga
leriden alınan su Bayındırlık Müdürlüğünce yaptırıl
mış olan sulama havuzunda biriktirilerek kullanılmak
ta olduğundan ve suyu daha fazla artırma imkânı bu
lunmadığından herhangi bir plânlamaya lüzum görül
memiştir. 

g) Malatya - Merkez - Buzluk köyü sulama pro
jesi 1975 yatırım programında uygulamaya konmuş
tur. 383 902 T. L. ile bent ve 4 275 mt. kanal proje
sinin tatbikiyle ikmal edilmiş olacaktır. 

h) Malatya - Hekimhan - Epreme : 1971 yılında, 
113 476 T. L. sarf edilerek tesis yapılmıştır. Yapılan 
bu tesisin 90 mt. lik heyelan eden kısım için onarım 
projesi 1976'da uygulanacaktır. 

i) Malatya - Merkez - Fethiye: Etüt edilmek 
üzere konu 1976 yılı etüt programına alınacaktır. 

i) Malatya - Darende - Karmcalık: Teşkilâtı
mızca sulama suyu temini konusunda yeraltı suyu için 
kuyu açtırılması teşebbüsünde bulunulmamıştır. Ko
nu etüt edilmek üzere 1976 yılı etüt programına alı
nacaktır. 

j) Malatya - Merkez - Erenler : Etüt programın
dadır. Etüt neticesine intizar edilmektedir. 

k) Malatya - Merkez - Kamıştaş (Geveniş) : 
Konu etüt edilmiş, kanalda su kaybı az olduğundan 
mevcut suyundan araziye yeterli oluşu sebebiyle ıslahı 
uygun görülmemiştir. 

1) Malatya - Darende - Hisarcık: Etüt sonucu 
köye ait 600 Dk. sulanabilir araziye karşılık 100 İt/sn. 
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su olduğu için herhangi bir tesis inşasına lüzum görül
memiştir. 

m) Malatya - Hekimhan - Aksütlü : Sulama tesi
si etüt programındadır. Etüt sonucuna intizar edil
mektedir. 

n) Malatya - Akçadağ - Derinboğaz: İ969'da 
36 937 T. L. sarfıyle havuz ve kanal yapılarak 200 Dk. 
arazi sulamaya açılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Sıkıyönetim mahkemelerine dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ferid Melen' 
in yazılı cevabı. (71458) 

2. 12 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda sorumun Millî Savunma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına ön olmanızı arz ede
rim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : 
\. Sıkıyönetim mahkemeleri görevlerine devam 

etmekte midir? 
2. Bunların ellerindeki dava dosya sayısı ne kadar

dır? 
3. Şu anda Ankara Sıkıyönetim mahkemelerinde 

kaç görevli çalışmaktadır.? 
4. Sıkıyönetim görevlilerine «Sıkıyönetim tazmi

natı ödenmekte midir? 
5. Sıkıyönetim kalktığı tarihten beri sıkıyönetim 

tazminatı almakta devam eden mahkeme görevlileri 
varmıdır? 

6. Var ise, kimlere ve ne miktar para sıkıyönetim 
kalktığı tarihinden itibaren ödenmiştir? Liste olarak 
bildirilmesi. 

T. C. . 
Millî Savunma Bakanlığı 27 . 1 . 1976 
Sayı : Kanun : 53/SA-76 

Konu : Sıkıyönetim mahkemeleri 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına -
İlgi : Kanunlar Müd. 7 . 1 . 1976 gün ve 7599 -

3292-7/458 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal
bantoğlu'nun, Millî Savunma Bakanı tarafından cevap
landırılmasını istediği, Sıkıyönetim mahkemelerine 
mütedair ilgi ile gönderilen yazılı som önergesi, aşağı
daki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1, 26 Nisan 1971 tarihinde ilân edilen Sıkıyöne
tim sebebiyle kurulmuş olan Sıkıyönetim mahkeme
lerinde - İstanbul - 1 nci Ordu Komutanlığı nezdinde-
ki 2 Numaralı ve - Ankara - 4 ncü Kolordu Komutan
lığı nezdindeki 1 Numaralı Sıkıyönetim mahkemeleri, 
T. C. Anayasasına 1699 sayılı Kanunla eklenen geçici 
21 ve 1402 sayılı Kanuna 1728 sayılı Kanunla eklenen 
geçici 2 nci maddeleri gereğince ellerinde mevcut 
davalar sonuçlandırılıncaya kadar yargı faaliyetine 
devam etmektedirler. 

2. 1 nci Ordu K. lığı nezdindeki 2 Numaralı Sıkı
yönetim Mahkemesi: 

a) Halen Duruşmada olan dosyalar: 
T. C. K. nun 146/1-3 maddelerini ihlâl suçundan 

64 sanıklı (TİKKO) davası. 
b) Karar verilip de tebligatta olan dosyalar: 
84 ianıklı Solmazer ve arkadaşları davası. (6 sanı

ğı var) 
58 sanıklı bomba davası. 
25 sanıklı Madanoğlu davası. 
c) Halen Askerî Yargıtayda bulunan dosyalar: 
76 sanıklı Türk Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesi 

davası. 
5 sanıklı Sabotaj (İşçi Birliği Kesimi) davası. 
22 sanıklı Deniz Kesimi davası. 
4 ncü Kor. K. lığı nezdindeki 1 Numaralı Sıkıyö

netim Mahkemesi : 
a) Halen duruşmada olan dosyalar: 
T. C. K. nun 142 nci maddesini ihlâl suçundan 

sanık Erdoğan Karakaya hakkındaki dosya. 
11 sanıklı T. C. K. nun 141 nci maddesini ihlâl 

suçundan sanık Vahap Erdoğdu ve arkadaşları hakkın
daki dava dosyası. 

20 sanıklı T. C. K. nun 141 nci maddesini ihlâl 
suçundan sanık ömer Lâçiner ve arkadaşları hakkın
daki dava dosyası. 

8 sanıklı 3 ncü Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu Hk. 
daki dava dosyası. 

b) Karar verilip de tebligatta olan dosyalar: 
14 sanıklı T. C. K. nun 497/2, 65, 296, 522 ve 6136 

sayılı K. nun 14 ncü maddelerini ihlâl suçundan 
sanık Aydın Çubukçu ve arkadaşları hakkındaki dava 
dosyası. 

c) Halen As. Yargıtayda bulunan dosyalar: 
15 sanıklı T. C. K. nun 146/1-3 maddelerini ihlâl 

suçundan sanık Caner Güçal ve arkadaşları hakkın
daki dava dosyası. 

34 sanıklı T. C. K. nı :ı 141/1-5 maddelerini ihlâl 
suçundan sanık Mustafa Aksümbül ve arkadaşları 
hakkındaki dava dosyası. 
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28 sanıklı T. C. K. mm 141 ve 142 nci maddeleri
ni ihlâl suçundan sanıklar (TÖS) dava dosyası. 

267 sanıklı T. C. K. nun 141/1-5 maddelerini ihlâl 
suçundan sanıklar Türkiye İhtilâlci îşçi Köylü Parti
si dava dosyası. 

3. Şu anda Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde 
(24) görevli personel çalışmaktadır. 

4. Sıkıyönetim görevlilerine 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 26 ncı maddesine 1654 sayılı Kanunla 
eklenen (c) fıkrası hükmüne istinaden sıkıyönetim hiz
met zammı ödenmektedir. 

5. Sıkıyönetimin kalktığı tarihten itibaren Anka
ra Sıkıyönetim Askerî Mahkeme ve Askerî Savcılığın
da görevli (24) ve istanbul Sıkıyönetim As. Mahke
me ve As. Savcılığında görevli (14) personele sıkıyö
netim hizmet zammı ödenmektedir. 

6. Sıkıyönetim As. Mahkeme ve As. savcılıkla
rında çalışan personel, bu görevde geçici olarak çalış
makta olup, her biri sıkıyönetim hizmet zammını bağ
lı bulundukları esas görev yerlerinden aldıklarından, 
kendilerine ne miktar para ödendiği bilinmemektedir. 
Arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

S. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Pasinler - Narman <- Oltu Devlet 
yolunun yapımına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Vehim Adak'in yazılı cevabı. (7/462) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olara'k yanıtlanmasına ön olmanızı saygıyle 
dilerim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. —• Pasinler - Narman - Oltu Devlet yolu 1974 
yılı programında yer almış olup bir iş yapılmamıştır. 
1975 Bütçesinde 12 milyon lira konduğu halde yine 
hiçbir iş yapılmamış olduğuna göre 1976 yılında ya
pılacak mıdır? 

2. — Programda olan bu yolun parası nereye sar-
fedilmiştir? 

3. — Program uygulanmasını yapmayanlar ha'k-
kırida herhangi bir idarî uygulama yapmayı düşünü
yor musunuz? 

2 . 2 . 1976 0 : 3 

T. C, 
Bayındırlık Bakanlığı 30 .1 .1976 

Özel Kalem 
Sayı : 314 

Konu : Erzurum Senatörü Hilmi Nal
bantoğlu'nun yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 1 .1976 gün ve 3298/7614-7/462 sayılı ya

zınız, 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal

bantoğlu'nun, Pasinler - Narman - Oltu Devlet yolu
nun yapımına dair yazılı soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

a) Pasinler - Narman Oltu Devlet yolu 1974 yı
lında programa alınmış ve aynı yıl 500 000.- lira, 1975 
yılında ise 7 000 000.- lira ödenek ayrılmışsa da etüt ve 
proje çalışmaları bitirilemediğinden yapım çalışmala
rına 'başlanamamıştır. 

Halen, Narman - Oltu arasının etüt ve proje ça-
lışmalan tamamlanmış ve ihale dosyası hazırlanmış
tır. 1976 malî yılı başında ihalesi yapılacaktır. 

ıb) Programda 1974 ve 1975 yılları için ayrılan 
ödenekler diğer emanet yol yapımı işlerine harcanmış
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Ada'k 

Bayındırlık Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Çukurova çiftçisini zarara sü
rükleyen «Beyaz sineğe» dair soru önergesi ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı 
cevabı. (7/466) 

8.12.1975 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Bakanlığı tarafından yazılı cevaplandırılması 
için.gereğini arz ve istirham ederim. 

Saygıyle. 
C. H. P. Adana Senatörü 

Av. Kemal Sarıibrahimoğlu 

İki yıldır Çukurova çiftçisini yokluğa sürükleyen, 
pamuk, söbze ve meyve mahsulünü tahrip ederek: mil
yarlarca liralık millî serveti yok eden ve «Beyaz si
nek» diye adlandırılan zararlının; 

1. — Menşei neresidir? Nereden ve nasıl gelmiş ve 
süratle nasıl üremiştir? 
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2. — Bu zararlıyı yok etmek için dünyada ve 
Türkiye'de hangi yöntemler uygulanmakta? Ne gibi 
ilâçlar etkili olmakta? Üreticiye ne şekilde yardımcı 
olunmaktadır? Bu konuda geliştirilmekte olan usuller 
ve ilâçlar var mıdır? 

3. — İki yıldır Çukurovalı çiftçiye verdiği zarar 
miktarının tahmini yapılmış mıdır ve ne miktardır? 

4. — Bu olağan dışı zararlının yoksul düşürdüğü 
üreticiye, ziraî borçlarının belli bir kısmının affı veya 
uzun vadeli taksitlere bağlanması olanakları temin 
edilmiş midir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve 30 . 1 .1976 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 43 
Konu : Adana Senatörü Sayın Kemal Sa-
rıibrahimoğlu'nun yazılı soru önergesi 
cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 .1 .1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/466-

3308/7639 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemal 

Sarıibrahimoğlu'nun Çukurova çiftçisini zarara sürük
leyen «Beyaz sineğe» dair Bakanlığımıza yönelttiği ya
zılı soru önergesi cevabının üç nüsha olarak eklice su
nulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun beyaz sinek konusuna ilişkin 

yazılı soru önergesi cevabı. 

1. — Beyaz sinek haşaresi Sudan. Mısır, İsrail, 
İtalya, Irak, Pakistan, Hindistan, Filipinler ve Kali
forniya'da bulunmakta ise de bu memleketler arasın
da en ciddî problem olduğu ülke Sudan'dır. 1974 ve 
1975 yıllarında Çukurova bölgesinde salgın hale gele
rek ekonomik zararlara sebep olan bu haşarenin ne 
zamandan beri memleketimizde mevcut olduğu katî 
olarak bilinmemekle beraber, 1928 yılında İzmir'de 
tütünlerde, 1936 yılında da pamuklarda kesafet gös
terdiği tespit edildiğine göre, mazisinin bir hayli eski
ye dayandığı anlaşılmaktadır. Akdeniz Bölgesinde bu 
zararlıya 1952 yılından beri rastlanmakta olup, 1974 
yılına kadar ekonomik derecede zarar yapabilecek bir 
kesafeti görülmemiştir. 

Çukurova bölgesinde son yıllarda, pamuklardaki 
çeşitli zararlılara karşı çiftçilerin lüzumlu ilâçları, ge
rekli zamanlarda ve uygun dozlarda kullanmalarını 
sağlamak yönünden mücadele teşkilâtımızın bütün 
uğraşı ve ikazlarına rağmen, bir kısım çiftçilerin ba
zı ilâçları bilinçsiz olarak gelişi güzel ve lüzumundan 
çok fazla kullanmaları dolayısıyla parazit ve preda-
törlerinin de büyük nispette imha edilmiş olması so
nucu, tabiî denge beyaz sinek lehine bozulmuş ve bu
nun yanında 1973 - 1974 yıllarında hava şartlarının da 
üremeye çok müsait seyretmesi, zaten çok yüksek üre
me gücüne sahip bulunan beyaz sineğin son iki yılda 
epidemi yaparak bu bölgede pamuk için en önemli 
bir zararlı durumuna gelmesine neden olmuştur kana
atindeyiz. 

2. — Beyaz sineğe karşı dış ülkelerde ve memle
ketimizde, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya ko
nan metotlarla mücadele uygulanmaktadır. Bazı kül
türel tedbirlerin alınmasıyle birlikte pamuk sahaları 
uçak ve yer aletleriyle ilaçlanmaktadır. Bu mücadele
de, yine yapılan araştırma ve denemeler neticesinde 
hu. zararlıya karşı etkili olduğu tespit edilmiş bulunan 
çeşitli ilâçlar kullanılmaktadır. Bununla beraber dış 
ülkelerde yapılan çalışmalar ve elde edilen yenilikler 
de yakından takip edilerek, araştırmalara devam olun
makta ve memleketimiz şartlarında yapılan deneme
lerde iyi netice alınan yeni ilâçlar da uygulamaya ko
nulmaktadır. Bilindiği gibi pamuk zararlıları ve has
talıklarına karşı gerekli mücadeleler ekiciler tarafından 
yapılmaktadır. Ancak bu uygulamalardan beklenen 
neticenin sağlanabilmesi için teşkiîâtımızca kurulan 
ekipler vasıtasıyle ve her türlü yayın organlarından is
tifade edilerek çiftçiye teknik yönden yardımcı olun
makta, nerede, ne zaman ve hangi cins ilâçlarla mü
cadelenin yapılması ve ne gibi tedbirlerin alınmasının 
gerektiği ilgililere duyurulmaktadır. Bunların yanın
da piyasada etkili ilâçların zamanında ve yeterli mik
tarda. bulundurulması, Ziraat Bankasınca ilâç ve ilâç 
atma kredileri verilmesi sağlanmaktadır. 

3. — Beyaz sinek 1974 yılında Adanan'mn merkez 
ve İçel'in Tarsus kazalarında salgın bir hal göster
miş ve bu sahalardaki pamuk mahsulüne % 35 - 60 
oranında zarar vermiştir. 1975 yılında daha geniş bir 
sahaya yayılmış olan bu haşarenin Çukurova bölge
sindeki zararının % 2 - 60 arasında değiştiği ve orta
lama zarar nispetinin de % 23,17 olduğu tespit edil
miştir. Teşkilâtımızın tavsiyelerine göre mücadele ya
pan ve ilaçlamaları sonuna kadar devam ettiren müs
tahsil mahsulünü asgarî zararla kurtarmıştır. 
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4. — 1974 - 1975 üretim mevsiminde Adana, Cey
han, Kadidi, Karataş ve Osmaniye bölgelerinde pa
muk ürününde meydana gelen beyaz sinek haşaresi 
nedeniyle mahsulleri hasar gören müstahsillerin borç
larının ertelenmesi ve yeni kredi taleplerinin karşı
lanması hususunda Ziraat Bankası Genel Müdürlüğün
ce aidi geçen şulbelere talimat verilmiştir. 

Diğer taraftan; pamuk mahsulü beyaz sinek ha-
şaresiniden zarar gördüğü halde, borçlarının tecili için 
zamamn<da hasar tespiti yaptıramayan ve borçlan va
desi geçen hesaba intikal etmesi nedeniyle tecili müm
kün olmayan müstahsiller üzerindeki alacakların bir 
yıl müddetle imhal edilmesi hususunda Ziraat Banka
sı Genel Müdürlüğüne teklifte bulunulması için ma
hallî şubelerine ayrıca talimat verilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi, 1975 yılı 
içinde hangi ülkelerden ne kadar buğday satın alma 
anlaşması yaptığına dair soru önergesi ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazdı 
cevabı. (7/473) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygıyle rira ederim. 
22 . 12 . 1975 

* 
Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Soru : 
1. — Toprak Mahsulleri Ofisi 1975 yılı içinde 

hangi ülkelerden ne kadar buğday satın alma anlaş
ması yapmıştır?. 

2. — A.B.D. ile yapılan buğday satın alma anlaş
masının şartları nelerdir? 

3. — A.B.D. ile sözleşmesi yapılmasına rağmen, 
buğday alımından vazgeçildiği ve bu yüzden tazmi
nat ödemeğe mahkûm olduğumuz doğrumudur? 

Doğru ise : 
a) Buğday alımından vazgeçişimizin sebebi ne

dir? 
b) Buğday alımından vazgeçtiğimiz için mahke

me masrafları dahil ne kadar taznimat ödemeğe mah
kûm olunmuştur? 

c) Üretimin, memleketimizin 1975 yılı ihtiyacına 
yeterli olup olmayacağı hesaplanmadan, buğday it
haline neden girişilmiştir, sonradan neden vazgeçil
miştir?. 

4. — Maliye Bakanhğının gerekli ödemeyi yap
madığından buğday ithalinden vazgeçildiği, bu yüz
den, Londra'da, görülen mahkeme sonucu tazminat 
ödemeğe mahkûm olduğumuz doğrumudur? 

5. -T- Bu konuda Devletimizi zarara sokan kim
lerdir, bu sorumlular hakkında ne gibi işlem yapıl
mıştır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 2 . 2 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 238 
Konu : Sayın Hüseyin Atma

ca'nın, önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığa muhattap 7.1.1976 gün Kanun

lar Müdürlüğü 7/473-3328-7689 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın Hüse
yin Atmaca tarafından; Toprak Mahsulleri Ofisince 
1975 yılı içinde satın alınan buğdaylara ilişkin ola
rak; Sayın Başbakana yöneltilen ve Bkanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesi 
cevabının üç nüsha olarak eklice sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arzederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Denizli Senatörü Sayın Hüseyin Atmaca'nın Buğday 
İthali Konusuna İlişkin Olarak Sayın Başbakana 

Yönelttiği Yazık Soru Önergesi Cevabı. 

1. — Buğday ithali ile ilgili olarak 1975 yılı içinde 
Toprak Mahsulleri Ofisince sadece Kıbrıs Türk Federe 
Devleti ile* 4 000 ton üretim fazlası Kıbrıs ekmeklik 
buğdayının Türkiye'ye ithali için 21.6.1975 tarihinde 
anlaşma yapılmıştır. 

2. — A.B.D. Buğdayı ithalini de kapsayan ihale 
ve bağlantılar 1975 değil 1974 yılında yapılmıştır. 
1974/75 Kampanya döneminde hububat rekoltesinin 
düşük olması dolayısiyle memleket ihtiyacı ve piyasa 
istikrarının sağlanması amaçiyle ithalât yapılmıştır. 
Bu cümleden olmak üzere: 

a - 1974 yılında iki partide 1 000 000 ton ekmek
lik buğday ithali için ihale açılmış, çeşitli firmalar 
aracılığı ile 915 bin ton buğday'in, ithali kesinleşmiş 
ve 9.9.1974 - 30.4.1975 tarihleri arasında tamamı yur
da getirilmiştir. 

b - İleriki yıllar için stokları takviye maksadıyie 
üçüncü parti 455 bin ton ekemeklik buğday ithali için 
yine beynelminel ihale ile bağlantı yapılmış ancak 
akreditifin açtırılamaması sebebiyle ithalât gerçekleş
tirilememiştir. 
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Ayrıca 1974 - 1975 kampanya döneminde Kıbrıs 
Türk Federe Devletinden üretim fazlası 10 bin ton 
ekmeklik buğday yurda getirilmiştir. 

c - Yukarıdaki izahattan anlaşılacağı üzere 1975 
yılında yurda gelen buğdaylar 1974 yılında yapılan 
bağlantılar gereği olan buğdaylardır. 

d - 1974 yılı içinde A.B.C. ile doğrudan doğruya 
herhangi bir buğday ithalât anlaşması yapılmamıştır. 
Yapılan üç beynelmilel ihaleye çeşitli ülkelerden Fir
malar muhtelif menşeli buğday teklifleri ile iştirak 
etmiş ve fiyat ve şartlar bakımından en uygun teklif 
veren firmalarla bağlantı yapılmıştır. Bağlantısı ya
pılıp memleketimize ithel edilen buğdaylar da yalnız 
Amerikan buğdayı olmayıp Fransa, Romanya, Bul
garistan gibi çeşitli menşeli buğdayları da ihtiva et
mektedir. 

e - Buğday ithali sırasında yapılan anlaşmalar Top
rak Mahsulleri Ofisinin bütün ithalât faaliyetleri sı
rasında kullanmakta olduğu anlaşma tiplerine uygun 
beynelmilel şartları ihtiva etmektedir. 

3-a) 8.10.1974 tarihindeki ihale sonucunda bağ
lantısı yapılan 455 000 ton buğdayın ithalini teminen 
gerekli akreditifin açtırılmaması üzerine anılan itha
latın gerçekleştirilmesine imkân bulunamamıştır. Bu
nun üzerine bu buğdaylardan 35 000 tonu için ken
disi ile 1.11.1974 tarihinde anlaşma imzalanmış bu
lunan Finagrain (İsviçre) Firması Londra'da, Gafta 
Teşkilâtı nezdinde^ tahkim yoluna başvurulmuş ve 
uğradığı zarara karşılık Ofisimizden tazminat talep 
etmiştir. 

b) 350 000 ton buğday ithalâtı ihtilâfı ile 
ilgili dava henüz sonuçlanmamış olduğundan tazmi
nat olarak hükmolunacak rakamın kesinlikle ifadesi 
mümkün değildir. Toprak Mahsulleri Ofisince Lond
ra'da, Yüksek Mahkemeye başvurulmuş olup dava 
halen bu mahkemede devam etmektedir. Tazminatın 
ödenmesi konusunda kesin bir mahkûmiyet henüz söz 
konusu değildir. 

c) Londra'da, görülmekte olan mahkeme de
vam etmkete olduğundan henüz kesin bir mahkûmi
yet söz konusu bulunmamaktadır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Malatya ilindeki bazı yolların ne zaman as-

2 . 2 . 1976 O : 3 

falt yapılacağına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'm yazılı cevabı, (7/483) 

5.11.1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Sorular: 
1. Malatya - K. Maraş şosesi Doğanşehir ilçesine 

bağlı Erkenek kasabası içinden geçer, 2,5 kilometre 
uzunlukla kasabayı ikiye ayıran bu yolun kenarları 
dolgu yapılmadığı için birkaç yıl içinde kasaba halkın
dan 50 kişi trafik kazasından ölmüş ve yüzlercesi de 
sakat kalmıştır. 

Yapılan müracaatlar sonuçsuz kalmıştır. Bu ka
saba halkı Devlet yolunun kurbanı olmaya daha ne 
kadar zaman maruz kalacaktır? Bu yol güvenilir du
ruma ne zaman getirilecektir? 

2. Malatya tren istasyonunda Yeşiltepe ve Dilek 
kasabalarından gelen yol demiryolunu kesmektedir. 
Bu nedenle her yıl birçok insanlar ve araçlar tren 
altında kalmaktadır. Yıllardan beri bu durumu mev
cut hükümetlere duyurduğum halde bu yolda bir ted
bir alınmamıştır. Yeraltı ve üstü geçitler yapımına 
ne zaman başlanacaktır? 

3. Hekimhan - Malatya yolunun yapım işi dur
muştur. Kurulacak Ayvalı ve Güzelyurt - Kurşunlu 
yollarının yapım işleri unutulmuş duruma sokulmuş
tur. Bu yolların duraklama sebebi nedir ve ne zaman 
ikmal edilecektir? 

4. Eski Malatya kasabası ile Arapkir ilçesine gi
ren ve çıkan yollar asfalt yapılmadığı için birçok in
sanlar tozdan göğüs hastası olmuş ve çevre ağaçlar 
kurumaya yüz tutmuştur. İlçe ve kasaba sakinleri 
evlerinin kapı ve pencerelerini açamaz hale gelmiştir -
dir. Bu durumu birçak defa sözlü ve yazılı olarak yıl
larca Bayındırlık bakanlarına arz ettiğim halde bir 
sonuç alınmamıştır? 

Bu kasabalara giren yolların asfaltı ne zaman ya
pılacaktır? 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 30.1.1976 

Özel Kalem 
Sayı: 292 

Konu : Malatya S enatörü 
Hamdi Özer'in yazılı soru
su. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 8 . 1 . 1976 gün ve 7370/3225 - 7/483 sayılı 

yazını 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer' 

in, Malatya ilindeki bazı yolların ne zaman asfalt ya
pılacağına dair yazılı soru önergesi aşağıda cevaplan
dırılmıştır. 

1. Erkenek şehir içi geçişi 1976 yılı program ta
sarısına alınmıştır. Tasarı kesinleştiği takdirde çalış
malarına başlanacaktır. 

2. Malatya Tren İstasyonunda yapılması istenen 
alt geçit için yerinde gerekli inceleme ve etütler yapı
lacak ve alınacak sonuca göre gereği hususunda ka
rara varılabilecektir. 

3. Malatya - Hekimhan Devlet yolu ihaleli ola
rak yapılmaktadır ve çalışmalar mevsim dolayısıyle 
durmuştur. 

Ayvalı yolu, il yolları devam eden yol yapımı ve 
onarımı pogramında bulunan Kuluncak ayrımı - Da
rende yolundan ayrılmaktadır. Darende'den Ayvalı' 
ya kadar yaz geçiti sağlanmıştır. Söz konusu yolun 
1976 yılı Program Tasarısında 5 000 000 lira ödeneği 
vardır. Program kesinleştiği takdirde Ayvalı ayrımı -
Kuluncak ayrımı arasında gerekli çalışma yapılacak
tır. Yolun 1979 yılında tamamlanması programlan
mıştır. 

Kuluncak yolu «İl Yolları Yapım ve Onarım Plân
lamasına» göre ili içinde öncelik alamamıştır. Söz 
konusu yol ilerdeki yıllarda programa alınabilecek
tir. 

Güzelyurt - Kurşunlu yolu, Hekimhan - Kurşunlu 
yolu olarak, 1977 yılında tamamlanmak üzere İl Yol
ları Devam eden Yol Yapımı ve Onarımı Programında
dır. 1976 yılı Program Tasarısındaki ödeneği 
3 400 000 lira olan söz konusu yolda, program ke
sinleştiğinde, çalışmalara devam edilecektir. 

4. Eski Malatya kasabasının çıkış yolu asfalt 
kaplamalıdır. Giriş yolunun 1976 yılı iş mevsiminde 
asfaltlanmasına çalışılacaktır. 

Arapkir ilçesi giriş çıkış yolunun asfalt kaplama 
işi 1976 yılı Prorgam Tasarısında yer almamıştır. Ay

rıca, Arapkir ilçesi civarında hiçbir asfalt çalışmamız 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet 
Ali Arıkan'ın, Midyat - Estel kesimindeki karayolu 
tretuvarlarının yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'in yazılı cevabı. (7/488) 

1 2 . 1 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini
zi saygı'ile arz ederim. 

Mardin Senatörü 
M. Ali Arıkan 

Soru: Midyat'ta Midyat - Estel kesiminde asfalt 
ve oldukça geniş karayolunda sık sık ölümle biten 
kazalar vukubulmaktadır. 

Mezkûr yolun tretuvarları, kaldırımları yapılma
mıştır. 3 ilkokul ile lisenin üzerinde bulunduğu bu yol
da çocuklar büyük tehlike içinde bulunduklarından 
bir an önce bu yol tretuvarının yapılması yolunda 
Bakanlığınızca bir hazırlık ve girişim var mıdır? 

Bu hususta ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 30.1.1976 

Özel Kalem 
Sayı: 312 

Konu : Mardin Senatörü 
Mehmet Ali Arıkan'ın ya
zılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 13 . 1 . 1976 gün ve 7830/3371 - 7/488 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 

Arıkan'ın, Midyat - Estel kesimindeki karayolu tre
tuvarlarının yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Midyat şehir içi geçişi 1976 yılı Çalışma Program 
tasarısına dahildir. 

Program kesinleştiğinde, Midyat geçişinde noksan 
kısımların yapımına başlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakam 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne 
kadar Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un ya
zdı cevabı. {7/495) 

14 . 1 . 1976 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya
zılı olarak yanıtlandırılmasına ön olmanızı saygıyle 
dilerim. 

Bursa Senatörü 
Şebip Karamullaoğlu 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığınız 
örgütünde : 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik : 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü sözlü, 20 . 1 . 1976 

tarih ve 7/495 - 3381 /7856 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi Şebip Karamul

laoğlu tarafından Bakanlığımızda yapılan tayinlerle 

ilgili yazılı soru önergesinde istenilen bilgiler aşağı
da belirtilmiştir. 

1. — 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Ba
kanlığımız Teşkilâtında 110 personelin görev yeri de
ğiştirilmiştir. 

2. — Bakanlık emrine ve açığa alınan personeli
miz bulunmamaktadır. 

3. — Bakanlığımızda hiç bir personele işten el çek-
tirilmemiştir. 

4. — Görev yerleri değiştirilen personelden; 

55 adedi görev sürelerini doldurarak yurt içinden 
yurt dışına ve yurt dışından merkeze atanan meslek 
memurlarıdır. 

11 adedi hizmetin gereği olarak, yurt dışında yer 
değişimine tabi tutulan meslek memurlarıdır. 

Bunlar dışında kalanlar da, hizmetin en iyi şekilde 
yürütülmesini teminen ve çoğunlukla terfian yapılan 
görev değişiklikleridir. 

5. — Bu işlemlerin ve özellikle yurt dışı tayin ve 
nakillerin yolluk tutarı, yaklaşık olarak 1 855 000 lira
dır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Halü Başol 

Ticaret Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

30 NCU BİRLEŞİM 

2.2 .1976 Pazartesi 

Saat : 9,30 

I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

A — 

B — 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1976 malî yılı Genel ve Konsolide Bütçe Kanunu tasarısı millî bütçe tahmin raporu ile birlikte Anayasamızın öngördüğü 
bakanlığın 30 . 11 . 1975 tarih ve 71-2045/5949 saydı yazılarıyle Yüksek Meclise sunulmuş, 9 , 1 .- 1976 tarihinde de Kom 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıkları seçiminin uzun bir süre sonuçlandırıiamaması kıorriisyonların seçim 
çenin görüşülmesi için Anayasamızca öngörülen sekiz haftalık süre kullanılamamış çalışmalarımız kısa bir süreye sığdırılm 

Karma Komisyonumuz çalışmalarına 12 . 1 . 1976 Pazartesi günü saat 10'da başlamış, geceli gündüzlü ve aralıksız çok y 
31 . 1 . 1976 Cumartesi günü bitirmiştir. 

Bütçe kanun tasarısıyle gerekçeler Komisyonumuzun kurulduğu gün, yani bütçenin görüşülmesinden üç gün önce üyele 
titiz ve dikkatli inceleme imkânı verilmiştir. 

Bütçe Kanun tasarısının tümü ile bakanlıklar ve katma bütçeli idareler bütçelerinin tümü üzerinde 603 üye, senatör ve 
süre içerisinde görüş ve düşüncelerini ifade etmişlerdir. Maddeler üzerinde yapılan görüşmeler ve yöneltilen sorular bu adet 
misyonumuz çalışmalarını belirli bir sürede bitirebilmek amacjyle geçen yıllarda olduğu gibi İçtüzüğün 73 maddesinin ışığ 
mıştın 

Ancak, İçtüzüğün komisyon çalışmaları için yeterli ve detaylı hükümler getirmemesi nedeniyle, Genel Kurul görüşmelerind 
tutulmuş ve Komisyonumuzun niteliği ve çalışma özellikleri de dikkat nazarına alınarak kendine Özgü bir çalışma ve görüşm 

Bütçe görüşmelerinde ülkemizin ekonomik, sosyal ve malî sorunları değişik açı ve görüşlerle derinliğine, genişliğine ve ü 
Karma Komisyonumuzun değerli üyeleri ve çalışmalarımıza katılan sayın senatör ve milletvekilleri sabahlara kadar de 

kereler devamınca geneükle olgun ve ahenkli bir çalışma düzeninde bulunmuşlar ve olumlu gayretler sarf etmişlerdir. Anay 
kir ve görüşler batılı ve belirli ölçülerle tartışılmış, olumsuz ve yararsız tartışmalardan büyük ölçüde sakınılmıştır. 

Komisyonumuzun değerli üyeleri; Devletimizin im'cân ve kaynaklarının ulusumuza, ülkemize ve ekonomıiımize yararlı b 
mükemmel bir şekilde çıkması için büyük gayretler sarf etmişlerdir. 

Karma Komisyonumuzda geceli - gündüzlü devam eden çalışmalar sırasında bakanlıklar ve müstakil bütçeli idareler yetk 
reler, Basın, Anadolu Ajansı diğer haber ajansları ve TRT Kurumu tarafından devamlı olarak izlenmiştir. Çalışmalarımızı ta 
imkânları ölçüsünde kamuoyuna yansıtan değerli basınımıza, TRT Kurumuna ve ajanslara teşekkürlerimizi sunarız. 

Ayrıca, 1976 Malî yılı bütçesinin ilk hazırlıklarından Karma Komisyonumuzdan çıkışına kadar geçen safhasında büyük v 
lilere de teşekkür etmeyi borç büihüz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/363 
Karar No. : 109 
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Bu kısa maruzatımızdan sonra, bütçe gerekçeledi, bakanlık ve katma bütçeli idareler bütçeleri ile 'ilgili raporlarda 
ayrıca değinmeden 1976 Malî yılı bütçesi hakkındaki görüş, düşünce ve temennilerimizi özetleyeceğiz. 

Bu cümleden olarak 1975 yılında ekonomiimizin gene1! durumu ve gösterdiği seyir kısaca tahlil edilecek, 1975 Malî 
1976 Bütçesi üzerinde Karma Komisyonumuzca yapılan değişi kilkler hakkında kısa ve toplu bilgiler verilecek, Gelir Bütç 
izhar edilen temenniler bdliırtileoekftir.. 

Komisyonumuzca kabul edilen 1976 Malt Yılı Bütçe Kanun Tasarısının aldığı son şekil ile belirlenen politikalar 
ları ile aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1976 Malî Yılı Bütçesi ile izlenmeye çalışılan politikaların ilki, kısa dönemde ekonomik dengenin kurulmasına çalışm 
bir araç olma işlevine ağırlık kazandırmaktır. Öte yandan kalkınma için gerekli kaynakların sağlanması ve gelir dağılım 
politikalar çizilmiştir. Bu arada ülke güvenliğine ilişkin tedbirlerin gerektirdiği malî kaynakların ayrılmasına özel bir öne 

1976 Yılı Bütçesi sosyal devlet ilkesinden esinlenerek, sosyal muhtevalı fonlarla, hemen hemen ilk defa bu derece büy 
bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermeyi amaçlayan bir bütçedir. 

1976 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Hükümetçe sunulan başlangıç ödeneklerine 1 102 795 324 TL.'sı ilave ile 15 
bütçe denkliğinin sağlanması amacı ile 1976 malî yılı Gelir bütçesine gerekli ilâveler yapılmıştır. 

1976 Malî Yılı Bütçesi başlıca hizmetler açısından aşağıdaki özellikleri göstermektedir. 
1976 Malî Yılı Bütçesi, büyüme ve istikrar politikasının devamını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Yatırım ve carî h 

dayanmış bulunmaktadır. 
Bütçede yatırımlara özel önem ve ağırlık verilmektedir. Genel ve Katma Bütçe yatırımları 37 939 milyar TL.'sı Ka 

mayeli Kuruluşlar Yatırımları ile birlikte 83 milyar TL.'sini aşmaktadır. 
1976 Yılı Bütçesi bir yıl öncesine oranla yatırımlarda (% 47) oranında bir artış ifade etmektedir. Bu özelliği ile 197 

me bütçesidir. Yatırımların tesbitinde özellikle, üretime yönelik, ekonomiyi dar boğazlardan kurtaracak ve enerji, ulaş 
projelere öncelik verilmiştir. 

Yatırımlarda görülen (% 47) oranındaki artış, planlı dönemin en yüksek artış düzeyidir. 
Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermek için mevcut yatırım projelerine ilâve olarak yıl içinde başlayacak ağı 

ödenek ayrılmıştır. 
Ayrıca, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının dördüncü yılı olan 1976 yılında yatırımlar için ayrılan ödenekle ayrıc 

den bitirilmesi ve gerçekleştirilmesinde karşılaşılacak finansman güçlüklerini anında giderebilmek amacı ile «Yatırımlar 
tur. 

1976 Yılı Bütçesi sosyal devlet ilkesinden esinlenerek, sosyal muhtevalı fonlara hemen hemen ilk defa bu derece ağırlık 
Genel Sağlık Sigortasının uygulanması için ödenekler yer aldığı gibi yaşlı ve yoksullara bağlanacak aylıklarla, ülke tarımı için 
tirmekte olduğu imkânlar eksiksiz olarak temsil edilmektedir^ 

Bu bütçe eğitime sanayie daha rasyonel açıdan yaklaşan ve Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü silâh, araç 
olanını yurt içinde yapmak, bu suretle millî harp sanayiini geliştirmek üzere 5 yılda 59,5 milyar TL. ayrılmış olup bunu 
çesine konmuştur. 



1976 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISINDA TESPİT OLUNAN MADDÎ HATALARIN 

Sayfa Madde Satır Yanlış Doğ 

93 
97 
99 
99 

101 
101 
103 
116 
117 
129 
130 
131 
133 
133 
134 
136 
137 

13 
19 

13 
19 
19 
19 
23 
23 
27 
51 
51 
69 
73 
75 
82 
82 
85 
90 
90 

5 
8 
1 
2 
9 

18 
3 

fıkralar 
fıkralar 

9 
d) fıkrasında 

9 
10 
13 

Madde başlığı 
e) fıkrası 

14 
Komisyon üyesi 
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konulmamış 

Denizli Milletvekili 

Ücret 
Giderlerin 
L 
3-431 
Harcanmayan 
Bkanı 
miktarın 
e, f, g 
h, i, 
2 nci ve 5 
devredilen senetlerin 
alacakları dış 
(yapım ... hükümlerinin) 
1738 

taşıtlar 
IX, . 3 . 1956 sayılı 

Hüdai Oral'rn (Muhalefet şerhim eklidir) şerhinin ilâvesi 
763 217 100 

Ücretler 
Giderler 
J 
3/431 
harcanam 
Bakanı 
miktarla 
E, F, G 
H, 1 
2 nci 5 
devredil 
alacakla 
yapım... 
1737 
Bursları 
taşıtları 
26 . 3 . 

743 217 
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Millî gelir ve üretim 

Gayrisafî millî hâsılanın artış hızının Üçüncü Beş Yıllık Planda ortalama c/0 7.9 olması öngörülmüştü. 1975 yılında GS 
de yapılan tahmine göre plan hedefine ulaşmıştır. 1974 yılındaki gelişme hızı ise >% 7.4 olmuştu. 

Son üç yıllık millî gelir tahminleri ve artış hızları başlıca sektörlere göre aşağıya çıkarılmıştır. 

Başlıca sektörlere göre millî gelir tahminleri 

(Sabit fiyatlarla) 
(Milyar TL.) (Zincirleme endeks) 

1973 1974 1975 1973- 1974 1975 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Dış alem gelirleri 
GSMH 

34.0ı 
39.5 

9.4-
12.9 
7.8 
6.0 

157.3 

37.5 
42.9 
10.1 
14.0 
8.5 
4.8 

168.9. 

40.8 
46.9 
11.Cı 
15.8 
9.2 
3.3 

1 82.2 

9CU 
113.4 
1C9.8 
107.9 
104.7 
136.6 
105.5 

110.3 
108.6 
107.7 
108.9 
108.6 
79.2 

107.4 

108.9 
109.2 
109.6 
113.0 
ıco.ı 
69.7 

107.9 

Yatırımlar 

Programlara göre yatırım gerçekleşme oranları 19 72'de c/c 92, 1973'te Of 89, 1974'te !% 84'tür, Bu gerçekleşme seyri 
larında düşük seviyede gerçekleştiğini göstermektedir. Oysa, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü dönemi olan 197 
gerçekleştirme gücü geliştirilmiştir. 

Mahallî idareler dışındaki kamu kuruluşlarının gerçekleşme oranı, aynı tarihler itibariyle, 1974'te (7( 43 iken bu oran 
1974'ün 17,2 milyar liralık harcaması 1975'te 12,4 milyar fazlasıyle 29,6 milyar liraya ulaşılmıştır. 

1975 yılı programında kamu yatırımları yanında, özel sektörün 50 milyar lira seviyesindeki yatır;mlarmda gerçekleşeceği 

1976 yılı Bütçesinde yatırımlara özel önem ve ağırlık verilmektedir. Genel \2 Katma Bütçe yatırımları 37.939 milyar T 

olup geçen yıla nazaran (% 47) oranında bir artış ifade etmektedir. 
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İstihdam : 
1975 yılında toplam işgücü talebinin 14.3 milyon, işgücü arzının ise 15.6 milyon dolayında gerçekleşeceği sanıimaktadı 

de 1Q.9 ile 1.3 milyon civarında olacaktır. 
Yurt dışı işgücü talebinde görülen düşüş sonucunda 1975 yılının ilk yedi ayında yurt dışına giden işçi sayısı 2.261 olm 
İstihdama ilişkin sayısal göstergeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1976 yılı programı henüz çıkarılmadığı için bu 

Bin kişi 

İşgücü arzı (a) 
işgücü talebi 
Toplanr işgücü 
işgücü fazlası 

fazlası 
oranı 

1974 

15.150 
14:087 

1.863 
12.29 

1975 

15.600 
14.319 
2.031 

13.02' 

Ar ti ş 
yüzdesi 

2.9 
1.6 
9.0 
— 

(a) Toplam işgücü arzından yurtdışına gönderilen 
işgücü düşülmüştür. 

Fiyatlar : 

1973 yılında (1963 = 100) sabit fiyatları ile, bir ö'jseki yıla oranla % 20.5 artış gösteren toptan eşya fiyatları genel 
sürdürmüş ve 1973 yılına oranla ortalama olarak % 29.9 artış göstermiştir. 

1975 yılının 12 aylık dönemindeki ortalama artış ise yine 1963 fiyatları ile % 10.7 olmuştur. 
Toptan eşya. fiyatları genel endeksi ile Ankara ve İstanbul illerindeki geçinme endekslerinin (1963 -= 100) seyri aşağ 

Toptan eşya Fiy. Ankara İstanbul 
Genel endeksi Geçinme End. Geçinme Endj 

1973 (12 aylık Or.) , 241.0 241.2 243.6 
1974 (12 aylık Or.) 311.8 278.4 301.8 
1975 (12 aylık Or.) 345.2 331.4 365.6 

1974 yılında görülen hızlı fiyat artışının 1975 yılı içinde durakladığı ve fiyatlar genel seviyesinin % 10 civarında art 
Para ve kredi : 
1975 yılı Kasım ayı sonunda para arzı bir önceki yıla oranla % 22,9 artarak 110.645 milyon TL. olmuştur. 
Merkez Bankası Kredileri 1975 yılı Kasım ayında, 1974 yılı sonuna oranla !% 9,6 artarak 50.223 milyon TL. sına ula 

yon TL. sı kamu kesimine, 17.709 milyon TL. sı özel kesime sağlanmıştır. 
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Banka kredileri 1975 yılı Kasım ayında 44.461 milyon TL. ihtisas, 84.162 milyon TL. muhtelit krediler olmak üzere 
1975 yılı Kasım ayında emisyon hacmi bir önceki yıla oranla ;% 24,3 artarak 40.847 milyon TL. olmuştur. 
Ödemeler dengesi : 
1975'te yıl sonu gerçekleşmelerine göre, ihracat, 1974'e göre % 4 oranında azalarak 1 471,1 milyon dolar olmuştur. İth 

tışla 4 738,6 milyon dolara yükselmiştir. 
Dış ticaret açığı 1975 sonunda bir önceki yıla göre % 45,5 oranında artarak 3 267,5 milyon dolar olmuştur. 
işçi dövizleri 1975 yılında 1 313,0 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre azalış oranı (% 8'dir. 
Döviz rezervleri 1974 yılı sonuna göre % 26,9 oranında azalarak 1975 Aralık sonu itibariyle 1 230,1 milyon dolar olmuştu 
Gelir Bütçesi : 
1976 malî yılı Gelir Bütçesinin yapısı hakkında fkir edinmek üzere Genel Bütçe gelirlerinin geçmiş yılar uygulama 
Planlı dönemde kalkınma planlannda öngörülen kamu yatırımlarının finansmanı ve kamu hizmetlerinin görülmesi ba 

rak artırılması gerekmiştir. Genel Bütçe gelirlerinin çok büyük kısmım oluşturan vergi gelirleri de bu nedenle üzerinde 
Vergi mevzuatı kamu gelirlerini artırmak amaciyle sık sık değişikliğe uğramıştır. Aşağıdaki tabloda cari fiyatlarla millî 
lirlerinin miktarları gösterilmiştir. 

G. S. M. H. Genel Bütçe gelirleri ve vergi gelirleri 
(Cari fiyatlarla, Milyon TL.) 

Genel bütçe Genel bütçe 
Yıllar GSMH gelirleri vergi gelirleri 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 (*) 

66.801.4 
71.312.8 
76.726.3 
91.419.0 
101.480.6 
112.493.4 
124.892.9 
146.919.8 
192.035.6 
237.760.4 
308.507.0 
420.856.8 
524.696.3 

11.730.7 
12.920.2 
13.587.9 
16.557.5 
20.386.7 
20.630.2 
23.560.9 
33.120.3 
40.212.8 
50.317.0 
60.371.3 
72.846.2 
103.850.0 

7.856.7 
8.574.6 
9.809.4 

11.912.6 
13.992.9 
15.580.9 
18.644.0 
23.002.9 
31.424.5 
39.012.9 
51.957.8 
64.973.5 
89.090.0 

(*) Geçici tahmin. 
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Planlı dönemde GSMH. Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin yıldan yıla gösterdiği artışlar aşağıdaki tabloda 

G. S. M. H. Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi gelirlerinde yılldt artış yüzdeleri 

Genel Bütçe Genel Bütçe Vergi 
G.S.M.H. gelirleri gelirleri 

Yıllar (%) <i%) (% 

1964 
1965 
1966 
1967 
İ 968 
i 969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 (*) 

6.7 
7,6 
19,1 
11,0 
10,9 
11,0 
17,6 
30,7 
23,8 
29,7 
36,4 
24,7 

10,1 
5,2 
21,9 
23,1 
1,2 
14,2 
40,6 
21,4 
25,1 
20,0 
20,6 
42,5 

9,1 
14,4 
21,4 
17,5 
11,3 
19,7 
23,4 
36,6 
24,1 
33,2 
25,0 
31,7 

(*) Geçici tahminler. 
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Vergi gelirlerinin G.S.M.H. içindeki payı olarak tanımlanan vergi yükü, plânlı dönemde devamlı ve dü;.Jün bir artış 
mimizdeki büyüme ve bünye değişmesi ile diğer yandan ise devamlı bir vergi reform hareketi sonucunda sağlanmıştır. Ver 
gösterilmiştir. 

Vergi yükü 
(Milyon TL.) 

Gayri safi 
Millî hasıla (*) Vergi gelirleri Vergi yükü if/c) 

Yıllar (1) (2) (3) (2/1) 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 (**) 

71.312.8 
76.726.3 
91.419.0 
101.480.6 
112.493.4 
124.892.9 
146.919.8 
192.035.6 
237.760.4 
308.507.0 
420.856.8 
524.696.3 

8.574.6 
9.809.4 
11.912.6 
13.992.9 
15.580.9 
18.644.0 
23.002.9 
31.424.5 
39.012.9 
51.957.8 
64.973.5 
89.090.0 

12,0 
12,7 
13,0 
13,7 
13,8 
14,9 
15,6 
16,3 
16,4 
16,8 
15,4 
16,9 

(*) Cari alıcı fiyatlariyle, 
(**) Geçici tahminler. 
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Vergi gelirlerinin gelişmesinde dolaylı ve dolaysız vergilerin dağılımının da bilinmesi faydalı olacaktır. Son yıllarda d 
artmıştır. Bu durum aşağidaki tabloda görülmektedir. 

Vergi gelirlerinin dağılımı 
(Milyon TL.) 

(*) Geçici tahmin. 

Yıllar 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 (*) 

Vergi 
gelirleri 

11.912.6 
13.992.9 
15.580.9 
18.644.0 
23.002.9 
31.424.5 
39.012.9 
51.957.8 
64.973.5 
89.090.0 

Dolaysız 
vergiler 

4.196.7 
5.069.8 
5.696.5 
6.777.1 
8.637.0 

11.791.9 
15.076.8 
22.040.8 
30.070.1 
41.830.0 

Dolaylı 
vergiler 

7.715.9 
,8.923.1 
9.885.4 

11.866.9 
14.365.9 
19.63.2.7 
23.936.2 
29.917.0 
34.903.4 
47.260.0 

Dolaysız 
vergilerin 
payı % 

35,2 
36,2 
36,6 
36,4 
37,5 
37,5 
38,6 
42,4 
46,3 
47.0 

Dolaylı 
vergilerin 
payı % 

64,8 
63.8 
63,4 
63,6 
62,5 
62,5 
61,4 
57,6 
53,7 
53,0 

1975 malî yılının bugüne kadar 9 aylık uygulama sonuçları alınabilmiştir. 15*74 malî yılının aynı dönemine göre gene 
lerinde ise, % 41,9 artış kaydedilmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

1974 ve 1975 inalı yıllarının Mart - Kasım 9 aylık dönem tahsilatının karşılaştırılmas 
(Milyon TL.) 

Gelirin çeşidi 1974 yılı 1975 yılı Artış miktarı Artış yüzdes 

Genel bütçe gelirleri 
Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelirler ve fonlar 

49.977.6 
46.998.5 

2.676.4 
302.7 

71.566.7 
66.713.1 

4.843.8 
9.8 -

21.589.1 
19.714.6 
2.167.4 

292.9 -

43,1 
41,9 
80,9 

- 96,7 
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1976 YILI GELÎR BÜTÇESİ 

1976 Malî Yıh Bütçe Kanunu Tasarısına ekli (B) cetvelinde yer alan gelir tahminleri ile Komisyonumuzca bu tahminl 
nin aldığı son şekil 1975 yılı bütçesi ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Milyon TL.) Bütçe Karm 
Gelirin Çeşidi 1975 Bütçe Tahmini 1976 Bütçe Teklifi yonunda yap 

1 — Vergi Gelirleri 
— Gelirden alman vergiler 
— Servetten alınan vergiler 
— Mallardan alınan vergiler 
— Hizmetlerden alınan vergiler 
— Dış ticaretten alman vergiler 

2 — Vergi Dışı Normal Gelirler 
— Kurumlar hasılatı ve devlet payları 
— Devlet patrimuvanının gelirleri 
— Faizler, taviz ve ikrazlardan geri alınanlar 
— Cezalar 
— Çeşitli gelirler 

3 — Özel Gelirler ve Fonlar 
— Özel gelirler 
— Fonlar 

T O P L AM 

88 555 0 
39 100 0 
1 130 0 
19 420 0 
9 705 0 
19 200 0 
6 752 2 
952 4 

1 839 0 
1 752 0 
285 0 

1 923 8 
2 58İ 0 
1 -001 0 
1 580 0 

97 888 2 

120 450 0 
55 400 0 
İ 420 0 

26 300 0 
12 380 0 
24 950 0 
14 000 0 
2 238 3 
6 511 7 
1 350 0 
900 0 

3 000 0 
4 167 2 
3 001 0 
1 166 2 

138 617 2 

1976 Malî Yılı Bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanılmıştır. 
1 — 1975 Malî yılının uygulama sonuçlan 
2 — Geçen yıllar tahsilatlarında kaydedilen gelişmeler 
3 — 1976 Yılında millî gelirde meydana gelecek artışlar 
4 — 1976 Yılında yapılması öngörülen 5 milyar dolarlık ithalât hacmi 
5 — Vergi kapsamına giren maddelerin 1976 yılı üretim ve tüketim tahminleri 
6 — 1976 yılı istihdam hacmi. 
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1976 Malî Yılı Bütçesi gelir tahminlerine esas alınan bahis konusu temel verilere göre (B) cetvelinde yer alan miktarl 
tadır. 

Diğer taraftan gelir kalemlerine ait madde gerekçesinde 1976 yılı gelir tahminlerinin ne şekilde yapıldığı her gelir kal 
bulunmaktadır. Madde gerek çeleri ndeki açıklamalardan gelir tahminlerinin samimî ve objektif olarak yapıldığı ve kab 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, Komisyonumuz, çalışmaları sırasında Gelir Vergisine 200 000 000, Kur 
ge Vergisine 100 000 000, İkrazlardan geri alınanlara 250 000 000, Çeşitli Gelirlere 302 795 324, lira ilâve yapılmıştır 
den sonra 138 617 184 800, lira teklif edilen Genel Bütçe Gelirleri 3 39 719 980 124, lira olarak tespit edilmiş bulunmaktad 

Yukarıda belirtilen genel açıklamalardan sonra 1976 malî yılı bütçes'inin anayapısını bozmadan Komisyonumuz aşağıd 
veleri yapmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclis1'! 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay :» 
Adalet Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Tarım - Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm veTanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak İskân İşleri Genel Müd. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 

6 63ü 2C!Q 
64 318 640 

2 918 401 
5 80Ü cra 

34 QCı0 CCıO 
171 C0Q 00Q 

150 OIOO 
1 GCıQ CCû 

11 34û 0CıQ 
194 049 9CI0 

6 750 OıGG 
10.3 994 400 

20 223 503 
17Q 817 36Q 
945 OjCö C(QQ 
100 OOO OIOO 
174 Cm OOO 

390 000 
6 076 CO0 

3 480 OCA 
51 2Q0 000 

5 000 CClCI 
4QQ CflO 000 

3 060 000 
35 000 00)0 
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— Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 malî yılı bütçesinin uygulamasında; 

1) Giresun - Şebin Karahisar yolu, 2) Malatya - Pütürge ayrımı, - Doğanyol, 3) Malatya - Pötürge ayrımı Tepehan, 
Adıyaman, 6) Tosya - Kastamonu, 7) Aydın - Çine ayrımı - Karpuzlu turistik yolu, 8) Elâzığ - Sivrice Gazeli yolu ve A 
İspir, Ayrım - Çamlıhemşin yollarının yapımının dikkate alınması hususu, 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüyü 1976 malî yılı bütçesinin uygulamasında Kırşehir - ve Niğde illerindekanaiı yüzme hav 
— Yeni kurulan üniversitelerimizin her türlü kuruluş ihtiyaçlarını karşılamak için Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 

fonun»dan gerekli ödeneklerin tahsisi hususu; 
— Belediye Gelirleri Kanununun biran önce kanun laştırılması hususu, 
— Bütçe Karma Komisyonu çalışma salonu ve özellikle büro kısmının çok dar ve sıkışık bir durumda bulunması neden 

uygun bir yerin tahsisi hususu Komisyonumuzca teme nniye şayan görülmüştür. 

Daha sonra Danıştay için yeni yapılan binanın mefruşat ve yakıt giderlerini karşılamak için 2 918 4C.0 liralık ödenek; 
Adalet Bakanlığı bütçesinin hâkim. Cumhuriyet Savcısı ve Adalet mensuplarına lojman yapımı !için kamulaştırma giderler 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine, körlere ve kimsesiz muhtaçlara verilen paranın miktarını artırmak ve adedin'; çoğ 

ödenek tahsisi için yeniden görüşme açılmış ve istenen ödenekler kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçelerinin yeniden görüşülmesi sebebiyle, adı geçen bütçelerin basım iş 

yanlış - doğru cetveli tanzim edilmiş ve kuruluşların bütçelerine eklenmiştir. Kabul edilen bir önerce ile 1976 r.ıai? yılı bütç;; 
Komisyonca kabul edilen bütçe rakamından «Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müd 
lan» muaf tutularak geriye kalan meblağdan f/r 2 oranında bir indirim yapılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

C. S. Üyesi 
Söz hakkım mahfuzdur 

Z., Baykara 

Başkan V. 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur 
Y. Köker 

Aydın 
Muhalefet şerhim eklidir. 

H. Goral 

C. S. Üyesi 
Söz hakkim mahfuzdur 

F. Çelikbaş 

Sözcü 
Manisa 

G. Sevil gen 

Aydın 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Söz 

M. Ş. Koç 

Çankırı 
hakkım mahfuzdur 

M. A. Arsan 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

Balıkesir 
R. Eriş 

Denizli 
H. Oral 

Adana 
MuhaJefet şerh 

O. Çıtır 

Bursa 
H. S. Sun 

Erzinca 
Muhalefet şerh 

N. Un 
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Gaziiantep 
Söz hakkım mahfuzdur 

/. T. Kutlar 

İstanbul 
Muhalefet şerhim ekilidir. 

M. Tüzün 

Kars 
Muhalefet şerhim eklidir 

K. Okyay 

Kütahya 
A. Özmumcu 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir 

A. Durakoğlu 

Gümüşhane 
Söz Hakkım Mahfuzdur 

Ö. N. Bozkurt 

İzmir 
Y. Dirik 

Kayseri 
Söz Hakkım Mahfuzdur 

M. Altmışyedioğlu 

Malatya 
A. Karaaslcm 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir 

E. Kangal 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalefet şerhim ekilidir. 

Söz 

S. Genç 

Kayseri 
C. Cebeci 

Manisa 
5. Tuncel 

Tabiî Üye 
Hakkım Mahfuzdur 

//. Tunçkanat 

Zonguldak 
S. Ataman 

İçel 
/'. Göktepe 

İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

C. Karagözoğlu 

Kocaeli 
S. A kay 

Niğde 
H. Özalp 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhim eklidir 

Y. Alpaslan 

Zonguldak 
A. D. Yüce 

İ 
S. B 

Kahra 
A. K 

K 
/. 

S 
Muhalefet 

/. 

T 
H. 
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Karşı Oy Yazısı 

1. — 1976 Yılı Bütçesi, program bütçe tekniğine aykırıdır. 1976 yılı programı Yüksek Planlama K 
görüşülüp 91 sayılı Yasanın 1 nci maddesinin son bendi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı haline getirilm 
zırlanmıştır. 

2. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar hedefine aykırı olarak halkımızın mu 
azaltıcı, sosyal adaleti zedeleyici, istihdamı daraltan enflasyon ist etkileriyle ekonomiyi dar boğazlara s 
bir belge niteliğindedir. Bu nedenlerle muhalifiz. 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Kars 
K. Okyay 

Adana 
O. Çıtırık 

Aydın 
H. Goral 

Aydın 
Ş. Koç 

İzmir 
S. Genç 

Denizli 
H. Oral 

Erzincan 
N. Unsal 

İstanbul 
M. Tüzün 

Samsun 
/. Kılıç 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kontenjan 
S. Babüroğlu 

İstanbul 
E. Uf isal 

Sivas 
E. Kangal 

Sivas 
A. Durakoğ 

Trabzon 
H. Güven 
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Hükümet tasarısı 

Genel Bütçe 150 617 184 800 
M. S. B. 
Jandarma Hariç 
Emniyet % 2'ler 
Devlet borçları 
MİT 

Genel Bütçe Toplamı 
Katma bütçeler 28 312 306 315 

Toplam 178 929 491 115 

Hazine yardımı — 25 779 491 115 

Konsolide bütçe 153 150 000 000 

Katma bütçelerin 
Kendi gelirlerine ilâve 

Gelir bütçesine ilâve 

Komisyonda ilâve 

3 220 166 700 

2 117 371 376 

1 102 795 324 
494 260 000 

1 597 055 324 

454 200 000 

1 142 855 324 

40 060 000 

1 102 795 324 



D A İ R E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
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GENEL BÜTÇE 
(A) CETVELİ 

Hükümet 
teklifi 

Komisyonca 

87 
287 
29 
129 
10 
810 
198 
73 
78 
114 

1 240 
629 

2 212 
33 500 
1 325 
3 220 
2 904 
1 410 
57 242 
21 661 
2 734 
145 

5 327 
271 

2 878 

275 000 
553 360 
841 700 
237 900 
073 600 
563 800 
495 000 
204 000 
485 600 
597 100 
667 800 
952 700 
108 700 
000 000 
402 300 
519 000 
470 100 
411 550 
412 950 
983 590 
871 000 
870 000 
584 000 
364 700 
360 900 

Eklenen 

6 630 200 
64 318 640 

2 918 400 
5 800 000 

34 000 000 

171 000 000 
150 000 

1 198 228 300 

1 000 000 

11 340 000 

194 049 900 

Düşü 
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Hükümet 
D A İ R E L E R teklifi 

Devlet Meteoroloji işlen Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy îşleri Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

220 633 870 
176 092 550 
195 556 330 
800 320 800 
489 389 000 

1 080 380 000 
6 297 077 800 
307 438 300 

1 500 949 200 
208 071 000 
129 057 200 
654 472 400 
32 440 000 

TOPIAM 150 617 184 800 

Komisyonca 

Eklenen 

6 750 000 
103 994 400 
20 223 500 

170 817 360 
945 000 000 
100 000 000 
174 000 000' 

390 000 
6 076 000 
3 480 000 

3 220 166 700 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

—• 



D A İ R E L E R 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genci Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşlemesi Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 

TOPLAM 
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KATMA BÜTÇELER 
Komisyonca 

Hükümet 
teklifi Eklenen Düşül 

1 143 777 700 
360 743 000 
746 324 300 
746 086 800 
743 217 100 
104 060 200 
958 026 547 
425 660 600 
545 276 700 

8 702 480 000 
9 809 497 000 

24 310 000 
1 669 801 600 
800 785 700 
84 600 000 
329 518 500 
11 103 700 
257 688 768 
229 105 800 
122 501 400 
207 159 400 
47 954 700 
188 961 800 
53 665 000 

51 
— 

200 000 
5 000 000 

— 
— 
_._ 
— 
—-
— 

400 000 000 

3 
35 

— 
— 

060 000 
000 000 

10 000 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_.. 
— 

10 0 

28 312 306 315 504 260 000 10 0 
10 000 000 

494 260 000 
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Kurumun adı 

TOPLAM 

Hükümet teklifi 
Komisyonda yapılan ilâve 

KATMA BÜTÇELER 

Hazine yardımı 
Eklenen 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 44 200 000 
Beden Terbiyesi Gn. Md. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 400 000 000 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Gn. Md. 10 000 000 

454 200 000 

Düşülen Kendi geliri 

7 000 000 
5 000 000 

3 060 000 
35 000 000 

- 10 000 000 

50 060 000 
— 10 000 000 

40 060 000 
150 617 184 800 

3 220 166 700 

153 837 351 500 

To 

51 
5 

400 
3 

35 
10 

504 

Millî Savunma Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Devlet Borçları 
MİT Müsteşarlığı 

TOPLAM : 

% 2 indirimden muaf olacak kısım 

33 500 000 000 
3 075 470 100 
3 220 519 000 
7 786 309 000 

386 484 600 

47 968 782 700 
153 837 351 500 
47 968 782 700 

105 868 568 800 
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Kurumun adı Eklenen 

X i% 2 

% 2 kesilen kısım 2 117 371 376 
153 837 351 500 

— 2 117 371 376 

151 719 980 124 
150 617 184 800 

1 102 795 324 
Bütçenin son rakamı 151 719 980 124 
Hükümet teklifi — 150 617 184 800 

Tasarıya yapılan net ilâve 1 102 795 324 
(B) Gelir bütçesinin Hükümet tekiifi 138 617 184 800 
Tasarıya yapılan net ilâve 1 102 795 324 

139 719 980 124 
istikrazlar 12 000 000 000 

151 719 980 124 

>•-< 

Düşülen Kendi geliri T 





Toplantı : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 515 

1976 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Kom 
Raporu ( î / 3 8 7 ) 

T. C. 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik 30 . 11 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 71 - 2045/5949 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kurulunc 
tarihinde kararlaştırman «1976 yılı Bütçe Kanunu Tasa/ısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik o 
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederini. 

