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I. - G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi, «De
mokratik parlamenter rejime ters bir anlayış içinde 
meçhul kişilerin kurtarıcı diye davet edilmelerinin sa
kıncaları ve iktidarla muhalefet arasında, artık bir 
diyalog başlamasıyîe sağlanabilecek yararlar» konu
sunda gündem dışı demeçte bulundu. 

Cumhurbaşkanınca görev ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil'e Dev
let Bakam Seyfi Öztürk'ün veküiik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna; 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev bölümüne; 

Dair tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du, 

Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hak
kında (10/25) kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyon üyelerinin inceleme yapmak 
üzere deprem mahallî olan Lice'ye gitmelerine; 

1975 - 1976 Öğretim yılında devamsızlık yapan 
ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları 
çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında (10/44) kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresi
nin ski ay daha uzatılmasına; 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığının, Çı
rak, Kalfa ve Ustalık Kanun teklifinin, havale edil
miş olduğu komisyonlardan alınacak üçer üyeden 
kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine; 

Dair tezkereleri kabul edildi, 
İçel Üyesi Lûtfi BiSgen'in, Tarsus İşletmecilik 

Yüksekokulunun Adana'ya nakledilmesi hakkında 
(10/64) Senato Araştırması isteyen önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin yapıla
cağı bildirildi. 

Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla katılma 
payı alınmaması hakkında kanun teklifinin (S. Sayı
sı : 649) maddeleri ve tümü kabul edildi, teklifin ka
nunlaştığı bildirildi. 

Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta-

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Sadi Irmak'ın, Atatürk'ün 100 ncü doğum 
yılı kutlama hazırlıklarına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/688) 

sarısının (S. Sayısı : 648) öncelikle görüşülmesi onay
lanarak; maddeleri kabul edildi, tümü açık oya su
nuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarının kabul edil
diği bildirildi. 

1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan Mahal
lî İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde ya
pılması hakkında kanun teklifinin (S. Sayısı : 661) 
Gelen kâğıtlardan Gündeme alınıp, Gündemdeki bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
si onaylandı; maddeleri ve tümü kabul edilerek, tek
lifin kanunlaştığı bildirildi. 

Başkari Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Urfa 

A bdülgani D emir kol 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Sadi Irmak'ın, hava, su ve toprak gibi 
tabiî çevre unsurlarını koruma çalışmalarım koordi-
ne edecek ve yürütecek bir merkezî organ kurulma-

Yazılı Sorular 

6/49, 6/50, 6/52, 6/61, 6/63, 6/67, 6/70, 6/75 
numaralı sözlü soruların görüşülmeleri, soru sahip
leri ve ilgili bakanların; 

6/59, 6/69, 6/71 numaralı sözlü soruların görü
şülmeleri ilgili bakanların; 

10/24, 10/27, 10/50 numaralı Senato Araştırma
sı isteyen önergelerin görüşülmeleri, önerge sahiple
riyle ilgili bakanların; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle er
telendi. 

10/53 numaralı Senato Araştırması isteyen önerge, 
ilgili bakanın Genel Kurulda hazır bulunmaması ne
deniyle, önerge sahibinin istemi üzerine ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya Müez-
zinoğiu ve arkadaşlarının, yabancı ülkelerde çalışan 
yurttaşlarımızın sorunları hakkında (10/62) Senato 
Araştırması isteyen önerge görüşülerek, 11 kişiden 
müteşekkil bir Araştırma Komisyonun kurulması ka
bul eti ildi. 

3 . 2 . 1977 Perşembe günü saat 09.30'da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 17.20'de son verildi. 
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sının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/689) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do^ 
ğan'ın, Rize ilinde 1976 yılı Örtü sac dağılımına dair 
yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/690) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'm, Rize ilinde 1976 Y. S. E. programının tam 

/. — Başkanın 1977 Malî Yılı Bütçesinin Türk Mil
letine mutlu neticeler getirmesini dileyen demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ve çok kıymetli arkadaşlarım; 

1977 Malî Yılı Bütçe müzakerelerine başlarken, 
önce bu bütçeyi hazırlamak iç>n yoğun bir çalışma 
zorunluğunda kalmış bulunan; fakat büyük bir gay
ret ve titizlik göstererek ve hatta geceli gündüzlü ça
lışmak suretiyle sonunda Yüce Senatonun müzakere
lerine bütçe tasarısını sunmuş bulunan sayın Bütçe 
Karma Komisyonumuzun başta kıymetli Başkanı ve 
kıymetli Başkanlık Divanı ile güzide üyelerini, bu ba
şarılı sonuçta emeği ve gayreti geçmiş bulunan bütün 
idareci ve yardımcı personel ve bilhassa geceli gün
düzlü çalışmak suretiyle gayret göstermiş bulunan 
Matbaa Müdürümüzü, Matbaa personelini yürekten 
tebrik eder ve hepiniz adına teşekkürlerimizi sunarım. 

Ayrıca bütün sayın üyelerimize, bütçe müzakere
leriyle ilgili ve görevli bulunan sayın ve kıymetli Hü
kümet erkânımıza ve mensuplarına arz etmek istedi
ğim şu hususların da dikkat Kazarlarınızdan uzaklaştı-
rılmamasmı önemle rica ederim: 

Bütçe müzakereleri çok hudutlanmış bir durumda 
ve kesin ve özel ve müzakere usulüne göre yapılagel-

olarak uygulanıp uygulanmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/691) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 

Kaplan'ın, 22 Ocak 1977 tarihli Milliyet Gazetesinde 

yayınlanan bir yazıya dair yazılı soru önergesi, İçişle

ri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/692) 

inektedir. Anayasamızın 94 ncü ve İçtüzüğümüzün de, 
86, 87, 88 nci ve diğer ilgili maddeleri gereğince bu 
hususta Yüce Senatomuzda Sayın Danışma Kurulu 
tarafından her zaman olduğu gibi özel bir program 
yapılmış ve Yüce Genel Kurulunuzca da gerekli tas
vibe mazhar olmuş bulunmaktadır. Kıymetli üyele
rimize ve ilgili kimselere de zamanında dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Müzakerelerin selâmeti ve başarısı yönünden çok 
önem taşıyan işbu program ve hükümlerinin bütün 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri ve sayın Hükü
met erkânı ve sözcüleri ve bütün ilgililer tarafından 
her zaman olduğu gibi bu kere de gereken itina ve 
titizlikle yerine getirileceğine emin bulunmakta ve 
bu husustaki inanç ve güvencimi bir kere daha teyit 
etmekteyim. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri ve kıymetli 
arkadaşlarım; 

1977 Malî Yılı Bütçesinin tetkik ve müzakereleri
nin yine gerekli müddet içinde ve başarı ile geçmesi
ni ve neticede ulu Milletimize ve Devlerimize hayırlı, 
uğurlu hizmetler ve sonuçlar getirmesini Ulu Tanrı
mızdan niyaz ve. temenni ederek hepinizi yürekten 
selâmlar ve başarılar dilerim, (Alkışlar) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN : M. Tekin Anburun 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur) 

• 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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III. — GÖRÜ 

/. — 1977 yılı Bûîçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın ve 
kıymetli üyeleri, sevgili arkadaşlarım; 

Şimdi, gündemimizin tek konusu olan 1977 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu tasarısının Hükümet adma Yüce 
Senato Genel Kurulumuza takdimini yapacak olan 
Sayın Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'u kürsüye 
davet ediyorum. 

Sayın Maliye Bakanımız, buyurunuz. (A.P. sıra
larından alkışlar) 

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

1977 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarılarını Hükümet 
adına Yüce Senatoya takdim etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. Bu vesileyle konuşmamın başlangı
cında sayın senatörleri saygıyla selâmlıyorum. 

1977 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarıları Bütçe -
Plan Karma Komisyonunda 40 gün süre ile dikkatli 
ve itinalı bir tetkike tabi tutulmuştur. 

1977 yılı Bütçes'nin hazırlanmasında ve bütçeleri
nin gerek Komisyon, gerek Umumî Heyetlerdeki tet
kikinde ayrı özelliklerin bulunduğuna işaret etmek 
isterim. 

Öncelikle 1977 yılı üç devredir uygulamış oldu
ğumuz kalkınma planlarının 15 nci yılıdır; Üçüncü 
Plan döneminin son yılıdır. Bu itibarla, 1977 Malî 
Yılı Bütçe Kanun tasarıları vesilesiyle 15 yıllık pîan 
uygulamasının bir genel değerlendirilmesinin yapıla
cağı tabiîdir. 

Ayrıca, 1977 yılı 4 ncü planın hazırlık ve müzakere 
yılıdır. Bu 15 yıl için yapılacak olan değerlendirmeler, 
4 ncü planın büyüklükleri»!, 4 ncü plan için genel 
tercihleri ve öncelikleri ortaya koyacaktır. 

Yine 1977 yılı yasama döneminin son yılıdır. Bu 
yılın içinde Türk Milleti yeniden sandık başına gide
rek siyasî kararım ve iradesini bir defa daha ifade 
edecektir. Kendilerinin önümüzdeki 4 yıl kimler tara» 
fmdan idare edilmesini istediğini Türk Milleti bir defa 
daha 1977 yılı içinde yeniden telaffuz edecektir. 

(1) 614 S .Sayılı Basma yazı tutanağın sonuna 
eklidir, 

İİLEN İŞLER 

Bu itibarla, 1977 yılı içinde ülkenin bugününü ve 
yarınını etkileyecek çok önemli temel kararların alın
ması gerekecektir. 

Ülkemiz kalkınma mücadelesinde önemli merha
leler kaydetmiştir. Özellikle 15 yıllık plan uygula
masında Türkiye'nin artık gelişmemiş ülke duru
mundan çıkarak, gelişmiş ülke olabilmek için yeterli 
bilgi, tecrübe ve potansiyele sahip olduğu tespit edil
miştir. 

Bir ülkenin kalkınması tablatiyîe iyi bir ekonomik 
idareye; ama bunun yanında bir siyasî istikrara da 
bağlıdır. 

Demokratik ülkelerde, hürriyetçi nizamın tek ha
yat şartı olarak seçildiği hür demokratik ülkelerde 
20 ncı Asrın ikinci yarısında yoğunlaşan bir nizam 
kavgası müşahade edilmektedir. Bu nizam kavgası bir 
rejim bir devlet şekli mücadelesinin ötesindedir. Bu 
nizam kavgası, kişilere hür olma ve hür kalma irade
sine karşı, kişilere hür olma ve hür kalma iradesine 
karşı, kişilere dilediğini yapma veya yapmama arzuları
na karşı, onları tek bir merkezden yönetme, onlara hük
metme, kişilerin kendi tercihleri değil, onlara empo
ze edilen tercihlerle idare etme eğilimlerinden gelmek
tedir. 

Bu itibarladır ki, refaha ve hürriyete önem veren 
bütün rejimler, bunu ön planda hitan bütün rejim
ler (ki, bunların başında hürriyetçi demokratik rejim
ler gelir) bu nizam kavgasında kendilerini savunmak 
mecburiyetindedirler. Savundukları bir devlet şekli 
değildir, bir idare tarzı değildir, bir hayat felsefesidir, 
bir yaşama tercihidir. Böyle bir mücadelenin içinde 
tabiatıyîe hürriyetçi demokrasiyle idare edilen ülke
ler, özellikle bunların içinde kalkınma yolunda olan 
ülkeler bu mücadelenin, bu saldırının en büyük he
deflerinden biri olmuştur. Gelişme yolunda olan ülke
lerin içinde meydana gelen huzursuzlukların temel 
lerin içinde meydana gelen huzursuzlukların temel 
nedeni budur. 

Bu sadece ülkemizde görülen bir konu değildir. 
Bu, bizden çok daha gellşsniş İngiltere'de, gelişmişlik 
seviyesi bize yakın olan İspanya'da, Portekiz'de, yine 
bizden çok daha fazla gelişmiş İtalya'da ve benzeri 
ülkelerde aynı mücadelenin, aynı kavganın yapıldığı 
müşahade edilmektedir. Bu rejime yöneltilmiş, seçil
miş olan temel felsefeye yöneltilmiş bir mücadeledir. 
Rejimin bütün unsurlarına karşı yöneltilmiş bir mü
cadeledir, rejimin bütün unsurları ve bütün organla-
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rının da cevap vermesi, vaziyei alması icap eden bir 
mücadeledir. 

Bu organların içinde mühim yeri işgal eden Hü
kümet, gerek ekonomik ve sosyal hayatın idaresinde, 
gerek hürriyetçi rejimin savunulması ve geliştirilme
sinde kesin tavrını takınmıştır. 

1977 yılı Bütçesi üzerinde görüşmeler sürdürülür
ken, tabiatıyle ülkenin sadece ekonomik ve sosyal ge
lişmesi değil, siyasî gelişmesi hakkında da değerli üye
ler ve sayın grup sözcüleri burada kendi görüşlerini, 
Anayasa içindeki mümtaz yerlerini dikkate alarak, 
kendi sorumluluk duygularını dikkate alarak ifade 
edeceklerdir. 

Sayın senatörler; 
1977 Yılı Bütçesi, 1976 yümda Türkiye'nin ger

çekleştirmiş olduğu gelişme şartlarını dikkate alarak, 
Türkiye'nin 1976 yılında sahip olmuş olduğu ekono
mik ve sosyal potansiyeli dikkate alarak, ihtiyaçlarla 
İmkânların dengesini yapmaya çalışmıştır. Sadece bu
nunla kalmamıştır, aynı zamanda ileriki yıllarda; 
yani 4 ncü plan ve onun ötesindeki dönemlerde ülke
nin hangi hedeflere doğru ilerlemesi gerektiğini ve 
bunun şartlarının bugünden nasıl hazırlanabileceğini 
tespit ederek, bu ahengi de bütçe kanun tasarıları ve 
bununla getirilmiş olan imkân ve tedbirlere aksettir
meye çalışmıştır. 

Şüphe yoktur ki, özellikle dünyanın bugün varmış 
olduğu ekonomik gelişme ve ekonomik mübadele se
viyesinde bir ülkenin kalkınma programlarını, yıllık 
bütçelerini sadece kendi şartlarından ilham alarak 
yapması mümkün değildir. Dünya şartlan da bu ko
nuda fevkalâde büyük etki yapmaktadır. Şayet dün
ya şartları yeteri kadar değerlendirilemezse, icap eden 
ağırlıkta bütçe ve programlara intikâl ettirilemezse, 
o takdirde ekonomik kararlardan beklenilen olumlu 
sonuçları almak fevkalâde güçleşmektedir. 

Bu sebepledir ki, dünya ekonomisinin fevkalâde 
kısa bir görüntüsünü say m senatörlerin dikkatine sun
mak isterim: 

Gelişmiş ülkelerin, özellikle gelişmiş ülkelerin be
lirli bir nispî istikrara vararak ekonomilerini idare 
ettikleri, dünya pazarlarına kendi şartlarını çoğu za
man kabul ettirdikleri dönemler 1970 yıllarının önce
sinde kalmıştır. 1970 yıllarının, özellikle son 3 ve 4 
yılında dünya ekonomik dengesinde, fiyat yapıların
da, gelişme hızlarında ve özellikle para değerlerinde 
önemli nispette değişiklikler, beklenmedik istikamette 
birtakım gelişmeler hâsıl eden yeni hadiseler olmuş
tur. Bunlar, bilhassa 1973 yılında hammadde ve pet
rol fiyatlarında görülen anî ve hızlı değişikliklerdir. 

1970 yılma kadar petrol fiyatları bir belli istikra
rı muhafaza edebilmiştir. 1970 yılının Ocak ayında 
petrolün bir varilinin afişe fiyatının ortalama 1,8 do
lar olduğu görülmektedir. Ancak, 1973 yılında hiç bir 
fiyat eğrisinin önceden düşünemeyeceği birtakım ar
tışların meydana geldiğini görüyoruz; 3 misli, 4 mis
li varil fiyatlarında anî yükselmeler... Petrol üreten 
ve ihraç eden ülkeler kendi aralarında kurmuş olduk
ları organizasyonda, dünyanın bu çok önemli strate
jik maddesinin pazarianmasını yeni usullere bağlama
yı ve bu usuller içerisinde de kendi ülkelerine daha 
yüksek miktarlarda kaynak transferi imkânını arama
yı kararlaştırmışlardır. OPEC bu kararında ve bu 
faaliyetinde müessir olabilmiştir. Petrol üreten ülke
lere intikal eden fonlar bir anda birkaç misli artmış
tır. 

Yine petrol üreten ülkelerin petrolden almış okluk
ları gelirin arttırılması gayretleri sadece belirli bir dü
zeyde bir fiyat dengesini sağlamak şekliyle kalmamış, 
zaman zaman gelişnr-ş ekonomileri dahi büyük sar
sıntılara maruz bırakacak şekilde anî fiyat artışları 
1973 yılından beri süregelmiştir. 

Son olarak OPEC Teşkilâtı 15 Aralıkta Katar'da 
toplanmış; bu toplantı sonunda genel olarak petrol 
fiyatlarının % 15 oranında yükseltilmesine karar ver
miştir. Ancak, bu % 15 yükseltilmeye karşı, zammı 
fazla bulan iki OPEC üyesi Suudî Arabistan ve Bir
leşik Arap Emirlikleri bu nispet üzerinde diğer OPEC 
üyeleriyle münakaşa etmişlerdir ki, bu iki üye ülke
nin ürettiği petrol, OPEC ülkelerinin ürettiği petro
lün üçte birinden fazladır. 

11 OPEC üyesinin vermiş olduğu karara göre, 
1977 yılı içinde petrol fiyatlarında % 15 artma ola
caktır. Bunun % 10'u Ocak ayı başında uygulana
caktır, geri kalan °/ö 5'i sene içinde, muhtemelen Ha
ziran veya Temmuz aylarında uygulanacaktır. Suudî 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu miktarları 
yüksek görerek % 5 bj r artış uygulamasının yeterli 
olacağım ifade etmişlerdir. Bunun sebebi de petrol 
fiyatlarında 1973 yılmda meydana gelen, 1974 ve 
1975'de seyrini sürdüren anî artışlardan sonra petrol 
tüketiminin, daha doğrusu OPEC ülkelerinin satmış 
olduğu petrolün hacminde bir daralma olmasıdır. 
OPEC ülkeleri bu fiyat politikası sonunda petrol üre
timini azaltmak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Ancak, her halükârda petrol üreten ülkelerin ta
kip etmiş oldukları bu politikalar kendilerine yeni 
kaynakların süratli bir şekilde intikalini sağlamıştır. 
Kendilerinin kalkınması için yapmaları mecburî olan 
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ithalâtın yapılması imkânlarım kolayca ellerine geçir
mişlerdir. 

Sanayileşmiş ülkeler, özellikle stratejik hammad
de niteliğinde olan petroldeki bu artışda, pahalı ener
jiye karşı, pahalı sanayi ürünü formülü ile bir den
ge aramaya çalışmışlardır. Çünkü, petrol üretici ülke
lerin kalkınmaları için ihtiyacı olan yatırım mallarını 
alacakları hemen hemen münhasır pazar da, bu ileri 
derecede sanayileşmiş ülkelerdir. Bu itibarladır ki, 
sanayileşmiş ülkeler biraz gecikmeyle dahi olsa, ener
ji fiyatlarında ve hammadde fiyatlarında meydana ge
len bu süratli artışlara ayak uydurma imkânını bula
bilmişlerdir; bir başka fiyat seviyesiyle bir yeni den
ge kurabilmişlerdir. 

Ancak, sanayileşmiş ülkelerin kurabilmiş oldukla
rı bu yeni denge petrol üreticisi olmayan ve sanayi
leşme yolunda olan, gelişme yolunda olan ülkeler için 
kolay kolay ulaşılması mümkün bir hedef değildir. 
Bu ülkeler günden güne daha büyük miktar yatırım 
malı ithal etmek durumundadırlar, günden güne da
ha büyük miktarda enerji hammaddesi ve diğer ham
maddeleri ithal etmek durumundadırlar. Kalkınma
ları için bunları yapmak mecburiyetleri vardır. Sana
yileşme yolunda, gelişme yolunda ülkelerin petrol üre
ticisi ve sanayileşmiş ülkeler arasında zaman zaman 
tesisi mümkün bu dengelerden kendilerini koruma 
imkânı henüz bulunamamıştır ve en fazla müteessir 
olan ülkeler de bunlardır. Sadece ödemiş oldukları 
% 10 veya % 15 fazla petrol fiyatı değil, pahalı 
enerji ile meydana getirilen pahalı yatırım malını it
hal etmesi sebebiyle de yatırımlarını daha pahalı yap
mak mecburiyetinde kalmışlardır. Tabiatıyle bu hal, 
gelişmekte olan ülkelerde büyük dış ticaret açıkları
na ve büyük ödemeler dengesi zorluklarına sebep 
olmuştur. 

Ülkemiz bu son kategorideki ülkelerden biridir. 
Geiişme yolundadır, hızla gelişmiş yolundadır; petrol 
üreticisi değildir, petrol tüketicisidir. Bu itibarladır 
ki, Türkiye'nin ekonomisini değerlendirirken, Türki
ye'nin dış ödemeler dengesini ve dış ticaret açıklarını 
değerlendirirken hammadde ve enerji fiyatlarında 
meydana gelen bu artışları gözden uzak bulundur
mamak icap ediyor; 

Ümit edilir ki, petrol üreticisi ülkelerle sanayileş
miş ülkeler arasında kurulabilen bu denge daha faz
la gelişmekte olan ülkelerin zararına işlemesin ve ge
lişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını erteleme veya 
çok ağır yükleı altına girmeye mecbur bırakan bu 
hale dünya mîlletleri arasmda ekonomik yoldan bir 
çare bulunabilsin. 
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Sayın senatörler; 
Dünya ekonomisinde meydana gelen hızlı değiş

menin bu nedeninden sonra, bu değişmenin etkilerin
den de kısa örnekler vermek isterim. 

1973 yılında bir ekonomik krizin belirtileri oldu
ğu, Batı ekonomistleri tarafından ifade edilmiştir. 
Hatta bu krizi 1929'da maruz kalınan büyük ekono
mik buhrana da benzetenler vardır. Tabiatıyle bu, 
1929'un buhranı gibi bir tesir hâsıl etmemiştir, daha 
kolay atlatılmıştır; ama millî gelir seviyelerinde, kal
kınma hızlarında önemli düşüklükler meydana gel
miş, özellikle Batı ülkelerinde alışılmamış bir fiyat 
artışları ve bir enflasyonist baskı hâsıl olmuştur. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde kalkınma hızlarının 
eksiye düştüğünü görmekteyiz. Amerika Birleşik Dev
letlerinde 1975 yılında gayri safî millî hâsıladaki artış 
eksi % 1,8, Fransa'da (-2,5), İngiltere (-1,7), İtalya' 
da (-3,7) olmuştur. Buna mukabil Japonya'da sade
ce; gelişmiş ülkeler içinde büyük bir ekonomik potan
siyel ifade eden Japonya'da 1975 yılında gayri safî 
millî hâsılada % 2'lik bir gelişme görüyoruz. Ancak, 
1976 yılında gelişmiş ülkelerin bu durgunluğunun 
önemli nispette giderildiğini müşahade etmekteyiz. 
1976 yılı için bu ülkelerde beklenilen kalkınma hızları 
°/o 2 - 6 arasında gerçekleşebilecektir. 

Gelişmekte olan ülkelerde kalkınma hızlarının bu 
derece önemli düşüklükler göstermediğini; ama buna 
mukabil artış hızının da mühim nispette yavaşladığı 
müşahade edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin or
taya gelişme hızları 1973 yılında 6,8 iken, 1974'te 5,6' 
ya düşmüş; Î975'te % 3,5 seviyesine düşmüştür. 

Kalkınma hızının bu düşüklüğü yanında tabiatıy
le sanayileşmiş ülkelerde aşırı fiyat artışlarım da mü
şahade etmekteyiz. 1974 yılında İngiltere'de fiyat ar
tışları % 23,3'tür. 1975'te % 24,1'dir. 1976 yılının on 
aylık rakamları elimizdedir; İngiltere'de on ayda 
meydana gelen fiyat artışı % 13,8'dir. 

İtalya'da 1974 yılında elde edilen fiyat artışı % 
40,7'dir. 1975'te % 8 olarak görmekteyiz. 1976 yılı
nın ilk on ayında yine İtalya'da % 27,6'hk bir fiyat 
artışı müşahade edilmektedir. 

Ekonomileri bize kısmen benzeyen Akdeniz ülke
lerinden İspanya'da 1974 yılında % 17,9; 1975'te % 
12,6; 1976 yılının ilk sekiz ayında % 7,9'luk fiyat ar
tışım görüyoruz. 

Portekiz'de aynı yıllarda sırasıyle 1974'te % 38,3; 
1975'te % 12,5; 1976 yılının ilk dokuz ayında % 
14'lük fiyat artışını görüyoruz. 
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Komşumuz Yunanistan'da 1974'te fiyat artışı % 
36,7'dir. 1975'te % 6,8'dir, 1976'nm ilk 10 ayında % 
11,5'luk fiyat artışları görülmüştür. 

Fiyatların nispeten müstakar kaldığı ancak bir iki 
ülkeyi saymak mümkündür. Bunların içinde misâl ola
rak Federal Almanya'yı en müstakar fiyatları muha
faza edebilen ülke olarak gösterebiliriz. Federal Al
manya'da 1974'te % 13,4'lük bir fiyat artışı elde edil
miştir. 1975'te % 4,7, 1976 yılının ilk 10 ayında % 
5,5'Iuk fiyat artışları müşahade edilmektedir. 

Uluslararası ticaret hacmi ve ödemeler dengesinde 
de bu ekonomik durgunluk ve gerileme yüzünden bir
takım daralmaların olduğunu görmekteyiz. 1975 yı
lında milletlerarası ticarette % 4,5 oranında bir da
ralma vardır. Ancak, 1976 yılında, biraz evvel ifade 
ettiğim gibi bir nispî iyileşme müşahade ediliyor. Bu 
iyileşmenin sonucunda % 10 civarında uluslararası 
ticaret hacminde bir artma olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Sanayileşmiş ülkelerin 1974 yılında ithalatı sadece 
yüzde 1 oranında artmıştır. 1975 yılında yüzde 7,5 
oranında gerilemiştir sanayileşmiş ülkelerin ithalatı. 
Bu özellikle petrol ithalatındaki birtakım tedbirlerden 
de ileriye gelmektedir. Ancak, 1976 yılında sanayileş
miş ülkeler ithalatının % 12,5 oranında artacağı tah
min edilmektedir. 

1976 yılında ihracatta % 8,5'lik bir artış bekleni
yor beynelmilel ticarette. Gelişmiş ülkeler grupunun 
özellikle ihracatında da petrol üreten ülkelerin ihra
catında artış önemli nispetlere varıyor. Gelişmekte 
olan ülkelerin ihracatındaki artışın daha mütevazi 
oranlarda kaldığını, görmekteyiz. OPEC ülkelerinde 
dahi petrol üretimindeki daralma sebebiyle ihracat 
artışı 1976 yılında % 10,5 seviyesine kadar inebilmiş-
tir. 

Ülkelerin, özellikle petrol ithal eden ve gelişme 
yolunda olan ülkelerin büyük bir kısmı önemli dış 
ticaret açıklan vermişlerdir son yıllarda. OECD ül
keleri içinde sadece dış ticaret açığı vermeyen Fede
ral Almanya'dır. Önemli nispette dış ticaret fazlası 
veren ülkelerin başında şüphesizki OPEC ülkeleri gel
mektedir. 

Ödemeler dengesi ve dış ticaret açıklarındaki bu 
büyük değişiklikler sonucu olarak birtakım paraların; 
şimdiye kadar fevkalâde kuvvetli bildiğimiz ve ulus
lararası birim olarak kabul edebildiğimiz birtakım 
paraların da değerlerinde son yıllarda önemli değiş
meler olmuştur. Bunların başında, dünyanın ortak 
para birimi kabul edebildiği Amerikan dolarında düş

me olmuştur. Fransız frangında, İngiliz sterlininde, 
İtalyan liretinde önemli değer kayıplarını müşahade 
ediyoruz son üç dört yıl içinde. 

Paraların bu değer kaybetmesinin de etkisiyle ye
ni sermaye birikimleri meydana gelmektedir son yıl
larda. Özellikle petrolden hâsıl olan gelirin, OPEC 
ülkelerinin ithalatını % 50'ye yakın oranda artırma
larına mukabil yine de ellerinde mühim miktarda faz
la döviz kalması sebebiyle Avrupa piyasalarında ve 
Amerika piyasalarında petrolden hâsıl olan mühim 
miktarda sermaye yatırılacak yer aramaktadır. OPEC 
in petrolden elde etmiş olduğu gelir 1975 yılında 111 
milyar dolara varmıştır. 1976 yılında bunun 120 mil
yar olacağı tahmin edilmektedir ki, gerçekleşmenin 
de buna yakın olduğu son haberlerde görülüyor. 1977 
yılında son yapılan zamlarla bu rakamın 130 milyar 
doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Meydana gelen bu büyük fonlardan, gelişmekte 
olan veya gelişme yolunda olan bütün ülkeler istifa
de etmek çarelerini aramışlardır. Hatta Amerika Bir
leşik Devletleri dahi petrol fonlarının en mühim müş
terilerinin başında gelmektedir. 

Son üç yılda İtalya, Avrupa para piyasalarından 
8 milyar dolar kredi almıştır, ingiltere'nin almış ol
duğu kredi 10 milyar dolardır; Avrupa para piyasa
larından son olarak sağlamış olduğu iki parti önem
li kredi hariç, Brezilya'nın sağlamış olduğu kredi 8 
milyar dolardır. Meksika'nın 6 milyar, İspanya'nın 5 
milyar dolardır son üç yıl içinde Avrupa para piya
salarından sağladıkları döviz. Avrupa, bu borç alan 
ülkeler içinde özellikle komünist ülkelerin, demirper
de gerisi ülkelerin de yer aldıkları ve önemli meblağ
larla yer aldıkları dikkati çekmektedir. 1976 yılı Ekim 
ayı itibariyle komünist ülkelerin Avrupa para piyasa
larından borçlanmalarının yekûnu; piyasa şartlarıyle 
borçlanmalarının yekûnu 7 milyar doları bulmuştur. 

Sayın senatörler; 
Buraya kadar dünya ekonomisinin fevkalâde kısa 

bir özetini, birtakım gösterge rakamlarını ifade ede
rek vermeye gayret ettim. Şunu söyleyebiliriz ki, dün
ya ekonomisi halen bir denge arayışı içindedir, bir 
sağlam fiyat yapısına kavuşma arayışı içindedir, bir 
büyük istikrar arayışı içindedir. Bu arayışta tabiatıy-
le gelişmekte olan ülkelerin, özellikle ülkemizin daha 
az müteessir olması için, bu anî değişikliklerden da
ha az zarara uğraması için çok dikkatli bir para, kre
di, kambiyo ve borçlanma politikasını yürütme gere
ği aşikârdır. 
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1977 yılının belirtmiş olduğum özelliğine dayana
rak planlı dönemin de genel bir değerlendirmesini yi
ne başlıca gösterge rakamlarını vererek yapmakta 
fayda ummaktayım : 

Türkiye 1963 yılında Birinci Beş Yıllık Planım uy
gulamaya başlamıştır. Yapmış olduğumuz planlar ka
mu sektörü için emredicidir. Kamu kaynağının belir
li bir hedefe varabilmesi için tahsis emri kamu oto
riteleri tarafından verilir. Özel sektör için yol göste
ricidir, özendiricidir. 

1963 yılından beri uygulamış olduğumuz üç plan 
1977 yılı sonunda ikmal edüiyor. Bu 15 nci yılm so
nunu bugünden talimin edebilmek imkânı kanaati
mizce artık elimizdedir. Bunu yapabilmek maksadıy-
le üç plan döneminin başlıca gelişme göstergelerini 
huzurunuzda tekrarlamak istiyorum : 

Birinci Plan Dönemi 1963 - 1967 yılları arasını 
kapsar. Bu plan döneminde 1965 fiyatlarıyle 68 mil
yar 100 milyon liralık sabit sermaye yatırımı yapıl
ması planlanmıştır. Bu miktarın 40 milyar 200 milyon 
lirasının kamu kesimi tarafmdan yapılması, 27 milyar 
900 milyon liralık kısmının da özel sektör tarafından 
meydana getirilmesi yine planlanmıştır. 

Birinci planın uygulamasının sonunda varılan so
nuçlar şudur: Toplam yatırımlarda yüzde 90,3'lük 
bir gerçekleşme elde edilebilmiştir. Kamu yatırımla
rındaki gerçekleşme yüzde 79'dur, özel sektör yatı
rımlarındaki gerçekleşme yüzde 103,9'dur. 

«Bu plan döneminde toplam yatırımların yüzde 
59,9'u kamu sektörü tarafmdan yapılacaktır.» diye 
planlandığı halde, bu oran gerçekleşme sonucunda 
yüzde 52,4'e düşmüştür. Özel sektörün yatırımlar 
içindeki payı plana göre yüzde 40,1 iken, gerçekleş
me sonucunda bu yüzde 47,6 olarak tahakkuk et
miştir. 

İkinci plan dönemi 1965 yılı fiyatlarıyla 110 mil
yar 500 milyonluk yatırım programlamıştır. Bunun 
58 milyar 600 milyonluk kısmının kamu sektörü ta
rafından yapılması, 52 milyar 900 milyonluk kısmı
nın özel sektör tarafından yapılması öngörülmüştür. 
Plan dönemi sonunda toplam yatırımlarda elde edi
len gelişme % 89,5'dir. Kamu yatırımlarında % 
89,4,özel sektör yatırımlarında da % 90,3'lük bir ar
tış elde edilebilmiştir. Toplam yatırımların % 52,6' 
sının kamu sektörü tarafından yapılması planda ön
görülmüş olduğu halde, kamu bu nispetini ikinci 
plan döneminde biraz aşarak toplam yatırımların 
% 53,1'ni gerçekleştirmiştir, özel sektör için planda 
öngörülen nispet % 47,4 olduğu halde, özel sektör 

bir parça gerileyerek % 46,9'luk bir sonuç elde ede
bilmiştir. 

Üçüncü plan dönemi 1973 -1977 yıllarım kap
samaktadır. 1971 fiyatları ile planlanan sabit serma
ye yatırımları 281 milyar 100 milyon liradır. Bunun 
% 56,3'ünü teşkil eden 158 milyar 400 milyon lira-
lık kısmının kamu sektörü tarafından yapılması ön
görülmüştür. % 43,7'sini teşkil eden 122 milyar 600 
milyon liralık kısmmm da özel sektör tarafından ya
pılması öngörülmüştür. Üçüncü plan dönemi, halen 
son yılını idrak ettiğimiz dönem olduğu için, bu plan 
döneminin sektörler itibariyle yatırımlarının dağılı
mı hakkında da kısa bilgi vermek istiyorum. 

Tarım sektörü için 33 milyarlık, 1971 fiyatları ile 
yatırım tahsis edilmiştir. Madencilik için 16,3, ima
lât sanayii için 87,7, enerji için 24 milyarlık yatırım 
tahsisi yapılmıştır. Tarımda, enerjide, eğitimde, sağ
lıkta, diğer kamu hizmetlerinde kamunun yapacağı 
yatırım hedefi, özelin yapacağı yatırım hedefinden 
yüksektir. İmalât sanayiinde, turizmde ve konutta 
özel kesimin kamuya nazaran daha fazla yatırım 
yapması planlanmıştır. 

1977 ydında ikmal edilecek üçüncü plan dönemi 
yatırımlarını, 1977 yılı bütçesinin hazırlanmasına 
üçüncü planın büyük etkisi bakımından yıllar itiba
riyle bir defa daha ifade etmekte fayda var. Daha 
ayrıntılı bilgi vermekte fayda vardır kanaatimce. 

1973 yılı, üçüncü plan döneminin ilk yıhnda 1971 
fiyatları ile 43 milyar 830 milyonluk sabit sermaye 
yatırımı yapılması öngörülmüştür. Bunun 25 milyar 
180 milyonunun kamu tarafından, 18 milyar 650 
milyonunun özel kesim tarafmdan gerçekleştirilmesi 
planlanmıştır. Kamu kesimi 1973 yıhnda 20 milyar 
977 milyonluk yatırımı gerçekleştirebilmiştir; kendi
sine tahsis edilmiş olan pay 25 milyar olmasına kar
şı. Plan hedeflerine göre gerçekleşme % 83,3'tür; 
plan uygulamasının ilk ydında. Plana göre meydana 
gelen sapma kamu yatırımlarında °/0 16,7'dir. Prog
rama göre sapması % 12,9'dur. Buna biraz daha ya
kından bakarsak, sektörler itibarîyle de önemli sap
malar görmekteyiz, üçüncü planın ilk uygulama yı
lında. Meselâ, imalât sanayiinde gerçekleşme plana 
göre % 71,5, sapma % 28,5'tir, 1973 yılında; yani 
üçüncü planın ilk uygulama yıhnda. Madencilikte 
gerçekleşme % 58,3'tür, sapma % 41,7'dir. Tarım
da gerçekleşme % 69'dur, sapma % 31'dir. Buna 
karşılık ulaştırma sektöründe gerçekleşme plana gö
re daha yüksek seviyelerde % 110,1, sapma fazlalık 
olarak % 10,1'dir. Konutta gerçekleşme % 13,3, 



C. Senatosu B : 28 3 . 2 . 1977 O : 1 

sapma da yine planın derpiş etmiş olduğu hedeften 
°/o 13,3, fazla olarak tahakkuk etmiştir. 

Özel sektör için 1973 yılında tahmini olarak plan
lanan yatırım miktarı 18 milyar 650 milyon sabit 
sermaye yatırımıdır. Özel sektör bunu 22 milyar 
901 milyon olarak gerçekleşmiştir. Özel sektörde 
gerçekleşme oranı % 122,79'durj 1973 yılında bu 
gerçekleşme oranı ile tüm yatırımların gerçekleşmesi 
düzeltildiğinde, 1973 yılında yatırımların gerçek
leşmesi mutlak rakam olarak plan hedeflerinin % 
löö'ü şeklinde olmuştur. 

Üçüncü Plamn ikinci uygulama yıh olan 1974 
yılında; 1971 fiyatları ile 49 milyar 350 milyon li
ralık sabit sermaye yatırımları yapılması öngörül
müştür. Bunun 28 milyar 240 milyonunun kamu, 
21 milyar 110 milyonunun da özel kesim tarafından 
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

1974 pragramı, Planın kamu için ayırmış oklu
ğu 28 milyarlık dilime karşı, 26 milyar 375 mil
yonluk kamu yatırımı yapılmasını öngörmektedir. 
Planın 28 milyarı, programın 26 milyarına karşı ger
çekleşme; 22 milyar 393 milyon liradır; kamu ya
tıranlarında 1974 yılında. Gerçekleşme yüzdesi 
programa göre % 79,2'dir, sapma 20,8'dir. 

1974 yılında imalât sanayiinde plana göre ger
çekleşme % 66,5, sapması % 33,5; madencilikte 
gerçekleşme °/Q 59,7'dir, sapması °/0 40,3; tarımda 
gerçekleşme % 71,1, sapması % 28,9; eğitimde ger
çekleşme % 66,3, sapma % 33,7 olarak bu mühim 
sektörlerde önemli eksilişler görüyoruz 1974 yılı 
yatın m uygulamalarında. Ancak, ulaştırmada yi
ne gerçekleşme % 107,6; planın öngörmüş olduğu 
dilimden % 7,6 bir fazlalık tahakkuk etmiştir. Özel 
sektör için 21 milyar 110 milyon liralık plan hedefi 
24 milyar 337 milyon olarak gerçekleşmiştir. Özel 
sektörün gerçekleşme oranı % 115*dü> 

1975 yıh planlı uygulamanın; Üçüncü Plan döne
minin 3 ncü yıh. 1971 fiyatları ile 55 milyar 530 
miîyon liralık sabit sermaye yatırımı yapılması öngö
rülmüştür. Bunun 31 milyar 530 milyonunun ka
mu, 24 milyarının özel sektör tarafından yapılması 
planlanmıştır. 

1975 yıh programı, kamu sektörü için 30 milyar 
441 milyon sabit sermaye yatırımını hedef almıştır. 
Gerçekleşme 29 milyar 183 milyon liradır. Plan he
deflerine göre gerçekleşme % 92,5'tir; 1975 yılında. 
Plandan sapma % 7,5, program hedeflerine göre 
gerçekleşme % 96'dm Programdan sapma % 4'tür, 
1975 yılında. 

1975 yılında sektörel duruma biraz daha yakından 
bakarsak; imalât sanayiinde gerçekleşme plan hedef
lerine göre % 96,3'tür. O yıla kadar imalât sana
yiinde hiçbir yıl bu gerçekleşme tahakkuk ettirile
memiştin Program hedeflerine göre 1975 yılında 
imalât sanayiinde artış vardır. Program hedefleri
nin % 16,2'sidir gerçekleşme. Madencilikte Plan 
hedeflerine göre gerçekleşme % 64,6'dır. Program 
hedeflerine göre gerçekleşme % 88,6'dır. Tarım 
sektöründe plan hedeflerine göre % 77,6 program 
hedeflerine göre % 88,5'lik gerçekleşme elde edil
miştir. Ulaştırma sektöründe elde edilen gerçekleşme 
% 119,5'tin Program hedeflerine göre % 90,5'tir. 
Özel sektör için programlanan 24 milyarlık yatırım, 
30 milyar 391 milyon olarak gerçekleşmiştir. Özel 
sektörün gerçekleşme oranı % 126'dır. Toplam ya
tırımlarda 1975 yılında gerçekleşme oranı programa 
göre % 107'28'dir, 1975 yıh toplam yatınmlarında 
program hedeflerini % 7'nin üzerinde aşarak ger
çekleşmiştir^ 

1976 yılına geliyorum; Üçüncü Planın 4 ncü yı
lma. 1976 ymnda 1971 fiyatları ile 62 milyar 390 
milyon liralık sabit sermaye yatırımı yapılması he
def alınmıştır. Bu miktarın 35 milyonunun kamu, 
27 milyar 390 milyonunun özel sektör tarafından ya
pılması planlanmıştır. Kamu sektörü hedefi planda 
35 milyar olarak gösterildiği hakle, 3 yıldaki ger
çekleşmelerin vermiş olduğu sonuçlarda plan hedef
lerinin genel dengesinde bir gerileme olduğu müşaha-
de edilerek program, planın 35 milyarlık dilimini, 
38 milyar 967 milyon olarak tespit etmiştir; yani 
takriben plana göre 4 milyarlık bir fazla yatırım 
yapma hedefi kamu sektörü için verilmiştir. Bu 
4 milyar 1971 fiyatlanyle ifade edilmektedir. 