Süleyman De 
Başbaka 





Millî Bütçe Tahmin Raporu 

1976 Yılı Programının, hedef, politika ve tedbirleri, bir yandan, 1975 yılında ülkemizde ve dünyada gözlenen ekonomik v 
Stratejide ve Üçüncü Planda belirtilen temel sorunlar ve bunların çözümüne yönelen amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 

1976 Programında, uzun dönem için temel; kısa dönem için önpolitika ve tedbirlerin alınmasında aşağıdaki temel hedefl 
tasarruf, maliye, para - kredi, dış ekonomik ilişkiler, fiyat, ücret, teşvik ve yönlendirme politikaları bu amaçlar çerçevesinde 
tim kapasitelerini sağlayacak yatırımların gerçekleştirilmesi temel ilke olarak saptanmış ve konjonktürel gelişmelerin çözümü 
pısal hedeflere ve politikalara ağırlık verilmiştir. 

i) Yatırım Programlarında ve proje seçiminde 1976 Yılında üretime geçecek projelere önem verilmiş ve öncelikler bakım 
a) Temel enerji projeleri, j 
b) Temel mal projeleri, 
c) Ulaştırma ve haberleşme projeleri, 
d) Geri kalmış yörelerdeki yatırım projeleri, 
e) Emek yoğun yatırım projeleri 

tercih edilmiştir. 
ii) Sosyal amaçlı yatırımlar ve harcamalarda doğrudan doğruya Plan hedeflerinde belirtilen fizikî kapasitebrin yaratılmas 

amacıyle devam eden projeleri öncelikle hizmete koymak üzere gerekli alternatiflere ağırlık verilmiştir. 

iii) Tarımda sulama yatırımlarına önem verilmiş; madde politikaları açısından temel gıda maddeleri olarak, hayvancılık 
lık tanınmış; bu maddelerde iç talebin karşılanması dışında ihraç edilebilir bakiye yaratma, orta vadeli ulaşılacak hedef olara 
daha kararlı ve güvenilir olması gözetilmiştir. 

iv) Madencilik sektöründe, maden kaynaklarımızın plan hedeflerine uygun olarak değerlendirilmesi için aramalarda etkin 
v) Sağlam bir sınai yapının gerektirdiği temel sanayi projelerinin gerçekleştirilmesine öncelik verilmiştir. 
vi) Ulaştırma altyapılarının ekonominin gelecek ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi esas alınmıştır. 
vii) İçme suyu, kanalizasyon ve kadastro hizmetleri için öncelik kriterlerine göre gerekli tahsisler yapılmıştır. 
viii) Ele alınan ve devam eden tesislerin zamanında bitirilmesi; bitmiş olanların tam kapasite ile çalıştırılması için gerekli 

ix) Ülkenin dış ticaret yapısından gelen sorunlar yanında dünya ekonomilerinde gözlenen gelişmeler nedeniyle yeniden ön 
ret konusunu çözümlemek için ihracat imkânlarını ve ithal ikamesini artırmak, ihracatın bugünkü yapısını ma ve pazar yönü 
liri sağlayan ürünlerin ihracat yapısını yükseltmek ve ithal ikamesine dönük projelerin zamanında üretime geçmesini sağlamak 
tedbirler alınmıştır. 

Planda öngörülen tasarrufların sağlanması bakımından kamu ve özel tüketim harcamalarının programda saptanan düzeyl 
sarrufların artırılmasında en büyük katkının kamu kesiminden sağlanması zorunluğu ve ekonomik istikrarın korunması açısın 
sı önem taşımaktadır. 
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Bu hedefler çerçevesinde 1976 Yılı Programı Üçüncü Planda öngörülen temel ilkeler çerçevesinde (Tablo 1) de göst 
zırlanmıştır. 

i) GSMH yüzde 7,5 artarak 1975 fiyatlan ile 582 milyar liraya ulaşacaktır. 
ii) GSYİH yüzde 7,5 artarak 1975 fiyatları ile 508 milyar liraya ulaşacaktır. 
iii) Sanayi gelirinin, GSYİH'ya. oranı yüzde 22,3 seviyesine çıkarılacaktır. 
1976 Yılı için saptanan hedeflere ulaşıldığında Yeni Stratejinin öngördüğü uzun dönemli kalkınma amaları gerçekle 

(Tablo 1) Kalkınma Hızı Göstergeleri 

1. GSMH (P.F.) 
2. GSYİH (F.F.) 
'$. Sanayi Geliri/GSYİH 
4. Sanayi Üretimi 

a) Madencilik 
b) Enerji 

c) İmalât Sanayi 
— Tüketim Mallan 
— Ara Mallan 
— Yatırım Malları 

1975 

d) 

538 395 
472 524 

% 21 6 

14 025 
6 422 

307 397 
159 177 
106 427 
43 793 

1975 Fi 
Milyo 

1976 

(2) 

582 000 
507 960 

% 22 3 

15 768 
7 577 

348 703 
170 390 
124 448 
53 365 



LU 



Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

Kesim Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1975 bütçe tahmininde 30 milyar lira olarak öngörülen tahminin. 1 milyar 600 milyon lira fazîasıyle gerçekleşmesinin ne 
1897 sayılı Kanunla memur intibaklarında yapılan düzeltmelerdir. Ayrıca, çeşitli iş kollarında yapılan topiu sözleşmelerle 
mıştır. 1975 ve 1976 yıllarında millî gelirde beklenen büyüme oranları iie 1976 yılında toplu sözleşmelerle ücretlerde beklene 
1975"e göre c/0 36,1 artışla Gelir Vergisi tahsilatının 43 milyar lirayı bulacağı tahmin cdiimiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1972 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütço 
Tahmini 

6 750,0 
220,8 

11 450,0 
14 200,0 
20 100,0 
30 000,0 

G E 

] 

Miktar 

6 596,8 
222,2 

11 663,3 
16 071,0 
22 405,(5 
31 600,0 

Bir 

(*) 

R Ç 

önceki 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

E K L E Ş M E 

yıla göre değişme 

Fark 

1 428,4 
2 947.5 
2 119,0 
4 407,7 
6 334,6 
9 194,4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

27,6 
44,6 
22,2 
37,7 
39,4 
41,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1975 bütçe Kanununda 5 milyar 250 milyon lira tahmin edilen rakamın 5 milyar 200 milyon lira olarak gerçekleşmesi bek 
ne ilişkin beyannamelerin verileceği ve vergilerinin ödeneceği 1976 yılında % 34,6 bir artış beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Butça 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1 600,0 
1 950,0 
2 750,0 
2 490,0 
3 850,0 
5 250,0 

1 568,4 
1 501,2 

' 2 089,6 
3 082,8 
3 838,9 
5 200,0 (*) 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

323,1 
67,2 

588,4 
993,2 

" 756,1 
1 361,1 

+ 
, — 

+ 
+. 
+ 
+ 

25,9 
4,2 

39,1 
47,5 
24,5 
35,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.] 
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Gelirin Çeşidi : GAYRÎ MENKUL KIYMET ARTIŞ VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında bu vergiye tabi işlemlerde meydana gelecek gelişmeler gözönünde tutularak 1976 normal bütçe tahmini 500 
yılına göre öngörülen artış oram % 25'dir. 

TAHMİNE ESAS BÎLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Butça 
Tahmini 

100,0, 
150,0 
350,0 
390,0 
350,0 

Miktar 

— 
248,7 
270,6 
328,0 
332,8 
4CO,0 (*) 

+ 
+ 
+• 
+ 
+ 

Fark 

—. 
248,7 
21,9 
57,4 

4,8 
67,2 

Oran c/0 

— 
— 

+ 8,8 
+. 21,2 
+ 1,4 
+ 20,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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« d i r i n Çeşidi : MALÎ DENGE VERGİSİ 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Malî Denge Vergisi Kanunu ile 1976 malî yılı içinde 4 milyar 900 milyon lira tutarında gelir sağlanacağı tahmin edilmişt 
paralel olarak bu verginin artış oranının % 36,1 olacağı saptanmıştır, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miryon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Butça 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

3 000,0 544,1 — — 
1 536,3 1 989,1 + 1 445,0 + 265,5 
2 600,0 2 758,4 + 769,3 + 38,6 
3 500,0 3 600,0 (*) .+• 841,6 .+. 30,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : EMLÂK VERGÎSt ' 
Kesim : 1 Madde :0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu vergiden 1976 yılı için 600 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 1976 yılında değerlemelere hız veril 
%33,'i olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Butça 
Tahmini 

280,0 
300,0 
740,0 
325,0 
350,0 
450,0 

Miktar 

259,2 
297,5 
246,3 
252,8 
286,9 
450,0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

38,7 
38,3 
51,2 

6,5 
34,1 

163,1 

Oran % 

+ 17,5 
+ 14,7 
— 17,2 
+ 2,6 
+ 13,4 
+ 56,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında gerek ithalât suretiyle ve gerekse memleket dahilinde imal olunacak trafiğe çıkacak olan motorlu kara taşı 
düzenleyici tedbirler gözününde tutularak 1976 rnalî yılı Bütçe rakamı 350 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Tahmini 

150,0 
115,0 
185,0 
125,0 
350,0 
350,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir 

Miktar 

154,6 
104,6 
111.9 
127,3 
187,0 
220,0 (*) 

önceki yıla 

Fark 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

M E 

göre değişme 

65,0 
50,0 

7,3 
15,4 
59,7. 
33,0 

Oran 

+ 
— 
+• 

+ 
+ 
+ 

% 

72,5 
32,3 

6,9 
13,7 
46,8 
17,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : VERASET ve İNTİKÂL VERGİSİ 
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Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılı içinde bu kalemden sağlanacak gelir % 30,5 artış oranı ile 470 milyon lira olarak talimin edilmiştir. 

TALİMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

120,0 
1C0.0 
115,0 
175,0 
240,0 
330,0 

Miktar 

57,7 
95,2 

151,0 
189,8 
260,4 
360,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

4,7 
37,5 
55,8 
38,8 
70,6 
99,6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

8,8 
64,9 
58,6 
25,6 
37,1 
38,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeyi göre geçici tahmin. 
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Geliıia Çeşidi : AKARYAKIT VE TEKEL MADDELERİ DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN İSTİHSAL VER 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında ekonomide ve imalât sektöründe beklenen gelişim gözönünde tutularak geçmiş yıl tahsilâtına göre % 38,8 n 
bütçe tahmini 10 milyar lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Tahmini 

2 890,0 
2 500,0 
3 750,0 
5 305,0 
6 200,0 
7 500,0 

Miktar 

2 488,8 
2 9C«,5 
4 175,0 
4 424,6 
5 531,3 
7 2C0,0 .(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

800,7 
419,7 

1 266,5 
249,6 

1 106,7 
1 668,7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

47,4 
16,8 
43,5 

5,9 
25,0 
30,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan akaryakıt tüketim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplara göre 
1 milyar 500 milyon lira gelir elde edileceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Butça 
Tahmini 

2 590,0 
1 7CO,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 500,0 

G E R Ç E K L E Ş 

: 

Miktar 

2 184,2 
1 063,6 
1 381,1 
1 416,2 
1 303,4 

Bir önceki yıla 

Fark 

+ 
+ 1 
+ 
+ 
— 

M E 

göre değişme 

618,4 
120,6 
317,5 

35,1 
112,8 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 

% 

39,2 
13,1 
29,8 

2,0 
3,8 

1975 1 500,0 1 300,0 (•) — 3,4 — 0,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEKEL MADDELERİNDEN ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Tekel Genel Müdürlüğünden alınan tekel maddeleri satış tahminine göre 1976 yılında bu vergi tahsilatının 8 milyar 800 m 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

i 970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütço 
Tahmini 

1 700,0 
2 0CC,0 
3 236,0 
3 150,0 
4 000,0 
5 825,0 

G E 

Bir 

Miktar 

1 993,9 
2 714,6 
1 982,5 
3 517.1 
2 7C9,2 
6 500,0 (») 

: R ç E K L E : Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

Fark 

+ 315,9 
+ 720,7 
— 732,1 
+ 1 534,6 
— 807,0 
+ 3 790,8 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 

% 

- 18,8 
36,1 
26,9 
77,4 
22,9 

139,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İŞLETME VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : ö 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu verginin kapsamına giren işlemlerin gelişme seyri ile verginin uygulama alanmdaki genişleme gözönünde tutulmak 
liradır. 1975 gerçekleşme tahminine göre % 50 bir artış göstermektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Butça 
Tahmini 

— 
4C0,0 
870,0 

1 CG0,Q 
1 000,0 

Miktar 

315,5 
451,8 
553,9 
683,4 

+ 
+ 
+. 
+ 

Fark 

— 
315,5 
136,3 
102,1 
129,5 

Oran % 

—, 
— 

+ 43,2 
+ 22,5 
+ 23,3 

1975 1 000,0 800,0 (*) +, 116,6 + 17,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : ŞEKER İSTİHLÂK VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 1976 yılı üretim tahminleri gözönünde tutulmak suretiyle 1976 bütçe yıh şeker İstih 
tespit edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

550,0 
570,0 
660,0 
700,0 
800,0 
860,0 

Miktar 

441,6 
688,4 
636,1 
729,0 
671,9 
630,0 (*) 

— 

+ 
— 
[+: 
— 
— 

Fark 

288,2 
246,8 
52,3 
92,9 
57,1 
41,9 

Oran % 

— 39,4 
+ 55,8 
— 7,5 
:+' 14,6 
— 7,8 
— 6,2 

(*.) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : TAŞIT ALIM VERGİSÎ 

18 — 

Kesim : 4 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ 

1976 yii;nua 'Trafik Sicil bürolarına kaydedilecek tahminî motorlu kara taşıt miktarı j^özönünde tutularak ve geçen y 
artış k.'i.b!.:;! cdllm-k suretiyle 1976 bütçe tahmini 1 mü yar 400 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE F.SAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § M E 

-•—-r—^ -
Bir önceki yıla göre değişme 

Butça 
Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

100,0 247,6 
275,0 431,7 
527,0 611,9 
820,0 729,8 

+ 247,6 
+ 184,1 + 74,3 
+ 180,2 + 41,7 
+ 180,9 + 29,5 

1 000,0 1 000,0 (*) + 207,2 + 26,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : EMLÂK ALIM VERGİSİ 
[esim : 5 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1975 yılında beklenen tahsilat miktarı gözönüne alınarak % 37,7 bir artışla bu vergiden 2 milyar 480 milyon lira gelir sağla 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

575,0 
550,0 
685,0 

1 100,0 
1 625,0 
1 725,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki 

Miktar 

445,0 
639,5 
879,6 

1 164,4 
1 341,4 
1 8C0,0 ( 

+ 
+ 
+ 
+ 
-!-

*) + 

yıla 

Fark 

M E 

göre değişme 

67,6 
194.5 
240,1 
284,8 
177.0 
458.6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
-!-
4-

% 

17,9 
43,7 
37,5 
32,3 
15,2 
34,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 6 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktaki mevcut bakaya miktarına göre 1976 bütçe tahmini 20 milyon üra olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

10,0 
5,0 
2,0 

10,0 
10,0 
10,0 

Miktar 

0,8 
1,0 

46,6 
42,6 
35,4 
20,0 (•) 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 

Fark 

0,1 
0,2 

45,6 
4,0 
7,2 

15,4 

Orarı 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 

L % 

14,2 
25,0 

4 560,0 
8,5 

16,9 
43,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 21 — 

Gelirin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

yergiye tabi banka işlemlerinde 1976 yılında meydana gelecek gelişme gözönünde tutularak vergi artış oranının % 37, 
milyon lira olacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1 080,0 
1 280,0 
1 800,0 
2 500,0 
3 100,0 
4 750,0 

1 139,9 
1 544,4 
1 975,8 
2 485,1 
3 410,6 
4 300,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

300,0 
405,0 
430,9 
509,3 
925,7 
889,4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

35,7 
35,5 
27,8 
25,7 
37,2 
26,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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— 23 — 

Gelirin Çeşidi : PTT HİZMETLERİ VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ 

ı-n rıeî Müdürlüğünden abnan bilgilere göre 19 76 yılı bütçe tahmini 300 milyon lira oarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1971 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

175,0 
90,0 

185,0 
200,0 
2C0,0 
300,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir 

Miktar 

74,5 
114,2 
145,8 
173,2 
162,7 
200,0 (*] 

önceki yıla göre de 

Fark . 

— 1,4 
+ 39,7 
+ 31,6 
+ 27,4 
— 10,5 

ı + 97,3 

M E 

:ğişme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

% 

1,8 
53,2 
27,6 
18,7 
6,0 

59,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 24 — 

Gelirin Çeşidi : BİNA İNŞAAT VERGİSİ 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye'de yıllık toplam inşaat sahası, inşaatın işyeri ve konut olarak dağılımı, verginin kapsamı ve tarifesi dikkate al 
1976 yılında 300 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
Tahmini 

125,0 
80,0 

100,0 
145,0 

Miktar 

53,1 
81,9 

114,9 
120,8 

Fark 

+ 
:+i 
+ . 
+ 

53,1 
28,8 
33,0 

5,9 

Oran % 

— 
+ 54,2 
+ 40,2 
+ 0,2 

1975 125,0 150,0 (*) + 29,2 + 24,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 25 — 

Gelirin Çeşidi : SPOR - TOTO VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu vergiden 1976 malî yılında 30 milyon lira tutarında tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

50,0 
50,0 
50,0 
35,0 
30,0 

< 

Miktar 

— 
35,1 
35,3 
32,2 
27,9 
30,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Fark 

+ 
+ 
— 
— 

(*) + 

M E 

göre değişme 

— 
0,2 

35,1 
3,1 
4,3 
2,1 

Oran 

+ 

— 
— 
+ 

% 

— 
0,5 

— 
8,7 

13,3 
7,5 

.(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



_ 26 — 

Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 
Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Damga Vergisine tabi işlemler yıllık artış seyri gözönündc tulalmak suretivle 1976 yıb Biuçe lahnıini 4 mi iyar 300 mil 
% 34,4'dür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe :— 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

865,0 
1 100,0 
1 442,0 
1 750,0 
2 650,0 
3 150,0 

987,8 
1 219,4 
1 552,5 
2 068,9 
2 502,2 
3 200,0 (*) 

~r 

+ 
' +. 

+ 
+ 
+ 

259.3 
231,6 
333,1 
516,4 
433,3 
697,8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

35,5 
23,4 
27,3 
33,2 
20,9 
27,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 27 — 

-.Gelirin Çcşûli : TAPU HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Tahsilat seyrine göre 1976 yılı Bütçe tahmini i475 yıh tahsilat tahminine göre 30 milyon lira fazlasiyle 150 milyon l 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

40,0 
65,0 
95,0 
105,0 
150,0 
150,0 

47,4 
66,9 
80,1 
94,7 
95,5 

120,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

14,1 
19,5 
13,2 
14,6 
0,8 

24,5 

+ 
+. 
+ 
+ 
+ 
+ 

42,3 
41,1 
19,7 
18,2 
0,8 
25,6 

/*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 28 — 

Gelirin Çeşidi : MAHKEME HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında, beklenen gelişme ve geçmiş yıllardaki artış nispeti gözönünde tutularak 1976 yılı Bütçe tahmini 250 milyon 
tahsilindeki aksaklıklar giderilerek öngörülen artış sağlanacaktır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

115,0 
140,0 
215,0 
215,0 
230,0 
200,0 

( 

Miktar 

115,1 
153,3 
155,2 
164,7 
158,7 
200,0 

G E R Ç 

Bir önceki 

(*) 

;+: 
+ 
[+] 
+ 
— 
+ 

E K L E Ş 

yıla 

Fark 

M E 

göre değişme 

18,4 
38,2 

1,9 
9,5 
6,0 

41,3 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+. 
— 
+ 

% 

19,0 
33,1 

1,2 
6,1 
3,6 

26,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 29 — 

Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılı Bütçe tahmini, 1975 yılı tahsilat tahminine göre 50 milyon lira fazlasıyle 200 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

75,0 
75,0 

100,0 
110,0 
150,0 
160,0 

Miktar 

94,0 
107,9 
91,9 

121,0 
150,0 
150,0 

G E R Ç 

Bir önceki 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

(*) 

E K L E Ş 

yıla 

Fark 

M E 

göre değişme 

27,7 
13,9 
16,0 
29,1 
29,0 
— 

Oran 

+. 
+ 
— 
+ 
+ 

% -

41,7 
14,7 
14,8 
31,6 
23,9 
— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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— 31 — 

Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : S 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Tahsilat seyrine göre 1976 yılı Bütçe rakamı 70 mil yon î;ra olarak tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER. (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

15,0 
20,0 
35,0 
40,0 
60,0 
60,0 

G E 

Bir « 

Miktar 

16,8 
26,7 
32,1 
46,4 
50,6 
60,0 (*} 

R Ç 

jnceki 

+ 
;+: 
_j-

+ 
+ 
:+, 

E K L E Ş 

yıla 

Fark 

M E 

göre değişme 

4,4 
9,9 
5,4 

14,3 
4,2 
9,4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

c/c 

35,4 
58,9 
20,2 
44,5 
9,0 

18,5 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 32 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 

Kesim : 7 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılı Bütçe tahmini 1975 yılı tahsilat tahminine göre 30 milyon lira fazlasiyle 180 milyon lira oarak öngörülmüştür. B 
derilerek öngörülen artış sağlanacaktır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

35,0 
60,0 

120,0 
150,0 
210,0 
180,0 

Miktar 

53,5 
73,5 

119,4 
126,8 
135,7 
150,0 (*) 

+. 
+ 
+ 
+ 
.+: 
+ 

Fark 

22,0 
20,0 
45,9 

7,4 
8,9 

14,3 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

69,8 
37,3 
62,4 

6,1 
7,0 

10,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



_ 33 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : l 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılı içinde gerçekleşecek ithalât miktarı 5 milyar dolar olarak programlanmış bulunmaktadır. 1976 malî yılında tah 
250 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
Tahmini 

1 100,0 
2 000,0 
3 000,0 
2 400,0 
3 972,9 

G E R Ç E K 

Bir 

Miktar 

1 267,5 
1 814,0 
2 285,4 
2 770,9 
3 707,4 

önceki yıla 

Fart 

+ 
+ 
+•' * 

+ 
+ 

L E Ş M E 

göre değişme 

272,7 
546,5 
471,4 
485,5 
936,5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

27,4 
43,1 
25,9 
21,2 
33,7 

1975 4 750,0 4 650,0 (*) + 942,6 + 25,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 34 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre bu kaynaktan 1976 yılında 550 milyon lira sağlanacağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe : 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

175,0 
175,0 
220,0 
240,0 
380,0 
500,0 

167,8 
182,0 
.222,2 
306,8 
329,2 
400,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

31,9 
14,2 
40,2 
84,6 
22,4 
70,8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

23,4 
8,4 

22,0 
38,0 
7,3 

21,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 35 — 

Gelirin Çeşidi : TEK ve MAKTU VERGİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1 . 2 . 1973 tarihinde yürürlüğe giren 19 . 7 . 1972 gün ve 1615 sayılı Yeni Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca po 
len ve ticarî mahiyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan alınacak Gümrük Vergisini göstermek üzere kanunlardaki had ve nis 
ve hadleri geçmemek şartıyle tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. İthalde alınan vergi ve resiml 
verginin maddeler itibariyle Bakanlar Kurulunun 26 . 1 . 1973 gün ve 7/5684 sayılı Kararnamesiyle saptanmış bulunmaktadır. 
silat öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

— 
— 
— 
— 
50,0 

250,0 

Miktar 

— 
— 
— 
80,5 

251,4 
150,0 ı 

— -

(*) 

Fark 

— 

—. 
— 
— 
80,5 

251,4 
101,4 

Oran % 

— • 

— 
— 
— 

312,2 
— 40,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 36 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGlSl 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1975 malî yılı içinde yapılacak toplam ithalât miktarı 5 milyar dolar olarak programlanmış bulunmaktadır. İthal maJI 
yılı tahmini 7 milyar 350 milyon lira olarak öngörülmüştür. Artış oram % 36,1'dir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1 150,0 
2 050,0 
3 200,0 
2 574,0 
4 500,0 
5 200,0 

1 290,8 
1 850,1 
2 411,4 
2 976,1 
4 340,6 
5 400,0 (*) 

+. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

240,6 
559,3 
561,3 
564,7 

1 364,5 
1 059,4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

22,9 
43,3 
30,3 
23,4 
45,8 
24,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 37 — 

GeRrin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kanaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre 1976 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak istih 
tahmin edilmiştir. Buna göre artış oranı % 22,3'dür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

. 
1 750,0 
2 080,0 
2 700,0 
4 000,0 
5 0CO,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

; 

Miktar 

1 240,5 
1 937,2 
2 516,8 
3 083,5 
3 024,6 
4 500,0 

Bir 

(*) 

önceki 

+ 
+ 
+. 
+ 
— 
+ 

yıla göre değişme 

Fark 

1 240,5 
696,7 
579,6 
566,7 

58,9 
1 475,4 

Oran ' 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

% 

— 
56,1 
29,9 
22,5 

1,9 
48,7 

>(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 38 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılı ithalâtı 5 milyar dolar olarak programlanmıştır. Buna göre 1976 yılı Bütçe tahmini 3 milyar 300 milyon lira o 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — -

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1 450,0 
1 2C0,U 
1 8C0,0 
1 580,0 
1 800,0 
1 900,0 

1 0(74,9 
1 131,1 
1 439,9 
1 625,0ı 

- 1 734,2 
2 400,0 (*) 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

265,8 
56,2 

218,8 
2754 
109,2 
665,8 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

19,8 
5,2 
19,3 
20,3 
6,7 

38,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 39 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN İTHALÂT DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre 1976 yııı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak ithal 
olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1 200,0 687,4 + 687,4 — 
1 250,0 900,0 (*) + 212,6 + 10,9 

J*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahinin. 



— 40 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RIHTIM RESMİ 

Keskn : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu vergiye mevzu ithalâtın gelişme seyrine göre 19 76 yılında bu kaynaktan 250 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

35,0 
40,0 
40,0 
90,0 
160,0 
100,0 

23,8 
58,9 
90,1 
162,9 
153,1 
200,0 (*) 

— 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

0,3 
35,1 
31,2 
72,8 
9,8 
46,9 

— 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

1,2 
147,4 
52,9 
80,7 
6,0 
30,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 41 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre 1976 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak nhtım r 
tür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe ; 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

197ü 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

140,0 235,3 — — 
250,0 300,0 (*) + 64,7 + 27,4 

/*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 42 — 

Gelirin Çeşidi : DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu verginin 1976 yılında uygulanmaması amacıyle bütçe kanun tasarısına bir hüküm konulduğundan 1975 yılında sadece 
bir tahsilat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 300,0 258,0 — 14,6 -
1971 — 293,1 + 35,1 + 
1972 — 407,7 + 114,6 + 
1973 475,0 608,4 +• 200,7 + 
1974 10,0 77,3 — 531,1 — 
1975 — — 

5,3 
13,6 
39,0 
49,2 
87,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 43 — 

Gelirin Çeşidi : RESMÎ BASIMEVLERt OKULLAR VE DtĞER KURUMLAR HASILATI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İlgili müesseselerden alınan bilgiye göre bu kaynaktan 1976 yılında 10 milyon lira sağlanacağı öngörülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

2,0 
3,0 
4,0 
8,0 
8,0 
8,0 

3,5 
3,2 
7,9 
6,7 
7,4 
8,0 (*) 

+ 
— 
+. 
— 
+ 
+ 

1,6 
0,3 
4,7 
1,2 
0,7 
0,6 

+ 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

84,2 
8,5 

146,8 
15,1 
10,4 
8,1 

4*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 44 — 

Gelirin Çeşidi : TEKEL İDARESİ SAFİ HASILATI 

Kesim : t Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Tekel Genel Müdürlüğünün malî durumu dolayısiyle bu kalemden 1976 malî yılı içinde herhangi bir tahsilat beklenmemekt 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1 76,3 — 393,7 — 83,7 
172,0 5,5 — 70,8 — 92,7 
70,0 — — — 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 45 — 

Gelirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1976 yılında 8 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Tahmini 

2,1 
2,4 
2,8 
3,0 
6,0i 
8,2 

Miktar 

2,9 
4,6 
5,4 

10,2 
7,6 
6,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

Fark 

0,4 
1,7 
0,8 
4,8 
2,6 
1,6 

Oran % 

+ 16,0 
+ 58,6 
+ 17,3 
+ 88,8 
— 25,4 
— 21,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 46 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşeri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye dayanılarak 1976 yılı Bütçe ta 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Butça 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

2,0 
1,0 
1,0. 
2,0 
10,0 
15,0 

1,3 
1,8 
2,3 
7,3 
16,2 
15,0 (*) 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

0,3 
0,5 
0,5 
5,0 
8,9 
1,2 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

18,7 
38,4 
27,7 
217,3 
121,9 
7,4 

C*,) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 47 — 

GeKrin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 

Kesim : 2 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye dayanılarak 1976 yılı Bütçe tahmini 300 m 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E § M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

45,0 
50,0 
55,0 
65,0 
70,8 

250,0 

51,7 
49,6 
65,7 
94,4 
249,5 
250,0 (*) 

+ 
— 
+ 
+. 
+ 
+' 

6,3 
2,1 
16,1 
28,7 
155,1 
0,5 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+: 

13,8 
4,0 
32,4 
43,6 
164,3 
0,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 48 — 

Gelirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye göre bu kaynağın bütçe tahmini 275 milyon lira olarak öngörü 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Butça 

Yıl Tahmini Miktar Fark • Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

20,0 
25,0 
32,0 
45,0 
46,0 

110,0 

21,0 
29,0 
36,1 
41,4 
84,5 

100,0 (*) 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,3 
8,0 
7,1 
5,3 

43,1 
15,5 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1,4 
38,0 
24.4 
14,6 
104,1 
18,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 

49 — 

Kesim : 2 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Kızılay Genel Başkanlığından alınan bilgiye göre bu kaynaktan 1976 yılında 100 bin lira sağlanacağı öngörülmüştür. 

AHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL. 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

3,9 
5,0 
2,0 
1,5 
6,0 
0,1 

G E R 

Bir 

Miktar 

1,5 
1,5 
1,4 
0,1 
0,1 
0,1 (*) 

ç 

önceki 

+ 

— 
+ 

E K L E 

yıla 

Fark 

göre 

0,9 
— 

0,1 
1,3 

— 
— 

§ M E 

değişme 

Oran 

+ 

— 
+ 

% 

150,0 
— 

6,6 
92,8 
— 
— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 50 — 

Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN ALIN 

Kesim : 3 Madde : I 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1976 yılında 100 bin lira sağlanacağı öngörümüştür. 

TAHMİNE ESAS BÎLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,50 

Miktar 

0,1 
0,1 
0,1 
Ou 1 
0,1 

0,05 (*) -

Fark Oran <Jf. 

0,05 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 51 — 

GeKrin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında bu kaynaktan 100 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

0,100 
0,100 
0,100 
0,100 
0,050 
0,050 

Miktar 

0,019 
0,016 
0,019 
0,028 
0,050 
0,050 (*) 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

0,011 
0,003 
0,003 
0,009 
0,022 

— 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

137,5 
15,7 
18,7 
47,3 
78,5 
— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 52 — 

Gelirin Çeşidi : PANSİYONLU OKUL ÜCRETLERİ KARŞILIĞI 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1976 yılında 20 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

—. 
— 
10,0 
10,5 
13,0 
21,0 

G E R Ç 

Bir 

Miktar 

— 
10,8 
12,4 
12,3 
15,2 
16,0 (*) 

önceki 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

E K: 

yıla 

Fark 

L E Ş M E 

göre değişme 

— 
10,8 
1,6 
0,1 
2,9 
0,8 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 

</r 

— 
— 
14 
0 

23 
5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 53 — 
Gelirin Çeşidi : T. C. MERKEZ BANKASI KANUNUNUN 60 NCI MADDESİYLE SAĞLANAN GELİR 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

14 . 1 . 1970 gün ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 60 ncı maddesinde kâr dağıtımı yapıldıktan sonra kala 
lî yılında bu kalemden 1 milyar 600 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

__ 
— 
— 
— 

690,0 
540,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

690,5 

Fark Oran r/c 

+ 
540,0 1 100,0 (*) + 

690,5 
409,5 + 59,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 54 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ 

Kesim : I Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1976 yılında 1 milyar 315 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe —— 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

12,5 
15,0 
15,0 
15,0 
20,0 
10,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

7,8 
6,6 

10,3 
12,0 
8,8 

10,0 (*) 

— 
— 
;+j 
:+; 
— 
+ 

7,9 
1,2 
3,7 
1,7 
3,2 
1,2 

— 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

50,3 
15,3 
56,0 
16,5 
26r6 
13,6 



— 55 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELfRLERİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1976 yılında 276 milyon 700 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

17,5 
25,0 
25,0 
30,0 
50,0 
55,0 

Miktar 

23,8 
28,6 
38,4 
43,6 
62,2 
60,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

Fark 

5,6 
4,8 
9,8 
5,2 

16,9 
2,2 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+. 
— 

9 

30,7 
20,1 
34,2 
13,5 
37,3 

3,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 56 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında bu kaynaktan 100 milyon lira sağlanacağı tahmin edlimiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

18,0 
19,2 
20,0 
30,0 
30,0 
25,0 

14,0 
15,7 
29,2 
26,9 
29,1 
30,0 ( *) 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

4,3 
1,7 
13,5 
2,3 
2,2 
0,9 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

23,4 
12,1 
85,9 
7,8 
8,1 
3,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 57 — 

Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim :2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında normal olarak 260 milyon lira tahsilat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Butça 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

17,0 
30,0 
35,0 
40,0 
140,0 
40,0 

17,6 
22,9 
27,3 
34,1 
36,5 
40,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

3,0 
5,3 
4,4 
6,8 
2,4 
3,5 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

20,5 
30,1 
19,2 
24,9 
7,0 
9,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Alınan bilgilere göre İktisadî Devlet Teşekküllerinin 1975 yılı faaliyetleri sonucu 1976 yılında bu kaynaktan 1 milyar 500 
muştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

106,0 
57,9 

138,0 
924,0 

1 300,0 
1 500,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

676,6 + 529,3 + 360,5 
151,0 — 525,1 — 77,6 

1 160,3 + 1 009,3 + 668,4 
— — 1 160,3 — 100,0 

1 500,0 + 1 500,0 — 
300,0 (*) — 1 200,0 — 80,0 



— 59 — 

Gelirin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELİRLERt 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak 1976 yılında bu kalemden 240 milyon lira 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe : — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran c,\ 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

104,7 
247,0 
350,0 
60,0 
100,0 
138,0 

90,8 
342,8 
122,7 
23,7 
14,5 

175,0 (*) 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 

95,6 
252,0 
220,1 
99,0 
10,9 
160,5 

+ 
— 
— 
+ 
+ 

— 
ı 277,5 

64,2 
80,6 
42,9 

1 106,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 60 — 

Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 bütçe Kanun tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müesseselerden 1976 yılında 2 milyar 810 milyon li 
tedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

5,4 
0,8 
0,9 
U 

20,0 
273,4 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 

— 
14,8 
19,5 
5,4 

194,9 
1 027,1 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

25,0 
im 
1(0,0 
MbO 
10|O 
70,0 

5,4 
4,6 
5,5 
6,6 

26,6 
300,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 61 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 

Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Alınan bilgilere göre 1976 yılı Bütçe tahmini 10 milyon lira olarak yapılmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

1,0 
1,0 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 

Miktar 

2,9 
0,081 
0,1 
0,1 
1,8 
1,8 (*) 

+ 
— 
+ 

+• 

Fark 

2,9 
2,8 
Q»019 

— 
1,7 

— 

Oran % 

— 
— 96,5 
+ 23,4 

— 
+ 1 700,0 

— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : FAİZLER 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllar tahsilat seyri de gözönüne alınmak suretiyle 1976 yılı Bütçe tahmini 400 milyon Uru olarak yapılmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL) 

Yıl 

970 
971 
972 
973 
974 
975 

Bütçe 
Tahmini 

150,0 
172,1 
235,0 
375,0 
300,0 
400,0 

G r 

Bir 

Miktar 

132,0 
182,4 
287,1 
156,2 
162,1 
300,0 (.*) 

1 R Ç E K L, E «jj i M E 

önceki yıla göre değişme 

Park 

— 21,6 
!+! 50,4 
:+! 104,7 
— 130,9 
+ 5,9 
+ 137,9 

Oran 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

'Â 

14,0 
38,1 
57,4 
45,5 

3,7 
85,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 2 Madde : ü 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında bu kalemden 50 müyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

150,0 
115,0 
190,0 
800,0 

80,0 
25,0 

< 

Miktar 

187,7 
1 146,4 

31,5 
312,9 

21,8 
40,0 

G E R Ç E K L E § M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

(*) 

Fark 

L+; 
+ 
— 
+ 
— 
:+; 

44,1 
958,7 

1 114,9 
281,4 
2914 

18,2 

Oran 

.+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 

% 

30,7 
510,7 
97,2 

893,3 
93,0 
83,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İkrazlardan vadesi gelen taksit miktarlarına göre 19 76 malî yılında bu kalemden 900 milyon liralık gelir sağlanacağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 — — 
1971 — — 
1972 — — 
1973 — — 
1974 300,0 87,4 
1975 1 327,0 300,0 (*) + 

87,4 — 
212,6 + 243,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



GeHrin Çeşidi : PARA CEZALARI 

65 — 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMtN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1976 yılında 240 milyon lira sağlana cağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BÎLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970. 
1971 
1972 
1973 
1973 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

35,0 
40,0 
65,0 
65,0 

-100,0 
30,0 

Miktar 

39,7 
46,5 
54,2 
45,1 
41,0 
85,0 (*) 

+i 

+ 
+ 
—-
+• 

+ 

Fark 

5,5 
6,8 
7,7 
9,1. 
4,1 
4,40 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

% 

16,0 
17,1 
16,5 
16,7 
9,0 

107,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : VERGİ ve ZAM CEZALARI 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1976 yılında 460 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

76,0 
96,8 
135,0 
220,0 
2C0,0 
200,0 

89,7 
131,4 
193,0 ' 
179,8 
198,9 
230,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

20,0 
41,7 
61,6 
13,2 
19,1 
31,1 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

28,6 
46,4 
46,8 
6,8 
10,6 
15,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeHrin Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında bu kaynaktan 200 milyon lira sağlana cağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Butça 

Yit Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

17,0 
25,0 
40,0 
50,0 
60,0 
55,0 

20,3 
38,8 
45,5 
50,7 
54,6 
60,0 (*) 

'&1 
1+i 
+. 
+ 
'+1 
.+; 

3,9 
18,5 
6,7 
5,2 
3,9 
5,4 

• + • 

+. 
+ 
+ 
+ 
.+. 

23,7 
91,1 
17,2 
11,4 
7,6 
9,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Kesim : O Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Çeşitli gelir kaynaklarının toplandığı bu madde hasılasının geçmiş senelerdeki tahsilat seyri nazara alınarak 1976 malî 
edilmiştir. 

TAHMtNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1974 
1973 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

1 083,2 
925,2 

3 052,0 
4 076,7 
1-908,7 
1 923,8 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

2 429,9 
1 455,8 
2 463,0 
2 475,8 
1 966,4 
2 500,0 (*) 

Fark 

+, 
— 

•• + 

+ 
• — 

+ 

1 671,9 
1 004,1 
1 007,2 

12,8 
478,4 
533,6 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

7o 

220,5 
41,3 
69,1 
5,0 

19,5 
27,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TASARRUF BONOSU HASILATI 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Malî Denge Vergisi Kanunu 30 . 6 . 1972 tarihinden itibaren Tasarruf Bonosu mükellefiyetini kaldırmış bulunmaktadır. Y 
alınarak 1 milyon liralık tahmin konulmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Butça — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Orari % 

150,6 
320,0 
293,2 
898,5 
3,4 
5,8 

+ 
+ 
— 
— 
_ 
— 

20,6 
36,2 
24,3 
98,8 
33,3 
85,2 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

850,0 
1 250,0 

100,0 
ı ceo,o 

1,0 
1,0 

881,6 
1 201,9 
908,7 
10,2 
6,8 
1,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici Uthmin. 
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Gelirin Çeşidi : KARŞILIK PARALAR VE PRO JE KREDİLERİ HASILATI 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

J976 malî yılında karşılık paralar hasılatının 3 mily ar lira olacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miîyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

1 280,0 
2 1C0,0 

— 
700,0 
800,0 

1 000,0 

G E 

Bir 

Miktar 

2 846,4 
1 546,8 

418,6 
342,5 
— 

1 000,0 

İ R Ç E K L E Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

+ 
_ 
— 
— 

+ 

Fark 

1 893,5 
1 299,6 
1 128,2 

76,1 
— 

1 000,0 

Oran 

+ 
— 
— 
— 

% 

198,7 
45,6 
72,9 
18,1 
— 
— 

(*) 7 ayİık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

6 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasında açılan akaryakıt fiyat istikrar fonunda paralar bütçe 
Genel Bütçeye irat kaydedilmektedir. 1976 yılı hasılatı 50 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

TAHMÎNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Butça 

Yıl Tahmini Miktar 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

65,0 
60,0 
54,0 
310,0 
900,0 

1 400,0 

25,4 
6,8 

99,1 
38,4 
99,3 
— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeyi: göre geçici tahmin. 

Fark 

24,9 
+ 18,6 
+ 92,3 

60,7 
-t- 60,9 

Oran % 

— 49,5 
+ 73,2 
+ 1 357,3 
— 61,2 
+ 158,5 
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Gelirin Çeşidi : İSTİKRAR FONU HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu fondan 1976 yılında 16 milyon liralık hasılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BlLGÎLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

5,0 
5,0 
1,0 

— 
1,0 

10,0 

( 

Miktar 

— 
0,5 

39,2 
63,3 
16,1' 
10,0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Fark 

— 

+; 
+ 
— 

('•) — 

L E Ş M E 

göre değişme 

0,7 
— 
38,7 
24,1 
47,2 

6,1 

Oran ' 

.— 

+• 7 

+ 
— 
— 

% 

100,0 
— 

740,0 
61,4 
74,5 
37,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeKrin Çeşidi : TEKEL ZAMLARI FONU 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yer alan bir madde ile 1571 sayılı Kanunda yer alan «Deprem Fonu» nun bu kalem 
yılında 1 milyar 17 milyon 181 bin 800 liralık tahsilat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1970 — — 
1971 — — 
1972 — — 
1973 — — 
1974 747,0 58,1 + 
1975 — 140,0 (*) + 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

58,1 
81,9 + 140,9 
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Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NOLU NATO HESABİNDAN HAZÎNEYE DEVROLU NACAK MİK 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında bir hasılat beklenmeme-.ktedir. Maddeyi muhafaza için 1 000 liralık gelir konulmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGÎLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1970. 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

6,0 
5,0 
6,0 

25,0 
10,0 
— 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir 

Miktar 

4,5 
14,3 
20,4 
10,0 
— 

— 

önceki yıla 

Fark 

.+; 
+ 
— 
— 

M E 

göre değişme 

0,3 
9,8 
6,1 

10,4 
10,0 
— 

Oran 

— 

+ 
+ 
— 
— 

c/o 

6,2 
217,7 
42,6 
50,9 

100,0 
—. 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜL LERÎNİN BORÇ ÖDEMELERİ 
Kesim : S Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

325 sayılı Kanunla bazı İktisadî Devlet Teşekküllerinin muayyen senelere ait vergi borçları terkin edilmiş v e bu borçlar H 
lunmaktadır. Hazine ile ilgili teşekküller arasında yapılan protokoUara müsteniden her İktisadî Devlet Teşekkülü, borçların 
ödemektedir. 

1976 senesinde bu durumda olan borçlardan 80 milyon liralık tahsilat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Bütçe 
Tahmini 

25,0 
25,0 
36,0 
— 

140,0 
80,0 

Miktar 

9,0 
169,4 
— 
50,0 
83,3 
80,0 (*) 

+. 
+ 
— 
-f 
+•' 

—-

Fark 

13,5 
160,4 
169,4 
50,0 
33,3 

3,3 

Oran 

+ 
+ 1 
— 

+ 
— 

% 

60,0 
782,2 
100,0 
— 
66,6 

3,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KESENEKLER VE KARŞILIKLAR FONU 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1976 yılında3 milyon Ura hasüât sağlanması beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe — 
Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

567,4 
803,9 
9894 

1 472,4 
1 629,3 

220,0 

; + 
— 
+ 
— 
—. 

— 
142,4 

72,3 
388,9 

87,9 
98,8 

1970 
1971 
1972 

• 1 9 7 3 
1974 
1975 

— 
1 200,0 

500,0 
800,0 

21,0 
90,0 

564,2 
1 368,1 

378,6 
1 851,0 

222,6 
2,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin-
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Bütçe Kanunu Metnine Ait G 
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1976 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ GENEL G 
Anayasanın 126 ncı maddesi, Devletin ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışındaki diğer kamu tüzel kişileri harcamalarının 

etmiş ve 94 ncü maddesi ile de, genel ve katma bütçe tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporun malî yılbaşında 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulma zorunluluğunu getirmiştir. 

1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile ekonomiyi bir bütün hal'inde ele alan millî bütçe tahminleri, Anayasanın öngör 
met tarafından hazırlanmış ve Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

1050 sayılı Muhasebeî Umumiye Kanunu Bütçeyi, Devlet daire ve müesseselerinin sene içindeki gelir ve giderlerinin yekûn 
rasına mezuniyet veren bir kanun olduğu şeklinde tarif etmiştir. 

Ancak ilk hazırlandıkları tarihten bu güne kadar gerek miktar, gerekse muhteva bakımlarından büyük bir gelişme göst 
yal ve ekonomik sorunlarına çözüm bulma bakımından Hükümetlerin büyük bir malî politika aracı niteliğini kazanmışlardır. 

Bu bakımdan 1976 malî yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile bu Tasarının eki cetvellerin kendisinden önceki bütçelere oranla 
sinde taşımaları tabiidir. 

Her geçen gün bütün alanlarda önemli gelişmelere sahne olan memleketimizin sosyal ve ekonorriik dengelerini sağlamak, 
mak, bunları sağlayacak biçimde Devlet hizmetlerini geliştirme, millî kaynakları en rasyonel şekilde kullanmak suretiyle 19 
ekli cetveller düzenlenmiş bulunmaktadır. 
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1976 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISINA İLİŞKİN MADD 

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler, 

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ve Denge, 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu Tasarısının birinci maddesi, genel bütçeye giren dairelerin kendilerine mevdu hizm 

lanacakları ödenekleri belirlemektedir. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, program bütçenin niteliği icabı ödenekler bir tek (A) cetvelinde toplanmakta, (A) cetv 

ram, proje ve faaliyetlerden oluşmaktadır. Ancak, bütçedeki harcamaların cari, yatırım ve transfer ilişkisini muhafaza y 
harcama türü (2) olanlar yatırım ve harcama türü (3) olanlar da transfer harcamalarını gösterecek biçimde düzenlenmiş 

Tasarının 2 nci maddesi, 1976 malî yılında çeşitli kaynaklardan sağlanması tahmin olunan genel bütçenin gelirlerini gö 
Üçüncü madde, birinci maddede yer alan ödenek miktarı ile ikinci maddede gösterilen gelirler arasındaki gelirler aley 

menfi farkın, iç borçlanma ile karşılanacağını tespit etmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe Uygulama Esasları, 

Bütçenin uygulanması sırasında, gelir tahsilatı ile giderlerin yapılması farklı devrelerde ağırlık kazandığından, muhtem 
vermemek için 4 - ncü madde getirilmektedir. Dağıtım esasları, Maliye Bakanlığınca düzenlenecek bir (Yıllık Bütçe Uygu 

Ayrıca, ekonomik ve malî şartların olumsuz bir yönde gelişmesi halinde, bütçe dengesini korumak üzere ödeneklerin 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Program Bütçenin uygulanmasına henüz yeni başlanmış olduğundan personel masraflarının program, alt program, pr 
dağıtılmadığı ve bu yönden aktarma işlemlerinin çok sayıda olabileceği düşünülerek, aynı kuruluş bütçesi içinde kalm 
aktarma yapmaya imkân sağlamak üzere 5 nci madde düzenlenmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesi, genel bütçeli dairelerin bütçelerini oluşturan program, altprogram, faaliyet ve projelerde 
yürütecek kuruluş bütçelerine aktarılabilmesi için Maliye Bakanına yetki vermektedir. 

Program Bütçenin uygulanabilmesi için, 1975 yılı Bütçe Kanununda olduğu gibi, 1050 sayılı Muhasebeî Umumiye K 
çe uygulaması ile ilgili bulunan bazı deyimlerin, bu bütçe düzenindeki hangi deyimlere tekabül ettiği, tasarının 7 nci madde 

8 nci madde, bütçe uygulaması sırasında ve hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda, yeni harcama kalemlerinin Maliye 
üzere teklif edilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Malt Politikaya İlişkin Hükümler, 
9 ncu madde, bütçe ödeneklerinin tasarruf ilkesine uygun bir biçimde kullanılmasını; dengeli, etkili ve tutarlı bir 

mümkün olmayan olumsuz gelişmelerin bertaraf edilmesini sağlamak üzere, gerekli tedbirlerin alınması hususunda Maliye B 
Tasarının 10 ncu maddesi hükümleriyle, cari malî yıl içinde kamu iktisadi kuruluşları tarafından yeni kadro ihdas 

ğının uygun görüşünün alınması hususu öngörülmektedir, 
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Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla döner sermayeli müesseselerde çalıştırılan memur adetlerinin bilin nesi gerekli old 
izlenmesi yönünden, bu kuruluşlarda çalıştırılan işçi adetlerinin bilinmesinde de yarar görülmektedir. Bu nedenle, tasarının 
yıl içinde çalıştıracakları işçi kadrolarının vize ettirilmesini öngörmektedir. 

Malî politika ile ekonomik politika arasındaki ilişkileri etkin bir hale getirmek, ekonomik gelişme ve istikrarın sağlanması 
leri arasında en uygun dengeyi sağlayacak tedbirler yönünden gerekli tavsiyelerde bulunacak bir komite teşkili, 12 nci maddede 

Tasarının 13 ncü maddesiyle getirilen hükümlerle kamu sektöründe sözleşme ile istihdam edilen personele, aylıklı personele 
ödenmesini önlemek amacı ile, yeni esaslar getirilmektedir. 

Tasarının 14 ncü maddesi, kuruluşların geçen yıllardan doğan ve karşılıkları ilgili yıllar bütçelerinde bulunan borçlarının 
hükümler getirmektedir. 

Tasarının 15 nci maddesinde yer alan hükümle ilâma bağlı borçlarla emekli ikramiyesi ödeneklerinin gerektiğinde artırıl 
kılınmaktadır. 

Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarını düzenleyen 16 nci madde hükmüne göre, Hazinenin nakit durumunu 
emri muhtevası emanet hesaplarına alınacak ve nakit durumu elverişli oldukça tedricen ödeme yapılacaktır. 

Ancak, bazı katma bütçeli idarelerin yıl içinde fiili gelir ve gider durumlarına göre bu yardımın bir kısmına ihtiyaçları kalm 
hallerde Hazine yardımına ait ödenekten lüzumsuz hale gelen miktarların iptali ve lüzumlu kısmının bütçe emanetleri hesab 
madde hükmü yetki vermektedir. 

17 nci madde ile, yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışındaki herhangi bir projeye yatırım 
Tasarının 18 nci maddesi, dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı olarak açılmış bulunan akreditiflerle, genel v 

zeme Ofisinden alınacak taşıt bedelleri için açılmış kredilerin mahsup sürelerini düzenlemektedir. 
19 ncu maddede yer alan hükümlerle, ülkemizin sosyal, ekonomik ve malî alanlardaki sorunlarının çözümlenebilmesi i 

kilde çeşitli fonlar tesis edilmektedir. 
31 . 8 . 1970 Tarih ve 7/1198 sayılı kararnamenin hukuki dayanağı ve kapsamı hakkındaki tereddütler nedeniyle, selektif 

1970, 1971 ve 1972 yıllarında ödeme yapılması ve fona ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Bütçesine konan tahsisatın fona aktarı 
Ancak, Bakanlar Kurulu Kararının mevcut olması, Devletin itibarını ilgilendirmesi ve bir ahlâkî borç niteliğini taşımas 

birikmiş faiz farkı borçlarının ödenmesini teminen 20 nci madde düzenlenmiş bulunmaktadır. 
21 nci madde ile 299 sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmenin) 7 nci 

hasar bedellerini karşılamak üzere, gerekli ödeneğin, Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe kaydı ile tediye şart ve esa 
lığına yetki verilmesi istenilmektedir. 

22 nci madde, çeşitli idare ve kurumların yatılı okullarla yabancı memleketlerde okutacakları öğrenciler için bütçelerine kon 
şeklini tespit etmektedir. 

23 ncü madde, bir kısım kamu kurumlarıyle derneklerin ve Mahhallî idarelerin Bayındırlık Bakanlığı ve Köyişleri Bakanlığ 
bedellerinin, bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan da ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamak, yıl içinde harcanmayan kı 
vermek amacıyle hazırlanmıştır. 
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24 ncü madde, Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirine yıl içinde yapacakları çeşitli hizm 
nın mümkün olabilmesini sağlamak üzere getirilmiş bulunmaktadır. 

25 nci madde, bir kısım dairelerin yıl içinde sağlanan bağış ve kredilerden yaptıkları ithalât dolayısıyle navlun bede 
mamasından çıkacak güçlükleri gidermek için konulmuş bir maddedir. 

26 nci madde, 1976 malî yılında Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu 
me ve eşya bedellerinin bütçeye intikal şeklini düzenlemektedir. 

Tasarının 27 inci maddesi, Millî Savunma Bakanlığı bütçesine konulan ödeneklerle adı geçen kuruluşça yabancı 
şılığı olarak alınan paraların Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine ödenek olaraik yazılmasını temin etmek üzere hazırlanm 

28 inci madde, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin, «Etüd ve Proje giderleri» tertibindeki ödeneğin, belli maksat 
tertiplerine ne suretle aktarılacağını belirtmekte, aynı maddenin son fıkrası diğer kamu kuruşlarına bu tertipten ödeme im 

Gerek Muhasebe? Umumiye Kanununun 55 inci maddesi gereğince bağış yoluyle ve gerekse sair suretle bütçelere y 
amacı gerçekleştirilmiş veya mi'ktar bakımından amacın gerçekleştirilmesi için yetersiz duruma düşenler, ydiardanberi 
mektedir. Bunların bütçelerinden silinmesinde yarar görüldüğünden, bunu temin etmek üzere 29 ucu madde hükümleri g 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler : 
Tasarının 3Q ncu maddesi, birinci madde ile verilmesi teklif olunan ödeneklerin dağılımını gösteren ve bu tasarının en 

göstermektedir. 
31 nci madde, 1976 malî yılında Devlet gelirlerinin özel Kanunlarına göre tarih ve tahsil işlemlerinin devanı edeceğini 

deler ise, (B) cetveline ilişkin olarak, çeşitli kaynaklardan doğan imikânların gelir bütçesine irat kaydedilmesini temin ed 

Tasarının 35 nci maddesi, çeşitli kanunlar gereğince Bütçe Kanununa eklenmesi zorunlu bulunan (C), ( Q , (G), (M), ( 
ler ihtiva etmektedir. 

Tasarının 36 nci maddesi, 6245 sayılı Harcırah Kanununun çeşitli maddelerine göre bütçe kanunları ile tespiti gereke 
(H) cetveline ait bulunmakta ve bu cetvele ilişkin hükümleri düzenlemektedir. 

İKÎNCİ KISIM : Kamu Personeline S riskin Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM : Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler 
Tasarının 37 nci maddesi, 1327 sayılı Kanunla değ'şik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesinin 

nunu ile tespiti öngörülen katsayı !ile 14.7.1964 tarih ve 50Q sayıh Kanunun değişik 1 nci maddesine göre bütçe kanunund 
lirtmektedir. 657 sayılı Kanunun değişik 154 üncü maddesine istinaden belirtilen katsaja özel kanunlarındaki atıflar dolay 
sonel için de geçerli olmaktadır. 

Tasarıda yer alan 38 ve 39 ncu maddeler, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara verilmiş olan kadrolarla 
lara tahsis edilmiş bulunan kadroların 1976 malî yılında da muhafazasını sağlamakta ve kadro işlerine ilişkin çeşitli du 

40 nci madde, 1976 malî yılında, belli hizmetler için kadro ihdası ve bazı kadroların iptali durumlarını dü zenleyici hük 
Tasarının 41 nci maddesi, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ile bazı kuruluşların personeline a 
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imkân sağlamak üzere teklif edilmektedir. 
Tasarının 42 nci maddesi ile getirilen hükümlerle, üniversitelerin, mevcut kadrolarının 1976 malî yılında da kullanılmasına 

üyelerine maaş ödenmesine olanak sağlanmaktadır. 
Tasarının 43 ve 44 üncü maddelerinde yer alan hükümlerle sürekli görevle yurt dışına atanan veya 7/414 sayılı Kararnam 

murların aylık durumları düzenlenmektedir. 
Tasarının 45 inci maddesi kurumların yabancı uyruklu oldukları için intibakları yapılmayan personelinin 1976 malî yılınd 

lerline imkân sağlamak için getirilmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Sosyal Yardım ve Yan Ödemeler : 
Tasarının 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 nci maddelerinde yer alan hükümlerle 657 sayılı Devlet Memurları Ka 

leri Personel Kanunu ve 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanunu hükümlerine göre kamu personeline verilmesi zorunlu bu 
mahrumiyet yeri Ödeneği, ikramiye ve mükâfatlar, yiyecek yardımı, fazla çalışma ücreti, iş riski, iş güçlüğü, kuruluş ve gelişm 
konferans ücretine ilişkin esaslar düzenlenmiş bulunmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM : Hazine ve Kamu Kuruluşlarına Ait Hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Hazine İşlemleri : 
Tasarının 56 nci Maddesi, Muhasebeî Umumiye Kanununun 8Q inci maddesinde yazılı ödemelerin zamanında yapılabilmesin 

mevsimlik dalgalanmalardan ödemelerin etkilenmesini önlemek üzere en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları çıkararak satmay 
Bu madde, aynı zamanda, T. C. Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesi esaslarına göre T. C. Merkez Bankasından kısa v 
tanımaktadır. 

Üçüncü maddede belirtilen miktardaki gelir - gider farkını kapatmak için tahvil ihraç olunacaktır. 57 nci madde, Hükümete 
tahvil çıkarma yetkisi tanımaktadır. 

58 nci madde ile getirilen hükümlerle : 
a) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan belli program, proje ve yüklemlere ilişkin 

kânların bütçe hesaplarına intikal şeklini, 
b) Yabancı devlet ya da uluslararası kurumlarla yabancı banka ve kurumlardan sağlanan proje kredilerinden daha fazla k 

dirde, bunları bütçeye gelir ve gider bütçesinin ilgili tertibe ödenek kaydı işlemlerini, 
c) 28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sayılı Kanun ile onaylanan Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinin bazı maddelerini değiş 

edilen özel çekme hakkından doğacak Türk Lirası karşılıklarının, tahassül ettiği yıl bütçesine gelir ve yapılacak geri ödemeler 
kanlığı Bütçesinin borç ödemeleri tertibine ödenek ve gider yazılmasını, 

d) Geçmiş yıllarda sağlanan bağış ve krediler ve Türk lirası karşılığında yapılan hububat alımlarından ve bunlara benze 
rafça karşılaştırılan projelerin finansmanında veya sair hususlarda kullanılırken bütçesinin kesin hesaplarında görülmesini sağla 

Tasarının 59 ncu maddesinde yer alan hükümle, yabancı devletler, Uluslararası kurumlar veya yabancı banka veya kurumlar 
kredi anlaşmalarından sağlanacak imkânların, belli bir projenin finansmanında kullanılması ve özel sektör için transfer garantisi s 
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60 ncu madde ile, dış finansman miktarını artırmak maksadıyle Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacak kredi anlaşmaların 
kılan 244 sayılı Kanunun şümulünü genişletmek amaç edinilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda ve 1976 yılı programında yer alan yatırımların ve ihracatın teşvik gayesi ile orta ve uzun va 
sağlamak amacını gerçekleştirmek için, 10 . 2 . 1973 tarih ve 7/5822 sayılı Kararnamede veya bu konuda yeniden çıkarıla 
selektif kredi fonundan faiz farkı iadesine 1976 yılında da devam olunmasını temineıı 61 nci madde hükmü sevkedilmek 

62 nci madde, daha etkin bir nakit idaresi sağlamak amacıyle, Hazine hesaplarına intikal etmeyen ve nakit idaresi yönü 
hazinece kısa süreli tasarrufunu temin için sevkedilmiştir. 

Bilindiği gibi, 261 sayılı Kanuna müsteniden çıkarılmış bulunan; 12 . 4 . 1973 günlü ve 7/6270 sayılı, 6 . 8 . 1975 günlü 
7/10500 sayılı, 9 . 9 . 1975 gün ve 7/10624 sayılı Kararlar uyarınca ihracatta vergi iadesi uygulanmakta ve 6 . 6 . 197 
yapılan ihracat da bu uygulamadan yararlandırılmaktadır. 

Sözü gecen kararlara göre yapılan ödemelerin sıhhatini kon'rol amac?yle Maliye Bakanlığınca gerektiğinde incelenmesin 
vergi iadelerinin 6İİS3 sayılı Kanuna göre geri alınmasını îenıin etmek için 63 ncü madde düzenlenmiş bulunmakladır. 

İKİNCİ BÖLÜM : Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine ast Hükümler : 
64 ncü madde ile, 440 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca yapılan İktisadî Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu İ 

ve Finansman Programında ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanabilmesi için 1211 saydı Merkez B 
a) 48 nci maddesi uyarınca özel ek iç istikraz tahvilleri çıkarılarak Devlet Yatırım Bankası kanalı ile sözü edilen k 
b) 51 nci madde uyarınca da sözü edilen kuruluşların tanzim edeceği bonolara «Hazine Kefaleti» vermek suretiyle av 

65 ve 66 nci maddeler, genel ve katma bütçeli idarelerin, döner sermayeli kuruluşların, kamu ekonomik kurumlarının 
ve zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan Malî Planlama konusunda çalışmalara girişebilmek için getirilmekte 

Genel ve katma bütçeli bazı dairelerin, bir kısım Kamu İktisadî Kuruluşlarına olan geniş ölçüdeki borçlarını tasviy 
büyük zorluklar taşımaktadır. 67 nci madde ile eski yıllardan intikal eden bu kabil pürüzlerin tasviyesi amaçlanmaktadır. 

68 nci madde ile belediyelerle belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 31 . 12 . 1971 tarihi itibariyle İller Bankasına 
kiyelerinin terkini amaç edinilmiştir. 

69 ncu madde ile, 347 sayılı kanun ile 1976 malî yılında ödenmesi gereken T. C. Merkez Bankasına olan ve tahkim 
imkânlarının müsaadeslzliği nedeniyle ertelenmesi öngörülmektedir. 

70, 71, 72 ve 73 ncü maddelerle getirilen hükümlerle, kamu ekonomi kurumlarının sermaye artırım ve kârlarına ilişkin 

74 ncü madde, 440 sayılı kanuna tabi Kamu İktisadî Kuruluşlarının programlanan kendi imkânları dışındaki finansman 
nalıyle giderilmesini sağlamak üzere teklif olunmaktadır. 

75 nci madde, kamu iktisadî kuruluşlarının birbiri ile ve Hazine ile olan çeşitli borç ve alacak hesaplarının tasfiyesini s 
lemek ve finansman programını aksatmamak için getirilmektedir. 

Tasarının 76 nci maddesi, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yıllık yatırım ve finasman programlarını gerçekleştirmelerin 
önlemek ve birbirine olan borç ve alacak ödemelerinde yeni bir sistem geliştirmek amacıyle getirilmektedir. 
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77 nci maddede öngörülen hükümlerle, Karayolları Genel Müdürlüğünün dış borçlarının ödenme esasları tespit olunmak 
78 nci maddede getirilen hükümlerle 18 sayılı kararın 4 ncü maddesi ile tesis edilen «Özel Hesap» in tasfiyesibeklenmeksizin 

dedilmesi sağlanmaktadır. 
79 ncu madde, 18 sayılı karann 3 ncü maddesi ile tesis edilmiş bulunan «Kambiyo eşitlendirme fonu»nda toplanan meblâ 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 920 programında bulunan ödeneklere dayanılarak Hazinece Kamu İktisadî Teşebbüslerine 

7338 sayılı kanuna göre vergilendirilmesini önlemek amacıyle 80 nci madde teklif edilmiş bulunmaktadır. 
81 nci madde ile, 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca İktisadî Devlet Teşekküllerinin ürettikleri mal ve hizme 

olan ve fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit edilen ve tespit olunan fiyatların maliyetin altında olması halind 
ve yıllık programa aykırı olmamak kaydıyle Bakanlar Kurulunca verilecek görevlerden doğan zararların kuruluşları finansm 
ödenmesini temin amacı güdülmüştür. 

DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler : 
Tasarının 82 nci maddesi, köy yollan ile köy içme suyu yapımlarında, Köy İşleri Bakanlığının 6200 ve 5539 sayılı Kanu 

rarlanabilmesine imkân sağlamak üzere teklif olunmaktadır. 

186 sayılı Kanunla jandarma, subay, askerî memur ve assubayları için lojman inşaası kabul edildiği halde bunların 
kanunda yer almamıştır. Millî Savunma Bakanlığını muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair 1 
mutanlığına ait lojmanları da kapsayacak şekilde deği :iklik yapıhncaya kadar mezkûr kanun 83 üncü madde ile bu 

Tasarının 84 üncü maddesi ile kesin hesap kanunu masraf cetvellerinde harcama kalemlerinin yüzler düzeyinde ter 
Halen kuruluşların burslu okuttukları öğrencilerin mezun olmaları üzerine her yıl büyük miktarlara ulaşan kadrolar 

Diğer yandan, uygulamada birliği sağlamak üzere bursların da kredi şeklinde verilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca ha 
sunun krediye dönüşmesini istemeyenlerin statüleri değişmemek suretiyle, bursların kredi haline çevrilme û tasarının 85. 