Elimizdeki henüz kesinleşmemiş son tahminlere 
göre, kamu sektörü kendisine verilmiş olan bu he
defe 35 milyar 100 milyon civarında bir yatırım ger
çekleştirerek yaklaşma gayretindedir. 

1976 yılında bu arz etmiş olduğum tahmin ger
çekleşirse, (ki, aşacağım umuyoruz) 1976 yıh kamu 
sektörü yatırımlarında plana göre sapma yoktur. 
Ancak, plana göre daha yüksek tespit edilmiş olan 
program yatırımlarının bir parça gerisinde kalınması 
mümkündür. 

1976 yılında özel sektör için 27 milyar 390 mil
yonluk yatırım yapılması planlanmıştır; gerçekleşme
nin 32 milyar 435 milyon olacağı tahmin edilmekte
dir. Özel sektörün gerçekleşme oranının °/0 118 ol
ması beklenmektedir ve demin ifade etmiş olduğum 
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kesine yakın tahminlere göre, 1976 yılında da yatı
rımların plana göre gerçekleşme oram % 108,2 ola
caktır; yani planm 1976 yılı için ayırmış olduğu di
lim % 8,2 aşılarak tahakkuk ettirilmiş olacaktır. 

1973 - 1976 yularında, bu 4 yılda kamu sektö
rü için plan 119 milyar 900 milyonluk bir yatırım 
hedefi öngörmüştür. 4 yılın programları bunu 119 
milyar 800 milyon olarak tespit etmiştir; yani mutlak 
değerler olarak plan ve programların yapmış olduğu 
tespitler birbirini tutmaktadır, 4 yılın sonunda. 

Ancak, planm ilk 3 uygulama yılında görülen ge
rilemeler, programın bu hedeflerine rağmen 1976 yı
lı sonunda da kamu sektörü için verilmiş olan 5 yıl
hk hedefin gerisinde kalınacağını göstermektedir. 
Bu itibarladır ki, 1977 yılı programı hazırlanırken 
ve buna dayalı olarak bütçesi hazırlanırken, ilk 4 
yılın gelişmesi sonuçları dikkate alınarak 1977 yılın
da bu gelişmeyi telâfi edici ve Üçüncü Planm ger
çekten tespit etmiş olduğu yatırım dilimlerinin ta
hakkuk etmesini sağlayıcı yeni yatırım hedefleri tes
pit etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

O itibarladır ki, 1977 yılı yatırım dilimlerini 
değerlendirirken, bu 1977 yılı programının bir telâ
fi programı olduğunu, ilk 3 senede meydana gelen 
açıkların 4 ncü senede kapatılamaması sebebiyle 1977 
yılında plamn o yıl için ayırmış olduğu dilimin üze
rinde yatırım yapmak mecburiyeti hasıl olduğunu, 
bu mecburiyetin üçüncü planın bütün dengesini sağ
lamak zorunluğundan geldiğini ve Türkiye'nin 4 ncü 
ve daha ileri yıllarda hazırlayacakları planlar için 
ekonomik altyapının ve fizikî altyapının böyle bir 
telâfiyi Türkiye için bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkardığını; bir telâfi programı yapılmadığı takdirde, 
Türkiye'nin Üçüncü Plandaki ekonomik geliremeler-
den uzun müddet müteessir olacağı fikri 1977 yılı 
programı ve ona dayalı bütçesi hazırlanırken hâkim 
olmuştur. 

Değerli senatörler; 
Yatırımlardaki bu gelişmeyi ifade ettikten sonra, 

şimdi plan dönemlerinde gavri safi millî hâsıladaki 
gelişmeleri yine gösterge sayılabilecek rakamlarla hu
zurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Birinci Beş Yıllık Plan ortalama olarak % 7 kal
kınma hızını hedef almıştır. 1963 yılında % 7,7'lik 
gayri safi millî hâsılada gelişme elde edilmiştir. 1964 
yılında elde edilen gelişme % 4,9; 1965 yılında % 4,6; 
1966 yılında % 10,3; 1967 yılında % 6,1 olmuştur. 
Bu rakamlar dikkate alınarak yapılan 5 yıllık orta
lama; yani Birinci Beş Yılhk Planm ortalaması 

°/o 6,7'dir, hedefi de % 7'dir, plan hedefine önemli 
nispette yaklaşmış bir gerçekleşme görmekteyiz, Bi
rinci Plan dönemi sonunda. 

İkinci Plan dönemi aynı şekilde % 7'lik bir kal
kınma hızını öngörmüştür, 5 yıllık dönem için orta
lama olarak. 1968 yılında °/0 6,7'lik bir hız elde edi
lebilmiştir, 1969'da % 6,3; 1970'de % 5,5; 1971'de 
% 9,2; 1972'de % 7,6 kalkınma hızları elde edilmiş
tir, 5 yıllık ortalama % 7'dir. İkinci Planın hedef 
aldığı gelişme hızı da % 7'dir. İkinci Plan global den
gede, makro dengede hedefini aynen gerçekleştirmiş
tir denilebilir. 

Üçüncü Plan, ilk iki planın gelişme hızını aşan 
bir yeni büyük hedef tespit etmiştir. Bu, plan ortala
ması olarak % 7,9'luk bir kalkınma hızıdır. Gerçek
leşme 1973 yılında % 5,5'tir, 1974 yılında % 7,4'tür, 
1975 yılında % 7,9'dur. Üçüncü Plan dönemi içinde 
henüz 1976 yılının kesin rakamları elimizde yok; 
Üçüncü Plan döneminin ilk 3 yılında planın göster
miş olduğu hedefe varabilen yegâne yıl 1975 yılı ol
muştur. 

1976 yılı için yapılan ilk tahminler gayri safi 
millî hâsılada % 7,2'lik, gayri safi yurt içi hâsılada 
da % 8,2'lik artışın gerçekleşebileceğini öngörmek
tedir. Burada bir önceki yılın % 10,9'luk tarım geli
rine karşın, 1976 yılında tarımın °/0 3,8 olarak gerçek
leştiği var sayılmıştır; bu demin arz etmiş olduğum 
1976 yılı gelişme hızı hakkındaki tahminler. Ancak 
henüz kesinleşmiş rakamlar elimizde yoktur, yeni 
tahminler yapdacak ve öyle ümit ediyoruz ki, Hazi
ran ayına doğru 1976 yılının kesin sonuçları alınmış 
olabilecektir. 

Ancak, burada işaret edilmesi önemli bîr nokta; 
1976 yılında sanayi sektöründeki gelişme % 11,5 ora
nına varabilmiştir. Bu da yine Üçüncü Plan döne
minde elde edilen en yüksek sanayi gelişme hızıdır. 
Hatta bütün plan dönemleri içinde ender bir - iki sa
nayi hızından bir tanesi 1976 yılında sağlanabilmiş
tir. 

Yine bir noktaya daha işaret etmek lâzım; gay
ri safi millî hâsılada ilk tahminlerine göre söyleye
bildiğim % 7,2'lik artış, gayri safi yurt içi hâsıla 
için % 8,2'dîr. Bu, dış âlem gelirlerinin 1976 yılın
da ümit edilenin altında gerçekleşmiş olduğunu ifa
de ediyor. Yoksa ekonominin, kendi millî kaynakla
rımızın gelişmesinin ifade ettiği hız % 8,2'dir; 1976 
yıh için. 

Fiyatlardaki gelişmeye gelince : 
Fiyatlar Birinci Plan döneminde ve İkinci Plan 

döneminin ilk 3 yılında makul bir seviyede tutulabil-
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mistir. Fiyatlarda nispî bir istikrarın mevcut olduğu 
Birinci Plan dönemi ve İkimi Plan döneminin ilk 3 
yılı için söylenebilir. 

Toptan eşya fiyatları 1964 yıhnda % 7,2; 1965'te 
% 8,1; 1966'da % 4,8; 1967'de % 7,6 artmıştır. Bi
rinci Plan döneminin ortalama fiyat artışı (nispî bir 
ortalama olduğunu ifade edeyim) % 5,7 şeklindedir. 

İkinci Plan döneminde 1968'de fiyatlardaki artış 
yüzde 3,2'dir. İleri derecede gelişmiş, sanayileşmiş 
ülkelerde dahi özlenilen bir fiyat artışıdır, 1968'de 
elde edilmiş olan bu rakam. 1969'da yüzde 7,2'dir, 
1970'de yüzde 6,7'dir. İşte Türkiye'de fiyat artışla
rı bu tarihten sonra başlamaktadır. 

1971 yılında, bir önceki yılın yüzde 6,7'sine kar
şılık elde edilen fiyat artışı yüzde 15,9'dur. 1972'de 
yüzde 18 olarak İkinci Plan dönemi ikmal edilmek
te, son iki yılın getirmiş olduğu bu ağırlık sebebi ile 
İkinci Plan döneminin yine genel nispî ortalaması 
yüzde 10,2 şeklinde belirlenebilmektedir. 

Üçüncü Plan dönemine fiyatlardaki bu hızlı artış 
ile girilmiştir. 1973 yıhnda toptan eşya fiyatlarında 
elde edilen ortalama artış hızı yüzde 20,5?tir. 1974 
yılında elde edilen artış hızı yüzde 29,9'dur. 1974 yı
lının fiyatlarındaki bu artış rakamı planh dönemin 
rekor rakamıdır. 1974 yılına kadar tespit edebildiği
miz fiyat artışları içinde bu rakama varan bir başka 
yılı bulmak mümkün değildir. 

1975 yılında fiyatlarda nispî bir istikrara kavu-
şulduğu söylenebilir. Elde edilen ortalama artış yüz
de 10.1'dir. Ancak 1976 yılı, 1975 yılının bu nispî 
iyiliğini aynen takip edememiştir. 1976 yılında fi
yatlarda kesine yakın olarak ifade edebileceğim ge
lişme yüzde 16,6'dır. Bu sonuç tabiatıyle 1975 yılına 
nazaran beğenilen bir sonuç değildir. Çünkü 1975'te 
elde edilen yüzde 10,1'dir, ama 1974'e nazaran iyi 
bir sonuçtur; yüzde 29,9'a karşı yüzde 16,6. Hatta 
Üçüncü Planın ilk uygulama yılı olan 1973'e nazaran 
da iyi bir sonuçtur. Çünkü 1973 fiyatları da yüzde 
20,5'tir. 

Değerli senatörlerin dikkatlerine bir defa daha 
sunmak isterim ki, Türkiye gelişme yolunda petrol 
üreticisi olmayan bir ülkedir» İleri derecede sanayi
leşmiş ülkelerde dahi fiyat artışlarının hammadde ve 
enerji fiyatlarının anî değişmesi sebebiyle ne hallere 
gelebildiğini biraz evvel ifade etmiştim. Türkiye'nin 
1975 ve 1976 yılında almış olduğu bu neticeler par
lak neticeler değildir; ama dünyanın maruz kalmış 
olduğu büyük ekonomik sıkıntı karşısında gelişmiş 
ülkelerin dahi kendi dengelerini tesis etmedeki büyük 
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güçlükleri karşısında, meydana gelen büyük dış tica
ret açıklan karşısında Türkiye'nin elde edebilmiş ol
duğu bu fiyat artışım da küçümsememek gerekir. 

1975 ve 1976 yıliramda meydana getirilen bu ne
ticede o iki yıl içinde alınmış olan fiyatları etkileyici, 
fiyatların daha fazla artmasını önleyici önemli ted
birlerin rolü büyüktür. Öncelikle 1975 ve 1976 yılı 
bütçeleri gerçek kaynaklarla finanse edilmiştir. Açı
ğa iltifat edilmemiştir. Enflasyon parası ile bu büt
çeler finanse edilmemiştir. 1975 bütçesi denk kapa
tılmıştır, 1976 bütçesinin de denk olarak kapatılma
sını beklemekteyiz, veyahut da küçük bir açık ile ka
patılmasını mümkün görmekteyiz. 

Devletin ürettiği temel mallarda tüketiciyi koru
yan ve aynı zamanda bu malları girdi olarak kulla
nanların zincirleme fiyat artışlarına mahal vermele
rini önleyen bir fiyat politikası güdülmüştür. Dev
letin ürettiği malların çok büyük bir kısmının fiyat
ları sabit tutulmuştur. 

Yine mal darlığı, mal kıtlığına ve bunun sebebi
yet verebileceği fiyat artışlarına mani olacak bir it
halât ve kambiyo politikası uygulanmıştır. Yerli üre
timin artırılması için ayrı bir para - kredi politikası 
uygulanmış, sanayimizin tam kapasitede çalışabilmesi 
imkânları getirilmiştir, mühim mikyasta da bundan 
sonuç alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Toptan eşya fiyatlarında bahsetmiş olduğum bu 

gelişmenin çoğu zaman yeteri! olmadığı, asıl tüketi
ci endekslerinin ne dediğinin ifade edilmesi gerekti
ği çoğu zaman tenkit konusu yapılabilmektedir. Bu 
itibarladır ki, Ankara ve İstanbul geçinme endeksle
rinden de misaller vermek isterim; sadece Üçüncü 
Beş Yıllık Plan dönemi rakamlarını sunuyorum: 

Ankara geçinme endeksi 1973 yılında yüzde 15,8' 
ilk bir geEişme göstermiştir. 1974 yılında yüzde 
15,4'Lük, 1975 yılında yüzde 19'iuk, 1976 yıiuıda yüz
de 16,4'lük bir gelişme göstermiştir. 

İstanbul geçinme endeksi 1973 yılında yüzde 14, 
1974 yılında yüzde 23, 1975 yıhnda yüzde 21, 1976 
yıîında yüzde 17,4'Kik bir gelişine göstermiştir. 

Yine görülüyor ki, 4 yıllık plan uygulamasında 
İstanbul geçinme endeksi birinci yılda; yani 1973' 
de yüzde 14 ve bir de 1976 yıhnda, yani 4 ncü yı
hnda yüzde 17,4'dür. Bunun yanında 1974'de yüz
de 23,9, takriben yüzde 24, 1975'de yüzde 21 civa
rında bir gelişme göstermiştir. 

Bunun yanında birtakım temel girdi niteliğinde
ki fiyatlarda olan istikrarı da huzurunuzda ifade 
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etmek isterim. Bunların başında Devletin ürettiği 
kömür gibi, elektrik gibi, demir - çelik gibi, şeker 
gibi fiyatlar gelmektedir. Kömür 1973 yılında 580 
liradır , 1974'de, 1975'de, 1976 yılında da kok 580, 
linyit 250 liradır. Elektrik 1973 yılında 38 kuruştur, 
1975 yılında da 38 kuruştur, 1976 yumda 41 kuruş
tur. 

Kâğıtda, çimentoda, demirde benzeri fiyat mu
kayeselerini vermek lâzım. Ancak harcıâlem tüke
tim mallarında ve temel tarım girdilerinde daha 
enteresan sonuçları müşahade etmek mümkün. Şe
ker 1973 yılında 360 kuruştur, 1974 yılında 730 ku
ruş yapılmıştır, 1975 yılında 730'dur; Halen 730'dur. 

Gübre fiyatları bir enteresan gelişme göstermiş
tir; tarımın temel girdisi olan gübre... Özellikle çok 
kullanılan gübrelerden amonyum sülfat ve amon
yum nitratın fiyatlarını ifade etmek isterim. 

1973 yılında 64 kuruş olan gübre 1974 yılı 
1 Ağustosunda 192 kuruştur. 23 Mayıs 1975'de bu 
192 kuruş 125 kurusa indirilmiştir. 18 Eylüî 1975'te 
de 110 kuruşa indirilmiştir. 

Petroi ürünlerinde aynı gelişmeyi görüyoruz. 
Özellikle gazyağı; tonu 1973'de 1 380 lira iken, 1974' 
de 2 798 lira olmuştur. Bu fiyat 1975'de muhafaza 
edilmiş, halen 2 798 liradır. Motorin ve benzinde ay
nı fiyatlar korunmuştur. 

Bu 1975 ve 1976 yıllarında fiyatların korunma
sı birtakım başka faktörlerin de dikkate alınması
nı gerektirmiştir. Bu faktörlerden bir tanesi de, mü
himini, tarım ürünlerinin desteklenmesi vesilesiyle 
tarım üreticilerinin eline verilen geniş satm alma 
gücünün büyüklüğüdür. 

Destekleme ürünlerinin mubayaası maksadıyîe 
1973 yılında Türk çiftçisine intikal! ettirilen para 
9 milyar 360 milyon liradır. 1974 yılında bu miktar 
20 milyar 93 milyon liradır, 1975 yılında 28 milyar 
288 milyon liradır, 1976 yılında 34 milyar 600 mil
yon liradır. Buğday üreticisine 1974 yılında 1 mil
yar 683 milyon lira para ödenmiştir; buğday mü-
baayası sebebiyle. 1975 yılında ödenen 5 milyar 
790 milyon, 1976 yılında ödenen 7 milyar 800 mil
yon liradır. 

Değer îi arkadaşlarım; 
Burada fiyatlardan kimlerin müteessir olduğu

nu, ne şekilde müteessir olduğunu ifade edebilmek 
için bir mukayese de vermek istiyorum. 

En büyük kitlemiz çiftçi ve köylü kitîemizdir. 
Sattığı bellidir, aklığı bellidir. Muayyen malları sa
tar, bu sattığı malın karşılığında da kendisi için 

— 12 

3 . 2 . 1977 O : 1 

önemi haiz birkaç malı anr. Meselâ, bir buğday sa
tıcısını dukkate alırsak; bir buğday satıcısı 1973 yı
lında satmış olduğu bir kilo buğday karşılığında 
0,8 litre gazyağı alabilmektedir. 1974 yılında bu 
miktar 0,7 litreye indirilir. 1975 yılında bir kilo buğ
day karşılığında alınabilen gazyağı yine 0,8 litreye 
çıkanlar. 1976 yılında bu mliktar 0,9 litreye çıkarılır. 
Buğday satıcısının buğday satmakla, gazyağı al
mak için yapmış olduğu alışverişte fiyatların art
mış veya eksilmiş obuasından elde etmiş olduğu so
nuç budur. 1974'te 0,7 litre gazyağı alabilen bir 
buğday satıcısı, şimdi 0,9 litrelik; yani takriben 200 
santiiitrelâk bir fazla gazyağı almak imkânına sa
hiptir bir kilo buğdayına karşılık. 

Yine 1973'te bir kilo buğday satarak 1,6 kilo
gram gübre alabilen Türk köylüsü, 1974'te bir kilo 
buğdayına karşı 900 gram gübre alabilir hale gel
miştir. Ama, 1975 yılında Türk köylüsü yeniden 
1 kI?o 600 gram gübre alabilir hale getirilmiş bir 
küo buğday karşılığında. 1976 yılında Türk köylü
sünün bir kilo buğdayı karşılığında alabildiği güb
re 1 kilo 800 gramdır. 1974 yılında 900 gramdır; ya
ni Tikk köylüsü 1974 yılında aldığı gübrenin 2 mis
lini bir kilo buğday karşılığında 1976 yılında alabil
mektedir. 

Aynı şeyi linyit kömürü için bakarsak; 1974 yı
llında 8,4 kilogram linyit almak mümkünken, bir ki
lo buğday karşılığı; 1976 yıiknda 10,4 kilogram lin
yit almak mümkündür. 

Bu mukayeseleri pamuk, tütün, ayçiçeği ve fın-
ddv üreticisi için yapmak mümkündür. EMmde ba 
mukayeseleri gösteren listeler vardır. Bu listeler şu
nu gösteriyor ki, esasen Türkiye'nin nüfusunun bü
yük bir kısmı tarımla meşguldür. Bunların büyük 
bir kısmı buğday üreticisidir. Büyük bir kısmı pa
muk, tütün, ayçiçeği ve fındık üreticisidir. Bu te
me! malları üreten Türk köylüsü bunların karşı
sında da, demin ifade etmiş okluğum gaz, gübre, 
benzin, linyit, elektrik gibi birtakım temel malla
rı almak için parasının büyük kısmını harcamak
tadır. 

İşte Türk köylüsünün satın alma gücü; yani Tür
kiye'nin nüfusunun büyük bir kısmını teşkil eden 
kesiminin satm alma gücü, takip edilen fiyat poli-
tikalarıyîe, takip edilen destekleme poîltikaîanyle 
1973 ve 1974 yıllarına nazaran bazen iki misline 
varabilen bir gelişme gösterebilmiştir. Bunu tabia-
tjyie iyi tetkik edilmiş, arasındaki fiyat dengeleri 
ve mukayeseleri iyi hesaplanmış bir destekleme 



C. Senatosu B : 28 

fiyat tespitine, yine kamunun ürettiği veyahutta 
temel girdi niteliğindeki mallar üzerinde güdülen 
istikrarlı fiyat politikasına bağlamaktan başka se
bep de yoktur. 

Değerli senatörler; 
Ödemeler dengesinden bir parça bahsetmek is

tiyorum. 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık planlar Tür

kiye'nin dış ticaret açıklarının devam edeceğini- ön
görmektedir. Birinci ve İkinci Plan döneminin or
talarına kadar dış tiacret açıklarının meydana ge
tirdiği dengesizlikler, sağlanan uzun vadeli dış pro
je kredileriyle yine o tarihlerde sağlanan program 
krediSeriyle ve kısa vadeli sermaye hareketleriyle 
karşıIanabiEmiştir. 

1971 yılında bir yeni önemli] faktör daha öde
meler dengemizin kalemleri arasına girmiştir. Bu 
yeni önemli faktör, ondan evvefki seneler ihmal edi
lebilecek rakamlarda olan işçi dövizleridir. 

Birinci Pîan 5 yıl için 2 milyar dolarlık ihracat 
yapılmasını öngörmüştür. Yapılan 5 programda, 
programlanan ihracat 2 milyar 93 milyon dolardır. 
Plana göre programların sapması % 5 civarındadır. 

Birinci Plan döneminde gerçekleşen ihracat 2 mil
yar 256 milyon dolardır. Birinci Planın gerçekle
şen ihracatı plana göre % 13 fazladır, programa gö
re de % 8 civannda fazladır. 

Birinci Plan 3 milyar 203 milyon dolarlık itha
lât öngörmüştür. Programlar 5 yıl için bunu 3 mil
yar 397 mifyon doîar olarak programlamışlardır. 
Programların plana göre sapması Birinci Planda 
% 6 civarındadır. Birinci Plan döneminde 3 milyar 
209 milyon dolarlık ithalât yapılmıştır. Plana göre 
ithalât gerçekleşmesi % lOO'dür; yani Birinci Plan, 
o p!an dönemi içinde ne kadar ithalât yapılacağını 
5 yi! öncesinden büyük bir kesinlikle görmüştür 
denilebilir. Programa göre ithalât gerçekleşmesi 
% 6'hk bir eksiklik ifade etmektedir. 

Birinci Plan dönemi için bütün dış ticaret açı
ğı 944 milyon dolardır ve Birinci Pîan döneminde 
tihracatm ithalâtı karşılama oranının % 62 olması 
öngörülmüştür. Bu % 70,5 olarak da gerçekleşmiş
tir, Birinci Plan dönemi sonunda. 

İkinci Beş Yıllık Pîan, 1968 - 1972 yılları için 
3 milyar 115 milyon dolarlık ihracat öngörmek
tedir. İkinci Beş Yıllık Planın programları 5 yıl için 
3 milyar 45 milyon dolarlık ihracat programlamış
lardır. Programların plana göre sapması eksi % T 
dir. İkinci Pîan döneminde gerçekleşen ihracat 3 
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milyar 183 milyon dolardır. Plan hedeflerine göre 
°/0 2'IDk bir fazlayı ifade etmektedir, program he
deflerine göre de % 4,5lik bir fazlayı ifade etmek
tedir. 

Yine İkinci Pîan 5 yıî için 4 milyar 865 milyon 
dolarlık bir ithalâtı öngörmektedir. Programlar 4 
mûSyar 920 milyon dolarhk bir ithalâtın 5 yıl için
de yapılmasını ifade etmektedirler. Programların 
plana göre sapması % 1 civarındadır. 

İkinci Pîan döneminde fiilen gerçekleşen itha
lât 5 milyar 247 milyon dolardır. Plana göre % 8' 
l_k bir sapma vâki olmuştur; % 8 fazla ithalât vâki 
o!muştur. Programlara göre de % 6,5Ik fazla itha
lât vâki olmuştur. 

İkinci Puanın öngörmüş olduğu dış ticaret açı
ğı 2 miFyar 64 milyon dolardır ve bu plan dönemin
de ihracatın ithalâtın % 64'nün karşılanması öngö
rülmüştür. Karşılanan % 60,6'dır. 

Görüldüğü gibi ilk iki planda gerek ithalâtta ge
rek ihracatta planın ve programların tespit etmiş 
olduğu hedeflerle, gerçekleşmiş olan hedefler bir
birine fevkalâde yakındır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda bu yakınlığı görmek 
mümkün olmayacaktır. Üçüncü Beş Yıllık Plan 5 
yi] için (ki, 1977 yılı programı da dahil bunu prog
ram rakamı olarak ifade edeceğim) 5 milyar do
larlık bir ihracat öngörmektedir. Programların 5 yıl 
için tespit etmiş olduğu ihracat 8 milyar 900 milyon 
dolardır. Programların plana göre sapması % 78' 
dir. 

Üçüncü Beş Yıllık Pîan 8 milyar 198 milyon do
larlık ithalât Öngörmüştür. 1977 yılı program ithalâ
tını da zikredersek, programlanan ithalât 19 milyar 
do'ardır. Planın 8 milyar 198 milyonuna karşılık, 
19 milyar dolarhk ithalât programlanmıştır. PJiana gö
re sapma % 132'dir Üçüncü pîanda. 

Yine plan dönemi için planın öngörmüş olduğu 
dış ticaret açsğı 3 milyar 198 milyon dolardır. Prog
ramlanan dış ticaret açığı 10 milyar 100 milyon dolar
dır. Plana göre sapma, % 300'e varabilmektedir. 

DeğerSi senatörler; 
Üçüncü Plan döneminin gerek gelişme hızların

da gerek fiyatlarda yıllar itibariyle daha yakından 
huzurlarınıza sunmayı faydalı görmüştüm. Ödeme
ler dengesi bakımından da yıllar itibariyle birta
kım teme! bilgileri vermekte fayda umuyorum. Çün
kü, Üçüncü P!anın aşağı yukarı dördüncü yılının 
sonuçlan kes"n bir şekilde be:3i olmuştur. Üçüncü 
Planın geneî değerlendirmesini yapabilme imkânla-
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rı ufukta görülmüştür. Bu ise dördüncü plan ha
zırlaması için en mühim rehberlerden biri olacak
tır. 

Üçüncü Planın ilk yılı olan 1973 yılında plan 
825 milyon dolarlık ihracat öngörüyor, program bu
nu 900 milyon dolar olarak tespit etmektedir. Prog
ramın plana göre sapması, % 9'dur. 1973 yılında 
gerçekleşen ihracaat 1 milyar 317 milyon dolardır. 
Gerçekleşen ihracatın plana göre sapması % 59,6' 
dır, programa göre sapması % 46,3'dür. Yani 1973 
yılı ihracatı, programına göre % 46,3'Iük bir fazlalık
la gerçekleşmiştir. 

1973 yılında, plana göre 1 milyar 430 milyon 
dolarlık ithalât yapılması gerekmektedir. Pragram 
bunu 1 milyar 650 milyon dolar olarak tespit et
miştir; planın % 15,3 fazlasıyle... Program, plan
dan °/G 15,3'Iük bir sapma göstermektedir. 1973 yılın
da gerçekleşen ihracat 2 milyar 86 milyon dolar
dır. Bunun Plana göre sapması % 46,8. Programa 
göre % 26,4'dür. 1973 yılında öngörülen dış ticaret 
açığı 605 milyon dolardır. Gerçekleşen 769 milyon 
dolardır. Yine 1973 yılında ithalâtın % 57,7'sini ih
racat ile karşılanması plana göre öngörülmüştür, 
gerçekleşme % 63'dür. 

1974 yılı Üçüncü Planın ikinci uygulama yılın
da plan, 9-10 milyon dolarlık ihracat öngörmüş
tür. Program 1 milyar 410 milyon dolarlık ihracat 
öngörmüştür. Programın plana göre sapması % 
54'düı. İhracat 1 milyar 532 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir; plana göre % 63,3, programa göre 
°/o %4 farklılık göstererek.. 

1974 yılında plan 1 milyar 532 milyon dolar it
halâtı öngörmektedir, program bunu 2 milyar 550 
milyon dolar olarak tespit etmektedir. Programın, 
p!ana göre sapması % 66,5. İthalât, planın 1 milyar 
532 milyon, programın 2 milyar 550 milyon dolar
lık tahminlerine karşılık 3 milyar 777 milyon dolar 
oüarak gerçekleşmiştir, 1974 yılında. İthalâtın plana 
göre sapması % 146,5, programa göre sapması % 
48,1'dir. 

Yine plan 1974 yılı için 622 milyon dolarlık 
dış ticaret açığı öngörmüştür. Ancak 1974 yılı so
nunda gerçekîeşen dış ticaret açığı 2 milyar 245 
milyondur. Plana göre sapma °/0 261, programa göre 
% 195,2 şeklinde bir sapma görülüyor. 1974 yılında ih
racatın, ithalâtın % 59,4'ünü karşılaması öngörü
lürken, bu karşılama oranı ancak % 40 olabilmiş
tir, 

Görüldüğü gibi iki uygulama yılında ödemeler 
dengesinde, ithalâtta ve ilıracatta planın tayin etmiş 
olduğu hedeflerden önemli nispetlerde sapmalar vâ
ki olmuştur. Artık bunu ufak tahmin yanılmaları 
şeklînde izah etmek mümkün değildir. Yani şunu 
söyleyebiliriz ki, 1973 ve 1974 yılı gerçekleşmeleri
ne bakarak, ödemeler dengesi, ithalât ve ihracatın 
planla olan irtibatını devam ettiremediklerini ifade 
etmek mümkündür. Bu devam ettirememe hali, sa
dece 1973 yılından önce hazırlanmış olan plan için 
değil, aynı yıl için hazırlanan program için de varit
tir. 

1975 yılında plan 1 milyar dolarlık ihracatı ön
görmektedir. Programlanan ihracat 2 milyardır. Pla
na göre sapma, % 100'dür, 1975 yılında gerçekleşen 
ihracat 1 milyar 401 milyon dolardır. Gerçekleşme, 
plana göre % 40,1 fazladır, programa göre % 30 
eksiktir, 1975 yılında. 

1975 yılında yine plana göre 1 milyar 637 mil
yon doüarhk ithalât yapılması gerekmektedir. Aynı 
yıl program 4 milyar dolarlık bir ithalâtı hedef al
mıştır. Programın plana göre sapması % 144. Buna 
karşı gerçekleşen ithalât 4 milyar 738 ıni'yon dolar
dır. Gerçekleşmenin plana göre sapması % 189, 
programa göre sapması °/0 18,4'dür. Plan yine 1975 
yılı için 637 milyon dolarlık dış ticaret açığı öngör
müştür ve ithalâtın % 61'ini ihracat tarafından kar
şılanacağını derpiş etmiştir. Programlanan dış tica
ret açığı 2 milyar dolardır. Bu, plana göre % 214' 
îük bir sapmayı ifade ediyor, gerçekîeşen dış ticaret 
açığı 3 milyar 338 milyon dolardır. Plana göre sap
ma, % 423,8'dir. Programa göre sapma % 66.8'dir. 

Üçüncü Plan, 1976 yılı için 659 milyon dolarlık 
dış ticaret açığını öngörüyor, program 2 milyar 900 
milyon olarak bunu tespit ediyor. Gerçekleşen dış 
ticaret açığı 3 milyar 268 milyon dolardır. 

1976 yılında plana göre 1 milyar 749 milyon do
larlık ithalât yapılması öngörülmüştür. Program bu
nu 5 milyar olarak tespit etmiştir. Gerçekleşen it-
ha'ât, 5 milyar 128 milyon dolardır. Programa göre 
gerçekleşmenin farkı % 2'dir, plana göre gerçekleş
menin farkı, °/0 193'dür. 

GörüÜdüğü gibi, 1976 yılında programla gerçek
leşme arasında gerek ithalâtta, gerek ihracatta en bü
yük yakınlaşma sağlanabilmiştir. Yani program, yılı 
içinde olabilecek gelişmeyi 1976 yılı içinde kesine 
yakın bir şekilde öngörebilin iştir. İhracat rakamın
daki sapma biraz önemlice ifade edilebilir. Çünkü, 
2 milyar 100 milyonluk ihracat programlanmasına 
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mukabil, 1 milyar 940 milyon dolar civarında ihra
cat gerçekleşmiştir. Yüzde 9 civarında bir sapma va
ki olmuştur, 1976 yılında ihracatta. 

İlk dört yıllık ödemeler dengesi sonuçlarına ba
kıldığında, Türkiye'nin Üçüncü Plan hazırlanırken 
kalkınmasının gerektirdiği ithalâtın tam olarak bu 
plan içine yerleştirilemediği, yine Üçüncü Plan 
hazırlanırken dünya konjonktüründe meydana ge
lecek anî değişikliklerin haklı olarak bu derece 
önemli olabileceğinin hesaplanamadığını ifade etmek 
gerekir. 

Bu itibarladır ki, Üçüncü Planın özelikleri son 
üç yılında ödemeler dengesinin idaresi meselesi 
planda öngörülmüş olan tedbirlerle mümkün olama
mıştır. Çünkü pîan, bu rakamları öngörmemiştir, 
p!an bu gelişmeyi öngörememiştir. 

Sayın senatörler, 
1976 yılı içinde para ve kredi politikalarında, bi

raz evvel arz etmiş olduğum gibi, yatırımların za
manında yapılabilmesi, sanayinin tam kapasite ile 
çalışabilmesi, herhangi bir darlığa mahal vermemek 
için ithalâtın öngörülen programda yapılabilmesini 
mümkün kılabilecek bir para ve kredi politikası takip 
edilmiştir. 

Özellikle sanayinin yatırım ihtiyacı olan orta va
deli krediye doğru, kredileri yönlendirmek tedbirleri 
mühim mikyasta 1975 ve 1976 yılının içinde alınmış
tır. Bunun için özel kolaylıklar getirilmiştir, mevduat 
munzam karşılıklarında birtakım indirimler sağlan
mıştır, tasarruf eğilimini artırıcı, tahvil almak eğili
mini artırıcı birtakım kolaylıklar 1975 ve 1976 yı
lında para ve kredi politikalarında getirilmiştir. 

1976 yılının para - kredi göstergelerini ifade edebil
mek için Üçüncü Planın diğer yıllarında meydana gel
miş olan para arzı, emisyon ve kredi hacmindeki de
ğişikliklerin sadece rakamlarını zikretmekle iktifa 
edeceğim. 

Para arzı, 1973 yılında bir önceki yıla nazaran 
°/o 32,4'lük bir artış göstermektedir. 1974 yılında bu 
artış % 27,6'dır, 1975 yılında % 31,5'dir. 

1976 yılında kesin olmayan verilere göre para 
arzında artış, bir önceki yıla nazaran düşük, % 20,1 
olarak gerçekleşecektir. 

Burada üzerinde çok fazla durulan emisyon me
selesine temas etmek istiyorum. Özellikle 1976 yılın
da emisyonun önemli nispetlerde arttığı çoğu zaman 
ifade edilmiştir. Üçüncü Plan döneminde emisyonun 
gelişmesi şu seyri takip etmektedir : 

1973 yılında emisyon, bir önceki yıla nazaran 
% 26,3'lük bir artış göstermektedir. 1974'te % 29,7' 
lik bir artış göstermektedir. 1975'de % 24,6'hk bir 
artış göstermektedir. 1976'da % 27,1'lik bir artış 
göstermektedir. 

Dört yıllık sonuçlarını ifade ettiğim Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde, bu dört yıl içinde en yüksek 
emisyon artışı % 29,7 ile 1974 yılında vâki olmuş
tur. 

Kredilerin gelişmesi ekonominin canlılığı nispe
tinde 1975 ve 1976 yıllarında, yani son iki yılda di
ğer yıllara nazaran önemli artışlar göstermiştir. Top
lam kredi hacmi 1973 yılında % 27,8'lik bir artış 
gösterirken, 1974 yılında % 33,3'e, 1975 yılında 
% 44,8'e ulaşmıştır. 1976 yılı sonunda bunun % 
36,9'Iuk bir rakamı ifade ettiği görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Üç plan döneminin ve özellikle 1976 yılının baş

lıca gelişme göstergelerini huzurunuzda ifade ettik
ten sonra, şimdi 1977 yılı bütçesinin genel büyük
lükleri hakkında bilgi vermek istiyorum. 

1977 yılı konsolide bütçesi Yüce Meclislere Hü
kümet tarafından 220 milyar Türk lirası gider ve 
bir o kadar gelirle bağlanarak sunulmuştur. Bunun 
içinde genel bütçe ödenekleri 217 milyar 400 milyon 
lira civarındaydı. Karma Bütçe - Plan Komisyonu 40 
günlük titiz mesaisinde birtakım yeni ihtiyaçların 
tespiti ve bazı sektörlerde plan dönemleri içinde gö
rülmüş olan gecikmelerin telâfisi maksadiyle komis
yonda önemli artışlar yapmıştır. Yapmış olduğu bu 
artışların bir kısmı, yine komisyonda belirli bir yüz
de oranında ödeneklerden düşülmeyle telâfi edilmiş 
ve konsolide bütçe 225 milyar 811 milyon lira iîe 
yüce komisyonda bağlanarak sayın Senatonun hu
zuruna getirilmiştir. Bunun içinde genel bütçenin 
ifade ettiği yer, 222 milyar 949 milyon liradır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunda yapılan bu değişikliklerle 1976 yılı büt
çesinin bir önceki yıla nazaran büyümesi % 46,4 
oranına ulaşmıştır. Üçüncü Plan döneminde kon
solide bütçe rakamlarındaki gelişme 1973 yı
lında % 19,8, 1974 yılında % 33,4, 1975 yılında % 
30,5, 1976 yılında % 42,2'dir. 1977 yılı bütçesinin 
% 46,4'lük bir gelişme ifade etmesiyle Üçüncü Plan 
döneminia en fazla büyüyen bütçesi 1977 yılı Bütçesi 
olmuştur; önceki bütçelere nazaran. 

1977 yılı Bütçesinin,- Bütçe - Plan Karma Komis
yonunun çalışmaları sırasında yapılan ilâveler ve so
nunda, biraz evvel bahsetmiş olduğum genel kesenek 
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neticesinde, bütçe ödeneklerinin dağılımı şöyle bir 
manzara arz etmektedir: 

Konsolide bütçenin 93 milyar lirası cari giderlere, 
66,6 milyar lirası yatırımlara, yine 66 milyar 300 mil
yon civarında transfer ödeneklerine tahsis edilmiş ol
maktadır. Konsolide bütçenin bu nihaî ödenek ra
kamlarına göre, cari hizmet giderleri bütçenin % 
41,2'sini teşkil etmektedir. Yatırım ödenekleri % 29,5' 
ni transfer ödenekleri de % 29,3'nü teşkil etmektedir. 
Üçüncü Plan dönemi bütçelerinde cari hizmet öde
nekleri 1973 yılında konsolide bütçenin % 50s7'sini, 
1974 yılında </< 48,6'smı, 1975 yılında % 46,9'unu, 
1976 yılında c/c 50,5'ini teşkil etmekteydi. Yatırım öde
nekleri de 1973'de </c 19,6'sını, 1974'de % 22,4'ünü, 
1975'de % 23,8'ini, 1976 yılında % 27'sini teşkil et
mekteydi. Bu yıl c/f 29,5'ini teşkil ermektedir. 

Konsolide bütçenin giderlerinin bu genel dağılı
mını ifade ettikten sonra, konsolide bütçe gelirleri 
hakkında da kısa bilgi vermek isterim. 

1977 yıh konsolide bütçe gelirleri 225 milyar 931 
milyon olarak tespit edilmiştir. Bunun 222 milyar 949 
milyonu Genel Bütçe gelirleridir. Genel Bütçe gelir
lerinde bir önceki yıla nazaran öngörülen artış 9r 44,8' 
d is 

Vergi gelirleri bu miktarın 171 milyar 700 mil
yonunu teşkil etmektedir. Vergi gelirlerinde bir ön
ceki yıla nazaran öngörülen artış % 36,2'dir. 1975 yı
lında bu oranların ne olduğunu da değerli arkadaşla
rıma ifade etmek isterim. 1976 yılının tahsilat rakam
larının tümünü bu anda ifade etmek mümkün değil. 
1975 yılında tahsilat olarak konsolide bütçe gelirle
rinde % 51,6'lık bir artış elde edilmiştir. Gene! Büt
çe gelirlerinde 1975 yılında elde edüen artış % 52,5'-
dir. Vergi gelirlerinde elde edilen artış r> 44,4'iür, Bu 
itibarla 1977 yılında vergi gelirleri için tespit edilmiş 
olan c/c 36,2'lik artışın, yine Genel Bütçe gelirleri için 
tespit edilmiş oîan % 44.8'fik artışın 1975 kesin tah-
z'JMı ve 1976 yıh 10 aylık rakamları muvacehesinde 
bütçenin elde edebileceği, gelir servislerimizin elde 
edebileceği gelirleri gösterdiğini ifade etmek gerekir, 

Özellikle son yıllarda bütçe gelirlerinde önemli bir 
pay alan Devlet istikrazının Üçüncü Plan dönemindeki 
gelişmesini de sayın senatörlere ifade etmek istiyorum. 
Üçüncü Plan döneminde 1973 yılında 3 milyar li
ralık istikraz bütçede tahmin edilmiştir. 2 milyar 886 
milyon liralık gerçekleşme vaki olmuştur. 1973 yılın
daki gerçekleşme % 96,2'dîr. 1974 yılı Bütçesinde 6 
milyarlık istikraz vardır. Ancak, 1974 yılı sonunda 
«atılabilen Devlet tahvili 3 milyar 600 milyon lira-

j dır. Gerçekleşme tahminin % 60'şıdır. 1975 yılında 
I 9 milyarhk istikraz konsolide bütçe gelirleri içinde 
I görülmektedir, gerçekleşme 7 milyar 428 milyon lira-
I dır. Gerçekleşme yüzdesi % 82,5'tur. 1976 yılında; 
I yani halen uygulamakta olduğumuz bütçede 12 milyar

hk istikraz elde edebileceğimizi tahmin etmekteyiz. 
I Halen, dünkü tarih itibariyle gerçekleşme 10 milyarı 
I aşmıştır. Bu ay içinde 12 milyarlık hedefe varabilece-
I ğimizi veya çok yaklaşacağımızı ümit ediyorum. 