86 nci Madde Millî Savunma Bakanlığı, Jandanna Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtının ihtiyaçları için 
lecek akaryakıt ve madenî yağlarla; savaş, araç ve makir.a ve teçhizatın gümrük ve istihsal vergisi muafiyetini getirmektedir. 

Tasarının 87 nci maddesi, Devletin alacak ve borç hesaplarında, lira kesirlerinin atılmasını ya da liraya çıkarılmasını 
maktadır, 

Tasarının 88 'inci maddesi, genel bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli idarelere de uygulanacağını beli 
Tasarının 89 uncu maddesi, 1381 sayılı kanuna göre Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde yer alması gereken yol yenileme, y 

yılında Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer almasını sağlamak üzere getirilmektedir. 
Tasarının 90 inci maddesi ile Malî yıl içinde bütçe olanaklarının elvermemesi nedeni ile uygulanmayacak veya bütçeye k 

hükümler sayılmaktadır. 
91 ve 92 nci maddeler, bu kanununun yürürlük ve yürütme esaslarını belirlemektedir. 





(Hükümetin teklifi) 

1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (150 617 184 800) liralık ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (138 617 184 800) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Denge : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 
(12 000 000 000) liralık fark, iç istikrazla karşılanacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe Uygulama Esasları 

Ödenek dağıtımı : 

MADDE 4. — a) Birinci madde ile verilen ödenekler Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak (Yıllık Bütçe Uygulama Talimatı) esasları dahilinde dağıtılır. 

b) Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekonomik şartlar gözönünde 
tutularak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bu ödeneklerden % 10 a (Ta
şıt alımlarında % 30 a, iç ve dış geçici görev yolluklarında % 20 ye) kadar bloke 
etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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(Bütçe Karma Komisy 

1976 yılı Bütçe K 

BİRİNCİ KISIM : Genel bükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, gelir ve de 

Gider Bütçesi : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren d 
retli cetvelde gösterildiği üzere (151 719 9 

«Genel Bütçeye giren dairelerin bütç 
(kleneklerin (Devlet borçları, Millî Savunm 
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mi 
larında yer alan ödeneklerin tamamı har 
Katma Bütçeli idareler hakkında da uygula 

Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirl 
diği üzere (139 719 980 124) lira olarak 

Denge : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü madde 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe uygulama es 

Ödenek dağıtımı : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü madd 



(Hükümetin teklifi) 

Aktarma : 

MADDE 5. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin prog
ram, altprogram, faaliyet veya projelerinde yer alan aylık, ücret, kesenek, sos
yal yardımlar, ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, ödüller ve ödeneklere ilişkin 
harcama kalemlerinden, aynı kuruluş bütçesi içinde olmak şartıyle, diğer prog
ram, altprogram, faaliyet ve projelerdeki aynı harcama kalemlerine ödenek ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin prog
ramları arasında yer alan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, malî yıl içinde 
hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, ilgili kurumun isteği üzeri
ne veya re'sen aktarmaya ve buna ilişkin işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Malî yıl içinde diğer bir daireye veya idareye aktarılan ödeneklerle ilgili 
hizmetin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

Deyimler : 

MADDE 7. — 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda 
yer alan : 

a) «Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, bütçe sınıflandırmasındaki «Program» de
yimini; 

b) «Kesim» deyimi, «Altprogram» deyimini; 

c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde «faaliyet» 
veya «Proje» deyimlerini; 

ifade eder. 

Yeni harcama kalemleri açılması : 

MADDE 8. — Hizmetin gerektirdiği hallerde, Bütçe Kanununda yer alan 
program, altprogram, faaliyet ve projelerde yeni harcama kalemleri veya 3 öde
nek türü altında yeni tertipler açmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

(Bütçe Karma K 

Aktarma : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 

Deyimler : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

Yeni harcama kalemleri açılması 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Malî Politikaya îlişkin Hükümler 

Bütçe politikası ve malî kontrol : 

MADDE 9. — A) Maliye Bakam, genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerde, harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir büt
çe politikası yürütmek amacı ile giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararna
melerin uygulanmalanm düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almaya, standart
ları tespite ve takyitler koymaya yetkiüdir. 

B) Maliye Bakanı, kuruluşların hizmet programlarının etkin ve tasarruflu 
bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile, genel bütçeye dahil daireler 
ile katma bütçeli idarelerin ellerinde bulunan motorlu nakil vasıtaları ile iş ma
kinelerine ilişkin gerekli standartları tespite ve takyitler koymaya yetkilidir. Ku
ruluşlar, bu konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca istenilen bilgileri vermekle 
yükümlüdür. 

C) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve fakat 
katma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu ku
ruluşlarının hizmet programlarım yıl içinde düzenlemeye ve bunlar için harca
malar ve istihdam esasları yönünden gerekli standartları tespite ve takyitler koy
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlarla Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kadroları : 

MADDE 10. — Kamu İktisadî Teşebbüslerince malî yıl içinde ihdas oluna
cak memur kadroları ve kadro unvan değişiklikleri için önceden Maliye Bakan
lığının uygun görüşü alınır. 

17 . 2 . 1972 tarih ve 7/3968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karara ek 

(Bütçe Karma Komisy 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Malî politikaya 

Bütçe politikası ve malî kontrol : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu madd 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin kadroları 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu mad 
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olarak çıkarılan kararlar kapsamına giren kadro ihdas ve değişiklikleri için mev
cut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Devamlı işçi kadroları : 

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

Vize edilen kadro adetleri limitini aşan devamlı işçi istihdamı için ayrıca 
malî yıl içinde ilgili kuruluşlarca düzenlenecek işçi kadro cetvellerinin Maliye 
Bakanlığınca vize edilmesi şarttır. 

Söz konusu işlem yapılmadan istihdam sözleşmesi yapılamaz. 
Bu madde hükümleri sözleşmeli personel için de uygulanır. 

Ulusal Ekonomik Danışma Komitesi : 

MADDE 12. — Başbakan, malî yıl içinde bütçe politikası ile ekonomik 
politikası arasında uyumu sağlamak ve genel ekonomik dengenin düzenlenmesi 
için alınması gerekli tedbirleri tespit amacı iie (Ulusal Ekonomik Danışma Ko
mitesi) kurmaya yetkilidir. 

Komite DPT Müsteşarının başkanlığında, DPT Ekonomik Planlama, Koor
dinasyon ve Sosyal Planlama Dairesi başkanları, Merkez Bankası Başkam, içiş
leri, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Köy İşleri bakanlıkları müsteşarları, 
Hazine Genel Müdürü ve MİT Genel Sekreteri, Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü, Gelirler Genel Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği 
Genel Sekreteri, İsçi ve İşveren sendikaiarmea seçilecek üçer temsilci, üniversite
lerarası kurul tarafından seçilecek üç öğretim üyesinden kurulur. 

Komitenin görevleri, genel malî ve ekonomik politika esasları, para ve kredi 
politikası, vergi politikası, gelir dağılımı politikası, ücret ve istihdam politikası, 

(Bütçe Karına K 

Devamlı isçi kadroları : 

MADDE 1.1. — Genel Bütçeye 
ner sermayeli kuruluşlar, malî yılın 
edilen devamlı işçi miktarını aşan 
Bakanlığına bUdirirler. 

Ulusal Ekonomik Danışma Komit 

MADDE 12. — Tasarının 12 nc 
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destekleme politikası ve Devletin ekonomik ve idarî ünitelerinin ve hizmetlerinin 
gelişme esasları üzerinde görüş bildirmektir. 

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

Kamu personeli ücretlerinin üst sınırı : 

MADDE 13. — Malı yıl içinde; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, özel idareler, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinde (Sermayesinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara 
ait olanlar dahil) öze! ve toplu sözleşmelerle istihdam olunan personele ödenecek 
ücret ile sağlanan nakdî ve aynî menfaatlerin yıllık tutarının on ikide birinin 
gayri safi miktarı yirmi beş bin lirayı geçemez. 

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

Borç ödemeleri : 

MADDE 14. — A) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin 
geçen yıllara ait karşılıklı borçlan «Eski yıllar karşılıklı borçları» faaliyetinden 
ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde : 
a) 1975 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 

program tertiplerindeki ödeneklerinden bu faaliyete, 
b) 1928 - 1974 bütçe ydanna ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 

93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıktan yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1976 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (100 kod 
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Kamu personeli ücretlerinin üst sınır 

MADDE 13. — Tasannın 13 ncü 

Borç ödemeleri : 

MADDE 14, — Tasarının 14 ncü 
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numaralı personel giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç) ayın veya diğer 
program tertiplerine dahil ödeneklerden bu faaliyete, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 
B) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bUtçeli idarelerin Kamu İktisadî 

Teşebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağu teşekküllere ve şahıslara olan 
karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar ve program uygulama borçları, Maliye Ba
kanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili daire veya idarenin mevcut 
veya yeniden açılacak programlardaki tertiplerine aktarılacak ödenekten ödenir. 
Bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan ve3'a CSÜS itibariyle giderlerini 
kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla gene? bütçeden 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu madde hükmü uygulanmaz. 

ilâma bağlı borçlarla Emekli Sandığına ödemeler : 

MADDE 15. — Maliye Bakanlığı bütçesi üe katma bütçelerde yer alan 
«Emekli Sandığına ödemeler» ve «İlâma bağlı borçlar» faaliyetlerindeki öde
neklerin yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı : 

MADDE 16. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirme amacıyle, 
Maliye Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve mukabili ilgiti 
katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlardan, bu maksada 
göre, fazla olduğu tespit edilen kısımları malî yıl sonunda ilgili idarelere ödeme
yerek iptal etmeye, (B) işaretli cetvelde gösterilen miktarlardan fazla olarak kul
lanılan dış proje kredisi karşılıklarını ise kullanıldıkça Hazine yardımından indir
meye, Maliye Bakam yetkilidir. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle yılı içinde nakden ödenme
yen kısımlar, gelecek yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

(Bütçe Karma Kom 

İlâma bağlı borçlarla Emekli Sandı 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci m 

Katma bütçeli idarelere Hazine yardı 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı m 
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Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü hariç) kesin he
saplarına göre Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir kaydolunur. 

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

Yatırım harcamaları : 

MADDE 17. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler 
ckşınrla herhangi bir projeye yatırım harcaması yapdamaz. Proje ismi zikredil-
meyerek ödeneklerin bir proje numarası aMında toplu olarak verUdiği hallerde 
bu toptu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına dair ilgili Bakan tarafın
dan onaylanmış programlarda gösterilen işler esas alınır. 

1976 yüı programına ekli yatıran projeleri için programla tahsis edilen öde
neklerden başka projeler ve amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişik
likler için «1976 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
dair karar» da yer alan usullere uyulur. 

Bu hüküm Kamu İktisadî Teşebbüsleri için de uygulanır. 

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

MADDE 18. —- Dış memleketlerden getirileceEt malzeme karşılığı olarak 
1<G&0 sayılı Mulıasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi gerekince açılmış 
bulunan kredilerin akreditife tahsis olunan miktarlarından, malî yılın son günü 
itibariyle bedeli muhabir bankaya transfer edilmek suretiyle çözülmüş bulunan 
kısma tekabül eden mal tutarları mahsup devresi sonuna kadar yık bütçesinden 
mahsup edilir. Zorunlu hallerde bu süre içinde mahsup sağlanamazsa bu gibi 
dış aunüarda 3010 saydı Kanun hükümlerini uygulamaya Maliye Bakam yetki
lidir. 
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Yatırını harcamaları : 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci m 

Yurt dışından sağlanacak malzeme 
taşıtlara ait kredilerin mahsup süresi : 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci m 
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Geçen malî yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt bedel
leri, taşıtların malî yılın bitiminden itibaren 4 ay içinde teslim edilmesi ve ta
hakkuk evrakının tevdi olunması kaydı ile ayın yıl bütçesinden mahsup olunur. 

Çeşitli fonlara ilişkin hükümler : 

MADDE 19. — A) Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel Kanunu, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yönet
melik ve kararnamelerin gerektirdiği harcamalar için, Maliye Bakanlığı Bütçe
sinin (930 - Malî transferler) programının (09 - Diğer maîî transferler) aStprog-
ramının (301 - Devlet Memurları Kanununun ve yönetmeliklerin gerektirdiği 
giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenekten, gene! bütçeye dahil daire vo katına 
bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer alan (110 - Aylıklar), (120 •• Sözleş
meli personel, yabancı uzmanlar ve yardımcdarı ücretleri), (140 - Sosyal yar
dımlar), (150 - Ek çalışma karşılıkları - üniversitelerin gece öğretimi ile ilgili 
fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti hariç), (160 - Tazminatlar ve ödüller), 
(170 - Ödenekler) harcama kalemlerine ve j % 1 ek karşılıkları ile ilgili tertiplere 
yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu öde
nek Maliye Bakanınca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak, giderlerini, kendi gelirleriyle karşdayan veya esas itibariyle girerlerini 
kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçeden 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

B) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî transferler) programının (09 - Di
ğer malî transferler) altprogramınm (302 - önemli fiyat artışlarının gerektirdiği 
giderler karşılığı) faaliyetindeki ödeneklerden, fiyatlarında önemli artışlar mey
dana gelmesi nedeni ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak mal ve Iıizmetlere 
ilişkin genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet programlarındaki 
harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. Bu ödenek, 
gerektiğinde, Maliye Bakanınca 4 katma kadar artırılabilir. 

O Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî transferler) programının (09 -
Diğer malî transferler) altprogramınm (303 - Yatırımları hızlandırma fonu) 
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Çeşitli fonlara ilişkin hükümler : 

MADDE 19. — A) Devlet Memur 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu 
melik ve kararnamelerin gerektirdiği h 
sinin (930 - Malî transferler) Programı 
ramuıın (30! - Devlet Memurları Ka 
giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenek 
bütçeli idarelerin Eıizrnet programlarınd 
leşmeli personel, yabancı uzmanlar ve 
dımlar), (150 - Ek çalışma karşılıkları 
fazla çalışma ücreti ile konferans ücre 
(170 - Ödenekler) harcama kalemlerine 
yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye 
Maliye Bakanınca ihtiyaç nispetinde artı 

Ancak giderlerini, kendi gelirleriyle 
kendi gelirleri ile karşılamakla beraber 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idar 

B) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (9 
Diğer malî transferler) altprogramınm 
diği giderler karşılığı) faaliyetindeki ö 
meydana gelmesi nedeni ile Maliye Bak 
lere ilişkin, genel bütçeli dairelerle ka 
larındaki harcama kalemlerine aktarma 
ödenek, gerektiğinde, Maliye Bakanınca 

C) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (9 
Diğer malî transferler) altprogramınm ( 
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faaliyelindeki ödenekten, 1976 programının uygulanması, izlenmesi ve koordi
nasyonuna ilişkin kararname hükümlerine göre, 1976 programına ek olarak 
kabul olunacak projelere harcanmak üzere genel bütçeli dairelerle katma bütçeli 
İdarelerin hizmet programlarında mevcut veya yeniden açılacak projeierün ilgili 
harcama kalemlerine ve Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 - İktisadî transferler 
ve yardımlar) programına aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, 
gerektiğinde, Maliye Bakananca 4 katına kadar artırılabilir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya esas itibariyle giderlerini 
kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçeden 
Hazine yardımı aian katma bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygukîiimaz. 

D) Uluslararası kuruluşlarca dış finansman: sağlanan genel ve katma büt
çeli kuruluşlarla Kamu İktisadî Teşebbüsleri projelerinin çeşitli nedenlerle ye
tersiz kalan Türk Lirası giderlerini karşılamak üzere; Maliye Bakanhğı Bütçe
sinin (930 - Malî transferler) programının (09 - Diğer malî transferler) altprog-
raramm (308 - Uluslararası Kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan projelerin 
Türk Lirası giderlerini karşılama fonu) faaliyetindeki ödenekten, genel VJ katma 
bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki harcama kalemleri ile Kamu İkti
sadî Teşebbüslerine yapılacak transferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçe
sinde mevcut veya yeniden açılacak olan harcama kalemlerine aktarma japmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

Maliye Bakam bu ödeneği gerektiğinde ihtiyaç oranında artırabilir. Liu'öde
neğin kullanış şekli ve harcama esasları Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

E) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî transferler) programının (09 -
Diğer malî transferler) altprogramınm (305 - Toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği 
ek giderler karşdığı) faaliyetinde yer alan ödenekten, genel bütçeye dahil dairelerle 
katma bütçeli idarelerin, malî yıl içinde yapılacak toplu iş sözleşmelerinden 
etkilenen harcama kalemlerine aktarma yapmaya Malîye Baksın yetkilidir. Ge-
ı ektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca dört katma kadar artırılabilir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya esas itibariyle giderlerini 
kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçeden 
Hazine j'ardümı alan katma bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 
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yeîindeki ödenekten, 1976 programının 
nuna ilişkin kararname hükümlerine g 
olunacak projelere harcanmak üzere g 
rcüerîn hizmet programlarında mevcut 
cama kalemüerine ve Maliye Bakanlığı 
yardımlar) programına aktarmaya Mal 
ğinde, Maliye Bakanınca 4 katına kadar 

Ancak, giderlerin kendi gelirleri ile 
kendi gelirleri ile karşılamakla berabe 
Hazine yardımı alan katma bütçeli ida 

D) Uluslararası kuruluşlarca d*ş fi 
kuruluşlarla Kamu İktisadî Teşebbüsle 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk L 
Fvakankğı Bütçesinin (930 - Malî transf 
ferler) altpi'ogramının (308 - Uluslara 
projelerin Türk Lirası giderlerini karş 
ne? ve katma bütçeli kuruluşların hiz 
ile Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve d 
ferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı 
olan harcama kalemlerine aktarma yap 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğ 
neğin kullanış şekli ve harcama esasla 

E) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(09 - Diğer malî transferler) altprogra 
rektirdiği ek giderler) karşılığı faaliyet 
dahil dairelerle katma bütçeli idareler 
leşmelerinden etkilenen harcama kalem 
yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek M 
labilir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile 
kendi gelirleri ile karşılamakla berab 
Hazine yardımı alan katma bütçeli ida 



(Hükümetin teklifi) 

F) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî transferler) programının (09 -
Diğer malî transferler) altprogramının (306 - Öngörülemeyen giderler karşılığı) 
faaliyetinde yer alan ödenekten, yerine getirilmesi zorunluğu Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılan olağanüstü hizmet ve giderleri karşılamak amacı ile, genel 
bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında gerekli 
harcama kalemlerini açarak aktarma yapmayı ve bu maddeye göre yapılacak 
ödemelerin esaslarını saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek gerek
tiğinde, Maliye Bakanınca beş katına kadar artırılabilir. 

G) 1976 malî yılı içinde : 

a) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî transferler) programınm (09 -
Diğer malî transferler) aliprograımnın (307 - Yabancı ülkelere verilecek proje 
kredileri karşılığı) faaiiyetindeki ödeneği Bakanlar Kurulu Karan ile tespit olu
nacak yabancı ülkelere açılacak yatırım kredilerine tahsis etmeye; 

b) K= edinin verilme şekil ve şartlarım, uygulanacak faiz haddi ile geri ikicine 
zaman, şekil ve şartlarını tespite; 

c) Bıı ödeneği,, gerektiğinde beş katma kadar artırmaya; 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

H) Maliye Bakanlığa Bütçesinin (930 - Malî transferler) programının, (09 -
Diğer malî transferler) altprogramının (3/304 - Yüksek öğretimde kapasite ar
tırma fonu) faaiiyetindeki ödenekten, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine 
ayna bakanlık veya üniversite ve akademiler bütçelerindeki hizmet programların
da yer alan harcama kalemlerine, münhasıran kapasite artışlannm gerektirdiği 
harcamaları karşılamak amacı ile, aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu tertipte yer alan ödenek, gerektiğinde^ bir katıma kadar artırılabilir. 
I) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının (04 -

Sosyal transferlerle ilgili fonlar) altprogramının (434 - Deprem fonu) faaiiyetin
deki ödeneği, gerektiğinde, yeteri kadar artırmaya ve 1571 saydı Kanunun 1 nci 
maddesinde zikredilen T. C. Merkez Bankasında ihdas edilen (Deprem fonu) 
hesabına tediyede bulunmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

J) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının, 
(04 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar) altprogranıının (3/431 - Genel Sağlık Si-

(Bütçe Karma Kom 

F) Maliye Bakanhğı Bütçesinin (9 
Diğer Malî Transferler) altprogramının 
raaliyetinde yer alan ödenekten, yerin 
lunca kararlaştırılan olağanüstü hizme 
bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
harcama kalemlerini açarak aktarma 
ödemelerin esaslarım saptamaya Mali 
tiğinde, Maliye Bakanınca beş katına 

G) 1976 maiî yılı içinde : 

a) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (9 
Diğer maiî transferler) altprogramının 
kredileri karşılığı) faaiiyetindeki öden 
okunacak yabancı ülkelere açılacak yat 

b) Kredinin verilme şekil ve şar 
ödeme zaman, şekil ve şartlarını tespi 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş k 
Maliye Bakam yetkilidir. 
H) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 

(09 - Diğer malî transferler) altprogram 
site arterin;; fonu) faaiiyetindeki öden 
üzerine aynı Bakanlık veya Üniversi 
programlarında yer alan harcama kale 
gerek t i rd i harcamaları karşılamak am 
yetkilidir. 

Bo tertipte yer alan ödeneği, gere 
Bakam yetkilidir. 

î) Maliye Bakanlığı Bütçesinin, 
(04 - Sosyaü Transferlerle ilgili fonlar) 
iiyetindeki ödeneği, gerektiğinde, yeter 
nun 1 nci maddesinde zikredilen T. C. 
Fonu) hesabına tediyede bulunmaya M 
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gortası fonu) faaliyetindeki ödeneği, gerektiğinde, yeteri kadar artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

îlgili kanunun çıkması halinde, bu ödeneğin harcanma şekil ve esasları Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikle belli edilir. 

K) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının, 
(04 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar) altprogramının (3/432 - Yaşlıkk Sigortası 
fonu) faaliyetindeki ödeneği, gerektiğinde, yeteri kadar artırmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

ilgili kanunun çıkması halinde, gerekli ödemeler bu fondan sağlanacak öde
nekle karşılanır. 

L) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının 
(04 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar) altprogramının (3/433 - Tarım Sigortası 
fonu) faaliyetindeki ödenek gerektiğinde Maliye Bakanlığınca yeteri kadar ar-
tsrılabilir. 

Tarım Sigortası Kanununun çıkması halinde, bu kanunun uygulanmasıyle 
ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü giderler bu fondan karşılanır. Yapı
lacak giderlerin esasları Maliye ve Tarım bakanlıklarınca müştereken düzenle
necek bir yönetmelikle belli edilir. 

M) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî transferler) programı (0.9 - Di
ğer malî transferler) altprogramının (3/312 - Geri kalmış bölgelerde yatırımları 
geliştirme fonu) faaliyetinde yer alan ödeneği geri kalmış bölgelerde yıl içinde 
programa alman yatırım projelerinde kullanılmak üzere ilgili genel ve katma 
bütçeli kuruluşların yatırım tertiplerine ve hizmetin Kamu İktisadî Teşebbüs-
lerince gerçekleştirilmesi halinde Maliye Bakanlığı Bütçesindeki transfer tertip
lerine aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

N) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî transferler) programının, 
(09 - Diğer malî transferler) altprogramının (3/311 - Yeni açılacak aîtı adet 
Devlet Mühendislik ve mimarlık akademilerini tesis ve geliştirme fonu) faali
yetinde yer alan ödeneği, bu akademiler kuruldukça Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesine aktarmaya ve bu maksatla yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

99 — 

(Bütçe Karma Kom 

L) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(04 - Sosyal Transferlerle ilgili Fonlar 
Sigortası Fonu) faaliyetindeki ödene 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili Kanunun çıkması halinde, 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
bir yönetmelikle belli edilir. 

K) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(04 - Sosyal Transferlerle ilgili Fonla 
tası Fonu) faaliyetindeki ödeneği, ger 
Bakam yetkilidir. 

İlgili kanunun çıkması halinde, ger 
nekle karşılanır. 

L) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(04 - Sosyal Transferlerle ilgili fonlar 
Fonu) faaliyetindeki ödenek gerektiğ 
artırılabilir. 

Tarım Sigortası Kanununun çıkm 
ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her 
pılacak giderlerin esasları Maliye ve 
lenecek bir yönetmelikle belli edilir. 

I M) Maliye Bakanlığı Bütçesinin, ( 
ğer Malî Transferler) altprogramının 
ları Geliştirme Fonu) faaliyetinde yer 
içinde programa alman yatırım proje 
katma bütçeli kuruluşların yatırım ter 
büslerince gerçekleştirilmesi halinde M 
tiplerine aktarmaya Maliye Bakam ye 

N) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(09 - Diğer Malî Transferler) altprog 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka 
yetinde yer alan ödeneği, bu akademil 
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Faiz farkı ödemeleri : 

MADDE 20 — 7/5822 saydı Kararname ile yürürlükten kaldırılan Banka ve 
müstakrize faiz farkı ödenmesine dair» 7/1118 ve 7/1198 sayılı kararnamelerde 
öngörülen ödemeler, bu maksatla Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930 — Program, 
05 altprogram, 266 faaliyetine konulan ödenekten karşılanır. 

Nükleer enerji sahası : 

MADDE 21 — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Kanunla tasdik olunan Nük
leer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete dair sözleşmenin 7 nci maddesi kapsa
mı içinde vukua gelecek hasar bedellerini karşılamak üzere, gerekli ödeneği Baş
bakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme şart ve esaslarını 
tespite Maliye Bakam yetkilidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine yapılacak aktarmalar : 

MADDE 22 — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının kendi hesaplarına 
genel bütçeli dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt dışın
da okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine konulmuş olan odcneklerdcEi ge
rekli miktarlarım, bu kanuna bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve bu öğrencilerin her 
çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) işaretM cetvelde ilgili kurumun bütçesinde 
mevcut veya yeniden açılacak program, altprogram, faaliyet veya projelerdeki 
harcama kalemlerine, ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bayındırlık ve Köy İşleri bakanlıkları bütçelerine yapılacak aktarmalar : 

MADDE 23. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, dernekler, 
vakıflar ve kurumlar tarafından veya dış yardımlardan; 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve benzeri te
sisleri ile bunlara ilişkin tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyle Ba
yındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

(Bütçe Karma Kom 

çesine aktarmaya ve bu maksatla yen 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Faiz farkı ödemeleri : 

MADDE 20. — Tasarımıı 20 nci m 

\'iiıdcer enerji sahası : 

MADDE 21. — Tasarının 21 ııci m 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine ya 

MA DDK 22. — Tasarının 22 nci m 

Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlıkla 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü m 
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b) Sulama ve içme suyu inşaatı ile tesisi, yol, köprü, tesis yaptırılması, bakı
mı, etüd, araştırma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile Köyişleri 
Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaretli cetvelde açılacak özel tertibe ge
lir; diğer taraftan (a) fıkrasındakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındakiler 
Köyişleri Bakanlığı bütçelerinde (A) işaretli cetvellerin sonunda açılacak öze! 
program, altprogram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine ödenek 
kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımlar, ertesi yıla yukarıdaki esas
lara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur, 

Bayındırlık Bakam (a) fıkrasında belirtilen işlerin ifasında ilgili kuruluşların 
ihale mevzuatım uygulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda, gelir ve ödenek kaydı iş
lemini beklemeksizin (A) işaretli ödenek cetvelinin 5MH program., altprogranr 
faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapabilir. İşin bitiminde, yapılan 
hatcanıalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, alt program, faali
yet veya projelerindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye 
Bkanı yetkilidir. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili olarak, genel ve katma büt
çeli kuruluşların 1975 ve daha önceki yıllar bütçelerindeki öze5 tertiplerinde mev
cut ödeneklerden; genel bütçedekiieri doğrudan doğruya aktarmaya, katma büi-
çelerdekileri ise önce ilgili bütçeye gider kaydım yaptırarak Hazineye ödetmeye 
ve ödenen miktarı bir yandan genel bütçeye gelir ve diğer yandan Köy İşleri Ba
kanlığı bütçesinin sonunda açılacak özel program, altprogram, faaliyet veya pro
jelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri arasın-
daki aktarma işlemleri : 

MADDE 24 — Millî Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komu
tanlığınca veya Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Savunma Bakanlığına 
cari malî yıl içinde ifa edilen hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile, varı-

(Bütçe Karma Komisy 

Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma 
daki aktarma işlemleri : 

MADDJü 24. — Millî Savunma Bakan 
mutanlığına veya Jandarma Genel Komu 
lığına carî malî yıl içinde ifa edilen hizm 
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lacak mutabakat üzerine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faaliyet ve 
projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkez
den yönetilmesi gereken, ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ast bir hiz
metin diğer bir program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği, ilgili program, 
altprogram, faaliyet veya projeler arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya 
Maliye Balon yetkilidir. 

Miliî Savunma Bakanlığı bütçesinde yer alan hizmet programlarındaki tertip
lerden (100 — Personel giderler! harcama kalemleri hariç) tasarrufu mümkün gö
rülen ödenek miktarlarını aynı veya farklı programlar içinde mevcut (470 — Sa
vunmadın Gerektirdiği Alım ve Giderleri) harcama kalemlerine aktarmaya Ma 
Bakanı yetkilidir. 

Bağış ve yardım yolu ile gelen malzemeler : 

MADDE 25 — Genel bütçeye dahil daireler ile katma büîçeii idarelere dış 
kaynaklardan veya Uluslararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile ge
lecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi 
amacı ile, bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak 
harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetekilidir. 

Askerî yardım yolu ile gelen malzemeler : 
MADDE 26 — 1976 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için yaban

cı devletlerden askerî yardım yolu ile veya sair suretlerle fiilen sağlanacak mal
zeme ve eşya bedellerini bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açdacak bir tertibe gö-
Iir ve mukabilini Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertiplere öde
nek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığınca yabancı ülkelere yapılacak hizmet karşılıkları : 
MADDE 27 —-. (A) Millî Savunma Bakanlığınca yabancı devletler ve Ulus

lararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan kara, 
deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira veya ücret tutarlarının : 

(Bütçe Karma K 

ile, varılacak mutabakat üzerine, i 
liyet ve projeleri arasında karşılık 
yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Ja 
»lan Silâhlı Kuvvetlerin tek merke 
hizmetleri ile bir programa ait bir 
tülmesi halinde ödeneği, ilgili prog 
sında karşılıklı olarak aktarma yap 

Millî Savunma Bakanlığı ve Ja 
alan hizmet programlarındaki? ter 
kalemleri hariç) tasarrufu mümkü 
farklı programlar içinde mevcut (47 
ler) harcama kalemlerine aktarmay 

Bağış ve yardım yolu ile gelen ma 

MADDE 25. — Tasarının 25 

Askerî yardım yolu ile gelen malz 

MADDE 26. — Tasarının 26 

Milli Savunma Bakanlığınca yab 

MADDE 27. — Tasarının 27 n 
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B) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve 
eğitim gören yabancı devlet uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraf
lar karşılığında bu devletlerce ödenen miktarın; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek hava meydanla
rının bakım ve onarımları için yapılacak masrafların NATO makamlarınca kar
şılanacağı öngörüldüğünden, bu işler için verilecek paraların; 

Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir taraftan bütçeye gelir diğer taraftan 
adı geçen Bakanlık Bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydet
meye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktarlardan yıh içinde harcanmayan 
kısımlarını ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

DPT. Etüt ve proje ödenekleri : 

MADDE 28 — A) Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesinin (Planlama hizmet
leri) programı (Araştırma ve inceleme hizmetleri) aStprogramının (Etüd ve proje 
Hizmetleri) projesinde yer alan ödenekten bir kısmım, Devlet Planlama Teşkilâ
tınca lüzum görülen hallerde harcama amaçlarına uygun çalışmaların yaptırıl
ması amacı ile, genel ve katma bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarmaya ve 
bununla ilgili diğer işleri yapmaya Malîye Bakanı yetkilidir. 

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

B) Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin (111 — 04 — 3 — 001 — 900) kod 
numaralı tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelerde tarımsal ge
liştirme ve çiftliklere ait program ve projeleri desteklemek amacı ile, genel ve 
katma bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama 
kalemlerine aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. Aynı maksatlarla diğer kamu 
kuruluşlarınca yapılacak ödemelerde bu tertipten karşılanır. 

Tahsis amacı kalmayan bağışlar : 

MADDE 29. — Tahsis amacı gerçekleştirilmiş olan veya tahsis amacının 
gerçekleştirilmesine yetersiz duruma düştüğü tespit edilen özel ödenek artıklarım, 

(Bütçe Karma Komisyo 

DPT. Eiüt ve. proje ödenekleri : 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci ma 

Tahsis amacı kalmayan bağışlar : 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddes 
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ilgili kuruluşun teklifi üzerine iptal etmeye ve buna ilişkin işlemler yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bağlı Cetvellere îlişkin Hükümler : 

(A) Cetveli : 

MADDE 30. — Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı ekli (A) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir, 

(B) Cetveli : 
MADDE 31. -— Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 

1976 malî yılında da devam olunur. 
Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık hisseden malî yıl içinde 

tahsil edilecek kısmı, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli gelirleri) tertibine gelir kaydolu
nur. 

MADDE 32. — A) Okul pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılıncaya kadar, okul pansiyonları gelirlerinin °/c 25'i bütçenin (B) cet
velindeki (Pansiyonlu okul ücretleri karşılığı) tertibine gelir kaydolunur. 

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

C) 18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan zamlar dolayısıyle yeni fiyatlarla zamdan 
önceki fiyat arasındaki farka göre Tekel maddeleri satışından elde edilen hâsı
lat, Gelir Bütçesinin özel gelirleri ve fonlar gelir türünün fonlar kesmine «Tekel 
zamları Fonu» maddesine gelir kaydolunur. 

MADDE 33. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı 
döner sermayeli kuruluşların bir ay içindeki gayri safi gelirlerinden % 15'e kadar 
olan kısmını genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu 
oran döner sermayeli kuruluşların nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiy
le, malî yıhn ilk ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Döner sermayeli ku
ruluşların hesap dönemi sonundaki bilançolarına göre tespit edilen safi gelirlerin
den, peşin olarak ödenmiş olan miktar mahsup edilir ve bu işlem sonunda arta 
kalan miktar ayrıca bütçeye gelir kaydedilir. Peşin olarak ödenen miktar, bilanço 
kârından fazla ise bir iade yapılmaz. 

(Bütçe Karma 
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Döner sermaye saymanları, her ayın 20 nci gününe kadar, geçen ayın döner 
sermaye gayri safi gelirinden Maliye Bakanlığınca belli edilen miktarı beyan 
etmek ve Hazineye yatırmakla yükümlüdürler. Bu görevin yerine getirilmemesi 
halinde, Hazineye yatırılması gereken miktar, döner sermaye sorumlu sayman
lıklarından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Bu madde gereğince yapılacak tahsilat gelir bütçesinde açılacak (Döner ser
maye gelirleri) tertibine gelir kaydedilir. 

Bu maddenin kapsamına giren kurumlarla, uygulama biçim ve esasları Ba
kanlar Kurulunca belli edilir. 

MADDE 34. — Özel Fonlardan : 
a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 

gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddeîerîne dayanarak, Bakanlar Kurulunun 
2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 saydı karan gereğince tesis edilen «îstikrar Fonu» na 
yatırılacak paraların net bakiyesini, 

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

c) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin J nci fıkrası 
gereğince açılan «Akaryakıt İstikrar Fonu» nun net geSSr fazlasını, 

Gelir bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Diğer cetveller : 

MADDE 35. — A) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler (C) cetvelinde; 
b) Kanunlarla bağlanmış vatanî hizmet maaşları (Ç) cetvelinde; 
c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar (G) 

cetvelinde; 

B) 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından idare edilen okul pansiyonları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı 
(M) işaretli cetvelde; 

(Bütçe Karma Komisy 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü madde 

Diğer cetveller : 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci madde 
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C) 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
nun; 

a) 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa Mükellefiyeti yoluyle alınacak 
hayvanların alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde; 

b) 38 ncı maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alını değerleri bağh 
(P) işaretli cetvelde; 

D) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 9 ncu maddesi ge
reğince kurumların satın alacakları taşıtların azamî satınalma bedelleri, bağh 
(T) işaretli cetvelde; 

E) Harcamalara tut formül, bağlı (R) işaretli cetvelde; 
gösterilmiştir. 

MADDE 36. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 
ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı nispet ve yevmiye miktarlarına iliş
kin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu madde ile aynı Kanunun 34, 
45 ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken misil, 
nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

Yukarıdaki hükümlere ilâveten (H) cetvelinin uygulanmasında, aşağıdaki esas
lara göre işlem yapılır : 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki asgarî 4 lira yevmiye (35) lira 
olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı Kanuna ilişik (1) 
ve (2) sayılı cetvellerdeki 475 lira aylık tutarı yerine 6 ncı derece kadrosu, (2) sa
yılı cetveldeki 1 000 liralık tutar yerine 1 nci derece kadrosu esas tutulur. 

c> Gerekli kanunî değişiklik yapılıncaya kadar Harcırah Kanununun 33 ncü 
maddesinin (b) bendi hükümlerine göre tespit edilen yevmiyeler; Bakanlık ve 
müstakil genel müdürlük müfettiş ve müfettiş muavinleri ile Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzman ve Uzman Muavinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş ve Mua
vinleri, tik Öğretim Müfettişleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve 

(Bütçe Karma 
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Müfettiş Muavinleri, Bankalar Yeminli Murakıpları ve Murakıp Muavinleri, 
bakanlıklar merkez teşkilâtına dahil kontrolörler ve Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu ve Uzman ve Uzman Muavinlerine, 1976 malî yıknda yetkili ma
kamlarca onaylanan program çerçevesinde yapacakları teftiş, tahkik vs; ince
lemelerde, görevin ifa edildiği mahalle ve kurumun teşkilât merkezinin bulun
duğu yere bakılmaksızın 1 nci fıkra hükmüne göre ödenir. 

d) Belediye hudutları haricinde vazife gören Defterdarlık Kontrol Memur
ları için en az yevmiye miktarı 45 lira olarak tespit edilmiştir. Bunların Maliye 
Müfettişleri, Maliye Hesap uzmanları ve gelirler kontrolörleri ile birlikte memu
riyet merkezleri dışında tertip edilecek çalışmalara katılmaları halinde, yevmiye
lerinin bu miktar üzerinden ödenmesine devam olunur. 

e) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümulüne girenlerin yurt dışı yev
miyelerinde uygulanacak emsaller Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

f) Yurt clışsıı:?. veya yurt dışında uçakla yapdacak görev seyahatlerinde, 
CusrMîur'yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Tür
kiye Büyük IVOet Meclisi üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet komutanları 
ile resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eşlerine; Bakanlar Kurulu kararma 
müsteniden yaptıktan daimî veya geçici görev seyahatlerinde kr.dro dereceleri 
(1) olan subay ve devîet incin urlar; ile müsteşar ve elçilere 1 nci, 'ıııniann dışın
dakilere turist sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Ancak, dsş ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil görevi ve
rilmiş bulunanların, yurt dışında yaptıkları görev seyahatlcriylc elçilerden yurt 
dışında bir yere veya merkeze istişare amacıyle çağırılanlara kararname alın
maksızın 1 nci mevki üzerinden yol masrafı verilir. 

g) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesine göre verilecek tazmi
natın hesabında, yeni kadro aylık tutarları esas alınarak söz konusu maddeye 
göre oranlar yeniden tespit edilinceye kadar kadro ayhk derecelerine (Devlet 
Memurları Kanununun 45 nci maddesine göre yapdan atamalar hariç) tekabül 
eden 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki ayhk tutarları esas alınır. 

(Bütçe Karma Komisyo 
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İKİNCİ KISIM : Kamu Personeline ilişkin hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Aylıklara ve kadrolara ilişkin hükümler : 

Katsayı esası : 

MADDE 37. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi 
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının ayhk 
tutarlarına çevrilmesinde (9) katsayısı ve 14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sav ıh Ka
nunun 17 . 6 . 1975 tarih ve 1908 sayıh Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
zikredilen gösterge tablolarına (1) katsayısı uygulanır. 

Kadrolar ve kadro derişikliği : 

MADDE 38. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis 
edilip intibak işlemlerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 197!, 1972, 1973, 
1974 ve 1975 malî yılları bütçe kanunlarının ilgili maddeleri hükümleri uyarınca 
Kurumlara tahsis edilmiş oîan kadrolar, 1976 malî yılı içinde de geçerlidir. 

b) 15 . 5 . 1975 tarih ve 1897 saydı Kanun ile kanun hükmünde kararna
melere göre intibakı yapılan personelin aylıkları, kurumlara tahsis edilen kadro
lara müsteniden, söz konuşa kanun iîe kararnamelerin intibak hükümlerine göre 
tespit ediüen dereceleri üzerinden ödenir. 

Ancak, 657 saydı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanun ik ekle
sen ek geçici maddeler iîe 15 . 5 . 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelere göre yapılan intibaklarda ortaya çıkacak hatalar 
veya İtirazh işlemler ile kazaî mercilerce verilen kararlara göre düzenlenecek 
düzeltilmiş intibak formları ayhk ödemelerine esas alınır. 

c) 1322 saydı Gene! Kadro Kanununun 3 ncü maddesi hükümleri uyarınca 
alman 13 . 11 . 1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu kararnameyi 
değiştiren ve değiştirecek olan kararnamelerde yer alan hükümlerin uyguîanma-

(Bütçe Karma K 
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sına devam olunur. Ancak, her kurum için bu fıkra gereğince mali yıl içinde 
birden fazla kararname çıkarılamaz. 

d) Genel ve katma bütçeli kuruluşlar kadrolarında mevcut merkez ayniyat 
saymanlıkları ile Maliye Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorumlu 
saymanlıklarda istihdam olunan memurlardan Maliye Bakanlığınca gerekli görü
lenlerin kadroları ilgili kuruluş kadrolarından tenkis edilerek Maliye Bakanlığı 
kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda istihdam olunan memurlardan istekli bulu
nanlar nıüracatları üzerine, bu suretle Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara 
naklen atanarak, aynı saymanlık müdürlükleri ile sorumlu saymanlıklar ve mer
kez ayniyat saymanlıklarında görevlendirilirler. 

MADDE 39. — A) Kurumlara tahsis edilmiş bulunan kadrolardan değiş
tirilmesi gerekli görülenler, söz konusu kadroların boş olması, şahsa bağlı olup 
da iptal edilmesi gereken kadrolardan olmaması ve aralarında dört dereceden 
(4 dahil) fazla fark bulunmaması kaydı Üe, ilgili kurumun teklifi, Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca aynı veya diğer bir sınıftan 
veya değişik derece ve unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilir. 

Ancak, geri verilecek veya ihdas edilecek kadrolardan herhangi birinin 1 - 4 
derecelere girmesi halinde, değiştirilmesi gerekli görülen kadrolar, yukarıda be
lirtilen kayıtlara uyulmak suretiyle ilgili kurumun teklifi, Devlet Personel Daire
sinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca aynı 
veya diğer bir sınıftan veya değişik derece ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

Kurumlar malî yıl içinde 2 defadan fazla kadro değişikliği talebinde bulu
namazlar. 

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

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları yapı
lan Devlet Memurları bu kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanlarını 
taşırlar. 

b) İntibakların yapıldığı sırada kuruluş kanunlarının ilgili madde veya 5439 
saydı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak başka görevlerde çalış
tırılanlar fiilen ifa ettikleri görevin unvanım muhafaza ederler. 

(Bütçe Karma Kom 

39. — Tasarının 39 ncu m 
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Kadro ihdas ve iptali : 

MADDE 40. — A) Malî yıl içinde aşağıdaki hallerde, kadro değişikliği 
suretiyle kadro temin edilmediği takdirde, ilgili kurumun talebi, Devlet Personel 
Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kadro ihdas edilebilir. 

a) Kurumlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanlardan istihdamı gerekli 
görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadroları bulunmaması halinde as
kerlik görevinden döneceklerin yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurulması öngörülen ünitelerde 
istihdam edilecek memurlar için; 

d) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1976 yılı programında kurulması 
veya genişletilmesi öngörülen hizmet ünitelerinde veya önceden öngörülmesi 
mümküm olmayan zorunlu hizmet genişlemelerinin gerektirdiği ünitelerde istih
dam ediSecek macEaürîar içia; 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun görev ve unvan değişikliği ile 
ilgili amir hükümleri gereğince kadro tahsisinin sağlanması için; 

B) Aşağıdaki hallerde mevcut kadroların iptali suretiyle kadro ihdasına 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

a) 1322 sayılî Genel Kadro Kanununum 3 ncü maddesi gereğince şahss? bağlı 
kadrolardan unvanları 7/3434 sayılı kararnamede ve ek ve tadillerinde yer alan
ların boşalmaları halinde, bu kadroların iptali ile kararnamelerdeki derecelerden 
kadro temini için, 

b) 13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar ile bu 
Kararnameyi değiştiren kararnameler gereğince kurumlara eski kadroların iptali 
suretiyle tahsis edilecek kadrolar için, 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, hakimlik ve savcı
lık meslekleri ile Devlet Planlama Teşkilâtı personeline ait kadro cetvelleri : 

MADDE 41. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ve 
Devlet Planlama Teşkilâtı personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay 
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ve Yargıtay başkanlıkları ile Adalet bakanlığında hâkimlik ve savcılık meslek
lerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri yapanların kadro cetvelleri 
bu kanuna eklidir. Bu kadrolar hakkmda bu kanunun kadrolara ilişkin hüküm
leri uygulanmaz. Ancak, bu kanunun intibak formlarına müsteniden aylık öde
melerine Uîşkin hükümleri saklıdır. 

Öğretim üye ve yardımcıları kadroları : • 
MADDE 42. — A) 1765 saydı Üniversite Personel Kanununa göre intibakı 

yapaîan personele, kuruluş ve kadro kanunlarının anılan kamına uygun şekilde 
değiştirilmesine veya yeni kadro kanunlarının çıkarılmasına kadar; söz konusu 
kanunun geçici 5 nci maddesine göre aylık ödenmesine devam olunur. 

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

B) Kuruluş ve kadro kanunları ile alınmış kadrolardan boş olanîara atama 
yapılabilir. Ancak, atama yapılacak kadronun, atanacak personel!b:ı 1765 saydı 
Kanunda öngörülen duruma uymaması halinde, üniversite senatolarının (Aynı ka
nuna tabi diğer yüksek öğretini kurumlarında üniversite senatosu yerine geçen 
kuruluşların) isteği ve Maliye Bakanlığının . teklifi üzerine, eski kadronun iptali 
suretiyle personelin durumuna uygun ayın unvanlı kadronun ihdasına Bakanlar 
.Kurulunca karar verilebilir. 

C) 1973 yıh Bütçe Kanununa ekli (L) cetvellerinde gösterilen kadrolar, 
ilgili üniversite veya diğer yüksek öğretim kunttıiîunuu itmeği ürerine Maliye Ba-
İtaniığcnc'a serbest bırakılabilir. 

Yurt dışı aylıkları : 
MADDE 43„ — Devlet memurlarımın yurt dışı aylıkları, yurt dışında işga! 

ettikleri !-\adro, derece ve kademelerinin (Devlet Memurlan Kanonunun 45 nci 
maddesine göre atanmalarda kazanılmış hak aylık derece ve kadercıelerinin) 
1973 malî yılındaki nei tutarlarına 3 . 10 . 1975 tarihli V2 7/10720 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı iie tespit edilen emsaller uygulanmak suretiyle bulunacak miktar
lar üzerinden ve söz konusu Bakanlar Kurulu kararında tespit edilen esasîar da
hilinde ve aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak ödenir. 

(Bütçe Karma Kom 

Öğretim üye yardımcıları kadroları 
MADDE 42. — Tasarının 42 nci m 

Yurt dışı aylıkları : 
MADDE 43. — Devlet memurları 

ettikleri kadro derece ve kademelerini 
maddesine göre atanmalarda kazanılm 
kurlarla yeni emsaller tespit edilene k 
30 . 10 . 1975 tarihli ve 7/10720 sayd 
emsaller uygulanmak suretiyle bulunac 



(Hükümetin tckKfi) 

a) Sürekli görevde yurt dışında bulunan memurlara transfer edilecek ya
bancı para miktarını sabit tutmak amacıyle, Ocak 1975'teki kur ile transfer 
anındaki kur arasındaki fark, ilgili kurumca ödenir. Ve bu miktar «Para değeri 
değişikliğinden doğan fark» başlıklı bir sütunda gösterilir. 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine geçmesi gereken mahallî 
para miktarını muhafaza amacıyle, transfer edilen yabancı para ile mahallî para 
arasında meydana gelen ve gelecek olan ve T. C. Merkez Bankası veya Büyükeî-
çiliklerce bildirilecek değer değişiklikleri de ayrıca nazara alınır. Ve bundan do
ğacak fark da yukardaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, Hükmünde kararnameSer veya 1897 sayılı Kanun 
hükümlerine göre intibak ettikleri dereceleri atandıkları veya işgal etmekte ol
dukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan memurSann yurt dışı ayukî&n, 
yurt dışı kadro derecelerine göte ödenir. Bunlardan intibak ettikleri veya kaza
nılmış aylık dereceleri, yurt dışkıda atandıkları veya işgal etmekte oldukları 
kadro derecelerinin üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 nci mad
desinin kazanılmış hak ayl.'k derecelerinden daha aşağı derecelere atanan me
murların aylıkları üe ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem yapılır. 

c) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 1897 sayıh Kanun ile değişsk 
4 ncü maddesinin (B) bendine göre sözleşme ile istihdam olunan personelin si
gorta primlerinin hesabında, 506 sayıh Kanunun 77 nci maddesinde yazılı öde
melerin brüt toplamı yerine varsa emeklilik müktesebine eşit derece, yoksa 15 nci 
derecenin 1 nci kademesine tekabül eden aylık tutarları esas aiımr. 

MADDE 44. — 25 . 3 . 1970 tarih ve 7/414 sayılı Kararnameye göre staj 
ve tahsil için, kendilerine belli bir ödenek verilmek suretiyle yurt dışına gönde
rilenlere, gidiş ve dönüş yollukları hariç olmak üzere, 10 . 8 . 1970 tarihinden 
önce ellerine geçen döviz miktarlarını sabit kılmak amacıyle malı yıl içinde yapı
lacak döviz satışlarında 10 . 8 . 1970 tarihinden önceki döviz satış kuru ile bu 

tarihten sonraki döviz satış kurları arasındaki farklar 1976 malî yılı Bütçesinin 
ilgili tertiplerinden ödenir. 

(Bütçe Karma Kom 

kanlar Kurulu kararında tespit edilen 
göz önünde tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bul 
para miktarını sabit tutmak amacıyle, 
değin, Ocak 1973'teki kur ile transfer a 
ödenir. Yeni kurların tespitinden sonra 
Ve bu miktar «Para değeri değişikliğin 
terilir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükm 
nun hükümlerine göre intibak ettikleri 
oldukları yurt dışı kadro derecelerinin 
ları, yurt dışı kadro derecelerine göre 
kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında 
kadro derecelerinin üzerinde olanlar ha 
desinin kazanılmış hak aylık derecelerin 
ların aylakları üe ilgili (B) bendi esaslar 

c) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayı 
dördüncü maddesinin (B) bendine göre 
sigorta primlerinin hesabında, 506 sayıl 
melerin brüt toplamı yerine varsa emek 
derecenin birinci kademesine tekabül e 

d) 657 sayılı Devlet Memurları K 
yılı içinde emsaller yeniden tespit edild 
Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarih 
daki esaslar dahilinde ve yeni emsaller 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü m 



(Hükümetin teklifi) 

Eski sözleşmeli yabancı personelin aylıkları : 

MADDE 45. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile uygulanmasına son 
verücn 4/1 öl 95 sayılı Kararnameye bağlı yönetmelik hükümlerine göre ve (E) 
cetvelinden alman kadrolarda istihdam edilmekte iken yabancı uyruklu olduktan 
için intibaktan yapılmayan kimselerin, sözleşme ile çahşnnîmalanna devam 
olunabilir. 

Bunlara ödenecek sözleşme ücretleri, ilgililerin, hizmet süreleri, öğrenim du
rumları ve ihtisasları ile diğer nitelikleri gözönüne alınarak 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununun 4 ncü maddesinin (B) bendi hükmüne göre Bakanlar 
Kurulu karan ile tespit olumu*. 

Yeni sözleşme yapılıncaya kadar ücretleri, 1976 malî yılında; 1694 sayılı 
1973 malî yık Bütçe Kanununun 28 nci maddesinin 2 nci fücrası esaslarına göre 
tespit olunan tutarian üzerinden ödenir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Sosyal yardım ve yan ödemeler • 

Aile yardımı : 

MADDE 46. — 657 saydı Devlet Memurlan Kanununun 202 - 205 nci ve 
926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri 
gereğince ödenecek olan aile yardımı 1976 malî yüuıda yalnız çocuklar için 
verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için (50) liradır. 

Eşlerden birinin 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 87 nci maddesi 
kapsan t» na giren kuruluşlarda, toplu iş sözleşmesi gereğince memur olan eşden 
dalıa az miktarda aile yardımı ödeneği alması halinde memur olan eşe beher 
çocuk için aradaki fark ödenir. 

Doğum yardımı : 

MADDE 47. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 207 nci ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğince 
ödenecek olan doğum yardımı (300) lira olarak ödenir. 

(Bütçe Karma Ko 

Eski sözleşmeli yabancı personelin 

MADDE 45. — Tasannın 45 nci 

İKİNCt BÖLÜM : Sosyal yardım 

Aile yardımı : 

MADDE 46. — Tasannın 46 ncı 

Doğum yardımı : 

MADDE 47. — Tasannın 47 nci 



(Hükümetin teklifi) 

Eşlerden birinin 657 sayda Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesi 
kapsamına giren kuruluşlarda, toplu iş sözkşMiesi gereğince oıemur olan eşder» 
daha az miktarda doğum yardımı ödeneği alması halinde memur olan eşe beher 
doğum için aradaki fark ödenir. 

Mahrumiyet yeri ödeneği : 

MADDE 48. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 ve değişik 
196 ve 197 nci maddeleri uyarınca verilecek mahrumiyet yeri ödeneği : 

a) Birinci .bölgede, ayda (30*0) lirayı, 
b) İkinci böügcde, ayda (200) lirayı, geceme/, 
B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 - 160 net 

maddeleri uyarınca verilecek mahrumiyet yeri ödeneği birinci derece için (300) 
lira olarak tespit edilmiştir. 

C) Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirildiği i! ve bölgelerde çalışan sağlık ve yar
dımcı sağlık personeline 26/8/1963 tarih ve 6/2150 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 
ile kabul edilen yönetmelik ve bu yönetmeliğe ek olarak çıkarılmış bulunan yönet
meliklerde tespit olunan esaslara göre «Mahrumiyet tazminatı» ile «Seyyar hiz
met tazminatı» ödenir. Ancak, bunlara 657 sayılı Kanunun 196 ve 197 nci mad
delerine göre tespit edilen «Mahrumiyet yeri ödeneği» nin daha fazla olması ha
linde «Mahrumiyet yeri ödeneği» ödenir. 

İkramiye ve Mükâfatlar : 

MADDE 49. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü maddesine 
göre çıkarılacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar; 

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

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 86 nci maddesi gereğince para 
mükâfatı öngörülenlere yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına ay
nı kanunun 86 nci maddesinde belirtilen nispetlerin uygulanması suretiyle bulu
nacak miktardaki para mükâfatlarının, ödenmesine devam olunur. 
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(Bütçe Karma Kom 

Mahrumiyet yeri ödeneği : 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci m 

İkramiye ve mükâfatlar : 

MADDE 49. — Tasarının 49 ncu m 



(Hükümetin teklifi) 

Yiyecek Yardımı : 

MADDE 50. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine 
göre Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk Silâhlı Kavvetlerinde 
(Jandarma dahil) görevli Devlet Memurları ile ordu hastabakıcı, hemşire ve ebe
lere yiyecek yardımı karşılığı ayda 75 lira ödenir. 

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

Fazla Çalışma Ücreti : 

MADDE 51. — A) 657 sayılı Devîet Memurları Kanununun değişSk 178 nci 
maddesine ve Devlet Memurları Fazîa Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre 
Bakanlar Kurulu Karanyle yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına da
yanarak saat başına yapılacak ödeme 2 liradan az 15 liradan çok olamaz. 

Özel yönetmeliklerine göre Cumhuriyet Senatosu Ve Millet Meclisi peısonesi
ne yaptırtacak fazla çalışma için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas alınır. 

lî) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, yüksek okullar ve aka
demilerde ^ecc öğrenimimin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve müdür
lere, 600, müdür yardımcılarına 450, fakülte sekreterlerine 500, fakülte yönetim 
kurullarınca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlardan yardımcı 
hizmetler sınıfında bulunanlara 300 ve diğer sınıflarda bulunanlara 400 lira ay
lık fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 173 
nci maddesi uyarınca çıkarılan fazla çalışma yönetmeliğinde gerekli değişiklik 
yapılıncaya kadar; 

1. Emniyet hizmetleri sınıfında iller ve bölge kuruluşlarında görevli Dev
let Memurlarından; 

a) İçişleri Bakanlığınca haftada bir gün dinlenme izni uygulanan yerlerde gö
revli personele ayda 1 040 lira, 

b) Haftada 2 gün dinlenme izni uygulanan yerlerde görevli personele ayda 
560 lira. 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez kuruluşunda ve bu kuruluşa bağlı 
öğretim, eğitim ve sağlük kurumlarında veya birimlerinde görevli emniyet Sıizmet-

(Bütçe Karma K 

Yiyecek yardımı : 

MADDE 50. — Tasarının 50 nc 

Fazla çalışma ücreti : 

MADDE 51. — A) 657 sayılı D 
maddesine ve Devlet Memurları Fa 
Bakanlar Kurulu karanyle yürüdüğe 
narak saat başına yapılacak ödeme 2 

Özel yönetmeliklerine göre, Cum 
line yaptırılacak fazla çalışma için ö 
nır. (Ancak, TRT'de çalışan person 
cak ödemelerin miktarı 4 liradan az 

B) En az c/0 50 öğrenci kontenj 
telerde, ikinci öğretimde görev alan 
lere 500, fakülte sekreterlerine 450 
demlere 250 lira aylık fazla çalışma 

C) Gece öğrenimi yapan ünive 
akademilerde gece öğreniminin deva 
dürlere 600, müdür yardımcılarına 4 
tim kurullarınca ve okul müdürlük 
dımcı hizmetler sınıfında bulunanlar 
lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir 

D) Emniyet Teşkilâtı Kanunun 
nunun fazla çalışma ücretleriyle ilgil 
desiyle değişik 178 nci maddesinde g 

1. Emniyet hizmetleri sınıfında 
sonele ayda 1 540 TL., 



(Hükümetin teklifi) 

leri sınıfı personeli ile, eğitim, teknik ve sağlric sınıfı personeline ayda 400 ura. 
Fazla çalışma ücreti verilir. 
Emniyet hizmetleri sınıfında yukarıdaki fıkraya göre ödenen fazla çalışma üc

retleri, görev esnasında veya görevden dolayı yaralanma veya sakatlanma nede
niyle görevin yapılmaması hallerinde kesilmez. 

D) Devlet Memurları Fazîa Çalışma Yönetmeliği gereğince özel fazla ça
lışma programlan hazırlanıp Bakanlar Kurulu Karartyle yürürlüğe konulunca
ya kadar, 25/6/1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun l nci maddesine göre tam gün 
çalışma yapanlara veriüen tazminatın ödenmesine devam olunur. 

E) 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü maddesine 
göre, normal çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp ver
meleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücretlerin, aynı 
kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olunur. 

(Bütçe Karma Kom 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü m 
öğretim, eğitim ve sağlık kurumlarınd 
metlileri sınıfı personeli ile genel idare 
ayda 800 TL. 

Fazla çalışma ücreti verilir. 
Emniyet Teşkilâtında görevli emniy 

nıfında görevli personele yukarıdaki f 
retleri, 

a) Görevin yapılması esnasında ve 
veya sakatlanma hallerinde, 

b) Yurt içinde yapılan hizmet içi 
c) Sürekli görevle atamalardaki m 
e) Görevlerinin mahiyeti icabı, gü 

bıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan p 
400 TL. maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre ödenen aylık fazl 
görevden yaralanma veya sakatlanma 
kesilmez. 

f) Orman Genel Müdürlüğünde ç 
ve döner sermaye bütçelerinden aylık 
icabı fazla çalışma günlerinin tespit ve 
yan Orman Muhafaza Memurlarına ay 
törü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santr 
Haziran - Ekim aylarına münhasır olm 
ödenir. 

Muhafaza memurlarının görev es 
veya sakatlanma nedeniyle görevin yap 
kesilmez. 

g) Devlet memurları fazla çalışma 
programlan hazırlanıp, Bakanlar Kuru 
25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kan 
lışma yapanlara verilen tazminatın öde 



(Hükümetin teklifi) 

İş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zamları : 

MADDE 52. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Ka
nunun 71 nci maddesiyle getirilen değişik ek maddeye göre verilecek iş güçlüğü 
zammı ayda (1 800) lirayı, iş riski zammı ayda (600) lirayı, malî sorumluluk taz
minatı ayda (600) lirayı ve teminindeki güç'ük zammı ayda (1 800) lirayı geçemez. 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 1323 sayılı Kanunla 
ilâve edilen ek 3 ncü maddeye göre verilecek iş güçlüğü ve iş riski zamlarının tes
pitine Millî Savunma veya İçişleri Bakanlıklarının isteği ve Maliye Bakanüüğuıın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, bu fıkraya göre verilecek iş 
güçlüğü ve iş riski zamları 7/9708 sayılı Kararnamedeki miktarlardan çok ola
maz. 

O İktisadî Devlet Teşekküllerinde kurulmuş Kefalet Sandıklarına tabi ve 
açıklardan sorumlu nakit ve kıymet muhafızlarına daha önceleri ödenen iş riski 
zammı - kasa tazminatı - yerine Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın ayda 
600, - liraya kadar malî sorumluluk tazminatı ödenir. 

117 — 

I (Bütçe Karma Komisy 

h) 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 say 
desine göre, normal çalışma saatleri dışı 
alıp vermeleri için aynı madde uyarınca 
rin, aynı kanunun 165 nci maddesindeki 
nur. 

i) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı he 
ve birimlerinde, döner sermaye siparişleri 
lışma saatleri dışında çalıştırılanlara; (O 
hazırlayıcı «Ölçmcci», usta öğretici, atöl 
retmeni, senarist, kameraman, bilgi işlem 
lan ve mektuplarının baskısında çalışan 
(48) saati, tatillerde de günde (8) saati geç 
sermaye hâsılatından, beher iş saati için az 

I reçeli eğitim kurumlarında atölye ve end 
I ücret kadar ücret ödenir. 

İş riski, iş güçlüğü ve teminindeki gü 

MADDE 52. — A) 657 sayılı Devlet 
nunun 71 nci maddesiyle getirilen değişik 
zammı ayda 2 700 lirayı, iş riski zammı 
minatı ayda 900 lirayı ve teminindeki güç 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetler 
I desine göre verilecek iş güçlüğü, iş Miski 

rıyle malî sorumluluk tazminatlarının tesp 
Savunma Bakanlığının müştereken lüzum 

I nın görüşü alındıktan sonra Millî Savunm 
rulunca saptanır. 1976 malî yılı için iş ri 
Kararnamedeki azamî militan, malî soru 

I deki güçlük zammı 2 800 lirayı geçemez. 

C) İktisadî Devlet Teşekküllerinde 
I açıklardan sorumlu nakit ve kıymet muh 
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Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : 

MADDE 53. — 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 15 nci maddesi 
ne göre kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya diğer öğretim ku
ruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına, aşağıda gösterilen derecele^' üzerin
den kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

1 nci derece TL. 

a) Öğretim Üyeleri 
— Profesör 7 000 
__ Doçent 5 000 
b) Öğretim üye yardımcıları : 

2 nci derece TL. 3 ncü kesece Tl,. 

4 500 
3 500 

3 500 
2 500 

Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Okutman 
Uzman 
Çevirmen 

1 nci derece 
TL. 

3 500 
3 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 

2 nci derece 
TL. 

2 500 
2 500 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 

3 jıcü derece 
TL. 

2 000 
2 000 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

Üniversite veya öğretim kuruluşunun hangi dereceye gireceği Yüksek Öğre
tim Kurulunca tespit edilir. 

K^mîl-ış ve gdüşme güçlüğü ödeneği» 4 . 9 . t. 974 tank ve 7/8876 Haysüı Ba-
kante*' Kuruta kararıyle yürürlüğe konulan yönetmelik esaslarına güre; ödenir. 

K^rofeş 'tanunlarında kuruluş ve gelişme güçlüğü veya îtsahinîiînîyei ödeneği 

zammı - kasa tazminatı - yerine B 
liraya kadar malî sorumluluk tazm 

Kuruhrş ve gelinme güçlüğü öde 

MADDE 53. — 1765 sayılı Ü 
desine göre kuruluş ve gelişmesin 
tim kuruluşüarmda, öğretim üye 
ler üzerinde kuruluş ve gelişme güçl 

(BÜ ödemeler ia";, ::.:Î',Î devam et 

ii) 0£reih« üyeleri : 
— P-tJİ'esör 
•— Üîoçent 

h) Ögrvtk^ üye yardunalan 
— Asistan 
— Öğretim görevlisi 
— Araştırma görevlisi 
— Okutman 
— Uzman 
— Çevirmen 

1. 