I Üçüncü Plan döneminde vergi yükü geiişmesin-
I den bir iki rakam vermek istiyorum. Gayri safî millî 

hâsıla içindeki vergi paylan 1973'te % 16,8'den, 1974' 
te % 15,2'ye düşmüştür. 1975'te bu rakam % 17,6'ya 

I yükselmiştir. 1976'da % 19,4 olmuştur. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Genel büyüklüklerini kısaca ifade ettiğim 1977 
I yılı Bütçesinin başlıca özelliklerini huzurunuzda tek-
I rarlamak istiyorum. 
I 1977 yıl Bütçesi enflasyonla mücadeleyi hedef al-
I mış ve ona göre gerekli mekanizmaları içinde taşıyan 
I bir bütçedir. Bunu öncelikle kamu harcamalarını 
I açıkla finanse etmek gayretini içinde taşımayan bir 
I bütçe olduğunu belirterek ifade ediyorum. 1977 yılı 
I Bütçesi de, kendisinden önce uygulanan iki bütçe gibi 
I gerçek kaynaklarla finanse edilecektir. 

t Burada özellikle bütçe şu kadar açık verdi, bu ka-
I dar açık verecek şeklinde yapılan tahminlere değin-
I mek istiyorum. 
I 1975 yılında, 1976 yılında cari yıhn bütçe açıkla-
I n hakkında fevkalâde yüksek rakamlar uzun süre te-
j lâffuz edilmiştir; ama görülmüştür ki, 1975 yılında 
I Bütçe açık vermemiştir. Gene görülmektedir ki, 1976 
J yılında da Bütçe açık vermeme istidadınadır. 1977 
I yıh programı hazırlanırken ve Bütçesinin takdim edil-
I diği sırada da, gene bütçenin 30 milyar, 40 milyar 
I clva-inda bir açığı ihtiva ettiği ifade edilmiştir. Çoğu 
I zaman bu açığın hesaplanmasında bütçenin içinde 
I mevcut istikraz rakamının da açık kalemleri içine 

ilâve edildiği görülmektedir. Bir tarafta harcamalar, 
I bir tarafta genel bütçe gelirleri alınarak istikrazın 
I açık rakamı içinde ifade edilmesi kanaatimizce yanlış-
I tır. Bizim ifade ettiğimiz bütçe, gerçek kaynaklarla 
I finanse edilecektir. Enflasyonun sağlamış olduğu kay

nakla finanse edilmeyecektir derken, kaynağı tasarruf 
I olarak zikretmekteyiz. Tasarruf ya kamu tasarrufudur, 
I vatandaştan yılı içinde vergi, harç ve diğer gelirler 

şeklinde tahsil edilmektedir veya özel tasarruftur, bir 
I kamu zoru olmadan vatandaşın kendi ihtiyarı ile veya 
j kendisine gösterilmiş olan özel menfaat ve imkânlarla 
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tercih ederek bu tasarrufunu gelip Devlet harcama
larına yatırması meselesidir. Her iki halde de kaynak, 
tasarruftur; kaynak, basılan para değildir. Kaynak bi
zatihi ekonominin kendi gücü ile meydana getirmiş ol
duğu değerin ifadesi olan bir paranın payıdır. 

Bu itibarladır ki, «Bütçe açıkla kapanmayacak
tır» veyahutta «gerçek kaynaklarla finanse edilecek
tir» derken, gerek kamu gelirlerinde görülmekte olan 
önemli artışların devam edeceği, tahmin etmekte ol
duğumuz gelirlerin mutlaka gerçekleşeceği, bunun için 
icap eden tedbirlerin getirileceği; diğer taraftan da 
özel tasarrufun kamu harcamalarına katılma payı
nın ihtiyarî olarak arttırılacağını da ifade etmek
teyim. 1977 yılı Bütçesinde iç istikraz olarak gösteri
len rakam 19 milyar 500 milyon Türk lirasıdır. Bu 
bir önceki yıla nazaran °f0 50'nin üzerinde bir artışı 
ifade • etmektedir. 

«Bu Bütçe enflasyonla mücadele bütçesidir» der
ken, bütçenin daha fazla üretimi hedef aldığını; yani 
arz ve talep arasındaki dengenin ilk şartı olan üre
tim yetersizliği sorununa çare getirmek için içinde 
birtakım imkânları ihtiva ettiğin de ifade etmek isti
yorum. Yatırımlara ayrılan büyük pay bunun ifadesi
dir. 

1975 - 1976 yıllarında yürütüldüğünü ifade etmiş 
olduğum para - kredi politikaları, 1977 yılında da üre
timi artırıcı yönde, noksan kapasitenin mutlaka tam 
olarak çalışmasını mümkün kılacak yönde yürütüle
ceği için, yine daha fazla üretimi hedef alan mekaniz
maları ve imkânları içinde taşıyan bir bütçe ola
rak enflasyonla mücadele bütçesidir diye ifade ettim. 

Gene bu Bütçe daha fazla yatırımı öngördüğü için 
enflasyonla mücadele bütçesi vasfım ayrıca kazan
maktadır. Denilebilir ki, «Daha fazla yatırım, daha 
fazla harcamadır, daha fazla satmalına gücüdür. Bu 
itibarla, bir belirli süre için fazla yatırımdan mey
dana gelen fazla harcama, talebi kamçılayıcıdır. Üre
tim ve talep arasındaki dengeye menfi etki yapa
bilir..» Şunu ifade ediyorum ki, daha fazla yatırım 
derken, iki mühim hedefi burada gütmekteyiz. Birisi 
daha fazla iş, daha fazla istihdam. İkincisi, bu ya
tırımın kısa vadede daha fazla üretime dönüşmesi. 

Gene bu Bütçe gelir tahminlerini fiyat artışlarına 
dayandırmamaktadır. Devletin ürettiği mallarda ya
pılacak artışları, yapılması kararlaştırılmış gibi dü
şünerek kendi gelirlerini artırıcı nitelikte bir hesap yap
mamıştır. 1977 yılı Bütçesi tahminlerinde Devletin 
ürettiği fiyatların bugünkü seviyesiyle tutulacağı esas 
alınmıştır. 

1977 yılı Bütçesi Üçüncü Plan döneminin son büt
çesi olarak, en büyük bütçesi olarak cari hizmetlere 
en az payın ayrıldığı, diğer taraftan yatırımlara ve 
sosyal transferlere en büyük payın ayrıldığı bir sosyal 
hizmet bütçesidir. Burada biraz evvel ifade ettiğim 
gibi, cari ödeneğin payı konsolide bütçe içinde % 41,17 
olmuştur. Bu vasfı ile bu Bütçenin tüketim eğilim
lerini artırıcı bir bütçe olmadığım ifade ediyorum, 

1977 yılı Bütçesi yatırımlara vermiş olduğu özel 
ağırlık ve özel önemle, bir büyüme ve gelişme bütçe
sidir. Gene konuşmamn başlangıcında ifade ettiğim 
gibi, 1977 yılının bir telâfi programı yapılmıştır, 1977 
yılında bir telâfi bütçesi yapılmıştır. Bununla Üçüncü 
Planın ilk dört yılında meydana gelen sapmalar ve geri 
kalmaları, 1977 yılı Program ve Bütçesi ile giderme 
gayesi güdülmüştür. 

Bu itibarla, diğer yıllara nazaran ülkede en faz
la yatırım yapılacak ve ülkeni diğer yıllara nazaran 
en fazla büyüyeceği yıl, tabiaüyle 1977 yılı olacaktır. 

1977 yılı Bütçesi gerek millî eğitime, gerek sağlı
ğa, gerek savunmaya, gerek sosyal güvenliğe en faz
la ağırlık veren bir bütçedir. 

Eğitim hizmetlerine 30 milyar 582 milyon lira ayır
mıştır; geçen senenin 26 milyarına karşı. 

Sağlık hizmetlerine 6 milyar 245 milyon lira bu 
Bütçede ayrılmıştır; geçen senenin 5 milyar 300 mil
yonuna karşılık. 

Köye dönük hizmetlere bu Bütçe ile ayrılan 19 
milyar 800 milyon liradır. Bir önceki yıla nazaran 
köye götürülen hizmetlere tahsis edilen ödenekte gö
rülen artış % 63,4'tür. 

Millî Savunma hizmetlerine de 42,5 milyarla, ön
ceki yıllara nazaran en yüksek ödenek 1977 yılı Bütçe
si ile ayrılmıştır. 

Bu Bütçe ile asgarî 2 500 köye yeni elektrik gö
türülecektir. Asgarî 5 bin köye içme suyu götürüle
cektir. Bu Bütçe ile asgari 23 bin kilometre yeni köy 
yolu yapılacak ve en aşağı 100 bin kilometrelik köy 
yolunun bakımı sağlanacaktır. Bu Bütçe ile 8 bin yeni 
ilkokul yapılacaktır. 

Bu hizmet bütçesi vasıfları yanında sosyal muh
tevası en yüksek bütçe 1977 yılı Bütçesidir. Çünkü, 
bu Bütçeyle Hükümetin Programında öngördüğü ve 
iki senedir mühim bir kısmını Kanun olarak Yüce 
Meclislere sunup gerçekleştirdiği, Mühim bir kısmını 
Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe soktuğu tedbir
lerle mühim mikyasta yeni sosyal transferler yapıla
caktır. 
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Burada iki yıllık faaliyet sırasında sosyal nite
likte sağlanmış olan hakların başhcalarımn bir liste
sini saym senatörlere takdim etmiş bulunuyorum. Bu
rada benim huzurunuzda zikredeceğim birkaç önemli 
misaldir. Bu, çalışan kişilere dönük büyük gayretle
rin elde edilen sonuçlarıdır; 1897 sayılı Devlet Me
murları Kanununun yeniden düzenlenmesi gibi, yan 
ödeme imkânlarının getirilmesi gibi, asgarî ücretin 
1976 yılında % 50 artırılması gibi, emekli işçilerin as
garî maaş seviyelerinin yükseltilmesi, memur emekli
lerinin emekli ikramiyelerinin 30 maaşa çıkarılması1, 
1970 öncesi emeklilerin intibaklarının sağlanması, 
istiklâl Savaşı, Kore Gazilerine yeniden maaş bağlan
ması, kadm memurlara 20 yılda emeklilik hakkının 
tanınması, işçi kıdem tazminatlarının 30 maaşa çıkarıl
ması, gemi adamlarına kıdem tazminatı tanınması, 
yurt dışında çalışan işçilere getirilmiş olan sosyal 
haklar, imkânlar; askerlik görevlerinden pasaport 
harçlarına kadar, gecekondu önleme bölgesine ev yap
tıracak olanlara sağlanan yeni kredi kolaylıkları, Bağ -
Kur kaynaklarından sağlanan kredi kolaylıkları, kü
çük çiftçiye getirilmiş ve Yüce Meclislerce kabuî edil
miş olan küçük çiftçi vergi muaflığı hadlerinin bir 
mis]i yükseltilmesi; bunların sadece başlıcalarını sa
yıyorum. 2 022 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan 65 
yaşını doldurmuş muhtaç ve güçsüz kimselere Devlet 
tarafından maaş bağlanması. 

Değerli senatörler; 
2 022 sayılı Kanun üzerinde bir nebze durmak is

terim. 
Ülkemizde, her ülkede olduğu gibi geçimini sağ

layan kişi vardır, sağlayamayan kişi vardır, çalışabi
lecek durumda olan kişi vardır, çalışma gücünden 
mahrum kişi vardır. Dünyanın her tarafında çalışan 
kişilerin çalışamayacak hale geldiklerinde hayatlarını 
idame edebilmek için kendilerinin birtakım sosyal gü
venlik imkanlarına kavuşturulması gayretleri sürdü
rülmektedir. Özellikle ekonomisi ileri derecede geliş
miş Batı ülkelerinde bu nevî sosyal gayretler ve sos
yal transferler ekonomide büyük paylar almıştır. 

Ülkemizde son yıllarda sosyal transferlerde ve dev
lete belirli bir süre hizmet etmiş veya belli bir süre 
işgücünü şu veya bu iş yerinde kullanmış kişilerin yaş
lılıklarında, bakımsizhklannda kendilerine birtakım 
imkânların sağlanması, kimseye muhtaç edilmemesi 
imkanları getirilmiştir. Ama gelişmiş ülkelerin pek 
çoğanda dahi şimdiye kadar çalişmış olma, olmama 
gibi herhangi bir şart aranmadan, sadece kendi geçi
mini temin edememe ve belli bir yaşa geldiği için de 
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çalışmama gibi bir durum tespit edildiğinde hayat 
larını idame ettirecek imkânın devlet tarafından ken
dilerine verilmesi fevkalâde büyük, fevkalâde şümul
lü bir sosyal güvenlik tedbiridir ve gelişmiş ülkelerin 
pek çoğu da henüz bu ebatta bir sosyal güvenlik ted
birini uygulayamamalardır. 

2022 sayılı Kanunla getirilen bu tedbirle Türkiye' 
de bir milyonun üzerinde vatandaşımız artık konu 
komşusunun yardımına muhtaç olmadan, başkasının 
kendisine acıyarak hayatını idame ettirme gibi onur 
kırıcı, bir yaşama şeklinden kurtulacaktır. Devlet kim
sesizin, bakımsızın çaresizin sahibi çıkmaktadır. Dilen
ciliğin ve fukaralığın gerçek bir şekilde sona erdirilme-
sinin çaresi, bu 2 022 sayılı Kanunla getirilmiş. Türkiye' 
de sahipsiz vatandaşın sahibi, hamiyet sahipleri in
sanlar değil; ama onlardan önce devlet olmalıdır. Dev
let bu iradesini 2022 sayılı Kanunla ifade etmiştir. 
Kanun 1 Mart 1977 tarihinde uygulanmaya başlaya
caktır. Bu uygulamayı mümkün olduğu kadar forma
litelerden kurtarmak için yine Hükümetiniz bütün 
imkânlarım kullanmaktadır. Emekli Sandığı ve 
Maliye Bakanlığı teşkilâtının tümüyle 65 yaşını bitir
me hadisesinden, bakacak kimsesinin olmadığı veya-
hutta emlâki olmadığını tespite kadar tamamını dev
let yapmaktadır ve sadece bu güçsüz kişiye bir ta
lepnameyi imzalamak kalmaktadır. 

Bu gerçekleştirilmiş sosyal güvenlik tedbirlerinin 
yanında, (ki, özetini huzurunuzda ifade ettim) yine 
Büyük Millet Meclisine sunulmuş halen müzakere
de olan Genel Sağlık Sigortası, Tarım Sigortası, 
MEYAK, İYAK Kanun tasarıları, Bağ - Kur Kanu
nunun değişikliği, Köy ve Mahalle muhtarlarına aylık 
bağlanması (ki, halen müzakerede), Gelir Vergisini de
ğiştiren kanun tasarısı, (ki, bununla asgarî geçim in
dirimi hadleri yükseltilmekte ve birtakım yeni vergi 
kolaylıkları sağlanmaktadır); bunun yanında, çiftçi
lerin Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi, 
yurt dışında olan işçilerin tasarruflarının değerlendi
rilmesi, âfetlerden zarar gören üreticilere, bu zarar
larını telâfi edecek bir fonun kurulması, tarım ve or
man işçilerinin sosyal sigorta kapsamına alınması, 
Emlâk Vergisi Kanununda değişiklik yapılması gibi 
misal olarak zikrettiğim sosyal nitelikteki kanun ta
şanları da Türkiye Büyük Millet Meclisinin tetkikle
rine sunulmuş, bir kısmı da Millet Meclisinin günde
minde ve halen müzakerededir. 

Değerli senatörler; 

1977 yılının bir önemli problemine bir defa daha 
temas etmek istiyorum, Bu, ödemeler dengesi prob-

i lemidir. 
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Gelişme yolunda olan bütün ülkelerin ödemeler 
dengesinde problemi vardır. Daha fazla ithalât yap
maya mecburdurlar; daha fazla yatırım yapabilmek 
için, daha fazla iş sahası açabilmek için. Bu, bir 
dış kaynak açığını meydana getirmektedir. Tabiatıy-
Ie bu ithalâtın sıhhatli bir şekilde karşılanması, o nis
pette ihracat ve diğer döviz gelirlerinin devamlı bir 
şekilde sağîanmasıyle mümkündür. Ancak, ihracatın 
bîr yıldan öteki yıla istenilen süratle artması müm
kün değildir. Bu itibarla, eğer belirli bir kalkınma 
hızı muhafaza edilmek isteniyorsa ve yine belirli bir 
istihdam seviyesinin sağlanabilmesi isteniyorsa, fit 
yat istikrarının korunması isteniyorsa Türkiye mu
ayyen bir ithalât programım yapmak ve bunu ger
çekleştirmek durumundadır. 

Türkiye'nin ithalâtının kompozisyonu tetkik edil
diğinde görülmektedir ki, takriben % 95'i, hatta onu 
aşan bir nispeti yatırım malı, hammadde ve ara malı 
ithalâtına gitmektedir. Tüketim malı ithalâtına giden 
% 5'i aşmamaktadır; ithalâtımızın genel büyüklükleri 
içinde. Bu itibarladır ki, Türkiye'de ithalâtı program
larken, bunun üzerinde bir tasarruf yapılıp yapılma
yacağı düşünülürken yatırımdan mı, işlemekte olan sa
nayiin kapasitesinden mi, sağlanması planlanan is
tihdamdan mı vazgeçmeye karar verildiğinin iyi dü
şünülmesi lâzımdır. Bu itibarla, ödemeler dengesinin 
içinde ithalâtın payını programlayan Hükümetleriniz, 
1977 yılında bu temel verilerden hareket ederek ön
görülen kalkınma hızını sağlamak, öngörülen istihdam 
seviyesini gerçekleştirmek ve Türk sanayiini tam ka
pasitede çalıştırmaya yetecek bir ithalât programı 
yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun asgarî ra
kamı 5 milyar 800 milyon dolardır. Buna karşılık Tür
kiye'nin 1977 yılında beklemiş olduğu ihracat 2,5 mil
yar dolardır. Dış ticaret dengesinde 3 milyar 300 mil
yon dolarlık bir açığın olabileceği tahmin edilmekte
dir. Bu açığın mühim bir kısmı görülmeyen işlemlerde 
sağlanan gelirlerle ki, bunun en mühim kalemi 1 mil
yar 150 milyon dolarlık işçi dövizidir ve bunun ya
nında proje kredisi olarak sağlanmış olan (ki, kesin 
rakamlardır) 850 milyon dolar proje kredisi ve 1 mil
yar 140 milyon dolarlık da kısa vadeli sermaye hare
keti; yani sermaye piyasalarından Türkiye'nin ihti
yacı olan miktarı, Türkiye'nin menfaatine uygun şart
larda orta ve uzun vadeli borçlanmak suretiyle ödeme
ler dengesi sağlanacaktır. 

Kanaatimizce, ödemeler dengesinin temel kalem
lerinde, sıhhatli kalemlerinde süratli artışlar yapmak 
gayreti içinde olmakla beraber, bunların alacağı uzun 
zaman, Türkiye gibi bir ülkenin kalkınma hızından ve 
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gelişmesinden fedakârlık yapması mümkün değildir. 
Bu itibarladır ki, bu kaynak açığını yabancı kaynak
lara uygun şartlarla müracaat ederek kapatmak za
rureti vardır. Konuşmamın başlangıcında da, gelişmiş 
ülkelerin, gelişmemiş ülkelerin, hürriyetçi demokratik 
nizam içinde idare edilen ülkelerin veya komünist 
ülkelerin dış borçlanmaya çekinmeden, âdeta birbir
leriyle yarış edercesine müracaat ettiklerini ifade et
miştim. 

Burada bir iki rakamı sadece belirtmek istiyorum. 
Gelişme yolunda olan, hatta gelişmiş ülkelerde fert 
başına düşen dış borç miktarı: 

Türkiye'de 1975 yılında 110 dolar olarak görülmek
tedir. Bu, şimdi takriben 120 dolara varabilir, ama 
buna mukabil İsrail gibi bir ülkede 1752 dolar, Yu
nanistan'da 303 dolar, Yugoslavya'da 163, Venezüel
la'da 159 dolar gibi, hepsi Türkiye'den yüksek fert 
başına düşen dış borçlanma göstermektedirler. 

Fert başına düşen yıllık dış borç ödeme miktarı 
Türkiye'de 6 dolar civarındadır. Bu rakam İsrail'de 
149, Mısır'da 1Q, Güney Kore'de 13, Yugoslavya'da 
14, Tunus'ta dahi 16 doların üzerindedir. 

Dış borcun gayri safi millî hâsılaya oram, ge
nellikle dış borç yekûnu tespit bakımından müracaat 
edilen göstergelerden biridir. Burada da Türkiye'nin 
dış borçlarının gayri safi millî hâsılaya oranı (1975 
başı itibariyle ifade ediyorum rakamı) binde 8 nis-
petindedir. Bu rakamlar Panama'da % 7,5 civarın
da, Cezayir'de % 6, Mısır'da % 3'ün üzerindedir. 

Değerli senatörler; 
Burada kısaca, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 

finansmanından bahsetmek istiyorum. Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri bizim karma ekonomi düzeni içinde 
gelişmemizde önemli rol oynayan iktisadî kuruluş
lardır. Buraya mühim mikyasta kamu sermayesi 
bağhdır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin tarihçesi hakkın
da burada vaktinizi almak istemiyorum. Ancak, sa
nayi, madencilik, bankacılık ve kredi, ulaştırma, pet
rol ve hatta ticarî sahalarda faaliyet gösteren Kamu 
İktisadî Teşebbüslerimiz Cumhuriyet dönemi içinde 
kurulmuştur. Cumhuriyet döneminden önce de mey
dana getirilmiş, Devlet sermayesiyle kurulmuş birta
kım teşebbüsler, Cumhuriyet döneminde Kamu İk
tisadî Teşebbüsü haline getirilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özkaynakları 1970 
yılından itibaren önemli artışlar göstermektedir. 1970 
yılında 31 milyar civarında olan öz kaynakları, Üç
üncü Plan döneminin başında 65 milyara, 1975 yı-
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lınm sonunda da 107 milyara çıkmıştır. Asıl mühim 
olan, aktif değerleri toplamıdır. 1975 yıh sonu itiba
riyle Kamu İktisadî Teşebbüslerimizin aktif değerle
ri toplamı 302 milyar 900 milyondur. Bunların tak
riben 155 milyarı bağlı değerlere, 148 milyarı da 
mütedavil değerlere bağlanmıştır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 300 milyar dola
yında bulunan aktif değerleri acaba ekonomisine ne 
katmaktadır? Burada bir noktayı ifade etmek iste
rim. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kâr ve zarar he-
saplarıyle ülke ekonomisine katkısını ölçmek yanlış
tır. Sadece şu kadar kâr ediyor, bu kadar zarar edi
yor diyerek Kamu İktisadî Teşebbüslerine bağlan
mış olan sermayenin verimliliği veya verimsizliği 
hakkında kanaat sahibi olmak mümkün değildir, 
ama kâr ve zararlar da birer göstergedir; Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin ne derece rasyonel çalıştırıl
dığını veya Devlet tarafından kendilerine ne derece 
yükler yüklendiğini ifade etmeleri bakımından... 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Üçüncü Planda 
kârlılık durumları şöyle görünmekte: 

1973 yılında genel olarak Kamu İktisadî Teşeb
büsleri 353 milyon lira kârlılık ifade etmektedirler. 
1976 yılı sonunda bu, 6 milyar fark olarak görülü
yor. Çünkü 9,5 milyarlık bir zarar. 1977 yıh progra
mına göre de Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kârları 
2,5 milyar civarında, zararları 13,5 milyar civarında. 
Bunun farkı da 11 milyar civarında bir açık şeklin
de geliyor; kâr - zarar hesapları arasındaki farkta. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 1976 yılı sonu iti
bariyle 230 bin memur, 373 bin işçi çalışmaktadır. 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalışan personel 
adedi böylelikle 603 bin kişiye baliğ olmaktadır. Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin memur ve işçi ücreti 
olarak ödedikleri, 1976 programına göre 36 milyar 
790 milyon liradır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin gerek istihdamda 
gerek üretimde almış olduğu roller, ödemiş olduğu 
endirekt vergiler ve özellikle ülkenin ekonomisine 
ihtiyacı olan sahalara yine Devletin programları için
de özellikle el atmış olma durumlanyle biraz evvel 
ifade ettiğim gibi sadece kârlılık durumlarına baka
rak Kamu İktisadî Teşebbüslerini değerlendirmemek 
gerekmektedir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1977 yılı progra
mında göstermiş olduğu kaynak ödeme farkı 19 mil
yardır. 1977 yılında Kamu İktisadî Teşebbüslerin
den 62 milyarlık yatırım yapması istenmektedir. Bu 
itibarla kendilerine sağlanması gereken finansman 

J 81 milyarı bulmuştur. Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin bu 81 milyarlık finansmanı çeşitli kaynaklardan 
sağlanacaktır. Bunun 22 milyarı bütçe kaynağından 
sağlanacaktır. Bütçede finansman tablosunda 18 
milyar olarak görülmektedir. Ancak, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı bütçesinde bulunan «Sanayi Yatı
rımlarını Hızlandırma Fonu» diye finansman tablo
sunda görülen 4 milyar da bütçe kaynaklı olduğu 
için, bütçeden karşılanacak miktar 22 milyara baliğ 
olmaktadır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin finansmanı için 
25 milyarlık dış kaynak kullanılacaktır. 10 milyar
lık özel fon kullanılacaktır. Bu, Merkez Bankasın
dan Hazinenin kefaleti aracıhğıyle Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine sağlanan kredidir. Yine, 2 milyar da 
Kamu İktisad Teşebbüslerinin işletme içi alacağı ted
birlerle finansmanları karşılamış olacaktır. 

Tabiatiyle, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ülke 
ekonomisine daha yararlı katkıda bulunmaları için 
Devlet bürokrasisinin ağırlığından kendisini kurtara
cak tedbirlerin Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yeni
den organizasyonunda önemle dikkate alınması ge
rekir. Kamu İktisadî Teşebbüslerinde mevcut 302 
milyar liralık aktif değer, 110 milyara varabilen öz 
sermaye millî kaynaktır. Bu millî kaynağın söz konusu 
olan uygun kullanılmasıdır; ülkenin gelişmesi için en 
fazla yarar sağlayabilecek istikamette ve biçimde 
kullanılmasıdır. Bu itibarla, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin hangi faaliyet dallarında ekonomik haya
tın içinde bulunmaları münakaşası yapılırken, hangi 
faaliyet dallarında kaynağın Kamu İktisadî Teşeb
büsleri tarafından daha rantabl kullanılabileceği, 
hangi faaliyet dallarında da kaynağın Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri dışında daha rantabl kullanılabileceği 
göstergesinden uzaklaşmamak gerekir. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

1977 Bütçe kanun tasarılarının özet olarak takdi
mini huzurlarınızda yapmaya çalıştım. Bu takdimin 
içinde Türkiye'nin 1977 yılında hangi ekonomik şart
lara ve taleplere muhatap olduğunu, bu şart ve ta
leplerin maziden ne gibi bir gelişmelerle bu şekilde 

I tekevvün ettiğini ifade etmeye çalıştım. 

Yine Türkiye'nin 1977 yılında hangi ekonomik 
hedeflere ve sosyal hedeflere varması gerektiğini; 
varacağı bu hedeflerin Türkiye'nin uzun vadeli ge
lişmesinde ne gibi bir rol oynayacağım ve öncelik-

j lerin ne olduğunu belirtmeye gayret ettim. 
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Huzurunuzda Hükümetiniz ikinci bütçesini bu 
şekilde takdim etmiş olmaktadır. Hükümet, bütçesini 
hazırlarken Kalkınma Planından, yıllık programla
rından ve Yüce Meclislerin tasvibine mazhar olan 
kendi programından esinlenmiştir. Hükümetiniz 
Meclislere sunmuş olduğu programmda istikrarı ta
ahhüt etmiştir. Biraz evvel ifade etmiş olduğum gibi, 
dünya şartlarının bütün çalkalanmalarına rağmen, 
Türkiye'nin gelişmesinin büyük ağırlık gösteren 
özelliklerine rağmen, çok nazik bir dış ödemeler 
dengesi idaresine rağmen nispi olarak istikrar hedefi
ne varabildiğini ifade ederim. 

Hükümetiniz programmda gelişmeyi taahhüt et
miştir, kalkınmayı taahhüt etmiştir, âdil gelir dağı
lımım taahhüt etmiştir, sosyal adaleti gerçekleştir
meyi taahhüt etmiştir. Bunlar bugünden yarına tek 
bir tedbirle olabilecek hususlar değildir; ama şunu 
ifade ediyorum ki, Cumhuriyet tarihinin diğer dö
nemlerinde, özellikle sosyal güvenlik alanında geti
rilmiş olan tedbirlerin takriben tümünden fazlası 
bu iki senelik dönem içinde gerçekleştirmek imkânı 
bulunabilmiştir. Üçüncü Plan dönemi içinde en yük
sek kalkınma hızları bu iki sene içinde elde edilmiş
tir. Âdil gelir dağıtımım sağlayabilmek için, biraz 
evvel ifade ettiğim gibi bu yıl 35 milyara varan des
tekleme alımı yoluyla Türk çiftçisine transfer yapıl
mıştır. 

Yine biraz evvel pek kısa bir özetini ifade etmiş 
olduğum sosyal muhtevalı getirilmiş olan tedbirlerle 
güçsüzlere, kimsesizlere, emeklilere veyahut da hi
maye edilmesi gerekli alt gelir gruplarına sağlan
mış olan kamu transferi veya çeşitli kaynaklardan 
sağlanmış olan transfer 30 milyar Türk lirasına ba
liğ olmakta, hatta onu aşmaktadır. Bu sadece sosyal 
nitelikteki tedbirlerle güçsüz kesimlere götürüiebilen 
kaynaktır, yapılabilen yeni tevcihlerdir. 

Hükümetiniz programmda Türk Milletine daha 
yüksek hayat seviyesini hürriyet nizamı içinde ge
tirmeyi taahhüt etmiştir. Gayretleri bu istikamette 
olmuştur, almış olduğu neticeler bu istikamette de
ğerlendirilmelidir. 

Şunu kabul etmek gerekir ki, 1975 yılı başına 
göre, 1976 sonu Türkiye'si çok farklıdır; gelişme se
viyesi bakımından farklıdır, vatandaşın talep eğilim
leri bakımından farklıdır, vatandaşın iddiaları bakı
mından farklıdır. Artık 1976 sonundaki Türk vatan
daşı daha çok şeyi hak ettiği iddiasındadır ve bunda 
haklıdır; daha çok şey istemektedir ve bunda hak
lıdır. Çünkü 1975 ve 1976 yılları içinde çok fazla 

şey elde etmiştir. 1976 yılının sonundaki Türk va
tandaşı hürriyet nizamı içinde gelişmenin ve hızlı 
gelişmenin nimetlerinden istifade etmenin tadını tat
mıştır. Bu itibarla Hükümetiniz bu Türk vatandaşı
nın 1977 yılı içindeki taleplerine, daha artacağı 
muhakkak olan taleplerine cevap verme gayretlerini 
1977 yılı bütçesiyle sürdürmek istemiştir. 

Bu bütçe daha fazla üretimi hedef almıştır ve 
bunun gerçekleşme şartlarını içinde getirmiştir. Bu 
bütçe daha fazla yatırımı hedef almıştır, daha fazla 
ödenek koyarak bunun gerçekleşme şartlarını içinde 
getirmiştir. Bu Bütçe Türk vatandaşına daha fazla 
sosyal güvenlik getirmektedir. Gelir dağılımını daha 
âdil hale getirici birtakım sosyal mekanizmaları ih
tiva etmektedir. 

Bütçenin uygulanmasıyle 15 yılhk üç plan döne
mi sona ermiş olacak ve Türkiye bundan sonraki 
planlarını bu 15 yılın tecrübelerini de dikkate alarak 
daha realist, daha atılımcı ve Türkiye'nin 20, 25, hat
ta 50 senelik gereklerine uygun hedefleri tespit ede
bilecek şekilde alacaktır. 

Artık Türkiye için hiç bir rakam büyük değildir. 
Türkiye büyük rakamlardan korkmayan bir ülke 
haline gelmiştir. Türkiye planını kendine dar bul
muştur, bütçesini kendine dar bulmuştur. Türkiye 
Üçüncü Planında, biraz evvel ifade etmiş olduğum, 
tahlilini yapmaya gayret ettiğim ithalâtına sığmamış-
tır. Planın ihracatına sığmamıştır; Türkiye Üçüncü 
Planın esprisine sığmamıştır, Üçüncü Planın büyük
lük anlayışına sığmamıştır. Türkiye bu şekilde büyü
mektedir. İdarecilerin marifeti Türkiye'nin bu büyü
mesini önceden hissedebilmektir. Bu büyüme sadece 
büyüme arzusu değil; büyüme potansiyelidir, büyü
me azmidir. 

Yüce Senatonun değerli tetkikleriyle huzurunu
za sunmuş olduğumuz Bütçenin Türk Milletinin ya
rarına, Türkiye'nin kalkınmasının yararına en olgun 
şeklinin getirileceği inancı ile huzurunuzdan ayrılıyor 
ve saygılarımı sunuyorum. (A. P., M. B. C. G. P. 
Cumhurbaşkannınca S. Ü. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Maliye Bakanı Sa
yın Ergenekon. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi, gruplar adına Bütçenin tümü üzerindeki 

görüşmeler başlıyoruz. 
Gruplan adına söz almış bulunan saym sözcü

leri sıra ile arz ediyorum: 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Be

sim Üstünel konuşacaklardır. Yalnız, bu arkadaşı-
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mızın söz süresi ayrıca sayın grup başkanvekillerin-
den biri tarafından taksim edilecektir. 

İkinci sırada; Millî Birlik Grupıı adına Sayın 
Mucip Ataklı konuşacaklar. 

Üçüncü sırada; Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
ler Grupu adına Sayın Zeyyat Baykara ve Sayın Sa
di Irmak konuşacaklardır. 

Adalet Partisi Grupu adına da Sayın İskender 
Cenap Ege ve Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu söz al
mış bulunmaktadırlar. 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Besim Üstünel'indir. 

Sayın Besim Üstünel, buyurunuz efendim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Başlama saatiniz 11,45'dir. 

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

1977 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini Yü
ce Heyetinize sunmak üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Demokratik ülkelerde devlet bütçeleri önemli 
belgelerdir. Halkın yaşamını ve geleceğini etkileyen 
ve ülkeyi yönetmekle görevli hükümetlere belirli 
yetki ve sorumluluklar yükleyen temel yasalardan 
biridir bütçeler. Bu nedenle elimizdeki tasarıyı bü
yük bir sorumluluk duygusu içinde ele alacağız. Yi
ne bu nedenle Türkiye'nin en büyük siyasal partisi 
olmanın bilinci ile görüşlerimizi ortaya koyacağız. 

Bu demokratik görevi yerine getirirken kandan ve 
kinden bıkmış Türk halkının barış özlemlerini dile 
getireceğiz. Eleştirilerimizi yaparken Türk toplumu
na, Türk ekonomisine, Türk siyasal yaşamına yeni 
ufuklar açacak, genç demokrasimizi güçlendirecek 
nitelikte olanlara önem ve öncelik vereceğiz. 

Görüşlerimizi size sunarken bunu başhea üç bö
lümde yapacağız. Birinci bölümde bütçenin kendisi 
üzerinde duracağız. Bütçenin başhea niteliklerini be
lirtmeğe çalışacağız. Onun toplum hayatımız ve eko
nomimiz üzerinde yapması olasılığı bulunan etkile
ri dile getireceğiz. 

İkinci bölümde bu bütçeyi hazırlayan kadronun; 
yani Cephe Hükümetinin temel nitelikleri üzerinde 
duracağız. Sorumluluklarını yerine getirip getireme
yeceğini, Türkiye'nin karşılaştığı temel sorunları çö
züp çözemeyeceğini ortaya koyacağız. 

Üçüncü bölümde de, bu yönetici kadronun elin
deki Türkiye'nin ekonomik sorunlan, nedir, sosyal 
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sorunları nedir, bunları değerlendirerek, bunlar üze
rindeki görüşlerimizi sunmaya çalışacağız. 

Şimdi, önce bütçeden söz edelim : 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçe tasarısı üzerindeki görüşlerimizi açıklama

dan önce, bir önemli noktamn aydınlığa kavuşması
nı isteriz. Elimizdeki bu tasarı Hükümetin tümüyle 
sahip çıktığı, benimsediği ve onayladığı gerçek bir 
Hükümet tasarısı mıdır? Yoksa, çeşitli kanatlarının 
üzerinde henüz anlaşmaya varamadığı ve kamuoyu 
önünde açıkça tartışıp durduğu, birbirlerini suçladık
ları bir anlaşmazlık belgesi midir? 

Bu sorumuza verilecek cevap elimizdeki tasarının 
temel niteliğini belirleyecektir. Çünkü, şu andaki gö
rünümü ile bu bütçe sahipsiz bir bütçedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; gerçekten bu yıl bi
ze getirilen bütçe tasarısının en önemli özelliği, ne 
büyük bir bütçe olmasıdır, ne de denk ya da açık 
bir bütçe olması. Bu bütçenin bizce en önemli özel
liği, sahipsiz bir bütçe olmasıdır ve Cumhuriyet ta
rihinde böyle bir olayla şimdiye kadar karşılaşılma-
mıştır. 

Elimizde öyle bir bütçe tasarısı var ki, buna Hü
kümet bile tümüyle sahip çıkmıyor. Bundan iki ay 
önce bütçeyi Meclise birlikte sevk edenler, bugün da
ha önce saptanmış ilkelere ihanet etmekle suçluyor
lar birbirlerini. Kamuoyu önünde tartışma açıyorlar 
ve bu tartışmayı günlerdir, haftalardır sürdürüyorlar. 
Bu durumda Hükümet kendisine hâlâ Hükümet den
mesini istiyor, en azından bu anlaşmazlığı ortadan kal
dırmalıdır. Maaş katsayısının ne olacağı konusunda 
kendi içinde bir anlaşmaya varmalıdır, hem de gün 
bile yitirmeden. 

Katsayının ilk bütçe tasarısında olduğu gibi 10'da 
mı kalmasını istiyorlar, yoksa komisyonun benimse
diği gibi 11'de mi kalmasını istiyorlar, yoksa .C.H.P. 
nin önerdiği 12 katsayıya Millî Selâmet Partisinin 
katıldığı gibi, Adalet Partililer de katılarak bu soru
nu çözmeyi mi tercih ediyorlar? 

Elimizdeki tasarının sahipsiz bir bütçe sayılma
sının tek nedeni bu değil arkadaşlarım; başka neden
leri de var. Örneğin; Hükümetin bir kanadının söz
cüsü, öbür kanadı bütçeye daha önce varılmış mu
tabakatın dışında 13,5 milyarlık seçim amaçlı öde
nek koymakla, aktarmalar yapmakla suçluyor. Baş
bakanın, ya da sorumlu Maliye Bakanının bu suçla
ma karşısında neden sustuğunu, neden bir cevap ver
mediğini ise herkes merak ediyor, bilmek istiyor. 
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Dahası var değerli arkadaşlarını; bütçenin ilk I 
hazırlanışında program hedeflerine uygunluk ilkesi I 
önde tutulmuş ve bütçe rakamı 204,5 milyar lira ola
rak saptanmıştır; ama kanatlardan birinin bastırma
sı üzerine bütçe rakamı bir gece yansı 220 milyar li- I 
raya çıkarılıvermiştir. I 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Dedikodu, 
nereden haber aldınız? I 

C. H. P. GRUPU ADINA BESlM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Böylece o gün için Koalisyon kurtarıl
mıştır; ama ekonominin kaynak dengesi, plan fik
ri, program hedefleri, Anayasa, ilkeleri hepsi bîr an
da feda edilmiştir ve bütçe yine sahipsiz bırakılmıştır. 
tşte elimizdeki bütçe tasarısının kısa hikâyesi ve te- I 
mel özelliği bizce budur. I 

Şimdi, böyle bir bütçeyi on azından Maliye Ba- I 
kanının savunacağım var sayarak (Ki, kendi hazırla
dığı bütçeden çok değişik olduğu için belki Sayın Ma
liye Bakanı da gerçekten savunmak istemeyebilir, I 
ama savunmayı kabul edeceğini var sayarak) onun 
üzerindeki görüşlerimizi ve eleştirilerimizi açıklaya- I 
hm: I 

Değerli arkadaşlanm, 
1977 bütçesi enflasyonu hızlandırıcı bir bütçedir. 

Bu bütçe, Sayın Maliye Bakanının biraz önce bura
da ileri sürdüğü gibi, denk ya da ekonomik istikrarı 
sağlayıcı bir bütçe değildir. Hele enflasyonla sava- I 
şa niyetlenmiş bir bütçe hiç değildir. Tam aksine, 
ekonomimizdeki dengesizliği artırıcı, mevcut enflas-
yonist gidişi büsbütün hızlandırıcı bir bütçedir. Böyle 
bir bütçe, ancak enflasyonu bir kalkınma modeli ola
rak seçmiş bir Hükümetin, ya da seçim endişesiyle 
her şeyi yapmayı göze almış bir Hükümetin bütçesi 
olabilir. 

Konuya bir başka açıdan bakarsak, şöyle söyle
yebiliriz: 1977 yılında fiyatlar 1976'dakinin de üstün
de artarsa (Ki, artacaktır, bunu biraz sonra kanıt
layacağız) bu artışların kamu gelirlerinde yaratacağı 
etkilerle yıl sonunda bu bütçe de bundan öncekiler 
gibi, ama ancak enflasyon sayesinde denkleştirilmiş 
gibi gözükecektir. Ama bu sonuç hiç bir zaman bu I 
bütçenin ekonomik anlamda denk bir bütçe olduğu
nu kanıtlamayacaktır. 

Burada sırası gelmişken Sayın Başbakanın ve Ma
liye Bakanının sık sık tekrarladıkları ve biraz önce 
Sayın Maliye Bakam konuşmasında önem verdiği bir 
noktaya değinmek istiyorum; bütçe denkliği ile ilgili 
ve bundan önceki bütçelerin muhalefet sözcüleri ta- I 
rafından açık olduğu iddia edildiği halde, 1975 büt- I 
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çesinin denk kapatıldığı ve 1976 bütçesinin de denk 
ya da denge yakın bir biçimde bağlanacağı konu
sundaki iddialarını... Bu iddiaların gerçeklerle ilgisi 
yoktur ve olamaz. Bu, Maliye Bakanlığında yapılan 
muhasebe oyunlarıyle sağlanmış bir sonuç, ona değin
miyorum; ama onun ötesinde elimizde bazı belgeler, 
bazı gerçekler var ki, bu bütçenin denk olmadığını, 
1975 ve 1976 bütçelerinin derk bağlanmadığını açık
ça kanıtlamaktadır. 

Bunlardan biri, 1977 yılı programıdır. Devlet 
Planlama Teşkilâtının hazırladığı ve bugünkü Hükü
metin imzalarını taşıyan bu belgenin 46 numaralı 
tablosunda son üç yılın bütçe gerçekleşme tahmin
leri verilmektedir. Bu tabloya baktığımız zaman har
cama - gelir farkı; yani bütçe açığı şöyle gözükmek
tedir: 

Konsolide bütçe harcama gelir farkları 1975 
kesin rakam 8 milyar 881 milyon lira açık. 1976 tah
minî rakam (gerçekleşme tahmini) 12 milyar 26 mil
yon açık. 1977'de ilk şekliyle, Planlamadan geçen şek
liyle 18 milyar açdt; ama bu açıklar 1975 yılı içinde 
7 milyar 428 milyonu iç borçlanma ile karşılanmış, 
dolayısıyle iç borçlanma ile karşılanamayan bölümü 
dahi; yani Sayın Maliye Bakanının en azından kabul 
etmek zorunda kalacağı geriye kalan açık eksi 1 mil
yar 453 milyon, 

Değerli arkadaşlarım, 
Biz de bugün içinde bulunduğumuz ekonomik ko

şullar altında; yani enflasyonun egemen olduğu bir 
ekonomide yapacağınız iç borçlanma, hele 7 Kasım 
1976 tarihli karardan sonra (ki, bu karara göre mev
duat munzam karşılıkları Devlet tahvilleri satın al
mak için kullanılabilecektir ve hiç bir sınır tanıma
dan kullanılabilecektir) bu durumda Maliye Bakanlı
ğı dilediği kadar iç istikraz tahvilini, iç borçlanma 
senedini Merkez Bankasına gönderip satın aldırtabilir 
ve bununla yeni para basmış gibi kaynak yaratır. Bu 
tamamen açık finansman yöntemidir ve bu yoldan bu 
yıl 18 milyar değil, 28 milyar lira bile iç borçlanma ya
pabilirsiniz; yani bu yöntem uygulandıktan sonra 
Türkiye'de iç finansman sorunu diye bir sorun kal
maz, bütçe açığı diye bir açık ortaya çıkmaz, ta ki, 
ülkede para basacak kalitede kâğıt ve mürekkep kıt
lığı başlasın... Bu sınırlara henüz varmadığımıza gö
re, finansman açığı, bütçe açığı diye bir şey sözkonu-
su olamayacaktır ve yetkili, sorumlu kişiler de gelip 
burada, «tşte, bütçede açık vardı demiştiniz, oysa büt
çe denk kapandı» diyebileceklerdir. 

Kaldı ki, 1975 ve 1976 bütçelerinin malî yılbaşın
da taşıdıkları dengesizlikler bu program belgesinin 
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gösterdiklerinden de daha büyüktür. Çünkü, yıl sonu 
hesapları hiç bir zaman bir bütçenin mali yılbaşında 
taşıdığı dengesizlikleri göstermez. Eğer bir ülkede fi
yatlar % 2ö'nin üzerinde artıyorsa, bu fiyat artışları 
vergi ödeyenlerin gelirlerini de artıracağı için veya 
üzerinden fiyatına göre vergi ahnan malların vergi 
gelirleri artacağına göre, gelirler, kamu gelirleri, nor
mal gözüken kamu gelirleri bile enflasyon etkisiyle 
yükselir, şişer. Yalnız Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
fiyatlarını artırarak değil, bu kanaldan da enflasyonlar 
kamu gelirleri artırarak bütçelerin kapanmasına, oto
matik denkleşmesine yardımcı olurlar; ama bunlara 
güvenerek bütçe yaptığınız zaman bunu «malî yıl
başında denk bütçe yaptım» diye ortaya koyamazsı
nız, 

Bunun bir belgesi ortada. Bütçe Ekonomik Rapo
runda (Bütçe ile beraber dağıtılan Ekonomik Rapor
da) Türkiye'de son yıllarda hesaplanan gelir vergisinin 
ve diğer vergi kaynaklarının gelir esnekliği hesaplan
mıştır. Gelir esnekliği şu demektir: 

Ülkede gelirler 100 lira arttığı zaman vergiler ne-
kadar artıyor? 100 liralık bir gelir arttığı zaman ver
giler 100 lira artıyorsa, esneklik katsayısı bire eşittir. 
Gelirler 100 lira arttığı zaman vergiler 150 lira artı
yorsa, gelir esnekliği 1,5'e eşittir. 

İşte bu ilkeye göre hazırlanmış, yapılmış, Ma
liye Bakanlığı teknisyenleri tarafından hazırlanıp ba
sılmış resmî rakama göre, Türkiye'de son yıllarda 
vergi esnekliği 1,4'tür. Yani, Türkiye'nin geMr ar
tışının 1,4'îük bir katı kadar vergisi, eğer fiyat 
istikrarı tam olarak sağlanabilirse, normal olarak 
artar. Bunun üzerinde artması için vergi yapısında, 
vergi uygulamasında reforma dönük değişiklikler ya
pılması, ilerlemeler yapılması gerekir. 

Bu durumda Türkiye'nin önümüzdeki yılda geliş
me hızı % 8, kaynak artışı azamî % 10 olacağına 
göre, kamu gelirlerinin % 15, bilemediniz % 20 
artması doğaldır; eğer enflâsyon olmayacaksa ve ye
ni vergiler getirihneyecekse. Oysa, bakıyoruz ki, 
Gelir Bütçesi tasarısına göre kamu gelirlerinin artışı 
bunun çok üstündedir. 

Demek ki, bu geMr artışlarım hesaplarken Ma
liye Bakanlığı ya vergi strüktüründe, vergi yapısında 
bir değişikMk yapmayı planlıyor veya 1977 yıhnda 
da Türk ekonomisinde enflasyonist fiyat artışlarının 
sürüp gideceğini hesaba katıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
1977 Bütçesinin taşıdığı dengesizlik, program 

belgesinde gösterilenden de daha büyüktür. Çünkü, 

birçok ödenekler, konması gereken birçok gider ka
lemleri doğru olarak hesaplanıp konmamıştır. Özel
likle yıl içinde yapılacak toplu sözleşmelerin kamu 
kesimine getireceği gider artırıcı yükler hesaplanıp 
ödeneklere konmamıştır ve bunlarla yıl içinde artış
lar getirerek 1977 bütçesinin toplam giderleri tıpkı 
1975 ve 1976 bütçelerinde olduğu gibi başlangıç öde
neklerinin çok üstüne çıkacaktır ve muhtemelen 
250 - 260 milyarı bulacaktır ve böyle olunca da, yıl
başı hesabına göre şiddetli bir enflâsyona neden ola
cak önemli bir açıkla ortaya çıkacaktır. Böylece 
Türkiye'de yeni bir enflasyon vergisinin gelmekte ol
duğunu hepimizin bilmesi gerekir. Daha açık deyim
le 1977 bütçesi dar gelirli halkın sırtına yüklenecek 

yeni bir enflâsyon vergisi getirmektedir. Çünkü, bu 
Hükümet tıpkı 1975 ve 1976 yıllarında olduğu gibi, 
büyük iş çevrelerinden, büyük toprak ağalarından 
vergi almayı kendi siyasal felsefesi anlayışı bakımın
dan uygun görmemektedir, buna cesaret edememek
tedir. Dolayısiyle fakir halktan, dar gelirli vatan
daştan enflâsyon vergisi almayı, ona pahahhğın ne
den olacağı geMr kaybım yüklemeyi daha uygun gör
mektedir. 

Kamu kesiminin açığı bütçenin açığından ibaret 
değildir. Kamu kesinin açığının önemli bir bölümü 
gene 1975 ve 1976 yıllarında olduğu gibi, 1977 yı
hnda da Kamu İktisadî Teşebbüslerinden, bunun 
işletmeci kuruluşlarından gelecektin Nitekim, bize 
verilen resmî belgelere baktığımız zaman, bu kuru
luşların kaynak ödeme açığının 1975'te 4 milyar 644 
milyon lira olduğunu görüyoruz ki, bunun yarısı, 
2 milyar 250 milyonu işletmelerin fiilen zarar etme
lerinden ileri gelmiştir. 1976'da kaynak ödeme açığı 
% 100'e yakın artarak; yani 4,5 milyardan 9 mil
yar 391 milyona çıkmıştır. 1977'de yeniden % 100 
artarak 19 milyar 284 milyona fırlayacağı Maliye 
Bakanlığınca tahmin edilmektedir. 

Açık miktarı 1975 - 1977 arasında iki yd için
de beş katı oluyor; yani % 500 bir artış söz ko
nusu. 

Bu kuruluşların kâr - zarar durumu ise şöyle: 
1974'te; yani Ecevit Hükümeti iktidara geldiği 

yıl aldığı cesur kararlarla bu kuruluşların durumunu 
düzeltmiş ve 1974 yıh sonunda Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin işletmeci kuruluşları 838 milyon lira 
kâr etmüşler; ama Demire! göreve başlamış, bu ku
ruluşlar tekrar zarar etmeye başlamışlar. Zararın 
miktarı, resmî belgelere göre, 1975'te 2 milyar 25© 
milyon, 1976'da 8 milyar 73 milyon; yani bir yıî-
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da % 400 artış. 1977'de ne kadar olacağını şimdi
lik kestiremiyoruz; fakat yıl sonunda göreceğiz. Her 
halde tekrar % 200 veya 400 bir artış beklememiz 
gerekir. Çünkü, bu yıl seçim yılıdır. 

Söz konusu zararlara ve kaynak açıklarına rağ
men bu kuruluşlara verilen yatırım görevi bu kesi
min kaynak açığını, kaynak ihtiyâcım artırmakta ve 
doîayısıyle bu kaynaklar kısmen Devlet Yatırım 
Bankasından, kısmen bütçeden, kısmen diğer açık 
finansman kaynaklarından karşılandığı için ekono
miye yeni enflâsyonist baskılar yaratmaktadır. Doîa
yısıyle konsolide bütçenin de, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin de kendi içlerinde taşıdıkları denge
sizlik unsurları, hayalî gelirler Türk ekonomisinde 
1977 yılında fiyat artışlarının hızım 1976'da gerçek
leşen düzeylerin de üzerine çıkaracaktır ve Türki-
ye*de yeni enflâsyon rekorları yaratacaktır. 

Bu gerçekler karşısında Sayın Maliye Bakanının 
Bütçeyi sunuş konuşmasında yaptığı gibi, «1977 Büt
çesi enflâsyonla mücadele bütçesi olacaktır.» demek, 
hâlâ bunu diyebilmek sağduyuyla alay etmekten baş
ka bir şey değildir. Bunu yapmak görevi hafife 
almaktan başka bir anlam taşımaz. Her yönüyle üzün
tü verici bir tutumdur bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bütçe denk bir bütçe olmadığı gibi, sahipli 

bir bütçe olmadığı gibi, bir büyüme ya da geliş
me bütçesi de değildir. Taşıdığı dengesizlikler ne 
kadar büyük olursa olsun, bu bütçenin Türk eko
nomisini büyütebilecek bir bütçe olduğu söylene
mez. Sağlam kaynaklardan karşılanabilecek gelirle
ri sınırlı olduğu için, harcamalarım yeterince artı-
ramayan, geliştiremeyen bir bütçedir bu bütçe. Do
îayısıyle, büyük Türkiye yaratmak iddiasıyle orta
ya çıkanların bu bütçeyle yetinmemeleri gerekir; çok 
daha büyük bütçeler getirmeleri ve gerçek anlamda 
büyük bütçe getirmeleri gerekir^ Oysa bu sadece 
şiddetli enflâsyonun yaratacağı gelir artışıyla yeti
nerek giderleri şişiren; ama fiyat artışıyla düzeltil
miş giderleri çok sınırlı kalan bir bütçedir. 

Rakamlara bakalım: 
1977 bütçesini başlangıç ödenekleriyle karşılaş

tırdığımız zaman; 1976 bütçesi 154 milyar olarak 
başlamış, bugünkü bütçe 220, Bütçe Karma Ko
misyonundaki artışla 225 milyardır. Bu fark yüzde 
15 dolayında bir artış demektir. Fiyatların yüzde 
20'riin üzerinde arttığı bir ülkede bütçeyi sadece böy
le yüzde 15 artırırsanız gerçek anlamda, reel anlam
da yapacağınız hizmetlerin gerilemesi gerekir; yani 

bir büyüme değil, büyük bütçe değil; fakat gerile
yen, cılız, küçük bir bütçe söz konusudur. Ama 
denebilir ki, 1976 yılı bütçesini başlangıç ödenek
leriyle esas almayınız, yıl sonu gerçekleşmesiyle kar
şılaştırınız; bunu da yapalım: 

Altı aylık uygulama sonucu, gene resmî rakamla
ra göre 1976 bütçesi 154 milyar yerine 171 milyara 
çıkmıştır. Yıl sonu tahmini 190 milyara çıkacağım 
gösteriyor^ Bu 190 milyarla, yani içinde yaşadığı
mız malî yılın bütçesinin ulaşacağı düzeyle şu anda
ki bütçenin ulaşması olasılığı olan 250 milyarlık büt
çe düzeyini karşılaştırdığımız zaman aradaki fark 60 
milyar olmaktadır, büyüyen kısım 60 milyardır; 
ama bu da parasal bir büyümedir ve bunu fiyat ar
tışlarıyla düzelttiğimiz zaman ortaya sadece yüzde 
10'un alında bir büyüme kalmaktadır. Doîayısıyle, 
nüfus artışıyla karşılaştırdığımız zaman, 1977 büt
çesi eğer bugünkü şekliyle kalmayıp da 250 - 260 
milyara çıkarsa, geçen yıikine nazaran gerçek rakam 
olarak adam basma yüzde 3, yüzde 5'ten ibaret bir 
hizmet gelişmesi, gerçek artış söz konusu olacak
tır. Böyle olduğu için de bu bütçeye büyük büt
çe değil, büyütme bütçesi değil; fakat edik bir büt
çe, yetersiz bir bütçe dememiz gerekecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bütçe savurgan bir bütçedir; ülke kaynakları

nı dikkatli kullanmayan, kullanmayı amaçlamayan 
savurgan bir bütçedir ve bu yönüyle de o tasarıyı 
hazırlayan iktidarın temel felsefesini yansıtmaktadır. 
Yalnız bütçe değil, tüm kamu kesimi, hatta izlenen 
genel politika nedeniyle özel kesim bile iki yıldan 
beri aşırı tüketim ahşkanhklanna itilmiş ve sonuç 
yurt içi artırım; yani tasarruf oranı yetersiz düzey
lerde kalmıştır. 

1976 yılında kamu kesiminin yaratması gereken ta
sarruf; yani artırım miktarı millî gelire oranla pla
na göre yüzde 38,1 olması gerekirmiş... Oysa prog
ram gerçekleşmenin yüzde 8,8'de kaldığını söylüyor; 
başka bir araştırma bunun yüzde 3,8'de kaklığını 
söylüyor. Demek ki, yüzde 38 bir artırım yaratıl
ması gerekirken yüzde 3,8; yani beklenenin, plan
lananın 1/10'u ancak gerçekleştirilebilmiş. Çünkü, 
ksmu kesimi kaynaktan büyük ölçüde savurgan bir 
biçimde kullanmış ve artırım yaratamamış. 

Özel kesim de öyle. Özel kesimde aşırı tüketim 
alışkanlıklarına itilmiş ve halk da savurgan bir harca
ma yaptığı için yıl sonunda yurt içi artırımlarda ye
tersizlikler ortaya çıkmış. Böylece, Türk ekono
misi olanaklarının ötesinde yaşayan ve dışarıdan ala-
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cağı kaynaklara güvenen, kendisi tasarruf yapma- I 
yıp başka milletlerin yaptığı tasarrufları aktararak; 
yani gırtlağa kadar borçlanarak yaşamaya itilmiş bir 
durum yaratılmıştır. I 

Aslında, bu savurgan tutuma son vermek, büt
çe gelirlerini âdil ölçüler içinde artırmak, kamu I 
iktisadî teşebbüslerinin kaynak tüketen değil kay
nak yaratan güçlü kuruluşlar haline getirmek müm
kündür; ama bu bir siyasal cesaret işidir, bu bir 
yönetim anlayışı, devlet anlayışı işidir, halk sevgi
sini yüreğinde gerçekten duyup duymamak, sağ- j 
lıklı ve sürekli bir gelişmeyi gerçekten isteyip iste
memek işidir, devlet yönetiminin sorumsuzlukla 
bağdaşamayacağım ve müteahhitlik firmasını yönet
mekle devleti yönetmenin aynı şey olmadığını bilmek 
işidir. Bunları bilmezseniz ya da sizden beklenen { 
siyasal cesareti gösteremezseniz kamu iktisadî teşeb
büslerini güçlendiremezsiniz. Aksine, halkı koru
yorum bahanesiyle baskı altında tuttuğunuz fiyat- I 
îar ülkede ya kuyrukların uzamasına ya karaborsala
rın doğmasına ya da devlet kesesinden bir avuç zen
ginin daha zengin yapılmasına yol açar; bugün yap- I 
tığınız gibi, ama sözde korumayı amaçladığınız dar 
gelirli halk bu politikanın bedelini yine kendi cebin
den öder; enflâsyon vergisini, istese de istemese de 
ödemek zorunda kaldığı için. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Bu bütçe sosyal yönüyle de yetersiz bir bütçe

dir. Sayın Maliye Bakanının biraz önce burada 
iîeri sürdüğü gibi, sosyal yönü güçlü bir bütçe de
ğildir. 1977 bütçesi sosyal yönü son derece yetersiz I 
bir bütçedir. Ülkemizde çeşitli gelir grupları ve çe
şitli bölgeler arasında büyük gelir farklarının bulun
duğu bir gerçektir ve bu gerçek Devlet Planlama I 
Teşkilâtının 1976 Eylülünde yayınladığı yeni bir ra
porla, gelir dağılımı araştırmasıyle yeniden ve açık- I 
ça ortaya konmuştur. I 

Bu gerçeklerin bilindiği ve belgelendiği bir ülke- I 
de devlet bütçesinin başlıca görevlerinden birinin bu 
sosyal sorunu belirli bir zaman süresi içinde çözmesi 
olmalıdır. Oysa Demirel hükümetlerinin daha ön
ceki bütçelerinde olduğu gibi, bu bütçede de ül
kede sosyal adaleti sağlayıcı yönde hiçbir ciddî önlem 
getirilmemektedir, «Sosyal içerikli yasalar» diye ye
tersiz bazı önîemlerîe yetinihnektedir. 

1977 Bütçe tasarısına baktığımız zaman görüyo
ruz ki, onun gelir yapısı da, harcama yapısı da; 
yani kimlerin ne kadar vergi ödeyeceği ve kimlere 
hangi tür hizmet götürüleceği ülkedeki sosyal ada- j 
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letsizlikleri azaltmayı amaçlamamaktadır. Çünkü bu 
Bütçe, hakça bir düzene inanan bir kadro tarafından 
hazırlanmamıştır. 

Biraz önce sözünü ettiğim Devlet Planlama Teş
kilâtının gelir dağılımı araştırması ve gene bu ara
da Dünya Bankasının yayınladığı bazı araştırmalar, 
Türkiye'nin gelir dağılımındaki adaletsizlikler ve den
gesizlikler bakımından dünyanın bize benzeyen ül
keleri arasında Brezilya'dan sonra 2 nci sırada oldu
ğunu gösteriyor; yani bizden daha bozuk gelir da
ğılımına sahip olan bir tek ülke var; Brezilya. Onun 
dışında Avrupa ülkelerinin çoğu, bizim kapitalist ül
keler diye beğenmediğimiz ülkelerin çoğunda gelir da
ğılımındaki, gelir bölüşümündeki adaletsizlikler biz
dekinden çok daha iyi. Bununla beraber o ülkeler ge
lir dağılımındaki adaletsizliklerini düzeltecek etkin 
çözümler araştırıyorlar, bulmaya çalışıyorlar, bir
çokları uyguluyorlar; ama biz daha ileri ölçülerdeki 
dengesizliklere rağmen, hiçbir etkin çözüm düşün
müyoruz. Örneğin; hiç bir vergi reformu, gerçek 
bir toprak reformu, bir personel reformu öngörül
müyor. Bu, ülkede var olan tüm yapısal dengesizlik
lerin korunacağı anlamına gelir. 

Ayrıca, kamu kesiminin finansmanı için büyük 
ölçüde enflâsyona bel bağlandığına göre ve enflâsyon 
ülkede yeniden sosyal adaletsizlikler yaratacağına gö
re, 1977'de Türk toplumundaki sosyal adaletsizlik
lerin 1976'dakinin de ötesine geçeceğini söyleyebili
riz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1977 Bütçesi üzerinde buraya kadar yaptığımız 

açıklamalarla bu Bütçenin her şeyden önce sahipsiz 
bir bütçe olduğunu ve her yönü ile onu hazırlayan 
Hükümetin tüm zaaflarını ve iç çelişkilerini yansıt
tığını ortaya koyduk. 

Daha sonra bu Bütçenin, Sayın Maliye Bakam 
tarafından iddia edildiği gibi, bir enflâsyonla müca
dele bütçesi değil, aksine, zaten var olan enflâsyo
nu daha da hızlandırıcı, dengesizliklerle dolu bir büt
çe olduğunu belirttik. 

Üçüncü olarak; bu Bütçenin bir büyüme bütçesi 
değil, cılız ve yetersiz bir bütçe okluğunu söyledik 
ve bunun da temelinde siyasal iktidarın güçsüz ve kor
kak oluşu gerçeğinin bulunduğunu ortaya koyduk. 

Son olarak; bu Bütçenin hem savurganlığı, hem 
de sosyal adaletsizlikleri önemsemeyen, hoşgörü ile 
karşılayan, aksine bu yönde yeni olumsuz gelişme
lere göz yuman bir siyasal kadro tarafından hazır
lanıp yüksek huzurunuza getirildiğini söyledik. 
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Buraya kadar yaptığımız açıklamalarla değerli 
arkadaşlarım; 1977 Bütçesinin temel özellikleri üze
rinde durduk. Onun ekonomimiz ve yaşamımız üze
rinde yapabileceği etkilerden söz ettik. îzin verirse
niz şimdi, birazda bu Bütçeyi hazırlayan kadronun, 
yani Cephe Hükümetinin temel nitelikleri üzerinde du
ralım. Niçin iktidar olmayı amaçladıklarım, halka 
ne söz verip, ne yaptıklarım hatırlatmaya çalışalım. 

Hemen belirtelim ki, elimizdeki Bütçe tasarısı için 
söylediklerimizin çoğu onu hazırlayan kadro için de 
doğrudur ve geçerlidir; yani sahipsizlik, dengesizlik, 
uyumsuzluk ve güçsüzlük... Çünkü, ancak bir ikti
dar sahipsiz ve güçsüz ise, onun bütçesi de sahip
siz ve güçsüz olur. Yine bir iktidar kendi içinde den
gesiz ve uyumsuz ise, bu ister istemez onun en 
önemli politika aracı olan bütçe belgesine de yan
sır.* Ortada halktan yana güçKi ve uyumlu bir ik
tidar olsa, bütçesi böyle mi olur?.. Kuşkusuz ki, 
olmaz. Öyle ise, bugünkü iktidarın zaafı nereden 
geliyor, niçin bazı önemli sorunlara el atmıyor, ya 
da atamıyor?.. Önce buna doğru bir teşhis koymamız 
gerektiğine inanıyorum. 

Hemen hatırlayalım, bu Hükümet bundan 2 yıl 
önce bir erken seçime gitmeyi önleyebilmek için ku
rulmuştu. Doîayısıyle bu Hükümetin temel niteliği, 
bir seçimden korkanlar koalisyonu olmasıdır. Bu 
koalisyonun açıkça söylenmeyen, ama herkesçe bili
nen bir tek amacı vardır, o da seçimi ertelemek. Bu 
nedenledir ki, birbirleriyle anlaşmaları güç olsa da 
dört parti bir araya geldi, bağımsızların da desteğiy
le güvenoyu aldı ve bir ortak program üzerinde an
laşmış gözüktüler; ama hiçbir zaman o programda 

yazılanları yapmadılar, yapamadılar. Halka ver
dikleri sözleri tutmadılar, tutamadılar. Her zaman, 
her konuda yazdıklarının ve söylediklerinin tam ter
sini yaptıkları gibi, bu konuda da ne söyledilerse 
tanı fksini yaptılar. Ülke sorunlarına çözüm bul
mak yerine onları ertelemeyi, ya da örgütlemeyi ter
cih ettiler. Zaten başka türlüsünü de yapmazlardı, 
yapamazlardı. Biraz sonra örneklerini vereceğim. 
Bu Hükümet isteseydi de verdiği sözü yerine getire
mezdi. Çünkü, karşı karşıya bulunduğumuz sorun
lar; yani işsizlik, pahahhk, döviz yetersizliği, ta
sarruf açığı, hızlı ve dengeli sanayileşmenin sorunları, 
hakça bir gelir bölüşümü sağlamanın sorunları an
cak uzun dönemli, gücünü ve yetkisini halktan al
mış, tutarlı, kendi içinde uyumlu iktidarların üste
sinden gelebileceği sorunlardır. Oysa bundan 2 yıl 
önce Sayın Demirel'in gidip halktan yetki istemeye 
yüzü de yoktu, cesareti de. O zaman sandıktan 

j kaçması gerekiyordu Sayın Demirel'in; o da öyle 
yaptım 1965'te sandıktan çıkmakla övünenlerin 10 
yi! sonra sandıktan kaçmakla ün yapması; seçim ka
zanırken demokrasiye inanır gibi gözükenlerin, kay
bedeceğini anlayınca demokrasi düşmanları ile bile, 
siiâhlı sokak eşkiyası ile bile işbirliği yapar duruma 
düşmeleri acı, fakat gerçek olaylardır. Cephe Hü
kümetini oluşturarak kazanacağı 2,5 yıl içinde Sa
yın Demirel ne yapmayı tasarlıyordu?.. Bu orta
daydı, açıktı: 

1. Bazı çevrelere tekrar Başbakan olabileceğini 
göstermek; 

% Öteki sağ partilere kaptırdığı oylan geriye 
toparlamaya çalışmak. 

Bunun için ülkede sol korkusu yaratması, anar
şi kışkırtıcılığı yapması, büyük iş çevrelerini kolla
ması ve bir yandan da seçim rüşvetleri dağıtması 
gerekiyordu; bunların hepsini yaptı. Bu arada mil
liyetçilik taslamayı da unutmadı; ama sandıktan kor
kanların kazandığı bu 2,5 yıl Türk toplumuna, Türk 
halkına çok pahalıya mal oldu. Sokak ortasında 
vurulan gençlere, üniversitelerde öldürülen öğrenci
lere, koridorlarda coplanan öğretim üyelerine, orta
okula giden çocuklarının tekrar eve dönmemesi üze
rine yavrularına kavuşamayan ana - babalara çok 
pahalıya mal oîdu^ 

Üniversite, yüksekokul ve diğer öğretim kurum
larında, bu kurumlar kapalı olduğu için görevleri
ni yapamayan onbinferce öğrenciye ve öğretim gö
revlisine bu girişim çok pahalıya mal oldu. Gene 
bu girişim, hızla artan hayat pahalılığının ağır yükü 
altında ezilen halka çok acı ve çok pahalıya ödetil
miş oldu; ama değerli arkadaşlarım, sandıktan ka
çışın gerçek faturası bundan ibaret değildir. Yapı-

I tanların yanında, yapılmayanların da Türk toplumu 
açısından bir maliyeti vardır ve biz asıl bunun üze
rinde durmak istiyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı biraz önce yaptığı konuşma
da, büyük bir önem ve ağırlık vererek 1973'teki 
dünya petrol bunalımının Türkiye'yi nasıl etkilediği
ni, nasıl yeni birtakım döviz giderleri ödemek zo
runda bıraktığım, yeni birtakım dengesizlikler ya
rattığını ortaya koydu (çok haklı şeyler, çok doğru 
şeyler söyledi; bunlara başka şeyler de eklenebilir) 
ve 1973 Sonbaharında ortaya çıkan bu bunalım, 
Türkiye'yi 1974 yılında etkilemeye başladı. Türki
ye'nin yalnız ithal ettiği petrol değil % 400 fiyatı 
artan; ama ithal etmek zorunda olduğu tüm maki
ne, teçhizat ve yatırım mallarının fiyatları % 100'ün, 

j % 200'ün üzerinde artış gösterdi. 
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Böyle bir durumda Türkiye'nin zaten kendi için
deki ekonomik dengesizliklerine yeni dengesizlikler 
eklenmiş oldu; yani Türkiye 1974 Sonbaharında ken
di dışındaki ve içindeki önemli gelişmelerin etkisi 
altında önemli sorunlar karşısmda kalmıştı. Kıbrıs 
bunalımı, Ege'deki haklarımız, Ortak Pazarla ve 
NATO ile olan ilişkilerimiz, bizi önemli kararlar al
ma noktasına getirmişti. İçerde hızla değişen bir 
toplam yapısı vardı. Giderek sosyal ağırlıklarım 
artıran yeni toplumsal güçler, çalışanlar grupu or
taya çıkıyordu. Ekenomik gelişmenin yeni sorun
ları, ulusal savunmamızın yeni sorunları ortaya çı
kıyordu ve bu sorunlar karşısında ülkeyi yönetenle
rin, ya da yönetme iddiasıyle ortaya çıkanların; 
geleceğe dönük, önemli kararlar alması gerekiyordu; 
politikalar oluşturması, tutarlı birtakım önlemler 
getirmesi gerekiyordu. Bu da ancak, demokratik 
süreci işletmekle; yani gidip halktan yeniden yetki 
almakla olabilirdi. 

Bu inançladır ki, biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak; o zaman ülkeyi yeni bir bunalıma sokma
mak için, karşılaştığı sorunlara etkin çözümler ge
tirebilmesini sağlamak için, sözünü ettiğimiz iç ve 
dış sorunlarımızı halkımızın tercihlerine uygun bi
çimde çözümleyebilmek için bir erken danışma; hal
ka, yetkinin asıl sahibine gidip erken danışma öne
risi getirmiştik. Bir anlamda erken çözüm yolu gös
termiştik; ama her zaman kişisel çıkarlarını ülke ya
rarlarının önünde tutan Adalet Partisi ve O'nun Ge
nel Başkanı bu demokratik yolu reddettiler. Bazı 
yasal gerçeklere sığınarak siyasal bir zorunluluktan 
kaçtılar. 

Böylece Önemli bir yol ayrımında Adalet Par
tisi, ülkemizi bunalımlara sürükleyecek çıkmaz bir 
yolu seçmişti; cepheleşme yolunu. Böylece Adalet 
Partisi, erken çözüm yerine, cephe çıkmazını sun
muştu halkımıza. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerdiğimiz erken 
çözüme karşı çıkarak ülkeyi bir çıkmaza sokan Ada
let Partisi, bugün birçok sorunlarımızın çözümlen
mediğini kendisi de kabul ediyor, biraz sonra bunun 
örneklerini vereceğim. 

Hükümet sözcüleri birer, ikişer öz eleştiriye baş
ladılar, «Şu sorunu çözemiyoruz, enflasyonu önîe-
yemiyoruz, işsizliği önleyemiyoruz; ihracatı arhra-
mıyoruz» diyorlar. Neden artıramıyorlar?.; En 
azından iki yıldır; fakat gerçekte 12 yıldır başmıız-
daîar. Demek ki, bütün bunların sorumlusu onlar. 

Adalet Partisi iki yıl önceki yol ayrımında daha 
sağlıklı ve daha demokratik yolu seçmek cesaretini 
gösterseydi; 1977'nin Türkiye'si böylesine kanlı olay
larla çalkalanmazdı; hayat pahalılığı ve şiddetli enf
lasyon Türk Halkını böylesine ağır baskı altına al
mazdı; ulusal savunma gereksinmelerimiz böylesine 
sakıncalı biçimde savsaklanmaz, ülkedeki işsiz sa
yısı böylesine artıp gitmezdi; çalışma barışı bu ölçü
de bozulup, işverenle işçiler arasındaki ilişkiler bir 
kopma noktasına gelmiş olmazdı; Kıbrıs sorunu, Ege' 
deki haklarımız, AET ile ilişkilerimiz böylesine sü
rüncemede bırakılıp savsaklanmazdı; Türkiye'nin çı
karlarına uygun, etkin çözümlere kavuşturulabilirdi. 

Kısacası, 1977 Türkiye'si bugünkünden çok daha 
aydınlık, çok daha mutlu bir Türkiye olabilirdi; ama 
olmadı, olamadı. Neden?. Çünkü, bazılarının sandık 
korkusuyle, ötekilerin koltuk tutkusu bir araya geldi 
ve önemli bir çıkış yolu tıkandı. Her yd 120'yi aşan 
öiü, 1 90;0'ü aşan yaralıya mal olan bir koltuk.. Her 
yıl milyarlarla öîçülemeyesı acılara, gelir kayıplarına 
ve sömürüye mal olan bir koltuk... Yani dünyanın 
en pahalı koltuğu. İşte Sayın Demirci'm bugün sıkı 
sıkıya tuttuğu ve oturmakta ısrar ettiği koltuğun be
deli bu. 

İşte, elimizdeki bu sahipsiz Bütçeyi hazırlayan si
yasal İktidarın temel özelliği bu. Ülkenin hiç bir 
sorununa sahip çıkmayan, sahip çıkar gibi görünüp, 
sorunların hiç birini çözemeyen, kendi felsefesi için
de bile çözemeyen, uyumsuz, kendi içinde anlaşama
yan, kendi dışında verimsiz, sallanan, hasta bir ikti
dar... 

Neyseki işin ucu gözüktü, bunalımın sonuna yak
laştık. Çok şükür artık 1977'ye gelindi ve sandık gö
ründü; Sayın DemirePin deyimiyle. Bu kez sandık
tan kaçma olanağı da yok artık. Korkudan dudakları 
uçuklasa da, dizlerinin bağı çözülse de, (A. P. sıra
larından gülüşmeler) 1977 yılında er ya da geç her
kes halka gidecek ve boyunun ölçüsünü alacaktır, 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) halka ödet
tiği faturamn karşılığını görecektir. 

Sandık göründü Saym Demire!; telâşa kapılmayı
nız. Sandığı görünce, sanduka görmüş gibi ürperme-
yiniz. (A. P. sıralarından gülüşmeler) Bu kez demok
rasiyle bağdaşmaz hayalere kapılmayınız. Reji
mi tehlikeye düşürecek girişimlerde bulunmayınız. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) Bu amaçla ye
niden kışkırtıcı ajanlar kullanmaya kalkışmayınız; 
ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak inanıyoruz 
ki, Türkiye'deki tüm demokratik kuruluşlar ve büyük 
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siyasal partiler, (ki, umarız Adalet Partisi bunlaı ara
sındadır) bu maceracıların oyununa gelmeyecektir, 
buna yürekten inanıyoruz, inanmak istiyoruz. 

Esasen dünyanın en onurlu halkı olan halkımızın 
demokrasi dışı bir yönetimi kabul etmeyeceğini de her
kesin çok iyi bilmesini isteriz. 

Bugün Türk Halkı ne cuntacı istiyor, ne suntacı 
arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar) Cuntacının getireceği zulüm ve baskı dü
zenine de, suntacılann sürdürdüğü soygun ve sömürü 
düzenine de boyun eğmeyecektir Türk Halkı, içinde 
kendi iktidarım oluşturacağı gerçek bir özgürlükçü de
mokrasi rejimini yaşatmak için elinden geleni yapa
caktır Türk Halkı. 

Türkiye'de yeni toplumsal güçlerin, çalışanların 
egemen olmasına, politikaya ağırlıklarını koymasına 
kimse engel olamayacaktır. Kimse tarihin akışını ter
sine çevirmemiştir, çevİrememiştir; Türkiye'de de 
kimse tarihin akışım tersine çeyiremeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buraya kadar yaptığım sunuşta; sizlere önce Büt

çenin niteliklerini, sonra bu bütçeyi hazırlayan kad
ronun niteliklerini ve niceliklerini ortaya koydum. 
Şimdi konuşmamın üçüncü bölümüne geliyorum. 

Bu bölümde; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, için
de yaşadığımız dönemde Türk toplumunun, Türk eko
nomisinin iç ve dış siyasal ortamının bir değerlendir
mesini yapacağız ve tutarlı bir bütçe dahi hazırlaya-
mayan bu kendi içinde uyumsuz, her yönüyle güçsiiz 
Hükümetle bu sorunlarımızdan hangilerinin çözümle
nebileceğini, hangilerinin çözümlenemeyeceğini ortaya 
koymaya çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin de kabul edeceği gibi, Türkiye'de uzun 

bir süredir siyasal ortam son derece gergindir. Cephe 
Hükümetinin göreve başladığı günden bu yana başla
yan ve giderek hızlanan, giderek yoğunlaşan kanlı olay
lar, . anarşik eylemler sorumsuz yöneticilerin yanlı ve 
bir ölçüde de planlı tutumlarının sonucudur. 1976 yı
lında 104 ölü, 1852 yaralı. Son bir ayda 22 ölü, 55 ya
ralı; yani giderek kabaran bir siyasal cinayetler blan-
çosu. Böyle bir blanço ülkede can güvenliği bırakma
mıştır. Kimse ne canından, ne malından emin; rejim 
tehlikeye girebiliyor, böyle kritik bir noktaya gelini
yor. Bu gergin ortamda bütçe denk olmuş, olmamış 
ticaret açığının miktarı geçen yıla nazaran büyümüş, 
ya da küçülmüş; gelir bölüşümü hakça olmuş, ya da 
olmamış; hayat pahalılığı hızla artmış, ya da yavaş 
artmış; bunların önemi kalmıyor. Çünkü, doğal oîa-
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rak böyle bir ortamda halk önce canı derdine düşü
yor. Türk toplumu bu soruna kesin bir çözüm bula
madıkça, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözüme 
bağîanamaması önem kazanmıyor. Daha doğrusu, 
önem kazanmaması isteniyor. Oysa Türkiye'nin içe
ride ve dışarıda çok çeşitli alanlarda çok önemîi so-
rualan vardır ve bu sorunlar köklü çözümler bekle
mektedir. Ama, bu cılız ve tutarsız Hükümet île bu 
çözümleri bulmak olanağı yoktur. Her bir kanadı di
ğerine çelme takmaya çalışan, hiç bir önemli konu
da bir türlü anlaşamayan bir heyet.,. Bu heyetten 
ciddî bir iş beklemek söz konusu olamaz. Bu gerçeği 
artık Cephenin başı bile kabul ediyor. Son birkaç ay 
içinde iyice su yüzüne çıkan kanatlar arası çekişmc-

ı lere bir bakalım, tartışma hangi noktalardan: 

Ortak Pazar ile ilişkilerimiz çok kritik bir nokta
ya gelmiş. Toplantılar düzenleniyor; fakat yapılma
dan erteleniyor. 1976 yılında en az iki kere belki de 
üç kere ertelendi. Sonunda, yıl sonuna yakın toplan
tı yapsîdı; ama Hükümette görüş ayrılığı açık. Bir 
kısmı, bu koşullarla Türkiye AET ile ilişkilerini sür
düremez, bu millî egemenliğe aykırıdır, millî çıkarları
mıza aykırıdır, diyor. Öbür kanat bastırıyor, hayır, 
illâ böyle yürüyecek... Yani, millî çıkarlarımıza ters 
düşse de böyle; nasıl aıılaşmışsak öyle yürüyecek. 
Önemli bir konu, bir türlü anlaşamıyorlar, ama yine 
beraber oturuyorlar. 

İthalât rejimi: Bu konuda Ticaret Bakanlığı nn it
halât rejimi düzenlesin ve yürütsün, yoksa Sanayi Ba
kanlığı mı? Büyük çıkar çevrelerinin yakından ilgilen
diği hassas bir konu. Bozuk düzenin haracını kimin 
alacağını etkileyen önemli bir sorun. Uzun süre çö
züm bulunamadı, şimdi bulunmuş gibi gözüküyor; 
ama buna da kesin olarak emin değiliz. 