T3 

İJınîversjîie v^ya öğretini kuru 
retir.:? kWi;ı;ah(iLs "a te^vK c-di.İîr. 

K:-jrulı:^ ve gefc.jv^ güçlüğü ö 
kaasau- \h,ın:iiiu lıui&iy'ic yürüdüğ 

[•L-;L<aks:> Iz^VıûuT^vihı kumUii} 



(Hükümetin teklif?) 

verilmesi öngörülen üniversite ve yüksek öğretim kurumlarında bu gibi ödeme
ler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

Bu ödenek belli bir Ude aynı öğretim dalında mevcut olanlara ilâveten diğer 
bir öğretim kuruluşunun açılması halinde verilmez. 

Ek ders ücretleri : 

MADDE 54. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 
ııcı maddesi (söz konusu Kanunun 89 ncu maddesindeki esasların ilgili kuramlar 
itibariyle Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyîe) uyarınca eğitim ve öğ
retim kurumları ile okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri 
veya diğer personele saat başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki azamî mik
tarlar üzerinden ödenir. 

1) Genel ve Meslekî Yüksek Okullarda 

Öğretim görevlisi, öğretmen ve doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 
2) Erkek teknik, deneme yüksek öğretmen okulları, De

nizcilik Yüksek Okulu ve Endüstriyel Sanatlar Yük
sek Öğretmen Okulunda; 

a) Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik dersleri: 
Öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 

b) Bu okullarda yukarıda belirtilen dersler dışında ders 
okutanlara 1 nci bentteki ücretler ödenir. 

Ders Görevi 
Ücreti 

Gündüz 

40 
60 
80 

TL. 

Gece 

60 
80 

100 

60 
80 

100 

80 
100 
120 

(Bütçe Karma Komis 

v^ritraesii öngörülen üniversite ve yüksek 
meler yerine bu maddede yer alan kurul 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim 
bir öğretim kuruluşunun açılması halinde v 

Ek ders ücretleri : 

MADDE 54.. — A) 657 sayılı Devlet 
maddesi (Söz konusu kanunun 89 ncu m 
itibariyle Bakanlar Kurulunca saptanmış 
retim kurumları ile okul ve kurslarda ek 
veya diğer personele snat başına verilecek 
tarlar üzerinden ödenir. 

Genel ve meslekî yüksekokullard 

— Öğretim görevlisi, öğretmen ve d 
— Doçent 
— Profesör 
— Erkek teknik, kız teknik deneme 

okulları Devlet Tatbikî Güzel Sa 
Denizcilik Yüksek Okulu ve E 
Yüksek Öğretmen Okulunda, 

— Öğretim görevlisi öğretmen 
— Doçent 
— Profesör 
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3) a) Orta dereceli Okul ve kurslarda, halk eğitimi okuma, 
yazma kurslarında ve gezici köy kurslarında görev 
verilenler 
(Tarım Bakanlığına bağlı orta dereceli okullar dahil) 

b) Endüstriyel eğitim yapan orta dereceli eğitim kurum
larında ateîye ve endüstriyel ders görevi verilenler 

4) Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile ilgili mes
lekî okul, kurs ve hizmet içi eğitimlerde meslekî ve 
teknik eğitim hizmetlerinde : 

a) Öğretmen ve öğretmen niteliğine haiz bulunanlar ile 
kurum personeline 
b) Kurum dışından sağlanan uzman ve teknik perso
nele 

c) 1 nci bentteki personele (1) nci bentte belirtilen mik
tarlar 

5) Kadrosu lise ve dengi okullarda olup gece öğrenimi 
yapan yüksek okullarda ders okutan öğretmenlere (1) 
nci bentteki ücretler ödenir. 

6) Mektupla öğrenim merkezinde görev alanlardan : 
a) Ders mektuplarının ve soruların hazırlanması, değer

lendirilmesi ve sınavlarda : 
a) Genel ve meslekî dersler; 

Öğretim görevlisi, öğretmen ve doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 

(Bütçe Karma K 

Orta dereceli okul ve kur 
ma, yazma kurslannda ve 
rev verilenler (Tarım Bak 
okullar dahil) 
Endüstriyel eğitim ve kız 
dereceli eğitim kurumlar 
ders görevi verilenler 
Kurumların elemanlarının 
lekî okul, kurs ve hizmet i 
teknik eğitim hizmetlerinde 
Öğretmen ve öğretim nitetl 
kurum personeline 
Kurum dışından sağlanan u 

1 ııci bentteki personele (î) 
Kadrosu lise ve dengi okulla 
yüksek okullarda ders okut 
deki ücretler ödenir. 
Yaykur bünyesinde faaliy 
yüksek okullarda görev alan 
Asistan 

Öğretim görevlisi ve öğretm 
Doçent 
Profesör 
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bb) Endüstriyel ve atelye ve endüstriyel teorik dersler : 

Öğretim görevlisi öğretmen 30 
Doçent 40 
Profesör 50 

b) Laboratuvar ve deneysel çalınmalarda : 

aa) Genel ve meslekî dersler : 

Öğretim görevlisi, öğretmen ve doktoralı asistan 60 
Doçent 80 

Profesör 100 

bb) Endüstriye! atelye ve endüstriye! teorik dersler : 

Öğretim görevlisi öğretmen 80 
Doçent 100 
Profesör 120 

7. — Her derecedeki okullarda Millî Güvenlik bilgisi 
dersi okutan veya konferanslarım veren subaylara 25 35 

A) 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun F4 ncü maddesi gereğince 
üniversiteler, akademiler ve 1472 sayılı Kanunla üniversite ve akademilere bağ
lanmış olan yüksek okullarda flüen ek ders okutan öğretim üye yardımcılarına 
saat başına verilecek ek ders ütreti, aşağıdaki nektarlar üzerinden ödenir. 

Ders görevi ücreti TL. 

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

(Bütçe Karma Komis 

7 — Her dereceli okullarda millî güve 
veya konferanslarım veren suba 

B) 1765 sayıl? Üniversiteler Personel 
üniversitelerde bundaa ayrı olarak en az 
dayalı ikili öğretim yapan fakültelerde ik 
üzere, Akademsîer ve 1472 sayılı Kamun 
olan yüksek okullarda fiilen ek ders oku 
başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki 

Profesör 
Doçent 
Öğretim görevlisi 
Okutman ve asistan 
Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 
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Aynı il merkezi dahilinde bulunan fakülte, yüksek okul ve akademilerde 
(1472 sayılı Kanunla üniversite ve akademilere bağlanmış olan yüksek okullar 
hariç) öğretini üyelerine haftada 8 saate, öğretim üye yardımcılarına 12 saate 
kadar ücretli ders verilebilir. 

Aynı üniversiteye veya akademiye dahil diğer fakülte ve yüksek okullarda 
haftada üç saati geçmemeli üzere ücretli ek ders verilebilir. 

Bu ders ücretleri, öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhları veya 
daimî görev yerlerinden herhangi biri, il dışında «İmali kaydıyle, 30G1 Kın. ve 
daha aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına °/0 50, 301 Km. ve da
ha i azla uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ödenir. 

Bu fıkra hükmü (C) bendinde belirtilen ders ücretleri haküunda da uygulanır. 
Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönemlerinde her sınav dönemi için 

sîfiav döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda oku
tabilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

C) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun İSO ve 31.7.1970 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü maddeleri gereğince fiilen ek 
den; görevi verilenlere ders saati basma verüecek ek ders görevi ücreti aşağıdaki 
azamî miktarlar üzerinden ödenir. 

a) Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi sınıf okulları, özel 
ihtisas okulları (N. B. C. okulu istihbarat okulu gibi) ve Harp okul
larında : 

Ders görevi 
ücreti TL. 

Öğretim görevlisi, öğretim görevliliği niteliği üniversite 
senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişiler, öğretmen 75 
Doçent 100 
Profesör 125 

b) Orta dereceli askerî okullarda (Askeri liseler, Astsubay 
hazırlama okulları gibi) ders görevi verilenlere 15 

(Bütçe Karma K 

Aynı il merkezi dahilinde buluna 
1472 sayılı Kanunla üniversite ve ak 
hariç) öğretim üyelerine haftada 8 s 
kadar ücretli ders verilebilir. 

Aynı üniversiteye veya akademiy 
haftada üç. saati geçmemek üzere ü 

Bu ders ücretleri, öğretim kurum 
daimî görev yerlerinden herhangi bir 
aşağı ufaklıkta olan öğretim üye ve y 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardım 

Bu fıkra hükmü (G) bendinde bel 
öğretim üye ve yardımcılarına s 

sınav döneminde imtihanı yapılan de 
tabilecekleri ders sayısı kadar ücret öd 

C) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvve 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla ilave e 
ders görevi verilenlere ders saati ba 
daki azamî miktarlar üzerinden ödenir 

a) Harp Akademileri, Gülhan A 
ihtisas okulları, (N. B. C, Okulu istih 

— öğretim görevlisi, öğretim gö 
versite Senatosunca kabul edil 
şiler, öğretmen 

"— Doçent 
— Profesör 
b) Orta dereceli askerî okullarda 

bay hazırlama okulları, gibi.) d 
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Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönemlerinde her sınav dönemi için, 
sınav döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda oku
tabilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

Konferans ücreti : 

MADDE 55. — A) 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 176 ncı mad
desine göre, üniversite veya fakülte yönetim kurullarınca tespit edilen öğretim 
programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 3 25, 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 100, 

lirayı aşmamak üzere kurumlarca tespit olunan miktarlarda her bir konfe
rans için konferans ücreti ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans ücreti 
ödenemez. 

B) 3 . 6 . 1 9 7 1 tarihli ve 1467 sayıîs Harp Akademileri Kanununun 11 nci 
maddesi gereğince Harp Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okul
larda (îiarp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okulları «istihbarat okulu, 
N. B. C. okulu gibi») konferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara (Ders basma) 50, 
b) Türk ve yabancı general, amiral ve subaylara (Ders saati başına) 60, 
c) Üniversite öğretim üyelerine (Ders başına) 75, 

Lira konferans ücreti ödenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM : Hazine ve Kamu kuruluşlarına ait hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM : Hazine işlemleri 

Hazine Bonoları ve avans işlemleri : 

MADDE 56. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci mad
desinde yazdı ödemeleri zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev-

(Bütçe Karma Komisy 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dö 
döneminde imtihanı yapılan dersin bir ö 
lecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

Konferans ücreti : 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci mad 

ÜÇÜNCÜ KISIM : Hazine ve kamu 

BİRİNCİ BÖLÜM : Hazine işlemleri : 

Hazine bonoları ve avans işlemleri : 

MADDE 56. — Tasarının 56 ncı mad 
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simlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek 
amaçları ile maîî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere en çok bir yd vadeli Hazine 
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satınalmaya, satılacak Hazine bono
larının satış şartlanm ve miktarım tespite; 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi 
esaslarına göre T. C. Merkez Bankasından kısa vadeli avans almaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

iç istikraz tahvilleri : 

MADDE 57. — Üçüncü maddede tespit edilen miktarda iç istikraz akdine 
Maliye Bakanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nispeti, ihraç fiyatı, itfa 
süresi ve diğer şartlan Malîye Bakanlığı tarafımdan tespit olunur. Tahvillerin 
faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve isiikıaza ilişkin bütün Meniler, 
her tüdü vergi ve resimden muafter. Bu tahviller kamu kurumlarının yapacak
ları artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak Hazinece satılan Millî Em
lâk bebelerinin ödenmesinde.; İtibari değerleri üzerinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devîet tevilleri, isteyenler adına, tahvillerin 
taşıdığı şartlarla, bankalarda hesap açtırılma!: suretiyle de ihraç olunabilir. Bu 
usulde tahvil ihracının şekil ve şartları Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. 

Yeni ihraç edilecek iç borçlanma tahvillerine uygulanacak faiz oram, Ha
zinece ihraç olunmuş, ve halen tedavülde bulunan Devlet iç istikraz tahvillerine 
de uygulanır. 

Program ve proje kredisi ile dış istikraz 

MADDE 58. — A) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı 
banka ve kuramlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince, belli hizmetler, 
taahhütler, yafcnmlar veya projeler için sağlanacak yardsmlar ile program ve 
proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası karşı
lıklarım, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye gelir; diğer taraf
tan ilgili daireler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kam yetkilidir. 

İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan miktarlardan yılı içinde har-
canamayan bakiyeler ertesi yıla yukandalü esaslara göre devrolunur. 

124 — 

(Bütçe Karma K 

İç istikraz tahvilleri ; 

MADDE 57. — Tasarının 57 nc 

Program ve proje kredisi ile dış ist 

MADDE 58. — Tasarının 58 nc 
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İ 975 ve daha önceki ydlarda aynı maksatlarla temin edilmiş bulunan Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedeileri halikında da yukarıda yazılı 
esasiar dahilinde işlem yapılabilir. 

B) Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan anlaşmaları gereğince 
sağlanarak genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinde 
yer alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla kredi kullanma inikas hâsıl 
olduğa takdirde, fazla kredi imkânlarım ilgili daire bütçelerinin (B) cetveline 
gelir ve girîer külçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

C) Yabancı devletler ve uluslararası kurumlarla yapılmış veya yapılacak 
anlaşmalar hükümlerine göre; Hükümetimizle bıı Devlet veya kurumlar tarafın
dan sarf, mahal veya gayesinin müştereken tespiti mükerrer meblâğı ve söz konusu 
anlaşmalar ahkâmmsn tatbiki dolayısıyle sarfı gerekecek parayı, 

a) Yabancı devlet kuruluş ve uluslararası kurumlardan sağlanmış veya sağ
lanacak hibe yardımlariyle proje veya program kredilerinin hâssl ettiği veya 
edeceği Türk Lirası karşılıklarından, 

b) Bu şekilde tahaşşüt eden Türk Lirası karşılıklarından evvelki yıllarda 
yapılan ikrazlarsın tahsil olunacak faiz ve rcsühnallaruıdaıı, 

c) Hükümetimizce yabancı devlet kuruluş ve uluslararası kurumlardan 
düşük faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kullandırılması neticesinde 
tahassül eden veya edecek olan faiz farklarından (Bu kredilerle ilgili olarak 
müstakrizler*e yapılan anlaşmalarda bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz kal
ması kâydıylc) ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya tespit edilen amaçlar 
için kullanılmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları sarfa Ma
liye Bakam yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine muame 
leşi olarak borçlarına karşılık harcanmış meblâğları bütçeye gelir ve ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

E) Uluslararası Para fonu ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemizin kul
lanımına tahsis olunan özel çekme haklarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşılık
larım, gerektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri ödemelerin ge-

125 — 

(Bütçe Karma Kom 



(Hükümetin teklifi) 

i ektirdiği meblâğdan Maliye Bakanlığı Bütçesine ödenek ve gider, kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 59. — Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka 
ve kurumlardan istikrar, suretiyle sağlanan imkânları ekonominin çeşitli sektör
lerinde gelişmeyi artırmak amaayle anlaşmalar hükümleri gereğince kamu ve 
özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidL. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi teşekküllerince v<; diğer 
ber türlü dış kaynaklarca kamu kuramlarına (özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayelerinin ](f0 50'sindcn fazlası kamuya ait olanlar dahil) 
serilecek kredileri anlaşmalarındaki şartlarıyle garanti etmeye, özel sektör kurum
larına verilecek kredilere Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde 
transfer garantisi vermeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 60. — Yıllık programlarla tespit edilen dış finansman ihtiyacının 
karşılanması maksadıyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kaian kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe girer. 
1975 yılında ve daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar 

hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Selektif kredi fonundan ödemeler : 

MADDE 6.1. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılması, yatırımların ve ih
racatın teşviki ve banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yönlendi
rilmesi amacıyle 7/5822 sayılı Karara ve bu kararın ek ve tadillerine dayanılarak 
müstakrize, selektif kredi fonundan faiz farkı ödemesi yapılır. 

Çeşitli saymanlıklardaki kıymetlerin Hazineye intikali : 

MADDE 62. — Maliye Bakam, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Ha
zine hesaplan dışında kalan mamelek ve emanetler de dahil olmak üzere her 
çeşit paralarını Hazine hesaplarına ithal ettirmeye, bu hesaplara tasarruf et
meye ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu 

MADDE 60. — Tasarının 60 nci m 

Selektif kredi fonundan ödemeler : 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci m 

Çeşitli saymanlıklardaki kıymetlerin 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci m 
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1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tarif ettiği bir saymanın idare 
ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Geri verilecek paralar : 

MADDE 63 — 27 . 6 . 1963 gün ve 261 sayılı Kanun gereğince, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin (950) kod numaralı programı (05) kod numaralı alt programı
nın (527) kod numaralı faaliyetine konulan geri verilecek paraların ödeme şekil 
ve usulleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

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

İKİNCİ BÖLÜM : Hazine ve kamu kuruluşları .ilişkilerine ait hükümler : 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin finansman ihtiyacı : 

MADDK 64 — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1976 yılı finansman ihtiyacını 
karşılamak üzere : 

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

b) Aynı amaçla Kamu İktisadî Teşebbüsleri tarafından çıkarılacak bonolara 
«Hazine Kefaleti» vermeye ve 1211 sayılı Kanunun 51 nci maddesi uyarınca 
avans açtırmaya, Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine kefaletini haiz bonolorın toplamı 
7 milyar liradır. Gerektiğinde, bu miktarı bir misline kadar artırmaya Maliye Ba
kam yetkilidir. 

Ayrıntılı harcama plânları : 

MADDE 65 — 1976 malî yılında kamu iktisadî teşebbüsleri ve benzeri ku
rumlar ile döner sermayeli kuruluşlara bütçeden yapılacak her türlü ödeme, esas
larını Maîiye Bakanlığının tespit edeceği harcama programları, gelir tahminleri 
ve fon tablolarının zamanında Hazineye tevdi edilmesi şartına bağlıdır. Zama-
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mnda ya da tatbik edilmekte olan yatırım programlarına uygun olarak tevdi edil
memiş bulunan bilgi, belge ve hesaplara dayalı bütçe yardımı taleplerim yerine 
getirmemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 66. — Maliye Bakanı, Hazine tarafından yıllık genel ödeme plaıu 
yapılabilmesi amacıyla, genel bütçeye dahil dairelerden belli edeceği süreler için 
ayrıntılı harcama programları hazırlamalarını isteyebilir. 

Bu madde hükmü, harcama, gelir ve mevcutlar açısından katma bütçeler için 
de uygulansr. 

Özel otomatik ödenek : 

MADDE 67 — Genel bütçeye giren daireler ve katma bütçeli idareler ile 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin; 

a) Hazineye, belediyelere, belediyelere bağlı kuruluşlara, özel idarelere ve ka
mu iktisadî teşebbüslerine her türlü vergi, resim, harç, gecikme zammı, kur far
kı, mal ve hizmet bedelleri şeklinde geçen yıllardan doğmuş borçlarının tasfiyesi 
için mevcut veya yeniden açaîacak tertiplere gereğine göre gelir ve ödenek veya 
doğrudan doğruya ödenek ve gider kaydetmeye, 

b) Belediye ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile olan cari hesaplarının ve karşı
lıklı borç ve alacaklarının mahsuben tasfiyesine; 

Maliye Bakanı Yetkilidir. 

Bu maddenin (b) fıkrası kapsamına giren idare, kurum ve müesseseler, arala
rındaki sözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyle ve her ay sonu itibariyle diğer 
daire, kurum ve müesseselerden olan borç ve alacaklarını, izleyen ayın 15 nci 
gününe kadar Maliye Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Maliye Bakanı, 
mahsup işlemlerinin kolaylıkla yerine getirilmesini sağlamak amacıyle, Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin büt
çe yılı içinde doğacak olan alacaklarını, bu daire ve idareler bütçelerindeki öde
neklerinden bloke ettirmek suretiyle tahakkuka bağlamaya yetkilidir. 
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Belediyelerin borç ve tahkim ve terkin işleri : 

MADDE 68. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
961 sayılı Kanun ve 1376 sayıiı 1971 yılı Bütçe Kanununun 59 ncu maddesinin 
(a) fıkrası gereğince yapılan tahkimler sonunda doğan Hazineye olan borçla

rının, 1312 sayılı Kanuna göre yapılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kısım
ları terkin olunur. 

MADDE 69. — 6 .12 .1960 tarihli ve 154 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 nci 
maddeleri uyarınca tahkime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3 . 1 0 . 1 9 6 3 tarih ve 
347 sayılı Kanunla Kalkınma Plânının 2 nci ve 5 yıllık dönem sonunda başla
ması kabul edilen borçlardan T. C. Merkez Bankasına yapılacak olan tediyele
rin faiz ve anapara taksitleri için 1976 malî yılında ödeme yapılmaz ve bu süre 
için faiz yürütülmez. 

Sermaye değişikliği ve kâra ilişkin hükümler : 

MADDE 70. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Yönetim veya Müdürler 
Kurullarınca onaylanan 1975 net kârları ile eski yıllar kârlarından ödenmemiş 
sermayelerine mahsup edilmeyen miktarları bütçeye gelir ve yılhk yatırım ve fi
nansman programları gereğince sermayelerine mahsup veya kendilerine ikraz 
edilmek üzere bütçeye ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 71. — Kamu ortaklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenleme tedbir
lerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve finansman 
projelerinin gereklerim yerine getirmek amaçlariyle; 

(Bütçe Karma Komis 
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a) Hazinece sermaye artırımlarına katılınmasma ve her türlü sermaye pay
larının satın alınmasına; 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine devrettirmeye ve onlar tarafından da devraldır-
maya; 

c) Kamu İktisadî Teşebbüslerine Hazinece ikraz edilen meblâğları yıllık ya
tırım ve finansman programına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş serma
yelerine mahsup etmeye, 

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

Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 72. — Sermayeleri tespit edilen limite ulaştıktan sonra elde ediüen 
kârlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunlarında bir hüküm bu
lunmayan genel ve katma bütçeli dairelere bağlı döner sarmeyeli işletmelerin ser
maye fazlası gelirlerini genel bütçeye gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 73. — a) Anonim şirket statüsündeki Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin % 49 hisse oranına kadar olan kısmının hisse senetlerinin rayiç bedelleri 
üzerinden üçüncü şahıslara devredilmesine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

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

c) Yukardaki fıkralar kapsamına giren ortaklıkların sermayelerinin artırıl
masına ve artan sermayenin üçüncü şahıslara satılmasına Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

d) Üçüncü şahıslara devredilen senetlerin % 8 kâr garantisi Maliye Bakan
lığı Bütçesinin (930 Malî Transferler) Programı (09 Diğer Malî Transferler) Alt 
Programı (310 Kâr Garantisi Giderlerini karşılama Fonu) harcama kaleminden 
ödenir. 
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Hazine ve kamu kuruluşlarına ait diğer hükümler : 

MADDE 74. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi dışında 
kalan Kamu İktisadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programında 
öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve 
işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 75. — a) İktisadî Devlet Teşekküllerinin ve diğer Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin geçmiş yıllarda ve 1976 malî ydında birbirlerine, genel bütçeye 
dahil daireler ve katına bütçeli idarelere, Hazineye, Devlet Yatınm Bankasına 
ve T. C. Merkez Bankasına olan her çeşit borç ve alacakları dış borçlarına nak
den veya hesaben tahsil veya tediye etmeye veya ettirmeye, bu işlemler sonuç
la nru gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
yeteri kadar ödenek ve gider kaydetmeye, 

b) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı, 12 . 6 . 1963 tarihli ve 350 sayılı ve 
26 . 7 . 1965 tarihli ve 691 sayılı tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarihli ve 
325 sayıl» Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci mad
desi gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin 
yapüabiîmesi için yahut yılhk yatıran ve finansman programının gereği olarak 
ya da küçük meblâğların hesaplardan tasfiyesi amacıyle kısmen veya tamamen 
erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 
c) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları dolayısıyle Hazinenin kamu 

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

d) (b) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları uyarınca yapılan erken öde
me ve mahsup işlemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemleri için geçmiş yıllar 
vadelerine ait fak ödemesi yapılmaz ve bu kanunların uygulanmasından ötürü 
Hazineye borçlu olan kurumlardan da faiz aranmaz. 
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MADDE 76. — Maliye Bakanı, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yıllık yatırım 
ve finansman programının uygulanmasını ve realize edilmesini sağlamak amaciyle; 

a) Birbirlerine ifa ettikleri hizmet ve sattıkları mal karşılığı doğacak alacak
ları mukabilinde yapılacak ödemelerin şekil ve zamanını tespite, mahsuben öde
me esaslarını vazetmeye, bütçe ödeneklerini en etkin şekilde kullanmak üzere 
tedbirler almaya, 

b) Malî işlemlerinin tamamını, borçlanma ve borç ödeme imkânlarım in
celemeye ve ahmacak sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yapmaya, 

c) Yalınm -prograr:iıüia uygusu harcama yapmayan teşebbüslerin bütçe 
ödeneklerini kesmeye, 

Yetkilidir. 

MADDE 77. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su İşleri Genei 
Müdür lükler in drç burçlar:, SlaSiyc E^ıııiiL^ Bütçesinin (910) Lod nusıaralı 
(Borç ödeşmeleri) programının (02) kod numaralı (Dış Devlet Borçlan) aîtprog-
ramımn ilgili faaliyet, harcama kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

MADDE 78. — Türk Parası Kıymetini Korama hakkındaki .18 saydı Ka-
ıarın 4 ncü maddesi ile tesis edilen «Özel Hesap» in tasfiyesi beklenmeksizin, 
malî yıl sonunda bu hesap bakiyesinden Maliye Bakanlığı ve T. C. Merkez Ban
kası arasında mutabık kalınacak miktar bütçeye gelir kaydedilir. 

MADDE 79. — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 18 sayılı Ka
rarın 3 ncü maddesi ile tesis edilen «Kambiyo eşitlendirme fonu» nda toplanan 
sîîebîâğ, malî yıl sonunda bütçeye gelir kaydedilir. Ba meblâğ T. C. Merkez Ban
kası kürten arasında gösterilmez. 

MADDE 80. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin «920 - İktisadî transferler ve 
yardımlar» programından Kamu İktisadî Teşebbüslerine yapsîacak Ödemeler 
7338 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmünden yararlanır. 
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MADDE 81. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 - İktisadî transferler) prog
ramı (03) aütprogrammiîi (görev zararlan fonu) faaliyetindeki ödenekte», 1975 
ve daha önceki yıllarda tahassül eden görev zararları ile 1976 yılında ortaya 
çıkacak zararlarım, ilgili Kamu İktisadî Teşebbüslerine ödemeye ve bu ödeneği 
yeteri kadar artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISLM : Çeşitli hükümler : 

Köy İşleri Bakanlığının yapım işleri : 

MADDE 82. — Köy İşleri Bakanhğanm Ku.iîiuş Kanunu çıliinccîya kadar; 
a) İçraıesuları yapımında, 6200 sayılı Devlet Sı?. İşleri Kuruluş ve Görevleri 

Kanununun (yapım, bakım, satmalına, harcama ve muameleleri ile ilgisi hüküm
lerinin), 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sayıh Karayoüarı Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri Kanununun 1738 sayılı Kanunîa yürürlükten kaldırılan» köy 
yolları ile ilgİM 14 ve 17 nci maddeleri ve aynî kananım yapım, bakım, satmalıma, 
harcama ve muameleleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

uygulanmasına Köyişîeri Bakanlığınca devam olunur. 

Jandarma Kenel Komutanlığı lojmcuılcrı : 

MADDE 83. — Mİl'î Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, 
onarım, idame ve muhaf azalanım dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli ve DO sayılı 
Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtı için de uygulanır. 

Kesin hesap ve mahsup süresi : 

MADDE 84. — MaSî yıla ilişkin olarak 1050 sayıh Muhasebe! Umumiye 
Kanununun 100 ncü maddesi uyarınca düzenlenecek Kesin Hesap Kanun tasa
rısının eki masraf cetvelleri harcama kalemleri (Yüzler) düzeyinde tertip olunur. 
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Muhasebei Umumiye Kanununun 108 nci maddesinde merkez için belli 
edilen mahsup süresi malî yıha 6 ncı ayı sonunda biter. 

MADDE 85. — Maliye Rakam, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin bütçelerinde yer alan yurt içi yüksek öğrenim bursları ile ilgili ödenek
leri, bunların krediye dönüştürülerek, tahsisini sağlamak amacı ile, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne devrettirmeye yetkilidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, devraldığı bu ödeneklerin kul-
lanmımda ilgili kuruluşların talimatına uyar. 

Bu çekikle verilecek öğrenim kredilerinde, adı geçen kurumca uygulanmakta 
olan mikiarlar esas ahmr. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağlanan burslar, ancak ilgilinin 
isteği üzerine krediiye dönüştürülür. 

Bu madde hükmü Kamu İktisadî Teşebbüsleri için de uygulanabilir. 

Silâhlı Kuvvetlerin vergi muafiyeti : 

MADDE 86. — 1976 malî yılı içinde, Gümrük giriş tarife cetvelinin (27,09) 
pozisyonuna giren hampetrolün Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko-
mutanhği ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için yabancı ülkelerden ithal 
edilen veya yerli hampetrloden istihsal olunan ve Gümrük giriş tarife cetvelinin 
(27,10) pozisyonuna giren akaryakıt ve madeni yağların Millî Savunma Bakan
lığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için 
yabancı ülkelerden ithal edilen veya yerli hampetrolden istihsal olunan ve Güm
rük giriş tarife cetvelinin (27,10) pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağla
rın Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat 
Teşkilâtına teslimi; Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, Damga Vergisi, Rıhtım 
Resmi, İthalde ve dahilde alınan İstihsal vergileri ile Hazineye, katma bütçeli 
idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve ar
diye ücretlerinden müstesnadır. 

(27,10) Gümrük Tarife Pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağlar Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı 
ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların göstereceği lüzum üzerine 
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akaryakıt ikmalini yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çerçevesin
de teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî 
İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için muafen ithal olunan hampetrolden elde edi
len ürünlerin ciheti askeriye ve Millî İstihbarat Teşkilatına tahsis olunmayan 
kısmı yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi için 
yurt dışından ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç, makine ve teçhizatı ile 
malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış alımları bu maddenin birinci fıkrasında 
yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ihtiyacı için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
dış memleketlerden satın alınacak silâh, makine, jeneratör, telsiz, radar ve mu
habere cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses ve resim kaydedici 
cihaz ve bunların parça ve levazımah 1976 malı yılı içinde gümrük vergi ve 
resimlerinden muaf olarak ithal olunur. 

Devlet hesaplarındaki kuruşlu işlemler : 

MADDE 87. — Devletin her türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tah
sili ile emanetlerin hesaplama ve ödenmesinde lira kesirleri nazara ahıımadaıı 
işlem yapılır. 

Pul yapıştırılmak suretiyle yapılan tahsilat bu hükmün dışında bırakılmıştır. 
Vergi dairelerince, 1 . 3 . 1975 tarihine kadar tahakkuk ettirilmiş ve tahsil 

edilmemiş amme alacaklarının lira kesirleri silinir. 
Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye ve gerekli tedbirleri 

almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Katma bütçeli idareler : 

MADDE 88. — Bu Kanun hükümleri, kendi bütçe Kanunlannda yer alan 
özel hükümler saklı kalmak kaydıyle, katma bütçeli idareler hakkında da uygu
lanır. 
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Devlet hesaplarındaki kuruşlu işleml 

MADDE 88. — Tasarının 87 nci m 
edilmiştir. 

Katma bütçeli idareler : 

MADDE 89. — Tasarının 88 nci ma 
edilmiştir. 



(Hükümetin teklifi) 

Yol yenileme giderleri : 

MADDE 89. — 1381 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesinin (a) fıkrası uyarın
ca Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde yer alması gereken yol yenileme, bakım ve 
onarım giderleri, 1976 yılında Maliye Bakanlığı Bütçesinde gösterilir. 

Malî yılda uygulanmayacak kanun hükümleri: 

MADDE 90. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
13 ve 64 ncü maddelerinin, her yıl Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı büt
çesine ve aynı Kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçesine konulacak ödenek miktarına ait; 

b) 12 . 6 . 1937 Tarih ve 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (C) fıkrası; 

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

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları Kanununun geçici 3 
ncü maddesi, 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 ııcı 
maddesi ile bu maddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci mad
desi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 397 sayılı Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu
nun 17 nci maddesi; 

f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkında 24 . 5 . 1957 tarihli ve 6972 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 nci 
maddesinin (a) bendi; 

h) 1 0 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci maddesi; 
i) 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka

nuna ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 20 . 6 . 1973 tarih ve 1744 
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Yol yenileme giderleri : 

MADDE 90. — Tasarın un 89 ncu 
edilmiştir. 

Malî yılda uygulanmayacak kanun 

MADDE 91. — Tasarının 90 nci 
edilmiştir. 



(Hükümetin teklifi) 

sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi ile ek 4 neü madde
si ve aynı Kanunun 3 neü maddesi ile eklenen 6831 sayılı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesi; 

Hükümleri 1976 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili 
program, altprogram, faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları da
hilinde uygulanır. 

j) Muhafazasına lüzum kalmayan Evrak ve Vesaikin imha edilmesi hakkın
daki 26 . 3 . 1965 tarihli ve 6696 sayılı Kanunun, 

(Adalet Bakanlığı Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Gümrük
ler Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili 
kurumları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Tür
kiye Ziraî Donatım Kurumu Merkez ve İller Kuruluşları, Sosyal Sigortalar Ku
rumu ile Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Adlî Tıp Meclisi ve T. C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğüne ait evrak ve vesaikin imhası 26 . 3 . Î956 sayıh Ka
nunun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönetmelikler esasları dairesin
de yapılabilir.) 

k) Şehiriçi konuşmalar dışında Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde 
tesis edilen meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanun 7 nci ve bu maddeye ek 
5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 sayılı; 13 . 12 . 1934 tarihli ve 2609 sayı!;; 1 0 . 3 . 1930 
tarihli ve 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 tarihli ve 2142 sayılı; 11 . 6 . 1933 tarihi; ve 
2304 sayılı Kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı 
ve 1 . 5 . 1930 tarihli ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 saydı Kanunun 5 nci 
maddesi; 

1) 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Kanununun 6 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası; 

m) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 31, 32, 37, 59 ve 92 nci 
maddeleri; 

n) 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun, 
344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen tahvillere 
yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen r/r 40 lık limit; 
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(Hükümetin teklifi) (Bütçe Karma K 

o) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 199 ncu maddesi; 
p) 9 . 3 . 1973 gün ve 1571 sayılı bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 

zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir Deprem 
Fonu hesabında toplanmasına dair Kanunun 1 nci maddesi; 

r) 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 sayılı Tanm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanununun geçici 5 nci maddesi; 

s) 5 . 4 . 1973 tarih ve 1702 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (a) fıkrası; 
s) 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 201 nci maddesinin 

2 nci fıkrasının (b) bendi; 
t) 23 . 2 . 1963 gün ve 196 sayılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu; 
Hükümleri 1976 yılında uygulanmaz. 

MADDE 92. — 1487 sayılı Boğ 
hükümler 28 . 2 . 1977 tarihine ka 

Yürürlük ve yürütme : Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 91. — Bu Kanun 1 . 3 . 1976 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 93. — Tasarının 91 n 
edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 92. — Bu Kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi Başkanları, 

b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini, Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer Hükümlerini Maliye Bakanı, 
yürütür. 

Barbakan 
S. Demire! 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. ,N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

(Bütçe Karma Komisy 

MADDE 94. — Tasarının 92 nci mad 
edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür kes 

Devlet Ba 
S. Öztür 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müflüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Ba 
O. Asil t ü 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Er gene kon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y 
H. Başol Dr. K. De 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Porf. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Ka 
S. Kılıç 

ıar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bak 
R. Danışm 





C—Cetveli 
[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırasıyle) 



— C/2 — 

dergilerin, 

Çeşidi 

Nizamname 

Ka. Muv. 

re&imJ erin ve başika 
dayanakları 

A 

Mukavelename 
Kanun 

> 
> 

» 
» 
» 

» 

> 

Tarihi 

26 . 3 . 

13 . 9 . 

18 . 5 . 
27 . 1 1 . 
26 . 1 . 
14 . 4 . 

14 . 1 . 
17 . 2 . 
22 . 2 . 

29 . 5 . 

7 . 6 . 

. 1322 

, 1331 

, 1336 
1336 

. 1341 

. 1341 

1926 
1926 
1926 

1926 

1926 

gelirlerin 

Numarası 

-

— 

, 
66 

549 
618 

716 
743 
748 

867 

911 

Tebliğ 

Kamun 10 . 6 . 1926 927 

ö z e t i 

1925 ve daha evvelki yıllara ait mevzuat 
OVIaadin Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mahsus şifalı sıca 
•calar hakkındaki hükümleri. 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve matlaba 
vakkat. 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki mukavelenin resmen müte 
istiklâl madalyası hakkındaki Kanunun harca müteallik 9 ncu 
Ziraat müesseselerine sabit sermaye vaz'ma dair Kanunun 3 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para c 

1926 yılana ait mevzuat 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri. 
Türle Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval ve e 
Emvali Millîye ve metrukeden veya mazbut vakıflardan bâzı 
arazi ve arsalar hakkmdaki Kanunun 1 nci maddesi. 
Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesseselerin suret 
maddesi. 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - İngiltere hükü 
velenamıenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol şirket 
hakkında Kanun. 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı carile 
faizler ve akçe far klan ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüsl 
tebliğ. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi h 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

> 
> 

mm 
» 

» 

> 
» 

27 . 
26 

16 . 

21 . 
25 

, 1 . 1927 
. 5 . 1927 

, 6 . 1927 

6 . 1927 
. 6 . 1927 

1927 yılına ait mevzuat 

968 'Millî Matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halinde istimali ha 
1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesi, (köhne eşya 

borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetler 
alınan vakıfların sarfı kalmayan müterakim paralı ve sair çeşit 

1080 Menafi! uraumiyeye hadim müessesattan hususi binası olmayanlar 
nun. 

1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında Kanun. 
1160 Mükerrer sigorta hakkımdaki Kanunun 1 ve 4 neü maddeleri. 

192S yıkara ait mevzuat 

1266 Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin tadili hakkında. 
1324 Damga Kesmi Kanunu. 
1338 Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci madd 

1929 yılma aut mevzuat 

4 . 4 . 1929 1412 Oeza Muhakemeleri Usulü Kanununun 319 ncu maddesi. 
16 . 5 . 1929 1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 

1930 yılma ait mevzuat 

20 . 2 . 1930 1567 Türk Parasını Koruma hakkında Kanun. 
31 . 5 . 1930 1671 Türkiye Hükümeti ile tsveç Hükümeti arasında münakit Ticaret ve 

tasdiki hakkında Kanun 

» 
» 
» 

17 
23 
24 . 

. 5 

. 5 
5 . 

. 1928 

. 1928 
1928 
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Vergilerin, resimlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

2 . G . 1930 3 6GO 

2 . 6 . 1930 1678 

7 . 6 . 1930 1690 

7 . 6 . 1930 1691 

23 . 3 . 1931 
6.7. 1931 

2 . 7 . 1931 

1775 
1838 

1858 

» 
» 

* 

» 
B. M. M. K. 

nun 
» 
» 
» 

7 . 
7 

4 . 

11 . 
30 

1 . 
29 . 
27 . 
28 . 

. 1 . 

. 4 , 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 

. 4 . 
, 4 . 
. 5 . 
. 5 . 

, 1932 
. 1932 

, 1932 

1932 
. 1932 

3933 
1933 
1933 
1933 

1918 
1943 

2000 

2005 
721 

2133 
2159 
2226 
2237 

Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında. Ka 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 8 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında mü nakit Ticaret 
tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti nrasmda münak 
sinin tasdiki hakkında Kanun 

1931 yılına ait mevzuat 

Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki Kanunu değiştiren ka 
Maarif Vekâleti tarafından idare olunacak mektep pansiyonları K 
8 nci maddeleri 
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak kullanılması 
maddeleri 

1932 yılma ait mevzuat 

Kaçakçılığın ineni ve takibine dair Kanun 
Mazbut emlak, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk v 
maddesi 
Tıp Fakültesinden neş'et edecek, tabiplerin mecburi hizmetleri ha 
deleri 
Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları h 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimcnku 

1933 yılma ait mevzuat 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında Kanun 
inhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi 
istanbul Belediyesine bağlı (İştahbul Sular İdaresi Teşkili) ha 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain M 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

12 . 6 . 1933 

28 . 1 1 . 1933 

2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvilât ve hisse sen 
hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

2376 Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisatı hak 
927 sayılı Kanuna müzeyvel Kanım 

Kanun 
9 
8 

28 

2 
4 
21 , 
21 . 

30 

30 

5 . 

22 

. 1 
. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 

, 7 . 

12 

. 1934 

. 1934 

. 1934 

, 1934 
, 1934 
1934 
1934 

, 1934 

. 1934 

1934 

. 1934 

2/10 
2424 

2455 
2460 
2490 
2499 
2510 
2526 

2548 

2550 

2582 

1934 yılına ait mevzuat 

Maden kömürleri hakkında 
30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecne'ü otomobil ara 
yet hakkındaki mukavelenamenin tasdikine dair Kımun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa, Vergisi hakkında Kanun 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticari itilâf 
İskân Kanunu 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme isleri iç 
kındaki Kanunun üçüncü maddesi 
Cezaevleri ile 'mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak alınaca 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve 3 ncü ma 
Kaçakçılığın men vo takibi hakkında 1918 sayılı Kanunun 57 v 
bu kanuna, bir madde ekleyen Kanun. 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohum 
6 nci maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 19.18 »ayılı Kanunun 71 nc 
tılmasına ve bu kanuna -bir 'madde eklenmesinic dair* Kanun. 

1935 yılma ait mevzuat 

3 . 6 . 1935 2756 2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret Mukavelesinin 
değişiklik hakkında Kanun. 

5 . 6 . 1935 2762 Vakıflar Kanununun 13 ve 32 nci maddesi. 
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Vergilerin, resimlerin ve bagka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

10 . 6 . 1935 
14 . 6 . 1935 

Kanun 
Nizamname 

» 
Kanun 

» 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

:» 
» 

20 
19 
17 
31 
11 

10 
5 
2 
9 
24 , 
27 , 

. 4 . 

. 6 . 

. 7 , 

. 7 . 

.12. 

. 2 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

.12. 

.12. 

1936 
1936 

. 1936 
, 1936 
1936 

1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 

295C 
2/4858 
2/5042 
3058 
3078 

3122 
3167 

2/6738 
3224 
3290 
3293 

21 . 3 . 1938 
11 . 4 . 1938 

I. V. H. Kararı 
Kanun 

30 
3 

22 
28 

1938 
1938 
1938 
1938 

28 . 6 . 1938 

2/8673 
3423 
3478 
3520 

3524 

Ö E e t i 

2777 Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun. 
2809 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi ha 

rinci .maddesi. 

1936 yılına ait mevzuat 

Vakıf «nallarının taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkınd 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese ve çiftl 
Vakıflar Kanununun 52 nci maddesi. 
Rüsumu Sıhhiye hakkında 500 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri. 

1937 yılına ait (mevzuat 

Öğretici ve teknik filimler hakkında Kanun. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkındaki Ka 
Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkımdaki Ka 
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan ecnebi mem 
mütehassıs yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddesi. 

1038 yılma ait mevzuat 

3340 Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerden alınacak ücretler 
3359 Üsküdar ve Kadıköy Türk Anoniım Su Şirketi imtiyazı ile tesisa 

velenin tasdiki hakkındaki Kanun. 
Camdan fennî cihazlar hakkında. 
Maarif Vekâletine bağlı iErtik okulları mütedavil sermayesi hak 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun. 
Torbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletlerarasında intişarını k 
tarihinde Cenevre'de akdolunan Beynelmilel Mukaveleye iltihak 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkuLlerin tahsil sureti h 
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Veirgdleri.il, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanım 

Nizamname 

28 . 6 . 1938 3526 

9 . 8 . 1938 2/9634 

İ. V. H. Kararı 13 . 1 . 1939 2/10258 
Kanun 18 . 1 . 1939 3563 

> 

» 
» 
» 

» 
> 
» 

Kararname 

Kanun 

26 

27 
27 
5 

5 
5 
7 , 
24 , 

27 , 

. 1 

. 1 . 

. 5 . 

. 7 . 

. 7 

. 7 , 

. 7 . 

.11. 

,12. 

. 1939 

, 1939 
, 1939 
, 1939 

. 1939 

. 1939 
1939 
1939 

1939 

3577 

3590 
3614 
3667 

3668 
3678 
3704 

2/12374 

3757 

3 . 1 . 1940 

17 . 5 . 1940 

3765 

1. V. H. Kararı 8 . 1 . 1940 2/16627 
Kanun 17 . 1 . 1940 3777 

3828 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına raütedavil sermay 
4 ve 5 nci maddeleri. 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Ni 

1939 yılına ait mevzuat 

Çiçekler hakkında. 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye 
nci maddesi. 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı K 
Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkındaki Kanun 
Ticaret Vekâleti Teşkilâtı Kanununun 19 ncu ma İdesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini kısmen değiştir 
birer fıkra ekliyen Kanun 
Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri 
Türkiye - İsveç Ticaret ve Seyrisefain muvacehesinde müzeyye 
Köy eğitim kursları ile köy öğretmen okullarının idaresine dair 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının sureti tat 
leri hakkında 
Cezaevleri ve mahkeme 'bimaları inşası karşılığı olarak alınacak h 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun bâzı hükümlerini değiştiren 

1940 yılına ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu 
dair Kanun 
Mütehassıs memur yetiştirilmesi hakkındaki 3293 sayılı Kanuna 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesi 
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bâzı vergi ve resimlere zam icras 
fiyeti mevzuuna alınmasına dair Kanun 

http://Veirgdleri.il
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Turgiletria, reraınl^rm re başka gelirlerin 
dayanakları 

Çcfktl 

Kanun 

Tarihi 

Kanun 
» 

Nizamname 
Kanun 

20 . 5 . 1940 
10 . 7 . 1940 
23 . 8 . 1940 
24 .12 . 1940 
30 . 12 . 1940 

29 . 5 . 1941 
5 . 6 . 1941 

9 . 6 . 1941 
4 . 7 . 1941 

11 . 8 . 1941 
22 . 9 . 1941 

Numarası 

3829 
3894 
3913 

2/14931 
3929 

4040 
39T5 

4062 
4095 

4109 
4119 

» 20 . 5 . 1942 4223 
» 27 . 5 . 1942 4226 
» 8 . 6 . 1942 4250 

t. V. H. Kararı 1 . 8 . 1942 2/18435 

Kanun 17 . 4 . 1944 4547 
26 . 6 . 1944 4604 
15 . 9 . 1944 4668 

ö £ e t i 

Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 neu maddesi 
Vakıf Meııba Sudan ile Orman Zeytinliklerin İsletilmesi hakkınd 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname 
T. C. Refik Saydam Merkez HıfzıssıMıa Müessesesi teşkiline dai 

1941 yılına ait mevzuat 

1.7 . 5 . 1940 tarih ve 3828 No. lıı Kanuna değişik Tl nci madde 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkul lenrı satış bedeller 
sayılı Kanuna ok Kanun. 
İskân Kanununun 39 neu maddesinin tadili hakkımla Kanun 
Uzunköprü - Sivilingrat arasında Türk toprağı haricindeki dem 
kında Kanun 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardımı hakkm•iaki Kanunun 
Kızılay Cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla birlikte çalı 
siyle gelecek bu türlü ısıihhî ve insanî yardım heyetleri namına 
rük Vergisinden muafiyetine dair Kanun 

1942 yılına ait mevzuat 

Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun 3 Ve 16 nci maddeleri. 
Fevkalâde zam Kanunu 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9, 10, 14, 15 v 
İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hülâsası, a^itkarbo 
hakkında. 

li*44 yılına ait mevzuat 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 57 nci (maddesinin deği 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Kanunu. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültelerine paralı ve yatılı 
1 nci maddesi. 



— O l 

efinlerin ve ba§ka gelirlerin 

dayanakları 
" ^ 
Tarihi Numarası Ö z e t i 

1945 yılına ait mevzuat 
26 . 3 . 1945 4708 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Ka 
15 . 6 . 1945 4753 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu. 
15 . 6 . 1945 4759 İller Bankası Kanunu. 
10 . 7 . 1945 4796 Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkında Kanun. 

1946 yılıma ait mevzuat 

4885 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üıe Amerika Birle ;ik Devletleri a 
olan Anlaşmanın onanması hakkında. 

4386 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Me Birleşik Kırattık Hükümeti 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 

4893 Şark halı ve kilimuleriyle benzerleri ve hayvan postlan için ku 
Kanun. 

4897 Kibrit ve çakmağın Tekele geçişi, işletme idarelerinin Tekel Gen 
nunun 3 ncü maddesi. 

4954 T. C. Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında hava ulaştırmasına d 
kındaki Kanun 

1947 yılına ait mevzuat 

21 . 2 . 1947 5028 T. C. Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükümeti arasın 
laşmanın onanması hakkında. 

18 . 6 . 1947 5098 İsi vân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmes 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci maddesi 

18 . 6 . 1947 5110 T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasınd 
manın onanması hakkında. 

18 . 6 . 1947 5111 T. C. Hükümeti üe Hollanda Hükümeti arasında hava ulaştırmasın 
kında. 

18 . 6 . 1947 5115 Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilm 
1 . 9 . 1947 5123 T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetleri arasında 12 Temmuz 19 

(Türkiye'ye yapılacak yardım) hakkındaki Anlaşmanın onanmas 

13 

13 

17 . 

20 . 

16 

. 5 , 

. 5 

, 5 , 

5 . 

. 9 . 

. 1946 

. 1946 

, 1946 

1946 

. 1946 
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V#rgilerm, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

r 

9 

9 , 

9 . 

28 . 
1 . 
8 . 

rari 

. 2 , 

. 2 . 

, 2 . 

. 0 , 
, 7 . 
, 7 . 

hi 

. 1948 

. 1948 

, 1948 

, 1948 
, 1948 
, 1948 

Numarası 

5171 

5172 

5173 

5227 
5237 
5252 

8 . 7 . 1948 

8 . 7 . 1948 
8 . 7 . 1948 

24 . 1 2 . 1948 

5253 

5254 
5256 

5282 

ö z e t i 

1948 yılına ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallık Hükü 
rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti ara 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti ara 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
İskân Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanu 
Belediye Oelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka. I'Ynnsa, Yunanistan, İr 
veç, İtalya, Hollanda, Portekiz, Birleşik Kıratlık, tsvee, İsviçre h 
ve Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgal altındaki 
sında imzalanan Avrupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesi ile ekler 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 4 Temmuz 1948 
İşbirliği Anlaşması ve eki ile aynı tarihte teati edilen mektupların 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında Kanun. 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasın 
Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine nam ve hesabı 
sına dair Kamın 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ajan 
împort Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 m 
onanmasına dair Kanun 

1949 yılına ait mevzuat 

25 . 3 . 1949 5359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri aj 
Împort Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 m 
onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Kanun 



DÜZELTME 

(C) Cetvelinin, C/11 sayfasına 8 nci satır olarak aşağıdaki yazı girecektir. 

Kanun 10 . 6 . 1949 5422 Kurumlar Vergisi 





Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r A » 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 10 . 1 . 1949 5302 

> 10 . 1 . 1949 5303 

Kanun 24 . 5 . 1949 5395 

> 12 . 1 2 . 1949 5455 

> 2 . 6 . 1949 5420 

» 8 . 6 . 1949 5434 
» 10 . 6 . 3949 5441 
» 16 . 6 . 1949 5435 
> 7 . 1 2 . 1949 5451 

18 . 1 . 1950 5516 
10 . 2 . 1950 5525 

11 . 2 . 1950 5539 
15 . 3 . 1950 5591 
15 . 3 . 1950 5598 

15 . 3 . 1950 5599 

14 . 7 . 1950 5676 

» 15 . 7 . 1950 5682 

— C/11 — 

O s e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallığı Hükümeti 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Hü 
larına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile İsviçre Federal Hükümjeıti a 
akit ve icra edilmiş olan geçici Anlaşma. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti arasında hava ulaş 
onanması hakkında 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması ve bazı madde 
Kanunun 2 nei maddesi 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin değiştirilmesine 

1950 yılına ait mevzuat 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar ha 
Türkiye ile İtalya arasında havayolu ile yapılacak muntazam 
dair Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu madd 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen (Birleşmiş M 
lerine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin katılması hakkındak 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dahil memleketler ve Amerika B 
anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerin 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ar 
lan hakkında Kanun. 
Pasaport Kanunu. 



C/12 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

24 . 
26 

28 . 

25 . 
25 . 
28 . 

8 . 

29 . 
29 . 

1 . 
9 . 

. 1 , 

. 3 

. 2 , 

, 5 . 
. 5 . 
, 5 . 

, 6 . 

6 , 
6 , 

. 8 . 
8 . 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

, 1951 
. 1951 

gelirtarin 

Numarası 

5710 
5756 

5750 

5772 
5775 
5779 

5785 

5800 
5801 

5822 
5823 

ö z e t i 

8 . 1951 

1 . 9 . 1951 
10 . 32 . 1951 

5830 

5842 
5848 

1951 yılma ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanım. 
Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında bu iki ülke beyni 
servisleri tesisi hakkında Anlaşmanın onanmıası hakkında. 
Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve MarshaM Yardım Pl 
len yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku gerek 
şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri. 
Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı Kanunun değişikliğ 
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya ITükikmeti arasında 
manın onanması hakkında. 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler 
Kanun. 
Kadrodan çıkarılmış olan harp gemilerinin satılmasına dair Ka 
T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, B 
Iımar ve Kalkınma Bankası arasında Akdeniz mıntıkası hüküme 
minine dair anlaşmanın onanmasına dair. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 24 
pılması ve bu kanunu tadil eden bazı hükümlerin kaldırılması ha 
Resmî daire ve müesseselerin siyasî partilere bedelsiz mal devr 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siya û partilere ter 
ra bu partiler tarafından genel menfaatler için yapılmış olan b 
iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nei maddeleri. 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 36 ncı madde 
Tür'kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükümıeti ara 
olan Anlaşma ile ekinin onanması hakkında. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaıkları 

t 
Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

Tarihi 

10 .12 . 1951 

12 . 12 . 1951 

12 . 12 . 1951 

Numarası 

5849 

5852 

5853 

» 15 . 2 . 1952 

» 18 . 4 . 1952 
T. B. M. M. K 16 . 4 . 1952 
Kanun 2 . 5 . 1952 

» 18 . 6 . 1952 

» 20 . 6 . 1952 

» 28 . 6 . 1952 
I. V. H. Kararı 6 . 1 1 . 1952 

Kanun 29 . 1 . 1953 

5881 

5917 
1796 
5922 
5963 

5977 

5982 
3/15890 

6021 

» 
» 
» 
» 

23 , 
22 . 
1 . 
1 . 

. 1 
, 5 

rr 

7 . 

. 1953 

. 1953 
1953 

. 1953 

6031 
6086 
6092 
6093 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran Şehinşahlık Hükümeti a 
ve daha ötelerinde ticarî hava servisleri tesisi için Anlaşma il 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletler 
port Bankası arasında aktedilen 36 milyon dolarlık kredi anlaşm 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
laşmasını değiştiren protokolün onanmasına dair Kanun. 

1952 yılına ait mevzuat 

Tuz Kanununun bazı (maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
Kanunun 10 ncu maddesi. 
Gayrimenkul e tecavüzün defi hakkındaki Kanunun 6 ncı madde 
422") sayılı .Kanunun 2 nei maddesinin (B) fıkrasının yorumlanm 
Köy Enstitüleri Kanununun 5 nei maddesini değiştiren Kanun 
Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakk 
maddelerini değiştiren Kanunun 2 nei maddesinin (B) fıkrası 
Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkın 
ve eklerinin onanmasına dair Kanun 
Vakıflar Kanununun 27 nei maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkı 
Hususî teşebbüsler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında 

1953 yılına ait mevzuat 

Bir Gümrük İşbirliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename i 
me Grubuna müteallik Protokolün onanmasına dair Kanunun 8 ne 
IHirk - Alman Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanm 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
Vakıf Zeytinlik, Fidanlık, Narenciye ve Meyveliklerin satış şekli h 
İskân Kanununun bazı maddelerinin tadiline ve yeniden bazı hükü 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden b 
nun 2 ve 4 ncü maddeleri 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

2 . 7 . 1953 6095 

3 . 7 . 1953 6114 

» 

» 
->> 

* 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

* 
» 
> 
;» 

> 

10 

10 
15 

20 

25 

21 . 
22 
18 . 
21 . 
21 

13 
27 
10 
15 , 

15 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 

.12. 
12 
.12. 

. 1 . 

. 1 . 

. 2 . 

. 2 . 

, 2 . 

1953 

1953 
1953 

. 1953 

. 1953 

1953 
, 1953 
1953 
. 1953 
. 1953 

1954 
1954 
1954 
1954 

1954 

6131 

6132 
6152 

6179 

6182 

6183 
6186 
6200 
6207 
6209 

6219 
6237 
6245 
6258 

6266 

ö z e t i 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Eni'rastrüktür 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tariin Teşkilâ 
Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya, Sağlık Teşki 
nine mütedair esas Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında Ka 
maddesinin 3 n,cü fıkrası 
Erzincan'da yapılacak meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanunun 
dair Kanunun 1 nci maddesi 
At yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alınacak ücret hakk 
değiştirilmesi hakkında Kanun 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki Kanunun 10 nc 
tirilmesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kanun 
mesine dair Kanun 
Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Ka 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkr 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 

1954 yılına ait mevzuat 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 ve 9 ncu mad 
Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fık 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanu 
rilen 1 ve 3/4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddele 
nunun süresinin uzatılmasına ve bazı ek maddelerin ilâvesine dai 
Kan bankaları ve kan nakli merkezleri döner sermayesi Kanunu 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

ırz 
Çeşie& 

Kanun 
» 
» 
> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 
» 

» 
I. V. H. Karan 

Tarihi 

3 
7 . 
7 
9 

10 

10 , 

10 , 

10 

10 , 

10 

10 

10 

10 
11 

22 
10 

. 3 . 
, 3 . 
. 3 
. 3 . 

. 3 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 , 

. 3 , 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 4 . 

. 1954 
1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

, 1954 

, 1954 

, 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 
, 1954 

. 1954 
, 1954 

Numarası 

6309 
6326 
6327 
6339 

5356 

6351 

6352 

6353 

6367 

6369 

6370 

6371 

6377 
6392 

6400 
4/2846 

ö z e t i 

Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddeleri 
Petrol Kanununun 96 nci maddesi 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu madde 
İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Hazine 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya Hazine'n 
mesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cum 
ulaştırmalarına dair anlaşmanın tasdiki hakkında 
T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasınd 
rihli muaddel Ekonomik ve İş Birliği Anlaşmasını tadil eden An 
Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Devletleri Müşterek G 
ket eden «Export - İmport Bank Of Washington» arasında imzalan 
Anlaşması ve ekinin onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imz 
laşmasında bazı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşmanın 
Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çocuklara Acil Yardım Fonu il 
laşmasının tasdikine dair Kanuna ek Anlaşmanın 6 nci maddesi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin m 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri H 
nomik İşbirliği Anlaşmasını tadil eden 8 Ocak 1952 tarihli Anlaşm 
Marshall Planı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dahilinde 
ve Hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun b 
hakkında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına ek Anlaşma 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin m 
değişmelere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteniden madenlerde çal 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 



— C/16 _ 

Vergilerin, resimlerin ve başfea gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

Talimatname 
Kanun 

Tarihi Numaram ö z e t i 

25 . 4 . 1954 4/2927 Off Chore siparişleri için Makina ve Kimya Endüstrisine verilen 
ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında 

7 . 7 . 1954 6427 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında K 
Devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair Sıüzleşnııenin ta 
dikine dair Kanun 

8 . 7 . 1954 6433 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanıı>nuııa 2 madde ve bu 
ra eklenmesine dair Kanun 

7 . 1 . 1955 

25 . 2 . 1955 
10 . 3 . 1955 

6449 

4/4502 
6375 

» 

» 

Talimatname 
Kanun 

» 

> 

23 

20 

22 . 
2 

9 . 

9 

3 

. 4 

. 4 . 

. 5 , 

. 5 

. 5 

. 1955 

. 1955 

, 1955 
. 1955 

. 1955 

. 1955 

6528 

€541 

— 
6549 

6552 

6553 

1955 yılına ait mevzuat 

Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif nomanklatürüne ve gümrük 
lerin tasdiki hakkında Kanım. 
Hastaneler Talimatım in esi 
«Kuzey - Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasında kuvv 
nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sözl 
4.4.1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 ta 
tik Andlaşması Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve Milletleraras 
menin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu 
dair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey - Atlantik Andlaşm 
arası Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokolün, kalbulüne d 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin m 
değişikliklere mütaallik üçüncü Protokolün tasdiki hakkında Kanu 
Baraj inşaatı dolayısıyle sular altında kalacak kasaba, köy ve 
ncu maddeleri 
Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muamelât 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkit taraflarında 
ticari münasebetleri düzenliyen Beyannamenin tasdiki hakkında K 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanu 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair Kan 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanun 
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine da 



C/17 

Vengilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 13 

13 
18 
18 
18 

20 

Tarihi 
. 5 . 1955 

. 5 . 1955 

. 5 . 1955 

. 5 . 1955 

. 5 . 1955 

. 5 . 1955 

Numarası 
6558 

6562 
6566 
6570 
6571 

6572 

» 

> 

» 

* 

» 

> 

* 

» 

Kararname 

20 

20 

20 , 

20 , 

20 

20 . 

21 . 

21 . 

30 , 

. 5 

. 5 

. 5 

. 5 . 

. 5 

5 . 

5 . 

5 . 

5 . 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

, 1955 

1955 

1955 

. 1955 

6585 

6593 

6600 

6603 

6606 

6619 

6624 

6625 

4/5500 

ö z e t i 

6326 sayılı Petrol Kanununun bazı maddelerinin tadili ve bazı madd 
Kanun 
D.D.T. mütedavil sermayesi Kanunu 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Gayri menkul kiraları hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bazı maddelerinin 
maddeler ilâvesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve göçmenlerle na 
tohumluk ye yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunun 5 
dair Kanunun 9 ncu maddesi 
5397 sayılı Kanunla İstanbul Konservatuvarına tahsis edilmiş olan n 
sının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi . 
Ecnebi Devletlere Ankara'da sefare.th.ane ve konsoloshane inşa etmek 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı Kanunun 4584 sayılı 
desinin değiştirilmesine dair Kanun 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41 ve 43 ncü maddel 
deli 45 nci (maddesinin tadiline ve 55 nci maddesinin kaldırılmasına 
2262 sayılı Sümerbank Kanununun 4852 sayılı Kanunla değiştirilen 4 
da Kanun 
Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurlarımu Diplomatik Stat 
dikine dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasına ekli listelerin meti 
yapılmasına müteallik 1 nci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Hükümeti ile A.B.D. arasında 12.7.1947 tarihinde Ankara'da 
cak yardım hakkında Anlaşma) nın onanmasına dair 1.9.1947 tarih 
2 nci maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklenmesine da 
Ütü ve çamaşır makinelerinin İktisat ve Ticaret Vekâletinin müsaa 
Kararname 

http://are.th.ane


C/18 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Talim atnaıme 

Tarihi Numarası ö z e t i 

3 . 8 . 1955 — 6562 sayılı D.D.T. mütedavil sermayesi Kanununun 5 nei mad 
nin 6 ncı maddesi 

» 1 . 9 . 1955 195 Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri mütedavil sermayesi 
Anlaşma 14 .10 . 1955 — Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imzalarının ta 

tesbiti hakkında Anlaşma 
Kanun 26 . 1 2 . 1955 6632 Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşmasının» tasd 

» 

2> 

Tali m atrı 

1. V. H. 

* 

Kanun 

> 

» 
Talimatı) 

lame 

Kararı 

Lame 

24 

28 , 
2 

9 

12 

22 

22 

7 . 
10 

. 2 

2 
. 4 

. 5 

. 9 

. 6 

. 6 

7 . 
. 7 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

.. 1956 

. 1956 

. 1956 • 

1956 
. 1956 

6666 

6688 
— 

4/7380 

4/7416 

6746 

6747 

6785 
.— 

1956 yılma ait mevzuat 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtıyle akdedilen Tekni 
ait iki mektubun tasdikine dair Kanun 
6.109 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilmes 
Tescil edil m iyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların eczas 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nei maddes 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinee umumi sağlı 
lığında yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için hazırlanan fiy 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ocnel Anlaşmasına ek munzam tav 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya 
yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hak 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 n 
İstihlâk Vergisi hakkında Kanun. 
İmar Kanununun 31 nei maddesi 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir işç 
edilecek eşya hakkında Talimatname 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirleri *-
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

t 

13 

11 
13 , 
13 
13 . 
16 , 

27 . 

rari 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 
, 7 . 
. 7 . 

. 8 . 

hi 
. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

1956 

Numarası 

6793 

6797 
6802 
6803 
6804 
6815 

6820 

27 

27 . 

29 

31 . 
31 . 
1 . 

1 . 

. 8 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 , 

. 9 . 