Kamu iktisadî kuruluşlarından bazılarının yöneti-
I çilerine ikramiye dağıtılmış... Dağıtdması gerekir miy

di, gerekmez miydi? Yasal mıdır, değii midir? Uzun 
tartışmalar ve bazı gerçekler ortaya çıkıyor. İlk kra-
mlye dağıtan kuruluşlar Enerji Bakanlığına bağlı Ka-

I mu İktisadî Teşebbüsleri; Türkiye Petrolleri, Türki
ye Enerji Kurumu, Petrol Ofisi gibi. Bunların yöneti
cilerine ikramiyeler dağıtılıyor. Adalet Partisine bağlı 
olduğu için ba kuruluşlar Maliye Bakanının sesi çık
mıyor. Ne zaman ki Millî Selâmet Partisine, diğer or
tağa bağlı kuruluşlara ikramiye dağıtılıyor, derhal; 

I «Bunlar yasal değildir, bütün yöneticilere nasıl dağı
tırsınız? Bu olağanüstü başarı için konulmuş bir öde
nektir, bir olacaktır. Bunu, herkese dağıtamazsınız. 

I Şu kadar yüz bin kişiye dağılmayıp da, bir kaç bin 
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kişiye dağıtmak.... Bunun anlamı var mı?» Deyip çı
kılıyor. M.S.P.'ye bağlı kuruluşlara sıra gelince ikra
miyeler yasa dışı, A.P.'ye bağlı kuruluşlara verildiği 
zaman yasa içi. Böyle şey olmaz. Ama bu yine hiç-
olmazsa şu günkü görünümü ile bir Hükümet içi 
anlaşmazlık, çelişki. 

Bakanlıklararası bu zıtlaşmalara, çekişme ve ça
tışmalara daha başkaları da kolaylıkla eklenebilir ve 
bu liste Kıbrıs politikası, sanayileşme stratejisi gibi 
temel konularda da uzatılabilir^ Bütün bu koalisyon 
içi kısır çekişmeler ve çıkar çatışmaları halkı umut
suz, Devleti sahipsiz bırakmaktadır. Artık açıkça gö
rülmektedir ki, Cephe çatlamıştır, ortada Hükümet 
denebilecek bir heyet kalmamıştır. Halk deyimiyle 
«Çatlak test» su tutmaz», kendi içinde böylesine çat
lamış bir Hükümet de iş tutmaz. Olsa olsa, iş tutar 
görünerek memleketin başına yeni yeni işler açar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Hükümetin 22 aylık görev süresince hangi 

sorunumuza çözüm getirebildiğine bakmak, bundan 
sonra ne yapabileceğini anlamak bakımından yeterli
dir. Bu Hükümet. Yüce Meclisten güvenoyu alır
ken, «pahalılığı önleyeceğiz» demişti. Oysa hayat 
pahalılığı onların görev süress içinde azalmadı, arttı; 
hem de hızlanarak arttı. 

Daha sonra sık sık, «Biz Hükümette kahrsak hiç 
bir şeye zam yapılmayacaktır» demişti, Saym Demi
re!. 1975 seçim kampanyası sarasında herkesin önün
de, basının öoünde, halkın önünde meydanlarda nu
tuk çekmişti, «Biz Hükümette kalırsak hiç bir şeye 
zam yapmayacağız...» Ama, her konuda olduğu gibi, 
bu konuda da ne söyîemişse tersini yapmıştır. Daha 
seçim biter bitmez birtakım fiyatlara, hem de ka
mu kesiminin fiyatlarına zam yapmaya başlamıştır. 
Dilerseniz Türk halkının önünde, enflasyon ile sa
vaşacağız diye söz verenlerin nasıl enflasyon kışkırtı
cılığı yaptıklarını, bazı zam kararlarını hatırlatarak 
dile getirelim. 

Önce elektrik fiyatlarından başlandı. İlgili Bakan, 
«Elektriğe zam yapılmayacaktır.» dedi; ertesi gün 
yüzde 20 zam geldi. Sonra Sanayi Bakanı çıktı, «Çi
mentoya zam yapılmayacaktıı» dedi, kısa bir süre 
sonra çimentoya yüzde 25 zam geldi. «Otomobil fi
yatları artırılmayacaktır», dendi, bir süre sonra yüzde 
25'e yakın zam geldi. «Et - Balık Kurumu ürünlerine 
zam yapsîmayacaktır.» dendi, arkasından bir yıl için
de iki kez zam geldi. 1976 başında yüzde 20, 1976 
yılının sonunda yüzde 30 - 50 arasında değişen zam
lar yürürlüğe girdi. Et - Balık Kurumunun zam yap

ması kasapları da harekete getirdi, onlar da daha yük
sek oranlarda zam yaptı. Kilosu 25 liraya vaktiyle sa
tılan et, 50 liraya bulunmaz oldu. Ekmeğin Ankara' 
daki fiyatı 125 kuruştan 250 kuruşa çıktı. Yemeklik 
margarinin kilosu yine yüzde yüz artarak 12 lira 40 
kuruştan, 18 lira 50 kuruşa çıktı. Zeytinyağının kilosu 
14 liradan yine yüzde 100 artarak 28 liraya çıktı. 
Beyaz peynirin kilosu 20 liradan 36 liraya çıktı. 
Kahve, çay ve benzer malların fiyatları yüzde 100'iin 
üstünde artırıldı. Bütan gazının tüpü 35 liradan 60 
liraya, basmanın metresi 10 liradan 15 liraya çıka-
rüdı. Vaktiyle 85 bin liraya bulunabilen traktörü, 
bugün köylü 125 bin liraya bulamaz oldu. Sümerban-
km ürettiği, mallara, kumaşa, halıya, ayakkabıya ve 
diğer giyim eşyasına bir yılda tam üç kez zam yapıl
dı ve bu zamların toplamı yüzde 75'i buldu. 

Devletin tekelimi eki ya da denetimindeki temel 
malların fiyatlarına zam yapılırken, bu arada demir -
çeliğe önemli zamlar yapılırken, özel kesim de boş 
durmazdı elbette .Onlar da fiyatlarını artırdılar. Fi
yat artışları buzdolabında, çamaşır makinesinde, elek
trik süpürgesinde, havagazı ocağında, otomotiv par
çalarında, oto ve kamyon lıstiklerinde, çeşitli rad
yatör, boru ve inşaat malzemelerinde; kum, çakd, 
kereste, tuğla, sınaî boyalar, akümülâtörler, motosik
letler, bisikletler pahalandı durdu ve benim saymak
tan yorulduğum; ama sizin zam yapmaktan yorul
madığınız ortam devam edip gitti ve siz halkın sağ-
lığıyle, halkın mutluluğuyle, halkın yaşam?yle oyna
dınız. 

Geniş halk kitlelerini ilgilendiren tüketim malla
rındaki fiyat artışları bir yana, kiralardaki artışlar 
bir ayrı faciadır. Devletin en yetkili organları, sizin 
yönetiminizdeki organları kiraların sadece büyük 
kentlerde değil, Anadolu'da küçük kasabalarda bile 
anormal ölçülerde artmakta olduğunu söylüyor. Dev
let İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilâtı, 
Emlâk - Kredi Bankası aynı doğrultuda birbirini 
destekleyen araştırmalar yayımlıyor. Kasabalarda bi
le ev kiraları 1 500 - 2 000 kiraya çıkmış. Bunu Em
lâk - Kredi Bankası Genel Müdürü söylüyor. Memur
ların kiralan ödeyemez duruma düştüklerini Devlet 
İstatistik Enstitüsü söylüyor. Memurlar bundan do
layı sefalete düşmüşlerdir. Bir yd içinde konut ve 
işyeri kiralan maliyetlerden bağımsız olarak % 200, 
% 250 oranında artmış. 2 odalı bir evin aylık kirası 
3 500 lira, 3 odalı bir ev 4 500 lira. Bu kiraları kim 
ödeyebilir, kim ödeyemez; kimsenin ilgilendiği yok. 

| Böyle düzen olmaz. 
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Gazeteciler bu konuda DemireFe soruyorlar; «Ki
raların artışı karşısında ne düşünüyorsunuz» diyorlar. 
Demirel kendine özgü üslubuyle bu soruyu yanıtlı
yor; «Ev kiraları vatandaşın en önemli meselesidir. 
Vatandaş bu kadar kira ödeyemez.» Bu cevap mı 
şimdi?..* 

Ödeyemediği için sefalete düşmüş vatandaşa ça
re olarak Hükümet ne getiriyor?... Bir Hükümetin 
başı bunu söylemeli, yoksa kocaman bir hiç değil. 
Demirel, «Bu önemlidir» deyip geçiyor. İnşaat kaça 
mal oluyor?... Arsa fiyatları niçin füze hızıyla fırlı
yor?... Binalar yüzde kaç yüz İcarla satılıyor?... Kim
ler hangi aşın kazançları bu konuda sağlıyorlar?... 
Hangi yollardan, ceplerine milyonlar indiriyorlar?.. 
Bunları önlemek için Hükümet ne yapmayı düşünü
yor?... Bunların hiç birine cevap yok. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Ana
yasa Mahkemesi bozdu* 

C. H. P. GRUPU ADÎNA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Olamaz böyle şey. Çünkü bu Hükümet, 
o çevrelerin havadan kazançlarını sürdürebilmeleri 
için kurulmuştur; enflasyonla mücadele etmek için 
değil. Halkın kira derdine çözüm getirmek kin de
ğil. 

Bugün fiyat artışları hâlâ sürüyor. Bulunursa bir 
mal en yüksek fiyattan bulunuyor; bulunamazsa, o 
zaman karaborsacıya düşüyor. İşte odunun durumu, 
işte kömürün durumu... Halk aylarca sıra bekliyor, 
parasını yatırmış hâlâ odun alamayan, kömür ala
mayanlar var. Kış geçiyor, odun, kömür sırası gelme
miş. Kömürün resmî fiyatı 600 lira ve halk piyasa
dan 1 200 liraya almak zorunda kalıyor. 

Böyle olmasının bir nedeni var. Çünkü, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Ekonomik Kurula gön
derdiği bir yazıda kömürün fiyatına % 100 zam yap
mayı önermiştir. Zam resmen ekonomik kurula gel
miş; ama bekletiliyor. 

Öte yandan kömür fiyatları fiilen 6-7 aydır ser
best piyasada bu öngörülen fiyattan zaten satılıyor. 
Resmî satış depolarında kömür bulamayan halk ne 
yapacak? Soğuktan donmamak için 2-3 katı fazlası
nı verip kömürünü alıyor, işte bunlar, enflasyonla 
mücadele etmek için işbaşına geldiğini iddia eden De
mirel Hükümetinin hayat pahalılığı yaratma konu
sunda alabildiği başarılı sonuçlardan bazı örnekler. 
Bu sonuçlardan Demirei'in de artık övünç duyduğunu 
sanmıyoruz. Geçen yıl övünç duyduğunu söylüyordu. 
Bu yıl övünç duyduğunu sanmıyoruz; çünkü artık ken-
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dişi de bu konuda başarhlı olamadığını itiraf etmek 
zorunda kalıyor. 

Son basın toplantısında Sayın Demirel şöyle di
yor; «Bütün imkânları kullanarak enflasyonla mü
cadele ettik; ama başarılı olamadık...» 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir 
Milletvekili) — O 1975'e nazaran. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Oysa ortada enflasyona karşı verilmiş 
bir mücadele falan yok. Tam aksine enflasyonu kış
kırtmak için elden gelen ne varsa yapılmış. Para mat
baası sürekli olarak çalıştırılmış. İşte kanıtlan; res
mî belgelere dayanarak ortaya koyuyorum. 

1975'in 31 Martın'da görevi devralan Demirel Hü
kümeti, 1976 Ekimine kadar 19 aylık görev süresi 
içinde bakın ne kadar para basmış, ne kadar Merkez 
Bankası kredilerini şişirmiş, para arzını ne kadar art
tırmış; yani büyük ölçüde enflasyomst açık finans
man kaynaklarına el uzatmış: 

Mart 1975, Cephe İktidan başta, toplam para 
arzı Türkiye'de 89 milyar. (Küsurları atıyorum) 19 
ay sonra Ekim 1976, toplam para arzı 140 milyara 
çıkmış. 19 aylık artış 51 milyar lira; yani neredeyse 
Cumhuriyetin kumlusundan ve Merkez Bankasının 
göreve başlamasından bu yana, 40-50 yılda çıkarılan, 
yaratılan para arzı kadar, ona yakın bir miktarı 19 
ayda Sayın Demirel Hükümeti yaratmakta sakınca 
görmemiş, 

Emisyon hacmi; yani basıp bassp piyasaya sür
dükleri kâğıt para miktarı; 

Görevi devraldıklan zaman 32 milyar Sayın Ma
liye Bakanı, 19 ay sonra 53 milyar; 21 milyar artış. 
19 ayda 21 milyar lira yeni para çıkaracaksınız piya
saya, ondan sonra da «Biz enflasyonla mücadele eden 
bir Hükümetiz» diyeceksiniz. Bu işi ciddiyetle bağdaş
tırmak olanağı yoktur. Ayda 1 miîyann üzerinde ye
ni para basıp piyasaya sürdüğünüz zaman ve bu pa
ralar piyasada anarşik eylemler, ekonomik anlam
da anarşiye neden olduğu zaman artık siyasal anar
şinin peşinden koşmakla yetinemezsiniz. 

Merkez Bankası kredilerine bakalım. Merkez Ban
kası kredileri, enflasyonun diğer göstergesi. Yine gö
reve başladığınız zaman 32 milyar lira, 19 ay sonra 60 
milyar, artış 28 milyar lira; yani ayda ortalama 1,5 
milyar liralık Merkez Bankası kredisi artıracaksınız, 
1 milyar liralık yeni kâğıt para basıp piyasaya çıkara
caksınız, 2,5 milyarlık para arzına sebep olacaksınız, 
ondan sonra da «Biz enflasyonla mücadele politikası 
izliyoruz» diyeceksiniz... Buna artık Türkiye'de ilk
okul öğrencilerini bile inandıramazsınız, 
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Gerçekte ortada öyle bir politika var ki, bunun 
enflasyonla mücadele politikası olduğunu Sayın De
mire! ve onun Maliye Bakanının dışında Hükümet 
üyelerinin hiç biri zaten söylemiyor. Belki Sayın Ti
caret Bakam da nezaket icabı onlara katılır. Ama, 
sanmıyoruz ki, örneğin Hükümetin bir başka kanadı, 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin üyesi bulunan ve Tür
kiye'de yıllarca Maliye Bakanlığı yapmış oîan, Başba
kanlık yapmış oîan Sayın Ferid Melen bu politikanın 
bir enflasyonla mücadele politikası olduğunu kabul 
etsin. Sanmıyoruz ki, İktisadî Kurul Başkam olan Sa
yın Erbakan izlenen politikanın bir enflasyonla mü
cadele politikası olduğunu kabul etsin, 

Zaten Sayın Erbakan, 21 Ocak'ta basında çıkan 
bir demecinde bunun işaretini veriyor; «1976'da hayat 
pahalılığının hızla arttığını görüyoruz» diyor. Bu ka
dar... Mücadele ettik, buna rağmen arttı gibi sözler 
yok. Öyle sanıyoruz ki, bu konuda daha doğru tutu
mu Sayın Erbakan takmıyor ve hiç olmazsa bu ko
nuda dürüst hareket ediyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye yalnız enflasyonla, şiddetli bir enflasyon

la mücadele edilmesi gereken bir ekonomik ortama 
sahip değil, Türkiye yalnız şiddetli anarşik eylemler
le savaşılması; ama etkin biçimde, âdil biçimde, yan 

tutmadan savaşılması gereken bir ülke değil; Türkiye 
dış ekonomik ilişkilerini belli bir süre içinde dengeye 
oturtması gereken ve bu amaçla ihracatını geliştirme
si gereken bir ülke. 

Sayın Maliye Bakam burada belirttiler; dünya pet
rol bunalımı; bizim dışımızdaki gelişmeler nedeniyle 
Türkiye'de 1 milyar dolarlık ek döviz giderine neden 
olan (Ki, bu miktar önümüzdeki yıllarda daha da ar
tacaktır) birtakım bunalımlara yol açtı. Türkiye'nin 
ödemeler bilançosunda zaten dengesizlik vardı ilk 
Beş Yıllık Plana göre bu dengesizliğin 1972 - 1973 yıl
larında giderilmesi gerekirdi. Oysa Demirel hükümet
leri o zaman bu dengesizliği gidermek için gerekli et
kin tedbirleri yeterince alamadılar ve 1970'te devalüas
yon yapmak zorunda kaldılar. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, saat 13.00'e gelmiş
tir. Görüşmeniz daha devam edecek mi efendim?... 

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

BAŞKAN — Program mucibince saat 14.0€'den 
sonra devam etmemiz gerekiyor; kaldığınız yerden 
devam edebilirsiniz efendim, 

Saat 14,00'te tekrar toplanmak üzere Birinci Otu
rumu kapatıyorum, 

Kapanma Saati : 13.00 

' I H ipııı 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

DÎVAN ÜYELERÎ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimin İkinci Oturumu
nu açıyorum. 

1977 Malî Yılı Bütçesinin müzakeresine devam 
ediyoruz. 

Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Besim Üstüneî'indir. 

Buyurun Sayın Üstünel, 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
çayın üyeleri; 

Cumhuriyet Haik Partisi Grupu adına yaptığım 
konuşmada bu sabah sizlere önce 1977 Bütçesinin na
sıl bütçe olduğunu, temel karakterinin ne olduğunu 
ortaya koymaya çalıştım; daha sonra da bu bütçeyi 
hazırlayan kadronun temel niteliğini ve nasıl bir seçim
den korkanlar koalisyonu olduğunu, ülkenin sorunla
rını çözmek için değil, ertelemek için, ya da örtiile-
mek için ortaya çıktığını örnekler vererek gözler önü
ne sermeye çalışmıştım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — örselemek 
kin mi dediniz?... 
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C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Evet, ülkeyi örselemek için Sayın Ege... 
Hem örtü'ediniz, hem örselediniz milleti ve bunun 
hesabını vereceksiniz; çok kalmadı. 

Sabahki konuşmanın sonunda, Cephe Hükümeti
nin enflasyonla mücadele bütçesi hazırladık diyerek 
üç yıldan beri Yüce Heyetiniz önüne geldiğini, hal
kın önüne çıkıp biz bütün tedbirleri alıyoruz; ama 
enflasyonu bir türlü ödeyemiyoruz, geçen yjl biraz 
başardı olmuştuk, bu yal o kadar da başarılı olamı
yoruz diyorsunuz; bunlar gerçeği yansıtmıyordu, de
miştim ve bunun için de resmî belgelerden rakamlar 
vererek, göreve başladığı günden bu yana Cephe Hü
kümetinin her ay 1 milyar liranın üzerinde yeni kâ-
ğı-1 para basıp piyasaya sürdüğünü, toplam para ar
zım; yani kâğıt paranın dışındaki diğer para arzı un
surlarını da genişleterek, Merkez Bankası kredilerini 
genişleterek ayda 2,5 milyar liralık yeni finansman 
araca yaratarak ayakta durduğunu, işlerini yürüttüğü
nü ve bumm da adına enflasyonla mücadele hüküme
ti, ya da enflasyonla mücadele bütçesi denemeyece
ğini belirtmiştim. Böylece, Yüce Meclisten güvenoyu 
alırken verilen söaün en azından bir tanesine, bir 
önemlisine sadık kalınmadığını; yani hayat pahalılığı 
ve enflasyonla mücadele yapılmadığını ortaya koy
muştum. 

Daha sonraki bölümde, Türkiye'deki ödemeler bi
lançosu dar boğazlımı; yani Türkiye'nin önemli so
runlarından biri olan döviz kıtlığının giderilmesi, bu 
yönde uğraş vermesi söz konusu idi Saym Demirel 
Hükümetinin, oyca kn yönde de bir şey yapılmadı. 
Geçen yıl «ihracatı teşvik eîm?k için tedbirler aldık, 
alıyoruz» diyorlardı; bımların çok yüzeysel tedbirler 
okluğunu, bir somıç vermeyeceğini söylemiştik. Sö
zümüzü dinletemedik ve bugün neticeyi görüyoruz, 
İhracattaki artış 1975 yılının ilk yansında, bir önceki 
yıl satılamayan bazı stokların, tarım ürünleri stokla
rının şakıması sonucu biraz yükselir gibi oldu. Buna 
bakıp Başbakan Demirel, 1976 yılında 3 milyar do
lar ihracat yapacağız diye, yıîm ortasında, Haziran 
ayında demeç verdi. Temmuza geldiğimiz zaman ya
hut Ağustosta basmda çıkan demeçte 2,5 milyara in
di, Y:î sonunda 2 milyara da razı oldu; ama 2 mil
yarı da tırîturamadL Program hedefi 2 milyar 100 
milyona çıkmakh; 1 milyar 950 milyonda kaldı. Bu
nun böyle olacağı belli idi. 

Türkiye, ekonomik yapısın» değiştirmedikçe dün
yadaki değişmelere ayak uyduramadıkça, ne artan 
petrol fatarasnn ödeyecek geliri elde edebilir, ne de 

I her yıl pahahiaşan makine, teçhizat ve diğer yatırım 
I malları bedellerini ödeyecek sağlam döviz gelirlerine 
I sahip olabilir. Bunu yapabilmek için; yani Türkiye' 
J nin sağlam döviz gelirlerini artırabilmek için yurt dı

şındaki işçilere de fazla güvenemezsiniz. Nitekim, o 
konuda da gelirler tahminlerin tersine azalmaya baş
ladı ve beklenenden daha çok azaldı. Öyle ise başka 
şeye güvenmemiz gerekir. Türkiye'nin ekonomik ya-
pismı değiştirmeye güvenmemiz gerekir; ama Türki
ye'nin ekonomik yapısını sağlam bir endüstri yapısı
na kavuşturabilmek için gerçekten yaşayabilir, kârlı 
olabilir ve dışa dönük; yani ihracata dönük, dış sa
tışa dönük sanayiler kurabilmek için sadece bina yap
mak, sadece sosyal konut yaparak yatının yapıyormuş 
gibi gözükmek yeterli değildir. Türkiye'yi gerçek an
lamda ciddi ve derinliğine bir sanayiye kavuşturma-

I dan, ihracata dönük sanayiler kurmadan Türkiye, 
sağlam döviz gelirleriyle dışarıdan kendi kalkınması
nı kendi gelirleri ile sürdürebilecek dövizleri sağlaya
maz ve sağlayamadığı sürece de dışarıdan borç almak 
zorunda kalır ve bu borç almayı sürdürdükçe, borç 
verenler sizin ne denli güç durumda olduğunuzu siz
den daha iyi bilecekleri için, giderek borç koşullarını 
ağırlaştırırlar, 1975, 1976 yıllarında olduğu gibi ve 
sizi her geçen gün daha yüksek faizle, her geçen yıl 
daha kısa dönemli krediler vermek suretiyle çok sıkı 
bir şekilde kendilerine bağlarlar. Günün birinde baş
ka konularda alacağmız bir karar söz konusu olduğu 
zaman, onların işine gelmeyen o bağları çekip sizi 
güç durumda b:rakabiiir?cr. 

Onun için Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığım 
ve kalkınmasının sürekliliğini güvence altına almak 
istiyorsanız, Türkiye'de ihracata dönük sanayi kur
mak üzere önemli bir yapısal değişikliğe girişmeniz 

I gerekir, Oysa, Hükümet olarak sizin ne yapınız, ne 
I gücünüz, ne de önünüzde kalan süre bunun için ye-
I terli değildir. Zaten süreniz olsa da bunu yapamazsı

nız, Çünkü; felsefeniz, düşünce sisteminiz bu işi yap-
I maya müsait değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biraz soi-
I cu olmaları lâzım. 

C, H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
I (Devamla) — Tabiî solcu olmadan bunlan yapamaz-
I siniz. 

I BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesmeyin, ri-
I ca ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben arka-
I daşsmia konuşuyorum. 
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C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Sadece büyük çıkar çevrelerinin çıkar
larını koruyarak işleri yürütürseniz, onların kısa dö
nemli çıkarlarını korumak için önlemler getirirseniz, 
ülkeyi işte bugünkü duruma, bugünkü çıkmaza sokar
sınız. 1965'ten beri görevdesiniz, 12 yılın 10 yılında 
en az partiniz ve Genel Başkanınız yönetimde idi ve 
birinci derecede sorumlu idi bu ülkenin yönetiminden, 
ama nereye getirdiniz Türkiye'yi? Kendi içinde ta
biî... 1965'teki ihracat düzeyine bakarsanız, bugün 
yüksek gözükür; ama olması lâzım gelen noktaya 
baktığımız zaman, Türkiye bugün ithalat gereksinimi
nin yansım bile ihracat gelirlerinden karşılayamayan 
bir ülke durumundadır ve dışarıya son derece tehli
keli biçimde ve oranda bağlanmış bir ülkedir. 

Zaten bu noktayı Sayın Maliye Bakam da bu sa
bah oldukça yeterli açıklıkla ortaya koydu. Dış öde-
melerin ne denli bir darboğaza geldiğini dile getir
di. Sayın Barbakan da yıl başından önce yaptığı ba
sın konferansında bu konuyu açıkça itiraf ediyor ve 
dış ödemeler açığımızla ilgili olarak Sayın Demirel 
şöyle diyor : 

«Hükümet fevkalâde zor bir ödemeler dengesi ile 
ülkenin ekonomisini idare edebilmeyi başarmıştır...» 
Övünüyor gene; yani 1976'da durumu idare edebil
meyi bir övünç vesilesi yapıyor sayın Demirel. 

Ödemeler dengemizin son derece göç koşullar 
altında olduğu uzun süredir bilinen bir gerçektir. 
Önemli olan bu zorluğu yenebilmek için köklü ted
birler alabilmektir. Yoksa sadece bugünü kurtara
bilmek için, gününü atlatabilmek için durumu idare 
edcibllmck değildir. Buna, piyasadaki adı ile «batak
çılık» denir. Bugünü atlatmak için birinden borç 
alırsınız, yana o borcu ödemek için bir başkasından 
borç alırsınız ve gününüzü kurtarırsınız, ama mem
leketi içine düştüğü durumdan kurtaramazsınız. Hiç
bir zaman kalkınmanın yolu gül bahçelerinden geç
memiştir. Kalkınma kolay iş değil. Ciddî bir iş} akıl 
işi ve dolayısıyîe sizin yapabileceğiniz bir iş değil. 

Üstelik Sayın Demireî'in başarı saydsğı bu çok kı
sa görüşlü ve kısır idarei maslahatçı tulumun iliraf-
nanıede; yani basın toplantısında yayınlanmış belge
de yer almayan yönleri de var. Dilerseniz onları da 
biz ilâve edelim. 

Evet. 1976'da Türkiye'de kimse aç ve açıkta kal
mamıştır; Saym Demireî'in deyimiyle, ama yaz ay
larında Türkiye'nin hemen her yerinde akaryakıt 
kuyrukları uzayıp gitmiştir. Benzin, mazoî, gaz, bu
lunamaz olmuştur. 

Merkez Bankasında transfer bekleyen istekler, Ma
liye Bakanlığında bekletilen dosyalar Türkiye'de 1976 
yılında uzayıp gitmiştir. Yıl sonu itibariyle yalnız 
Merkez Bankasında transfer bekleyen talepler yak
laşık olarak 850 milyon dolan bulmuştur. Üstelik bu 
rakamın içine Maliye Bakanlığında bekleyenler dahil 
değildir. Millî Savunma Bakankğı gibi önemli bir 
Bakanlığın istekleri, döviz gereksinmeleri dahil de
ğildir. Bir çok resmî dairelerin, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin diğer yatırımcı kuruluşların döviz talep
leri da/bil değildir ve dolayısıyîe bunların üretimle
rinin yavaşlaması, bunların yatırımlarının geride kal
ması bu rakamlarda gözükmemektedir. Onlara biraz 
sonra geleceğiz. 

Geçen yıl başında biz, 5 milyar dolarlık ithalât 
programıyie Türkiye'nin, planladığı kalkınmayı ger
çekleştiremediğini söylemiştik. Adalet Partisinin sözcü
leri burada aksini savundular ve yıl sonunda da ger
çekten 5 milyar dolara sığan bir ithalâtla yılı kapattı
lar ve tabiî onların dediği çıktı, ama bu gerçek an
lamda bir basan değil. Bunun böyle olmayacağını 
saysn Demirel yıî ortasında anlamıştı. Bir büyük gaze
teye verdiği demeçte gene övünerek; «Arlık büyük 

Türkiye 5 milyarlık programa sığmıyor, 6 milyara çı
karacağız ithalâtı» diyordu. Oysa sonra ne görüyo
ruz? Kaynak bulamadığı için bir çok şeyleri ertele
yerek veya örtü'leyerek 5 milyar dolarlık ithalât için
de kalmak zorunda olmuşlardır ve bunu da yapabil
mek için çok tehlikeli biçimde banker kredilerine ilk 
defa başvurmak zorunda kalmışlardır. 

Geçen yıi biz dövize çevrilir mevduatın; yani 
DÇM kredilerinin tehlikelerinden söz ediyorduk, bu 
yıl Sayın Maliye Sakanı Bütçe Komisyonunda yaptı
ğı konuşmada eleştirilere cevap verirken, «Evet, bu 
kredilerin sakıncaları vardır ve bunları tasfiye etmeye 
uğraşıyoruz» diyordu. Oysa, bir de ne görüyoruz Mer
kez Bankası hesaplarından ve diğer kaynaklardan? Bu 
yFlki; yani 1976 yılındaki uygulama, geçen yıiki 
DÇM'îeri bile aratacak düzeye gelmiştir. Çünkü son 
derece tehlikeli banker kredilerine başvurulmaya 'baş
lanmıştır, Bu mudur başarı dediğiniz?.. Ama hemen 
hatırlatalım ki, seçimden kaçanlar koalisyonunun bun
dan başka yapabileceği bir şey de yoktu. Çünkü on
lar ancak güçlerin1! gün ederek, vakit kazanarak kaçır
dıkları oylar»,; vaktiyle izledikleri hatalı, halka ters 
düşer* politikalarından dolayı kaybettikleri oyları geri 
g.'mak için uğraş vermeleri gerekiyordu, zaman sa-
t;« almaları gerekiyordu. Bu zamanı safın alabilmek 
için de günü gün etms politikasından başka bir po-
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litika izleyemezlerdi, ama bü politikayı izleyebilmek I 
için sahip olmaları gereken koltuk dünyanın en pa~ I 
halı koltuğu, en kanlı koltuğu durumuna geliyordu. I 

İşçi dövizlerindeki azalma ile ilgili bir başka ge- I 
üşmeyi burada hatırlatmak istiyorum. Geçen yıl işçi 
dövizleri ile iîgiîi tahminlerin çok yüksek olduğunu 
söylemiştik. Programda yüksek rakam konmuş, azal
ma başlamış; 'belli ki, daha az olacak ve sonuç bi
zim de tahminlerimizin altında kaldı, bir milyarı 
bile bulmadı, 950 milyon dolarda kaldı. Ama yılın ' 
6 ncı, 7 ntfi ayına gelmişiz, bu gidiş belli; hâlâ sa- I 
yın Demire! çıkıyor basma, «İşçi dövizlerinden 1,5 
milyar doîar bekliyoruz» diyor ve ayrıca ilâve ediyor, 
«Bir Alman bankasıyîe anlaşma yaptık, o kaynaktan 
da 1 milyar dolar bekliyoruz» diyor. Bunu söyleyen 
şu veya bu adam değil, Türkiye'yi yönetmekten so
rumlu Başbakan. Bir de ne görüyoruz; yıl sonunda 
işçi döVizlcri 1,5 ıriilyar yerine, 1 milyarın bile aî-
tsna inmiş, Alman bankasıyîe yapılıp büyük umut
lar bağlanan anlaşma 1 milyar dolarlık yeni kaynak 
doğuracağına, doğura doğura koskoca dağ bir fare 
doğurmuş ve oradan sağlanabilen kaynak 4 0 - 5 0 
milyon doların içinde... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Ancak o kadar güve
nebiliyorlar. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Davamla) — Evet, Türk işçisinin Cephe Hükümetine 
H2 kadar güvenebildiğin] gösteren bir işaret bu. 

Ayrıca başka bir şey daha; Alman bankaların
daki Tür*k işçilerinin paralarını tasarruf zannetmek 
kadar büyük bir cehaletin eseri ve onlar üzerine ku
rulan bir hayalcilik../ Oysa ekonomik konuların ve 
devlet yönetiminin hayalciliğe hiç tahammülü yok
tur. 

Bir başka gelişmeden söz etmek istiyorum; ihra
cat ve döviz gelirlerini artırma önlemleriyle ilgili ola
rak : I 

Sık sık sorumlu bakanlar; bazen Erbakan, bazen 
Barbakan, bazen bir başka bakan Kamu İktisadî Te
şebbüsleri yöneticilerini topluyor, direktif veriyor; I 
«İhracatı artıracaksınız...» Başbakan bu direktifiM I 
özel sektöre kadar genişletmiş, İstanbul'da işadam
larıyla toplanmış, kendilerinden neler istediğini bildir- I 
m'ş. BJziim haberimiz yok. Sonra Milliyet Gazetesin- I 
de Sayın Abdi İpekçi ile Sayın Başbakanın yaptığı [ 
görüşmeden okuyoruz. Sayın Başbakanımız Sayın I 
İpekçi'ye, özel sektörle görüşürken, kendilerine istek- I 
terinin listesini verdiğini söylüyor ve istekleri de 5 ka- I 
IeiH bir şey, çok değil Başbakan, büyük iş çevreleri- J 
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ilin temsilcilerine kapalı kapılar arkasında şunları söy
lüyor : «Daha çok üretim istiyorum, daha çok kişi
ye iş istiyorum, daha çok ihracat istiyorum, daha çok 
yatırım istiyorum, daha çok vergi istiyorum...» 

Beş tane isteği var ve bunun karşılığında da baş
ka bir şeyler vaat etmiş. O vaatlerini sayıyorsunuz, bu 
5 kalem isteğe karşılık 7 kalem de vaat etmiş; size 
bol döviz vereceğim, bol kredi vereceğim, ne isterse
niz vereceğim, yeter ki, şu 5 şeyi bana sağlayın, be
ni kurtarın diyor. Ama özel sektör bile, büyük iş çev
releri bile artık Demirel'i kurtaramıyor. Çünkü artık 
onu kurtarmak onların da gücünün üstünde; hem oy 
gücünün üstünde, hem malî gücünün üstünde. Diler
seniz bu direktiften sonra özel sektörün ihracat per
formansının (başarısının) ne olduğuna bakalım : 

Haziran ayında Başbakan özel sektörden bunları 
istemiş. Temmuzdan, Ağustostan sonra, Temmuz -
Kasım döneminde Türkiye'nin ihracatı birden bire 
düşmeye başlamış. 1975 yılının aynı döneminde 594 
milyon dolar olan ihracatımız, 1976 yılının 5 aylık 
döneminde 586 milyona gerilemiş; yani Başbakanın 
söylediğinin tersini yapmışlar. İşte sonuçlardan biri bu. 

Üretimde, yatırımda, istihdamda ve vergi gelirle
rinde beklenen artış sağlanamamış. Neden?.. Çünkü 
özel sektöre; sizden fazla vergi istiyorum lütfen, rica 
ediyorum, verseniz fena olmaz, kendinizi de kurta
rırsınız, bizi de kurtarırsınız, bu bozuk düzeni de kur
tarırsınız biçiminde ağız yaparak vergi istenmez. So
rumlu bir Başbakana böyle şey yakışmaz. Ülkeyi yö
netmekle sorumlu bir kadronun başı, özel sektörün 
fazla vergi ödemesini istiyorsa ona göre bir vergi ya
sası çıkarır, ona göre bir vergi denetleme örgütü ku
rar ve alması gereken vergiyi alır... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bravo, bir 
de varlık vergisi alalım... 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Siz de yokluk vergisi alıyorsunuz; fa
kirlerden, fukaradan enflasyonla bir yokluk vergisi 
alıyorsunuz. (C. H .P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Tabiî özel sektör Başbakanın bu direktiflerini din
lemediği için olacak veya başka nedenlerle, Merkez 
Bankasında da bekleyen transfer kuyrukları uzayıp 
gitmiş. Çünkü düzen böyle kurulmuş. Neden derse
niz; işadamları için, Türkiye'de para kazanmak iste
yen insanlar için oturup Türkiye'de fazla üretim yap
mak, uğraşmak falan çekici bir şey değil. Parayı ya
tırır Merkez Bankasına, beklersiniz transferleri, itha
lâtı yapar, çok daha fazla para vurabilirsiniz. Onun 
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için, içeride sahayı kurmak, ciddî iş yapmak, üretim
le Türkiye'nin kalkınmasına, istihdamına katkıda bu
lunmak o kadar çekici değil. Onun yerine kârlı bir 
şekilde havadan büyük ithalât yaparak vurgun vur
mak, karaborsacılık yapmak çok daha kârlı. Onun için 
de özel sektör bütün ricalara ve direktiflere rağmen 
kendi çıkarını kollamış ve Merkez Bankasında trans
fer kuyruğu beklemeyi yeğ tutmuş. 

BÜ olumsuz gelişmelerden bir başkanımı, sınaî üre
timde 1976 yılında ortaya çıkan gerilemeler göster
mektedir. 

1976 yıÎMiîiî Ocak - Ağustos döneminde önemli ba
zı ürünlerde bir yıl öncesine göre mutlak düşüşler var; 
yani gelişme hızında gerilemeler değil, mutlak anlam
da ton olarak, kilometre olarak, metre olarak dü
şüş var. Örneğin; pik, saç, kâğıt ve karton, gazete 
kâğıdı, pencere camı gibi önemli mallarda üretim 
% 5 İlâ % 19 arasında gerilemiş. Üretim azalışı mar
garinde % 58,9'u, ziraî mücadele ilâçlarında % 20'yi, 
azotlu gübrelerde % 9'u bulmuş, LPC gazında % 2,8. 

Ayrıca, Ocak - Temmuz döneminde 1976'da ylîıZ 
1975'e göre krom üretimi °/0 29,5, manganez ürei'lmi 
% 79,3, taşkömürü % 3,8, hampetrol üretim! ikinci 
kez olarak % 13 gerilemiş. 

Kamu kesimindeki sanayi kuruluş?arı arasında 
1976'mn ilk 9 ayında 1976 sabit değerleriyle ifade edi
len üretim değerleri önemli gerilemeler göstermiş, 
Bunlar arasında Türkiye Kömür İşletmeleri, Türki
ye Şeker Fabrikaları, Azot Sanayii, Çay - Kar gi'b; 
kuruluşlar var. Ayrıca Çimento Sanayii, Demir - Çe
lik İşletmeleri, TPAO, SEKA ve Ereğli Demir - Çelik' 
te üretim değerleri artışı °/0 1 ilâ 2 gibi çok düşürt 
düzeylerde kalmış. 

İşte, büyütmeye çalıştığınız, «Büyük Türkiye yara
tıyoruz» diye edebiyatını yaptığınız Türkiye'de üreti
min içine düştüğü çıkmaz bu. 

Sözünü ettiğimiz üretim gerilemelerinin ya ela tı
kanıklıklarının yi! sonu itibariyle hangi düzeylere gel
diğini bilemiyoruz. Bu konuda henüz bir bilgi elimi
ze geçmiş değil. Umarız ki, çoğunda durum, yılın 
ikinci yarısında düzeltilebilraiştlr. Ama düzeliil^niş ol
sa bile bu göstergeler önemli ve çok kritik bir ge
lişmenin habercisidirler. 1977 yılında daha yaygın bi
çimde ve daha büyük ölçülerde yeniden bu gerileme
ler karşımıza çıkabilir ve bizi çok daha fazla İthalât 
yapmak, ya da çok daha fazla dış borç almak zorun
da bırakabilirler. Bu tehlikeye Hükümetin dikkatini 
çekmek İsteriz, bunu bir görev sayarız. 

Sınaî üretim açısından 1977'nin bir gerileme döne
mi olmaması için 'hayalciliği bırakıp ciddî tedbirlerin 
alınması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1977 yılında gerileyenler, tahminlerin gerisinde ka

lanlar veya Plan hedeflerinin gerisinde kalanlar bun
dan ibaret değil. Yatırımlarda da önemli gecikmeler 
ve gerilemeler ortaya çıkıyor. Adalet Partisi Genel 
Balkanı, erken seçimden korkan öteki partilerle dört 
başlı Hükümetim oluştururken kendi açısından önem
li gördüğü iki şeyi mutlaka yapmayı aklına koymuş
tur. Bu, açıkça görülüyor. Birincisi, TRT'yi ne pa
hasına olursa olsun eline geçirmek ve bir iktidar bo
razanı şeklinde kullanmak, emrine almak. 

İkincisi de, yoğun bir temel atma kampanyasına 
girişerek, yeniden «'Barajlar kralı Demire!» imajını 
yaratmak... 

Bunlardan birincisini hiç yasa, hukuk devleti din
lemeden, hiçbir yüksek yargı organının kararma uy-
lîiak gereğini duymadan yerine getirdi ve TRT'yi işgal 
etti. Böylece hukuk devleti konusunda ne denli ilkel 
bir anlayışa sahip olduğunu gözler önüne serdi. 

Bunu yapmak kolaydı; yasaları çiğnemek, hukuk 
devletini bir tarafa silkip atmak kolaydı, ama ikin
cisini yerine getirmek o kadar kolay değil; yani tek
rar «Büyük yatırımcı Demire!» olabilmek kolay de
ğil. Bu konuda da epeyce uğraştı, ama boşuna. Çün
kü, bu kez kendisinden daha baskın çıkan ikinci bir 
Başbakanımız vardı. Dsha doğrusu Erbskan'ımız var
dı, O, sayın DemirePden daha çok ve daha hızlı koşu
yordu, ama t'ûm zorlamalara rağmen işler pek de iyi 
gitmiyordu. Koşmaktan tabanlar şlşse de yatırımlar 
bir türlü bitmiyordu. Son bir yıldan beri yoğunlaşan 
temel atoıa törenlerinin bir kısmının eskiden temeli 
atılmıştır. Başlamış yatırımlar yeniden başîanıyormuş 
gibi temel atma törenleri düzenlenmiştir. Bir kısmı
ma ise... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Hangileri?:. 

€ . H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Biraz sonra sayacağım, hiç merak et
meyin. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Say say... 

C. H. P. GRUPU ÂDINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Bir kısmının İse projesi hazırlanma
dan, plana, programa konmadan töreni yapılmış, 
parası pulu bulunmadan işe başlanmış, arsası alın
madan temel atılmış ve böylece sözde yatırımlarla ka-
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muoyunun gözü boyanmaya çalışılmıştı, ama bu duru
mu ortaya çıkaran bazı belgeler var. 

'Biz, bunlarla ilgili açıklamalarımıza geçmeden ön
ce, bizce çok daha önemli olan bir olaya değinmek 
istiyoruz. O da yıllardan beri iJk kez, ama 2Sk 'kez 
ortaya çıkan önemli bir olay : Türkiye'de belki yir
mi, yirraîbeş yıldan beri ilk kez imalât sanayiinde 
yatırımlar gerilemeye başlamıştır. 1977 Yıllık Progra
mı belgesinden alınan verilerle 1976 öabit fiyatlarına 
dönüştürerek yapılan hesaplamalar gösteriyor İd, 
1976 yılında Türkiye'de en önemli kesim olan, eko
nominin büyümesini sağlayacak, gelişmesine en bü
yük katkıyı yapacak oîan imalât sanayii kesiminde yatı
rımlarda % 2 gerileme var özel sektör için, % 1,6 
gerileme var kamu kesimi için. Bu olgu, ileride üre
time ve istihdama olumsuz etkiler yapabilecek önem
li bir gelişmedir ve televizyonda gösteriler yaparak, 
ya da iş çevrelerine direktifler vererek ter&ine çev
rilebilecek bir gelişme değildir, ciddiyet isteyen bir 
konudur. 

Öte yandan, imalât sanayii dışındaki alanlarda da 
hem kamu ke'sirai, hem özel kesim yatırımları plan ve 
program hedeflerinin çok gerisinde kalmaktadır. Ör
neğin; 1976'da toplam sabit sermaye yatırımları; ya
ni Türkiye'deki sermaye birikiminin en önemli un
suru, sabit fiyatlarla sadece % 13,3 artmıştır. Özel sek
tör yatırımları için bu oran çok daha düşüktür. °/0 5,9' 
dur. Program hedefi ise toplam yatırımlar için % 30,6, 
özel kesim için % 27,4 idi. Hedeften sapma oranı 
% 17,5'tir bir kesimde, % 21,5'tır ötekinde. Yandan 
fazla bir hedeften sapma söz konusudur. 

İki hızlı yatırımcı elemanın tüm çabalarına rağ
men Cephe İktidarı döneminde yatırımların, ama ger
çek anlamda yatırımların iyi gitmediğini ortaya ko
yan resmî bir belge var elimizde, «Önemli Projelerin 
31 Ekim 1976 Raporu»; Devlet Planlama Teşkilâtı 
tarafından yıl gamında yayınlanmış bir rapor. 31 Ekim 
durumunda 110 önemli projenin; yani Türkiye'nin eko
nomik kalkınmasına önemli katkıda bulunabilecek, 
gerçekten önemli 110 projenin gerçekleşme durumu 
nedir, yatırımın neresindeyiz, kalkınmanın neresinde
yiz; onları rakamlara dökmüş bir belge. 

Bu raporda 110 adet önemli yatırım projesinin 
önemli bir kısmının 1966 ve 1967 yıllarında başla
dığım görüyoruz. Dilerseniz, projelere girmeden ön
ce bu raporun başında verilen genel değerlendirme 
rakamlarına değinmek isterim. 

Söz konusu 110 önemli proje için 1976 Progra
mında 25 milyar 100 milyon lira ödenek ayrılmış ve 
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J Ekim sonuna kadar bu ödeneklerden sadece 13,9 
I milyarı kullanılmış. Parasal gerçekleşme oram % 55 

(ki, yarıya yakın bir düzeyde); yani verilen paranın 
yatırımların parasal bakımdan gerçekleşmesi bile ya
rı yarıya ancak olabilmiş. Bu projeleri tamamlamak 
için bundan sonra gene bu belgeye göre 118 milyar
lık yeni yatırım ödeneği vermesi gerekiyormuş ve bu 
harcama temposuyla giderse; yani hızlı yatının tö
reni yaptığımız 1976 yılındaki gibi, bu tempoyla gi
derse 118 milyar parayı yatırıma çevirmek için (yıl
da ortalama 13 milyar olduğuna göre) sekiz, on yıl 
daha bu projeler sürüncemede kalacak demektir. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel; Grupunuza tahsis 
edilmiş olan birinci kez iki saatlik görüşme müddetinin 
dolmasına 8 dakika var, ona göre konuşmanızı ayar
lamanızı rica edeceğim. 

•C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — 1976 bir yıllık gerçekleşme oranı % 55 
oîan bu projeler toplamının acaba kümiilatif gerçek
leşme oram nedir diye bakıyoruz? Yani, projeler 
başladığı andan itibaren bugüne kadar on yılda, se
kiz ysMa ne kadar yapılmış? Buna baktığımız zaman 
çek daha ilginç, çok daha dikkatle üzerine eğilmemiz 
gereken bir durumla karşılaşıyoruz. Çünkü bu pro
jelerin toplamında gerçekleşme oram hem de parasal 
fiziksel değil, parasal gerçekleşme oranı % 32,2'dir. 
Yani bu Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkıda bu
lunacak 110 önemli projenin daha 1/3'i bile bitmemiş; 
ortalama. Bunun içinde % 70'e, % 80'e, % 90'a yak
laşanı var; % l'de, % 5'te, % 3'de kalanı var. 

Yine ilginç bir değerlendirme daha bu raporda ve
rilmektedir. Bu hızlı yatırım töreni yapılan yılda yatı
rımcı kuruluşların temel darboğazı döviz bulamamak, 
finansman kaynağı bulamamak ve yetişkin eleman 
bulamamak... Ama bunun yanında bir başka faktör 
daha var, o da şu : Bu raporda deniliyor ki; «Proje
ler; yeterli etütleri yapılmadan, yatırım projeleri ha
sırlanmadan başlanmıştır, onun için bir türîü yürümü
yor..,» Bu kadar açık ve resmî bir belge sanırım ki 
Türkiye'de yatırım konusunda izlenen politikanın ne 

I denli hatalı olduğunu açıkça ortaya koyacak bir res
mî kanıttır. 

Bu genel değerlendirmeyi aşıp projeler itibariyle 
I değerlendirmeye girmeyi çok isterdim ve size bazı ör-
I nekîer vererek, Türkiye'de Demirel döneminde baş

ladığı iddia edilen projelerin Ecevit Hükümeti zama
nında başlatıldığım veya daha önce başlatılmış pro
jelerin sonradan temellerinin atıldığım ortaya koymak 

I isterdim. (A. P. sıralarından «Hangileri?..» sesi) 
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Sayın üye, bu projeler belgesini abp incelerseniz, 
benim burada sizlere saatlerce uğraşıp söyleyemeye
ceğim şeyleri, anlatamayacağım şeyleri buradan oku
yup öğrenebilirsiniz. 

Ayrıca bu belgenin ortaya koyduğu bir başka 
gerçek daha var. O da şu : 

Yatırımlar, daha doğrusu temel atma törenleri, 
projeleri başlatma törenleri hep 1968, 1969 veya 1976, 
1977 gibi seçimden bir yd öncesi veya seçim yılı hız
lanmış ve projesi hazırlanmadan yapılmış yatırım
lardır. Sonra yıllarca sürüncemede kalmış. Bir başka 
gerçek şu : 

Gecikme süresi ortalama dört ilâ beş yıldır; ya
ni yatırımın normal olgunlaşma süresinin °/0 100 üs
tünde. Beş yılda bitecek işi on yılda bitiriyoruz. Dört 
yılda bitecek bir işi sekiz yıl, dokuz yıl sürünceme
de bırakıyoruz. Bunun sonucu olarak da maliyetler 
yükseliyor. Nitekim; maliyet yükselişine baktığımız 
zaman projesine göre, ilk başlangıç maliyet rakamına 
göre revise maliyet tahmini % 300 - 400 hatta % 800 
artanı var; yani 100 milyon liraya çıkacak demişiz, 
700 milyona çıkmış. Bir milyar liraya çıkacak diye işe 
başlamışız, 4 milyara, 5 milyara çıkmış ve dolayısıyla 
Türkiye'ye yatırımlar gereksiz yere pahalıya maîol-
muş. Sadece her şeyi birden yapacağız ve seçim yı
lında puan toplayacağız hesabiyle Türkiye'nin sırtı
na, Tüîüc kalkınmasının önüne birtakım engeller kon
maya çalışılmış. 

Değerli arkadaşlarını; 
Cephe Hükümeti zamanında işsizlik azalacaktı. 

İşsizlikle savaşmak için kurulmuşlardı; tıpkı pahalılık
la savaşmak için kuruldukları gibi... Oysa ne görüyo
ruz? Yine resmî belgelere göre Cephe Hükümetinin 
görev süresinde, 20 ay içinde Türkiye'de işsizlik 600 
hin artmıştır. Böylece 2 milyon 443 bine ulaşarak 
işsiz sayısında da, işsizlik oranında da rekor kırmışız, 
Sayın Demirel bu konuda da rekortmen olmuş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dam'irel hükümetlerinin kalkınmadaki başarısızlı

ğının nedenleri arasında öyle sanıyorum ki, benim
sediği ekonomik düzen veya kalkınma felsefesi yat
maktadır. Adalet Partisi ve onun Genel Başkanı Tür
kiye'yi büyük Türkiye yapmak iddiasındadır; fakat 
onun gereğini yerine getirememektedir. Kaldı ki; fil 
gibi büyümek marifet değil, insan gibi gelişmektir 
önemli olan. Oysa Demirel benimsediği; fakat açıkça 
savunamadığı kapitalist modeli Türkiye'de öylesine 
yozlaştırmıştır ki, fil gibi büyümeyi de başaramıyor. 
Onun yerine o kapitalist düzene getirmek zorunda 

kaldığı birtakım değişikliklerle öylesine dengesizlikler 
yaratıyor ki, hani devenin hörgücü eğri, boynu eğri, 
bir doğru tarafı yoktur ya, Türkiye'de de fil modeli
ne göre büyüme yerine, deve modeline göre büyüme 
oluyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Deve nasıl olu
yor?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Her tarafa eğri büğrü ve dengesiz bir 
yaratık ve son derece ağır yürür; sizin sağlayabildiği
niz gelişme gibi... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tam sizin tarifi
nize uyuyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz, 

İki dakikanız kaldı efendim. 

C. H. P. GRUPU ADÎNA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Sayın Başkan, ben süremi biraz aşaca
ğım. 30 dakikalık ikinci süreden bir kısmını kullan
mak istiyorum. 

Sayın Başkan; 
Kalkınma konusunda, Türk ekonomisini büyütme, 

«Büyük Türkiye»yi yaratma konusunda artık Saym 
Demirci'de eskisi kadar umutlu değil, eskisi kadar 
övünçlü değil. Bakın yine o basın konferansında ne 
demiş : 

«Türkiye'nin bugünkü altyapı ve bugünkü üretim 
rakamlanyle büyük ve güçlü bir ülke olması mümkün 
değildir.» 

Saym Demirel böyle diyor. Öz eleştiride buluna
rak, kendi kendini eleştirerek bunları söylüyor. Doğ
rudur; ama Türkiye'yi bugüıJrii yetersiz altyapıya, 
yetersiz üretim düzeyine getirenler ve orada bıra
kanlar kimlerdir? Ülkeyi son 12 yılda, hatta son 27 
yılda en çok yönetenler kimlerdir? Bu dönemin so
rumluluğunu en çok taşıyanlar kimlerdir? Bu soru
ların cevabını aldığımız zaman Türkiye'nin bugün 
niçin büyük bir Türkiye olmadığını, niçin güçlü bir 
Türkiye olmadığını herhalde hepimiz daha iyi anla
yacağız. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

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

BAŞKAN — Şimdi efndim, bundan evvelki büt
çe müzakerelerinde tatbik etliğimiz bir usul vardır, 
Mr de tüzük maddesi vardır. Tüzük maddesinde der 
ki; «Gruplar bir kere konuştuktan sonra diğer grup
lar konuşmadan ikinci defa konuşamazlar.» Fakat 
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bundan evvelki bütçe müzakerelerinde şöyle bir usul 
tatbik ettik. Sözünü, verilmiş olan süre içinde bitire
meyen sayın üye ikinci kez konuşma hakkım kullan
mak isliyor, ondan ne kadar kullanabilirse kullanı
yor ve ikinci kez söz hakkım kaybediyordu. Su de
fa şöyle bir durum Yüksek Heyetin karan ile tespit 
edildi. 

Bütçenin tümü ile her bütçe tasarısının görüşül
mesinde grup sözcülüğünün iki sayın üye tarafından 
yapılması halinde gruplara birinci ve ikinci kez ve
rilmesi öngörülen süreler toplamı ikiye bölünmüş 
olarak kullanılabilecektir. 

Yani bundan şu mana çıkmaktadır. Bu birinci 
kez görüşmede bir grup iki sayın üyeyi konuştur
mak isterse sonraki yarım saatlik süresini de iki 
saatlik süreye eklemek suretiyle ikiye bölme hakkını 
haizdir. Bunun dışında size grupunuzun ikinci kez 
görüşme hakkından verecek olursam, grapunuzun 
ikinci kez görüşme hakkı zayolur. Ya müddeti içerisin
de bırakırsınız veyahut da sizden sonra konuşacak 
sayın üye bundan sonraki grup hakkını kullanır, 
bu şimdi okuduğum maddeye göre. Bunu lütfen ta
yin ediniz, ona göre bendeniz usul dışına çıkmamış 
olayım. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
Devamla) — Sayın Başkan, şimdi bunun 10 da

kikasını kullanırsam bir daha kullanma olanağı kal
mıyor mu? 

BAŞKAN — Evet, şimdiye kadar bu şekilde tat
bikat yaptık; ama burada şimdi okuduğum maddeye 
göre iki saat birinci konuşma, yarım saatta ikinci 
konşmadır. Gruplar isterse iki kişiye taksim ediyor 
bu maddeye göre ve birisi {araza iki saat konuşu
yor, diğer birisi de yarım saat konuşuyor. Grupu-
nuz... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim lütfen, konuşa
yım bitireyim. 

Grupumuz, sizin konuşacağınız müddet dışında
ki müddeti aynı zamanda kullanacaksa size müsaade 
edeyim, yani ikinci kez söz hakkını kullanacaksa bir 
başka üye tarafından size devam hakkını tanıyaca
ğım. Yok eğer... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Olmaz 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, öyledir. Burada kabul edi
len müddete göre öyledir. Bunu tayin edin lütfen 
efendim; ona göre ben... 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, efendim izahat yanlış. Çünkü, Danışma Kuru-
I Sanda bulundum, bu süreler için grup sözcüleri tara-
I nndan nasıl kullanılabileceği hakkında tartışma yap-
I tık, şu sonuca vardık hatırladığıma göre... 
I BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, burada 
I müzakere açmayım, ben Danışma Kurulunun kabul 
I ciciği ve Genel Kurulun tasdikine sunduğu metni oku-
I dum, yanlış bir şey okumadım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, evet yanlış bir şey okumadınız, sizin söylediği-
I niz düzen cereyan etmeyecek. Eğer bir grup sözcüsü 
I konuşmasını bitirernemişse birinci kez, ikinci kez ko-
I nuşma hakkından bir miktarını kullanabilir, geri ka-
j lan sürede ikinci kez konuşacak grup üyesine bırakı-
I lir. Böyle uygulanacaktır Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Öyle değil efendim, müsaade buyu-
I ran bir daha okuyayım. 
I «Bütçenin tümü ile her bütçe tasansımn görüşül-
I meşinde; grup sözcülüğünün iki sayın üye tarafından 
I yapılması halinde, gruplara birinci ve ikinci kez ve-
I rilmesi öngörülen süreler toplamı ikiye bölünmüş 
I olarak kullanılabilecektir.» B?rinci kez konuşmada. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen-
I d im, açıkça yazıyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-

1 kan, sizden başka herkes biraz evvel ifade ettiğim 
*• anlamı anladı bu düzenden, yalnız siz «Bunun olma

sı çok zordur dediniz ve siz kendi fikrinizi bizim gö
rüşümüz hilâfına beyan ettiniz. 

I Sayın Başkan; bunun başka çaresi yoktur, man-
I tık da bunu gerektirir, yazı da bunu söylüyor. Grup 
I sözcümüz ikinci kez konuşma hakkından ne kada

rını kullanırsa kullansın, orada bıraksın, ondan sonra
ki kısmı ilâve edilsin. 

I BAŞKAN — İkinci kez konuşmadan mahsup 
I edilme fikri kabul edildi diyorsunuz. Evet arkadaşım 
I da bunu tasdik etti; peki efendim. 

I Şimdi efendim, müddetiniz bitti, bundan sonraki 
konuşacağınız müddeti ikinci kez konuşma müddetin-

I den düşeceğim. 
I Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
I (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
I Sayın Demirel ve onun savunuculuğunu yaptığı 
I zihniyet Türkiye'nin bugün içine düşürüldüğü güç-
I süzlüğün dengesiz ve yetersiz gelişmenin baş sorum-
1 lusudur. 
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Balkanlardaki, Orta Doğudaki ya da Akdeniz çev
resindeki bize benzeyen ülkelerin ekonomik gelişme
lerine baktığımız zaman, özellikle 1965 - 1975 döne
minde bunların hemen hepsinin bizden daha başarılı 
olduğunu görüyoruz. Oysa Türkiye'nin gelişme po
tansiyeli ve Türk halkının çalışkanlığı bu ülkelerde
kinden çok daha fazladır. Bizim çok daha hızlı kal
kınma olanağımız vardır ve bu potansiyel iyi kul
lanılamamaktadır. Çünkü, Türkiye'yi insanca, hakça 
bir gelişmeyi gerçekleştirecek bir düşünce henüz yö
nelmemektedir. Gücünü büyük iş çevrelerinden aldı
ğı için, Demirel zihniyeti kuşkusuz böyle bir düzeni 
önlemeye çalışacaktır; ama çağ dışı kalmış yöntem
lerde ve kurumlarda ısrar edildiği sürece, Türkiye'
nin kalkınması Demirel çıkmazından kurtulamayacak
tır. 

Türkiye'yi fil modeline göre büyütmek isteyen zih
niyet, aslında kendi modeli içinde bile başarılı olama
maktadır. Onu da yozlaştırarak her yanı dengesiz bir 
büyüme sağlamaya çalışmaktadır. Bugünkü yönetici
lerin özendiği kapitalist model bile bugün uygulanan 
modele göre, kendi içinde çok daha tuîarhdır, üret
tiği sonuçlar insanca olmasa da, hakça olmasa da bu
günkü modelden daha etkindir; ama hem insanca ve 
hakça olsun, hem hızlı ve dengeli kalkınma oîsun, 
hem hızlı ve dengeli kalkınma oîsun, hem özgür bir 
toplum düzeni içinde kalkmalım islerseniz, bunun da 
yolu var ve tek yolu var, o da demokratik solun, 
yani Cumhuriyet Halk Partisinin yolu. 

Demirel'in yeni sanayileşme hevesleri, Avrupa Or
tak Pazanyle de çelişki içimledir. Yeni pîan hazır-
îıklanyle ilgili açıklamalar gösteriyor ki, Cephe Hü
kümeti yeni bir sanayileşme stratejisi benimsemek 
üzeredir. Vaktiyle yalm kat sanayileşmeye ve montaj 
sanayileşmesine önejm veren Demirel, şimdi belki de 
ortağının zoruyla ciddî sanayileşmeye, derinliğine 
sanayileşmeye, ağır sanayileşmeye gider gözüküyor; 
ama bu yola girdiği zaman Ortak Pazarla ilişkileri
miz bir kritik noktaya geliyor. 

Çünkü, Ortak Pazarla 1970'de Sayın Demirel'in 
imzaladığı ve bizim o zaman direndiğimiz bir anlaş
ma vardır, Katma Protokol ve bu Katma Protokol 
Türkiye'de kalkınmayı satma protokolüydü. Biz o za
man bu uyarımızı yapmıştık, «bu protokolü bu koşul
lar altında kabul ederseniz Türkiye'de ciddî sanayi
leşme yapamazsınız, hatta kurulu sanayi tesislerini 
yıkmak, sökmek gerekir, bunların hiç biri Batının ge
lişmiş ülkelerinden, sanayileşmiş ülkelerinden gele
cek rekabete dayanamaz» demiştik; ama sözümüzü 
dinletememiştik. 

Hem bu anlaşmayı yaptılar, hem de Türkiye'yi 
dünya ekonomik koşullarından koparacak biçimde bir 
politika izlediler. Türkiye'yi Ortak Pazara hazırlaya
cak değil, ondan uzaklaştıracak programlar hazırladı
lar, politikalar uyguladılar. Böylece öyle bir nokta
ya geldik ki, bugün Ortak Pazarla ilişkilerimizi bu 
Katma Protokol çerçevesi içerisinde yürütürsek Tür
kiye'de sanayileşmekten vaz geçmemiz gerekir; sana
yileşmekten vaz geçmeyi bu yolda ısrar edersek, o 
zaman Ortak Pazardan vaz geçmemiz gerekir yahuî-
ta oturup 1970 Katma Protokolünü tepeden tırnağa 
yeniden değiştirmemiz, yeni bir çerçeveye oturtma
mız gerekir. 

Türkiye'nin kalkınması, yani sanayileşmesi, (bu 
ikisi eş anlamlıdır) Türkiye için sanayileşmeden baş
ka kalkınma yolu yoktur ve Türkiye'nin sanayileş
mesi değil Ortak Pazar için, hiç bir şey için feda edi
lebilecek bir şey değildir. Daha bağımsız, daha güç
lü ve daha etkin bir Devlet olmak istiyorsak, ulu
sal güvenliğimizi ve güvencimizi daha büyük bir gü
vence altına almak istiyorsak, sanayileşmek zorunda
yız. Bunu büyüîi iş çevrelerinin hatırı için yapmak 
zorunda değiliz, ama Türkiye'yi güçlü kılmak isti
yorsak, Türk millî savunmasını güvence altına al
mak istiyorsak, ekonomik ve siyasal bağımsızlığı
mızı uzun dönemde güvence altına almak istiyorsak, 
ciddî sanayileşmeye girişmek zorundayız ve sanıyo
rum ki, bu durumda Ortak Pazarla ilişkilerimizi yeni 
bir çerçeve içinde ele almak zorundayız. 

Sayın Demirel, televizyonda yaptığı bir açıkla
mada, Hükümet içindeki tartışmaları da bir ölçüde 
yansılan, «Hesap yapıyoruz» diyor, yani Ortak Pa
zara girersek yahut bu şartlan kabul edersek ne ka
dar kazanacağız veya kaybedeceğiz bunun hesaplarım 
yapıyormuş, Bugüne kadar neredeydiniz?. 1965'de 
göreve geldiniz, 1979'de bu "protokolü imzaladınız, 
o zaman bu hesapları yapmadınız da, şimdi mi hesap 
yapmak aklınıza geliyor, iş işten geçtikten sonra. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Gelişen şartlar ne oluyor, teknoloji her yıl 
değişiyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Ama öyle zannediyorum ki, vaktiyle 
yapılan hesaplar, evdeki hesaplar pazara uymamış 
ve Türkiye'de yapılan hesaplarlar, daha doğrusu ya
pılmayan hesaplar; çünkü yapılmadığını çok iyi bili
yoruz, şimdi yapmaya çalışıyor Sayın Erbakan, yap
tırtmaya çalışıyor; ama o zaman yapılan hesaplann, 
evde yapılan hesapların Ortak Pazara uymadığı an
laşılıyor. 
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Şimdi yapılan hesapların da, Saym Erbakan'm he
sapların da gene evde yapılmış hesaplar olarak Ortak 
Pazara ne kadar uyacağı nı yakında göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son olarak Türkiye'de izlenmekte, olan eğitim 

politikasının sakatlığını, çağdışılığım da belirtmek 
istiyorum. Gerçekten kalan kısa sürede hamı yapmak 
olanağı yok; ama söylemeden de geçemeyeceğim. 

Türkiye'de özellikle 1976 yılında, özellikle ders 
kitaplarında ortaya çıkan içerikle Cephe Hükümeü 
âdeta bir anlamda suçüstü yakalanmıştır. Bir çağdışı 
zihniyetin, bir çarpık sağ düşüncenin bütün karan
lığı bu ders kitaplarına yansımıştır ve bu Hükümetin 
Başbakanı da, Millî Eğitim Bakanı da yapılan şe
yin doğru olmadığını kabul etmek zorunda kalmıştır 
ve zanetmişlerdir ki, bu kitaplardan birkaç sayfayı 
çıkarttırarak bu işi halledebilirler; ama o kadar kolay 
değil. 1965 - 1971 yıilannda Demire! Hükümeti böyle 
şeyler yapmamıştı. O zaman milliyetçi değil miydi
niz?». Soruyorum Adalet Partililere; 1965 - 1971 dö
neminde Türkiye'de Demire! Hükümetlerinin izledi
ği millî eğitim politikası milliyetçi değil miydi? 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
hisar) — Milliyetçi; ama o zaman anarşi yoktu; ko
münizm bu kadar kök salmamıştı. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O zaman daha 
iyi idiniz. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
Iıisar) — Tamamı içinde milliyetçiydik. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Ama, şimdi yapılanlar o zaman ders 
kitaplarında yoktu. O zamanki ders kitaplannda bu
günkü rezaletler yoktu. Demek ki, ya sız o zaman 
milliyetçi değildiniz; eğer bunlar miliiyetçilikse, ya 
siz o zaman milliyetçi değildiniz yahuita bunların mil
liyetçilikle ilgisi yok. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
hisar) — Tamamı içinde milliyetçiydik. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, size bir belge 
okuyacağım. Bu sağ çarpıklığın, düşünce çarpıklığının 
ne denli olduğunu ortaya koyan bir yazılı belgeyi 
okuyacağım ve bu belgeyi kimin yazdığını, bu söz
leri kimin söylediğini sizlere soracağım. 

«Milliyetçiler Birlesiniz» 
Başlık bu. Okuyorum: 
«Bugünkü Türkiye aslında bir manevî vecibenin 

içerisindedir. Büyük Türk topluluğu, sadece Anado
lu Türklüğünden ibaret değildir. Büyük Türk Toplu-
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tuğu, Adriyatik Denizinden Japon Denizine kadar 
uzanan sahada Türk medeniyeti, Türk İslâm medeni
yeti vardır. Biz Misakı MiSlî içerisine sığınışız, di
ğerlerini düşünmeyiz demek doğru değildir.» 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne olmuş.. 
Düşünmekten ne gelir?. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — «Aslında Anadolu Türklüğünün elin
deki meşale büyük Türk topluluğu için fevkalâde 
önemli bir ümit kaynağıdır.» 

Bunu kim söylemiş olabilir?. 

Ülkü Ocaklarından biri değil. Panislâmizm veya 
Pareilirkizm yapan, Orta Asya'daki Türkleri kurtar
maya kalkışan birtakım fanatikler değil. Buna söy
leyen ve yazan; Adalet Partisinin bir belgesinde Sa
yın Demirel, Türkiye'nin Başbakanı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tarihi inkâr mı 
edeceğiz?. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Bunu kabul mü ediyorsunuz?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunun inkâr 
edilecek ne tarafı var?. Bandan gocunacak ne var?. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Siz bunları kaba! ediyorsanız.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzai, Sayın UeuzaL. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geliriz bu kür

süye, biz de söyleriz.. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM • ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Siz Misakı Millîyi reddedip, Balkan
lardaki, Orta Asya'daki Türkleri kurtarmaya mı gide-
çeksiniz?.. 

BAŞKAN — Siz de sual sormayın efendim. Rica 
ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Siz Balkaniar'daki ya da Kafkaslardaki 
ya da Orta Asya'daki Türkleri kurtarmaya mı gide
ceksiniz?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin görüşün o. 
C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 

(Devmîa) — Bü mudur sizin maceracılığınız?. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz enternasyo

nalci değiiiz. 
C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 

i (Devamla) — Her halde dış politikanızı da, dünya po-
] litikanızı da buna oturtuyorsunuz. 
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Başbuğa özenti, bir yeni başbuğ kazandık de
mektir.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hem sosyalist 
enternasyonalci olacaksın, hem de böyle konuşacak
sın.. (C. FL P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
C. H. P. GRUPU ADINA SESİM ÜSTÜNEL 

(Devamla )— Bunları da böylece Demirci'm yeni 
başbıığîuk hevesleri olarak zabıtiara geçirmiş olu
yoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin için tarihi 
İnkâr mı edeceğiz?. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler, konuş
mamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 

Konuşmam boyunca ortaya koyduğum gerçekler 
açıkça göstermektedir ki, bu heyetin elinde Türkiye 
iyi yönetilmemekledir; Türk ekonomisi iyi yönete
memektedir. Türk iç politikası, dış politikası iyi yöne
tiimemektedir. 

Bu yüzdendir ki, Türk ekonomisi hastadır, Türk 
topluma mutsuzdur; kimi canından, kimi malından 
bezgindir. Türk Halkı rahatsızdır ve bir değişikliğin 
özlemi içindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet olarak da, Millet 
olarak da; toplum olarak da, ekonomi olarak da; 
hatta ahlâk ve inanç olarak da talihinin hiç bir dö
neminde böylesine kötü yönetilmemiştir, bu denli güç 
durumlara düşürülmemiştir. 

Acıyınız bu Millete. Türk Milleti bundan çok 
daha iyi yöneticilere lâyıktır. Türk Halkı eline ge
çecek ilk fırsatla; yani 1977'de kendisini bugün yö
netmekte olanlardan çok daha iyilerini bulup çıkara
caktır. Bu yoldan kendi siyasal iktidarım kurmanın 
yollarını açmış olacaktır. 

Böylece, «Pahalılık, işsizlik ve yoksullukla sava
şacağız» diye işbaşına gelipte pahalılıkta rekor kıran
ların, işsizlikte rekor kıranların, dış ve iç borçlanma
da rekor kıranların, kuyruklarda, kıtlıklarda rekor 
kıranların, siyasal cinayetlerde ve üniversite kapat
ma olaylarında rekor kıranların, sandıktan kaçmakta 
rekor kıranların, hatta Hükümet içi itişip kakışmalarda 
rekor kıranların hesabını görecektir. Sandık başında 
gereken dersi onlara verecektir. Devleti, Milleti, reji
ni!, hatta kendi bütçelerini sahipsiz bırakanlara bir 
daha ülkeyi yönetme, bir daha bütçe hazırlama gö
revini vermeyecektir. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 1977 seçim
lerinde tek başımıza iktidar olacağımıza inanıyoruz. 
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Bu bizim için yalnız Türk Halkına hizmet etmek, 
onu aydınlığa çıkarmalı için verilmiş bir görev ol
mayacaktır, aynı zaman da Türkiye'de demokrasiyi. 
aynı zamanda Türkiye'de insanlığı kurtarma görevi 
olacaktır, emeğe saygıyı sağlama görevi olacaktır, iş
çiyi hakaretten kurtarma görevi olacaktır. 

Bu görevi aldığımız zaman Türkiye'de kardeş kav
gası, bugünkü itişip kakışma, yerini iç barışa; işçi 
çatışmaları, yerini çalışma barışma; sömürü düzeni, 
yerini sosyal adalete ve hakça bir düzene bırakacak
tır. 

Türk Halkının özlemini çektiği ekonomik bağım
sızlık ve ciddî sanayileşme gerçekleşecektir. 

Bu görevi aldığınız zaman ülke, bugün içine dü
şürüldüğü çıkmazlardan süratle kurtarılacaktır. 

Bu görevi aldığımız zaman siyasal yaşamımız 
cılız ve kendi içinde uyumsuz hükümetlerden kur
tulup, güçlü ve istikrarlı bir yönetime kavuşturula
caktır. 

Böylece, kendini iktidarların anahtarı görenlerin 
hırçınlıklarından da Türk Halkını ve bir ölçüde de 
Sayın Deımrel'i kurtarmış olacaktır. 

Böylece, bazı politikacıların siyasal çilingirlik gö
revleri de, kısmetse, sona ermiş olacaktır. 

Sayın Başkan, saym üyeler, hepsinden önemlisi, 
bütün bunlardan çok daha önemlisi, biz görevi devir 
aldığımız zaman Türkiye'de, özgürlüklerin sımrlan-
dırriamayacağı, sömürünün sürdürülemeyeceği insan
ca, hakça bir düzen kurulacaktır. 

Bu umutla hepinize en derin saygılarımı suna
rım, teşekkürler ederim. (C. H. P. ve M. B. G. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — İkinci kez görüşme sürenizden 20 
dakika kullanmış bulunuyorsunuz efendim. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Ataklı, buyurun 
efendim. 

M. B. GRUPU ADıNA MUCİP ATAKLI (Ta
biî Üye) — Saym Başkan; 

Millî Birlik Grupunun 1977 malî yılı Bütçesi üze-
ıindeki görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Saym senatörler; 
Görüş ve eleştirilerimize dayanak olan temel il

keler 1961 Anayasasının sözünde ve özünde somut
laşmış bulunmaktadır. Özgürlükçü ve çoğulcu demok
rasiye inanmış, düşünce ve inanç özgürlüğünü benim
semiş bir grup olarak, bunları kötüye kullanarak 
zorbalık ve kaba kuvvet eylemlerine dönüştürülmesi
nin ve rejimimizi tahribe yönelik her davranışın kar
şısında olduğumuzu kesinlikle açıklamak isterim. 
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Dışta güçîü ve saygın bir devlet olabilmenin ge
reği, içte huzur ve barış içinde bulunmaktır. Uy
gar toplumlar düzeyinde saygın ve güçîü bir dev
let oiarak yer alabilmek için sadece açık değil, bir 
açıklık rejimi olan özgürlükçü demokratik düzenin 
tüm kavram ve kuraîanyle işletilmesini ulusal yarar 
açısından zorunlu sayıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bir bütçeyi, iç ve daş, siyasal, ekonomik, kültü

rel ve sosyal olayların etkisinden soyutlayarak ince
lemek, o bütçenin gerçek yapısı hakkında doğru bir 
yargıya varmayı mümkün kılamaz. Her yönüyle 
mükemmel olan bütçeler dahi, sosyal huzursuz
luklar, siyasal istikrarsızlıklar ve ekonomik çık
mazlar, içinde bulunan bir ülkede umulan hu
zur ve mutluluğu sağlamaya yetmez. 1977 büt
çesi üzerindeki görüş ve eleştirilerimizi sağlıklı bir 
şekilde yapabilmek için, çağımızın hayal sınırlarını 
da aşan, üstün teknolojik gelişmesinin dünyayı kü
çülten, ilişkileri süratlendiren ve yoğunlaştıran dura-
mu içinde yurdumuzun nasıl bir görüntü verdiğini 
saptamakta yarar görüyoruz, 

Sayın senatörler; 
İkinci Dünya Savaşından sonra bağımsızlık ve 

özgürlük düşüncesi gelişmiş, bazı büyük devletlesin 
yerleri değişmiş ve yeni devletler doğmuştur. Bu
gün 149 bağımsız, 68 bağımlı devletin oluşturduğu 
dünyamızda, hâlâ egemen olma hırsı ve sömürü zih
niyeti değişik metotlarla hükmünü sürdürmektedir» 

Çağımızın baş döndürücü gelişmesi, ulaştırmada, 
haberleşmede, ekonomide, politikada, teknikte, sa
vaşta, kültürde, özetle her alanda dünyanın küçülme
sine, etki ve tepkilerin de süratlenmesine oîanak 
sağlamıştır. Bu nedenle, çağımızda bir ülkenin, di
ğer ülkelerin etki ve tepkilerinden soyutlanarak de
ğerlendirilmesi mümkün değildir. Yurdumuzun da bu 
kuralın dışında kalması düşünülemez. 

Tarihle başlayan dünyaya egemen olma isteği 
çağımızda kapsamını genişleterek ve yöntemlerini ge
liştirerek devam etmektedir bugün dünya egemenliğini-
ele geçirme yarışında ideolojik görüşler ikinci plana 
itilmiş ekonomik ilişkiler öncelik kazanmıştır. Bu 
nedenle, büyük devletler kendileri için yararlı ve zo
runlu gördükleri küçük devletlerin ekonomilerini ken
dilerine bağımlı hale getirerek dünya egemenliğine 
tırmanmayı daha yararlı görmektedirler. 

«Halk kuvvettir» sözü çağımızda da değerini kay
betmediği için, büyük devletler güçlü ekonomileri
nin dayanağında askerî güçlerini en üst düzeyde tu-
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tarak bu tehdit unsurunu her fırsatta kullanmakta
dırlar. 

Göz dikilen üikenhı desteğini sağlamada, ekono
mik düzeni yıkmamn, sosyal düzeni bozmanın etkin 
rolünü bilen büyük devletler, her ülkede mevcut ol
duğu bilinen yerli işbirlikçilerini asla ihmal etme
mekte, çeşitli tertiplerle bunları amaçları doğrultu
sunda kuianma olanağını bulmaktadırlar. Bu yüzden, 
duaya egemenliğinin paylaşılmasında ya da ele ge
çirilmesinde değer taşıyan küçük devletler devamlı 
oiarak büyük devletlerin etki alanı içinde tutularak si
yasal, sosyal ve ekonomik huzursuzluk içine itilmek
tedirler. Bu durum ise dünya devletlerinin bloklaş
ması sonucunu doğurmuştur. Amerika'nın liderliğin
deki Batı bloku, Rusya'nın desteğindeki Doğu Mokay
la «Üçüncü dünya» diye adlandırılan devletlerin 
oluşturduğu bağımsız blok ve kurucusu Mao olan 
Kıla Çin'inin üçüncü büyük devlet haline gelmesiyle 
dünyamızda yeni denge unsurları ortaya çıkmıştır. 
Büyük devletler arasındaki detantta meydana ge
len dalgalanmalar, dünya barışını zaman zaman teh
likeye düşürmüşse ele büyük nükleer tahrip gücünün 
sağduyuyu uyanık tutması dünya barışının devamlılı
ğının şimdilik tek umudu olmaktadır. 

Taıilıte örnekleri görüldüğü gibi, bîr çılgının dün
yayı felâkete sünikîememesi en büyük temennimiz
dir. 

Sayın senatörler; 
Önemli jeopolitik ve stratejik değeri olan yurdu

muzun, dünya egemenliğini paylaşmada ya da ele ge
çirmede emeli olan büyük devletler için ne derece bü
yük önem taşıdığı açıktır. Bu nedenle, büyük devlet
lerin Türkiye'nin gidişine yön verme istek ve çaba
lan gözden uzak tutulmamalıdır. 

Anayasasıyle «Yurtta sulh cihanda sulh.» ilkesini 
benimsemiş olan ulusumuzun iç ve dış politikasında 
yurt çıkarlarını koruyabilmek için, dünya durumu
nun değişen koşullarına uygun bir yöntem ve yöne-
îhıûe idaresi zorunludur. 

Millî varlığımızı onurlu bir şekilde sürdürebil
mek, rejimimizi yaşatıp geliştirmek için güçîü olmak 
gereklidir. Güçlü devlet, içte, millî birlik ruhunu 
ayakta tutmakla, millî ekonomik gücü geliştirmekle, 
âdil ve tarafsız olmakla; dışta, her alanda yurt çıkar
larım önpîanda tutan bağımsız bir politikyla ken
dini gösterir. Bu tarz yönetimden yoksun olan ülkeler, 
daima başka devletlerin emelleri için açık alan ol
maya mahkûmdurlar. 

Yukanda açıklamış olduğumuz bilgilerin ışığı al
tında yurdumuzda cereyan eden olaylara baktığımız-
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da, ülkemizde de bu tür oyunların oynanmakta olduğu
nu görmemek mümkün değildir. Bugün Türkiye, ka
ranlık bir geleceğe doğru hızla kaydırılmak istenmek
tedir. Yurdumuzda anarşi tehlikeli boyutlara ulaş
mış, emniyet kuvvetlerinin gözleri önünde yüzlerce 
genç okulların içinde ve dışında, vatandaşlar sokak
ların ortasında öldürülmekte, caniler yakalananla* 
maktadır. Mezhep ayrılıkları, etnik akımlar tahrik 
edilerek ulusumuzun parçalanması istenmektedir. Hü
kümet ise, bunlara karşı çıkacağı yerde, seyirci kal
makta, birçok ahvalde de himaye etmektedir. 

Geçerliliğini yitirmiş ideolojik akımların, Ata-
îürk'çülük ve rejimimiz aleyhindeki girişimleri, yasa
lara rağmen îegaî ve illegal örgütler tarafından sür
dürülmekte, Hükümetin bazı kanatları tarafından da 
bazı akımların öncülüğü yapılmaktadır. 

Pahalılık tahammül edilmez bir düzeye, işçi - iş
veren zıtlaşması giderek tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. 

Rüşvet, suiistimal, yolsuzluk artmış, asayişsizlik 
yurttaşlarımızı umutsuzluğa itmiş, can ve mal gü
venliği kalmamıştır. 

İşkenceler devam etmektedir. Parti, dernek ve iş
yerlerine yapılan bombalı saldırılar gün geçtikçe art
makta ve yaygınlaşmaktadır. Güvenlik kuvvetleri
ne karşı da saldırılar yapılmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Kanımızca bugünkü anarşik ortamın nedenleri 

«Bu Anayasa ile Devlet idare edilemez, olaylar bizi 
de aşmıştır» zihniyetinde yatmaktadır. Bu anlayış, 
iktidar başını kendi iktidarı içinde bir gizü ittifaka 
itmiş, bu ittifakın kaba kuvvet desteğinde Hükümet 
etme eğilimini yaratmıştır. 

Bugünkü ortam, aynı zamanda zor olan özgürlük
çü demokratik düzen yerine, daha kolay olduğunu 
zannettikleri otoriter düzen isteyenlerin eseridir. Bu 
ortam, bir savaş kuralı olan cepheleşmeyi, hükümet 
etmeyi gereği sayanların eseridir. Nihayet bu ortam, 
kanun hâkimiyetini kuramayan, tarafsız hareket et
meyen, güvenlik kuvvetlerini yan tutmaya zorlayan, 
bu kuvvetleri sorumsuz parti örgütlerinin desteğine 
veren, Devletin tüm güç ve olanakları elinde iken 
çözümü muhalefetten bekleyen ve onu suçlayan, 
olumlu uyanlara kulaklarını tıkayan iktidar başının 
ve onu bu yanlış yoldan döndürmeyenlerin eseridir. 