9 . 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

1956 

6822 

6827 

6829 

6830 
6831 
6846 

6849 

Talimatname 11 . 10 . 1956 y — 

1 V. İH. Kararı 24 . 11 . 1956 4/8390 

ö z e t i 

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Hükümeti arasında h 
nın .tasdiki hakkında1 

160 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında Ka 
Gider Vergileri Kanunu 
17 . 5 . 1940 tarih 3828 sayılı Kanuna Ek Kanun. 
İç istikraz akdi hakkında Kanun 
ıSınır, ıkıyı ıkarasularımızm muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın, m 
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turkm, tic 
rayolu ile milletlerarası -eşya nakliyatına müteallik Milletlerarası 
geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «ek Protokol» «Turizm 
rük (Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Protokolü ve eklerine» iltihakım 
16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alma 

Protokolüme merbut Gümrük Taviz Listesinin tadili 'hakkındaki 11 
lün tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde .Cenevre'de tanzim olunan ticarî numuneler 
linin kolaylaştırüıınasma mütedair Milletlerarası Sözleşmenin tasd 
Kaçakçılığın mien ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bazı madde 
bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
İstimlâk Kanunu, 
Orman Kanunu! 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan Kanunun bazı maddelerind 
kanuna ek bir madde ilâvesine -dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri D 
hareket eden Export - İmport Bank Of Washington arasında imzal 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
G831 sayılı (Orman Kanunu 'gereğince pazarlıkla yapılacak orman 
name 
Türkiye ile İ ran arasında Ticaret Anlaşması, Ödeme Protokolü, zb 

bi hakkında Karar 



Vea*giî«rin, resimlerin ve Daşka gelirlerin 
dayanakları 

, A ^ 

Çeşidi Tarihi Numarası 

5 .12 . 1956 6860 

28 .12 . 1956 6877 

28 .12 . 1956 6878 

28 .12 . 1956 6879 

16 . 1 . 1957 6883 

» 30 . 1 . 1957 6893 

» 30 . 1 . 1957 6894 

» 30 . 1 . 1957 6897 

» 31. 1 . 1957 (İ899 

Kararname 25 . 2 . 1957 4/8733 

Kanun 

— C/20 — 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Kuvvetleri Yüksek 
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tabi bulunan müttef 
tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında akdedile 
lerinin tasdikine dair Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükü 
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının muv 
dair Kanun 

1957 yılma ait mevzuat 

Off - Chore tedarik programına müteallik Türkiye Cumhuriy 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mekt 
ma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesinin tadiline ve bu 
dair Kanun 

Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Par 
ret eşyası üzerinden sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkı 
itilâf namesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tas 

Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürüne müteda 
kavelenamesine ait 1 . 7 . 1955 tarihinde Brüksel'de imza edil 
kında Kanun 

21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman muhtelif komisyonu Prot 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaşm 
şiklerinin tasdiki hakkında Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun 115 - 118 nci maddelerine istin 



- C/21 — 

Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

1.... . 

Çeşidi 

Karnın 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

> 
Talimatname 
Kanun 

> 

» 

» 

r. v. H. Karan 

Tarihi 

6 . 5 . 1957 

6 . 5 . 1957 

6 . 5 . 1957 

15 . 5 . 1957 

15 . 5 . 1957 

24 . 5 . 1957 

29 . 5 . 1957 

2 . 6 . 1957 
11 . 6 . 1957 
14 . 6 . 1957 

14 . 6 . 1957 

14 . 6 . 1957 

17 . 6 . 1957 

27 . 7 . 1957 

Numarası 

6957 

6959 

6962 

6968 

6970 

6977 

6987 

7000 
4/9123 

7005 

7013 

7014 

7025 

4/9259 

Ö z e t i 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli 
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ekleriyle bu 
rinde yapıılan düzeltme ve değişikliklere müteallik 4 ncü Prot 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli 
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveline 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arasında hava ula 
diki hakkında 
Madenlerin aranması ve işletümesi hakkındaki 4268 sayılı Kanun 
sine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 65 
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında 
At yarışları hakkındaki 6183 sayılı Kanuna ek Kanun 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesinin sureti tatbiki 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri n 
port Bank Of Washington»1 arasında 20 Mayıs 1956 tarihinde imz 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 
Protokolünün tasdikline dair Kanun 
Taviz İistolerinin medburi tatbik sürelerine ait XXXVII nci m 
mütedair Protokolün tasdikine dair Kanun 
Türkiye ile Iran arasında imzalanan Ticaret Anlaşması, Ödeme 
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 
Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkralarının tadiline ve bu 
ların ilâvesine dair Nizamnameyi meriyete koyan î. V. H. Kararı 



— 0/22 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

l 

Çeşidi 

Kanun 
> 

Kanun 

Tarihi 

10 . 9 . 1957 
10 . 9 . 1957 

10 . 9 . 1957 

Numarası 

7045 
7046 

7050 

ö z e t i 

» 

» 

» 

Talimatname 

Kanun 
» 

> 

» 

» 
» 

n 
26 . 

24 

6 . 

9 . 
25 . 

25 . 

14 . 

19 . 
3 . 

. 0 

2 

o 

4 . 

, 6 . 
6 . 

, 6 . 

, 8 . 

. 2 . 
, 4 . 

. 1957 

. 1958 

. 1958 

1958 

1958 
1958 

, 1958 

1958 

. 1959 
, 1959 

7054 

7090 

7106 

— 

7126 
7154 

7156 

7163 

7251 
7256 

Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenme 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığı 
Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetve 
Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
devlet]eştirilen Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine mütea 
Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 55 

1958 yılına ait mevzuat 
Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara sâri taahhüt iş 
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 

T.C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında münakit 15 Ağus 
Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 tarihinde Kahire'de teati 
kında Kanun 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisadı v 
mesinin 16 ncı maddesi 
Sivil Müdafaa Kanunu 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 6770 s 
Kanun 

6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletlerarası Kalay Anla 
lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan vergi muafiyetin 
dırılarak yerine 2 fıkra ikamesi hakkındaki mezkur Konsey Kararın 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu 

1959 yılına ait mevzuat 
Tebligat Kanunu 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli hakkında Kanun 



Vergilesin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/23 — 

r 
Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 
Kanun 

» 

»' 

» 
> 

Tarihi 

16 . 4 . 1959 
5 . 5 . 1959 
9 . 5 . 1959 

21 . 5 . 1959 

24 . 5 . 1959 

25 . 5 . 1959 
26 . 5 . 1959 

Numarası 
— 

4/11410 
7258 
7263 

5395 

7269 
7280 

26 

27 . 
o 

3 
o • > 

3 . 

. 5 

5 . 
6 . 

. (> 

. 6 . 

6 . 

. 1959 

1959 
. 1959 

. 1959 

. 1959 

, 1959 

7287 

7307 
7309 

7314 
7316 

7316 

3 . 6 . 1959 7318 

Ö z e t i 

1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Sivil Müdafaa Fonu Nizamnamesi 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkında Kan 
Noterlik Kanununun 71 nci maddesinin tadili ve 73 ncü maddes 
geçici maddelerinin ilgası hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti a 
akit ve imza edilmiş olan geçici Anlaşmanın onanması hakkın 
î'mumi hayata müessir âfetler dolayısıylo almaeaik tedbirlerle yap 
Birleşmiş Milletler Andlaşınası ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtına 
1 eşmeler i Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi Türkiye Cumhur 
şik Devletleri arasında münakit ekonomik İşbirliği Anlaşması, A 
kümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, a 
dan olarak ilgili 'Hükümet ve teşekküller veya bunlar namına har 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılın 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Fransızca me 
nün tasdiki hakkında Kanun 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
Cezaevleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı Kamınım 4 ncü 
Kanun 
7 . 1 1932 tarih ve 1918 No. lu Kanuna ek fıkra. 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkın 
nun 1 nei kısmı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile A 
meti arasında münakit 32 . 6 . 1956 tarihli Anlaşmanın tasdiki h 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkın 
nun 1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükü 
leri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmay 
manın tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri n 
port Bank Of Washington arasında 28 Nisan 1957 tarihinde 
Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilen mektupların tas 
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Vergilerin, resimlerin ye başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

Numarası 

7319 

7320 

7322 

3 . 

3 . 

3 . 

3 . 

3 . 

. 6 . 

. 6 . 

6 . 

6 . 

6 . 

, 1959 

. 1959 

1959 

1959 

1959 

7323 

7324 

7325 

7326 

7327 

» 
Kararname 
Kanun 

» 

> 

8 
13 
16 

18 . 

18 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 
11 . 

.11. 

1959 
1959 

. 1959 
1959 

1959 

7338 
4/2217 
7346 
7377 

7378 

ö z e t i 

Ziraî maddeler •ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkınd 
1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümet 
Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya m 
akdedilen Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
T. C. Hükümetiyle Federal Almanya Cumhuriyeti arasında vak 
16.2.1952 tarihli Protokolün tadiline ve protokolün tasdikine dair K 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının birinci kısmı 2 
mütedair Protokol, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşmalar 
sımlarının tadiline mütedair Protokol ve Gümrük Tarifeleri ve T 
lâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol hakkınd 
ne dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz liste 
me ve değişikliklere mütedair 6 ncı Protokolün tasdiki hakkında 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta müt 
tedair Protokol hakkında İmza Zabıtnamesinin tasdikine dair K 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI ncı mad 
edilen statükonun temdidine dair beyannamenin tasdiki hakkında 
Gümrük. Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasını ekli taviz liste 
me ve değişikliklerine ant 7 nci protokolün tasdikine mü+edair K 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli X 
tesinde münderiç sakız ve kolofonla XXV sayılı Yunanistan tâvi 
lu balıklara ait Gümrük tâvizlerinde yapılan tadil ve gerçekleşme 
kındaki Kanunun ilgası hakkındaki kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülmiyen bâzı alacakların te 
5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik umumî A 
tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik umum 
lün tasdiki hakkında Kanun 



— 0/25 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanajkları 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

10 .12 . 1959 

19 . 1 2 . 1959 
21 . 1 2 . 1959 
23 .12 . 1959 

4/12528 
7397 
7401 

Kararname 

Kamın 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

Kanun 

» 
Geçici Kanun 

» 

Kararname 
» 

Tebliğ 
Kanun 

16 

8 

24 
28 , 
30 . 

6 . 

16 . 
6 . 
8 . 

15 . 
15 . 
18 . 
19 . 

. 1 

. 2 

. 3 
. 2 . 
. 4 . 

, 5 . 

. 5 . 
7 . 

. 8 . 

, 8 . 
8 . 
8 . 

. S . 

. 1960 

.1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

1960 

1960 
1960 
1960 

1960 
1960 
1960 

. 1960 

4/10609 

7424 

4/10960 
7462 

4/12846 

7473 

7478 
11 
44 

5/236 
5/239 

11 
65 

4/12517 Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline elverişli madde 
İzmir Çimento Fabrikası T. A. Ş. ne verilmesine ve % 1 Devlet 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek K 
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu m 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Kırallığı Hükü 
Anlaşmasının tasdiki hakkında 

1960 yılma ait mevzuat 

Çatalca kazasmdaki linyit madeninin işletilmesinin S. A. S. Lim 
verilmesi ve % 1 Devlet hissesi alınmasına dair Karar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 750 mil 
Kanun 
Sıhhî müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek ispirto hakk 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanununun 8 nci m 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı ek Kararla tes 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar devam olunaca 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi 
Kanun 
Köy içme suları hakkında Kanun 
Hürriyet İstikrazı hakkında «geçici» Kanun 
Hazine ile T. C. Ziraat Bankası arasındaki eski alacak ve bor 
dair Kanun. 
Türk P'ırası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek K 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 16 sayılı Karar 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni döviz fiyatla 
ne dair Kanun. 



— C/26 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

( 
Çeşidi 
> 

Kararname 

Kanun 

» 

» 
» 

Kararname 

» 

» 

1 

20 

24 

1 

1 

7 
10 

12 

16 

16 

Tarihi 

. 8 . 

. 8 

. 9 

. 9 . 

. 9 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

, 1960 

1 
Numarası 

66 

5/277 

72 

74 

77 
79 

5/31G 

5/322 

5/325 

Kanun 

16 

20 

20 . 
4 . 

19 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 
,10. 

.10 

1960 

1960 

1960 
1960 

. 1959 

5/326 

85 

86 
93 

66 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara 
zalanan Malî Yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Migros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Bakanlığınca kabulü 
bazılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi hakkında Karar 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bulunan veya y 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satmalmalar hakkında Kanun 
7269 sayılı Umumî hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak te 
dair Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere Hükümete yetki v 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilâtı sermay 
ve bazı hükümler ihdasına dair Kanun 
Mülga Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı Karara 
tasfiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında Kararname 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerinin tatbikt 
name 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya yapılm 
tesisat ve her türlü işler ve satmalmalardan terk veya terkinine k 
nacak esaslara dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliğin y 
Kararname 
Bankalarca ihracatın finansmanına ve sanayie açılacak kredilere 
Tanzim Komitesince» ittihaz olunan 2.9.1960 tarih ve 96 sayılı Kar 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bazı maddelerinin değiştir 
nuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bazı istisna ve muaflıklar 
Yatırımlar (Holding) A.Ş. ne bazı istisna ve muaflıklar verilmesin 
nin tadili hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara mütaallik 



— C/27 — 

Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

> 
Tebliğ 
Kararname 

Tarihi Numarası 

21 .10 . 1960 

24 .10 . 1960 
24 . 1 0 . 1960 

26 . 1 0 . 1960 
4 . 1 1 . 1960 

18 . 1 1 . 1960 
18 . 1 1 . 1960 

24 . 1 1 . 1960 

24 . 1 1 . 1960 
29 . 1 1 . 1960 
30 . 1 1 . 1960 

2 .12 . 1960 

5 . 12 . 1960 

6 . 1 2 . 1960 
6 ; 1 2 . 1960 

14 .12 . 1960 
21 . 12 . 1960 

ö z e t i 

107 "126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı maddelerinin değişti 
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

108 Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanunun geçici mad 
112 Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun S nei m 

Kanun 

113 Aî Kanunu 
123 Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kaope 

larının taksitlendirilmesi hakkında Kanun 
132 Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
134 113 sayılı Af Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

sine dair Kanun 

139 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunun 2 n 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

140 6746 sayılı Şeker Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nei fıkrasın 
144 Türk Ceza Kanununun 481 nei maddesinin değiştirilmesi hakkın 
146 5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 n 

rife Cetvelinin değiştirilmesine dair Kanun 
149 T.C. Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 

Tediye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair Kanun 
152 Kaçakçılığın men ve taki'biao dair 1918 sayılı Kanunun 21 ve 2 

hakkında Kanun 

153 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek Kanun 
154 Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçların 
— 1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 

5/635 5/316 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parasının kıy 
Kararın geçici 7 nei maddesine göre, kambiyo karşılık fonundan k 
kadar «Kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabı» ndan ödenecek olan 
1 nei maddesindeki müddetin 1.2.1961 tarihine kadar uzatılması h 



C/28 

dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

Tarihi Numarası 

23 .12 . 1960 
29 .12 . 1960 

30 . 1 2 . 1960 

30 .12 . 1960 
30 , 1 2 . 1960 
30 .12 . 1960 

30 .12 . 1960 

29 . 12 . 1900 

172 

177 
179 
184 

185 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

• » 

2 , 

2 
6 . 
9 

9 
10 . 
12 . 

. 1 

1 . 
, 1 . 
2 

. 1 
, 1 . 
1 . 

. 1961 

, 1961 
, 1961 
. 1981 

. 1961 
, 1961 
. 1961 

189 

192 
193 
203 

210 
213 
219 

ö z e t i 

167 Yeraltı suları hakkında Kanun 
170 1 ve 3 sayılı kanunlar gereğince mal beyanına davet olunanlardan 

edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun 
Münfesih B.M.M. îdare Amirliğince Meclis tahsisat artıklarının 
Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde mevcut hesabın tasfiyesi ve 
bütçe yılları tahsisat ve yolluklarına mukabil bankalardan temin 
borçlarının takip şekli hakkında Kanun 
1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici bir madde eklenmesine d 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanun 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma Teşkilâtı, sermay 
ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek Kanun 
Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınlardan bir 
satılmasına dair Kanun 

190 Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların (bakım, onarım 
Kanun, 

1961 yılına ait mevzuat 

M.S.B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kull 
suzlarının satılmasına dair Kanun 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler yapılm 
del ir Vergisi Kanunu 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
madde eklenmesine dair Kanun 
6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılma 
Vergi Usul Kanunu 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nei m 
eklenmesine ve 5 nei maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 



Vergilerin, resimlerin re ba§ka gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Kanun 

» 
» 
» 
» 

Kararname 

Yönetmelik 

Kanun 

> 

» 

» 

» 
Kararname 

Kanun 

» 

Tarihi 

12 . 1 . 1961 

12 . 1 . 1961 
28 . 2 . 1961 
29 . 3 . 1961 
29 . 3 . 1961 

2 . 6 . 1961 

14 . 6 . 1961 

•14 . 7 . 1961 

17 . 7 . 1961 

17 . 7 . 1961 

16 . 8 1961 

16 . 8 . 1961 
31 . 8 . 1961 

3 . 9 . 1961 

3 . 9 . 1961 

Numarası 

222 

224 
281 
289 
307 

5/1280 

__ 

315 

320 

325 

350 

351 
5/1420 

358 

364 

— C/29 — 

ö z e t i 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import 
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalana 
Andlaşmasmm tasdikine dair Kanun 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanun 
Bi(r kısım vergi cezaları ile gecikme zamlarının tecili ve tasfiyesine 
İlköğretim ve eğitim Kanunu 
Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 
rilmesi hakkında Kanun 
Kambiyo takyidatınm hafifletilmesi ve Türk parası kıymetinin koru 
benzeri nakil vasıtalarından alınacak istikrar fonuna katılma payı hak 
Sivil Savunma İdaresi Fon hesaplarının toplanma, idare, sarf ve 
melik 
Başlanmış yatırım projelerinin devamını ve tamamlanmasını temin etm 
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdo 
Anlaşması hakkında Kanun 
Türkiye'de enerji tevzi şebekelerinin ıslahı ve tevsiini temin için T.C 
Etibank Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ajan 
ma ikraz Fonu arasında akdolunan 7 milyon dolarlık ikraz Anlaşması 
Muş - Tatvan demiryolu temdidi için Türkiye Hükümeti ile Kalkınm 
dolarlık ikraz Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun 
istanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi h 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkında Ka 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Umuma açılmış bulunan Yerâbatan Sarayını ziyaret edenlerden 50 
Kararname 
Avrupa Konseyi imtiyaz ve muafiyetleri umumi Anlaşmasının ek üç 
dair Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki 
hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birle 
sında akdolunan 13 . 2 . 1959 tarihli Anlaşmanın ve ekli mektuplar 



__ 0/30 — 

Vergilerin, resimlerin ve başta gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanını 

Anlaşma 

Kararname 

Tebliğ 

Tarihi 

3 . 9 . 1961 

Numarası 

367 

ö z e t i 

Talimatname 
Yönetmelik 
Kararname 

1 . 
12 . 

. 9 . 
10 . 
10 . 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

18 . 10 . 1961 

28 . 1 . 1961 

1 . 11 . 1961 

25 . 11 . 1961 

5 . 12 . 1961 

13 . 12 . 1961 

Türkiye umhuriyeti 'Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
- İmport Bank Of Wasihington (Eximbank) arasında imzalan 
manın ionanması hakkında Kanun 

4/12720 İnhisarlar pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında 
—• Ege Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği 

5/1768 65 ısayılı Kanunun 1 nci maddesiyle T. C. Merkez Bankası nezi 
fonu 'tasfiye hesabı» ııdan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı 
edilen «İstikrar fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi hak 

5/1801 Tarım Bakanlığınca hazırlanan ilişik «At Yarışları Tüzüğünün 
159, 160, 161 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük» ü 

5/6765 Akaryakıt fiyat istikrar fonuna yatırılacak paralarla bu 
ve esasları ile Türk tankerlerinin navlun ve su rast aryalarına v 
rın yürürlüğe konulması hakkında 

— Memleketimizle Kılbrıs unıhuriyeti arasında vizeleri muayyen 
üzere kaldırılması ve vizıe alınması gereken bâzı hallerde de h 
laşana 

6/25 (Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine foağlı Bozkese köyü ile 'Fethiy 
nırları içerisinde bulunan iki aıdet krom madeninin ıMontan 
devredilmiş bulunan işletme imtiyazının bütün vecibelerle Hür 
redilmesine izin yerilmesi hakkında 

6/7 Muğla vilâyetinin Milas kazasına bağlı Alakilise mevkiinde 
müddetle işletilmesi imtiyazının Ören Madencilik Türk Ano 
ve bu imtiyazın % 1 nispetinde Devlet hakkına tabi tutulma 

-— 1118 sayılı Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 s 
sinin verdiği yetkiye müsteniden muhtelifi cins oyun kâğıtlar 



— C/31 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerim 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 3 . 1 . 1062 

Numarası 

6/101 

» 
Karamamı e 

11 
11 . 

. 1 
, 1 . 

. 1962 
, 1962 

6/114 
6/116 

» 

Yönetmelik 
Kararname 

Kararname 

11 

16 . 
26 

3 

. 1 

. 2 . 

. 2 

. 3 

. 1962 

, 1962 
. 1962 

. 1962 

6/120 

6/233 

6/257 

Tebliğ 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

22 . 
19 , 

25 
2 

3 . 
. 4 . 

. 4 . 

. 6 

1962 
, 1962 

. 1962 

. 1952 

— 
6/378 

44 
6/120 

ö z e t i 

1962 yılma ait mevzuat 

Bolu'nun ooyn.uk ilçesine bağlı Çakköy ve Safalar köyleri sınırlar 
ninin 60 yıl müddetle işletilmesi imtiyazının ilişik mukavelename ve 
Madencilik Limited Ortaklığı uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın '% 
tabi tutulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma kararı 
6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince, T.C 
edilen fondan, tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğubankm 
5 000 000 (Beş milyon) liranın tahsisine dair Banka Kredilerini1 T 
nan 27 . 12 . 1961 taritıli ve 109 sayılı Karar hakkında 
2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan T. 
tikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki kararın 3 ncü 
sına dair olan ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 

Ankara Üniversitesince alınacak harçlar ve ücretler hakkında 
20.7J 937 tarihli ve 2/7138 sayılı kararname ile onanmış olan telsiz 
lardan ilân ve reklâm tarifesi» nin eklenmesi ve 27.1 . 1931 tarihli ve 3 
dillerinin kaldırılması hakkında 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi bakanlıMarmea 
tarihli ve 6/175 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan k 
rılmasına ve azotlu gübrelerin ithaliyle memleket dâhilinde satışları 
rürlüğe konulması hakkında 

3.3.1962 tarih ve 6/257 sayılı kararname ile ilgili tebliğ 
Kanunî bekleme sürelerinin doldurulmuş olması dolayısıyle gümrük id 
zum görülen mallar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması h 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Ka 
T.C. Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon 
yürürlüğe konulması hakkında Kararname 

http://ooyn.uk


— C/32 

Vergilerin, resimlerin ve başjka gelirlerin 
dayanaıkları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

Kararname 

10 . 7 . 1962 

10 . 7 . 1962 

17 . 7 . 1962 

6/697 (Sivas ilinin Koyulhisar ilçesine ıbağlı Aksu, Kan ve Ecet köy 
balkırla mahlut, çiınkolu kurşun 'madeninin 50 yıl müddetle iş 
name ve şartnam'eye tef ikan Menka Ticaret ve Sanayi Anon 
imtiyazın % 2,5 niıspetinde Devlet hakkına tabi tutulması ha 

6/708 Kayseri ilinin Yahyalı ilçesine bağlı Karamadası köyündeki 
yıl müddetle işletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve şa 

» 

» 
» 

6 

21 . 
12 

. 8 . 1962 

8 . 1962 
. 9 . 1962 

6/763 

6/847 
6/942 

Madeni Limited Şirketi uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 
tutulması hakkında Kararname 

(İ/787 6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğinc 
edilen fonda tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğub 
25 550 000, lira ile Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bank 
5 000 000 liranın tahsisine dair Kararname 

6/763 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ilişik 17 sayılı kar 
Kararname 

Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 83.01 pozisyonuna dahil kili 
lardan halen gümrüklerin denetiminde bulunanların (Türkiye'ye 
olsun, gümrükleme muameleleri hangi safhada bulunursa bulun 
olsun olmasın) yurda sokulmaması hakkında Kararname 

11 .10 . 1962 6/1026 Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Göynübelen köyü sınırlar 
18 . 6 . 1951 tarihli ve 3/13173 sayılı Kararname ile (Sazmaş, 
Anonim Şirketi) uhdesine ihale olunan işletme imtiyazının, imt 
duğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetle 
Şirketi» ne devredilmesi hakkında Kararname 

11 . 10 . 1962 6/1035 Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Çatak köyü sınırları içer 
9.12.1949 tarihli ve 3/10323 sayılı Kararname ile («Sazmaş» Sana 
Anonim Ortaklığı) mn uhdesinde bulunan işletme imtiyazının, 
olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiy 
ted Ortaklığı» na devredilmesine izin verilmesi hakkında Kar 
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dergilerin, 

Çeşidi 

Kanun 
» 

Kararname 
» 

Kamun 

Yianötmeldlk 
Kararname 

» 

Tebliğ 
Kanım 
Kararname 

Kanun 
» 

* 

» 
T 

» 
> 
» 

resimlerin ve bafta 
dayanakları 

Tarihi 

23 . 1 0 . 1962 
1 . 1 1 . 1962 

11 .12 . 1962 
20 .12 . 1962 

3 . 10 . 1962 

12 . 1 . 1963 
21 . 1 . 1963 

11 . 2 . 1963 

13 . 2 . 1963 
18 . 2 . 1963 
19 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 
20 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 

gelirlerin 

Numarası 

81 
86 

6/1154 
6/1189 

141 

6/1265 

6/1342 

171 
6/1444 

186 
187 

188 

189 
196 
197 
198 
199 

ö z e t i 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkınd 
Mersin liman inşaat sahası dahilinde silo tesisleri için ayrılan saha 
satışı hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma Kararı hakkında Kararname 
2 . 6 . 1961 tarih ve 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulm 
kası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki 
rilmesine dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkımda Kararn 
Bursa Merkez ilçesindeki Gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair Kanu 

1963 yılına ait mevzuat 
7478 sayılı Kanun gereğince illere bırakılan köy içme suyu işlerini 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı Kararname ile onaylanmış bulun 
19.11.1962 tarihli ve 6/1153 sayılı Kararname ile değişik birinci ma 
baren yürürlüğe girmek üzere ilişik şekilde değiştirilmesi hakkında 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karar» a 
hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişirin teb 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanun 
İlişik «Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği aras 
imzalanan Kalkınma Kredisi Andlaşmasınm yürürlüğe konulması ha 
G802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştiri 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, İstihsal ve 
rılmış olan akaryakıtların Stok Vergisine tabi tutulması hakkında K 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesin 
1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmes 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerin değiştiri 
kümler eklenmesine dair "KiMvnm 
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Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

r 

Çeşidi 

Kanun 

« 

» 

» 
» 

Kararname 

Kararname 
Kararname 

» 

28 

28 

28 

28 
23 
1! 

26 
o 

r> 

15 

16 

Tarihi 

. 2 . 1963 

. 2 . 1963 

. 2 . 1963 

. 2 . 1963 
. 2 . 1963 
. 3 . 1963 

. 3 . 1963 

. 4 . 1963 

. 4 . 1*963 

. 4 . 1963 

4 1963 

Numarası 

202 

204 

205 

210 
218 

6/1500 

67 
6/1540 

6/1501 

6/1503 

(1/1504 

Ö z e t i 

» 

Kanun 
» 

20 . 

9 . 
30 

. 4 . 

5 . 
. 5 

. 1963 

1963 
. 1963 

6/1509 

227 
240 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin k 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nei maddesi 
nun 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun İKIZ 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Değerli Kâğıtlar Kanunu 
Af Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet 
essesesi olan Export - tmport Bank Of Washington aracında 
«Anlaşma» itin yürürlüğe konulmak üzere yayımlanması hakk 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin iptali h 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İ 
hinde imzalanan ikraz Andlaşmasınm yürürlüğe konulması' ha 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İ 
hinde imzalanan ikraz Andlaşmasınm yürürlüğe konulması ha 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Gökeesu köyünde bulunmuş 
ile işletilmesi imtiyazının Kuzey - Anadolu Madencilik Limited 
% 1 nisbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Karar 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - tm 
metimizin ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Genel Müdürlüğ 
imzalanan 29.3.1961 tarihli ve 289 sayılı Kanunla onaylanmış o 
laşmasındaki kredinin son kullanılma süresinin ve ilk taksit öd 
lamak üzere 4 Ocak 1963 tarihinde imzalanan «Tadilât Andlaşm 
kında Kararname. 
"Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Göcek köyü sınırları içinde 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının «Köyceğiz Kromları işletmesi 
imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkı 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu 
5.1.1961 tarih ve 237 savılı Taşıt Kanununa ek Kanun 



0/35 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

1 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

* 

» 

Kararname 

30 

4 

19 

19 

19 

29 

Tarihi 

. 5 . 1963 

. 6 , 1963 

. 6 . 1963 

. 6 . 1963 

. 6 . 1963 

. G . 1963 

Numarası 

241 

6/1734 

250 

251 

253 

6/1981 

Kanun 
» 
» 
•» 

Tebliğ 
Kanun 
Kararname 

» 

5 . 
12 
17 . 
17 . 

17 
20 . 
23 

25 . 

7 . 
. 7 , 

7 . 
, 7 . 

. 7 
rr 
t . 

. 7 . 

9 . 

1963 
. 1963 

1963 
, 1963 

. 1963 
1963 

. 1963 

1963 

261 
265 
278 
269 

— 
271 

6/2913 

6/2225 

ö z e t i 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddeleri 
geçici iki madde eklenmesine dair Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek 
hakkında Karar 
Hazine ve iktisadî Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının 
Kanuna ek Kanun. 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 
ile 60 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür progr 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu madd 
Kanun 
Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki 2767 sayılı Kanun gereğince yu 
neğinin tekeli altına verilmiş olan ilâçlara ait listeye Almanya'da B 
ile patentini haiz bulunduğu <<CHLOROQUINE DIPHOSPHATE» 
I - metliyi - butlamino) (qui nolelnedip hosphate «POUDERE) un 
İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe al 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kaim 
na yetki verilmesi hakkında Kanun 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında Tebliğ 
6309 .sayılı Maden Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı ek kararın yür 
rarname 
10.8.1963 tarihli ve 6/2059 sayılı Kararname ile verilen yetkiye d 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 11.9.1 
nan İkraz Anlaşmasının yürürlüğe konulması hakkında Kararname 



dergilerin, r daimilerin ve oaska gelirlerin 
dayanakları 

C/36 — 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Karamanı e 
Kanun 

Yönetmelik 
» 

Kararname 

Kanun 
» 

iKararnaniıe 

» 

» 

Kanun 

Kararname 

» 

28 

10 . 

11 
26 

31 
31 

2 

27 
27 

1 

7 

f) 

12 

14 

14 

Tarihi 

. 9 . 

1'2 

. 10 
. 10 . 

. 10 . 

. 10 . 
11 . 

. 1 2 . 

. 7 . 

. 8 . 

. !) . 

. î) . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

1963 

. 1963 

. 1963 
1963 

1963 
1963 
1963 

1963 
1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

~———————̂ 
Numarası 

6/2182 

6/2482 

6/2231 
353 

_ 
— 

6/2260 

365 
30,3 

6/2008 

6/2070 

(i/2127 

325 

6/2094 

0/2095 

öı e 11 
8.5.1963 tarihli ve 6/1681 sayılı Kararname ile verilen yetkiy 
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir organ 
arasında 15.7.1963 tarihinde imzalanan «İkraz Anlaşması» nın 
Gıda maddelerini ve umumî sağlığı ilgilendiren eşya ile levazı 
ğün bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki Ka 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü hakkındaki Ka 
hakkında Kanun 
Ege Üniversitesi Harçlar ve Ücretler Yönetmeliğin o ek Yönetm 
Hge Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yönetmeliği 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti a 
hakkında Anlaşma» ve eklerinin onaylanması hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değiştiril 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal. Almanya Cumhuriyeti aras 
olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» nın ve bu A 
hun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma B 
Kredisi Andl aşmasının yürürlüğe konulması hakkında Kararna 
Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde bulun 
süre ile işletmesi imtiyazının Orko Krom Limited Ortaklığına 
nında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek K 
Karar 
Kamu iktisadî Teşeibbiislerinin 1960 ve daha önceki bütçe yı 
tasfiyesi hakkında Kanun. 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Çayhisar köyünde bulun 
süre ile işletilmesi imtiyazının «Türk Maadin Anonim Şirketi 
oranında Devlet hakkına tabi tutuilması hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde bulunmuş b 
letilmesi imtiyazının, «Emet Boraks Madencilik Limited Şirketi 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 



C/37 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

/ 
Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 
Kanım 

» 

Kararname 

Tarihi 

8 . 1 . 1964 

8 . 1 . 1964 
16 . 1 . 1964 
16 . 1 . 1964 

29 . 1 . 1964 

Numarası 

6/2532 

372 
375 

6/2575 

13 . 2 . 1964 6/2681 

18 . 2 . 1964 

L8 . 9 . 1964 

20 . 2 . 1964 

6/2676 

6/2673 

6/2682 

ö z e t i 

1964 yılına ait mevzuat 

Hükümetimiz ile İsveç Hüldimeti arasında 2.12.1953 tarihinde A 
«Kalkınma Kredi Anlaşması» ve eklerinin yürürlüğe girmek üzer 
AID yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmelik 
Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi h 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan temin olun 
zine hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılıklarının kullanılm 
Muğla ilinin merkez ilçesine bağlı Mesken ve Kadıköy, Elmacık, 
.Şeref Eğridağ Milas, ilçesine bağlı Kayabaşı, İzmir ilinin Torbalı 
adası ilçesine bağlı Aziziye-Havuzlu, Tire ilçesine bağlı Alacaklı m 
lerinin, Abot Maadin Limited Türk Şirketi üzerindeki işletme im 
nin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi olduğu vecibe, taahhüt 
fullah N. Kitapçı Madencilik Limited Şirketi» ne devredilmesin 
sı hakkında Kararname 
Bursa .ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kozluca mevkiindeki krom m 
4/1593 sayılı Kararname ile Arı İnşaat Türk Anonim Şirketine 
imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi bulunduğ 
1 eriyle birlikte Kartallar Maden ve Sanayii Limited Şirketi uh 
nin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Faraş, ve Çam köyleri 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Faraş - Çamk 
mesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Balıkesir ilmin Bigadiç il cenine bağlı Yeniköy ve Beğendikler köyl 
borasit madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş 
rilmesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Edirne ilinin merkez ilçesine bağlı Demirhaınlı sınırları içeri 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Trakya Çimento Sanayii 
sinin kararlaştırılması hakkında Kararname 
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Vergilerin, resimlerin ve başfca gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tarihi 

Kararname 9 . 3 . 1964 

12 . 3 . 1964 

Numarası 

6/2688 

6/2713 

25 . 3 . 1964 6/2714 

31 

31 , 

2 , 

3 . 

4 

. 3 , 

. 3 , 

. 4 . 

. 4 , 

4 . 

. 1964 

. 1964 

1964 

, 1964 

, 1964 

6/2718 

6/2719 

6/2730 

6/2821 

6/2743 

ö z e t i 

19 . 12 . 1963 tariMi ve 6/2526 sayılı Kararname ile verilen ye 
ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 30 . 12 . 1963 tarihind 
Yardıma Dair Anlaşma» ve eklerinin (yayınlandıkları tarihte yü 
sının kararlaştırılması hakkında Kararname 
Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı Otlukilıise köyü sınırları içind 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Demir Export Limited Şirketin 
hakkında Kararname 
Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kurşunlu, Yenice v 
bulunmuş linyit madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazın 
Şirketine verilmesi ve bu imtiyaz mukabilinde % 1 Devlet hisses 
hakkında Kararname 
Ankara ilinin Bâlâ ilçesine bağlı Kesikköprü köyü sınırları içer 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının, «Kesikköprü Madencilik 
bu imtiyaz mukabilinde % 2,5 Devlet hissesinin alınması hakkın 
Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Dodurga kcyündeki bulun 
süre ile işletilmesi imtiyazının Türkiye Kömür imletmeleri Kurum 
name 
Bolu ilinin Göynük ilçesine bağlı Bölcekova köyündeki bulunm 
ile işletilmesi imtiyazının Adasal Madencilik Limited Şirketine ve 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl, Hamam ve Kutluhallar 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank (Şene 
Kararname 
Ankara ilinin Beypazarı ilçesine bağlı Seldi, Kuyııcak ve Çaltır 
madeninin (50) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Beypazarı Li 
verilmesi hakkında Kararname 
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Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 9 . 4 . 1964 

Numarası 

6/2706 

Yönetmelik 

Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

9 

11 

16 

16 . 
20 . 

. 4 

. 4 . 

. 4 

. 4 . 
4 . 

. 1964 

, 1964 

. 1964 

1964 
1964 

— 

444 

6/2851 

13 
6/2852 

20 . 4 . 1964 6/2853 

4 . 5 . 1964 

12 . 5 . 1964 

12 . 5 . 1964 

6/2795 

O s e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletle 
Milletlerarası Kalkınma idaresi arasında 15 . 10 . 1963 tarihin 
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 21 . 2 
kında Kararname 
Ankara Üniversitesince alınacak Harçlar ve ücretler Yönetmeli 
bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 
10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ö 
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenme 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl, Köpriicdk ve Akse 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kutlu Hamam ve Dereköy 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Ktibank Gene 
Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl ve İğde köylerindek 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğ 
(Hususî Kredi) ve «Silâhlanma istikrazı» konusunda Hükümet 
İrlanda P.irles-ik Krallığı Hükümeti arasında imzalanan 9 . 1 2 . 
(d) fıkralarındaki 1 . 12 . 1963 tarihinin 1 . 6 . 1964 olarak 
tarihinde teati olunan mektupların (imzalandıkları tarihte yü 
sı hakkında Kararname 

6/3016 5 Mart 1964 tarih ve 6/2803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnames 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Nisan 19 
70 milyon dolarlık «ikraz Anlaşması» ile Ekinin (4 Ocak 1964 ta 
üzere) onaylanması hakkında Kararname 

6/3003 29.2.1964 tarihli ve 6/2789 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
marka Hükümeti arasında 13.3.1964 tarihinde Kopenhag'da imza 
eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) onay 



— C/40 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlenn 
dayan aklan 

f 
Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Anlaşma 
Kararname 

Anlaşma 

Tüzük 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

> 

ı 

14 

26 

28 
30 

3 

5 

6 

6 

6 

6 

9 . 

9 . 

Tarihi 

. 5 

. 5 

. 5 

. 5 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

6 . 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

1964 

. 1964 

. 1964 

1964 

, 1964 

1964 

1964 

1964 

Numarası 

474 

6/3071 

6/3092 
6/2954 

6/3049 

6/3150 

6/3030 

6/3032 

6/303:5 

6/3046 

6/3074 

6/3075 

ö z e t i 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Ce 
Kanun 
5.12.1963 tarihli 6/2413 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan 
resim, hare ve benzer tesisler icra eden sair mükellefleri bertaraf 
ların ihdası hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık - Türkiye 1964 Kredi Anlaşması 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yüreğil köyünün sınırları içinde 
nin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali Madencilik Lim 
Kararname 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Dünya Gıda Programı arasınd 
sına ait proje hakkında Anlaşma 
(Sivil Savunma ile ilgili şahsî mükellefiyet, tahliye ve seyrekl 
metler Tüzüğü) ile «Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler 
Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı Kale köyünün sınırlan içinde 
çinko madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Saim Bud 
mited Şirketine verilmesine dair Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Alabarda, Faraş, İskele ve Be 
bulunmuş bortuzu .madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyaz 
tine verilmesi hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet. ilçesine bağlı Çalçağıl köyünün sınırları içi 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğün 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı İğde köyünün sınırları içinde 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğün 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Aşağıyenice ve Yassıviran köyle 
yum sülfat madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alka 
verilmesi hakkında Kararname 

Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Lapalı köyünün sınırları içi 
mahlut ımağnezyum ve potasyumtuzu madeninin (40) yıl süre ile 
dencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 



— 0/41 -

Vergilerin, 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

» 

t> 

» 
» 

» 
Kararname 

> 

» 

» 

9 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

9 . 6 . 1964 

25 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

1 . 7 . 1964 
1 . 7 . 1964 

2 . 7 . 1964 
10 . 8 . 1964 

11 . 8 . 1964 

14 . 8 . 1964 

17 . S . 1964 

26 . 8 . 1964 

gelirlerin 

Numarası 

6/3076 

482 

484 

485 

488 
489 

492 
6/3339 

6/3340 

6/3193 

6/3422 

6/3347 

ö z e t i 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kavacık ve Gelemiç köyleri s 
madeninin (CO) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Türk Molipten 
kında Kararname 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine v 
edilmesine dair Kanun 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı ma 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
4.1.196i' tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Damga Vergisi Kanunu 
Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Ka 
yapılmasına dair Kanun 
Harçlar Kanunu. 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Karakaya ve Alacakilise 
krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Özkro 
verilmesi hakkında Kararname 
Burdur ilinin Tefenni ilçesine bağlı Ece ve Yayla köylerinin sı 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Maden Arama v 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Gürlek köyünün ttçknprü m 
nin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Geneı Müdü 
name 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı, Yeni köy ve iske 
lunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyaz 
ketine verilmesine dair Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Hamam ve Kırgil köyleri sını 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel 
Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 26 . 8 . 1964 6/3401 

» 27 . 8 . 1964 6/3435 

» 28 . 8 . 1964 6/3362 

» 29 . 8 . 1964 6/3295 

» 31 . 8 . 1964 6/3549 

» 1 . 9 . 1964 6/3481 

t 1 . 9 . 1964 6/3482 

— C/42 — 

Ö z e t i 

Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubuk köyler 
den kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Borma 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 

Erzurum ilinin Oltu ilçesine bağlı bulunan Pakı ve Sütthmıe k 
maden kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kömü 
mited Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 
İsviçre Federal Konseyi ile T. C. Hükümeti arasında Malî Yard 
me 

Amerika Birleşik Devletlerince yapılmakta olan destekleme hibe 
edecek Türk paraları ile, 480 sayılı Amerikan Kanunu Tahtında 
satınalmacak ziraî istihsal fazlası madde bedelleri mukabilinde b 
metimize ikraz veya hibe olunacak kısmından 1964 malî yılı z 
olunan toplam olarak (481 800 000 - dörtyüz seksenbir milyon se 
kullanılması hususunda 14 . 3 . 1964 tarihli ve 6/2825 sayılı K 
yanılarak, Ilüküm'etimiz de A. 1». 1). tcmsilen Milletlerarası K 
olunan mektupların onaylanması hakkında Kararname 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı (NATO) Enfrastrüktür p 
yapılacak inşa ve tesis işlerine müteallik 5 . 8 . 1953, 29 . 9 . 1 
sayılı kararnamelerin hükümlerine göre uygulanması gereken 
vergi iadelerinden 15 . 3 . 1965 tarihine kadar uygulanmamış v 
tatbik olunacak işlere dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakk 

İzmir ilinin merkez ilçesine bağlı Işıklar ve Altındağ köyleri sını 
imaline elverişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi im 
Fabrikası Türk Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında Kararn 

Çanakkale ilinin Çan ilçesine bağlı Yahyalı, Durali, Çavuş ve Ku 
bulunmuş olan maden kömürünün (45) yıl süre ile işletilmesi imtiy 
taklığına verilmesi hakkında Kararname 
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Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi 

Kararname 

> 

3> 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

Tarihi 

1 . 9 . 1964 

3 . 9 . 1964 

7 . 9 . 1964 

5 . 9 . 1964 

7 . 9 . 1964 

8 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

1 

Numarası 

6/3485 

6/3492 

ü/3448 

6/3449 

6/3483 

6/3530 

6/3371 

— 

— 

— 

_ 

6/34.84 

ö % 6 t i 

14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanm 
Yönetmeliğin uygulanması hakkında Kararname 
Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı Taşliman köyünün sınırları i 
verişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyaz 
Çimento ve Su Kireci Fabrikası Anonim Ortaklığına verilme 
Bursa ilinin merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş 
ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilme 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Boğanlar ve îğde köylerini 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Gene 
Kararname 
Afyon üinin Dinar ilçesine bağlı Yürekli köyünün sınırları için 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkim Alkal 
mesi hakkında Kararname 
Umuma açılmış olan Dolmabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayı 
retler hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuri 
dıma müteallik Anlaşma hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraz 
huriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Bir 
akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükü 
allik Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu ar 
pılmasına mütaallik Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hüküme 
lik Anlaşma hakkında Kararname 
Yan ilinin Gürpınar ilcesine bağlı Şahmanis köyünün sınırları 
(60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Şahmanis Linyit Kömür 
verilmesi hakkında Kararname 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Tarihi 

10 . 9 . 1964 

15 . 9 . 1964 
16 . 9 . 1964 

Numarası 

6/3444 
I 

G/3GG5 
6/3583 

» 

» 
Yönetmelik 
Kararname 

Kararname 

19 

26 
28 
2 . 

3 

. 9 . 

. 1 0 . 
. 10 . 
11 . 

. 1 2 . 

1964 

1964 
1964 
1964 

1964 

6/3r>70 

6/3737 
— 

6/3738 

6/3997 

Karar 14 . 12 . 1964 6/3906 

'24 . 12 .. 1964 6/3958 

24 . 12 . 1964 6/3976 

31 . 12 . 1964 6/4008 

5 . 1 . 1965 6/4072 

ö z e t i 

Hükümetimiz ile Amerika Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AID 
de imzalanmış olan ikraz Anlaşması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetmelik 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu ad 
kındaki Karar» m 3 . 12 . 1963 - 2 . 6 . 1963 tarihli ve 6/1189, 6/ 
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 18 . 3 . 1963 tarihli 6/529 sa 
kaldırılması hakkındaki Kararın yürürlüğe konulması hakkında K 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında 
si) mevzuunda Kalkınma kredi Anlaşmasına dair Kararname 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname 
Ortalama kâr hadlerinin tespiti hakkında yönetmelik 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliğ 
Kredisi Anlaşması hakkında karar 
Umuma açılmış olan müzelerle açık müze haline konulmuş tarihî 
lerini gezenlerden alınacak ücretlerin ilişik listedeki gibi tespiti 4 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Gümrükbaşı, Çenger, Kargı, F 
muzalanı mevkilerindeki krom madenlerinin Etibank Genel Müdür 
imtiyazlarının sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi old 
fiyetleriyle birlikte Etibank Mahdut Mesuliyetli Üçköprü Krom M 
mesine izin verilmesi hakkında karar 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protoko 
Eskişehir ilinin merkez ilçesine bağlı Kargı köyünün sınırları için 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Ortaklığın 
Türkiye Cumihuriyeti Hükümeti ile AİJianya Cumhuriyeti Hüküme 
pılması hakkındaki Anlaşmaya dair karar 
Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Tırha, Çukur ve Savcı köyleri sın 
kömürünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Nitaş Madencili 
Ortaklığına verilmesi hakkında karar 



— C/45 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

1965 yılına ait mevzuat 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

6 . 1 . 1965 6/4073 

8 . 1 . 1965 522 

KunuiA 6/4061 

Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalı ve Elmacık köyleri sını 
mürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik ve Tic 
mesi hakkında kararname 
1964 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun. 
7.9.1964 tarihli ve 6/3603 sayılı kararname ile verilen yetkiye day 
lerarası Kalkınma idaresi (AID) arasında 24.11.1964 tarihinde imz 
(İmzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 

11 . 1 . 1965 6/4074 Oanakkalenin Biga ilçesine bağlı Çomaklı köyünün sınırları içinde b 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Çomaklı Linyit îşletmesi L 
hakkında kararname 

16 . 1 . 1965 6/4088 7.9.1964 tarihli ve 6/3600 sayılı kararname ile verilen yetkiye daya 
arası Kalkınma İdaresi (AID) aıasında 5 Kasım 1964 tarihinde imz 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kararın 
karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Karakurum mevkiindeki krom ma 
Anonim Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarının bu imtiyazların sah 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyeti eriyle birlikt 
Üçköprü Krom Madenleri îşletmesi Müessesesine devredilmesine izin 

22 . 1 . 1965 6/4160 

22 . 1 . 1965 6/4165 
26 . 1 . 1965 6/4182 

15 . 2 . 1965 3/4296 

15 . 2 . 1965 6/4565 

16 . 2 . 1965 7/1965 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 Ocak 1965 tarihli Anlaşma 
29 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı kararnamenin 2 nci maddesinin 
madde ilâvesi hakkında. 
4268 sayılı Kanunun 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
Anayasa Mahkemesi kararı 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 
» 

» 

» 

» 

-V 

•p 

» 
» 

» 
» 

» 

« 

Tarihi Numarası 

25 . 2 . 1065 
1 . 3 . 1965 
1 . 3 . 1965 

5 . 3 . 1965 

8 . 3 . 1965 

22 . 3 .1965 

2(i . 3 . 1065 

27 . 3 . 1965 

29 . 3 . 1965 
30 . 3 . 1965 

3 . 4 . 1965 
21 . 4 . 1965 

22 . 4 . 1965 

22 . 4 . 1965 

6/4568 
6/4285 
6/4295 

6/4106 

6/4224 

6/4328 ' 

6/4428 

6/4363 

6/4322 
6/4454 

6/4440 ' 
6/4468 : 

6/4379 ' 

6/4394 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait ka 
Avrupa Para Fonu tarafından Türkiye'ye kısa vadeli bir kredi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hüküm 
Malî Yardım Anlaşmasına ek Anlaşma hakkında karar 
18.11.1964 tarihli ve 6/3925 sayılı kararname ile verilen yetkiy 
Yatırını Bankası arasında 6.12.1964 tarihinde 'imzalanmış olan i 
rihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
4.8.1964 tarihli ve 6/3389 sayılı kararname ile verilen yetkiye d 
arası Kalkınma idaresi (AID) arasında 18 Kasım 1964 tarihind 
nın, (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Hükümeti arası 
sına dair karar 
7.9.1964 tarihli ve 6/3602 sayılı kararname ile verilen yetkiye daya 
resi (AID) ile Hükümetimiz arasında 2 Aralık 1964 tarihinde im 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hak 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3604 sayılı kararname ile verilen yetk 
Milletlerarası Kalkınma idaresi (AID) arasında 24 Kasım 
anlaşmasının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) on 
Birleşik Krallık - Türkiye 1964 2 nci kredi Anlaşması hakkında k 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3601 sayılı kararname ile verilen yetkiy 
letlıcrarası Kalkınma idaresi (AID) arasında 2 . 12 1964 tarihind 
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanm 
Türkiye ile İtalya arasındaki malî anlaşma hakkında Kararname 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Güneydivanı Köyünün sını 
rünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kuzey Anadolu M 
mesi hakkında karar 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümet arasındaki K 
dair karar 
Avusturyanın Türkiye'ye 1964 yılındaki malî yardım ile ilgili an 



_ c/47 — 

Veli ler in , resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

26 . 4 : 1965 6/4402 

26 . 4 . 1965 — 

14 . 5 . 1965 6/4486 

18 . 5 . 1965 6/4474 

20 . 5 . 1965 6/4549 

5 . 6 . 1065 623 

8 . 6 . 1965 6/4727 

9 . 6 . 1965 6/4594 

10 . 6 . 1965 6/4699 

12 . 6 . 1965 6/4724 

ö z e t i 

Türkiye'ye 4 (Dört) milyon isviçre Frangı tutannda bir borç ver 
huriyeti ile isviçre Konfederasyonu arasındaki anlaşma hakkında ka 
Türkiye'ye 7 milyon isviçre Frangı tutarında bir kredi verilmesine 
ile isviçre Konfederasyon arasındaki anlaşma hakkında karar 
Hükümetimizle A.B.D. Hükümeti arasında 14 . 1 . 1965 tarihinde 
dolarlık Program Kredisi ile ilgili ve bu anlaşmaya ek mektubun 1 . 
üzere onaylanması hakkında karar 
1 7 . 8 . 1964 tarihli ve 6/3473 sayılı Kararnaıme ile verilen yetkiye 
Konsorsiyumu dâhilinde 1964 yılı içinde Hükümetimizle Holânda 
(Herstelbank) arasında 7.1.19(55 tarihinde Lâ - Hey'd e imzalanmış 
lanması hakkında karar 
Kütahya ilinin Emet ilçesinin Eyınür köyünün sınırlan içinde bulu 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Madencilik Limited Ortak 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Anon 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 
Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubuk köyleri sı 
nün Borman Madencilik ve Limited Ortaklığında bulunan işletme 
Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe taahhüt 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına devredilmesine izin 
Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Kırallığı Hükümeti arasında, Belçik 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair anl 
Türkiye Cumhuriyeti ve Miletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) t 
arasında yapılan ve 22.3.1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkınd 
Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalık ve Elmacık köyleri sını 
mürünün 18.12.1964 tarihli ve (î/4073 sayılı Kararname ile Ayvalık K 
Limited Ortaklığı uhdesine verilen işletme imtiyazının imtiyaz sahib 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle bir 
Kurumu Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri işletmesi Müessesesine de 
kında karar 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararmam© 
Kanun 

İKaramanıe 

Tarihi 

15 . 6 . 1965 
24 . 6 . 1965 

26 . 6 . 1965 

Numarası 

6/4484 
639 

6/4760 

ö z e t i 

» 

Kararname 
» 

Kararname 
» 

Kanun 
» 

» 
» 

Kanun 

» 
KJararnaıme 

» 

29 

19 . 
6 

. 6 
12 

13 . 
14 

23 
28 

26 

26 
25 

15 . 

. 6 

6 . 
. 7 

. 7 

. 7 

. 7 . 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 . 

. 8 

8 . 

. 1965 

1965 
. 1965 

. 1965 

. 1965 

1,965 
. 1965 

.1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

1965 

6/4782 

6/4913 
6/4676 

6/4826 
6/4677 

648 
651 

657 
664 

691 

696 
—-

6/4961 

Kredi anlaşması hakkında karar 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (2) sayılı tablosunu 
bölümünün 18 nci fıkrasının tadili hakkında Kanun 
"13.5.1965 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname ile yürürlüğe konul 
lu ve benzeri terilen tül için tes'bit edilen vergi iade oranları ka 
ların, IV deki mamuller için belediye hissesi oranları kaldırılar 
hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Bir 
Kredisi Anlaşmasına mütaallik karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında karar 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Arapuşnğı köyünün sın 
ninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ÎTÎTİ İthalât, i 
lığına verilmesi hakkında karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ek 
Gaziantep ÜMnin islâhiye ilçesine bağlı Çakmaklı, Kedten ve Y 
lunmuş krom madeninin 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının 
A. O. na verilmesi hakkında Karar 
Siyasî Partiler Kanununun 65, 71, 74 ve 78 nci «nadideleri hak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümet 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında. 
Devlet memurları Kanunu 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapı 
Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair Kanun 
Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir 
tahkimi hakkında Kanun 
5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici b 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara 
kında Anlaşma 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti 
mesi hakkında Anlaşmaya müteallik Karar 



__ C/49 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname; 16 . 8 . 1965 

Numarası 

6/5043 

24 . 

24 . 

25 , 
2 . 

, 8 . 

, 8 . 

. 8 . 
, 9 . 

. 1965 

. 1965 

." 1965 
, 1965 

6/5073 

6/5141 

6/5075 
6/5185 

> 
> 

> 

» 
» 
> 
» 

> 

11 
24 , 

4 

5 
7 
8 
27 

3 

. 9 . 

. 8 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

.11. 

1965 
1965 

1965 

1965 
1965 
1965 
1965 

1965 

6/5141 
6/5171 

6/5205 

6/5069 
6/5118 
6/5182 
6/5422 

6/5410 

ö z e t i 

13.2.1965 tarih ve 6/4346 sayılı kararname ile verilen yetikiye dayan 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1964 yılı içinde Konsorsi 
nan Kredi Anlaşmasına ek (6 a) daki mektupta derişiklik yapılması 
teati edilen mektupların onaylanması hakkında karar 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon 2 nci Kovada Projesi Tü 
Yatırım Bankası arasında Finansman Mukaveleleri hakkında karar 
İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılan halk konutlarının kiraya ve 
ğişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe konulması ha 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
5 . 12 . 1956 tarihli ve 6860 sayılı Kanunla tasdik edilen «Türkiye 
rupa'daki Müttefik Yüksek Kumandanı arasında, Avrupa Müttefik 
tabi bulunan Müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine 
hususî şeraite mütedair Anlaşma» mn 9 ncu maddesinin 1 nci fıkra 
tirilmesi ve 9/1-b fıkrasının 1 . 3 . 1957 tarihinden, diğer fıkrala 
olmak üzere uygulanması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair Kararname 
Refik Saydam. Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince genel saflıkla il 
ğında yapılan muayene, tahlil ve tetkiklere ait fiyat tarifesi hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
tırmasına dair anlaşmanın onaylanması halckmda 
50 milyonluk kredinin vâdesinin uzatılması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 Kredi Anlaşması hakkında 
13 . 5 . 1965 ve 6/3171 sayılı Kararnameye ek Kararname 
T. C. Hükümeti -ile AİD tarafından temsil olunan A. B. D. arasınd 
ma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafında 
da yapılan 12 Ağustos 1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkınd 



— C/50 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karanı a in o 

» 

» 

» 

.» 

Tarihi 

3 .1.1. 1965 

9 .11. 1965 

10 .11. 1965 

22 .11. 1965 

21 .12. 1965 

Numarası 

6/5439 

6/5068 . 
1 

6/5296 , 

6/5369 ! 

6/5478 : 

Ö z e t i 

25 .12 . 1965 

31 .12 . 1965 

6 . 1 . 1966 

10 . 1 . 1966 

6/5722 

6/5624 

6/5622 

5 Mart 1964 tarihli ve 6/4428 sayılı Kararname ile onaylanan 2 
siyle ilgili olarak 27 Ağustos 1965 tarihinde imzalanan tadil A 
Avrupa Para Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis edil 
birimi tutarındaki bir krediyle ilgili 30 . 3 . 1965 tarihli Ko 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 

3 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4765 sayılı Kararname ile verilen y 
Avusturya Hükümeti arasında 15 Temmuz 1965 tarihinde imza 
ması» ve eklerinin (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 
94 Temmuz 1965 tarihli ve 6/4995 sayılı Kararname ile verilen 
ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Kredi Anlaşmasının on 
16 . 9 . 1965 tarihli ve 6/5223 sayılı Kararname ile verilen yet 
Konsorsiyomu dâhilinde, 1965 yılı içi i 18 Eylül 1965 tarihinde 
kiye ile İtalya arasında Malî Anlaşma» ile «Türkiye ile İtalya 
verilmesine dair Anlaşma» ve mektuplarının onaylanması hakkı 

6/5503 18 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4831 sayılı Kararname ile verilen yet 
mesi gereken bâzı borçlarımızın yeniden borçlanma su 
13 Eylül 1965 tarihinde Paris'te imzalanmış olan «Türkiye C 
Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tarafı 
metine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma» ve ek 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek K 

1966 yılına ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma D 
nan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 Kasım 1965 t 
kında 

6/5622. 16 Eylül 1965 tarih ve 6/5219 sayılı Kararname ile verilen yet 
kınma İdaresi (AID) ile Hükümetimiz ve Etibank arasında im 
masının onaylanması hakkında 



— C/51 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karnın 
Karamam Ö 

Tarihi Numarası ö z e t i 

29 . 1 . 1966 
31 . 1 . 1966 

9 . 2 . 1966 

Kamın 
» 

Kararname 

2H . 
11 

8 . 

2 . 
. 2 

. 3 . 

1966 
. 1966 

. 1966 

723 
724 

6/5851 

Kanun 

(Kanun 

Kanun 

8 

5 . 

18 . 

. 3 

, 4 . 

, 3 . 

. 1966 

. 1966 

, 1966 

753 

6/5892 

6/5893 

19 . 3 . 1966 

717 1965 Kalkınma istikrazı hakkında Kanun 
6/5804 Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) 

rika Birleşik Devletleri arasında yapılan ve 20 Eylül 1965 tarihi 
lanması hakkında 

6/5688 2 . 10 . 1965 tarihli ve 6/5298 sayılı Kararname ile verilen yetkiy 
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle Holând 
2 e Nederlandse învertringadauk Voor Ortwikkelingslanden H. V 

• de Lahaye'de imzalanmış bulunan ilişik İkraz Anlaşmasının imza 
re onaylanması hakkında 

1567 sayılı Kanunun yLnüirliiık süresinin uzatılmasına dair Kanun 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 neı maddeleri hük 
da Kanun. 
Federal Alma.nya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu illerimi 
yon projesi ile ilgili olarak 15 Eylül 1964 tarihli Türk - Alman T 
çevesinde Türkiye'ye toknik yardım yapılması konusunda Hüküm 
kümeti arasında 3 Aralık 1966 tarihinde teati olunan özel düzenl 
onaylanması hakkında 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 
len (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında Kamın 
24 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5724 sayılı Kararname ile verilen yetki 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik :Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onaylanması h 
9 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5612 sayılı Kararname ile verilen yetkiy 
dım Konsorsiyomu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle İsviçre 
1965 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik Kredi anlaşmal 
'hakkında 

6/6181 28 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı Kararın 6/4365 sayılı Kararl 
ğiştirilmesi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/52 — 

Çeşidi Tarihi 

Kanun 

Karan ıameı 

23 . 3 . 1966 

30 . 3 . 1966 

Numarası 

756 

6/6093 

ÖZETİ 

» 

» 

» 
> 

» 

» 

Kanım ^ 

» 

Kararname 
> 
» 

» 

> 

f> 

7 

18 
19 

3 9 . 

21 , 

22 

99 

25 . 
26 
29 , 

9 . 

'9 . 

. 4 

. 4 

. 4 , 

. 4 , 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 

4 . 

. 4 . 

. 4 , 

. 4 . 

, 5 . 

, 5 . 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

1966 

, 1966 

. 1966 

1966 

, 3966 
. 1966 
1966 

1966 

1966 

6/6\ 1.7 

6/6139 

6/6249 
6/6268 

6/6269 

6/6248 

6/6149 

6/6164 

6/6385 
6/6190 
6/6223 

6/6412 

6/6413 

13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa b 
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında Kanu 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanm 
arasındaki Malî Anlaşma» nm 2 nci maddesinin 1 nci bendind 
röfinansmanının % 50'ye yükseHilmesi konusunda Romanya'd 
bâzı maddelerin ilâvesi ile ilgili Anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ok Protokol hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasın 
ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türk parası kıymetini koruma Kararının yürürlüğe konulmas 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Taç Projesi Türkiye 
Bankası arasında Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkın 
Avrupa Yatırım Bankası Özel iScksiyon ıÇeliklıa'a-t Projesi' Tü 
rım Bankası arasında finansman mukavelesi hakkında. 
İkraz Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti! (Müstakriz) ile Milletle 
tarafından temsil olunan Amerika Birleşik Devletleri arasında 
hakkında 
Türkiye'nin ekonomik programının gerçekleşme'ine ve Türkiy 
İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakkı 
Avrupa Para Anlaşmasının 31 Aralık 1965 tarihinden itibaren 
delerinin değiştirilmesi ile ilgili İktisadî İşbirliği ve Kalkınma 
T. C. ile A. B. D. arasında akdedilen Ziraî Maddeler Anlaşma 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 ikinci Kredi Anlaşması hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriy 
dım yapılması hakkında Anlaşma 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasın la 1 Nisan 19 
yon Arçelik Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakk 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 196 
yon Mannesman - Sümerbank Projesi Finansman Mukavelesinin 



— C/53 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararnameı 21 . 5 . 1966 

6 . 6 .1966 

25 . 6 . 1966 

Numarası 

6/6341 

6/6371 

6/6522 

Kanun 
Kararname 

» 

Kanun 

Karamama 

» 

Kanun 

28 
8 , 

8 
23 . 

26 . 

3 . 

4 . 

9 . 

. 6 

. 7 , 

. 7 
, 7 , 

. 7 , 

, 8 . 

, 8 . 

8 . 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

1966 

766 
6/6616 

6/6628 
6/6619 

777 

6/6828 

6/6784 

780 

ö z e t i 

3 Şubat 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen ye 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Temmuz 
laşmalarına eldi olarak 1966 - 1967 devresi maddelerini tanzim 
hinde Varşova'da imzananan Protokol ve eklerinin onaylanmas 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hüküm 
yıllarında vâdesi gelen Türk ticaret borçlarının röfintansmanın 
3 . 2 . 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yet 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 
laşmasına ek olarak 1966 - 1967 devresi mübadelelerini tanzim et 
eklerinin onaylanması hakkında 
Tapulama Kanunu 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk p 
17 sayılı Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Kar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti 
fından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yap 
kında 
3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair olan Kan 
ri l m es ime dair Kanun 
Hükümetimiz ile Birleşik Krallık Hükümeti arasında imzalanan 
nın onanması hakkında 
25 . 4 . 1966 tarihli ve 6/6372 sayılı Kararname ile verilen yetk 
rihinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hüküm 
dım Anlaşması ve eklerinin imzalandığı tarihte yürürlüğe girm 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 



— C/54 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname! 