Sayın senatörler; 
Bu söylediklerimizi tam 1 yıl önce 1976 yılı Büt

çesi münasebetiyle çeşitli bütçelerde, değişik sözcü
lerimizle daha geniş ve açık olarak dile getirmiş ve 
bu kürsüden bazı önerilerde bulunmuştuk. Geçen bir 

yıl içerisinde de ayın uyanları yapmaya devam ettik. 
Muhalefet partileri, hatta iktidar ortağı bazı parti
lerde anarşi ile ilgili ve Hükümetin gerekeni yapma
dığına ilişkin görüşlerini açıkladılar. Aynca, üni
versiteler, Barolar Birliği, iş adanılan ve işveren ku-
ruluşîan ile işçi sendikaları ve diğer kuruluşlar Hü
kümetin tutumunu eleştirerek uyanlarda bulundular. 

Millî Güvenlik Kurulunda da bu sorunun ele 
alınarak gereken uyanların yapıldığını doğal kabul 
ediyoruz. Nihayet, Sayın Cumhurbaşkanımız Yılbaşı 
mesajlarında «çağ dışı akımları Anayasa suçu» ola
rak nitelendirdikten, «bir kısmı güvenlik kuvvetleri
nin tarafsız hareket etmeyişi, kamu huzur ve vic
danını büyük ölçüde rahatsız etmektedir» dedikten 
sonra «bugün görünen odur ki, ülkemizde kanun hâ
kimiyetini kayıtsız şartsız sağlamak en başta gelen 
görevlerimizdendir» diye buyurmuşlardı. Yeni yıl 
mesajlarında da değişik ifadelerle «iç banşı sağla
mak zorunluluğundan» söz etmişlerdi. 

Değerli arkadaşlar; 
Görülüyor ki, Hükümete zaman zaman çeşitli 

uyarılar yapılmış ve gereken doğru yollar gösterilmiş
tir. Buna rağmen, bugüne kadar Hükümet anarşiyi 
önleyecek, kardeş kanı dökülmesini engelleyecek, ca
nileri mahkûm ettirecek, okuma özgürlüğünü, can gü
venliğini sağlayacak, iç barış ve güveni gerçekleşti
recek hiç bir olumlu tedbiri almamıştır. Yurtta asa
yiş ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu İçişleri 
Bakanı da bu gidişi yermekte, bazı tedbirlerden bah
setmektedir. Bu iyi niyetine rağmen, İçişleri Baka
nının icraatında başarı olamamasını bazı baskılara 
bağlamak ihtimali olsa bile, bu baskılara karşı dur
mayısın! mazur sayamayız. Bu iddiamız dayanaksız 
değildir. Çünkü, son Güvenlik Kurulu toplantısın
dan sonra, güvenlik işlerinden sorumla Başbakan 
Yardımcısının bu görevinden alınarak, güvenlik işleri
nin İçişleri Bakanının başkanlığında bir komiteye 
devredilmesi ihtimalinden söz edilmesi iddiamızı doğ
rular niteliktedir. Geçen yıl bu hususta İçişleri Bakan
lığı Bütçesi konuşulurken ayrıntılı olarak bilgi ver
miş ve gereken yola göstermiştik. Bir yıl sonra bu 
gerçeğin kabul edilerek harekete geçilmesi jüzîerce 
can kaybının kefareti olamaz. Bundan sonra anar
şiyi önlemede tarafsız bir tutum içerisine girilerek ka
nun hâkimiyetinin sağlanmasını bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Millî eğitimimiz Atatürk ilkeleri ile Anayasanın 

öngördüğü hedeflerden saptırılmış, çağdışı akımların 
üretim kaynağı haline getirilmiştir. Bakanlığın mer-
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kez kadrosu yasa, amir ve yönetmelik dinlemeyen, ge- j 
leceğin teminat; gençliğin çağdışı akımlarla beslen
mesini amaçlayan bir uygulamanın hırsı içine biirüa-
müş bulunmaktadır. Dil Devrimine ters düşen davra
nışlar tarihi tahrif ederek ulusu bölücü, parçalayıcı 
düşünceleri geliştirmeyi hedef tutan ders kiiapîarıran 
hazırlanışı hep bu bakanlığın eseridir. 

Yasal yollardan amaca ulaşılamadığı hallerde, mer
kez kadrosunu işgal etmiş olan bazı parti, militanları 
Millî Eğitim Bakanının da desteğinde olarak okul
larda organize ettikleri güçlerle kaba kuvvetin ege
menliğini sürdürmektedirler. Öğrenci yurtları böyle 
amaçlar için silâhlı güç üsleri haline getirilmiştir. 
Birçok okul, iktidardaki bir partinin sloganları ve 
afişleri ile süslenerek parti merkezi halinde çalışmak
ta, bu okulları yönetenler de Millî Eğitim Bakanı
nın himayesinde olarak yasaları ihlâlden çekinmek
tedirler. Bu Bakanlığın aslî unsuru öğretmenler parti 
rozetlerine göre makbul ya da menfur sayılarak kı
yıma yahut lütfa mazhar kılınmaktadır. İlkokullara 
kadar yaygınlaşan anaı ji, bu sakat zihniyetin eseridir. 

Bu Hükümet döneminde 130'u şan genç öldürül
müş, caniler hâlâ yakalanmaımştır. Tüm okullarda 
eğitim ve öğretim özgürlüğü yok edilmiş, öğretim üye
lerine karşı saldırılar yoğunlaşmış, gençlik yetişme 
olanağından yoksun kılınmıştır. 

Toplumumuza reva görülen, geleceğin teknik ve 
bilim adamlarım kazandırmadan yoksun bir eğitim 
politikası kalkınmamızın, gelişme hızına en müessir 
şekilde engel teşkil etmeye devam etmektedir. Millî 
Eğitim Bakanının, üniversitelerdeki anarşik olayları | 
özerîkliğe bağlayarak işin içinden sıyrılma gayreti
nin doğru ve haklı olmadığını kendi denetim ve yö- I 
netiminde bulunan ortaokul, lise ve yüksek okullar
daki anarşi ve cinayetler kuşkuya yer vermeyecek 
biçimde kanıtlamaktadır. Bugün, Anayasamızın 
eğitim hususunda koyduğu ilkeleri ve Devlete verdiği 
görevleri yerine getirmekten uzak, çağdışı bir zihni
yeti hâkim kılmaya çalışan, anarşiyi bünyesinde ge
liştiren, millîlikten yoksun bir eğitim politikası ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. 

Sayın senatörler; 
19ö0'dan beri özlemini çektiğimiz ve üzerine eğil

diğimiz geri kalmışlıktan kurtulmanın en etkin yolu
nun devletin öncülüğü ve denetiminde, özel sektö
rün de katkısını içeren planh bir düzen içinde sana
yileşme olduğu inancındayız. 

1977 malî yılında, geçen yıla nazaran % 22 ora
nında bir artışla 191 milyar liralık bir yatırım yapıî-

I masj programlanmış bulunmaktadır. Geçen yıla naza
ran kamu kesimindeki bir misli artışı memnunlukla 
karşılıyoruz, 

Programlanan yatırımların % 53,6'sı kamu kesi
mince, % 41,4'ü özel kesim tarafından yapılacaktır. 
KİT yatırımlarında da geçen yıla nazaran % 76,5 ora
nında bir artış görülmektedir. 

1977 yılı içinde öngörülen bu yatırımlar, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan döneminin maddî değer bakımından 
en büyük yatırımlarıdır. 

Öngörülen yatırımların bir özelliği de, şimdiye 
kadar gerçekleştirilmesi gerektiği halde, çeşitli ne
denlerle ihmal edilmiş bulunan ağır sanayi yatırım
ları olmasıdır. Bu sanayi hamlesiyle ülkemiz, tüketim 
ve montaj sanayii aşamasından, yatsnm mallan ve 
teknoloji üretim sanayii aşamasına girmiş olacak
tır. Bu aşamada ülkemiz sanayi yapısında öngörülen 
yapışa! değişikliklerin gerçekleşmesini temenni ediyo
ruz. 

J Planlanan 1977 yılı ağır sanayi yatırımları ta
mamen gerçekleşlirilmiş olsa dahi, Üçüncü Beş 
Yıllık Planm öngördüğü imalât sanayii yapısmdaki 

I hedeflere ulaşılmış olamayacağını hatırlatmak isteriz. 
! Bu nedenle, sanayi hamlemizi sürdürebilmek için 
I şimdiden gereken projelerin finansmanı ve kredi ola-
I naklannm. teknoloji ve teknik eleman gereksinme-
I sinin ve enerjinin nasıl karşılanabileceğinin plan-
I lanması hazırlıklarına başlanılması gereklidir. 

I Yeni projelerin hazırlanmasında, yurt içi talep 
ve ithalât İkame yanında, ihracata dönük kapasite 

I ve büyüklükte ve ileri teknoloji düzeyinde kurulma-
I sına ve yurt içi kaynaklarına dayatılmasma önem vc-
I rilmeîdiir. 
I Bilindiği gibi mevcut sanayi faaliyetlerini sürdürebii-
I mek için, yurt içi kaynaklarından çok, dışardan ham-
I madde ve aramallan ithal etmek gerekmektedir. Buna 

karşılık ihracat içindeki yatırım malları sanayileri ihra-
catnm payı 1972'de % 1,1 iken, 1976'da ancak % 1,4'e 

I yükselebilmiştir. Oysa, Üçüncü Beş Yıllık Plana göre 
I 1977 yılı sonunda bu oranın % 5,1 olması gerekmek

tedir. 4 yıllık uygulamalar sonucuna göre bunun im
kânsız olduğu görülür. 

j Bu durum karşısında sanayi ürünlerinin ihracat 
I içindeki payının artırılması için, ihracata dönük sa-
I nayi üretimi yanında, özendirici tedbirlere ve özel 
I örgütlere gereksinme vardır. 

I Üçüncü Beş Yıllık Planm 4 yıllık uygulama dö-
I neminde planın öngördüğü tasarruf hedeflerine uîa-
I şılamamıştır. 
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Diğer taraftan, bu yatıranlarla gerçekleştirilebil
mesi için, gerekli olan dış finansmanın sağlanması da 
önem kazanmıştır. 

KİT faktör gelirlerinin plan hedeflerinin gerisinde 
kalması ve KİT işletme açıklarının, mevcudiyeti, plan
da öngörülen sanayiin gerçekleşmesinde kendilerine 
önemli ödevler verilmiş olan bu kuruluşların yatırım 
faaliyetlerini büyük ölçüde aksatmaktadır. 

Diğer taraftan, kamu yatırımlarının zamanında 
hizmete girmemesi ve programa yem yatırımların 
alınması zorunluluğu, proje stokunun gittikçe büyü
mesine yol açmaktadır. Bu durumda, sağlıklı bir ge
lişmeyi sürdürebilmek için, artan kaynak gereksin
mesini karşılamak için; dsş borçlar yerine, plan doğ
rultusunda iç tasarrufları artırıcı tedbirler alınmasının 
isabetli olacağı kanısındayız. 

Sayın senatörler, 
Türkiye 1950'iardan beri belirli mihraklara bağlı ol

ma yerine, çok yönlü dış politikaları izlemeye başlamış 
ve bugünkü İktidar da bu poliükayı sürdürmüştür. 

Bütün uluslarla, özellikle bütün komşularımızla iyi 
ilişkilerimizin kurulmasını millî yarar açısından fay
dalı görmekteyiz. 

Kuzey komşumuzla gelişmekte olan ilişkilerimizin 
daha sağlıklı hale dönüştürülebilmesi için, taraflar 
arasımla siyasî belgenin ilerisinde bir saldırmazlık 
anlaşmasının sapılmasını yararlı görmekteyiz. 

Geçtiğimiz yılda Amerika, Yunanistan, NATO 
ve Ortak Pazarla ilişkilerimizin geliştiğini söylemek 
mümkün değildir. 

K.ıbns Banş Harekâtından sonra koauîmuş bulu
nan ambargo kısmen aralanmış ise de, 1975 Mart'm-
da taraflarca imzalanan 4 yıllık Savunma İşbirliği 
Anlaşması, Amerikan Kongresinden geçmemiştir. Bu 
konuda Carter yönetiminin Türkiye lehine bir t.ıiium 
takınacağına ilişkin en küçük bir işaret dahi görülme
mektedir. Eski Başkan Ford'un önerisini sert bir şe
kilde yanıtlayan Carter yönetiminin izlemekte oldu
ğu politika karşısında, Türkiye'nin de üsler konusun
da daha tutarlı bir tutum takınmasının zorunlu ol
duğuna inanmaktayız. 

Amerika'nm kopiroluada bujimsin NATO devlet
lerinin, ambargonun hafifletiliru^ine veya aurbsrge-
nun kendilerince telâfisine ilişkin ekiiî faaliyetkrkîe 
tanık olamadık, Buna karşım, Amerika ve NATO üye
lerinden bazılarının, YunanİE-ian'ı süâlîîsndırmalanm 
dostça bir davranış olarak değerleiKiirmek mümkün 
değildir. 
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Ortak Pazarda olan ilişkilerimizde de ortaklık an
laşmasının her geçen gün daha etkili oimak üzere 
aleyhimize işlediğini görmekteyiz. 

Tarımsal ürünlerimiz AET'de ortaklığa dahil ol
mayan ülkelerin ürünlerinden daha ağır koşullarla 
pazarfanmakta ve AET ile oîan ithalât - ihracat 
rejiminde dış ticaret açığımız gittikçe artmaktadır. 

Ortak Pazarla yapılan anlaşmaların Türkiye'nin 
çıkarların!, sanayileşmesini ve ekonomik 'bağımsızlı
ğını güvence alfcıa alacak şekilde yeniden gözden ge
çirilerek düzenlenmesini zorunlu görmekteyiz, 

1976 yılında Türk - Yunan ilişkilerinde bir geliş
me kaydedilmemiştir. Carter yönetimiyle birlikte dış 
politikamızda, özellikle Kıbrıs'la ilgili ani bir geliş
meye tanık oluyoruz. 

Denkatş - Makarios buluşmasının toplumlar 
arası çözümde olumlu sonuçlar vermesini dilerken, 
gizli anlaşmalarla telâfisi mümkün olmayan ödünler 
verilmesi endişesini taşıyoruz. 

Kıta sahanlığı, karasuları, Ege hava alam ve ada
ların silahlandırılması sorunlarına da ortak bir çö
züm bulunamamıştır. Haklı olduğumuz bu konularda 
da ödün verilmemelidir. 

Bu arada Batı Trakya Türklerinin durumuyle 
Ege adalarmm silâhlandınknaları konularını Birleşmiş 
Milletlere götürmenin zamanı geldiğine kani bulu
nuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım. 
Grupumuz çeşitli vesilelerle bu kürsüden ulusal 

ordu, ulusal savaş sanayiinin millî varlığımızın vazge
çilmez gerekleri olduğunu beyan edegelmiştir. Bu 
görüşlerimizi ağır eleştirilere hedef yapanların, bu
gün bunları benimsemiş ve savunmaya başlamış olma
larını ınrmt ve sevinçle karşılıyoruz. 

Özellikle Amerikan ambargosundan sonra savaş 
sar:£?3'İ!ni geliştirmeyi bütün paıîilerin bir ilke olarak 
kabul etmiş olmasını, Ulusumuz ve Yurdumuz için 
büyük bir aşama olarak görüyoruz. 

Bunun!a beraber, bu alanda henüz pek fazla bir 
ilerleme sağlanamadığını da üzüntüyle belirtmek is
teriz. 

Savaş •sanayiiyle ilgili yatırımların süratle gerçek
leştirilebilmesi için, bunîann projelerinin yapılmasıyle 
beraber, dıştan satm alınacak malzeme ve tezgâhlarla 
i'güi gerekli dövizin yıSara göre bir plan içerisinde 
ayrılması gerekir, 

Şimdiye kadar Hükümetçe gerekli döviz tahsisle
rinin yapılmaması nedeniyle bu yatırımlar gerçekîeşe-
meıiî'ş ve millî savunmanıızm dışa bağhhğı azaUıia-
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rak yurt kaynaklarından desteklenmesi olanağı ve 
Re-Mo planının uygulanması da bu yüzden geri kal
mıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Millî Savunma 
Bakanlığı arasındaki yeiki uyuşmazlığının da bu ya
tırımların gerçekleşmesinde olumsuz rol oynadığı bir 
hakikattir. Silahlı Kuvve derimizin, Devletin ve reji
mimizin korunması ve kollanması hususundaki önemli 
görevini yapabilmesi için değeri ve zorunluluğu tartı
şılmaz hale gelen savaş sanayiinin süratle kurulmasına 
engel olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Tarihli
nin her döneminde ulusu ve yurdu için en ağır gö
revleri yaparak, en umutsuz durumlarda onu kur
tarıp aydınlığa kavuşturan Silâhlı Kuvvetlerimiz, de
mokratik rejimimizin de teminat: olmuştur. Bugün de, 
bu nitelikleri varlığında daha da geliştirmiş olarak 
Devletimizin ve demokratik rejimimizin teminat! ol
maya devam etmektedir. Yönetiminde kanunların, 
geleneklerin hâkim olduğu Silâhlı Kuvvetlerimizin 
tüm Ulusun malı olduğu hatırdan çıkarılmamalı ve 
siyasî emeller için bu kutsal müessese politik oyan
lara alet edilmemelidir. Temelinde Kurtuluş Sava-şmın 
vatansever ve ulusçu imanı yatan Büyük Atatürk'ün 
kurduğu Silâhlı Kuvvetlerimizin her türlü olumsuz 
ve belirli amaçlara yönelik tartışmaların dışında tu
tulmasına, onu idare edenlerle beraber siyasî partile
rimiz ve tüm politikacılarımız dikkat ermelidirler. 

Sayın senatörler; 
259 milyar olarak Karma Bütçe ve Plan Komis

yonuna gelen 1977 Malî Yılı Bütçesi, orada yapsîan 
13 milyar 258 milyon lira ilâve ile 272,5 milyar liraya 
yükseldi. Bütçeyi denkleştirmek için yüzde 4 kesini! 
tutarı 8,5 milyar konsolide bütçeden çıkarılarak 264 
milyara ve ondan da 38,5 milyar Hazine yardımı dü
şünce net konsolide bütçe 225 milyar 811 milyon lira
ya indirilmiş oldu. 

Hükümete göre, bu bütçenin 19,5 milyar açığı iç 
istikrazlarla kapatılacaktır. Komisyonda yapılan 13 
milyar liralık eklerin memur aylıkları katsayısının 11'e 
çıkarılması dışında kalan bölümü genellikle Karma 
Hükümetin Adalet Partisi kadrosuna verilmiş bakan
lık, genel müdürlük ve bankalar bütçelerine ilâve edil
miştir. Karma Bütçe ve Plan Komisyonunda çoğun
luğu elinde bulunduran Adalet Partisinin, Hükümet 
tasarısını aşarak aklığı bu sonucun, seçim yatırımı 
için Devlet kesesinden ne büyük paralasın harcan
ması olanağının yaratıldığı ve bütçenin gelir ve gider 
rakkamlarının ciddiyet ve samimiyetten ne kadar 
uzak olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. 

İller Bankasına sehven unutulduğu gerekçesi ile 
Komisyonda üki milyar lira eklenmesini isteyen Ada
let Partisi kanadının vermiş olduğu önerge halikında 
görüşü sorulan sayın Maliye Bakanının, «Komisyonun 
takdirine bırakıyorum» şeklindeki cevabını bulunduğu 
yerin -cidliyeî ve sorumluluğu ile bağdaştırmak müm
kün değildir. 

Sayın Bakana göre, bu Bütçenin görülen açığı 19,5 
milyar lira olup, iç istikrazlarla kapatılacaktır.- Bütçe
yi denkleştirmek için uygulanan yüzde 4 kesinti tu
tarı, 8,5 milyar lira yatırımlardan kesilecektir. Ayrı
ca, yüzde 20 nin üzerinde seyreden enflasyonun doğu
racağı değer kaybını da buna ekleyince, bütçedeki ya
tırım harcamalarının bundan önceki yıllarda olduğu 
gibi, plan ve program hedeflerin çok gerisinde kala
cağı açıktır. Yi? içerisinde gelecek ilâve ödenek istek
leri de eklenince, bu bütçenin görünmeyen açıkları 
ile görünen açıkları birleşince gerçek açığın bir hayli 
yüksek olduğu görülecektir. 

Sayın Bakana göre bu bütçe de 1975 ve 1976 Büt
çeleri gibi denk veya az bir açıkla kapanacaktır. Sa
yın Bakan bu konuda bir bakıma haksız değildir. 
Çünkü, projesi olmadığı, yer seçimi yapılmadığı veya 
dış finansmanı sağlanmadığı yahut da yatırımcı daire
lerin değişik nedenlerle harcama olanaklarını bulama
yacakları için yatırım ve sermaye transferleri harca
mayacakları için yatırım ve sermaye trensferîeri har-
camasmdaki görünen büyük ödenekler kullanılmadan 
kalacaktır. Ayrıca, enflasyon hızı ile orantılı olarak 
artacak vergi gelirlerindeki artış da, bütçenin görü-
nüşde denk veya az açıkla kapanması gibi sunî bir 
durum yarainuş olacaktır. 

Bu bütçedeki gelirler de oldukça abartılmıştır. Her 
ysî yatırımlar için bütçeden ayrılan ödeneklerin plan 
ve program hedeflerini elde etme oranı daima düşük 
olmakta ve uzayan yatırımların maliyeti artmakta ve 
rantabütesi düşmektedir. 

1976 yılı Bütçesi konuşmalarında sözü edilen top
lam kamu proje paketi içinde maliyetleri tutarı 121 
milyar olan 112 proje için, 1975 yılında 13 milyar 
725 milyon harcandığı bildirilmiştir. Bu projelerden 
bir kısmının nükleer elektrik santrallarmda olduğu gi
bi, temeli dahi atılmamış ve ayrılmış olan ödenekler 
de sarfediüememiştir. İzlenen malî ve ekonomik poli
tika nedeni iie 1976 yatırımlarının gerçekleşebileceği
ni söylemek, 1977 yatırımlarından tespit edilen sonuç
lara ulaşabileceğine inanmak bizce mümkün değil
dir. 
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Sayın Bakan, Bütçe ve Plan Komisyonunda yap
tıklara takdim konuşmalarında, 1975 ve 1976 bütçele
ri ile ve aldıkları etkisi tedbirlerle yüzde 29,1 oranın
daki enflasyonu, yüzde 6,3'e indirerek durdurdukla
rım ve 1976'(Ia da enflasyon olmadığım söylemiş ve 
1977 Bütçesinin de enflasyon i!e mücadele bütçesi ol
duğunu beyan etmişlerdi. Aynı konuşmalarında Şa
yia Bakan, harcanan, harcama ve yatırımların sağlam 
finansman kaynaklarına dayandığını, 1976'da 3 milyar 
dolirs aşması beklenen ü\ş ticaret açjğmın önemli ol-
madiğını, Î977 yılında 3.5 milyar dolara varacak olan 
dış ticaret açîğinm da normal hesaplanması gerekti
ğini, dış borçlarımızın diğer ülkelere oran ile çok az 
olduğunu, döviz ve altın rezervlerinin azalmasının 
önemli olmadığım açıklamışlardır. 

Konuşmalarında ayrıca dış kaynaklardan belirli 
şartlarla döviz buldakiarım, izledikleri para, kredi ve 
emisyen politikasının eiiflasyonlst bir basla yaratma
dığını, eğer toptan eşya fiyatlarında geçen yıllara na
zaran bir artış varsa, banan dış ülkelerdeki enflasyon
dan ve para ayarlanmasından iler! geldiğini iddia et
tiler ve burada da buna benzer sözleri tekrarladı
lar. 

Sayın senatörler; 
Sayın Bakanın, bütiPn ekonomlsilenn tehlike t a 

retleri olarak birleştikleri tüm belirtileri ters bir yo
rum île ekonomik istikrar ve gelişmenin verileri ola
rak göstermesini hayret ile karşılıyoruz. Sayın Baka
nın iddiasına göre, ülkemizde huzur ve refahm en
gin muthıîuğu hüküm sürmektedir. Oysa Ulusumuz 
kan ve gözyaşı ile dolu bir ortamda yaşamam sür
dürmeye çahşmaktadu". Pahahhk, dizgin tutmaz bir 
Im-e gelmiş, geçim sıkması toplumun büyük çoğuın-
îuğiinun ıstırap kaynağı oîmuşinr. Döviz darlığı ve 
enflasyon vardır. 3.5 milyon işsizin bulunduğu ülke
mizde iç ve diş borçların artmasını önemsemeyen, kı
sa vadeli yüksek faizli dövize çevrilebilir mevduattan 
yararlanmama ekonomimize büyük yararlar sağladi-
ğ?m savunan bir g'irikü pay!a£mamîz mümkün değil
dir, Ekonomik durumumuz Sayın Bakanın çizdiği 
tablo içinde olsaydı birçok yatınm projelerinin ekş 
finansmanı için kap™, kapı dolaş-p borç istemeydik. 

Amerikan ambargosundan sonra millî savımmarm-
zı güçlendirmek için hazırlanan savaş sanayii yatırım 
projelerinin dtş finansman ihtiyacı, döviz verilmedi-
ğî için iki yıldan beri gerçekleştirilememektedl?. En 
hayatî yatırımlar için döviz tahsis edilmezken, spekü
latif İthalata döviz ayrdmas! ve döviz tasarrufu için 
tedbirler alınmaması ekonomimizi çıkmaza sokmuş
tur. 

3 . 2 . 1977 O : 2 

Gerçekte Hükümet, enflasyon hızım azaltacak et-
I kili tedbirler almak yerine, daraltma ve sınırlamanın; 

işsizliği mal darlığım, yatırımları, üretimi azaltacağı 
j görüşünde olduğu için genişleme ve büyümeyi seçmiş 

okluğundan, enflasyonla mücadele ve hayat pahalılı
ğını önleyici dış ticaret açığım azaltıcı etkin tedbirle
ri alamamıştır. 

I976'da enflasyon hızı °70 20'yi aşmıştır. Bu du-
| ram Hükümetin iddiasının aksine enflasyonla kaîkm-

s a modelini benimsemiş olduğunu açıkça göstermek-
I tedir. Bu anlayışla ekonomik istikrar sağlanamaz, 
| hız"; kalkınma gerçekleştirilemez. Şayet Hükümet ge

çen yılkı konuşmamızda değindiğimiz gibi sağlam 
; kaynaklardan finanse edilen denli bir bütçe yapıp, 
I k^mıı kerimî dengesini sağlayabilseydi, tasarrufu art-
j imci tedbir ve özellikle tükefmi kısıcı tedbirleri de 
i alabilseydi, ek dış kaynaklarla birlikte para ve kredi 
i alanlarında Ilkidlde dengesini sağlayıcı bir politika 
\ nyguiayabilseydi, vergi politikasını geliştirip spekü-
| latif ithalatı önleyici tedbirleri alsaydı, ekonomimizin 
\ istikrara kavuşması sağlanabilirdi. Bu tedbirler alın-
! madiği içindir ki, ekonomimiz istikrarsızlık içinde sü-
1 re gitmektedir. 
i 
i 

j Sayın Bakan, konuşmalarında d 975 ve 1976 büt-
| çelerinin gerçek kaynaklarla finanse edilmesi ve açık 
; vermemesi, devletin ürettiği temel mallarda fiyatların 
; korunması, kredi ve ithalât' poKtikalanmn idaresm-
j de üretim ve maî darlığına mahal verilmemesi, fiyat 
î artışlarımn frenlenmesinde ve diğer dünya ülkele-
; rinde görülen enfMsyonlsî baskımn aynı öîçüde yur-
: duıraızda Mssediîmemesim sağlamıştır» dediler. Bu id-
• dlaiarm gerçeklik derecesini saptamakta yarar görü-
| yoruz. 
! İfcpîa İktisadî Teşebbüslerinin ürettiği malların 

maliyetlerinin altında sattınlması sonucu, meydana 
i geleiî büyük açılıların bütçeden ve Merkez Bankası 
i kredller'yle diğer İç ve d*ş borç!anm.alarîa kaışdan-
| ması zcrımfeğıınu doğurmuştur. Bu zararların do-
| *ayh olarak vatandaşa yükletilmesi ve enlasyoımiî 
i aıtirı'ması demektir. Fiyatlar iddia edildiği gibi ko-
i Funmcrmş, aksine yükselmiştir. Hiçbir tasarruf ted-
I b>i fisnntajaiş, buna karşıhk tüketim teşvik edilmiş-
i tir. Bu d^nsmda fiyat artışların* önlemek elbetteki 
i ır:ümkün değildir. îete üretim düşüklüğü, buna kar-
I sm tiiket:m artr-şı fiyatları yukarıya doğru itmekte 
| ve bütün teşvik tedbirlerine rağmen, ihracatiimzın-

da yetkince artmamasına nedea olmaktadır. 
Bu bütçe iddia edildiği g>bi, sosyal adaleti de 

İ gerçekleştirmekten çok uzaktır. Oy hakkı olan yaş-
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h, muhtaç ve sakatlara aylık bağlanmasını öngö
ren yasanın temcit pSân gibi her gün çeşitli! bakan
ların bsyanlarıylle propaganda aracı haline kulla
nılması, buna karşın korunmaya mulîtaç 1 milyona 
yakın çocuk için hiçbir tedbir getlriîmemesi, Hükü
metin sosyal adalet ökesini nasıl istismar eti'ğini ve 
anladığını göstermektedir. 

Bütçe gelirlerine baktığımızda, servetten alınan 
vergi3:rin küçüklüğü yanında, vergi gelirlerinin yük
sekliği ve vergi gelirleri içindeki en büyük paym da 
memur ve dar gelİrLİIcre ait olması da bu bütçenin 
ne ölçüde adalets'iz olduğunun ayrı bir kanıtıdır. 
Sadece vergi idaresini ıslah lîe vergideki adaletsiz
liği gidermek ve bütçenin sağlam kaynaklardan fi
nanse edildiğini idda etmek gerçeklere ters düşer. 
Türkiye'de vergjîandılriîaaeycn alanlar vardır. Vergi 
muafiyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılması ka
nun yoluyîa vergi kaçakçılığını teşvik etmek de
mektir. Bu ise, büyük haksızlıklara, geîir dağılımın
daki adaletsizliğin artmasına neden olmak tadır. 

Devlet, tarım kesiminden de hissesini almalı
dır. Bugün büyük tanından, esnaftan ve serbest ça
lışanlardan alman vergi gülünç denecek kadar az
dır. Asgarî geçim indiriminin sınırlarını yükselte
cek olan yasa tasarısı yılardan beri yürürlüğe konu!-
•mamnktadır. Bunun bu dönemde dikkate alınması 
zorunludur. 

Geçim şartlarının ağırlığı devletten maaş olan 
memur, emskli, dul ve yetimlerin yaşantılarını ge
niş çapta etkilemiş bulunmaktadır. Karma Bütçe 
Konıtisoynunda seç'nı yatırımları için ck!enen miî-
ytırilardan bir kısmını bir katsayı artışına aktararak 
pahalılıktan bunalan büyük bir kitleyi biraz da
ha rahatlığa kavuşturmak gerekmektedir. Bu neden
le memur maaşFarındaki katsayının Î2'ye çıkarıl
ması için bir önerge vereceğiz. Bunu isteyen siya
sî partilerimizin bu yolda samimî davranmalarını 
temenni etmekteyiz. 

Çocuk zam'annm en azından 200 liraya çıkarıl
ması, ev kirası veya evlilik zammı oîarak 600 liralık 
bir tajRîî'înalın verilmesi ve memur ına2şTarmın ait 
tabanında asgarî ücret düzeyine çıkarılması sos
yal adaletin bir gereği olarak zorunlu hale gelmiş
tir. 

Sayın senatörler; 
Teknik yapısı ve dayandığı temci görüşü kısaca 

•eçıkkdığımız 1977 Bütçesi hakkındaki genel kanı
mız şudur: 

i 1977 Bütçesinde KİT yatırımlarına her ne kadar 
kendisinden önceki bütçeîere oranla fazia ödenek 
ayrılınışsa da, bunların yıî içinde harcanması müm
kün değiüdîr. Bu bütçe enflasyoncu, gelir dağılımı
nı ve vergi adaletsîzüğim artırıcı, sermaye çevrele
rini destekleyici sağlam kaynaklardan yoksun, umu
dunu dış yardım ve borçlanmaya bağ:amış oy ka
zanma amacına yönelik bir seçim bütçesidir. 

Sayın senatörler; 
Milî Birlik Grupu adına 1977 bütçe Kanun ta

sarısı hakkındaki görüş ve eleştirilerimizi, Anaya
samızın bizlere yüklemiş olduğu görev esprisi için
de kalarak Yüce Heyetinize ve bu bütçeyi hazırla
yarak Parlamentomuza sunan Hükümet üyelerine 
iüeterş bulunuyoruz. 

Ayrıntılara girmeden yapmış olduğumuz açık-
üamajann son kısmını, Yurdumuzun, Ulusumuzun, 
u'usal güvenliğimizin tüm gücümüzle yaşatmaya, ge-

j î'sürmeye ve sağlığını korumaya çalıştığımız öz
gürlükçü ve çoğulcu demokratik repimimizin üze
rinde belirmeye başlamış bulunan ve gün geçtikçe 
etkinliğini artıran tehlikelere karşı, Yüce Heyetinizin, 
kamuoyunun dikkatini bir kez daha özlü noktala
ra kısaca değinerek çekmek ve bu konuda alınacak 
tedbirler hakkında önerilerimizi sunmakla bitir
mek isliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görüşümüz odur ki, inandırıcı ve ikna edici bel

gelerin varlığma dahi ihtiyaç duyulmadan, yalnız
ca yari düzeyinde her geçen gün şiddetini artırarak 
devam etmekte oran kanlı olaylara bakıldığında, ül
kemizde iç barışın tehlikeye düşürüldüğünü, ülke ve 
ve Uncumuzun parçalanma isteğini görmemek, anla
mamak mümkün değildir. 

Bu gidiş durdurulmaz, bu sürükleniş önlenemez 
ise, sonunda yeryüzünde mevcut az geEşmiş ülkele
rin yaşam çizgilerinde raslandığı gibi, ülkemizde de 
gençlik arasında başlatılan ve yurt sathına yay-
gmluşarak uzatılan anarşi ve siyasî cinayetlerin gi
derek kanlı bir iç savaşa dönüşmesi kaçınılmaz ha
le gelebilir. 

Süregelen bu köiü, hızlı tırmanışın hedefi ister 
tek, islerse birbirini izleyen aşamalardan sonra ol
sun, yurdumuzu insanlık düşı, çağ dışı otoriter bir 
rejimin ağma düşürmektir. 

Kanımız odur ki, bu amaca ya vatandaşın güven
ce için "i e oyumı kullanmasına imkân vermeyen ter-

İ t i p ve tedbirlerle sağlıklı seçim olanağı ortadan kal
dırılarak, tam bir dikta rejimi kurmakla ya da bazı 
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yan kuvvetkrin de desteği ile süresi belîi olmayan 
güdümlü bir yönetim sistemi getirmekle ulaşılır. 

Sayın senatörler; 
Kanla beslenen, kanla yaşamım sürdüren her tür

lü yasa dışı tedbirleri mubah sayan silâhlı siyasal 
örgütlerin, kuruluşlarından itibaren saptayıp belir
ledikleri amaçlarından kendi arzu ve istekleriyle vaz
geçtikleri ya da eMe ettikleri iktidardan ayrıldıkla
rı henüz görülmemiştir. 

Bu gibi örgütlerin hedeflerine varıncaya kadar-
ki süre içinde rejime bağlılık övgüleri, düzeni ko
ruma çabalan, anarşiden nefret t der hale gelen ço
ğunluğun duygularına yönelik sözleri, Makyave-
list bir uygulamanın gerekleridir. Bütün davranış
larının hepsi yalandır, yanıltıcıdır ve aldatıcıdır. 

Üzüntü iîe belirtmek isteriz ki, siyasî ihdra-sm 
kurbanı olan bazı kişiler iç ve dış kaynaklardan 
destekler sağlamak ve iktidarda olmanın gücünden 
de yararlanmak suretiyle siyasî tedhiş örgütleri kur
muşlar ve her geçen gün cüret ve cesaretlerini artı
rarak ulusumuzu kana, yurdumuzu ateşe, halkımızı 
ıstıraba ve umutsuzluğa sürüklemişlerdir. 

Sayın senatörler; 
Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve özgür

lükleri için savaşmış, olan, ulusal egemenliğin, Ata
türk İlke ve devrimferine bağklığm tam şuuruna 
erişmiş bulunan yüce ulusumuzun, demokratik dü
zenin yok edilmesine imkân vereceğini sanmak ka
dar büyük yanılgı olamaz. 

Belirtmeye çalıştığımız böyle bîr felâketten Ulu
sumuzu, yurdumuzu ve rejimimizi kurtarmak he
pimizin en önde gelen görevidir. Bu kadar korkunç 
ve haince bir gidişin hazırlayıcıları arasında dik-
ta heveslisi olduğu kanısı yaygın hale gelmiş bu
lunan iktidar ortaklarından bir parti lideri ve ör
gütlerinin güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduk
larım iddia ve ilân ederek «Komando» adım verdik
leri kaba kuvvet gruplarıyîe güvenlik kuvvetlerinin 
himayesinde giriştikleri siyası cinayet ve saldırılar
dan ne ölçüde sorumlu ve günahkâr keler, Leninist, 
ve Maoist düzeni kaba kuvvete, cinayet ve soy
guna dayalı anarşi yaratarak ülkemizde gerçekleştir
mek isteyenler de aynı ölçüde sorumlu ve günah
kârdırlar. 

Özellikle bu durum karşısında, Hükümet Baş
kanının verilen ödünlerle iktidarı sürdürmenin ken
disini ve üTkemizi ne gibi badirelere sürükleyebile
ceğin! şimdiye kadar kavraynıaamasînı ve sorum
luluğunu idrak edememesini anlamsI^a güçlük çeki
yoruz. 

I Eflâtun «Her fert iradesiyle, Hükümet ödünlerle 
hareket ederse anarşi doğar», demiştir. İçinde bulun
duğumuz durumun tek cümle ile ifadesi budur. 

' Say m senatörler; 
Görülüyor ki, ülkemizin içinde bulunduğu du

rum, hazla; hazin olduğu kadar da vahimdir. Bu 
teb'b karşısında Yüce Ulusumuzun temsilcilerinden 

j meydana gelmiş olan Parlamentomuzun kendisine 
î düşen tarihî görevi yerine getirmesi artık kaçınıl

maz hale gelmiştir. Bu görev, biran bile tereddüt et-
j maden, Devletinizin varlığını tehdit eden, anarşi 
I kaynaklarının kuratulmasım emretmektedir. 

Bünyesi ve icraatımın anarşi iîe bağıntısı nede
niyle bu Hükümetin görevini yapabileceği umudu
nu taşımıyoruz. Millî Birlik Grupu olarak görevin ya
pılabilmesi hususunda sunmak istediğimiz önerimiz 
şiîinr : 

J Demokrasinin temelinde hür ve serbest seçimler 
yatar. Önümüzdeki seçimlerin, içinde bulunduğu
muz ortanı ve belirlediğimiz koşullar altında serbest 

i ve güvence içinde yapılabileceğini düşünemiyoruz. 

Bu nedenle vakit geçirmeden seçime yönelik bir 
j Hükümet kuraümalı ve bu Hükümet sağlıklı bir se

çim için gerekil ortamı hazrılamakia görevlendiril
melidir. 

Anayasa ve demokratik düzene inançla bağlı 
bulunduğunu bildiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın 
vafanm ve minelin bütünlüğüne yönelecek her teh
likeye karşı koyacağı andına dayanarak, yapması 
gerekli görevleri olduğu samimî inancındayız. Bu 
inançla kendilerinden daha aktif davranışlar bekli
yoruz. 

Ssym senatörler; 
Açıklamaya çalıştığımız durumdan ulusumuzun 

hakkı olan huzur ve güven ortamına kavuşabilmesi 
için yaptığımız öneri ve alınmasını zorunlu gördü
ğümüz tedbirler, siyasî partilerimiz ve iktidar ta
rafından şimdiye kadar olduğu gibi, dikkate alın
maz ve uygulanmaya konulmaz ise, bugünkü kan
lı ortamın daha da yoğunlaşarak rejimimizi tehlikeli 

! çıkmazlara ve Ulusumuzu iç savaşın içine sürükîe-
1 msrnd?.n kuşku duymaktayız. 
j Böyle bir ortam içindeki iktidarların da meşru-
> luğu tartışılır hale gelir. Meşruluğunu yitirmiş ik

tidarlar, ulusun umudu olmaktan çıkar, direnme 
I hakkinin raeşraTuk kazanmasına olanak sağlar. 

Böyle durumlardan, çıkmaza girmeden sonınla-
| ra çare bulmak, Parlamentonun kaçınılmaz görevi-
j dlr. Kasîsnzca, Parlamentomuz, siyasî partilerimılz ve 
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liderler ve tüm Anayasa! kuruluşlar böyle bir görev- J 
lö karşı karşıya buluniîîaktadîrlar. 

Yetki ve sorumluluğunu idrak etmeyen bütün 
uyarılara sırt çeviren bu Hükümetin, Ulusumuzun ve 
rejimimizin kaderiyle daha fazla oynamasına im
kân verilmemelidir. 

Başta Parlamentomuz olmak üzere yurdunun ve 
ulusunun yaran için vicdanında sorumluluk duyan 
heıkesi kendine düşen görevi yapmaya davet edi
yoruz. 

Değerli arkadaşlara»; 
Basan, tehlikeden kaçanların değil1, cesaretle teh

likenin üzerine gidenlerindir. 