> 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 
» 

» 

1 

1 

1 

5 

7 

10 

10 

4 

12 

15 
18 

22 

Tariki 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 
1966 

. 1966 

Numarası 

6/6983 

6/6985 

6/6987 

6/6991 

6/7014 

6/6984 

6/6986 

6/7116 

6/7102 

6/7101 
6/7065 

6/7089 

ö z e t i 

27 .10 . 1966 
7 .11. 1966 

6/7100 
6/7134 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasınla 20 Ocak 196 
yon Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında. 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasın la 28 Temmuz 1 
siyon Sifaş Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkı 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29 Temmu 
Seksiyon, Keban Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanmas 
Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasında 29 . 6 . 1966 ta 
lık - Türkiye İkrazı - 1966 Anlaşmasının onaylanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 1 
siyon, Gediz Sulama Projesi Finansman Mukavelesinin onanmas 
Avrupa Yatırım. Bankası Özel Seksiyon Seka Çaycuma Projes 
rupa Yatıriıin Bankası Finansmanın Mukaveksi hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası, Özel Seksiyon, Şişe ve Cam Projesi 
Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında Keban Projesinin Finansmanı için 
sı hakkında 
Fransa ile Türkiye arasında aktedilen 13 Şubat 1964 tarihli Ma 
tokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Bir 
Kredisi Anlaşması 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanmış 
sındaki Malî Anlaşma» nm 2 nci maddesinin 1 ne i bendinde ba 
tarihli ve 6/6093 sayılı Kararname ile % 20 den % 50 oranın 
rotmansmanı şartını kaldırmak suretiyle sözü geçen Anlaşman 
Kredi Anlaşması şekline getirilmesi konusunda 15 Ağustos 1966 
ilişik mektupların onaylanması hakkında 

Gümrük Tarif öl eri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Yugoslavya'nın 
Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti arasında Tica 



C/55 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Tebliğ 

Kanun 

Kanun 

10 .12 . 1966 32 
10 .12 . 1966 33 

24 . 1,1 . 1966 784 

15 . 1 2 . 1966 

19 . 1 2 . 1966 

7 .12 . 1966 

789 

798 

799 

7 . 1 2 . 19üb 800 

29 . 1 2 . 1966 818 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkil 
Türk parası kıymetini1 koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nei 
Kanun. 
Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için T. C. Hükümet 
Hükümeti arasında Anlaşma. 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma B 
yetki verilmesime dak Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 
hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriy 
tırmasına dair 18 . 3 . 1966 tarihli Anlaşmanın (ve ekleri) o 
hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumh 
ulaştırmasına dair 2 . 5 . 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanma 
1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

1967 yılına ait mevzuat 

Tebliğ 
Kararnaaııe 

Yönetmelik 
Karamamı e 

> 
Tebliğ 

2 . 1 . 1967 34 
11 . 1 . 1967 6/7437 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
Türkiye'ye 4,1 milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilm 
Konfederasyonu arasında Anlaşmanın' onanması hakkında. 

19 . 1 . 1967 6/7486 Hükümetimiz, Etibank ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı a 
imzalanan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 

20 . 1 . 1967 — 
25 . 1 . 1967 6/7644 

26 . 1 . 1967 6/7577 
27 . 1 . 19G7 35 

Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriy 
ulaştırma Anlaşmasının onaylanması hakkında 

1966 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin faiz nispetinin % 6 olar 
Türk parası (kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 1 . 2 . 1967 6/7543 

Kanun 
» 

Kararname 

» 

•> 
> 

> 

> 

> 

» 

Kanun 
Karam asm o 

» 

> 

2 
32 . 
20 . 

6 . 

20 . 
27 

31 

6 . 

7 

8 

10 
10 
21 

11 

. 2 , 

. 2 . 
2 . 

. 3 . 

, 3 . 
. 3 , 

. 3 , 

. 4 . 

. 4 

. 4 , 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 

, 1967 
1967 
1967 

, 1967 

1967 
. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

827 
828 

6/7513 

6/7847 

6/7759 
6/7626 

6/7838 

6/7959 

6/7689 

6/7654 

851 
6/7957 
6/7999 

6/7869 

— C/56 

ö z e t i 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfranstrüktür 
yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihaleler, döviz müsaadeler 
yete sirayetini önliyeoek tedbirler ve bir bakanlıklararası kuru 
tarihli ve 6/1470 sayılı Kararname ile bu kararnamede değişikl 
tarihli ve 6/4167 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılarak 
ması hakkında 
Rıhtım Resmi Kanunu 
İthalde alınacak Damga Resmi hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetinin bir organı olan (AID 
Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrapa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 1 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında akdedilen Malî Anlaşmanın onanmas 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükluneti arasında 1966 
manın onanması hakkında 
14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygula 
gösterir yönetmeliğe bir madde eklenmesi hakkında yönetmel 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile, ak 
nın işleyiş şekline ait karar hakkında 
T. C. Hükümeti ile Norveç Krallık Hükümeti arasındaki Kalk 
ması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında Belçi 
Hükümetine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşmanı 
Gider Vergileri Kanununda 'bazı değişiklikler yapılması hakkın 
Akaryakıtların İstihsal Vergisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AID) taraf 
sındaki 20 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın onanması hakkında 
Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında 24 Ocak 1967 tarihin 
Protokolünün onanması hakkında 



— C/57 _ 

Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Kanun 

> 

» 

Tebliğ 
> 

Kanun 

Kararın an ne 

» 

> 

Tebliğ' 
Kanun 
Kanun 

Tebliğ 

Tarihi 

31 

29 

1 

1 

2 

9 
9 

13 

13 

15 

20 

23 
26 . 
26 

26 . 

. 3 

. 5 

. 0 

. 6 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 

. 6 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

, 1967 

, 1967 
. 1967 
. 1967 

, 1967 

. 1967 

, 1967 

, 1967 
, 1967 

1967 

1967 

Numarası 

6/7942 

6/8173 

876 

877 

6/8170 

6 
36 

875 

6/8198 

6/8197 

6/8199 

38 
883 
890 

39 

ö z e t i 

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 1 
TSKB tarafından finanse edilecek yatırım projeleri finansman m 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 15 . 3 . 19 
Santral Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 neı 
daki 11.2.1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriy 
dair 28 . 6 . 1966 tarihli Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkın 
T. C. ile Sovyet S. C. B. arasında bâzı sınaî tesisler kurulması 
Türkiye Ve teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak te 
ödeme şartlarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nei maddesine 6842 sayılı 
ğiştirilmesi hakkında 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964; tarihli Malî Prot 
hakkında 
T. C. ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AlD) tarafından tem 
letleri arasında yapılan ve 4 Nisan 1967 tarihinde yürürlüğe 
sının onanması hakkında 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu dâhilinde 1967 yılı için Hüküm 
sında imzalanan 21 Nisan 1967 tarihli İkraz Anlaşmasının onanm 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödene 
30.12.1960 tarihli 193 sayulı Gelir Vergisi Kanununda değişikl 
tarihli ve 202 sayılı Kanun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 



C/58 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
Karar 

Karamama 

Tebliğ 
Kararname 

» 

> 

» 
Tebliğ 

Kanun 
Kanun 
Karar 

Tarihi 

1 , 
6 . 

7 . 

12 , 
L3 . 

15 

17 

17 
22 

24 
27 
27 

. 7 . 
7 . 

. 7 . 

. 7 . 
, 7 . 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 

. 7 

. 7 . 

, 19G7 
1967 

1967 

, 1967 
1967 

, 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1'967 

. 1967 

Numarası 

6/8376 
6/10396 

6/8451 

40 
6/8459 

6/8424 

6/8458 

6/8299 

903 
930 

6/8421 

Kanun 29 . 7 . 1967 917 

> 
» 

ırarnaımo 

» 

27 
28 . 

9 . 

15 . 

. 7 
7 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 1967 
1967 

. 1967 

, 1967 

930 
933 

6/8582 

6/8571 

Ö z e t i 

Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Ka 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kıralhğı arasında ma 
transit nakliyatına ve aynı zamanda iki ülke arasındaki nakliya 
hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Keban Projesi Türkiy 
rını Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi haklan d a 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 14 . 6 . 196 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara 
halikında 
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den transit geçen yük taşımaya mahs 
taşıtları ve römorklarından, taşıma ile ilgili koruma ve yönetim 
alınması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1963 İkinci Kredi Anlaşması hakkınd 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının elinde mevcut çıka 
hasır olmak üzere tespit edilen toptan ve perakende satış fiyatlar 

Medenî Kanurida i (Vakıf) hakkında yapılan değişiklik hakkında 
'Tasarruf Bonosu ihracı ha.kkıu.dıa-. 
Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair İktisadî İşbirliği ve K 
nın onanması hakkında 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 s 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında Kanu 
Tasarruf Bonosu ihracı hakkında Kanun. 
Kalkınma Planının • uygulanması esasları hakkında (2) nei mad 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında M 
ması hakkında 
Hükümetimizle Japon Hükümeti arasında aktedilen Aksu mihan 
sinin dış finansman Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 



.— C/59 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Kanım 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

Svaraırnanbo 2 . 9 . 1967 

2 . 9 . 1967 
2 . 9 . 1967 

19 . 9 . 1967 

26 . 9 . 1967 

9 . 12 . 1967 
M . J2 . 1967 

16 .12 . 1967 

17 .12 . 1967 

21 . 1 2 . 1967 

28 . 12 . 1967 

8 . 1 . .1908 
23 . 1 . 1968 
30 . 1 . 1968 

6/8746 EIB ile Hükümetimiz arasında 8 . 12 . 1964 tarihinde aktedil 
hesap birimi tutarındaki krediye istinaden SEKA - DALAMAN 
kredi anlaşması hakkında 

6/8755 İtalyan menşeli malların satmalmması ve hizmetlerin ödenmesi h 
6/8756 T.H.Y. Anonim Ortaklığı ile A.B.D. Hükümetinin resmî bir kuru 

kredi anlaşması Hk. 

6/8863 Hükümetimiz ile Kanada Hükümetinin bir organı olan Dış Yard 
Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen KanadaVla Hükümranl 
arasında 28 . 6 . 1967 yılında yapılan anlaşma hakkında 

6/8554 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti 
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

6/9195 AID Teşkilâtından sağlanan ve M.T.A. Ens. tarafından kullanıl 
G/9589 Hacettepe Üniversitesince öğretim lâboratuvar, hastane, kütüphan 

meslekî hizmetler ziyaretçi profesörler, eksperler, tcknisiyenler, '.m 
Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimi sağlanması Hk. 

6/9519 AID Teşkilâtından sağlanan ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesinc 
metlerin tedariki için alman kredi hakkında 

6/9249 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesi ve ona 
tıbbi teçhizat, malzeme ve ilgili hizmetler hakkında 

969 Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücad 
dürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye veril 

980 Gelir Yergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakk 

1968 yılı mevzuatı 
6/9361 XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaa 

992 1967 Kalkınma İstikrazı 
6/9195 T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından 

pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz Anlaşmasının (M.T.A. için) 



_ C/60 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kar anman© 

« 

» 

» 
» 
» 

» 

Tarihi 

15 . 2 . 1968 

16 . 2 . 1968 

16 . 2 . 1968 

28 . 2 . 1968 
28 . 2 . 1968 
15 . 3 . 1968 

18 . 3 . 1968 

Numarası 

6/9519 

6/9563 

6/9561 

6/9624 
6/9625 
6/9589 

6/9686 

Ö z e t i 

30 , 

9 

30 , 

30 . 

10 , 

. 4 . 

. 5 

. 5 , 

. 5 , 

. 6 . 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

, 1968 

6/9889 

6/10011 

6/10057 

6/10058 

6/10080 

T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Ortadoğu Teknik 
kında 
Hükümetimiz ile La Hange Hollanda'da kurulu De Ned 
Ontwikkelingslander N. V. arasında yapılan anlaşma hakkında 
EIB ile Hükümetimiz arasında imzalanmış bulunan 175 milyon 
reğince adı geçen Banka tarafından Samsun'da kurulacak Suni G 
nansman ihtiyacının karşılanması Hk. 
Tasarruf Bonoları Tüzüğü hakkında 
İthalde alınacak Damga Resmi nisbetlnin % 15 olarak değiştiril 
T.C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından 
pılan 23.10.1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Hacettepe Üniversites 
0802 sayılı Kanuna bağlı 1 numaralı tablonun 2/1) pozisyonunun 
73,50 Krş. olan istihsal vergisi 74,50 Krş'a (ii) fıkrasında yer alan 
gisi 44,1 krş. a, (ili - a) fıkrasında yer alan motoriu'in 47.60 o 
(iii - b) fıkrasının «aa» bendinde yer aian 4 No lu fuel - oil'ün 41 
krş a ve (bb) bendinde yer alan 5 ve 6 No. lu fuel - oil'ün 5,3 
çıkarılması hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük taşı 
rına ait Avusturya plâkalı Motorlu Kara Taşıtlarıyle römorkları 
ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkınd 
Türkiye'ye giren yük taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ve 
karşılıklı olmak şartıyle İngiliz Plâkalı olanlardan alınmaması h 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz ırasında akdedi 
hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında 18 . 5 
ma hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olara> geçen yük taş 
Cumhuriyeti plâkalı motorlu kara taşıtlarıyle römorklarından na 
giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 



— C/61 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 
» 

Kararnameı 
> 
» 
» 

> 

* 
» 
» 
» 
» 
* 
» 

» 

> 

» 
> 

2 

19 
17 

30 
2 . 
30 
1 

18 , 

18 . 
19 , 
21 , 
6 
32 
12 . 
19 

7 , 

7 

25 
25 

Tarihi 

. 7 , 

. 7 . 

. 2 , 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 , 

. 9 . 

. 9 

. 9 

. 9 , 

. İ968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

, 1968 
1968 

, 1968 
. 1968 
. 1968 
, 1968 
. 1968 

, 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

Numarası 

1051 

6/9994 
6/9591 

6/9991 
6/9996 
6/10058 
6/10139 

6/10183 

6/10197 
6/10225 
6/10214 
6/10325 
6/10384 
6/10387 
6/10426 

6/10699 

6/10700 

•6/10773 
6/10775 

ö z e t i 

Umumî hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak tedbirlerle 15 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı ma 
nım. 
İstanbul - Anbarlı Termik Santrali için İsviçre - Etibank FS 115 160 
«Türkiye ile İran arasında Transit Anlaşması» ile buna ekli «T 
Protokol» ve eki mektupların, onay belgelerinin teati edileceği ta 
onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT Kredisi hakkında 

£ 2010 250 lik İngiltere 19G8 - 11 Konsorsiyum, K redisi hakkında 
$ 40 000 000 lik AID Programı Kredisi Anlaşması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 
sı karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın yapıldığı tarihte 
lanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyet 
arası sivil hava nakliyat Anlaşmasının onaylanması hakkında 
£ 12 203 410 lik İngiltere İETT kredisi hakkında 
ATD - Ereğli Demir - Çelik arasında $ 14 200 000 lik Kredi Anla 
Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban kredisi 5 nei dilim A 
£ 1 586 000 lik İngiltere - MKE kredisi hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT kredisi hakkında 
AID - TSKB arasındaki $ 7 500 000 lik Kredi Anlaşması hakkın 
T. C. Merkez Bankası nezdinde İstikrar Fonu adı altında yeni 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kararın yürürlüğe konulm 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Karayo 
mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara 
nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 

£ 1 000 000 lik İngiltere Konsorsiyum 1968 - I kredisi hakkında 
£ 275 000 lik İngiltere TCK Boğaz köprüsü proje kredisi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Ka.rarna.mo; 
» 
» 

» 
> 
> 
* 
» 
>' 

Tarihi 

23 .10. 1968 
8 .11. 1968 
8 .11. 1968 

8 .11. 1968 
8 .11. 1968 
8 .11. 1968 
16 .11. 1968 
4 . 12 . 1968 
9 .12 . 1968 

Numarası 

6/10847 
6/10855 
6/10897 

6/10897 
6/10899 
6/10900 
6/10980 
6/11010 
G/11091 

» 14 . 1 2 . 1968 6/11070 
» 14 . 1 2 . 1968 6/11071 
> 28 . 1 2 . 1968 6/11110 
» 28 . 1 2 . 1968 6/11116 

» 
Kanun 
dva nıiTuım.et 

^ 
» 

13 . 
12 
28 . 

2 
3 . 

. 1 . 
9 

, 1 , 

2 
, 3 . 

. 1969 

. 1969 
, 1969 

, 1969 
, 1969 

6/11228 
1100 

6/11283 

6/11298 
6/11429 

3 . 3 . 1969 6/11449 

— C/62 — 

ö z e t i 

Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban 6 ncı dilim kredis 
$ 3 000 000 AID program kredisi hakkında 
Lit 6 875 000 000 İtalya Proje Kredisi 1968 ve Lit 1 250 0 
1968 hakkında 
Lit 4 375 000 000 lik İtalya Konsorsiyum 1968 kredisi hakk 
$ 7 500 000 EIB - TSKB kadro finansman kredisi hakkında 
$ 11 000 000 EIB - TCDD dizelizasyon kredisi hakkında 
$ 267 140 EIB - DSİ Keban 7 nci dilim kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - Etibank Keban kredisi hakkında 
İran'ın Romanya'dan satmaldığı vagonlar ile di^er mam 
ya'nın İran, Suriye, Irak ve diğer Orta - Doğu ülkelerine m 
kelerin ithal ettiği malların demiryolları, karayolları ve ha 
liyatının Türkiye üzerinden geçirilmesi hakkında 
Sch 20 800 000 Avusturya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
FB 50 000 000 Belçika Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
Avrupa Para Anlaşması 1968 - I 25 000 000 $ İrk EK A kred 
.$ 12 500 000 AID - Ereğli Demir - Çelik Sintering Tes - kred 

1969 yılına ait mevzuat 

Hlf 2 600 000 Holânda Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
1968 Kalkınma İstikrazı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhur 
arası karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmadın onaylanması 

$ 25 000 000 EMA - 1968 - II kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tra 
kında 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
yolcu ve mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın tadili hakkın 

http://Ka.rarna.mo
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karanıam e 
» 

Kanun 

Kanun 

Karamama 
» 

Kanun 
Kararname 

Kanun 
Karamama 
Kanun 
Kararname; 

» 
» 
». 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
.» 
• » 

» 

8 
8 
13 

13 

22 
29 
31 
17 

29 
30 
30 
7 
4 
4 
25 
25 
25 
2 
3 . 
11 
8 
20 
29 
29 
29 . 
29 

Tar 

. 3 

. 3 , 
. 3 

. 3 

. 3 . 
•-> 

. o . o . ö . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 

. 5 . 

. 5 . 
. 6 
. 7 . 
. 7 . 
. 7 . 
. 9 . 
1 0 . 
. 1 0 . 
. 1 1 . 
. 11 . 
. 1 1 . 
. 1 1 . 
. 1 1 . 
.11 

ilıi 

. 1969 

. 1969 
. 1969 

. 1969 

. 1969 
, 1969 
, 1969 
1969 

, 1969 
, 1969 
. 1969 
1969 
1969 

. 1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

. 1969 

. 1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
. 1969 

Numarası 

6/11458 
6/11459 

1132 

1133 

6/11412 
6/11589 

1137 
6/11693 

1164 
6/11592 

1177 
6/11762 
6/11745 
6/11973 
6/12200 
6/12200 

6/12349 
•6/12536 
6/12597 
6/12654 
6/12705 
6/12726 
6/12726 
6/12726 
6/12726 

ö z e t i 

$ .30 000 000 lık Amerika 1969 Konsorsiyum kredisi hakkında 
$ 30 050 lık EIB - DSİ Keban 8 nci dilim kredisi hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir 
hakkındaki 19.2.1963 ıtarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı 
.maddesinin değiştirilmıosi hakkında Kanun. 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Kıralhğı Hükümeti arasınd 
12 . 6 . 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğ 
İthalde alınacak Damga Resmi nisbetinin % 25 olarak tesbiti hak 
EİB - Etibank Gökçekaya kredisi hakkında 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî Arabistan Kıralhğı ara 
nın onaylanması hakkında 
Arsa Ofisi Kanununun 5 ve 7 nci maddeleri hakkında 
Tasarruf bonolarının değiştirme ve tevsik işlemleri Tüzüğü hakkın 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 
$ 12 000 000 İD A - Seyhan sulama projesi II. kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - TSKB kredisi hakkında 
Tl. 77 970 050 lık Sürplü Kredisi hakkında 
DM 80 000 000 lık Alman 1969 Konsorsiyum kredisi hakkında. 
DM 48 000 000 lık Alman 1969 Proje kredisi hakkında 
DM 15 000 000 lık Alman 19G9 TSKB yatırım projeleri Kredisi hakk 
İngiltere 1969 - 1 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Çukurova II Proje Kredis 
Norveç 1969 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
EIB Boğaz köprüsü projesi hakkında 
AID - Sınai Yatırım ve Kredi Bankası kredisi hakkında 
İtalya 1969 Keban projesi kredisi hakkında 
İtalya 1969 Refirurısmaıı kredisi hakkında 
İtalya 1969 proje - Boğaz köprüsü kredisi hakkırda 
İtalya 1969 Keban projesi kredisi hakkında 



— C/64 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 10 . 1 . 1970 7/3 

Kanun 
Kararname 

» 
» 

Kanun 
Kara,rıuım;ct 

» 
» 
» 
» 

Kanun 
Kanını am.eı 

> 

> 

* 

"» 
» 
» 

11 
16 
16 

4 
29 
26 

27 
27 . 
27 . 
27 . 
11 . 
27 , 

17 . 

18 . 

5 . 

17 . 
18 . 
18 . 

. 1 
. 1 
. 1 
. 2 
. 1 
. 2 

o 
9 

2 
2 

. 2 . 

. 2 

3 . 

4 . 

5 . 

, 5 . 
r 

5 . 

. .1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

1970 

. 1970 

. 1970 
1970 

1211 
7/113 
7/139 
7/171 

1216 
7/287 

7/33 L 
7/331 
7/331 
7/331 

1221 
7/342 

7/369 

7/510 

7/586 

7/630 
7/631 
7/725 

ö z e t i 

İS70 yılı mevzuatı 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun 
maddesine, ve 16.9.1969 tarih ve 79 sayılı Kanunun 9 ııeu madd 
kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı v 
paylar hakkında kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu 
EIB - DSİ Keban projesi IX. dilini kredisi hakkında 
İngiltere 1959 - II Konso^siyom kredisi hakkında 
Avusturya 1969 proje kredisi hakkında 
1969 Kalkınma istikrazı hakkında 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile 
nm işleyiş şekline ait 6/7956 sayılı Kararnamenin 2 nci madde 
bendinin değiştirilmesi hakkında 
Fransız 1969 Konsorsiyum kredisi hakkında 
Fransız 1969 Keban proje kredisi hakkında 
Fransız 1969 Boğaz köprüsü projesi hakkında 
Fransız 1969 proje kredisi hakkında 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun (1567 
Holânda Gelişmekte Olan Ülkelere Yatırım Bankası (NİBDC 
imzalanmış bulunan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında. 
trıg'iltere Hükümetinin Hükümetimize verdiği İskenderun lim 
Proje Anlaşması hakkında. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından memleketimize veril 
hakkında. 
İngiliz Hükümetinin Hükümetimize vermeyi taahhüt ettiği 1 
hakkında. 
EIB - T.C.K. Boğaz köprüsü I. dilim kredisi halikında 
EIB - DSİ Keban projesi X. dilim kredisi hakkında 
Birleşik Krallık Hükümeti ile Hükümetimiz arasında Boğaz K 
İkraz Anlaşması hakkında. 



_ c/65 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

Kanun 
Kararname 

•» 

» 
» 

Kanun 
» 

Kara:? 

21 

28 

28 
28 

28 

5 
25 

29 . 
14 
25 

Tarihi 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 

. 6 , 

6 . 
. 7 
. 7 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

, 1970 

. 1970 

. 1970 

1970 
. 1970 
. 1970 

Numarası 

1262 

1266 

1267 
7/744 

7/756 

7/787 
7/868 

1306 
1310 

7/1048 

25 . 7 . 1970 7/1049 

25 . 7 . 1970 7/1051 

Kanun 
» 

Kararnameı 

29 . 7 . 
29 . 7 , 
30 . 7 . 

, 1970 
. 1970 
. 1970 

1318 
1319 

7/1091 

Ö z e t i 

Vakıflar Genci Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki Kanun 
mesine ve bu kanuna bir fıkra ve ele maddelerle geçidi maddeler 
3 ncü maddesi 
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 neu 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 
68*02 sayılı GMer vergileri Kanununa ek Kanun. 
18 Mayıs 1969 tarihinde Kabil'de imzalanmış olalı «Türkiye Cumhu 
Kırallığı Hükümeti arasında eşya ve Yolculann Ülkeleri üzerinden 
arasında. Nakliyata Mütedair Anlaşma» mn onaylanması hakkında 
14 Kasım 1964 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türkiye Cum 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına M 
kolün onaylanması hakkında 
Kanada - Köy İşleri Bakanlığı grayder kredisi hakkında 
Avusturya Hükümeti yetkilileriyle 7 Kasım 1969 tarihinde Viyana 
arası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma» nın onaylanması ha 
2510 sayılı İskân Kanununa ek Kanun 
10 . 6 . 1949 - 5441 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesi hakkında. 
Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağlı Saz ve Gümüş köyleri civarın 
Kömür İşletmeleri Anonim Ortaklığına verilmesine dair. 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde ABD'nin verdiği 40 
masının onanması hakkında. 
4 Nisan 1970 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik «Türkiye 
Krallığı Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Müte 
rafların Anlaşmanın onaylandığını yekdiğerine bildirdikleri en so 
üzere) onaylanması hakkında. 
Finansman Kanunu 
Emlâk Vergisi Kanunu. 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilâtı temsilcili 
sanayii geliştirme programı özeü fon Kredisi» Anlaşmasının ona 



C/66 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

davanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
» 
» 

Tebliğ 
Karamama 

» 

7 

7 
7 
7 

16 
22 

1 

Tarihi 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 9 . 1970 

Numarası 

7/1092 

7/1104 
7/1094 
7/1102 

82 
7/1290 

7/1241 

» 

Tebliğ 
Kararname 

> 

» 

» 

•» 

•» 

r,t , » » - ., 

1 

5 
15 

18 

25 

17 

24 

26 

• a - „ : , t 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 10 . 

. 1 0 . 

. 1 0 . 

İLi ". 

1970 

1970 
1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 
<' . (f !' i 

7/1242 

3 
7/1305 

7/1275 

7/1326 

7/1412 

7/1496 

7/1521 
1 ,*! -Vıju «' jijfc 

Ö z e t i 

Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alını ve satımının tanzimi i 
bının işleyişine ait G/7930 sayılı Kararnameye ek Kararın, sat 
d eğiş kirilim e-si hakkında. 
Şeker fiyatlarının yeniden tespiti hakkında. 
îthalde alınacak damga resmi oranlarının yeniden tespiti hak 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka 
1 nci maddesi ve 16 . 9 . 1960, gım ve 79 sayılı Kanunun 9 
2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı Karara 1 nei maddesine b 
Türk parasını koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin T 
Türkiye Yardım* Konsorsiyomu çerçevesinde Hümetimizle İng 
«Birleşik Krallık - Türkiye 1970 2 nolu ikraz anlaşmasının o 
Bâzı Petrol şirketlerince ithal edilmiş ve edilmekte olan ham 
lar ve 14.10.1967 gün ve 6/8957 sayılı, 4.12.1968 gün ve 6/110 
melerinin yürürlükten kaldırılması ve 6 . 4 . 1967 gün ve 6/79 
2-b vo 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 
Petrol hakkı sahiplerinin Türkiye'de imâl ettikleri petrolün m 
fiyatının tesbiti hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karar ili 
Hükümetimizle İngiltere Hükümeti arasında Kırıkkale Çelik 
len 1 586 000 sterlinlik kredinin 1 980 0O0 sterline yükseltil 
İskenderun Demir ve Çelik Tesislerine inşaası için SlSBC'nin 
tutarında finansmana ait özel klirink tertibinden ödemıe şartl 
T. O. Hükümeti ile İsveç Krallık Hükümeti arasında akdolu 
onanması hakkında. 
İsviçre Konfederasyon Hükümeti ile Hükümetimiz arasında a 
kredi anlaşmasının mütemmim cüzünü teşkil etmek üzere ta 
ların onanması hakkında. 
Fransız Hükümeti 1970 yılı için Hükümetimize açtığı kredi i 
hakkında. 
Keban barajı için Plükümetimiz ile Birleşik Devletler Milletl 
imzalanan kredi anlaşmasının tadili hakkında. 



— C/67 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 

Tarini Numarası ö z e t i 

Tebliğ 
Kararname) 

Tebliğ 
Kararname 

8 . 1 1 . 1970 
20 . 1 1 . 1970 

24 . 1 1 . 1970 
28 . 11 . 1970 

27 . 1 1 . 1970 7/1652 

86 Türk Parasını koruma hakkındaki 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
7/1622 Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için Avrupa Yatırım Ban 

imzalanan Finansman mukavelesi hakkında. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin 
fiüldiıiKitknizle Belçika Hükümeti arasında yapılan 75 milyon Belçi 
kında. 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine 16 . 9 . 1960 tarih ve 7a sayılı Kanunun 9 ncu m 
da kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve 
ödenecek paylar hakkındaki Karara ek Karar. 

87 
7/1661 

28 . 1 1 . 1970 7/1720 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 
Araştırma ve Eğitim özel Fon Projesi uygulanması hakkında. 

28 . 1 1 . 1970 7/1719 Avrupa Para Anlatması (EMA) Fonunun muhtelif tarihlerde Hükü 
dolarlık kredinin onaylanması hakkında. 

24 . 1 2 . 1970 7/1738 Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Hükümetimizle İngilt 
lanan 1 milyon sterlinlik kredinin onanması hakkında. 

24 .12 . 1970 7/1773 Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Federal Almanya Hü 
mayı taahhüt ettiği toplam 43,2 milyon marklık ve 'borç tescili şe 
Aî?nan Hükümetince kabulü üzerine anlaşmanın onanması hakkında 

30 .12 . 1970 7/1776 Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası ile Hükümetimiz arasınd 
lık kredinin onanması hakkında. 

9 . 1 . 1971 

1971 yılma ait mevzuat 

Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karara ek teb 
feoruma hakkında 18 sayılı Kararın 5 nci maddesine 29 . 8 . 1970 
lar Kurulu Kararı ile eklenen hükümler gereğince yeni ve eski dövi 
lar hakkında). 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

İKaramameı 

» 
Yönetmelik 

Kanun 
Tebliğ 
Kararname 

> 

> 

» 

» 

Yönetmelik 

Kanun 

Kararname 

1 

23 

24 
23 

22 
1 
2 

12 

15 

29 

31 

18 

23 

12 

Tarihi 

. 1 

. 1 . 
. 1 

. 3 . 

. 4 . 
. 5 

. 5 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

1971 
. 1971 
. 1971 

. 1971 

1971 

1971 

1971 

. 1971 

1971 

1971 

Numarası 

7/1873 

7/1845 
— 

138Ü 
— 

7/2347 

7/2411 

7/2417 

7/2526 

7/2537 

— 

1417 

7/2798 

12 . 7 . 1971 7/2795 

— C/68 — 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Avusturya Hükümeti arasında 1970 yılı 
daki malî yardım hakkında. 
Gümrük giriş tarife cetvelindeki vergi nispet ve hadlerinde 
1262 sayılı Kanunun uygulanmasını gösteren Yönetmeliğin ik 
ve (c) bendi hükmü, 
Su Ürünleri Kanunu. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara 
Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasında 8 Aralık 1964 tar 
sabında biriken TL. fonları tekrar kullanılması»hakkında. 
Entansif süt üretimi projesinin finansmanı için İDA'dan alm 
kında. 
Radyo, televizyon alıcılarından alınacak yıllık ruhsat karşılı 
kında. 
İngiltere Hükümetinin Gübre Fabrikaları A. Ş. ne İskenderu 
sii için Hükümetimize verdiği 6,7 ımilyon sterlinlik kredi anl 
7269 sayılı Kanunu 2 . 7 . 1968 tarih ve 1051 sayılı Kanunla 
kanlar Kurulu Kararı. 
2510 sayılı İskân Kanununa ek 1306 sayılı Kanunun bâzı mad 
terilen Yönetmelik. 
Deniz Kuvvetlerinde yabancı harp gemileri ve harp gemisi 
malzemesi satmalinmasma dair Kanun. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde Fransız Hük 
ahhüt ettiği 102 ımilyon Fransız frangı tutarındaki Anlaşma 
kında. 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile 
bına ait 6/7956 sayılı Kararnamenin b (d), b, 18 (a) madde 
7/1092 sayılı Kararnamenin 1 nci maddesi ile değiştirilen 9 n 
yeni bir madde eklenmesine ıdair. 



— C/69 — 

fargîlerin, resimlerin ve ba^ka gelirleria 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 12 . 7 . 1971 
15 . 7 . 1971 

Numarası 

7/2811 
7/2818 

Kanun 

Kararname 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

Kararname1 , 
» 

: 

> 

20 

31 

31 

19 

19 

23 

25 , 

25 . 

4 . 
2 . 

13 . 

7 . 

. 7 

. 7. 

. 7 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 , 

. 8 . 

. 8 . 

9 . 
, 9 . 

9 . 

10. 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

, 1971 

1971 

1971 
1971 

1971 

1971 

1446 

7/2873 

7/2874 

7/2950 

7/2963 

7/3046 

7/3026 

7/3027 

7/2996 
7/3068 

7/3132 

7/325] 

ö z e t i 

Memur konutları Yönetmeliği hakkında Kararname. 
Burdur, Bingöl ve Maraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle 
Bingöl, Elâzığ, Maraş, Van ve Gaziantep illerinde bütün iş ye 
vamı süresince 275 sayılı Kanunun 20 nei maddesi gereğinc 
sı hakkında. 
29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Eımjâk Vergisi Kanununun 
ıbu Kanuna ıbâzı hükümler eklenmesi hakkında. 
Türkiye Elektrik Kurumunun 10,5 milyon dolarlık gaz türüb 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümetinden 1 307 853 .90 
Anlaşmanın onanması hakkında. 
Ankara ve İstanbul gecekondu bölgelerinin düzenlenmesi konu 
Avrupa Konseyin iskân fonundan alman 4 milyon DM'lik kre 
lerinin onanması hakkında. 
Hükümetlinizle İBRD arasında Wasıhingbon'da imzalanan 13,5 
masının onanması hakkında. 
Yaş meyve ve sebze projesinin dış finansmanını sağlamak içi 
Birliğinden temin edilen kredilerle geliştirme krediler hakkın 
Türkiye Yardum Konsorsiyaımı çerçevesinde Belçika Hükümet 
ettiği kredi ile ilgili Anlaşma hakkında. 
TEK enerji hatları projesinin dış finansmanı için Dünya Bank 
lık kredi hakkında. 
Çukurova enerji projesi için Dünya Bankasından sağlanan 7 m 
laşmanın onanması hakkında. 
AID program kredisi hakkında. 
Japon Hükümeti tarafından çeşitli yatırım projeleri için sağla 
onanması hakkında. 
Fransız Cumhuriyeti Hükümetinin Keban Barajı ve Hidroelekt 
nansmanı ihtiyacını karşılamak üzere verdiği kredi hakkında. 
Holanda Hükümetinin Hükümetimize verdiği 1971 yılı kredisi 



— C/70 — 

V ergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

13 .10 . 1971 

18 . 1 0 . 1971 

6 .12 . 1971 

27 . 12 . 1971 

27 .12 . 1971 

23 .12 . 1971 

Yönetmelik 
Kanun 
Kararname; 

> 

> 

» 

Kanun 

2 . 
13 
18 , 

18 , 

18 , 

18 . 

5 . 

. 1 . 

. 1 

. ı. 

. 1 , 

. 1 . 

. 1 . 

. 2 . 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

1511 
7/3674 

7/3709 

7/3678 

7/3696 

1512 

7/3271 Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında Boğaz köprüsü 
köprüsünün finansmanda kullanılmak üzere sağlanan finansman 
kında. 

7/3292 Belçika Krallık Hükümetinin Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu ç 
diği 1,5 'milyon sterlinlik program kredisi hakkında. 

1497 Çay Kurumu Kanunu. 

7/3593 T. C. Hükümeti ile Japonya deniz aşırı Ekonomik işbirliği fonu 
projesi için) imzalanan 9 milyar yediyüz yirmi milyon yen tutar 
ması hakkında. 

7/3587 Reasürans tekelinin 3 yıl süre ile Millî Reasürans T. A. Ş. ne v 

7/3561 Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı Karara ek ka 
şında dolar karşısında 1 dolar = 14 TL. olarak tespiti hakkında. 

1972 yıkma ait noevzua/t 

Atatürk Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği. 
Harcırah Kanununa ek Kanun. 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında yapıl 
Anlaşmasının onanması hakkında. 
EM A (Avrupa Para Anlaşması) İdare Meclisinin Türkiye'ye kıs 
verilmesine ilişkin Kararın onanmasına dair. 
Boğaz Köprüsü projesi için Japonya'dan sağlanan 3 312 000 00 
masının onanması hakkında. 

T. C. ile Eximbank arasında (TKt Kurumuna verilen) 1 500 000 
kında. 
Noterlik Kanunu. 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

> 
Tebliğ 

Kanun 

Kararname. 

Kanun 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

» 

Kanun 
Kararname 

» 
» 

• * 

14 

9 , 
19 

24 . 

29 , 

9 , 

8 . 

18 , 
22 . 

30 , 

8 . 
2 . 

1 . 
6 . 

Tarihi 

. 2 

. 2 , 

. 2 

. 2 , 

. 2 . 

. 3 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 6 , 
6 . 

. 7 . 
7 . 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

, 1972 

, 1972 

, 1972 

, 1972 

, 1972 
, 1972 

. 1972 

. 1972 
1972 

1972 
1972 

Numarası 

7/3823 

7/3856 
— 

1544 

7/3996 

1571 

7/4229 

1581 
7/4202 

7/4344 

1598 
7/4502 

7/4635 
7/4625 

15 . 7 . 1972 7/4660 

15 . 7 . 1972 7/4666 

- C/71 -

Ö Z E T İ 

Haşhaş ekiminin yasaklanması dolayısıyle, Hükümetimizle AB 
taksidi olan 2 milyon dolarlık Anlaşma ile 300 bin dolarlık A 
T. C. ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen İkraz 
1118 sayılı Oyun kâğıtları monopolü Kanununun 6 600 saylıı 
verdiği yetkiye dayanarak satış fiyatlarının tespiti hakkında. 
13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununu 
pılmasındaki Kanun. 
Avrupa Yatırım Bankası özel seksiyon Boğaz Köprüsü projes 
Yatırım Bankası arasındaki Kredi Anlaşmasının onanmıalsı hak 

Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edile 
açılacak bir deprem fonu hesabından toplanmasına dair Kanun 
Denizli ilinin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailller köyü civ 
letme imtiyazının Köyceğiz Kromları İşletmesi Limited İşletme 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu. 
5 . 6 . 1969 tarih ve 6/11933 sayılı Kararnameye ek Kararnam 
titüsünce yapılan tahlillerin fiyatlarının tespiti hakkında. 
İşletmeye açılmış ve açılacak olan çeşitli bölgelerdeki sulam 
tam sulamalardan alınacak ücretlere ilişkin Kararname. 
Malî Denge Vergisi Kanunu. 
T. C. Hükümeti ile AID tarafından temsil olunan ABD 
10 400 000 dolarlık hibe Anlaşması hakkında. 
Türkiye'ye malî yardıma ilişkin (OECD) Konsey kararının on 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için AID tarafından Hüküm 
kredi ile ilgili Anlaşmanın onanması hakkında. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için Uluslararası imâr ve K 
açtığı 76 milyon dolarlık kredi hakkında. 

Antalya'da kurulmuş Orman Ürünleri Sanayii için Birleşmiş 
355 bin dolarlık yardım alınmasına dair Anlaşmanın onanmas 



— C/72 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaktan 

Çeşidi 

Kamm 

Kararname 

» 
Yönetmelik 
Kanun 
Kararname 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

Kararname 

» 

Kanım 
Kararname 

1 

17 

30 

19 
25 
1 
22 

20 

30 

29 
1 
1 

5 

24 

Tarihi 

. 7 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 6 . 

. 8 . 

. 9 , 

. 9 , 

. 3 . 

.10. 

.10. 

.10. 

1972 

1972 

1972 
, 1972 
1972 
1972 

1972 

. 1972 

. 1972 
, 1972 
1972 

1972 

1972 

1 .11. 1972 

14 
21 

. 11, 

.11. 
. 1972 
1972 

Numarası 

1610 

7/4661 

7/4897 
— 

1615 
7/4570 

7/4768 

7/5066 

7/5067 
7/4845 
7/5065 

7/4986 

7/5102 

7/5146 

1627 
7/5368 

ö z e t i 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı 
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi, hakkında Ka 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ana tevsiat projesinin kısmî d 
mak üzere Exsim»bank tarafından IMkümetimize açılan 28,5 mily 
manın onanması hakkında. 
Arsa sayılacak arazi hakkında Kararname. 
Beden Terbiyesi bölgeleri hesap alım satım bilet ve ayniyat Yöne 
Gümrük Kanunu. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Belçika Hükümet 
milyon Belçika frangı tutarındaki krediye ilişkin Anlaşmanın on 
Muş ilinin merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom köyleri 
madeni işletme imtiyazının 40 yıl süre ile Barit Maden Ltd. Şir 
feitanfbul su projesi için ÎBRD den sağlanan 37 milyon dolarlık 
kında. 
İstanbul Gübre Sanayii için HBRD den alınan 24 milyon liralık d 
Marmara otelinin işletme kararının 2 ve 5 nci maddelerinin değ 
Hükümetimiz ile IDA arasında istanbul şehirsel gelişme projesin 
2 300 000 dolarlık kalkınma kredisi hakkında. 
Eximbank ile Hükümetimiz arasında imzalanan Kara Yolları Gen 
makinaları projesi için (5 125 800 dolarlık) kredi anlaşmasının y 
Boğaz Köprüsü ve çevre yollan projesi için T. C. Hükümeti ile 
ve Lüksenburg'da imzalanmış olan anlaşmanın adı geçen proje ilişk 
Hükümetimizle Eximbank arasında ve Wells Fargo Bank N. A. 
Müdürlüğü'nün Ayvacık Barajı projesi ile ilgili dış finansman i 
dolarlık kredi anlaşmasının onanıması hakkında. 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştMl'mesi ha 
A. B. D. Hükümetinin (AID) vaSıtasıyle Boğaziçi Üniversitesinin 
tine yaptığı yardım hakkında Anlaşma Karan 



— 0/73 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihî 

26 .12 . 1972 

Numarası Ö z e t i 

1648 2 . 7 . 1967 tarih, ve 828 sayılı ithalde alman Damga Kesmi K 
rilmesi ve yürürlük süresinin artınlmasına dair Kanun 

Kararname 

» 

» 
> 

» 

» 

» 

» 

;» 

» 

6 . 

22 . 

26 . 
31 

31 . 

12 . 

29 . 

4 . 

5 , 

25 

25 , 

, 1 . 

, 1 . 

1 . 
. 1 

1 . 

3 . 

. 3 . 

. 4 . 

. 4 , 

. 4 

. 4 

. 1973 

. 1973 

, 1973 
. 1973 

. 1973 

, 1973 

, 1973 

, 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

7/5629 

7/5638 

7/5684 
7/5726 

7/5761 

7/5840 

7/6191 

7/6198 

7/6206 

7/6294 

7/6302 

1973 yılına alt mevzuat 

B. M. K. P. yardımı ile yürütülmekte olan iş güvenliği projesi 
tarihinde Ankara'da imzalanan 1 numaralı tadil metninin oniay 
Almanya Hükümetinin Hükümetimlze açacağı kredi 'ile ilgili An 
manın oaıaylanması hakkında 
Bazı mallardan Gümrük Vergisi yerine tek ve maktu vergi alınm 
İkinci Beş Yıllık Plan dönemi için İsviçre Hükümetinin Hüküm 
kredi verilmesine dair Anlaşmanın uygulanması hakkında 
Götürü gider usulünde su ve kara avcılığında uygulanacak göt 
1974 yıllarında su avcılığı için % 82, kara avcılığı için % 80 o 
Denizli'nin Acıpayam ilçesine 'bağlı Kara İsmailler köyündeki kr 
mesi Madencilik Limited Şirketine verilmesi kararlaştırılmıştır. 
P. T. T. Genel Müdürlüğü projesinin dış finansmanını karşılama 
nusundaki Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Holânda Gelişmekte elan Ülkeler Yatırım. B 
Anlaşma hakkında 
Hollanda Hükümetince T. C. ne yardım için iki Hükümet arasın 
ması Kararı 

7/6294 T. C. Hükümeti ile Holânda gelişmekte olan ülkeler Yatırım Ban 
İkraz Anlaşması hakkında 

7/6302 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Pro 
hakkında 



_ 0/74 — 

Vergilerin, resimlerin ve 'başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

» 14 . 2 . 1973 7/5847 Gaziantep'in İslâhiye ilçesine bağlı Daracık köyündeki krom maden 
caret ve Lriımited Şirketine verilmesi kararlaştırılmıştır. 

» 27 . 2 . 1973 7/5916 Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Hükümetimiz arasındaki Malî Pr 
Avrupa Yatırım Bankası kanal'iyle yatırım projesinin finansmanı iç 

» 26 . 2 . 1973 7/5925 P. T. T. Genel Müdürlüğü projesinin tevsiat programının finansm 
metimizle- Kanada Hükümeti arasında Kredi Anlaşmasının onayla 

» 26 . 2 . 1973 7/5927 Türkiye Smaî Kalkınma Bankacı ile Dünya Bankası arasında fin 
Hükümetimizle Banka arasındaki Garanti Anlaşması hakkında 

» 21 . 5 . 1973 7/6404 Milletlerarası İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) Kons 
rarı uyarınca 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 
Kurulunca kararlaştırılmıştır. 

Kanun 5 . 4 . 19^3 1702 Petrol Reformu Kanunu 
» 25 . 4 .. 1973 1710 Eski Eserler Kanunu 
» 3 . 5 . 1973 1712 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması 

» 8 . 5 . 1973 17.16 Türkiye Cumhuriyeti Hüküm.eti ile SSCB Hükümeti arasındaki ha 
onaylanması hakkında Kanun 

» 8 . 5 . 1973 1717 T. C. Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti arasında hava ulaşt 
na dair Kanun 

» 8 . 5 . 1973 1718 T. C. Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti arasında hava 
onaylanmasına dair Kanun 

» 14 . 6 . 1973 1739 Millî Eğitim Temel Kanunu 
» 19 . 6 . 1973 1742 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kan 

Kanun 



— C/75 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

» 

» 
> 

» 
» 

Karar 

T 

26 . 
20 . 

21 . 

25 . 
26 . 

26 . 
28 . 
2 . 

a ruhi 

6 . 
6 . 

6 . 

6 . 
6 . 

6 . 
6 . 
6 . 

1973 
1973 

1973 

1973 
1973 

1973 
1973 
1973 

Numarası 

1743 
1744 

1753 

1757 
1772 

1773 
1784 

•7/6526 

Kararname 

Ö z e t i 

2 . 6 . 1973 7/6579 

12 . 6 . 1973 7/6585 

28 . 6 . 1973 7/6713 

2 . 7 . 1973 7/6731 
16 . 7 . 1973 7/6884 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 neü maddesinin sonuna 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmes 
geçici madde eklenmesine dair Kanun. 

506 sayılı (SSK) Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
mesi haîkkmda Kanun 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 

Muhtaç çiftçilere Ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 say 
tirilmesine dair Kanun 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usuller 

Türk Uçak Sanayii A. O. Kanunu. 
Bakanlıklar, Devlet Teşekkül]eni, Üniversitelerle özel müessese v 
ni Fennî Kullanma Yönetmeliği 

2 . 5 . 1973 tarihli Balcanlar Kurulu kararıyle Etibank dış fina 
ce karşılanmasına ilişkin Anlaşmanın onaylanması hakkında 

Taran dışı sektörlerin ihtiyacını karşılamak üzere Hükümetimiz 
imzalanan Anlaşmanın onaylanması hakkında 
Hükümetimizle Dünya Bankası ( I B R D / I D A ) arasında imzal 
laşmasının onaylanması hakkında 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı T. C. Hükümeti projes 
T. C. ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Boğa 
nen Hülmmetimize (AID) yardımı ile ilgili Anlaşmanın uygul 



C/76 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
> 
> 
> 
» 
» 

» 

> 
» 

20 
20 
20 
20 
20 
20 . 

26 

18 . 
18 

Tarihi 

. 7 . 1973 

. 7 , 1973 

. 7 , 1973 

. 7 . 1973 

. 7 . 1973 

. 7 . 1973 

. 7 . 1973 

, 8 . 1973 
. 8 . 1973 

Numarası 

7/6795 
7/6837 
7/6838 
7/6839 
7/6840 
7/6849 

7/6918 

7/7014 
7/7019 

4 . 9 . 1973 7/7062 

» 
Tebliğ 
Yönetmel ik 
Kararname 

» 

» 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

1 
24 . 
14 . 

24 

3 

26 

4 

4 
31 . 

. 10 
8 . 
9 . 

. 10 

. 11 

. 11 

. 12 

. 12 

. 12 

. 1973 
1973 
1973 
. 1973 

. 1973 

>- 1973 

. 1973 

. 1973 
. 1973 

7/7202 
2 

—• 
7/7219 

7/7408 

7/7471 

7/7602 

1 
7/7674 

Ö Z E T I 

Sovyet S. C. B. ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
Norveç Kırallığı ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
Avusturya ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
İsveç Kırallığı ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
Polonya Halk Cumhuriyeti ile hava ulaştırması anlarması. 
Belçika Hükümetinin Hükümetimize açacağı 100 milyon Belçika frangı 
olan anlaşmanın onaylanması hakkında. 
T. C. Devlet Demiryollarının yeniden düzenlenmesi ve dış finansman ihti 
mizle Dünya Bankası (IBRD) arasında 25 Mayıs 1973'te imzalanmış Gara 
kında. 
İtalyan Hükümetinin Türkiye'ye yardım komisyonu çerçevesinde açacağ 
İstanbul elektrik şebekesinin ıslahı projesinin Dış Finansman ihtiyacını 
uluslararası Kalkınma Bankası arasında imzalanan İkraz Anlaşması hakkı 
Fransız Hükümeti ile imzalanmış 1 6 . 9 . 1970 ve 11 . 6 . 1971 tarihli mal 
kredilerden kullanılmamış 53,6 milyon franklık kredinin uzun vadeli kred 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karar. 
Özel Dış Krediler ve Faiz Eşlendirme Fonu hakkındaki 7/5399 sayılı Ka 
Define araştırılması ile ilgili yönetmelik, 
AET ile imzalanan malî protokol çerçevesinde THY projesi finansmanı 
hesap birimlik kredi hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ile AID arasında 19 . 9 . 1973 tarihinde imza edilen 
kında. 
Halen yürürlükte bulunan mevduat munzam karşılıklar oranları ile bu ka 
bankalara eksik kısım üzerinden uygulanacak cezaî faiz oranlarının hali h 
jonktür ve para - kredi durumu gözönüne alınmak suretiyle yeniden tespit 
Denizyolları Özel Etüdü ile ilgili, Hükümetimizle Miletlerarası İmar ve 
nan yardım anlaşmasının onaylanması hakkında. 
Türk Parası Kıymetinin Korunması hakkındaki 17 sayılı Karara ek 7/7222 
İthalât rejimi kararı hakkında. 



C/77 — 

Ö Z E T İ 

Eski alacaklar 
A) Tevziattan istirdat 

Tâvizcn verilecek mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde muvazene 
ve diğer hususî kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğden is 
İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan salâh 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait mukarreratm varidata 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü nrankazi olmuş kanun v 
dukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanım ve nizamnamelere te 
cek olan bilûmum vergi, resim, harç ücret ve iltizam bedelleri ve zam 

Cezalar 
A) Para cezaları 

Umumî ve hususî bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve t 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezaları 

Umumî ve hususî bilcümle kanunlarla nizamname ve ve kararnamele 
zammun eden hükümleri hususî kanun, nizamname ve talimatnameler 
tulan talebelerden mecburî hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alın 

Faizler 
Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdmde aç;!an hesabı carilerden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsı 

Müteferrik 

Umumî ve hususî bilcümle kanun, nizamname, kararname ve talima 
lire müteallik hükümleri 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 



_ 0/78 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Genelge 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Tebliğ 

» 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Kararname 

» 
Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Yönetmelik 
Kanun 
Genelge 

Tarihi 

2 . 1 . 1974 
3 . 1 . 1974 
3 . 1 . 1974 

10 . 1 , 1974 
10 . 1 . 1974 

10 . 1 . 1974 
12 x 1 . 1974 

16 , 1 . 1974 
19 . 1 . 1974 

30 . 1 . 1974 

31 . 1 . 1974 
31 . 1 . 1974 

2 . 2 . 1974 

2 . 2 . 1974 

Numarası 

7/7674 
— 

7/7639 
— 
— 

7/7454 

— 
K.H.K.9 

K.H.K.10 

7/7753 
— 

7/7787 

O Z E T I 

3 . 2 . 1974 

6 . 2 . 1974 
9 . 2 . 1974 

10 . 2 . 1974 

1974 yılına ait mevzuat 

Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (73137) 
İthalât rejimi kararı. 
ithalât yönetmeliği. 
Bağ - Kur personeli fazla çalışma yönetmeliği. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. Sıra No : 216. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı Karara ilişkin T 
T. C. ile Avusturya Hükümeti arasındaki sosyal güvenlik anlaşması 
tarihli anlaşmaya ek anlaşma. 
Veraset ve İntikal Vergisi genel tebliği Seri No : 18. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu : 1327 sayılı Kanunla ve 6, 7 
lerde değişik bazı maddelerin değiştirilmesine dair kanun hükmünd 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklene 
lenmesine dair kanun hükmünde kararname. 
Devlet Memurları geçici süreli görevlendirme yönetmeliği. 
İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketinin gerçekleştireceği amony 
mamullerin çelik konstrüksiyon malzemenin ve 6'dan büyük ölçüd 
alınan İstihsal Vergisinden istisna edilmesi hakkında teblğ. 
Diyarbakır ili Ergani ilçesi Çakmak köyü mevkiinde bulunan çakm 
hakkında karar. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen teşvik ve uygulama belge 

7/7804 18 . 8 . 1974 gün 7/7020 sayılı ve 22 . 9 . 1973 gün 7/7235 sayılı 
pılmasına ilişkin 11 Sıra No. lu karar. 

— Hacettepe Üniversitesi Basın Yayım Merkezi Enstitüsü Döner Ser 
1788 Cumhuriyet Üniversitesi kanunu. 

— Dış ticaret işlerine ait, Avrupa Ekonomik Topluluğu kararlarına 



— C/79 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 

Kararname 
» 

Tebliğ 
Kararname 

Yönetmelik 

Tebliğ 
» 

Kararname 
» 
» 
» 
» 

Karar 
Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

10 

10 

12 
12 
14 
15 

15 

15 
22 

25 . 
25 . 
25 , 
25 . 
25 . 

25 

28 . 

28 , 

1 , 

Tarihi 

. 2 , 

. 2 

. 2 . 

. 2 . 
. 2 
• 2 

. 2 , 

, 2 , 
. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 , 

. 2 ; 

. 2 . 

. 3 . 

. 1974 

. 1974 

1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 

. 1974 

, 1974 
. 1974 

1974 
1974 
1974 
1974 
1974 

. 1974 

1974 

1974 

1974 

Numarası 

7/7679 

— 

7/7003 
7/6791 

— 
K.H.K.11 

— 

— 
— 

7/7853 
7/7855 
7/7863 
7/7864 
7/7866 

— 
— 

7/7823 

7/7833 

7/7877 

Ö Z E T İ 

7/7679 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 6 maddesinin (t) fıkras 
ve 2/1685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kabul olunan «eksiltme 
delerine lüzum görülen hallerde kısmen veya tamamen eklenebilecek fıkrala 

— Bağ - Kur Genel Kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmenlik 

T. C. Hükümeti ile Avrupa Konseyi iskân fonu arasında ikraz mukavelesi. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma programı Türkiye Hükümeti Projesi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ve uygulama Genel Müdürlüğünce v 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geç 
mesi hakkında kanun hükmünde kararname. 
Üniversite asistanları ve öğretim görevlileri ile diğer öğretim yardımcıların 
yönetmelik. 
Vergi Usul Kanunu genel tebliği Sıra No : 119. 
8 kat sayısının uygulanması hakkında tebliğ. 

Akaryakıt fiyat farklarının, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına alınma 
Akaryakıt ve akaryakıt çeşitlerine yapılan zamlar hakkında. 
Şeker fiyatlarının yeniden ayarlanması hakkında. 
Demir - Çelik fiyatlarının yeniden ayarlanması hakkında. 
Gazete kâğıdı, üçüncü hamur ve okul kitap kâğıdı satış fiyatları hakkında. 

Çimento fiyatlarının yeniden tespiti hakkında karar. 
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlardan meydana gelen artışın T. C. Zir 
ması hakkında. 
Çankırı ilinin İlgaz ilçesine bağlı Güney Köyü Sindeler mevkiinde bulunan 
Maden Kanununa alınması hakkında. 
Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağlı Şaphane mevkiinde bulunan Şap madde 
Müdürlüğüne verilmesi. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme 
karar. 



_. 0/80 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 

Kararname 
Tebliğ 

Genelge 
Kanun 

Tebliğ 

Genelge 

Kararname 

Tebliğ 

Tarihi Numarası Ö Z E T t 

5 . 3 . 1974 
6 . 3 . 1974 

7 . - 3 . 1974 
7 . 3 . 1974 

11 . 3 . 1974 
13 . 3 . 1974 

17 . 3 . 1974 

23 . 3 . 1974 

17 . 4 . 1974 

18 i 4 . 1974 

24 . 4 . 1974 

24 . 4 . 1974 

25 . 3 . 1974 
9 . 4 . 1974 

— Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında, 19 sayılı Karara ilişk 
— Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve dest 

Karara ilişkin 1 sayılı Tebliğ. 

7/7871 T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti arasında Hampetrol Boru Ha 
— T. C. Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında Hava Ula 

da. 
— Dış ticaret işlerine dair Sirküler Anlaşmalar 74 - 17 - 18. 

1800 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayı 
düzenlenen gösterge tablosunda değişiklik yapılması ve ek geçici 

— Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin T 
— Türkiye Elektrik Kurumu 1 Ocak 1974 de yaptığı yakıt fiyat farkın 

gili genelge (No : 1974/2) 
7/7977 Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Hükümetimiz arasındaki İkinc 

lecek Antalya Ormancılık kâğıt projesi ile ilgili olarak 28 . 12 . 19 
yanılarak Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalan 
tarında ödünç verilmesi öngörülen finansman mukavelelerinin on 

7/7992 Arnavutluktan ithal edilmiş bulunan hampetrolün fiyat farkından 
transfer edilmesi hakkında. 

7/8011 Bursa ilinin Merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş Volfr 
tiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında. 

— Yurt dışında çalışan işçi ve serbest meslek erbabının meslekî faaliye 
kine âlet ve cihazlara ilişkin Tebliğ. 

— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik belgeleri Ocak 1974. 
7/7941 Çimento satış fiyatı ve primleri hakkındaki K/1164 sayılı Karara il 

ğiştirilmesi hakkında. 



— C/81 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

K a r a r n a m e 

>N 

Tebliğ 
Tebliğ 
Yönetmelik 

» 
Tebliğ 
Kararname 
Karar 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 

» 
Genelge 
Kararname 

11 

14 

24 , 

25 

26 
27 

3 
6 
7 
8 
9 

9 
10 
11 
11 

. 12 

13 
14 , 
15 

Tarihi 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 

. 4 , 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 , 

. 5 . 
. 5 , 

. 5 , 

. 5 , 

. 5 . 
. 5 , 
. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 1974 

1974 

1974 

1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 
1974 

. 1974 

. 1974 
, 1974 

1974 
. 1974 

1974 

1974 
1974 
1974 

Numarası 

— 

7/7988 

7/8025 

7/8049 

— 
— 
— 
— 
15 

7/7982 
— 

213 
— 

7/8056 
— 

7/8147 

7/8113 
7/8061 
7/8197 

Ö Z E T İ 

Tebliğ 15 . 5 . 1974 

Türkiye Selüloz ve kâğıt fabrikaları işletmesinin Gazetelere sattığı kâğıt b 
dan Japon finansman açığının karşılanması hakkında. 
T. C. Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ek 
laşmasına ek onbeşinci protokol. 
Yabancı memleketlerde öğrenim ihtisas ve doktora yapmakla olan öğrenci 
tarihine kadar aylık ek ödenek ve yo!!uklann;n yeniden tespiti hakkında. 
Balıkesir ilinin Edremit iiçesine ba^iı Eğmir köyü civarında bulunan demi 
Madencilik Limitet Şirketine verilmesi hakkında. 
Veraset ve İntikâl Vergisi Kanunu Genel Tebliğ seri No : 19. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama için verilen Teşvik belge 
E ^ Üniversitesi Mediko - Sosyal Hizmetler Merkezi Yönetmeliği. 
Gayrimenkul Eski Eserler ve An»tlar Yüksek Kurulu Yönetmeliği. 
Fiyat Kontrol Komitesi Başkanlığmm 19 sayılı Karara ek kararın uygulan 
Ergene havzası Batı kesimi yeraltı suyu İşletmesi halkında. 
1 7 . 4 . 1974 tarihli ve 7/977 sayılı Bakanlar Kurulu kabarma ek karar, An 
rupa Yatırım Bankası ile T. C. arasındaki finansman mukavelesi. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliğ. 
Türkiye - Radyo Televizyon Kurumu-Tazminat Yönetmeliği. 
T. C. ile A. B. D. Export - İmpo''t Bankası Anlaşma::*. 
Toprak ve Tanm Reformu mera, yaylak ve kışlak Yönetmeliği, 
Arazi Vergisi geçici muaflıklardan yararlanacak arazinin muafiyet cihet 
fiyet süreleri hakkında Karar. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin personel seferber olma hazırlıkları Yönetmeliğ 
T. C. Uluslararası îmar ve Kalkınma Bankası arasında ikraz Anlaşması ha 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Danacık köyü krom madeninin T 
tinden Anonim Şirketin? devredilmesi hakkında. 
İhracat geçici vergi iadesi uygulamasına dair karara ilişkin geçici iade t 



— C/82 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z E T I 

Kararname 16 . 5 . 1974 7/8117 Bazı devlet memurlarına kirasız olarak tahsis edilecek konutların 
> 1 7 . 5 . 1974 7/8121 Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Arapoşuğu köyünde bulunan 

Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 
K a r a r n a m e 1 7 . 5 . 1974 7/8207 Rize iline bağ!; Hopa iüaesi Ebuhemşin köyünde bulunan Mangan-;-?, 

me.-; i hakkında. 
» 18 . 5 . 1974 7/8132 Milletieraran Anıtlar ve Siteler konseyi (TCOMOS) Tü'kiya Millî Kom 
» 24 . 5 . 1974 7/8304 Gazete kâğıdı, üçüncü hamur ve okul kitap kâğıd; satış fiyatları ha 

ğiştirilmesi hakkında karar. 
Genelge 24 . 5 . 1974 — Dış Ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar. 
Tebliğ 24 . 5 . 1974 — Akaryakıt fiyat istikrar fonu hesabmdan akaryakıt ratiç ve tevzi şirk 

den itibaren b:.her teneke için 575 kuruş ödenmesi uygun /.-.ÖL- ülmüştü 
Kararname 30 . 5 . 1974 7/8258 Arsa sayılacak parsellenmiş arazi hakkında karar. 

» 31 . 5 . 1974 K.H.K.12 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 saydı Kanunla ve kan 
bazı maddelerin değiştirilmesine, bazı maddelerin kaldırılmasına ve 
hükmünde kararname. 

» 5 . 6 . 1974 7/8251 G-oUi.ru Gider Usulünde safi ziraî kazançları tespit edilecek Gelir V 
ölçülerinin onaylanması, 

» 1 1 . 6 . 1974 7/8125 Sergi, fuar, toplantı veya benzeri gösteride sergilenecek veya kulla 
la ;]gili gümrük sözleşmesi. 

Tebliğ 11 . 6 . 1974 — Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği. 
Kararname 12 . 6 . 1974 7/8275 T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasmdak 

masnıa ek protokol. 
» 15 . 6 . 1974 7/8297 T. C. Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasınd 

masına ek Protokol. 
Tebliğ 15 . 6 . 1974 — Özel Ticaret fonu Tebliği. 
Kararname 19 . 6 . 1974 7/8131 Eşyaların kabulü için A.T.A. karneleri hakkında gümrük Sözleşmesi. 
Tebliğ 19 . 6 . 1974 — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve uygulama Genel Müdürlüğü 
Tebliğ 26 . 6 . 1974 — Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 

http://G-oUi.ru


_ C/83 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Kanun 
Tebliğ 
Kanun 

» 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Tebliğ 

Kararname 
» 

» 
Tebliğ 
Kararname 

» 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Tebliğ 

» 

26 
26 
28 
28 
29 

29 

29 
30 
30 

4 , 
5 , 

7 . 
7 
8 . 
9 . 
9 

10 . 
10 
11 . 
11 
13 . 
14 
14 
14 

Tarihi 

. 6 

. 6 

. 6 

. 6 

. 6 

. 6 

. 6 

. 6 

. 6 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 . 
, 7 . 
. 7 . 

7 . 
. 7 . 

7 . 
. 7 . 

7 . 
. 7 . 
. 7 . 
. 7 . 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

1974 
1974 

1974 
. 1974 

1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 

Numarası 

— 
— 

1826 
— 

1827 

1828 

— 
— 
— 

7/8457 
7/8465 

7/8156 
— 

7/8233 
7/8309 

— 
7/8558 

— 
7/8515 

— 
7/8490 

— 
— 
— 

Ö Z E T t 

Nükleer araştırma projesi destekleme yönetmeliği. 
Emlâk vergisi koruma genel tebliği. Sıra No : 9 
Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan doğan çocukların cezasız tesc 
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No : 302 T.) 
27 . 7 . 1966 tarihli ve 1926 sayılı kanuna 1326 sayılı kanunla eklenen ek 
ilişkin Kanun. 
17 Ocak 1963 tarih 144 sayılı uçuş hizmetleri tazminat Kanununun bazı m 
geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebliğ. 
Mazbut ve Mülhak Vakıf Cami ve mescitlerdeki teberrükât eşyası hakkınd 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme 
rara ilişkin 3 sayılı Tebliğ. 
T. C. Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükü "neti arasında Ticare 
Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasına geçici olarak k 
uzatan dokuzuncu tutanak. 
Filipinlerin gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasına geçici olarak k 
Tahsilat genel tebliği Seri No : 350 
Gediz 11 Sulama projesi Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasındaki finans 
Birleşmiş Milletler kalkındırma programı T. C. Hii';ümeti projesi. 
T. C. Ziraat Bankası Toprak ve Tarım Reformu kre tileri yönetmenliği. 
1974 yılı şeker pancarı erken söküm için üreticilere ödenecek tazminat ve pr 
Ankara Üniversitesi alım - satım kiralama ve benzeri harcamalar (ihale) y 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Krallığı Hükümeti arasında ekonom 
İhracat rejimi kararı. 
Toprak Mahsulleri Ofisince uygulanacak satış fiyatlarının tespiti hakkında. 
Kamulaştırmada Tarımsal âlet ve makinelerin satın alınması yönetmenliğ 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No : 219 
Özel ihracat fonu tebliği Sıra No : 5 



— 0/84 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Genelge 
Tebliğ 

» 
» 

Tebliğ 
Genelge 
Kararname 

Yönetmelik 
Tebliğ 

Kararname 
> 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Tebliğ 
» 

Kararname 

» 

» 
Genelge 

» 
Yönetmelik 

15 
15 
16 
16 

19 
26 
27 

27 
27 

28 . 
28 , 
31 
1 
1 

1 
3 
7 . 

9 . 

11 
15 
16 
18 

Tarihi 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 . 

. 7 
. 7 . 

. 7 

. 7 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 
1974 

. 1974 

. 1974 

1974 
1974 

. 1974 
1974 
1974 

, 1974 
1974 
1974 

1974 

1974 
1974 
1974 
1974 

Numarası 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

7/8582 

— 

7/8586 
7/8547 

— 
7/8629 
7/8642 

_ 
— 

7/8599 

7/8672 

7/8634 
— 
— 
— 

Ö Z E T İ 

Sirküler ihracat 74/15 
Türk Hava Kurumuna teslim edilecek otobüslerin istihsal vergisinden 
Yatırım indirimi ve bina inşaat vergisi istisna- belgesi alan projeler 
474 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre ithal edilen yatırım mallar 
resmi hariç) taksitîendirilmesi için verilen belgeler. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No : 220 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler ithalât (İzmir Enternasyonal Fuar 
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulunca çalıştırıl 
biti hakkında. 
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye işletmeleri yönetmeliği. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve deste 
karara ilişkin 4 sayılı Tebliğ. 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 13 Nolu karar. 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Krallığı Hükümeti arasında Tic 
İhracatta vergi iadesinin şekil ve usulleri hakkında Tebliğ No : 1 
Kimyevî gübrelerin yurt içinden ve yurt dışından tedarik ve dağıtımı 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekl 
ra ek karar. 
Emlâk alım vergisi genel tebliği No : 16 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebl 
31 Aralık 1973 tarihli ve 7/7674 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile y 
ek karar. 
Devlet memurları kanunu kapsamına giren kurumlar ile aynı kurum 
rumlarda aylık alanlara iş güçlüğü ve iş riski ödeneği hakkında. 
T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bağış an 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar (74/28) 
Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü sirküleri (74/4 
Toprak ve Tarım reformu yönetmeliği. 



— C/85 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

» 
> 

K a r a r n a m e 
» 
» 

Tebliğ 
Kararname 

» 
» 

Tebliğ 
» 

Kararname 

Genelge 
Kararname 

» 

» 
> 

20 
21 
25 
28 

29 
29 

2 
5 
6 

9 
9 

20 
20 
21 . 

21 
24 . 
25 

26 . 
27 . 

Tarihi 

. 8 
. 8 
. 8 
. 8 

• 8 . 
. 8 . 
. 9 , 
. 9 
, 9 5 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 
, 9 . 
. 9 . 

9 . 
9 . 

. 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 

, 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 
, 1974 

1974 
1974 

. 1974 

. 1974 
1974 

, 1974 
1974 
1974 

1974 
1974 

Numarası 

— 
7/8561 
7/8703 
7/8715 

7/8809 
7/8810 
7/8585 

— 
7/8766 

7/8772 
7/8774 

— 
— 

7/8826 

— 
7/8758 
7/8845 

7/8832 
7/8902 

Ö Z E T İ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında malî yard 
Gümrük vergisi oranının muafiyete indirilmesi hakkında. 
Mardin ilinin Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyü civarında GMD 
letilmesi imtiyazının ilişik sözleşme ve şartlaşma uyarınca 40 yıl sü 
mesi. 
Ödünç para işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek a 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 22 sayılı karar. 
Asgarî ücret tespit usulleri ihdasına ilişkin 26 sayılı sözleşme. 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler ithalât (74/23) 
6326 sayılı Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla de£|;ik 112/1 fıkra 
malzemeden ithalâtta gümrük ve diğer ithalât vergi ve resimlerine tâb 
Bilecik ili merkez ilçesi Yeniköy civarında bulunan sahanın Maden K 
Sakarya ilinin Merkez ilçesine bağlı Harmantepe köyü civarında Me 
de bulunan Taşocağı ruhsat sahasının maden Kanunu kapsamına alın 
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Seri No : 306 - 1 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebliğ 
Balıkesir ili Erdek ilçesi, Marmara Bucağı Çınar Köyü Badalan körf 
nun Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (74/30) 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasınd 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu üretimi kömürlerin satış fiyatl 
tır. 
Garanti anlaşması (DYB projesi) T. C. ile Uluslararası İmar ve Kalk 
Margarin ve Bitkisel yağ ihtiyaçlarının 50.000 tona kadar Ham Bitki 
tış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 



C/86 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Yönetmelik 
Genelge 
Kararname 

» 
» 
» 

» 

» 

28 

29 
5 . 

6 . 
7 •. 
9 . 
9 . 

10 . 

12 . 
12 . 
16 . 

16 . 
22 . 
25 . 

27 . 

28 . 

Tarihi 

. 9 . 

. 9 
10 

10 
10 , 
10 
10 . 
10 . 

10 
10 
10 . 

10 . 
12 . 
10 . 

10 . 

10 . 

1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 
1974 

, 1974 
1974 
1974 

1974 

1974 

Numarası 

7/8432 

— 

7/8871 
7/8675 

7/8884 
7/8876 

7/8955 

7/8556 
7/8896 
7/8925 

7/8865 

7/8956 

Ö Z E T İ 

Fransa'da bulunan Ceva Firmasının yerli ortaklarla birlikte memleketim 
nim Şirketini yabancı firmanın % 21,5 oranında katılması hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliğ Sıra No : 221 - 222 
Avusturalya Hükümetince Avusturalya Dolarının % 12 oranında deval 
turalya Doları: 13 090 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 15 sıra nolu karar. 
Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolama kuralları TS 1 446 VDK 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
Radyo ve Televizyon cihazlarının TRT tarafından vergisiz ithalâtı hakkı 
Üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarında 1765 .'-ayılı Kanuna gö 
lüğü ödeneği hakkında yönetmelik. 
Zor durumda alacakların geriye bürakılması hakkında yönetmelik. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (1974/25) 
25 Ağustos 1971 g-ünlü ve 1472 sayılı Kanuna tabi yüksek okullar öğretim 
ücretler hakkındaki tüzüğün 3 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dai 
Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrup 
Gümrük vergisi oranları hakkında. 
Denizli îli'nin Çardak İlçesine bağlı Genr'ş Köyü dahilinde bulunan m 
tuzunun Sotaş Sodyum Sanayi Anonim Şirketine devredilmesi hakkında 
T. C. ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında konularda 
kında. 
Gümrük vergileri muafiyetleri hakkında. 



— C/87 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 
» 

Tebliğ 
Kararname 

> 

» 

Yönetmelik 

Tebliğ 
» 

Kararname 
Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 

» 
» 
» 

Kararname 

» 

» 
» 

3 
8 

12 

15 
15 
17 

19 

19 

20 
25 
28 . 

1 
6 , 
6 . 

12 
12 . 
15 . 
17 . 

19 . 

21 . 
30 . 

Tarihi 

. 11 
. 11 
. 11 

, ıı 
. 11 
. 11 

. 11 , 

. 11 

. 11 

. 11 , 

. 11 . 

. 12 . 

. 12 . 

. 12 , 

. 12 . 
, 12 . 
, 12 . 

12 . 

, 12 . 

12 . 
12 . 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 
, 1974 
. 1974 
, 1974 
. 1974 
. 1974 

1974 
1974 
1974 

1974 

1974 
1974 

Numarası 

7/8953 
7/8973 
7/8847 

128 
1/8998 
7/8977 

7/9033 

— 

223 
— 

7/9028 
224 

7/9056 
— 

130 
17 

131 
7/9131 

7/9104 

7/9069 
7/9179 

Ö Z E T İ 

Vergi iadesi kapsamı dışında çıkartılan mamuller hakkında karar. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan Margarin Gümrük Vergi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Belçika Kıralhğı lîükümeti A ı as 
kiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapı v-\asına mir edai 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Kaara ilişkin Teb 
1974 yılı ürünü zeytinyağının destekleme alımları hak çında kararın yü 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi gerekince, Kıbrıs'a 
geçici seyahat ve ikâmetleri için memurlara ödenecek gündelikleri ile 
hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Yatırım Bankası arasında T. S. K. 
projeleriyle ilgili 1974 kadro finansman mukavelesi. 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun uygulamasında ki, nulaştırma kar 
lik. 
Gider vergilerine ait ilk madde. 
Malî Denge Vergisi Genel Tebliğ No. : 5 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı K r a r a Ek Karar. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arası 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Teb 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Kaıara ilişkin. 
Emlâk Alım Vergisi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Bazı petrol şirketlerince ithal edilmiş ve edilmekte olan İıampetrolün p 
rekabet fiyatının tespiti hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 2 8 - 1 0 pozisyonunda yer alan asitle 
Gümrük Vergisi bir yıl süreyle muafiyete indirilmesi hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ile A. B. D. Export lmport Bank arasında Anlaş 
Bankalarca dağıtılacak tasarruf mevduatını teşvik ikramiyelerinin 197 
ları, ile şekil, şart, nitelik ve nev'ileri hakkında. 



— c/m 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

» 

» 

Tebliğ 

Kararname 
Yönetmelik 

» 
Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 
Kararname 

» 
» 

» 

Tebliğ 
Kararname 

» 
» 

Tarihi 

31 . 

3 

3 

3 
3 
5 
6 
8 
9 

10 
12 
13 

13 

15 
23 

24 
31 

12 

. 1 

. 1 

. 4 , 

. 4 . 

. 1 . 

. 1 . 

. i . 

. 1 . 

. 1 , 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1974 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

, 1975 

. 1975 
1975 

1975 
1975 • 

Numarası 

7/9181 

7/8979 

— 

7/9215 
— 
— 
— 

7/9020 
2 

7/8981 
7/9233 
7/9244 

7/9246 

226 
7/9196 

7/9286 
7/9312 

Ö Z E T İ 

Nafta ve Fuel - OiUerin alım ve satımının tanzimi ve akaryakıt fiyat ist 
hakkında. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Cumhuriyeti H 
projesi. 
Türkiye Petrolleri A. O. na V Bölgede yapılacak petrol çalışmalarında kul 
dar nafta, benzin, gazyağı, motorin ve fuel - oil tesliminin dahilde alına 
si hakkında. 
İthalât rejimi kararının yürürlüğe konulması hakkında. 
İthalât Yönetmeliği. 
Su ürünleri istihsal yerlerinin kiraya verilmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Katara ilişkin Tebliğ N 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti A 
İhracatta vergi iadesinin şekil ve usulleri hakkında. 
Türk Fransız malî protokolü hakkında. 
Şeker pancarı fiyatları ile üreticiye verilecek prim hakkında. 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile akaryakıt 
şekline ait kararın 15 nci ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 15.07 pozisyonunda yer alan nebati sa 
minde kullanılması kaydı ile gümrük vergi organlarının Ticaret Bakanlığın 
muafiyete indirilmesi hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim. 
Federal Almanva Hükümetinin Türkiye'ye yardım konsorsiyumu çerçeves 
vereceği kredi ile ilgili olarak 4 Ekim 1974 tarihinde Ankara'da imzala 
onanması hakkında. 
(UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin değişik 6 ncı ma 
Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla değiştirilen 112 nci maddesinin b 
diğer ithal vergi ve resimlerine tabi tutulacak malzeme listesinin değiştirilm 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

„ G/89 -

Çeşidi 

Genelge 
» 

Tebliğ 
Kanun 

Genelge 
» 

Kararname 
Tebliğ 

» 
Genelge 
Kararname 

Tebliğ 
» 
» 
» 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Kararname 

» 
Tebliğ 

Tarihi 

2 

3 
3 
3 
7 

7 
10 
12 
14 

14 
15 
18 

19 
19 
19 . 
20 

25 
26 
28 
13 , 
13 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 
, 2 , 
. 2 , 

. 2 , 

. 2 . 

. 2 . 
, 2 , 

. 2 , 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 
, 2 . 
. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 1975 

, 1975 
. 1975 
, 1975 
. 1975 

, 1975 
. 1975 
, 1975 
. 1975 

. 1975 
1975 

. 1975 

, 1975 
. 1975 
1975 

. 1975 

, 1975 
1975 

, 1975 
, 1975 
1975 

Numarası 

7/9173 

— 
227 
1835 

— 
7/9361 

1 

137 
— 

7/9425 

11 
19 
— 
— 

228 
7/9435 
7/9493 

— 

Ö Z E T İ 

Hükümetimizle İngiltere Hükümeti arasında Köy İşleri ve Kooperati 
lüğünün çiftlik içi geliştirme projesinin dış finansmanı ile ilgili 1 160 
sının onanması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler 
Gider vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Ara 
hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar. 
Dış ticaret işlerine ait sirküler Avrupa Ekonomik Topuluğu İşleri G 
İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amaciyle f 
İhracatta >cur değişikliğinden doğan zararların karşılanrıası amaciyle 
liğ No. : 1 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Kar ıra ilişkin. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51.01 pozisyonunda yer alan 60 de 
gümrük vergi oranlarının muafiyete indirilmesi hakkında. 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Genel Tebüği. 
Emlâk Alım Vergisi Genel Tebliği. 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebl 
İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amacı ile 
7/9361 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği. 
Gider Vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında. 
Avrupa Konseyi iskân fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arası 
Fazla çalışma uygulama esaslarını gösterir Yönetmeliğinin yürürlüğe 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebli 



— C/90 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

» 

» 

Genelge 
» 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Genelge 
Kararname 

» 

Tebliğ 
» 
» 

» 
Kararname 

Tarihi 

14 

15 

18 

18 

19 
20 
20 
21 , 
21 
22 
23 

24 , 
24 . 
25 

25 
26 . 

. 3 

. 3 

. 3 , 

. 3 

. 3 

. 3 . 

. 3 , 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 , 

. 3 

. 3 . 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 
. 1975 

1975 
. 1975 
. 1975 

. 1975 

. 1975 

Numarası 

7/9455 

7/9523 

7/9184 

7/9489 

— 
— 
23 
— 
— 

7/9643 
7/9357 

— 
— 
— 

232 
7/9358 

Ö Z E T İ 

27 . 3 . 1975 7/9559 

PTT Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon Projesi Tevsiat programının d 
amacı ile Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu (EDC) tarafından Hüküm 
da doları tutarındaki kredinin onanması hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 48.0.121 pozisyonunda yer alan gazete 
nın gümrük vergi oranının muafiyete indirilmesi haklında. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Arası 
projesi) 
Hilâl İdrofil ve İplik Fabrikaları Sınaî İşletmeleri Kolektif Şirketinin G 
rekli dış finansmanın ihtiyacının nereden saptanacağı hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (75/11-75/12-75/13) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (75/10) 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin. 
İhracat Yönetmeliğinin Değiştirilmesi hakkında Yönetmelik. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (75/15) 
İhracatta v̂ ergi iadesi uygulanmasına ilişkin 17 No. lı karar. 
Etibank Eğitim Merkezine teknik yardım yapılması kjıusunda Hükümet 
yeti Hükümeti arasında teati edilen mektupların onanması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkından sayılı Ka ara ilişkin tebliğ. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği sıra No. : (230-231) 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve serbest meslek sahiplerinin bedelsi 
ithaline dair 28 . 6 . 1973 tarih ve 7/6683 sayılı karara ilişkin seri 3 No. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında. 
Mardin Batı Kasrik Bölgesi fosfat yatağ'i.ıın onanman ve değerlendiril 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 9 . 4 . 1974 günlü ve 
20 . 5 . 1974 tarihinde mektup teatisi suretiyle akdedTıiş olan Anlaşma 
üzere onaylanması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Hükümeti arasında ikraz anl 



— O/Öl — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

» 

» 

Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

Tarihi 

2 . 4 . 1975 

7 . 4 . 1975 

12 . 4 , 1975 
15 , 4 , 1974 
16 . 4 . 1975 

16 , 4 . 1975 

Numarası 

7/9701 

7/9768 

23 
7/9731 
7/9607 

7/9740 

» 
Tebliğ 

» 
» 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 
Tebliğ 
Genelge 

» 
Kararname 
Tebliğ 

16 
16 
17 
17 , 
18 , 

27 , 

29 , 
29 , 

6 , 
7 . 
8 . 
8 . 

, 4 , 
. 4 ; 
. 4 . 
. 4 , 
. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 
, 5 . 
, 5 . 
, 5 . 
. 5 . 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 

, 1975 

. 1975 

. 1975 
1975 
1975 
1975 

, 1975 

7/9386 
24 
— 
— 

7/9732 

— 

7/9802 
—» 

75/15 
1975/2 
7/9799 

146 

Ö Z E T İ 

Yurt içi lisansı öğrencilerinin 350 lira aylık burs mıstarının 500 lira 
hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma 
1975 tarihli Garanti Anlaşması (Onbirinci sınaî kalkınma Bankası pro 
İhracatta geçici vergi iadesi uygulanmasına dair karara ilişkin geçici ia 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı kanra ek karar. 
Mardin ilinin Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyü civarında bulun 
tuzunun 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlü 
24 . 4 . 1328 tarihli fermanla 60 yıl süre ile verilip sonradan 19 . 1 . 1 
rulu kararı ile Lütfullah E. Kitapçı Madencilik Limited Şirketine devre 
çesine bağlı Tuzabat köyü civarındaki zımpara madıninin imtiyaz sü 
rınca 39 yıl uzatılarak 99 yıla çıkarılması hakkında k rar. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cunhuriyeti Hüküm 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 19 sayılı karara ilişkin. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı kîrara ilişkin. 
20 Haziran 1973 tarih ve 7/6577 sayılı Kararnameye ilişkin tebliğ. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51.01 pozisyonunda yer alan 60 den 
poliamid ve poliester esaslı olanlar ile sunî ipliklerden yalnız viskos 
lerinde kullanılmak ve bu kullanımın Gümrük Vergisi oranlarının mu 
N. V, Turkse Shell'e V ve VI. bölgelerde yapılacak petrol arama ç 
yılı sonuna kadar benzin ve motorin tesliminin dahilde alınan İstihsal 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı k rara ek karar. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karar ek 7/9802 s 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar hakkında. 
İç ticaret işlerine ilişkin sirküler iç piyasalar hakkında. 
17 . 2 . 1972 günlü ve 7/3914 sayılı Kararnameye ektir. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebli 



— C/02 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 13 . 5 . 1975 7/9606 Elbistan Projesi Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Hüküm 
Mukavelesi. 

» 1 3 . 5 . 1975 7/9453 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Arasında iş gücü Anlaş 
» 13 . 5 . 1975 9691 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi. 
» 20 . 5 . 1975 7/9882 Niğde Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A. §. nin yapacağı yatırım dış finans 

3 769 219 Federal Almanya markı tutarındaki Dış Kreiiye İlişkin Bakanla 
Kararname 14 . 5 . 1975 7/9192 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi. 

» 14 . 5 . 1975 7/9898 Demir - çelik fiyatlarının düzenlenmesine dair Kararname. 
Tebliğ 17 . 5 . 1975 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Kararı ilişkin tebliğ. 
Kararname 21 . 5 . 1975 9820 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği arasında 8 

ye Arılaşması hakkında. 
Tebliğ 21 . 5 . 1975 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Ka ara ilişkin tebliğ. 
Kanun 22 . 5 . 1975 1896 13 . 2 . 1974 tarihli 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 19 

de Kararnamenin ek geçici 10 ncu madde (g) bendinin 11 sayılı Kanun H 
münün yürrülükten kaldırılmasına dair Kanun. 

Kararname 22 . 5 . 1975 7/9394 Uluslararası Tekstil Ticaretine ilişkin Anlaşma hakkın la. 
» 23 . 5 . 1975 7/9326 Bengladeş Halk Cumhuriyetinin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla 
» 21 . 5 . 1975 9820 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği arasındaki 8 

diye Anlaşması hakkında. 
Tebliğ 21 . 5 . 1975 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Ka ara ilişkin tebliğ. 
Kanun 22 . 5 . 1975 1896 i3 . 2 . 1974 tarihli 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 19 

de Kararnamenin ek geçici 10 ncu madde (g) bendinin 11 sayılı Kanun 
Hükmünün Yürürlükten Kaldırılmasına dair Kanun. 

Kararname 22 . 5 . 1975 1/9394 Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma hakkında. 
» 23 . 5 . 1975 1/9326 Bengladeş Halk Cumhuriyetinin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

C/93 — 

Çeşidi 

Kanun 

Genelge 
Tebliğ 
Kanun 

Kararname 
Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 

Genelge 
» 
» 
» 

Tebliğ 
Kararname 

» 
Genelge 
Kararname 

Tebliğ 

Tarihi 

24 , 

24 , 

28 
29 
29 
31 

31 
6 
7 . 
7 , 

13 , 
13 
13 
13 
13 
15 

17 
17 
19 

19 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 , 

, 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 
, 1975 
. 1975 

, 1975 
. 1975 
. 1975 
, 1975 

, 1975 
. 1975 
, 1975 
, 1975 
. 1975 
. 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 

, 1975 

Numarası 

1894 

1895 

7/9317 
75/21 

— 
1902 

7/8389 
150 

7/10040 
— 

75/20 
75/24 
75/26 
75/26 

24 
7/10044 

7/9843 
75/11 

7/10062 

___ 

Ö Z E T î 

19 . 7 . 1972 günlü ve 1516 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin yü 
maddeler yerine yeni Maddeler Konulmasına dair Kanun. 
Devletçe İşletilecek Madenler üzerindeki Hakların Geri Alınması ve Hak S 
Hakkında. 
Macaristan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına katılmasına da 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Ka-ara ilişkin. 
Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin, Köy Tüzel Kişilerinin, Kamu İk 
Genel Müdrülüğünün bir kısım borçlarının tahkimi hakkında. 
Güneybatı Anadolu uranyum aramaları projesi temel ve destekleyici bilgiler 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
ihracatta v'ergi iadesi uygulamasına ilişkin 18 No. lu Kararın yürürlüğe kon 
Yerli sunî gübre fabrikalarının gübre üretiminde kullalacakları fosforik asit 
sinden istisna edilmesi hakkında. 
Dış ticaret işlerine ilişkin sirküler ihracat. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (îzmir Enternasyonal Fuarı): 
ihracatta vergi iadesi uygulamasına dair Karara ilişkin geçici iade. 
Borusan Gemlik Boru Tesisleri A. §. nin 24 . 1 . 1974 gün ve 7/7797 sayılı 
mını tamamlayabilmesi için ithal edeceği ek makine ve donatımının finansm 
yacağı Türk Lirası karşılığı nakdî dış kredi haklarında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında H 
Sirküler ihracat. 
21 . 11 . 1972 gün ve 3/5399 sayılı Kararnameyle yürürlüğe konulan özel 
fonu hakkında Karara Ek Karar. 
Özel dış krediler, ve faiz eşlendirme fonu hakkındaki 7/5399 ve 7/10062 say 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

_ C/94 — 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 
Tebliğ 
Kararname 

» 
» 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 

Tarihi. 

24 . 

4 . 
4 
6 

6 
6 
29 
20 , 
25 
3 

3 
9 

9 

10 
12 
12 
12 
22 
4 

5 

7 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

1075 

1975 
1975 
(975 

1975 
1975 
1975 
1975 

. 1975 
1975 

1975 
1975 

, 1975 

. 1975 
, 1975 
. 1975 
1975 

. 1975 
, 1975 

. 1975 

. 1975 

Numarası 

7/9890 

7/10080 
7/10081 
7/10071 

— 
153 
3 

7/9234 
154 

7/10255 

7/10343 
7/10314 

7/10348 

233 
— 
— 

7/10500 
— 

7/10363 

7/10031 

7/10461 

Ö Z E T t 

Elbistan Projesi Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti ar 
hakkında. 
Kıbrıs'a Türk Lirası karşılığında yapılacak ihracatta vergi iadesine i 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 19 No. lu Karar. 
Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu) ve Brezilya Hükümetinin Ajansı Ban 
sındaki Anlaşma. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ek 7/9802 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 
İhracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair Karara ilişkin. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Curı mriyeti Hüküm 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Devlet Demiryollarının ithal edeceği 85.01.60 elektrik motorlarının G 
dirilmesi hakkında. 
İhracatta vergi iadesi uygulanmasına ilişkin 21 No. lu Karar. 
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner s 
gayrisafi gelirlerinden % 15'e kadar olan kısmının geıel bütçeye pe 
Kalkınma sanayiinin ihtiyacı hammaddelerin fiyatların yükselmesini ö 
rın tekelleşmesini önlemek için Gümrük Vergisinden muaf tutulması 
Gider vergilerine ait ilk madde indirimi Hk. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin seri 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı Karara ilişkin teb 
Pamuk ihracına vergi iadesi yapılmasına dair. 
Transit Ticaret Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Demokratik Alman Cumhuriyeti H 
Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Arasında Hukukî v 
leyen Sözleşme hakkında. 
Türkiye'ye gelen yolculardan 4'er girişlerinde FOB değeri 1 000TL. 



— C/95 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

» 
» 
» 
» 

» 

Genelge 
Kararname 
Genelge 
Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

» 

Yönetmelik 
Kararname 

Tebliğ 
Tebliğ 

10 
17 
11 
11 

12 

13 
16 
18 
18 
19 

19 

24 

26 

30 
1 . 

3 . 
13 . 

Tarihi 

. 9 

. 9 

. 9 
. 9 . 

. 9 

. 9 

. 9 , 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 
10 . 

10 . 
ıo: 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 

1975 
, 1975 

, 1975 

, 1975 

, 1975 

1975 
, 1975 

1975 
1975 

Numarası 

7/10396 
7/10433 
7/10506 
7/10524 

7/10372 

75/24 
7/10624 

75/25 
235 

7/10651 

7/10651 

7/10604 

7/10278 

— 
7/10196 

158 
159 

Ö Z E T İ 

altı ayda bir FOB değeri 1 000 TL. sim ve beraberinde getirdikleri eşyanın 
tutulması hakkında. 
Avrupa Konseyi îskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ik 
Devlet tekeli dışında işletilecek tuzlar Hk. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Haklanda fiyat düzenleme ve destekleme 
Ankara ili Bolü Âşıkoğlu Köyü civarında Altoş Madencilik ve Ticaret Lim 
ocağının maden kapsamına alınması Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Maliye Bakanlığı (Bakanlık) ve Dış Tica 
Polonya Halk Cumhuriyetine ait bir devlet teşebbüsü, arasındaki Anlaşma h 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler. 
İhracatta vergi iadesi Hk. 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler Hk. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Hk. 
Gümrük Tarife Cetvelinin 4 0 - 1 1 tarife pozisyonunda yer alan maddeleri 
hakkında. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında fiyat düzenleme ve desteklem 
Karara Ek Karar. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fiyat - ALLİS Macchıne mevımento Ter 
hakkında.: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında ikti 
hakkında. 
Kamulaştırma karşılığı borç senedi veya hisse senetleri verilmesi hakkında. 
İran Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 6 Haziran 1975 tarihinde Tahra 
tupların onaylanması Hk. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 14 . 10 . 1975 7/10586 1615 sayılı Gümrük Kanununun 1894 sayılı Kanunla değişik 140 ve 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun değişik 24 

Tebliğ 15 . 10 . 1975 160 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
» 19 . 10 . 1975 69 Gider vergileri genel tebliği Hk. 
» 25 . 10 . 1975 1 İhracatta vergi iadesi Hk. 

Kararname 21 . 10 . 1975 7/10390 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Belçika Krallığı Hükümeti arasınd 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair Anl 



ı İ 



Ayhk 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

-Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Adil : 
Usait ile vükulbulam müsademede 
şehiden vefalt eden Kıızıloa Nahi
yesi Müdürü 

K m : iffet İnan 05,25 481 13.4.1340 193,79 

Ahmet Muhtar : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöLiiöm 
Istanlbul Milleitıvekili 

Ki'zı : Fa/tma Feriha 'Batı 175,00 52G9 15.12.1948 992,24 
Aibdurraihman özgen : 
Milis Akıncı Vardar Müfrezesi 

Kumandam 500,00 859 25.4.1967 1 000,00 
Aıbdiillkadir : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Diyanbafor Milletiveikili 

Kızı : Sevim Kürkçü 87,50 52G9 15.12.1948 519,74 
Eşi : Esma 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Aibdü'ligıaııA Eıısaıri Yardımcı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 

Siverek MMeltvekili 350,00 5814 17.7.1951 2 390,00 
Avni Paşa : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
S araıhan Mili et vekil i 

KIKI : F . Bedia Vardar 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Ç / 2 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

Ahmet Fevzi Erdem : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Batanı Milletvekili 

Eşi : Ayşe Erdem 

Ahırrtelt 
T. B. 
Canik 

(Eşi 
AıİKİulı 
T. B. 
Karası 

Eşi 
Kızı 

Ahmet 

Nafiz : 
M. Meclisi Birinci 
Mil ]dt vekil i 
: Kadriye Özay 
^a.fur : 
M. Meclisi Birinci' 
Milletv ekili 
Nadide İstin 
: M. Lamla 'istin 
Selâhattin : 

İstanbul Milletvekili 
«Eşi 

Ahmet 
T. B. 
Yozgat 

KKZI 

: Seza Hacer Taner 

M. Meelilsi Birinci 
. Milletvekili 
: Emine Erginıer 

Dönem 

Dönem 

Dönem 

Aibdülıhamit Hamdi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyartbalor Milletvekili 

Eşi : Na.hi.de Çintan 
Kızı : Hayriye Hevedanlı 

http://Na.hi.de


Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 

Aylık sahiplerininı isimleri L. K. No. Tarihi 

Ahmet Haımdi Yalman : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Caınifk Milletvekili 

Kızı : Emine Üllken Yalman 175,00 5269 15.12.1948 
Arif : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Konya Milleüvelkili 

'Kızı : Şerif e Baysal 175,00 5269 15.12.1948 
A. Dursun Yalvaç : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çoruırn Milletivelkili 

K m : Turan Yalvaç 175,00 5269 15.12.1948 
Al'im Çınar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Kayseri Milletvekili 

Kızı : Zübeyde Çınar 87,50 5269 15.12.1948 
Kızı : Nadire Bıçakçı 87,50 5269 15.12.1948 

Ali Rıza Bebe : 
T. B. M. Meclisi Birinoi Dönem 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : Mediha Bebe 87,50 5814 18. 7 .1951 
A. Vasfi Mühürdaroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzurum Milletiv ekili 

Eşi : Düriye Mühürdaroğlu 175,00 5269 15.12.1948 

Ç / 3 -

Aylıık sahdplerinin isimleri 

992,24 

992,24 

992,24 

519,74 
519,74 

519,74 

ArslanToğu?: : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Maraş Milletvekili 

Eşi : Nazmiye 
Oğlu : Mahmut 

Ahmet Maıahar Akifoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
istanbul Milletvekili 

Eşi : Nazife Cahide 
Ali Rıza Acara : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Batımı Milletvekili 

Eşi : Asiye Acara 
Ali Vasıf Telli : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Genç Milletıveikili 

Eşi : Nedime Telli 
Ali Fethi Okyar : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : P. Galibe Okyar 
İKm : <F. Nermin Okyar 

Ali Rıza ösdarende : 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Amasya Milletvekili 

Kıızı : A. Sıdıka 



Aylılk 
tutarı Dayandığı kanunum Tutarı 

Aylık sahiiplerraıninı isimleri . L. K. No. Tarrihi L. K. 

Arif Hikmet özdemir : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Bdttlis Milletvekili 

Eşi : Emine Hediye Öad^mir 
Kızı : Zeliha özdemir 

Ali Güven : 
Kıntehan ileesind'en 
Ali Kılıç : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 

Eşi •: M. Şeria 
Asım ISirer : 
Amasya Milletvekili 

Eşi : Zeliha Zübeyda Elli 
Behçet Kultlu : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Çamlkırı Milletvekili 

Kızı : Ayşe Tayyibe Kutlu 
Bekir Sami : 
T. B. M. Meclisi' Birimci Dönem 
Anmaisya Milletvekili 

Kızı : Nimet Kumdu. 
Besim Yorulmaz : 
Birinıei Dünya ve îsltdiklâl Sava
sında yararlık gösteren Mustafa-
oğlu 
Bekir ISıtkı Gümüş : 
T. B. M. M. Birinci Dlönem. 
Afyon Milletvekili 

'Eşi : Emine Gümüş 

87,50 
87,50 

500,00 

175,00 

175,00 

175,00 

175,00 

350,00 

175,00 

5269 
5269 

870 

5269 

5269 

5269 

5814 

681 

1 

5269 

15.12.1948 
15.12.1948 

22. 5 .1967 

15.12.1948 

1.5.1968 

15.12.1948 

18. 7 .1951 

1.8.1965 

1.4.1963 

519,74 
519,74 

500,00 

992,24 

992,24 

992,24 

992,24 

700,00 

992,24 

Ç / 4 -

Aylık sahipleıikıiû isimleri 

Cevat Abfbas : 
T. B. M. Meclisi Birin»! Döne 
Bokı Milletvekili 

Kızı : Hatice Necla Gürer 
Kızı : Mualla Gürer 

Cafer Tayyar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döne 
Edinme Milletvekili 

Eşi : Emine Melek Eğilmez 
Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinıei Döne 
Kırşelıir Milletvekili 

E§i : Nuriye Seçkin 
Cemal Paşa : 
Vatanî hizmetleriyle tarilıe malo 
mu'§ 

Kızı :Kâmuran Cemal (1) 
Daonar Arikoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dlöne 
Adama Milletvekili 

Eşi : A. Salbahat 
Kızı : Melâlhat 
Kızı : Ülker 

Demir Asaf : 
Bcxzkurt Kaymakamı 

Kızı : Günseli Yolal 
Oğlu : Güneri Atamdemir 

(1) Hayatta kaldığı müddetç 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık saMple/riîiinı islimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Ethem Fehmi Arslanlh : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Montece Milletvekili 

Kızı : 'Hayriye Noyanıgil 58,33 5814 18.7.1951 387,58 
Kızı : Z. îelâl Arslanilı 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Kızı : İkbal Arslanlı 58,33 5269 15.12.1948 346,50 

Emir Paşa : 
T. B. M. Meclisli Birii'jci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Eşi : Fatma Maraşan 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Esat özoğuz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Lâzistan Mebusu 

Kızı : Sadiye Ağan 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Etaüih'Gteveci : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Canik Milletvekili 

Kı.zı : M&dalet Gereci 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Enver Tekant : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
12111111* MMetrçıekiili 

Eşi : Falhrâe Tekant 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Emin Erfeuit Seyitoğkı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
'Borsa Milletvekilli 

Kızı : Bellkis Enkuît Seyitoglu 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : F. Hürrem 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Ç / 5 -

Aylıik saMplerkıin isünieri 

Fevzâ ÇaTcmak : 
T. B. M. Meclisi' Birinci Dönesm 
Kozan Milletvekili 

Kıızkardıeşi : N e b a t a 
Fahrettin Altay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mersin Milletvekili 

Kızı : Fatma Hayrunnisa İnsel 
Faihrettin Erdoğan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kars Milletvekili 

Eşi : Züllıre Erdoğan 
Faik öztaak : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Celbelüberekeit Milletvekili 

Eşi : Hesma Öztrak 
Fevzi Piırinçıçioğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diıyarlbafkır Miik-iüvekiii 

Kızı : Neizilhe Pirinçjçioğlu 
F. Kadriye Demiroğlu : 
istiklâl Harbi sırasında üstün 
hizmetler ifa eden Makbule kızı (II 

(1) Hayatta kaldığı sürece 
(4) Hayatta kaldığı müddetçe 



Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık sahip!erinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Fuat Umay : 
T. B. M. MecIisıi Birinci Dönemi 
[Bolu Milletvekili 

Kızı : Fatma Mübeşşer Umay 
Kızı : Methiye Umay 

Hacı Altın er : 
Kore savacında üstün kahraman
lık: gösteren Mehmetoğlu 
Hüseyin Hacını : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karası Milletvekili 

Kızı : Zeynep Nezadc Eken 
H. Hilmi -
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 

Kızı - M. Huriye Vaner 
Kızı : Ncbahat Konuk 

Hacı Bedir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Kızı : Bedriye Özbay 
Halil Hulki Aydıık : 
T. B. M. Meclisi Birindi Dönem 
(Siirt Milletvekili 

Kızı : Safiye Aydıık 
Hakkı Suitekoın : 
T. B. M. Meclisi Birindi Dönem 
Niğde Milletvekilli 

Eşi : Haltice Sutekin 
Kızı : Sadiye Yaızıgan 

87,50 
87,50 

500.00 

175,00 

87,30 
'87,50 

175,00 

175,00 

87,50 
87,50 

52G9 
52G9 

10C2 

5209 

5269 
52G9 

52G9 

5814 

5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 

1. 8 .1968 

15.12.1948 

.1. 3 .1970 
1. 3 1970 

15.12.1948 

18.7.1951 

15.12.1948 
15.12.1948 

519,74 
519,74 

1 000,00 

992,24 

519,74 
519,74 

992,24 

992,24 

519,74 
519,74 

Ç / 6 -

Aylık sıahiplerinin isimleri 

H. Sıddık Haydari : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Van Milletvekili 

Eşi : A. Faize Haydari 
Ham di Karluk : 
Denizli Komiseri 

Eşi : Fevziye Koruk 
Hüseyin Aksu : 
T. B. M. Meclisi Birindi Dönem 
Erzincan Milletvekili 
Hüseyin Hüsnü Orakçıoğhı : 
T. B. M. Meclisi Birindi Döneni 
Bitlis Milletvekili 

K m : Ulviye Orakeıoğlu 
Hakkı Hami Ulukan : 
T. B. M. Meclisi Birindi Döneni 
Sinop Milletvekili 

Eşi : Hikmet Ululkaıı 
Haıfıiz Mehmet Engin : 
T. B. M. Meclisi Birindi Döncim 
Tralbızon Mdlletvtkili 

Kızı : Meliha Engin 
Hacı Süleyman Akgün : 
T, B. M. Meclisi Birinci Dönem 
îzmir Milletvekili 

Kızı : Fatma Bilgen 
Hüseyin : 
'T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvelkili 

KIKI : Fatma öz 



Aylık 

Aylık s&hipleu*iınin isimleri 

Hafız Abdulllaıh : 
T. B. M. Meclisi' Birindi Dönem 
İzmit Mili'etvdkdıli 

Eşi : Makibule Tezemir 
Hasan Tahsin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya Milletvekili 

Kıızı : Rukiye Sürenkök 
Hacı Fevzi Celayir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı : Raibia Odaibaşı 
Hüsıeyiffi Hüsnü Işık : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
tstadbul Milletvekili 

Eşi : Emine Işı'k 
Kızı : Fatma Davran 

Halil tbrahim : 
Şehit Çarkçı Yitefbaşı 

Eşi : Fatma Bel'kis 
Kızı : îclâl 
KIKI : Necibe 
Oğlu : Celâlettin 

Hayrullaflı : 
ÜVlaraş Uluımi Riyaziye Muallimi 

Eşi : Ayşe Erkan 

tutarı 
L. K. 

175,00 

175,00 

175,00 

87,50 
87,50 

76,12 
65,25 
65,25 
65,25 

65,25 

Dayan* 
No. 

5S14 

5814 

5814 

5209 
5269 

480 
480 
480 
4S0 

481 

lığı kanunun 
Tarihi 

18. 7 .1951 

18. 7 .1951 

18.7.1951 

35.12.1948 
15.12.1948 

33.4.1340 
13.4.3340 
13.4.1340 
13. 4 .1340 

13. 4 .1340 

Tutarı 
L. K. 

992,24 

992,24 

992,24 

519,74 
519,74 

226,07 
393,79 
193,79 
193,79 

193,79 
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Aylık sahiplerinin isimlen 

Hüseyio Aydın : 
Abuislaih Köyünden 

Eşi : Hanife Aydın (1) 
Kızı : Müveddet (2) 

Harun : 
Gaybubeti tahakkuk eden 

Eşi :NafiaAtay (3) 
Kızı : Fatma Atay (2) 

Hamsa Hayati : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneün 
Menteşe Milletvekilli 

(Kızı : Hatice Melek Menteşe-
©ğlu 

Hakkı Urağan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 

Kızı : Ayten Ungan 
Kızı : Züihtiye Ungan 

Hamdi Apaydın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Amasya Milletvekili 

Kızı : Nimet Kuran 

(1) Kaydı hayat şartıyle 
(2) Bekâr olduğu müddetçe 
(3) Kaydı hayat şartıyle ve du 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

AyMr. sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

TTiljrnâ Kalaç : 
T. B. M. MecUaî Birimıol Dönem 
Kayseri MiHefav-ekili 

Eşi : A. Falkfe Kaiaç 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Halil töbralMm : 
T. B. (M. Meclisi Birimci Döoem 
îaımijfc MMdtvekHi 

Kuza : Nlaizmiye Candar 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Hüseyin : 
T. B. İM. Meclisi Birimci' Dötuem 
Kozan Mal l eMdE 

Kızı : tHMde Koksal 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Hüseyin Onur : (1) 
28 Ndsan 1960 da îdfcarihul Beya
zıt Meydanındaki nümayişte ba
cağımı Ikayfbeden 1500,00 371 7.9.1961 2 025,00 

Hulusi KuMuıoğliu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döoem 
Aifyota MilleföveikriÜa 

Kızı : F . Türkân KuftUuoğlu 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Hamdii Yılmaz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Genç Milletvekili 

Eşi : Lâtif e Yılmaz 87,50 Ö814 18.7.1901 519,74 

Kızı : &uı&iye Erdemli 87,50 5814 18.7.1901 519,74 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe. 
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A 
t 

Aythik sahiplerinm isimleri l 

Hasan Hüsnü ıSalka : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötı^rn 
TraJbzon Milletvekili 

Eşi : Bmıine Melânat Sa&a 1 
Hilmi Çayıırlroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dckıiem 
Ankara Milletvekili 

Kıızı : Ayşe Nuriye özarslan 1 
HalitAkmansu : 
Millî Mücadelede fevkalâde hiz
metleri görülen 

Kızı : N'enmin Ataanmı 5 
Hasan Taraşlı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döüiem 
Denizli MilletivelkiHi 

Kızı : Hatice Taraşlı 1 

Haydar Aralan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Içjei Müdetvekili 

Eşi : Mehlike Arslan 
Kızı : Suizan Arslan 

Hamit Karaösmanoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Biga Mil'leıtivekilii 

Esi : Müiüievıvıer 1 

Halil : 
T. B. M. Meclisi Birinci Bötı,em 
Burdur Milleıtıveikiri 

Kızı : Naile Arun 1 



Ayiîk 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayfhlk saMpİ€frinin kkollezi L. K. No. Tarihi L. K. 

Hasan Basra : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döoiem 
Karasu Milletvekili 

B§i : Nazmiye Çamitay 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Hasan Alemdar : 
Millî Emıuyettte hizmetleri geçen 500,00 856 25.4.1967 500,00 

tbraMm Turhan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döeıem 
Mardin Milletvekili 

Kızı : Enise Turhan 
Kızı : Neriman Turhan 

ismail Namı : 
T. B. M. MecM Birimci Dötuam 
Erzurum Milletvekili 

Eşi : Esma Naime Sanı<var 
Kızı : Fahriye Mutlu 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

5269 
5269 

5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 

519,74 
519,74 

519,74 
519,74 

ismail Suphi Soysallıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötııem 
Burdur Milletvekili 

Kazı : E. Gömül ıSoysaülıoğlu 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
E§i : E. Mümine Soysaükoğlu 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Kızı :H. imci Tokgöz 58,33 5269 15.12.1948 346,50 

ibrahim Hakkı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötrem 
Ergani Milleuvökifli 

Kızı : Mühülbe Akgikı 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
KIKI : Nesligül Akgün 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Eşi : Nadide Akigün 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
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Aylılk sahiplerinin isimleri 

I. Rıemzd : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İsparta Milletvekil 

Eşi .- Sudika Berkûm 
Kızı : F . Semiiha Başer 

ibrahim Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöLiıetm 
Karasi Müüetivelkili 

Kızı : H. Nafia Saribeyler 
Kızı : Zarife Yağcılarlıoğlu 

ismail 'Şelkenoğlu : 
Millî Mücadelede fevkalâde hiz 
mıet ve yararlığı dıokuman 

Eşi : Refika Şekenoğlu 
ibrahim Ruşen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döttem 
Gümüşhane Milletvekili 

Kızı : Saadet Mısurlboğlu 
Kuzı : Safiye Murathan 

ihsan Hamit Tiğrel : 
Sivas Kongresince seçilen Temsil 

Heyetti üyesi 
Isa Güneş : 
Eleşkirt Malla Süleyman Köyün
den 

Eşi : Gülfçiçjek Güneş 
Kuzı : Hatice Güneş, 
Oğlu : Mahmut Güneş 



500,00 1411 15.6.1971 

175,00 5269 15.12.1948 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi 

İslâm Kulaç : (1) 
3 Nisan 1328 Dcrne Muharebesi
ne gönüllü topçu eri olarak katı
larak kulaJklarından sakatlaman 
ŞaJbanoğluı 
Kâzıım özallp : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Karası Milletvekili 

Eşi : Müveddet Özalp 
Kadri Oktay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siirt Milletvekili 

Eşi : Bahriye Oktay 
Kızı : Fahriye Soydan' 
Kıızı : Cavide Yasa 

Kemal : 
Boğazlıyan Kaymakamı 

Eşi : Hatice Tezcan 
Kızı : Müzehher Sel 
Kızı : Müşerref Güren 

Kemal Kalıpçıoğlu : (2) 
İstiklâl Savaşma katılarak em
sallerinden üs/tün başarı gösteren 500,00 688 16. 7 .1965 

58,33 5269 
58,33 5269 
58,33 5269 

500,00 676 
500,00 676 

65,25 271 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

16. 7 .1.965 
16.7.1965 
15.10.1338 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe. 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Lütfulla.h Yetkin : 
T. B. M. Meclisi Bininci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Kızı : Makbule Yetkin 
Lütfü Tiğnel : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekilli 

Kızı : M. Seniye Pirinççioğlu 
M. Esat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İz mir Mili etovekili 

Eşi : A. Feheda Bozkurt 
Kızı : Ay Bozkurt 

Müfit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kirş elıi r Mi 11 et) v ekili i 

Eşi : iSaliha Teslime Kurutlu-
oğlu 

Mehmet Ali Ulusal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İçel Milletvekili 

Kızı : Sakine Tüzmen 
Mazhar Germen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Aydın Milletvekili 

Eşi : Mürşide Germen 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun. 
L. K. No. Tarihi 

Tutarı 
L. K. 

Mehmet Vasıf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döbjean 
Sivas Milletveikili 

Kıızı : Ay t elcin Karakul 
Kızı : Emine Türikân Karakul 

Mehmet Şerif : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Kızı : Nimet Nefise Kayhan 

M. Ali Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döttiem 
Kütahya Milletvekili 

Eşi : S. Melâhat Barlas 

Mustafa Hatip Soylu : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöLiem 
Niğde Milletvekili 

Ki'zı : VuslaJt Süel 

Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döuıem 
Karahisairısahip Milletvekili 

Eşi : Servet Koç 

Mehmet Ragıp Topala : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaıem 
Amasya Milletvekili 

Kızı : K. Veliye Topala 
Kızı : E. Benine Topala 
Kızı : A. Samime Gün 

87,50 5269 35.12.1948 519,74 
87,50 52G9 15.12.1948 519,74 

175,00 5269 15.02.1948 992,24 

58,33 5269 15.12.1948 346,50 
58,33 5269 15.12.1948 346,50 
58,33 5269 15.12.1948 346,50 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 
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Ayluk sahiplerinin isimleri 

M. VeM>i : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döuem 
Niğde M<i#ebveki]i 

Kızı : Duriye Alkoç 
M. Rifat Arkun : 
T. B. M. Meclisi Bininci Döaem 
Tokat Milletvekili 

Kızı : Necla Arkım 

M. Sadık Sevtekin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döu'em 
Kırşehir Milletvekili 

Kızı : Semiha Leman Sevtekin 
Kızı : Semiha Sevtekin 

M. iSahri Baysan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siirt Milletvekilli 

Eşi : Şef ika Baysan 
Kızı : Sıdıka Öcal 

Mehmıet Karaerkek : 
Mefhmeıboğln 
Mehmet Emin özserdar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
Ergani Milletvekili 

Kızı : Naciye Özserdar 
Mehmet Necip G üven : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöLnem 
Mardin Milletvekili 

Kıızı : Makbule Muıtlu 
Kızı : Mülkriıme Beşkardeş 



Aylık 
' tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

Aylıik gaiplerinim isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Meihımıet iSurrı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötıean 
Siverıelk 'Mdiletvokd/lii 

OSJBI : Leman Tayana 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

MMıalt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötıem 
Mardin Milletvekili 

Eşi : Mediha önen 175,00 5814 15.12.1948 992,24 
Muslbadia LûttEi Azer : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Siverek Milletvekili 

Eşi : P. Naimıe Azer 175,00 5814 15.12.1948 992,24 
M. Emin Leikii : 
T. B. M. Meclisi Birdınıei Dööiem 
Erzincan Milletvekili 

Eşi : Firdevs Ldkiü 43,75 5814 18.7.1951 259,88 
Kızı : Seniha Tülmıelaike öz-
kuthı 43,75 5269 18.7.1951 259,88 
Kızı : Bediyetütoehra özyiğit 43,75 5269 18.7.1951 259,88 
Kızı : 'M. Tülmülk Lekili 43,75 5269 15.12.1948 259;88 

Mehmet Tevtfik : 
T. B. M. Meclisi Birdınıci Döaem 
Erzincan Milletvekili 

Kızı : MakJbuüıe Şehsmvar 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Mefhımelt Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dıötuem 
Gümüşhane Milletvekili 

Eşd : AriEe Üçüncü 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
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A 
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Ayiıik ^Mpleo^nin isimleri L 

Mustafa Sırrı Atay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Karahisarışaırlki Milletvekili 

Kıızı : Ulviye Y u r d a M 1 

Mehmet Talhir Kucur : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
İsparta Milletvekili 

Kızı : Tuna Kucur 
Kızı : özten Kucur 

M. Riza Silsüpür : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötıeın 
Kırşehir Milletvekili 

Eşi : Şemsi Silsüpür ' 1 
M. Vasfi : 
T. B. M. Meclisi Birdınıci Dötuem 
Karahisari Şarki Milletvekili 

Kızı : Ayşe Erdoğdu 1 

Muıstaıfa Denman : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Gümüşhane Milletvekili 

Kızı : F. Nigâr Derman 1 

M. Salih Yeşiloğlu : 
T. B. M. Meclisi Birikııei Dötuem 

Erzurum Milletvekili : 

Eşi : Fethiye Yeşiloğlu 
Eşi : Fatma Yeşiloğlu 



Ayihîk saMplenminı isimleri 

Memduh Necdet Erberk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötiıem 
Şarkikarahisar Milletvekili 

Eşi : Hatice Eriberk 
Kızı : Ülker Kılınç 

Mesut Benli : , 
T. B. M. Meclisi Biriitaıci Dölıem 
Şarkifcaralhisar Milletvekili 

Eşi : Meziyet 
Kızı : Dijle Benli 

M. Fuat Tanımsever : 
İstiklâl Harfoirısde 
Mehmet : 
Kore Türk Silâhlı Birliği Aşçısı 

Eşi : Satı Akman 
Mehmet Necati : 
T. B. M. Meclisi Birinci DiöLiem 
Iiâzistıan MilletJveikili 

Kızı : Mesture Memişoğlu . 
Mehmet Huılûsi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötueım 
Kastamıonu Milletvekili 

Eşi •. Ayşe Erdemir 
M. Vastfi : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döaem 
Tokat Milletvekili 

Kuza : Hikmet Meriç 
Kızı : Nefise Süsoy 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K No. Tarihi L. K. 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

87,50 5814 18.7.1951 519,74 
87,50 5814 18.7.1951 519,74 

29. 5 .1955 992,24 

29. 5 .1955 

15.12.1948 

15.12.1948 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

175,00 6599 

100,00 6576 

175,00 5269 

175,00 5269 

300,00 

992,24 

992,24 

A 
tu 

Ayfhlk sıaMplerininı isimleri L 

Mehmet Ali Ulvi : 
T. B. M, Meclisi Birinci Dtkueını 
Burdur MMeıtvekili 

Kızı : Azize Piraye Özaytaç 1 
Mevlüt Meriç : 
5 . 3 . 1971 tarihinde Orta - Doğu 
Üniversitesinde meydana gelen 
silâhlı çatışma sonunda şehit olan 

Annesi Seher Meriç (1) 5 
Kızı : Meryem Meriç 1 00 
Eşi : Fatma Şahin 1 00 

Mustafa Fikri : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döa'em 
Mersin Milletvekili 

Kızı : A. Zerrin Anfcoğlu 8 
Kızı : Ülker Alkaya 

Mefojmeıt Faik Alifcay : 
Manyas ilçesinden 50 
Mehmet Kaya : 
İğdır İlçesi Başkurt Köyünden 50 

Mehmet Şahin :' 
T. B. M. M. Birinci Döneni 
Gaziantep Milletvekili 

Kızı : Halise ÖzKİöver 17 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 



A yi ıık 'sahiplerinim isimleri 

Mustafa Fevzi : 
T. B. M. M. (Birinci Dönem; 
Malatya Milletvekili 
. (Kızı. : Vecibe Oltulular • 
Mustafa : 
T. B. M. M. [Birinci Dönem 
S iv as Milletvekili 

(K.]xı : 'Emine Naciye Peyldr-
<«k>ğlu 

Mehmıet Akif : 
T. iB. M. M. Birinci Dönem 
Bundur Milletvekili 

(Kızı : iSuat 
Kızı : Fatma Cemile Doğru 

Mustafa Fehmi : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Bıu-sa MiLliettviekili 

(Kızı : (Esma Yalvaç 
(Kızı : ıAyşe Hesna Akman 

Necati Kumla : 
T. B. M. Mıeclisi Birinci Döaem 
Bursa Milletvekili 

Kızı : Şükriye Kumla 
Kiızı : Vasıfiye Kumla 

Neometltitı : 
T. B. M. Meclisi Bilinci Dönem 
Siirt Milletvelkili 

Krzı : $a/briye Şendıır 
Kızı : Suphiye özcan 
Kızı : Mihrunlsa İsmet Bedük 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 

175,00 5269 

1.9.1974 992,24 

1.4.1974 992,24 

87,50 
87,50 

,5269 
,5269 

1.8.1974 
1.8.1974 

519.74 
519.74 

87,50 
87,50 

5269 
5269 

1.12.1974 
1.12.1974 

519,74 
519,74 

87,50 5814 
87,50 5814 

18.7.1951 
18. 7 .1951 

519,74 
519,74 

58,33 
58,33 
58,33 

5269 
5269 
5269 

15.12.1948 
15.12,1948 
15.12.1948 

346,50 
346,50 
346,50 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Nuri : 
Vatanî hizmet yapmakta iken 
gaybubeti tahaikkuık eden 

Kızı : Fethiye Yeniay 
Kızı : Munise Yeniay 

Numan Ustalar : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dötuetm 
İs! anibul Millotvekili 

Eşi : Cemile 
'Naci (Karaali r 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

İKızı : Enise Karaali 
Nuri Bulman : (1) 
istiklâl Savaşında yararlık gös
teren 
Osman Uşaklı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayse ri Mili etvekili 

Kızı : Saliha Omgıilhoğlıı : 
Osman SaJmanıkunt : 
İstiklâl Savaşıma Milis olarak ka
tılan, üstün hizmet ve yararlık 
gösteren Recepoğlu 
Osimıan Kadri Bingöl : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Kızı : Fahriye 

(1) Hayatta bulunduğu müdde 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Osman : 
Camili Bucağı Düzenli Köyünden 

Annesi : Hatice Balcı 200,00 870 22.5.1967 200,00 
Ömer Lûtfi Angeşu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Donem 
Karaıhisarısaıhip Milletvckili 

Eşi : Fatma Saide Ange§u 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Rasim C el âlettin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Cebelibereket Milldtvekili 

Kızı : Nilüfer Azize Öztekin 43,75 5814 18.7 .1951 259.80 
Kızı : Mihnmisa Azize Turgay 43,75 5814 18.7.1951 259,86 
Kızı : Fikriye Azize öztekin 43,75 5814 18.7 .1951 259,86 

Rüştü Bozkurt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Manas Milletvekili 

Kızı : Şofika Sahan 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Raif Dinç : 
Sivas Kongre&ince seçilen Temsil 
Heyeti üyesi 

Eşi : Fatma Behiyc Dine 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
K m : Neibile 58,33 5269 15.12.1948 346,50 

Reşat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
S aran a n M i 11 eti v eki 1 i 

Krzı : Atiye Aybar 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Rasih Kaplaa : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Anftalya Milletvekili 

Kızı : Fatma Kaplan 175,00 5814 18.7.1951 992,24 

15 — 
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Aylık sahiplerinin isimleri L 

Rauf Betili : 
Rize Miohuısu 

Eşi : Binama Benli (1) 1 
Kızı : Melâhat Benli <2), 

Rıdvan Hüsrev Gerede : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Traibzon Milletvekili 

Eşi : F. Lâmia Gerede 1 
Ragıp Soysal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dün cm 
K ü tah ya M ili et v ek i li 

Eşi : Safiye Soysal 1 
Refik Şevket înce : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Saruhan Milletvekili 

Eşi : Fatma Mihriye İnce 1 
Rıza Vamıik Uras : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Esi : Zehrt Uras 1 
Ragıp Yoğun : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
G aziantep Milletvekili 

Eşi : Cevahir Yoğun 
Kı>zı : Fethiye Yoğun 

(1) Eytam ve eramil aylıkları ver 
ği takdirde kesilmek üzere kay h h 
edinceye kadar. 

(2) Hayatta bulundukları müddetçe* 



Ayüik saMplördzıdni isömileri 

Rafet Belen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Izraâr Milletvekili 

Eşi : Perihan Belen 
Rüsıteım HanAşoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Oltu Milletvekili 

Kızı : Vakfiye özarelan 
Kızı : Pamtoş Haşimıoğlu 

Rıza Hacıoğutllan : 
Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
köyünden 

Eşi : Grülzade Hacıoğlu 
Kızı : Ralbia 
Kızı : Bedriye 

Rezzalk Altun : 
Göle Çayırtoaşı Bıııcağı Yie&eç! 
Köyünden 

Eşi : Esma 

Reşit Ağa Ağar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Müllefbvefkiüli 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. Taflihi L. K. 

175/J0 526» 15.12.1948 99i2,24 

87,50 5269 
87,50 5269 

15.12.1948 
15.12.1948 

200,00 870 22.5.1967 

519,74 
519,74 

200,00 
50,00 
50,00 

870 
870 
870 

22. 5 .1967 
22. 5 .1967 
22. 5 .1967 

200,00 
50,00 
50,00 

200,00 

Kıszı : Emine Ağar 
Kuzaı : EJmiişeo Emre 

Sait Üçjofc : 
T. 1B. M. M. Birinci Dönem 
Çanikm Milletvekili 

Kızı -. Atiye ıSönmezer 
Kızı : Vecibe Tuımay 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

5269 
5269 

5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 

L8.1969 
1.8.1969 

519,74 
519,74 

519,74 
519,74 

Ç / 1 6 -

Aylıik sıaMpleriniııı isimleri 

Salbdt : 
T. B. M. Meclsi Birinci Döne 
Kayseri MülletveMli 

Eşi : Semiha Gözügeçıgel 
Kızı : Kumru 

Sökmen Oüit'elkin : 
28 Mayıs 1960 geöeaü bir kaizay 
kurlban giden 

Balbası : AH GHiltekİm (1) 
Annesi : Kadriye Gü'İJtekin (1 

Salih Atalay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döne 
Siirt Millettvekili 

Kızı : Şükriye Ekin 

SadılkÜn!v©r : 
T. B. M. Meclsi Birimci Döneı 
Aydın Milletvekili 

Eşi : Sndıka Üntver 
Kızı : Nazire 'Suflltanıoğltu 

Salih Hayali : 
T. B. M. Meclsi Birinci Döneı 
Uıtf a MillettveMli 

Kızı : Şefika Kanlı 
Kızı : Naiıme Bilgin 

Server Ahıslka Aftalbeyoğuliara 
T. B. M. Meclsi Birinci Dönem 

(1) Hayatta bulundu/elan mü 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Ardaihah Milletvekili 
Eişi : Seniye Ahisfca 

Sami Arlkıatı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
içel Milletvekili 

Eşi : Fatma Talia Arkan 
Siilıeymıan Siidi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Beyazıt Miifebvelkili 

Eşi : Lûtlfiye Acarlbay 
Salim. Kundak : 
Yurt dışında vatanı için üsttün 
hizmetleri geçen Hasanoğlu 
Sezai Sanver : 
istiklâl Savaşına katılarak em
sallerine nazaran üstün basan 
gösteren Alioğlu 
SeMihattin Köseoğkı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
MJensin Milletvekili 

Eşi : F. Nefoile 
Süleyman Sırrı İç/öz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yotzgat Milletveikili 

Kızı : Kadriye Aksoy 

Ayhk 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tairilıi D. K. 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15,12.1948 992,24 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

350,00 684 16.7.1965 350,00 

500.00 680 16. 7.1965 1 000,00 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Ç/17 — 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Süreyya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Saruha>,ı Milletvekili 

Eşi : H. Meliha Yiğit 
Kızı : I. Canan Yiğit 

Süleyman Sırrı : 
NafiaVeflriM 

Eşi : Ehliman Aral 
Selim : 
Şehdtt Yüızibaşı 

Eşi : Hükmet Yörük 
Sualt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kasitaımonu Milletvekili 

Esi : H. Mefharet Soyer 
Servet AHödağ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursia Mililetivekili 

Eşi : Emine Akdağ . 
Kızı : Emine Işık 

Salmıan Paik : 
Millî Mücadelede yararlık göste
ren * 
Senıüha Yediç : 
Millî Emniyet hizmetleri emrin
de yararlı hizmetleri geçen 



Ayılık sahiplerinin, isimleri 

ŞaJba<a Vteıhfbi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Bitlis Milletvekili 

Eşi : Behiye tktekin 
Şevki G-öklletvent : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
teel •Milletvekili 

Kuzı : Eütfiye Şevki Gök 
Şükrü Çelikkalay •* 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Afyon Milletvekili 

Kızı : Düniye özibaşaıran 
Kızı : SaJdiye Sarısoy 

Şevket Pelker : 
T.. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Sinop MületJvekili 

Kızı : Ayşe Erdoğdu 
Şevket Bayaizıt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
BayazJt MilJelfaefeisli 

Eşi : Saadidt 

Şevket Kımt..: 
27 Mayısta ihaıoağınn kaybeden 
Şevket öanidemir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı : Nezihe Tanyolaç 

Aylık 
tutan Dayandığı kanunun Tuta' i 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5261) 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 1.4.1973 992,24 

87,50 5814 18.7.1951 519,74 
87,5» 5814 18.7.1951 519,74 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 

175,00 5814 18.7.1951 992.24 

500,00 41 29.7.1960 675,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Ç/18 — 

Aylık sahiplerinin isimleri 

•Şakir (Kmacı : 
T. B. M. M. Bininci Dönem 
A rık ara M illet vekili 

ıKızı Naciye Çubukçu 
Turan Emeksiz : 
Şehit 

Annesi : Zeynep 
Talât : 
Sadri Esbak 

Eşi : Hayriye Bafralı 

Tahir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmit Milletvekili 

Eşi : G amilde Badas 
Tevfik Gençjtürk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Dersim. Milletvekili 

Eşi : Hatice Gençjtürk 
Kuzı : Hidayet îneeoğlu 

Tevfik Rüştü Araş : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Menteşe Milletvekili 

Eşi : H. Belhire Araş 

Vehbi Dolak : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Balıkesir Milletvekili 

Eşi : Safifelt 
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Aylık 
tutarı 'Dayandığı kanunun 

Aylık ekiplerinin isimleri L. iK. No. Tanilhd 

Zehra Karlıova : 
Yunus Eşi : (1) 150,00 6855 5.12.1956 
Ziyıaettin Başaran : 
T. B. M. Meclfei Birimci Dönem 
Sivas Mdılilıeıtivekili 

Eşi : Sıdıka Başaran 58,33 5269 15.12.1948 
Kızı : Fatümeitülzchra Başa
r a n 58,3:1 5269 15:12.1948 
Kızı : E. Lûtfiye Başaran 58,33 5269 15.12.1948 

(1) Hayatta bulunduğu ve dul kaldığı müddetçe 

- Ç / 2 0 -

Aylık saıhipkrinin isimleri 

Ziya GRi'kalp : 
Kıızı : Hürriyet (2) 

Zekai Apaydın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 

Kızı : Fatma Türkan Apaydın 

(2) Teehhülüne kadar 



(D 

İt 
S 
.a 

M 



Kanun 
No. 

1050) Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci madderinde gösterilen 
5209 C hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 

1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Li
manı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası arasında mün'akit 4 kıt'a 
ihtilâfname ve merbudatınm tastiklerine ait Kanun. 

2182) Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz icrasına dair olan 1219 sayılı Ka-
2876 C nuna eklenen ve eki Kanun. 
2510 İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler. 

2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uz
manlara ait Kanun. 

2832 Millî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde kullanı
lacak yabancı devlet tabaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak 
mukaveleler hakkında Kanun. 

3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı şirketleriyle aktedilen 
10 . 12 . 1928 tarihli mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline 
dair 2 kıt'a mukavelenamenin tasdiki hakkında Kanun. 

4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğret
men, mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi 
hakkında Kanun. 

5368 Verem savaşı hakkında Kanun. 

5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu mad
desinde belirtilen işler. 

5602 Tapulama Kanunu, 

Kanun 
No. 

6128) Yeni radyo istasyonlarının 
6588 C tevsi ve takviyesi için gelec 

kında Kanun. 

6181 İltisak ve kuşak hatları inş 

6059) Doğu vilâyetlerimizde kuru 
6373 C lecek yıllara sari taahhütler 

6200 Devlet Su İşleri Genel Mü 
nunun 37 nci maddesi. 

6237) Limanlar inşaatı hakkında K 
7305 J 

6594 Karadeniz Üniversitesi adi 
hakkında Kanun. 

6595) Ege Üniversitesi adiyle bir 
646 C geçici 4 ncü maddesinin d 

6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, E 
nizli vilâyetlerinde 1955 -
lere yapılacak yardım hakk 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Aydı 
gelen yer sarsıntısından z 
Kanun. 

7256 Türkiye Atom Enerjisi Pr 

165 Millî Eğitim Bakanlığınca 7 
la ilâveten yeni bir teknik 



— G/3 

Kanun 
No. 

186) Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek yıl-
338 C lara geiçci yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun. 

222] 
308 | 
353}- İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 
68 | 

1731J 

351 Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu. 
527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun. 

1601 Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç
lerinin yenileştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında Kanun. 

Kanun 
No. 

6165] 
70271 istanbul opera binası inşaatının 
7306 f kında Kanun. 
350J 

1904 Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yen 
reçlerinin yenileştirilmesi amaci 
yıllara geçici yüklenmelere gir 
sayılı Kanunun bazı maddeleri 

1632 Jandarma Genel Komutanlığın 
dern araç ve gereçlerle donat 
darma Genel Komutanlığına g 
me yetkisi verilmesi hakkında K 





H - Cetveli 
(6245 sayılı Harcırah Kanununun 33,34, 45 ve 50 nci maddeleri 

gereğince verilecek yurt içi ve yurt dışı yevmiyeleri ile 
tazminatları gösterir cetvel) 



H — CETVELİ 
l - Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye 

(Madde : 33) 
Yevmiye 
miktarı 

Lira 

A) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 160 
Başbakan 160 
Genelkurmay Başkanı 150 
Bakanlar 150 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 140 
Kuvvet komutanları 140 

B) Memurlar : 
Kadro derecesi 1 olanlar 110 
Kadro derecesi 2 ve 3 olanlar 90 
Kadro derecesi 4 olanlar 75 
Kadro derecesi 5 ve 6 olanlar 60 
Kadro derecesi 7 olanlarla daha aşağı dereceli kadrolardan ay
lık alanlar 50 

C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi hesaplananlardan : 
1. Bir il veya bölge sınırları içinde denetim hizmetini yürü

tenler : 
a) Kadroları 5 ve daha yüksek derecede olanlar 70 
b) Kadroları 6 ve daha aşağı dereceli olanlar 60 
2. Türkiye çapında denetim hizmetini yürütenler : 
a) Kadroları 5 ve daha yüksek derecede olanlar 110 
b) Kadroları 6 ve daha aşağı dereceli olanlar 90 

II - Yiirt dışında yapılacak se 

(Madd 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi 
daimî vazife seyahatleriyle, muvakkat 
veya hizmetlilere ödenecek yevmiyeler 
miktarlara esas olacak katsayıların azam 

Yukardaki 1 numaralı kısmın (A) 

Kadro dereceleri 1 - 3 olanlar için 

Kadro dereceleri 4 - 5 olanlar için 

Kadro dereceleri 6 ve daha aşağı o 

III - Yort içinde yer 

(Madd 

1. Kadro dereceleri 6 veya daha yüks 

2. Kadro dereceleri 7 ve daha aşağı o 



IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 

(Madde : 50) 

(1) SAYILI CETVEL 

Orman Genel Müdürlüğünün; (50 nci maddenin 1 ve 2 numaralı 
fıkralarında gösterilen) memurları 

Kadro 
dereceleri 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9—15 

Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

75 
65 
60 
50 
45 
40 
40 
40 

(2) SAYILI CETVEL 

Harita Genel Müdürlüğü subay ve astsubaylarına, askerî ve 
sivil memurlarına 

Kadro 
dereceleri 

1—2 
3 
4 
5 

Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

50 
45 
40 
36 

Kadro 
dereceleri 

6 
7 
8 

9—15 

(3) SAYI 

50 nci maddenin 3 numaralı b 

Kadastro personeli ile 766 sayılı 

yazılı tapulama hâkimi ve diğer 

a) Tapulama hâkimleri 
b) Grup kontrol başmühendis 

hendisler, harita uzmanları 

c) Tapu fen amir ve memurl 

ligon arazi ekip şefi, nireng 

yenler, kontrol memurları, f 

azaları, posta tapu memurla 

ç) Teknisyen yardımcısı, fen 

memur ve daimî hizmetliler 

d) Yardımcı sınıf personeli 



Günlük 
tazminat 

miktarı 
Lira 

50 
a) 
b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

g) 
h) 

nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar : 
Kadro dereceleri 4 olanlar 
Kadro dereceleri 5 olanlar 

Kadro dereceleri 6 olanlar 

Kadro dereceleri 7 olanlar 

Kadro dereceleri 8 olanlar 
Kadro dereceleri 9 olanlar 

Kadro dereceleri 10 olanlar 

Kadro dereceleri 11 ve daha aşağı olanlar 

32 
28 
26 

24 

22 
21 

20 

18 

50 nci maddenin 5 numaralı be 
a) Kadro dereceleri 2 olanlar 
b) Kadro dereceleri 3 olanlar 
c) Kadro dereceleri 4 olanlar 
d) Kadro dereceleri 5 olanlar 
e) Kadro dereceleri 6 olanlar 
f) Kadro dereceleri 7 olanlar 
g) Kadro dereceleri 8 olanlar 
h) Kadro dereceleri 9 olanlar 
i) Kadro dereceleri 10 ve daha 
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T/2 — 

Sıra 
No. Taşıtın cinsi 

1—a Binek tenezzüh şasi 
(*) 1—b Binek tenezzüh şasi 

2 Binek tenezzüh şasi (Küçük tip) 
3 Binek tenezzüh şasi (Trafik için) 
4 Binek tenezzüh şasi (Küçük tip trafik için) 
5 Station Wagon tenezzüh şasi 
6 Station Wagon tenezzüh şasi (Küçük tip) 
7 Arazi binek 4 kişilik (Yerli montaj) 
8 z\razi binek 4 kişilik (Komple ithal) 
9 Arazi binek 6 kişilik (Yerli montaj) 

10 Arazi binek 6 kişilik (Komple ithal) 
11 Kaptıkaçtı şehir - içi hizmetleri için 
12 Kaptıkaçtı şehir - dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
13 Kaptıkaçtı şehir - dışı hizmetleri için (Komple ithal) 
14 Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
15 Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için (Komple ithal) 
16 Pick - Up şehir-içi hizmetleri için (3 ki ilik) 
17 Pick - Up şehir - dışı hizmetleri için (3 kişilik) 
18 Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişilik) 
19 Pick - Up arazi hizmetleri için (6 kişilik Pick - Up üzerine yapılma) 
20 Pick - Up arazi hizmetleri için (6 kişilik komple ithal) 
21 Panel şehir - içi hizmetleri için 
22 Panel şehir - dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
23 Otobüs en az 36 kişilik) 
24 Otobüs (en az 40 kişilik) 
25 Otobüs (en az 20 kişilik) 
26 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 3 501 Kg. 
27 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 7 500 Kg. 
28 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 9 000 Kg. 
29 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg. 
30 Ambulans şehir - içi hizmetleri için (Özel hizmet için) 

Diferansiyel 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 

6X2-6 X 4 
4 X 2 
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Sıra 
No. Taşıtın cinsi 

31 Ambulans şehir - dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
32 Ambulans şehir - dışı hizmetleri için (Komple ithal) 
33 Ambulans arazi hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
34 Ambulans arazi hizmetleri için (Komple ithal) 
35 Ambulans (Kar tipi paletli) 
36 Şehir - dışı Pick - Up (Cenaze arabası yapUmak üzere) 
37 Motosiklet 60 - 100 cc. lik 
38 Motosiklet 100 - 200 cc. lik 
39 Motosiklet 200 - 250 cc. lik 
40 Motosiklet 600 cc. lik (Sepetsiz) 
41 Motosiklet 600 cc. (Cepetli) 
42 Motosiklet (Triportör) 
43 Bisiklet (Kadın için) 
44 Bisiklet (Erkek için) 
45 Arazi Pick - Up (Soğutma tertibatlı veya sonradan yaptırılabilir) (Özel hizmet için) 
46 Kamyon, kamyonet (Özel hizmet için) 

Diferansiy 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

— 
4 X 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 X 
4 X 

2 
2 
4 
4 

2 

4 
2 

(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki makamlar için. 

ÖNEMLİ NOT : 
Bu cetvelde gösterilen azamî fiyatlarda, bu yıl içinde değişiklik yapmaya 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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100 — PERSONEL GİDERLERİ 
110 — AYLIKLAR : 

a) İlgili mevzuatına göre ödenecek devlet memurları aylıkları, as
kerî personel aylıkları, öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları ay
lıkları: 

— Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalan
ların ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 
— 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunun 78 nci maddesi ile deği
şik geçici 5 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 
—• Kadroya müstenit vekâlet ücretleri ile kanunî aylığın «asgarî üc
ret» seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar; 
b) Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin (D) fıkrasıyle 15 nci maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına (1101 sayılı Kanunun ek 
4 ncü maddesi hükmü dikkate alınarak) yapılacak ödemeler, 
c) Gösterge üstü ödemeler : Müktesep haktan sayılan (1000) üstü 
gösterge karşılıkları ve kanunları gereğince gösterge rakamlarına ekle
necek 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 ve 600 ek gösterge karşılıkları; 
d) Emsal farkları : Yabancı memleketlerde çalışan devlet memur
ları ve askerî personelin aylık emsal farkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

120 — SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ : 
a) Sözleşme ile istihdam edilecek personelin sözleşmeler çerçevesinde 
ödenecek ücretleri, yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimizde istihdam 
edilecek yabancı uyrukluların ücretleri ile sözleşmeler ve mahallî mev
zuat ile örf ve âdet gereğince yapılacak her türlü ödemeler ve intibakı 
yapılamayan Türk uyruklu personelin (ilgili mevzuatına göre intibakları 
yapılıncaya kadar) ücretleri, 

b) NATO projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun müta
lâasına istinaden Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilecek sayıda per
sonelin sözleşme ücretleri ile geçici olarak istihdam edilecek sözleşmeli 
teknik personelin ücretleri ve sözleşmeler gereğince yapılacak her türlü 
ödemeler (karşılığı NATO'dan geldiği müddetle), 

c) Yabancı uzman ve yar 
ücretler ve ücret dışı her t 
d) Mevzuatı gereğince So 
ve kesenek karşılıkları, 
bu kalemden karşılanır. 
Ancak, sözleşme ile istihda 
yardımcılarının mevzuatına 
istihkakları Maliye Bakanl 
Bakanlar Kurulunca tespit 
İŞÇİ ÜCRETLERİ : 
İş Kanunu kapsamına gire 
ğinde aylık ücretleri, ek öd 
kanunları gereğince mevzua 
ler, aynî ve nakdî yardım 
karşılıkları; mevzuatı gereğ 
prim ve kesenek karşılıkla 
SOSYAL YARDIMLAR : 
a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 
c) Ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardımı : İlg 
Kanun hükümlerine göre y 
e) Giyecek yardımı : 31 . 
Kurulu Kararına ek olarak 
Giyecek Yardımı Yönetmeli 
yaptırma, diktirme giderleri 
f) Yiyecek yardımı : İlgil 
ödenecek yiyecek yardımı, 
g) Diğer yardımlar, 
Bu kalemden karşılanır. 
EK ÇALIŞMA KARŞDLIK 
a) Huzur Ücreti : Vergi 
rın, ziraî kazançlar Merke 
teniden ittihaz olunan 5 . 1 
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rulu Kararı gereğince kurulacak komisyonların, 2613 sayılı Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanunu gereğince kurulan kadastro komisyonlarının me
mur ve memur olmayan üyelerinin huzur hakları; satış, artırma ve 
eksiltme komisyonlarında bulunacak ve seçimle gelecek belediye aza
larının huzur ücretleri; gayri muvazzaf komisyon üyelerinin yol mas
rafları; 644 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine istinaden kurulacak sınav 
komisyonuna teşekkül dışından katılacak komisyon üyelerinin yol mas
rafları; huzur ücretleri ve 1050 sayılı Kanunun 132 nci, 1630 sayılı 
Kanunun 58 nci maddesine göre ödenecek ücretler, 
b) Fazla Çalışma Ücreti : «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği» ile diğer fazla çalışma kanun, tüzük ve yönetmeliklerine göre 
ödenecek olan fazla çalışma ücretleri, 
c) 3 . 9 . 1974 gün ve 7/8840 sayılı Kararname gereğince nüfus ye
nileme işleminde çalışan memurların kararname esaslarına göre ödene
cek ücretler; » 
d) Konferans ücreti : Bütçe Kanununun ilgili maddesine göre öde
necek konferans ücretleri, 
d) Ek ders görevi ücreti : Mevzuatına göre tespit olunan saat ba
şına ek ders ücreti, Karadeniz Teknik Üniversitesine ek ders vermek 
üzere gelen öğretim üyelerinin, mevzuatına göre sınav ücreti ile gidiş, 
geliş uçak bilet bedelleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

160 — TAZMİNATLAR VE ÖDÜLLER : 
a) İş Riski, İş Güçlüğü ve Teminindeki Güçlük Zammı : İlgili mev
zuatına göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zam
ları ve malî sorumluluk zammı, 
b) îiizmet Eri Tazminatı : 182 sayılı Hizmet ve Seyis Erleri hak
kındaki Kanuna göre ödenecek olan hizmet eri tazminatı, 
c) Tayın Bedeli : Kanunlarına göre askerî personele ödenecek tayın 
ve taamiye bedelleri ile sivil personele ödenecek tayın bedelleri, 
d) Özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar : 1402 sayılı Yasa 
uyarınca ödenecek sıkıyönetim tazminatı ve uçuş tazminatı ile kurbağa 
adam ve dalış tazminatı ve diğer özel kanunlarına göre verilen tazmi
natlar, 

e) T. B. M. M. Üyeleri yolluk 
f) Ek görev tazminatları, 
g) Diğer tazminatlar, 
h) Devlet Lisans Sınavı Ödülü, 

i) Ödül : 657 sayılı Devlet M 
gereğince çıkarılacak tüzük yürü 
göre yapılacak ödemeler ile 926 
rine göre çıkarılan tüzükler ger 
j) Diğer ödüller, 
Bu kalemden karşılanır. 

170 — ÖDENEKLER : 
a) Cumhurbaşkanı ödenekleri, 
b) Senato, Millet Meclisi Başkan 
c) Senato, Millet Meclisi Başkan 
d) Başbakan, Devlet Bakanı, B 
e) Senato, Millet Meclisi üyeleri 
f) Yargı ödeneği, 
g) Konut ödeneği, 
h) Mahrumiyet yeri ödeneği, 

i) Kuruluş ve gelişme güçlüğ 
Personel Kanununun 15 nci ma 
desi gereğince ödenecek «Kuru 
j) Diğer ödenekler : Mevcut 

diğer ödenekler, 
Bu kalemden karşılanır. 

180 — TEDAVİ YARDIMI VE CENA 
a) Tedavi yardımı ve cenaze g 
necek her türlü giderler ile ilgil 
larınca satınalınacak ilâç ve ger 
ce ihale yapılan eczanelere yapı 
ğince şehit olan Silâhlı Kuvvet 
leri, 
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b) Tedavi yolluğu : Özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen 
esaslara göre ödenecek olan tedavi yolluğu, 
Bu kalemden karşılanır. 

190 — DİĞER PERSONEL GİDERLERİ : 
a) Harçlıklar : Parasız yatılı öğrenciler ve askerî öğrencilere verilecek 
harçlıklar ile yükseköğretim kurumlarında araştırma ve incelemelerle 
ilgili olarak düzenlenen her türlü sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel top
lantı ve gezilere katılacak öğrencilerin yol ve oturma giderleri (Öğren
ciler için (15) lirayı geçmemek üzere) toplantıya katılmanın zarurî 
kıldığı kayıt, harç ve aidat giderleri, 
b) Er ve erbaş harçlıkları: Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş harçlık
ları ile munzam harçlıklar, 
c) Staj ve öğrenim giderleri : Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim 
giderleri, staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardımlar; 657 sayılı 
Kanun gereğince dış ülkelere yollananlardan 657 sayılı Kanuna 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 37 nci madde şümulüne girenlerin ve 
burssuz olarak yurt dışına gönderilenlerin maaşları ile .öğrenci baremi 
arasındaki farklar (657 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi hükmü sak
lıdır.); Millî Savunma Bakanlığının aynı nitelikteki giderleri, stajla 
ilgili kayıt ve diğer öğrenim giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakanlık
larla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları staj çalışmalarını dü
zenleme yönetmeliğinin 13 ncü maddesi gereğince öğrencilere yapılacak 
ödemeler, memur olmayan (Sivil öğrenci, sporcu gibi) kişilere yapı
lacak tedavi giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

200 — YOLLUKLAR 
210 — YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI : 

a) Cumhurbaşkanı seyahat giderleri : Harcırah Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Cumhurbaşkanının yurt içinde yapacağı seyahatler 
sırasında yapılan tüm harcamalar, 
b) Yurt içi geçici görev yolluğu : Yurt içinde yapılacak her çeşit 
seyahat ve oturmalarda (Geçici ve daimî personele) 6245 sayılı Kanun, 

çeşitli kararname ve yönetm 
kûm veya mevkufların şev 
mensup olduğu vilâyet mın 
sına verilecek yevmiyeler, 
Bu kalemden karşılanır. 
YURT İÇİ SÜREKLİ GÖR 
Yurt içi sürekli görev yol 
seyahatlerde (Geçici ve da 
rarname ve yönetmelikler 
den temin olunamayan kal 
Bu kalemden karşılanır. 
YOLLUK KARŞILIĞI VE 
Yolluk karşılığı verilen taz 
gereğince ödenecek tazmina 
ğince belediye hudutları d 
m esi gereken tazminatlar, 
Bu kalemden karşılanır. 
YURT DIŞI GEÇİCİ GÖRE 
a) Cumhurbaşkanı ve Baş 
b) Yurt dışı geçici görev 
pılacak geçici seyahat ve 
rarname ve yönetmelikler ge 
Bu kalemden karşılanır. 
YURT DIŞI SÜREKLİ GÖ 
Yurt dışı sürekli görev yo 
malarda 6245 sayılı Kanu 
ğince yapılacak ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır. 
(Yurt dışı yolculuğun zoru 
ma veya toplantının gerek 
ödemeler ile dış seyahat h 
250 nci harcama kalemind 
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300 — HİZMET ALIMLARI 
310 — MÜŞAVİR FİRMA VEYA KİŞİLERE ÖDEMELER : 

a) Proje yarışma ödülü : Yarışma konusu olan projelere yarışma 
sonucunda önceden tayin olan bedelin ödül olarak ödenmesi, 
b) Proje düzenleme gideri : Kuruluşların kendi personelleri dışın
daki kişilere hazırlattıkları proje bedelleri, Devlet Planlama Teşkilâ
tının 91 ve 340 sayılı kanunlar çerçevesinde ve bunlar dışında yap
tıracağı araştırma, inceleme, etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği 
her türlü giderler ile 1976 yılı programının uygulanması, koordinasyon 
ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddeleri gere
ğince idareyi ve idarî metotları yeniden düzenleme çalışmaları için 
kurulacak komisyonlar ve Hükümet programına göre kurulan Danışma 
Kuruluna Devlet memurları dışından katılacak olanlara Bakanlar Ku
rulu Kararı ile tespit edilecek miktarlar üzerinden ödenecek ücretler. 
c) Bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve giderleri : Hizmetin gerektirdiği 
bilirkişi ve ekspertiz ücretleri (Adlî, idarî ve sportif hakem kararlarına 
ilişkin giderler dahil) haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazi
neye intikal eden kıymetlerin değer biçme giderleri, laboratuvar tahlil 
giderleri, 
d) Harita yapım giderleri : 203 sayılı Kanun gereğince harita alım 
ve yapım işlerinin gerektirdiği her türlü giderler, 
e) İhale yolu ile yapılan tarımsal mücadele işleri : İhale yolu ile 
yapılan tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler. 
Bu kalemden karşılanır. 

320 — ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
a) Telefon giderleri : Telefon ücret ve giderleri, teleks, hat kiralama. 
telefon tesis ve nakil giderleri ile abone giderleri, 
b) Posta - telgraf giderleri : Posta - telgraf ücretleri ve bunlara 
ilişkin giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

330 — TAŞIMA GİDERLERİ : 
a) Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen taşıma gi
derleri dışındaki (Taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderleri dahil) 

taşıma giderleri ile bunlara ilişk 
kanal geçiş ve liman giderleri dah 
b) Sonunda muayene kaydıyle 
şimi alan er ve erbaşların muaye 
leketine gönderilmesi halinde ge 
verilecek konaklama ve nakil g 
mahallî rayice göre verilecek k 
kalleri ve buna ilişkin konaklam 
ve hayvanların taşıma, bakım v 
derleri araba vapuru ve köprü g 
leri; fakir, hasta, cüzzamh, akıl ha 
Bu kalemden karşılanır. 

340 — TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELE 
a) İlân: Her türlü ilân ve rekla 
b) Sigorta giderleri : Diğer h 
ilişkin olarak ödenen sigorta gid 
edilmemesi esastır. 
Ancak, 
aa) Yanıcı, patlayıcı maddeler; 
hallinin sigorta giderleri, 

bb) Dış ülkelerdeki devlet malı 
yanın ve kira ile tutulan bina iç 
ti varsa kiralık binanın, Türk mül 
lerde organizatör şirket parafınd 
söz konusu yerlerin sigorta giderl 
cc) Dış kuruluşlarda ilgili olara 
dd) Evrakı müsbitelerine göre 
ve navlun giderleri, 
c) Komisyon, 
d) Kovuşturma giderleri: Suç üs 
torların yol giderleri, yol tazminat 
derleri; ekspertiz gider ve ücretler 
suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı 



giderleri; mahkeme ilân bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adlî 
müzaheret giderleri; Medeni Kanunla Nüfus Kanunu gereğince sav
cılar tarafından açılacak davalar giderleri; Medenî Kanunla ve başka 
kanunlar gereğince hakimin ve ticaret sicilli memurunun kendiliğinden 
görmeye ve yapmaya ödevli bulunduğu dava ve işler giderleri; nezaret 
altında bulundurulanlarla belirli yerde ikâmet ve iaşe edilenler, sınır 
dışına çıkarılacaklar ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek 
yabancıların ve 3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme karanyle baş
ka mahallere nakledileceklerin sevk ve iaşe giderleri; 647 sayılı Kanun 
gereğince alınan tedbir kararlarının infaz ve para cezalarının tahsili ile 
ilgili giderler, 
c) Diğer tarifeye bağlı ödemeler; her türlü ve her yerde kullanılan 
radyo, televizyon, abone ücretleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

350 — KİRALAR : 
a) Gayrimenkul kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri ile 237 sayılı Taşıt Kanun 
ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin garaj kira
ları; büyükelçilik, elçilik, daimi delegelik, askerî temsilcilik, ataşelik, 
yardımcı delegelik ve başkonsolosluk ikametgâh karşılığı ve otel kira
ları; büyükelçilik ve elçiliklerin nezdinde akredite bulundukları Devlet 
hükümetleri ile birlikte yazlığa taşınmaları halinde muvakkaten tutu
lacak bilumum otel, garaj ve eşya kiraları; ev sahibi tarafından yap
tırılıp da bina bedeline ilâve edilen tamirat bedelleri, tutulacak binalar 
için verilecek komisyon, tellaliye ve belediye vergi, resimleri; dış ku
ruluşlar için kiralanacak binalarda mahallî teamüllere göre devir, taz
minat ve garanti bedeli gibi ödemeler; Amerikan Askerî Heyeti Baş
kanı ile kara, hava, deniz grup başkanının ikametleri için Millî Sa
vunma Bakanlığınca mobilyalı veya mobilyasız olarak kiralanacak 
binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderleri, 
Dışişleri Bakanlığı kadrolarından atanan elçi, müsteşarlara, 1 nci sınıf 
ortaelçi unzanını haiz daimî temsilsi yardımcılarına ve kendilerine 1 nci 

sınıf ortaelçi payesi verilen u 
sayılı Kanunun 1 nci madde 
(1) ve (4) sayılı cetvellerde 
kadrolardan atanan ve kend 
en az 2 nci dereceye haiz d 
ları gerektiriyorsa Dışişleri 
tahsis edilen ikametgâh kiral 

Özel şartlar sebebiyle, Lagos 
Tripoli ve Tokyo şehirlerind 
lar için, derece ve görevleri 
dan kiralanacak konutların 
mülkiyetine ait binalara ilişk 
civan gibi müşterek masrafl 
Bu kalemden karşılanır. 

Sürekli görevle yurt dışında 
gâh temin edilen 657 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Per 
nın ele geçen miktarının mis 
lanlar için 1/10'u her ay kir 
de yapılacak kesinti (Söz k 
mış ise) binanın tamamının 
aylık gerçek kira bedelinden 
daire olarak kullanılması ha 
dan fazla olamaz. 
Dışişleri Bakanlığı Genel Se 
nutun diğer masrafları bütç 
b) Makine, alet ve taşıt kir 
Makine, alet ve taşıt kirala 
ger giderler ve anten direği 
c) Nükleer yakıt kirası, 
Bu kalemden karşılanır. 



360 — MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ONARIMI : 
a) Taşıt onarımı : Taşıtların işletme ile ilgili onarımı için verilecek 
işçilik ücretleri, onarım malzemeleri ve yedek parçalar ile ilgili gider
ler, 
b) Makine ve teçhizat onarımları : Sabitleştirilmiş, hareketli veya 
taşınabilen makine ve teçhizatın 25 000 liraya kadar onarımları ile 
onarım malzemeleri, yedek parçalar ve icabında mukavele ile teknik 
müesseselere ödenecek yıllık bakım ve tamir giderleri ve bunlara iliş
kin diğer giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

370 _ BİNA KÜÇÜK ONARIMI : 
Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait taşınmaz mallarla 
(Mazbut vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) Devlet dairelerince 
kiralanan binalar ve taşınmaz mallarda hizmetin gerektirdiği ve kirala
yan tarafından karşılanması mutat olmayan zarurî ve 100 000 liraya 
kadar küçük onarımları, 
Bahis konusu taşınmaz malların 300 000 liraya kadar ayrı veya bir
likte yapılacak kanalizasyon, boya, badana ve çatı onarımları, mev
cut elektrik, su ve ısıtma tesisatının tevsii ve onarımları ve (telefon, ha
valandırma ve klima gibi tesislerin telefon santralı hariç) tevsiinin ge
rektirdiği bina tadil ve onarımları, 
Noter senedi ile kullanma hakkı bedelsiz olarak Devlete verilen taşın
maz malların getirebileceği kira bedeli kadar yapılacak onarımları ve 
Jandarma Genel Komutanlığına mahsus olmak üzere 2 000 000 lira
ya kadar yeni yapım giderleri, 
Bina küçük onarımına ilişkin her türlü inşaat malzemesi alımları, 
Bu kalemden karşılanır. 

380 — 1050 SAYILI YASANIN 48 NCl MADDESİ GEREĞİNCE YAPILA
CAK GİDERLER : 
a) Beyiye aidatı, 
b) Nispeti kanunlarla belirtilen ikramiye ve mükâfatlar, 
c) Mahkeme harçları ve giderleri : Adlî, idarî ve malî kaza dolayısıy-

le yapılacak gider ve ödemeler i 
ve vergi; idareler aleyhine açıla 
riyle sonuçlanan davalardan ilâ 
nen her türlü giderler, Hukuk U 
maddesinin 2 nci fıkrası ile d 
tetkik ve tahkikine lüzum görül 
d) Bina ve arazi vergileri : G 
arazi vergileri ile geçmiş yıllar 
ve arazi vergileri, 
Bu kalemden karşılanır. 
(1050 sayılı Yasanın 48 nci ma 
den karşılanmaz.) 

390 — DİĞER HİZMET ALIMLARI: 

a) Telif, tercüme, patent hakla 
Telif tercüme haklarının satınal 
ları ve fikir, sanat, teknik eser 
astsubaylara da) ödenmesi ve b 
kanlığınca uluslararası siyasî, 
ilgili olarak memleketimiz bilim 
rumlarıyle, tanınmış ilim adaml 
dillerde doğrudan doğruya veya 
raflarına katılma giderleri, fevk 
nilenmesi ve Türkçeleştirilmesi, 
mayan kişilere ödenecek hizmet 
b) Vizite ücretleri : Kadrolu do 
c) Geçici hizmet ücretleri : H 
ve yer âciliyeti dolayısiyle beli 
657 sayılı Devlet Personel Kan 
personel ve işçi kapsamına gir 
tüsünce sayım, propaganda ve 
kuruluşlarla mahallî servis perso 
prim, ikramiye ve teberrular, g 
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malarında zorunluluk duyulan tercüman mihmandar, spiker ve yar
dımcıların ücret, bedel veya istihkakları ve benzeri ödemeleri, sportif 
oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde 
kullanılacak personele bu müsabakalar için ödenen ücret, bedel ve is
tihkaklar, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyun 
lar ile yarışmalar ve bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına ka
tılacak hakem, antrenör, masör, doktor, müşahit, saha komiseri ve 
idareciler ile bunların yardımcılarının, sporcuların, işçilerin ilgili Ba
kanlar Kurulu kararına göre ödenecek istihkakları ve benzeri ödeme
ler, 
Devlet hudut işaretleri giderleri; baca fosseptik temizliği, elektrik ve 
su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ekmek pişirme, 
kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, 
meyvelik, zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alım
ları, 
d) Aidatlar : Kurumlarına yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz kad
rolu personelin kanunen zorunlu bulunan baro nakil ve yıllık aidatları 
ile özel kanunları gereğince ödenecek fahrî konsolosluklar aidat ve gi
derleri, 
e) Kurslara iştirak giderleri : Diğer kurumlarca açılan kurs ve semi
ner masraflarına iştirak giderleri. 
Bu kalemden karşılanır. 
f) Haber alma giderleri, (Bu hizmetler yalnız Anadolu Ajansına gör 
dürülür.) Bu kalemden ödenir. 

400 — TÜKETİM MALLARİ VE MALZEMELERİ ALIMLARI: 
410 — KIRTASİYE VE BENZERİ EMTİA ALIMLARI İLE BASKI VE 

YAYIN GİDERLERİ : 
a) Kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri alım ve giderleri : Hiz
metin gerektirdiği kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri mal ve mal
zemelerin alım bedelleri ile büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim 
malzemesi alımları ve basılı kâğıt ve defterlerin alım ve yapımı ile 
bunlara ilişkin diğer giderler, 

b) Yayın alımları : Hizm 
yazı ve Resimleri Derleme 
yabancı ülkelerden yurda 
simleri satınalmaya ilişkin 
c) Baskı ve cilt giderleri 
riyle cilt giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 
YAKACAK ALIMLARI : 
İsıtma, işletme ve pişirme 
kıtların satınalma bedelleri 
ve dağıtım dahil) giderler 
Hükümet konaklarında ika 
alımları ve giderleri tertip 
bütçesinin ilgili tertibine a 

AKARYAKIT VE YAĞ G 
Makine ve taşıtların işletilm 
gili kimyevî maddeler dahi 
ELEKTRİK - SU HAVAG 
Her türlü aydınlatma, soğu 
ya ve havalandırmaya zoru 
zeme alımları ile su temiz 
su bedelleri, çalıştırıcı kuvv 
kin giderleri bu kalemden 

YİYECEK VE YEM ALI 
Kanunla tespit edilen istih 
tabi tutulan ikmal maddele 
ilgili her türlü ikmal madd 
ilişkin her türlü (Depolama 
şirme dahil) giderleri; sıhh 
duğu doktor raporu ile 
Bakanlığınca kabul edilen 



ve yoğurt yardımları ile bunlara ilişkin her türlü (Depolama, bakım, 
onarım, muhafaza, dağıtım ve pişirme dahil) giderleri ve yalnızca as
keri ihtiyaçlar için mutfak ve yemekhane levazımatı ve çamaşır maki 
nesi; 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma dahil) kazandan iaşesi mümkün 
olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda muayene 
kaydı ile üç aya kadar (Üç ay dahil) istirahat ve hava değişimi alan 
er ve erbaşın, askeri öğrencilerin iaşe bedelleri; hava değişimli er ve 
erbaşın muayeneye şevki gerektiğinde tekrar memleketlerine gönderil
mesi halinde geçecek günler için verilecek yiyecek istihkakları; celp, 
ve terhis er ve erbaşının iaşe ve ibate bedelleri; komando erleri dışın 
da kalan ve kazandan beslenmeyen jandarma er ve erbaşının 4370 sa
yılı Kanuna göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek iaşe bedelleri, 
Bu kalemden karşılanır. 
657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi gereğince çıkarılacak yönetmelik 
hükümleri saklıdır. 

460 — ÖZEL MALZEME ALIMLARI : 
a) Giyim - Kuşam Alımları ve Giderleri : Kanun ve kanuna daya 
nan tüzük, yönetmelik ve kararnameleri gereğince; 
Kişilerin giyim ve kuşam ve hayvanların kuşamları ile ilgili her türlü 
ikmal madde ve vasıtalarının satın alma, üretim ve yapım giderleri ile 
bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım ve onarım muhafaza ve 
dağıtım dahil) giderler... 

Silâhlı Kuvvetler kuruluşunda bulunan birlik, kurum, işyeri, meh
ter, bando ve boru takımları ve benzeri teşkillerin giyim kuşam ve 
yatak levazımatı için gerekli ikmal madde ve vasıtalarının satın alın
maları, üretimleri ve yapımları giderleriyle bunlara ilişkin her türlü 
(depolama, bakım ve onarım, muhafaza ve dağıtım dahil) giderleri, 
Sıhhati bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile 
tespit olan yatırım dışındaki işlerden Bakanlığınca kabul edilen görev
lerde bilfiil çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler, 

b) Hayvan alımları, tazmi 
van alım, muhafaza, bakım 
her türlü giderleri; özel ve 
min ve taviz bedelleri; hizm 
kişilere karşı işleyecekleri za 
vanları yok etme, gömme gid 
c) Temrinlik malzeme alım 
giderler, 

d) Diğer özel malzeme alım 
harcama kalemlerinden alına 
malzeme alım ve giderleri, 
bu kalemden karşılanır. 

470 — SAVUNMANIN GEREKTİ 
a) Savaş gereçleri ve savaş 

aa) Silâhlı Kuvvetlerin sava 
le gerekli her türlü harp tes 
ling sistemleri tesisleri dahil) 
yerüstü, yeraltı mahallerinin 
maddeleri tedarik, depolama 
bunlara ilişkin (çimento, dem 
lü taşınır ve taşınmaz (silâh, 
nel taşıyıcıları gibi) harp, sil 
ve her ,çeşit tamir giderleri; 
bb) Çeşitli kurumların Silâh 
karşılığı ödenecek giderler; 

cc) Bütün savaş gereçlerinin 
rarlar için verilecek tazmina 
yecekleri zararlar dahil) 
dd) Savaş stoklarının gerekt 
le bunlara ilişkin bütün gider 



ee) Dizayn ile ilgili plan, keşif resimhane ihtiyacı ve seyir, hidrografi, 
oşinografi cihaz, malzeme ve teçhizatın alım, yapım, tanzim, tersim, 
teksir ve tab'ı ile muhafazalarının gerektirdiği giderler; 
ff) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri, tahkim 
tesislerine ve cephaneliklerine ait paratoner malzemesi alım, onarım ve 
yapım giderleri; 
gg) Silâhlı Kuvvetlerin her türlü silâhlarla yapacakları atışlarda kul
lanılacak hedeflerin yapım, bakım, onarım malzemesi ile atış alanlarının 
onarım ve emniyeti ile ilgili diğer giderler; 
237 sayılı Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile binek, 
otobüs ve makam otoları savaş gereci sayılmaz ve bu kalemden alın
maz. 
MİT ihtiyaçları için yurt içi ve yurt dışından savaş gereçleri alımı, ona
rım ve bakım giderleri; 
hh) Silâhlı Kuvvetlere gerek millî bütçe imkânları ve gerekse dış yar
dımlardan sağlanan TOW güdümlü tanksavar silâh sisteminin yurt 
içinde yapılamayan 5 nci kademe fabrika bakım ve revizyonlarının 
yurt dışında sözleşmeleri gereğince NAMSA (North Atlantic Military 
Supply Agency) teşkilâtında yaptırılması halinde bu kuruluşun tesis, 
tevsii ve idarî masraflarına katılma payları ile bu silâhların her türlü 
fabrika bakım ve onarım masrafları, bu silâhın sahra bakımları ile 
ilgili olarak NAMSA aracılığı ile yurt dışında yaptırılacak eğitim mas
raflarına katılma payları; 
b) Anî hareket, yeniden teşkilâtlanma ve intikallerle askerî hazırlık
ların gerektirdiği alım ve giderler; Yiyecek, yem, yakacak, giyim, ku
şam, savaş gereçleri, savaş stokları alım ve giderleri; taşıma ve haber 
leşme giderleri bina, makine, teçhizat onarımları, 
c) Manevra ve tatbikat alım ve giderleri : Manevra ve tatbikatla ilgili 
alım ve giderler, 
d) 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler, 7126 
sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin ge
rektirdiği giderler, 

e) İçişleri Bakanlığı bütçesinin 
leminden yukarki «d» bendind 
ncu maddesi ve 6/3150 sayılı 
rasına göre konulan giderler a 
diği giderler, sığınak, bakım, 
nir. 
Bu kalemden karşılanır. 

480 — TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖR 
LERİ : 
a) Temsil, ağırlama ve tören 
esas olmak suretiyle temsilin ge 
ilgili yönetmeliğine göre yetkil 
derleri ve cenaze törenleri için 
denî çelenklerin kira bedelleri, 
Geleneklerin zorunlu kıldığı 
protokole dahil askerî ve mü 
yafet giderleri ile yabancı tem 
davetin şümulüne göre ağırlam 
bu işlerle ilgili hazırlıkların g 
hediye, çiçek, bahşiş, taşıma gi 
ler, 
Dışişlerinde, icabında yetkilile 
yabancı misafirlere verilecek z 
lüğünce yabancı misafirler için 
lan merasimin icabettirdiği gid 
lecek kumanyalar; misafirlerin 
muhafazaları için vazifelendirile 
Devlet ricalinin dış memlek 
hediyeler ile bunların yollanması 
Misafirlerin ikametlerine tahsi 
görülecek onarım, tefriş ve diğ 
met ve ağırlanmasına tahsis e 



Millî gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin gi
derler, Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve benzeri anma tö
renleri ile Silâhlı Kuvvetler, Üniversiteler açılış törenlerinin gerek
tirdiği giderler, 

Makamın gerektirdiği temsil ağırlama, tören giderleri dışında kalan 
ve spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi 
toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri, 
Yurdumuza davet edilmelerinde fayda umulan yabancılar ile yabancı 
basın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt 
içindeki ağırlama, konutlama ve gezi giderleri ile zarurî görüldüğü 
takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri, 

b) Fuarla: in diğer giderleri : Yolluk, kira ve belirli bir başka har
cama kaler/ıinden karşılanması mümkün olmayan fuarlarla ilgili diğer 
giderler, 

c) Plan yıllık program ve bütçelerin yurt içinde tanıtma ve uygu
lama giderleri : Kamu yöneticileri ile plân, program ve bütçe ile 
ilgili olarak yapılacak yurt içi toplantı giderleri ile bu toplantıya katı
lanların gerektirdiği ahvalde yatak ve yemek paraları; yıllık prog
ramların ve bütçelerin koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile il
gili alım ve giderleri; plân, program ve bütçelerin ulusal çap ve sevi
yede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, konferans, 
broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf vesair araç, gereç ve mal-
meze giderleri; plân, program ve bütçelerin hazırlanması ve T. B. M. 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonu, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se-
natosundaki müzakerelerinin izlenmesinde görevlendirilenlerden çalış
ma saatleri dışında çalışmaları dolayısıyle akşam yemeği için evine 
gitmesi mümkün olmayan Devlet Planlama Teşkilâtı ve Maliye Ba
kanlığı personeline Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre 
ödenecek yemek bedelleri, 
Bu harcama kaleminden karşılanır. 

490 — DÎĞER TÜKETİM MALLA 
a) Temizlik malzemeleri a 
zemesi ile bunlara ilişkin gider 
b) Bahçe malzemeleri alıml 
lan her nevi madde, malzem 
kin her türlü giderleri, 
c) Yangından Korunma ma 
nın gerektirdiği malzeme alım 
d) Sağlık, araç, gereç ve ilâ 
lacak her türlü sağlık araç, 
giderler, 
bu kalemden karşılanır. 

500 — DEMİRBAŞ ALIMLARI 

510 — BÜRO MALZEMELERİ AL 
Hizmet, çalışma ve işyerinin 
yalar ile hizmetin, çalışmanın 
taşınan malların alım ve bak 
den karşılanır. 

520 — BÜRO MAKİNELERİ ALIM 
Büro hizmetlerinde kullanılac 
ya ilişkin makine alım ve ba 
lemden karşılanır. 

590 — DİĞER DEMtRBAŞ ALIML 
Büro malzemeleri ve makinel 
diği diğer demirbaş (Askerî i 
sı, kazan, karavana, tencere 
kımlarına ilişkin giderler bu ka 

600 — MAKİNE, TEÇHİZAT VE 
610 — TAŞIT ALIMLARI : 

237 sayılı Kanuna göre dair 
nek, otobüs, makam otoları v 
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giderleri, şase halinde alınan taşıtların kullanılabilir hale getirilmesinin 
gerektirdiği giderler, hibe yoluyla iktisabedilecek taşıtlara ilişkin gi
derler, 
Maliye Bakanlığınca kamu sektörü için Amerikan ihtiyaç fazlasından 
sağlanacak taşıtların iktisabı ile ilgili giderler; tahmil, tahliye, teslim, 
depolama, kontrol muayene giderleri; bölge makine parkları ve müş
terek gayret makine parkları, tabiî afetler ve fevkalâde haller ihtiyacı 
makine stoklarının teşkil ve tesisi giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

620 — MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLA
RI : 
Yatırım projeleri ile ilgili olarak : 
a) Makine, teçhizat ve bunların yedek parçalarının satınalma, imal, 
montaj giderleri ile büyük onarımları ve bunlara ilişkin diğer giderler, 
b) Jeneratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen makinesi, 
telefon santralı gibi makine ve vasıtalarla büro ihtiyacı dışında hizmet
lerle ilgili keski, teksir, baskı matbaa makinaları gibi uzun ömürlü ve 
üretimin artırılması amacına yöneltilmiş hizmet istihsalinde kullanılan 
makine, âlet, cihaz ve sabit tesis giderleri ve kompüter satınalma, 
c) Öğretim ve araştırma müesseseleri ile hastane, lâboratuvar, matbaa, 
atelye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleşme ile ilgili ku
ruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine göre gerekli makine, 
âlet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 
d) Yeni hizmete giren öğretim, çalışma, iş, hastane ve araştırma yer
lerinin münhasıran büro ihtiyacı masa, sıra, sandalye, tabure, etelaj, 
âlet ve cihaz muhafaza örtü, dolap ve vitrinleri, kürsü, yazı tahtası, so
ba, yatak, karyola, komedin gibi hizmetin ifası için gerekli teçhiz gi
derleri, 
Bu kalemden karşılanır. 
Geçmiş yıllarda hizmete giren öğretim, çalışma, iş, hastane ve araş
tırma yerlerinin d fıkrasında belirtilen ihtiyaçlar «590 Diğer Demir 
baş Alımları» harcama kaleminden karşılanır. 

Sanat modelleri satınalmması 
sanatlarının geliştirilmesi amac 

I 

kanlıklarınca tespit olunacak es 
Halk Bankasına ödenebilir. 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ON 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK O 
a) İhale yoluyle yaptırılan ya 
lığı olarak müteahhitlere ödene 
b) Taşaron marifetiyle yaptı 
camalar, 
c) İnşaatla ilgili yapım sırası 
d) Özel kanunlardaki usuller 
lesi mümkün olmayan hallerde 
ca gerçekleştirilen yapı, tesis v 
retleri, bu işçilerle iligli olarak 
lar prim ve kesenekleri ile diğ 
çici şantiye tesislerinin yapımı 
sıra ilişkin giderler, 
bu kalemden karşılanır. 

NATO ENFRASTRÜKTÜRÜ 
GİDERLERİ : 
3010 SAYILI KANUN GERE 
3010 Sayılı Kanun gereğince 
de yıl içinde daireler bu kalem 
pacaklardır. (Bütçe yapılırken b 
DİĞER ÖDEMELER 

VERGİ, RESİM VE HARÇLA 
Vergi, resim ve harçlar : Diğ 
rak ödenen vergi, resim ve ha 
cek, otoların işletmeye ilişkin 
resim ve harçları, Hazineye ö 



(mahkeme harçları ve giderleri formülünde geçen vergi, resim ve harç-
ler ile bina ve arazi vergileri hariç) 
bu kalemden karşılanır. 

820 — DİĞER ÖDÜL, İKRAMİYE VE BENZERİ ÖDEMELER : 
Kanun ve Kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararnameler gere
ğince, Devlet memurları dışındaki şahıslara ödenecek çeşitli ödül, ik
ramiye, mükafat ve verilecek para, hediye gibi ödemeler bu kalemden 
karşılanır. 

830 — GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 
a) Örtülü Ödenek, 
b) MİT İstihbarat ve Propaganda Moral ve Eğitim Giderleri : MİT 
İstihbarat ve propaganda planlarının hazırlanması, bunların uygulan
ması, MİT mensuplarının moral ve eğitimleri için yapılacak iç ve dış 
çalışmalar giderleri; teşkilât dışı personele yapılacak tediyeler; yurt is
tihbarat ve propagandası bakımından fayda umulanlara yapılacak an
laşmalar karşılıkları; bu konularla ilgili olarak yaptırılacak araştırma, 
inceleme, yayın fotoğraf ve benzeri her türlü doküman giderleri. 
(MİT Kanununda gösterilen hizmetler icabı yapılacak her çeşit istih
barat ve propaganda giderlerinden, açıklanmasında sakınca görülenler 

. hakkında 1050 sayılı Kanunun 204 sayılı Kanunla değişik 77 nci mad
desi hükümleri uygulanır.) 
c) 644 Sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince yapılacak masraf kar
şılığı bu fıkraya ait ödenek b fıkrasındaki giderler gibi harcanır. 
d) Gizli Haber Alma Giderleri, 
bu harcama kaleminden karşılanır. 

840 — ULUSLARARASI PROFESÖR, UZMAN, MEMUR VE ÖĞRENCİ 
GİDERLERİ : 
4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür anlaş
malarının gerektirdiği giderler, yayın giderleri, milletlerarası kültür ku
rumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri, 
Devletçe öğrenimleri deruhte edilen veya mübadele dolayısıyle yurt 
dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların Türkiye'deki masrafları 

mukabili ikâmet ve iaşeleri iç 
leme gezileri giderleri, bu öğr 
dışına gönderilen elemanların 
meler (öğrencilerin yollukları d 
bu kalemden karşılanır. 

850 — KARANTİNAYA ALINMA 
LUNDURMA GİDERLERİ 
Sağlık nedenleriyle karantina 
içi ve yurt dışında emniyet n 
yiyecek ve barındırma ile ilgi 
derleri (taşıma giderleri hariç) 
miş, bulunmuş, emniyete sığ 
icabı ilgili kurumlara teslim 
çocuklar için yapılan her türl 

860 — NATO VE CENTO GİDERL 
Güney - Doğu, NATO ve CE 
Kuvvetleri Komutanının şahsi 
lanan binanın kira bedeli, N 
askerî temsilcilik, müşavirlik 
Teşkilâtı tarafından NATO 
her çeşit hizmet ve temsil gid 
larının talebi üzerine ifa edil 
Yardım Kurulu (JUSMMAT 
yurdun muhtelif bölgelerinde 
tenvir, teshin, döşeme, demi 
konuşma bedelleri ve diğer u 
tasdik olunan Sözleşmeye gör 
Söz konusu ihtiyaçları karşıl 
olan giderlerden ödenek yoklu 
borca bırakılan miktarlar, 
Bu kalemden karşılanır. 



870 — ARKEOLOJİK KAZILAR GİDERLERİ : 
Arkeolojik kazı ve bu kazılarda bulunacak eserlerin korunması* eski 
eserler mulâjı, reprodüksiyon yaptırılması ile resim çekme, gösterme 
ve bunlara ilişkin alet ve malzeme alımı ve diğer giderle^ ören yeri 
ve anıt onarma ve koruma giderleri ve bunlarla ilgili her çeşit alet ve 
malzeme alımı, harita, imali, röleve plan yaptırılması; inceleme, araş
tırma, tescil, maket, tanıtma ve işaret levhaları, tadat, tespit ve numa^ 
ralama giderleri, müze, anıt ve ören yerlerinin iç ve dışlarının tanzimi 
giderleri; yurt içinde ve dışında açılacak eski sanat eserleri sergileri ile 
yurt dışında kalmış millî anıtlarla mezarlıkların korunmasını icabettiren 
giderler ile 23 . 4 . 1973 gün ve 1710 sayılı Kanun gereğince verilecek 
tazminatlar, eski eser alımları, ikramiye ve ihbariyeleri. 
Bu kalemden ödenir. 

900 — TRANSFERLER : 

910 — YATIRIM PROJELERİNİN KAMULAŞTIRMA VE BİNA SATIN 
ALMALARI : 
a) Arazi, arsa, bina, fabrika, depo, çiftlik, gemi ve benzeri taşınmaz 
malların satın alınması için yapılacak ödemeler, 

b) Üzerinde Medenî Kanun ile diğer hükümlere göre aynî haklar 
tesisi için ödenecek bedeller, 
c) Kamulaştırma, satmalma, aynî hak tesisi işlemlerine ilişkin gider
ler; geçici işgalin gerektirdiği giderler ve hasara uğrayan mahsul taz
minatı ile bunlara ilişkin diğer giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

(Dış memleketlerde yaptırılacak bina ve onarımların yurt içi ve yurt 
dışı ihalesi ile yurt içi ve yurt dışından satınalmacak her türlü malze
me, gereç ve nakliye için 2490 sayılı Kanunun uygulanamadığı haller
de Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının muvafakati 
üzerine Bakanlar Kurulundan alınacak karar dairesinde ihale ve mu
bayaa işlemleri yapılabilir.) 

KURUMLARA KATILMA 
LERİ : 
a) iktisadî Devlet Teşekküll 
b) Kamu İktisadî Teşebbüsl 
c) Ortaklıklara katılma payla 
d) Döner sermayeli kuruluşl 
e) Diğer kurumlara katılma 
Bu kalemden karşılanır. 

İKTİSADÎ TRANSFERLER 
İktisadî Devlet Teşekkülleri v 
transferler; kaynak açığını ka 
ları İşletmesine borçlanma g 
programlanan projeleri gerç 
tesis edilen mahallî idareler f 
İller Bankasına yapılacak yar 
a) İktisadî Devlet Teşekküll 
ler, 
b) Kamu İktisadî Teşebbüsle 
c) Hükümetçe alınan tedbirl 
d) Müdahale alımları ve dest 
e) Diğer iktisadî transferler 
Bu kalemden karşılanır. 

MALÎ TRANSFERLER : 
a) Katma bütçeli idarelere 
ödemeler, 
b) Bağımsız bütçeli idarelere 
c) Özel idarelere yapılacak y 
d) Belediyelere yapılacak yar 
e) Fonlara katılma payları v 
açılacak selektif kredi fonu, k 
gun olarak kredilerin yönlend 



sanayi, küçük esnaf, tarım, turizm ve maden sektörlerine verilecek 
krediler için faiz farkları) 
f) Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
g) Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
h) İkraz ve avanslarla ilgili ödemeler, 
i) Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler, 
j) 7/9245 sayılı Kararname gereğince gemi inşa ve satınalma ile ter
sane kurma ve geliştirme fonuna yapılacak ödemeler, 
k) Seçim giderleri : Kanunları gereğince yapılacak her türlü seçim
lerde kullanılacak büro ve malzeme giderleri ile 26 . 4 . 1961 gün ve 
298 sayılı Kanunun 182 nci maddesinde belirtilen görevlilere ödene
cek ücret, gündelik ve harcırahlar ve seçimle ilgili her türlü gi
derler, 
1) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve DESIYAB'ın iştiraki veya Kamu ik
tisadî Teşebbüsleri eliyle yürütülecek Ağır Sanayi Yatırımlarına ait 
MKEK ile ilgili. 
1. iş makineleri, 
2. Makine Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikası, 
— Türkiye Demir - Çelik Endüstrisi ile ilgili, 
3. Ağır teçhizat (Vinç ve çelik konstrüksiyon) 
4. Dördüncü Demir - Çelik, 
— Diğer kuruluşlarla ilgili, 
5. Gemi Sanayii, 
6. Uçak Sanayii, 
7. Traktör dizel motorları ve traktör imali, 
8. Kamyon dizel motorları imalâtı, 
9. Ağır kamyon dizel motorları imalâtı, 
10. Lokomotif ve stasyoner dizel motorları imalâtı, 
11. Gemi dizel motorları imalâtı, 
12. Otomobil benzin motorları imalâtı, 
13. Kamyon benzin motorları imalâtı, 
14. Dişli sanayi imalâtı, 

15. Aktarma organları imalât 
16. Hafif takım tezgâhları im 
17- Ağır takım tezgâhları im 
18. Otomatik takım tezgâhlar 
19. Buhar kazanları imalâtı, 
20. Buhar tribünleri imalâtı, 
21. Su tribünleri imalâtı, 
22. Büyük alternatörler imalâ 
23. Trans For Matörler imalâ 
24. Elektrik nakil hattı tesisl 
25. Elektronik Sanayii, 
ile ilgili yatırımlara Sanayi v 
olarak yapılacak ödemeler. 
Bu kalemden karşılanır. 

950 — SOSYAL TRANSFERLER : 
a) T. C. Emekli Sandığına y 
1425 sayılı Kanunun ek 6 nc 
miyeleri; yönetim giderlerine 
yapılacak ödemeler; 5434 say 
24, 27 ve 28 nci maddelerine 
nunun geçici 9 ncu maddesine 

(Yukarda belirtilen ödemelerle 
leri gereğince taksite bağlanm 
nin vukubulduğu ödemeye ili 
b) T. C. Emekli Sandığı dış 
kanunları gereğince yapılan a 
c) Yurt içi eğitim kurumla 
yazılma, öğretim, tasdikname, 
giderleri ile ilâç ve tedavi gid 
d) Yurt dışı eğitim kurumla 
leri, 



e) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencile
rin burs giderlerine ilişkin ödemeler, 
f) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin ödemeler, 
g) Memur çocuklarına pansiyon ücretlerinden yapılan indirimler kar
şılığı ile ilgili ödemeler, 
h) Başbakanlık Kültür Müsteşarlığınca 6660 sayılı Kanun uyarınca 
yurt içi ve dışında yetiştirileceklerin tedavi, ders, araç ve enstrüman gi
derleri; bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri; 
sanatları ile ilgili olarak kendilerine yaptırılacak konser, resital ve sergi 
giderleri ile yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refakat edecek 
sanatkârlara ödenecek ücret; refakatindekilerle beraber gidecekleri tem
sil, konser, müze, galeri ve sergiler için ödenecek duhuliye ücretleri; 
taltif mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendilerine hediyeler; sanatları ile 
ilgili olarak yapacakları gezilerde kendilerine ve refakatindekilere öde
necek yolluk ve giderleri; 

Kanunları uyarınca yurt içinde yetiştirilecek çocuklarla bunların refa
katindekilere Harcırah Kanunu hükümleri gereğince Ödenecek yolluk ve 
350 şer lira aylıkları; yurt dışında yetiştirilecek öğrencilerle refakatinde
kilere gerek harcırah gerek aylık ödemeleri için tahsilde bulunacakları 
memleketlerdeki Türk öğrencilerine tatbik olunan öğrenci baremi ve 
harcırahlar, 
ı) Dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekkül
lere yapılacak ödemeler, 

j) Memurların öğle yemeğine yardıma ilişkin faaliyetle ilgili olarak 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesinde sözü geçen 
yönetmelik hazırlanıp bilfiil uygulanması sağlanıncaya kadar 1975 malî 
yılına kadar uygulandığı üzere, Devlet Memurlarının öğle yemeği için 
yapılacak bu yardımla ilgili bakanlık ve kuruluşun yardım sandığı veya 
derneğine veya sendika yardımlaşma sandıklarına veya yemek servisi 
yönetim kurullarına ödemeler (Memurlara nakden verilmez.) 
k) Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma giderleri : 

aa) Türk Kültür Varlığını Ko 
yetlerle ilgili olarak yaptırılac 
ile fotoğraf, film, dublaj, sutit 
ma giderleri; yabancı memleke 
rencilerine tahsis edilen sınıfla 
bb) Dış memleketlerdeki so 
ve Kültürel Teşekküller, Türk 
ve Kültürü ile ilgili tarihi ve b 
men, memur ve personelin öd 
giderleri, 
cc) Mezkûr kurum ve derne 
bakım, onarım ve yönetim gid 
revlendirileceklerin yolluk ve z 
dd) Türk Dil ve Kültürünü d 
dalı hizmetlerde bulunan yaba 
bancı ülkelerdeki Türk Kültür 
gun görülecek yardımlar, 
ee) Türk soyundan yabancı 
Türkiye'de tahsil ve staj yapm 
yardımlar, 

fi) Dış Memleketlerde Türk 
nusu ile ilgili olarak Dışişleri 
ceden yazılı muvafakati alınm 
rumlarca memleketimize dave 
giderleri, 

gg) Türk kültür ve sanatını t 
konserler, temsiller vermek ve 
sanat eserlerine ait sergiler açm 
leketimizi yurt dışında bihakk 
ve toplulukların yolluk ve ücr 
ketlere gitmeleri Dışişleri Bak 
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retmen ve çeşitli sanat ve kültür kurumları mensuplarının davet eden
ler tarafından ödenmiyen yolluk ve zarurî giderleri; 
hh) Türk kültür ve sanatını tanıtmak üzere yabancı memleketlerde 
tertip olunacak sergi ve sanat gösterileri giderleri, 
i i) Dış memleketlerdeki ırkdaşlarımızın dinî ve ahlâkî bilgi ve gör
gülerinin geliştirilmesi ve Anavatana olan bağlılıklarını takviye gaye
siyle yapılacak giderler ve bu amaçla dış memleketlerdeki dini tesis ve 
teşekküllere yapılacak yardımlar ve gönderilecek veya mahallinden te
min olunacak ilim adamları, hoca, vaiz ve dersiamların ücret ve yol
lukları, 
bu kalemden karşılanır. 
İlgili faaliyetlerdeki «k» fıkrasındaki amaçlar için konulan ödenekten 
lüzum görülecek ödenek Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın 
muvafakati ile Başbakanlık bütçesinin «830/a Örtülü Ödenek» le ilgili 
tertibine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir. 
Yukarıdaki aa, bb, cc, dd, gg ve ii fıkralarında yer alan formül yurt dışın
daki Türk işçileri için de uygulanır. 
1) Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yardım ve ödünç verme faaliyeti ile 
ilgili olarak; Dışişleri Bakanlığınca ecnebi memleketlerde güç duruma 
düştükleri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden iade edebile
ceklere memlekete dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade edemeyecek 
durumda oldukları görülenlere memlekete dönüş ve yolda yiyecek mas
rafları için verilen paralar, (Bu paralar borçluların yurda dönüşlerinde 
ilgili muhasiplikçe takip ve tahsil edilir. Muhtaç ve fakir oldukları tah
kikat neticesi sabit olanların borçları Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 133 ncü maddesi hükümleri dairesinde terkin olunabilir.) 
Memleketimizi tanıtma maksadıyle yetkili makamlarca dış memleket
lere geçici olarak gönderilenlerden güç durumda oldukları anlaşılanların 
anî ve ciddî müdahaleyi icabettiren tedavi ve cenaze giderleri; muhtaç 
vaziyetteki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hu
kukî ve teknik istişare, avukat ücretleri ile, bulundukları memleketteki 
siyasal ve sosyal şartlar dahilinde muhtaç duruma düşen Türklere 

Dışişleri Bakanlığının talimatına te 
giyim eşyası ve tedavi masrafları 
tespit olunanların tedavi ve cenaz 
dan sonra ancak söz konusu 133 
kin olunabilir. Ödünç olarak ver 
döviz kuru üzerinden tahsil edilir. 
m) Dış ülkelerde siyasî tanı 
ülkelerde siyasî alanda tanıtılmas 
si veya etkisiz hale getirilmesi am 
ödemeler, kitap, makale yazdırılm 
hakları sağlanması, film yaptırılm 
tılması, özel gazete nüshaları ile 
giderleri ödenir. 
Bu tertibe konulan ödenekten lü 
kanlığının teklifi ve Başbakanlığı 
sinin «830/a örtülü ödenek» le ilg 
liye Bakanlığınca aktarma yapılab 
n) Hükümetimizin daveti üzerin 
7 nci İslâm Dışişleri Bakanları Ko 
legeleri ile bu ülkeden gelecek bas 
lı Sekreteryasının ve konferansla 
ve mihmandarların otel ücretleri, 
fet, hediye ve sair ağırlama gide 
cakları gezi giderleri, kendilerine 
zin, şoför ve sair hizmetler için g 
için lüzumlu görülen tercüme ve 
giderleri (Yabancı firma ile anlaş 
viz olarak ödenmesi) ile satınahn 
her türlü makine ve teçhizat bed 
o) Talebelere yemek yardımı fa 
demi ve yüksekokullarca talebeye 
pılacak yardımlar, tespit edilecek 
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merkezi veya merkezî bir üniversite teşkilâtı vasıtasıyle veya özel yö
netmelikleri gereğince, Gençlik ve Spor Akademilerinde ise Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğe göre bu harcama kalemin
den karşılanır. 

960 — BORÇ ÖDEMELERİ : 
a) îç Devlet borçlan anapara ödemeleri, 
b) iç Devlet borçlan faiz ödemeleri, 
c) tç Devlet borçlan genel giderleri, 
d) Dış Devlet borçlan anapara ödemeleri, 
e) Dış Devlet borçları faiz ödemeleri, 
f) Dış Devlet borçlan genel giderleri, 
(tç ve dış Devlet borçlarına ilişkin ödemeler, borcun doğuş yılma bakıl
maksızın cari yıl bütçesinden karşılanır.) 
g) Geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları, 

~.»>". >m< 

h) Geçen ve eski yıllar kar 
i) ilâma bağlı borçlar. 
Hizmetin ifa edildiği yıl bü 
maması sebebiyle kendi te 
lı borçları faaliyetlerinden 
bütçeden tertibi bulunmaya 
reğince sulh yolu ile alaca 
j) Geri verilecek paralarla 
k) Faiz, acyo, para farkl 
cari hesaplarının faiz ve m 
muhtelif kanunların verdiğ 
rın faiz, komisyon, gider v 
lara yaptırılacak hizmetler 
1. Diğer borç ödemeleri, 
Bu harcama kaleminden ka 
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