Sözlerime son verirken Yüce Heyetiîiize şahsan 
ve grupumuz adına saygılar sunar, ^nıdiye kadar 
arz ettiğim nedenlerle Hükümete güven duy^a» 
d;ğmuz için bütçesine kırmızı oy vereceğimizi arz 
ederim. (C. H. P. ve M. B. G. sıralarından aîkış'ar) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
ler Grupu adına Sayın Baykara. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, 

1977 malî yılma ait Bütçe Kanunu tasarısının 
Yüce Heyetinizde görüşülmesine başlanmış bulu
namıyor. Bu görüşmelerde bütçenin tröstü üzerinde, 
Cumhuı başkanınca Seçilmiş Üyeler Grupu adına, 
görüşlerimizi açıklamak üzere sözlerime başlarken 
hepinizi saygılarla selâmlıyorum. 

Sayın Başkan, 
Ömrü bir yi? gibi kısa bir süre i!e sınıra olduğu 

halde, bütçelerin Devlet hayatındık?, toplum haya
tındaki etkileri (Bu kısa yaşamı ile kıyaslanamaya
cak derecede) büyüktür, önemlidir. Yapılan itiba
riyle memleketin ekonomik ve sosyal koşullarına uy
gun düşmeyen, sadece tasarlamada kslabilecek kay
naklan gerçekleşebilir sayarak gider:erin büyük b!r 
kısmını bu varsayımlara dayanJsran, gelir dağılı
mını ve bölgeîerarası dengesiz*?ği düzeltme amaç- j 
lannı kapsamayan bir bütçenin millet hayatında 
açacpğı yaralar büyük olur. Hele henüz ekonomik 
geü'şmişjik aşamasına tam anîamıyîe erişmeıriş 
ülkelerde bu tür bütçelerin arka arkaya birkaç yıl 
sürdürülmesinin ortaya koyacağı sakıncalar top- | 
lum hayatım derinden etkisi altına alır; toplum, 
Türkiye'mizin coğrafî ve ikhm yapısı içinde5 telisin 
enflâsyon döngüsünün tanı ortasına itilmiş olur. j 
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Bunlara ek olarak şunu da söylemeliyim ki, bir 
memleketin bütçesini, o ülkenin iç ve dış siyasî 
durumundan ve içinde bulunduğu ekonomik ve 
malî koşullardan sıyırarak değerlendirirsek doğru 
sonuçlara varamayız. 

Kısaca belirtmeye çalıştığım bu nedenlerle 1977 
Bütçe tasarılarının incelenmesine, memleketimizin 
içinde bulunduğu iç ve dış koşullara değinerek baş
lamak istiyorum. 

Sayın Başkan, 
I. Dış siyasal iEişkilierimizde çözüm bekleyen 

önemli sorunlanmız vardır. Millî savunmamızla da 
Fgill bulanan bu sorunların belli başlıîan şunlar
dır : 

1. Kıbrıs konusu henüz ortadadır. Karşı taraf, (ya
ni Kıbns Rum yönetimi) «Zamanın kendi yararları
na işlediği» gibi hatalı bir görüşle ikili müzakere
lerden kaçınır bir görünüm içindedir. Son günler
deki gelişmelerin olumlu sonuçlar vermesi temen
nim izdir. 

2. Ege ile ilgili sorunlar da henüz bir çözüme 
kavuşmamıştır. Kıta sahanlığı ve FIR hattı konu-
"nrmda çözüm sayılabilecek bir anlaşmaya henüz 
varılamamıştır. Eskişehir iîe Larissa . arasında tele
fon bağlantısının başlaması FIR hattı konusunda 
iyiye doğru bir gelişmenin işareti sayılabliir. Buna 
karşılık kıyılarımıza çok yakın bazı adalann, mil
letlerarası and'aşmaları açık yasaklama bükümleri
ne rağmen, silâhlandmlmış olma durundan devam 
ettirilmektedir. 

Bu nedenlerle Ege iîe ilgili bütün sorunlar ak
tüel olma durumlannı korumaktadırlar. 

3. Silâh ambargosu henüz askıdadır. Silâh am
bargosu konusu, geciktirilmesi, Birleş'k Amerika 
Devletleri ile olan ilişkilerimize önemli zararlar ve-

. rebüecek olan bir sorun olarak yeni Amerikan Hü
kümetinden süratle çözüm beklemektedir. 

4 Asosiye bir ülke olarak Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile olan ilişkilerimizin içinde bulunduğu 
durgunluk dönemi son 20 Aralık Brüksel Anlaşma
sı ile hareket haline sokulmak istenmiştir. Ancak, 
bu son anlaşmada elde edilen sonuçlar tatmin edi
ci olmaktan uzaktır. Kaldı ki Brüksel Anlaşmasın
da bütün sorunlar ele alınmış da değildir. Avrupa 
Ekonomik Topluluğunca, haklı olarak beklediğimiz 
tam anlayış ortamının biran önce yaratılması, ta
rafların hepsi için san derece önemlidir. Bu konu
ya biraz sonra daha genişlemesine değineceğim. 
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II. İç Siyasa! durum : 
Sayın Başkan, 
İç siyasal ortanı, gerçekten, her yönü ile kaygı 

verecek bir haldedir. 
Memlekette huzur ve asayiş bk türlü sağlana

mamıştır. Birbirlerini sağcılık - solculuk^ komünistlik-
mulyetçiEIk ile suçlayan aynı memleketin evlâtla
rı, gençleri, gittikçe artan bir şiddet ve kinle birbir
lerine saldırmakta, birbirlerini yaralamakta, canla
rına kıymaktadırlar. 

Karşıt görüşlerin birbirleriyle çatışması olayları, 
artık yurdun en ücra köşelerindeki ortaokul öğ
rencilerine kadar yaygınlaşmıştır. Buna ilâveten, du
varlara Türkçedcn başka eliflerle yazılan sloganla
rı da önemle ve ibretle hatırlamalıyız. 

öğrenim ve can güvenliği cîmadrğı gerekçesiyle 
bir üniversitemiz süreriz o*arak kapatılmış ve ye
niden açılmıştır. Fakültelerin, akademilerin, yüksek
okulların öğrenime ara vermeleri günlük, önemsen
mez olaylar haüne gelmiştir. Yakında ortaöğrenim
de de aynı nedenlerle öğrenime ara verillisre Iı'ç şaş
mamak gerekir. 

Sivil güvenlik kuvvetleri bütün bu olaylara hâ
kim olamamaktadır. Bir rektörümüz 30 Oöö öğren
ciden ancak 200'ünün anarşiyi yürüttüğü bir üni
versitede güvenlik kuvvetlenilin ba 200 kişi ile baş» 
edemediğini açıkça söylemiştir. 

Türk Devletinin Sayın Başkam, güvenlik kuvvet
lerinin bir kısırımın tarafsızlıkla görev yapmadıkları
nı belirtmişlerdir. Bir akademi yöneticisi, güvenSk 
kuvvetlerinin taraf tutmadıkları durumunda çatışma 
olaylarının önlenebildiğim söylemiştir. 

Özellikle aynı zamanda Millî Güvenlik Kurulu-
nun da Başkanı olan Sayın Devlet Başkanımızın bu 
önemli açıklamalarının, Hükümet içindeki yankısı
nın nasıl ve hangi yeni tedbirlerin alınmasına ne
den olduğunu öğrenmek isteriz, Ksrşst gömş'ü genç
lerden bir gnıpun, Sayın Demire! Hükümetinde Baş
bakan Yardımcısı olarak görev yapan bir sayın par- i 
ti genel başkanının partisinin emrinde ve ilişkili ol- i 

i 
duğu iddiaları, öğrenmek istediğimiz hususa daha ] 
da bir önem kazandırmaktadır. I 

Kaygı verici bir başka iç siyasa! konu da Hü- j 
kümetle ilg'Hdir. 

Sayın DemireFin Başkam bulunduğu dört - par- i 
tili Koalisyon Hükümetinin bir birlik ve bc-rab^r- | 
Sik havası içinde huzur ve kalp rahatlığı ile çalışa- 1 
madiği, artık herkesçe bilinen bir gerçektir. Oysa 
birlik ve beraberlik, etkili hizmet vermek isteyen her } 

Hükümette bulunması zorunlu olan asgarî bir ko-
şa'dur. Aksi hal icra organını, bırakınız ani hai
lleri, nGrroaI durumlarda bile vaktinde karar alıp, 
uygulamasına engel olur. 

Her ağızdan başka bir sesin çıktığı, her koalis
yon partisi Başkanının (Başbakan) görünümünde ol
duğu bir Hükümetin normal koşullar altında çalış
tığını söylemek eîbetteki mümkün değildir. 

Bugünkü durumda, Hükümet işleri, yürütme fonk
siyonları, en azından, âdeta iki parsele bölünmüş 
halde gözükmektedir. Özellikle bu parsellerden bi
rine isabet e den hizmetleri yürüten Koalisyon Or-
teğı Sayın Başbakan Yardımcısı, sanki kabine
nin topluca sorumlu olduğu işleri değilde ken
di partisine alt işleri yürütüyormuşeasına bir tu
tum içindedir. Hükümet içinde görülen işlerin par
ti aktifine mal edilme çabaları sürüp gitmekte, im-
zrfar ödün karşılığında alınıp, verilmektedir. O ka
dar ki, kalkınma planlarının öngördüğü ve Devletin 
malî kaynaklan ile uygulanmaya başlanan yatırım
ların kendi hizmet zamanlarına rastlamış olması bile 
Hükümetin değil, mensup olunan partinin başarısı 
olarak gösterilmektedir. 

Öte yandan bazı koalisyon ortaklarının kamu yö
netiminin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kilit mev-
kîlerine kendi taraftarlar?m yerleştirmekte oldukla
ra, hatta bu tatıranm, Devletin sınaî işletmelerinin 
;ç7İ ihtlyaçlarmın karşılanmasına kadar geaişîetil-
dlğî söylentileri yaygındır. 

Sayın Başkan, 
Bir memTekeî iç'n, kamu hizmetlerinin açıkça ta

rt?!* yöneticilerin, memurların eline terk edilmesi ka-
dar tehlikeli, sakıncalı bir durum tasavvur oluna
maz. Vatandaşa hizmeti, yakasındaki rozete veya par
tili olduğunun bilinip bilinmemesine göre, farklı fark
lı arz eden bir İdareye veya idare birimine artık 
(Kamu görevi yapıyor) denemez. Buraya kadar söy
lediğim tulum ve davranışların her birinin, yalnız 
bf-şma Hükümete karşı olan genel güveni zedele
yebilecek bir mahiyette olduklarını hep birlikte ka
bul etmeliyiz. 

Saym Başkan, 
İç siyasal durumumuzla ilgili olan bir başka 

önemi? konu da iktidar ve muhalefet partilerimizin 
hiçbir koşul İçinde ve birbirlerine karşı hiçbir za
man bağdaşmaz ve uzTaşmaz gibi görünen tanım
lan dır. Halbuki, bu memleketin huzura ve asayişe 
kp.vuşmp.sîRin en etkili ilâcını, iktidarın büyük ka
nadı İle büyük muhalefet parîkinin bir noktada uyu-
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şap anlaşmalarında, ya da en azından, aralarında, bir 
diyalog kurmalarında aramak gerekir. Grupumuzun 
bu halisane temennisini geçen yılki bütçe konuşmam
da da belirttiğimi Yüce Heyetiniz hatırlayacaktır. 

Seçimlere'bu kadar az bir zaman kaldığı bîr sıra
da bu temenniyi yenilemek iyimser bir davranış 
oîarak yoruanîanabiiür. Ancak, partilerimizin, yurt 
yararına olacak her girişimi oZumlu karşılayacakları 
inancı ile diyoruz ki: Hiç olmazsa asgarî müşterek
lerde birleşmek için vakit henüz çok geç değildir; 
birlik ve beraberliğimizin büyük tehlikeler içinde bu
lunduğu şu sıraiarda çekişmeleri bir yana bırakarak, 
bir araya geliniz ve birbirleriyle kıyasıya çatışan 
karşıt görüşSü gençlere iyi bir örnek, huzur ve asa
yişin geri gelmesine yardımcı olunuz. 

Saynı Başkan, saygıdeğer senatörler, 
Cerçektere tam bir uyum içinde çizmeye çalış

tığım iç siyasa] durum tablosu her yönü ile (Tek
rar ediyorum) kaygı ve endişe vericidir. Ama, kar
şılanamayacak, çaresi, tedbiri bulunamayacak işler 
değiîdir. Bu tedbirlerin nelerden oluşacağını en iyi 
bilebilecek durumda olan, kuşkusuz, bütün Devlet 
arşivimi ve enformasyonunu eS altında bulunduran 
Hükümettir; ama bütün bu olanaklara ve örneğin en 
yetikili ağızların güvenlik kuvvetlerinin çatışmalarda 
taraf tuttuğu şeklindeki açıklamalarına rağmen, bu 
çok sakıncan tutumu giderecek tedbirîer süratle 
ahnmazsa eübetteki olayların sorumlusu Hükümet 
o!ur ve yine eğitim kuru'uşlarında öğrenim yapabil
me olanağını ortadan kaüdıran olaylara neden olan 
gruplardan birinin, Hükümet üyesi bir parti genel 
Başkanının partisiyle ivgili olduğu hakkıdnaki ağır 
iddialara kuîak tıkayarak, öğrenci çatışmalarının 
sürüp gitmesine bir bakıma sebebiyet veriliyorsa bu
nun sorumlusu da elbetteki yine Hükümet olacak
tır. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım, 
Şimdi de, inceleme konumuz olan 1977 malî yı!ı 

Bütçe Kanunu tasarısının hangi ekonomik ve malî 
koşullar altında hazırlandığına, başka bir değiş!e 
1976 yılının malî ve ekonomik durumuna kısaca 
değinmek istiyorum: 

1976 yıllık kalkınma programı bu yıl için gayri 
safi millî hâsılada % 8,1 oranında bir artış öngör
müştür. 1976 yık için eîde mevcut geçici rakamlara 
göre bu yıl GSMH'deki bu artış % 7,2 oSacakur. Bu 
durumda GSMFTdaki gerçekleşme, tahminin geri
sinde kalmıştır. Buna karşılık 1976 yılında % 7,5 
artması öngörülen gayri safi yurt içi hâsılanın % 
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8,2 oranında; yani taliminin üstünde gerçekleşece
ği anlaşılıyor. 

Böylelikle 1975 yılında 606 milyar lira olan gay
ri safi millî hâsılamız 1976 sonunda 650 miilyar li
raya; gayri safi yurt içi hâsılamız da 532 milyar li
radan 575 milyar liraya yükselmiş olacaktır. Böy-
elikle fert başına millî gelir 16 bin lira, yani yak
laşık oüarak (967 dolar) dolayında yükselmiş ola
caktır. 

Gayri safi yurt içi hâsıladaki tahmin üstü artı
şa karşılık, gayri safi miEî hâsıla gelişmesinde, ön
görülenin oldukça gerisinde kalışı 1976 yılında 
yurt dışı geîiri girdilerinin, umulanın altında ger
çekleşmiş olmasından ileri gelmektedir. 

GSMH'yı oluşturan kesimîer içinde tarım ge
lirleri payının, 1975 yılında % 21,8 iken, 1976 yı
lında % 21,2'ye düştüğü göriilmektedıir. (Sabit fi-
yatfarla). 1976'da taran üretiminin geneSikle yük
sek cumasına karşılık bu durumun ortaya çıkmış 
olmasının nedeni, gayri safî millî hâsılasının öteki 
kesimlerin 1976 gelişme hızlarının daha yüksek 
bu'unmasmdandır. Sanayi sektörünün durumu ise 
daha başkadır: Bu kesimin GSMH'ya katma değe-
rinjı 1976 yıîmda % 11,2 oranında olması öngörül
müşken bunun % 11,5 oranında gerçekleşeceği tah
min edilmektedir. Eğer kesin rakamlar da bu son 
rakamı doğîuîarsa, bunu memnuniyet verici bir 
gelişme olarak karşılamak lâzım gelecektir. 

İhracata geSİnce: 1976 yılı için öngörülen 2 mîî-
yar 100 miîyon doTarhk ihracatın 1 milyar 960 mil
yon doüar dolaylarında gerçekleşeceği anlaşılmak
tadır. Bu son ihracat rakamı 1975 yılına nazaran 
559 milyon dolarlık bir artışı belirlemektedir. 1976 
yılının doyurucu olmaktan uzak bulunan ihracat 
tatarının 1 milyar 960 milyon dolar dolaylarında 
gerçekleşmesinin 1975 yılından 1976'ya devredilen 
pamuk, tütün gibi tarımsal madde stoklarının satı
şı suretiyle sağlandığı gözönünde tutulursa ihra-
cak sorunumuzda geçmiş yıllara nazaran belirgin 
bir iyiîeşme sağlanamadığı ortaya çıkar. Dış öde
meler dengemizin hemen hemen her zaman ekono
mimizin en önemli dar boğazını oluşturmasının önem
li nedenlerinden biri, kuşkusuz, ihracatımızın, gele
neksel tarım maddelerine bağlı bu kısır durumunda 
yatmaktadır. 

İthalâta gelince 5 milyar dolar olarak program
lanan 1976 yılı ithalâtımızın 5 milyar 128 milyon 
do!ar dolayında gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Bu 
îtha'at miktarı 1975 ithalâtından 390 milyon dolar 
fazladır. 
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Belirttiğim bu ithalât ve ihracat rakamları 1976 
yılı İçin geçen seneden Î69 milyon dolar civarında 
eksiği ile 3 milyar 168 milyon dolarlık bir dış tica
ret açığı ortaya koymaktadır. 

Sayın Başkan, 
Transferler, rezerv durumu ve döviz taahhütle

ri durumumuza da kısaca değinmek istiyorum: 
Ellinde mevcut olabilen son rakamlara göre : 1975 

yılının ilk dokuz ayındaki transfer toplamı 3 milyar 
189 milyon dolar iken, 1976 yılının aynı dönemindeki 
transferi 3 milyar 23 milyon dolar oîmuşiar. 1976 yılı 
9 aylık ithalâtının geçen'yıldan 177 milyon dolar faz-
Icsıyie 3 milyar 738 milyon dolar olduğu hatırlanırsa 
şu sonuç ortaya çıkar : Bu dönem içinde geçen sene
den daha fazla ithalât, buna karşılık daha sz transfer 
yapılmış lir. 

Bu durum dış, ödeme gücümüzün 1975 yılına na
zaran deha zayıfladığının bir işaretidir. 

Rezerv durumuna gelince : 1976 yılı başında 1 
•milyar 171 milyon olan aîtm ve döviz rezervleri Ekim 
1976'da 881 milyon dolar, 3 Aralık 1976'da 746 mil
yon, 20 Aralıkta ise 970 milyon dolardır. 

•Merkez Baî-kssmm dövizle ödenecek yü'denimle-
riııde 1976 yılı başına göre büyük artışlar vardı? : 
Ocak 1976?da 971 milyon dolar olan döviz taahhütleri 
Eylül 1976'da 1 milyar 599 milyon dolara yükselmiş
tir. 

Değerli senatörler; 
Transferler, rezerv hareketleri ve döviz taahhüt

leri üzerinde yaptığımız bu kısa -açıklama, bu önemli 
konularda büyük sorunların varlığım gösterir. Gerçek
ten, ithalâtın artmasına karşılîk, transferlerin gerile
mesi, rezervlerde büyük azalışa karşılık, döviz yük-
leninılerinin yükselmesi dış ödemeîerimizdeki zorluk
ların belirgin işaretlendir. 

İçinde bulunduğumuz yılda Türk ekonomisinin en 
büyük sorununu dış ödeme, transfer zorlukları teş
kil edecektir. Tehlikenin varlığım samimiyetle kabul 
ettiğimiz takdirde bu dar boğazı ekonomiye zarar ver
meden aşmamıza yardımcı olacak tedbirler eibetteki 
baiuüsbilir. 

Sayın BSŞ'KPJÎ, değerli senatörler; 
1975 yılı sonunda 40 mi'yar 938 milyon lira olan 

emisyon hacım, Eylül 1976 sonunda 54 milyar 232 
milyon ve 31 Aralık 1976 tarihi İtibarîyle de 52 mil
yar 61 milyon liraya yükselmiştir. On iki aylık dönem 
içinde emisyondaki artış % 27.1'dir.-

Karşıteştırnîaya elverişli olarak elde mevcut Ey
lül 1976 rakamlarına göre, bu dönemde emisyonu ar-
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hrıcı en önemli cilven kamu kesiminin Merkez Ban
kası kaynaklarına başvurmaları olmuştur. 

Gerçekten bu donem içinde Merkez Baftkasmm 
Hazineye sçiığı kısa vadeli avansta 6 milyar 110 mil
yon liralık artış olmuştur. 

Merkez Bnnkasmca, 1211 sayılı Kanunun 48 ve 
51 nci maddelerine göre Kamu İktisadî Teşebbüsleri
ne açılan evanslardaki 9 aylık artış 7 milyar 306 mil
yon liradır. 

Merkez Bankasınca Toprak Mahsulleri Ofisi alım
ları için açılan kredide de 9 aylık dönem içinde 7 mil
yar 930 milyon liralık artış olmuştur. 

Görülüyor ki, 1976 yıhnm ilk 9 aylık döneminde 
kanra kesiminin emisyon ar t ına rolü toplanı olarak 
21 milyar 316 milyon îira olmuştur. Toprak Mahsul
leri Ofisinin tahıl alımmda kullandığı avansların ge
riye dönmeydi, birbirini kovalayan iki bol mahsul 
3'Linda alman mahsullerin ihtiyaç üstü olanlarının ih-
ÎT:Ç edilememiş olmasından doğmuştur. 

Kısa vadeli Hazine avanslarının Merkez Bankası
na dönmeleri İse bugüne kadar görülmemiştir. 

Merkez Bankası Kanununun 48 ve 51 nci madde
leri hükümlerine göre KİT'ne verilen avansların ise 
nasıl Cel^Ikeli bir açık finansman aracı haline geldi
ğine biraz soma değineceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Emisyondaki bu artış"ar, tehlikeli bir p-sra politika-

SÎÎM en belirgin işaretleridir. Bu politika sürdürüldüp 
skdirde enflasyonun, fiyat artışlarının dayanılmaz 
baskısını toplumun ve ekonominin üzerinden kaldır
mak mümkün olmayacaktır. 

Î977 Eüiçesinin bu sakıncalı gidişi önleyecek ya
pıda olup olmadığına biraz sonra değineceğim. 

Sayın Başkan, değerli sene tor arkadaşlarım; 
Fiyntlara gelince : 
i 974 yılında olağanüstü bir hız kazandıktan sonra 

i 975 yıhLvIa nispî bir istikrar görünümüne giren fi
yatların, 1976 yılında yeniden bir yükselme aşaması
na girdiğini görüyoruz. Gerçekten Ocak - Ekim 1976 
dönemimde toptan eşya fiyatları % Î5.2 oranında 
artmıştır. 1975 yılına aynı dönemindeki artış % 5.6 
idi. Snym M&liye Bakam Aralık 1976 ayı sonlarına 
doğru; onb'rinci aym geçici rakamlarına göre toptan 
eşya fiya,lamım artış .orasını % 16,3 olarak belirt-
vnkti ve buna yıllık artışın % 18 olabileceği tahmini
mi eklemişti. Ancak 26 Aralık, Ocak 1977'de ise top-
izn eşya fiyatlarındaki bir yıllık artışı % 16.6 olarak 
3ÇîkIîEîiîîŞi2î"dır. Fiyatların 1976 yılında daha yüksek 
bir düzeyde gerçekleşmemiş olmasını kuşkusuz hepî-
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iniz caiîdisa temenni ederiz. Âkıcak, yurdumuzda her 
yılm soa aylarında fiyatların öteki aylardan daha faz
la arttığı alışılmış ve bilinen bir hal olduğuna göre 
1976 yılında bu durumun tamamen tersi bir gelişme
nin ortaya çıkmış olması, üzerinde durulması gereken 
bir konudur. Aralık 1977 toptan eşya fiyatları endeksi 
elimizde olmadığı için biz bunu yapamadık. 

Geçinme endekslerinde de 1976 yılında ortalama 
% 18-19 dolaylarında bir yükselme olması beklene
bilir. Geçinme endekslerinin genellikle toptan eşya 
endekslerini 7 - 8 aya kadar bir gecikme ile kovaladı
ğını da unutmamak gerekir. 

Görülüj'or ki, 1975'te stabil bir hale girme eğilimi 
göstermiş olan fiyat hareketleri, 1976'da yukarı hare
kete girmişiir. Bu durumda kuşkusuz, biraz önce be
lirttiğim para politikasının da etkisi olmuştur. 

Bütün vatandaşların ve özellikle gelirlerini kon
jonktüre uydurmak olanağından yoksun olan memur 
ve emeklilerin bu fiyat artışlarından en çek etkilenen 
kesim olduğu açıkta-. 1975 Ve 1976 yılları içinde yak
laşık olarak toptan eşya fiyatlarında % 30 ve geçin
me endekslerinde de % 40"a yakın artış olduğu goz-
öîîünde bulundurulursa, memur ve emeklilerin geçim 
durumlarının, malî olanaklarımızın eko'nom^k duru
mu daha da bozmayacak en ileri sınırları içinde dü
zeltilmesi zorunluğu ortaya çıkar. 

Sayın Başkan; 
1976 yılı Bütçe uygulamalarına da kısaca değin

mek isterim. İçinde bulunduğumuz malî yılın Konso
lide Bütçesi insiyal ve yuvarlak rakamlarla 154 mil
yarlık bir harcamayı ve buna karşılık (12 milyarlık 
istikraz dahil olmak üzere) aynı miktarda bir geliri 
öngörmüştür. Aralık 1976 ayı sonuna kadar yapılan 
fiilî harcama 117 milyar, malî yıl sonuna kadar (12 
milyarlık iç istikraz tam olarak gerçekleştiği takdir-
da) gelir tahsilatı 156 milyar lira dolayında olacak
tır. Hemen söylemeliyim ki, bu tahmin
ler tam olarak gerçekleşirse başlangıç ra
kamları itibariyle 1976 yılı iyi bîr büt
çe uygulama yılı sayılmalıdır. «Başlangıç rakamları 
itibariyle» diyorum; çünkü, bazı otomatik ödenekler
le birlikte konsolide bütçe gider rakamı Kasım 1976 
sonunda 185 milyar liraya yükselmiştir. Bu son ra
kamın bütçe dengesine etkisi, ancak 1976 yılının ke
sin harcama sonuçları alındığı zaman belli olabile
cektir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırım ve finansman 
dengesine gelince : 
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Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Kamu kesiminin yıllık bütçe uygulamaları içinde 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özel bir yeri vardır. 
Bütçe görüşmeleri sırasında çoğunlukla, bütçenin bu 
kuruluşlarla olan ilgisi, olduğundan daha çok dar bir 
alan içinde ele alınır. Halbuki Türkiye'nin büyük 
malî ve iktisadî problemlerinin çoğu, kendilerine 
büyük yatırım görevleri yüklediğimiz Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinin yönetimlerinde, yatırımlarında, fi
nansman olanaklarında ve genellikle bünyelerinde 
yatmaktadır. Bu bakımdan izir verirseniz, bu kuruluş
ların 1976 finansman durumunu biraz açıklığa kavuş
turayım. 

Bilindiği gibi 1976 yılında, başlangıçta KİT'lerinin 
finansman ihtiyaçları, 9 milyar 588 milyonu işletme 
açiğı, 38 milyar 434 milyon lirası da yatırımları için 
olmak üzere toplam, 48 milyar 22 milyon lira olarak 
ve finansmanı İse şöyle planlanmıştı : 

9 milyar 800 milyon lirası bütçeden transfer, 
10 milyar lirası Devlet Yatırım Bankasından, 

7 milyar 500 milyon liras» dış proje kredisinden, 
3 milyar 700 milyon lirası 20 sayılı Petrol Fo

nundan, 
6 milyar 800 milyon lirası özel fondan, 

19 milyar 922 milyon lirası dış borç ve otofinans-
nıandan. 

1976 yılında bu denge üzerinde yapılan 1 nci re
vizyonda işletme açığı 14 milyar 539 milyon liraya, 
yatırım ise 38 milyar 973 milyon liraya çıkarılmış ve 
böylece ortaya çıkan 53 milyar 512 milyon liralık 
finansman ihtiyacının da : 

İ 5 milyar 731 milyon lirasının bütçeden trans
fer, 

13 milyar 500 milyon lirasının Yatırım Banka
sından, 

12 milyar 061 milyon lirasının dış proje Kr. (ve 
diğer kay.) 

1 milyar 295 milyon lirasının 20 Sayılı Petrol 
Fobundan, 

8 milyar 500 milyon lirasının özel fondan, 
2 milyar 425 milyon lirasının dış borçlanma ve 

otofinansman yoluyla karşılanması öngörülmüştür. 

Burada dikkatleri üzerine çeken önemli konular 
vardır. 

KİT'lerinin kaynak (Ödeme farkları); yanı işlet
me açıkları durmadan artmaktadır. Örneğin bu açık : 

1975 yılında 4 milyar 644 milyon lira, 
1976 yılında 14 milyar 539 milyon lira, 
1977'de de, biraz sonra göreceğimiz gibi şimdilik 

19 milyar liradır. 
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Cumhuriyet Senatosunun değerii üyeleri; 
Öyîe sanıyorum ki, kamu rektörünün ürettiği mal

ların hiç birinin fiyatına zam yapmamak, görüşünün 
faturası burada; yani KİT'nir. artan zararlarında yat
maktadır. Başka bir deyimle ekonomi ve piyasa ko
şullan zorunlu kılsa bile fiyatları değiştirmemek şek
lindeki bir anlayışın bedelini yine vatandaşlar öde
mektedir; hem de adaletsiz bir biçimde... 

Öte yandan, akaryakıt istikrar fonu deficiterdir. 
Akaryakıt fiyatlarının dış artışlara rağmen ayarlan
mamış olması nedeniyle bir iki yıl öncesine kadar her 
zaman müspet artık veren bu kaynak kurumuş, hat
ta borçlu duruma girmiştir. Bu açıklar halen bütçe
den ödenmektedir. 

Son OPEC kararlan dolayısıyle de petrol ürünle
rinin bazılarının yurt içi fiyatlarında bir ayarlama 
yapılmayacağını Sayın Başbakan söylemişlerdir. Dün
yanın en ucuz petrolünün satıldığı memleketimizde 
acaba bu tutum yüzünden ortaya çıkacak zararları, 
Sayın Maliye Bakanı bütçe kaynaklarından karşıla
maya önümüzdeki uzun dönemlerde de devam edecek 
midir? Eğer devam edecek ise, değerinden aşağı be
delle satılan bir malın zararım o malın tüketicisi ol
mayan bir kişiye ödetilmesindcki tutarsızlığı nasıl 
izah edeceğiz? Benzin fiyatlarının düşük tutulmasından 
ortaya çıkan menfi fonu, özel oto sahipleri yerine ör
neğin memurlara işçilere ödetmek adaletli bir dav
ranış değildir. 

KîT'nin 1976 revize yatırım - finansman denge
sinde göze çarpan ikinci önemli konu, başlangıçta, 
bütçede KİT'ne verilmesi öngörülen 9 milyar 800 
milyon lira işletme zararının sonradan 14 milyar 539 
milyona çıkarılmış olmasıdır. 5 milyara yakın olan 
bu yükseltme için herhangi bîr ek ödenek alınmamış
tır. 

KİT'lerin işletme zararının bu suretle yıl içinde 
artmış olması, biraz önce belirttiğim gibi, zararlı 
fiyatlar ile piyasaya sürülen mal ve hizmetlerin ger
çek fiyatlarına dönüştürüîmemesinde direnilmesi yü
zümden ortaya çıkmıştır. 

KİT konusunda göze çarpan üçüncü önemli nok
ta şudur: Bu kuruluşlara ait revize yatırım ve finans
man programında dış proje ve diğer dış kaynaklar
dan 12 milyar 61 milyon lira kullanım öngörülüyor. 
Bu kadar Türk lirası yaklaşık olarak 710 milyon do
ların karşılığıdır. Halbuki 1977 yıllık programının 
18 ve 47 sayılı tablolarında, 1976 yılında beklenen 
proje kredileri kullanımı 6 milyar 110 milyon lira; 
yani yaklaşık 375 milyon dolar ve dış borçlanma ger-
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çekleşmesi de 4 milyar 324 milyon lira olarak be
lirlenmiştir. Bu durumda Kamu İktisadî Teşebbüsle
rine proje kredisi ve dış borçlanma olarak 1976'da 
sağlanabilecek kaynak, Üçüncü Beş Yıllık Planın 
İ 976 yılı programında toplan* olarak 10 milyar 434 
milyon lira, yatırını ve finansman dengesinde ise 12 
milyar 61 milyon lira olarak gösterilmiş olmaktadır. 
Programla bütçe gerekçesi arasındaki bu çelişkili 
durum bir yana, aradaki 1 milyar 627 milyon liralık 
tarlan nasıl karşılanacağı cidden düşünülmeye ve 
izah edilmeye değer. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin finansman konu
sunda diğer bir önemli noktayı da otofinansman 
oluşturmaktadır. Bilindiği gibi bu otofinansman ko
nusu, İktisadî Devlet Teşekküllerinden bazılarının 
kısmen halka satılması suretiyle elde edilecek para 
olarak hesaplanan 2,5 milyar lira gelirin ifadesi ola
rak kullamlmış ve 1976 Bütçe müzakerelerinde çok 
tartışılmış bir konudur. O zaman Kontenjan Grupu 
aîtna yaptığım konuşmalarda bu düşüncenin gerçek
leşmesine olanak bulunmadığını, nedenleriyle belirt
miştim. Malî yılın sonuna gelmek üzere olduğumuz 
şu sıralarda bu konuda herhangi bir girişimin bile 
mevcut olmaması, görüşümüzün haklılığım göster
mesi b:r yana, açık kalan bu 2,5 milyara yakın kay
nağa? nereden ve nasıl karşılanacağı da belli değildir. 

Üzerinde önemle durulması gereken özel Fon 
Kaynağımu maliyetine biraz sonra 1977 Bütçesinin 
analizle: yakarken değineceğim. 

Sayısı Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Yukarıda değindiğim, 1976 yılının malî ve eko

nomik durumunu özetlemek gerekirse surdan söyleye
bilirim : 

Gayri safi millî hâsılanın Î976 ydı için öngörülen 
s.rtîş:nın (% 85İ) biraz gerisinde (% 7,2) kaimmiş, 
bana karşılık gayri safi yurt içi hâsılada artış tah
mininin üstünde olmuştur. 

Yaünm gerçekleşmesi, geçici rakamlara göre, tat
minkârdır. 

İhracat 1975'dekinden fazla, fakat beklenenin ge
risinde; ithalât ise geçen yıldan biraz fazladır. Dış ti
ce: et fi çığı biraz azalarak devam etmektedir. Trans
ferler geçen yıla göre azalmakta, rezervler gerilemek
te, döviz taahhütleri yükselmektedir. Bu durum dış 
l"demelerimizde önemli bir darboğazın belirli bir işa
reti sayılmak lâzım gelir. 

Emisyon önemli ölçülerde artmıştır. 
Fiyatlar 1975'dekimn oldukça üstünde bir oranda 

artmıştır. 
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1976 Konsolide Bütçe uygulaması oM sıkça başarı
lıdır. Buna karşılık Kama İktisadî Teşebbüslerinin 
zararları artmakta, finansman durumlarında açık zor
luklar görülmektedir. Bu zorlukların en göze batan 
nedenini, bu kuruluşların ürettikleri mal ve hizmet 
fiyatlarında tatbik edilen politika teşkil etmektedir. 

1977 Bütçe kanunlarının kısaca incelemesine ge
çiyorum. 

1976 yılının arz etmeye çakştığ>.m bu ekonomik ve 
maiî durumunun, 1977 malî yılı Bütçesinin enflas
yon baskısını ve fiyat artışlarını önleyecek bir yapı
da ve açık finansmana başvurmadan tam bir denklik 
içinde hazırlanmasını gerektirdiği ortadadır. Ama ne 
yazık ki, biraz sonra yapacağım değerlendirmelerin, 
Yüce Heyetinize, durumun böyle olmadığı hakkında 
bir kanıt verebileceğini telimin ediyorum. 

Sayın Başkan; 
1977 Konsolide Bütçe tasarısı, 1976 başlangıç ra

kamlarına göre (Bundan böyle yuvarlak ve başlangıç 
rakam arz edeceğim) °/0 42,6 oranında 65 milyar lira 
fazîasıyle 220 milyar liralık bir harcamayı öngörmek
tedir. Bu ödenekler toplamının 42 milyar katma büt
çelere, 218 milyarı da (39 milyonluk hazine yardımı 
dahil) Genel Bütçeye aittir. 1977 malî yılı Konsolide 
Bütçe teklifi olan 220 milyar harcamanın 95 milyarı 
cari hizmet ödenekleri, 64 milyarı yatırımlara ve 61 
milyar lirası da sermaye teşkili ve transfer ödenekleri 
için öngörülmüştür. Bu durumu itibarîyle 1977 bütçe 
teklifi, 1976 ödeneklerine göre cari giderlerde 17, ya-
tırımîarda 22 ve sermaye teşkili ve transfer ödenek
lerinde de 27 milyar lira bir artışı ifade etmektedir. 
Artış oranları caride °/0 22,6, yatırımlarda % 52,3 ve 
sermaye teşkili ve transferlerde % 77'dir. Toplam 
olarak 1976'ya nazaran ödeneklerdeki artış % 42,8'dLr. 

Bu rakamlar, 1977 Bütçe teklifinin yatırım ve 
transferlere ağırlık vermiş bir yapıda olduğunu göster
mektedir. Ancak cari giderlerin, Konsolide Bütçe gi
derleri toplamının yansından fazlasını, yani % 53'ünü 
teşkil etmesi gerçeğinin de gözden uzak tutulmaması 
gerekir. Geçen yıla nazaran önemli bir artış gösteren 
toplam harcamalar içinde carî harcamaların bu oran
da artabilmiş elmasi bu tür harcamalarda henüz her
hangi bir tasarrufun sağlanamadığını gösterir. 

Cari giderlesin en önemli bir kesimini oluşturan 
personel giderleri yıllardan beri süregelen artış tem
posunu 1977'de de sürdürmektedir. 1972 yılından bu 
yana, her geçen yılda ortalama 50 bin yeni kadro, Ge
nel ve Katma Bütçeli dairelerin kadrolarına katılmak
tadır. Böylelikle 1972'de 600 bin oîan bu kadroların 
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i sayılan, 1973'de 655 bine, 1974'dc 701 bine, 1975'te 
743 bine ve 197ö'da da 802 bine yükselmiştir. Bu 
rakamlara Kamu İktisadî Teşebbüslerinde görevli 270 
bin memurun dahil olmadığım gözönünde bulundu
rursak, kadroların son 4 - 5 yıl içerisinde ne kadar 
yüksek bir rakama baliğ olduğunu açıkça anlarız. Bu 
darama bakarak diyebiliriz ki, son yıllarda kadro ta
leplerini durduracak, yeni kadro tahsislerini gerçek 
ihtiyaç düzeyine indirecek etkiii bir uygulamadan büt
çelerimiz mahrumdur. 

Geîir bölümüne gelince : 
1977 Bütçe teklifinde, bu malî ydda Konsolide 

Bütçe olarak toplam 220 milyar lira gelir elde edile
ceği tahmin edilmiştir. Bu miktarın 202 milyannın 
vergi, vergi dsşı özel gelirlerle Katma Bütçe gelirlerin
den ve 18 milyarının da iç istikraz satışından elde edi
leceği hesaplanmıştır. îç istikrazlar hariç diğer gelir
ler toplamı ve inisiyal rakamlar itibariyle 1977 Bütçe 
tahminleri fazlalığı 1976'ya nazaran °/0 43,6 oranın
da, 67 milyar liradır. Her iki yılın istikrazları da he
saba katılırsa artış oranı % 47 dolaylarında olmakta
dır. 

Gelir kesimleri iitbanyle 1976 yılma nazaran; tah
minlerdeki artış oranları : Vergi gelirlerinde % 36, 
vergi dsşı normal gelirlerde % 52, özel gelir ve fon
larda % 233, katma bilice gelirlerinde % 2S'dir. İç 
istikraz, 1976'ya nazaran % 50 faziasryle gelirler ara
şma konulmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonundan çıkış şekliyle kon
solide bütçe harcamaları 6 milyara yakın bir artışla 
225 milyar 812 milyon liraya yükselmiştir. 222 mil
yar 949 milyon lira genel bütçe, 2 milyar 863 milyon 
lira katma bütçedir. Gelirler de aynı oranda artınîmış, 
bu arada iç istikraz 18 milyardan 19,5 milyara çıka-

J nlmıştır. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Büyüklüklerine kısaca değindiğim 1977 yılı gelir 

tahminlerinin geçerlilik ve gerçekleşme açısından ya
pılacak bir genel değerlendirmesinin verdiği ilk iz
lenim şudur : 

1977 Bütçe teklifi genellikle enflasyon ortamının 
devam edeceği varsayımı ile hazırlandığı için, bütçe
nin bu varsayım ile doğrudan ya da dolaylı olarak il
gili bulunan vergi gelirleri kesimi tahminlerinin taşıt 
ve emlâk alım vergileri gibi birkaç istisnası iîe ek ida
rî tedbirler alındığı takdirde gerçekleşebilir rakam
lardan oluştuğunu söyleyebilirim; ama 1977 Bütçe tek-

j lifinde, gelirler arasmda 30 milyar liraya yaklaşan bir 
{ ağırlıkta yer alan vergi dışı normal gelirler ve özel 
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gelirler ve foular kesimlerindeki tahminler için aynı 
şeyleri söylemek mümkün değildir. Yergi gelirleri tah-
minleriyle bu kesimlerin tahminlerinde sanki ayrı 
ayrı iki görüş hâkim olmuştur. Vergi gelir-erinin talî-
nainindeki objektif olma gayreti, vergi dışı gelirler
de yerini bir abartmacılığa -bırakmıştır. Her şeyden 
önce şuna söylemeliyim; 1976 yılı gerçekleşme tah
minleri 16 milyar lira dolaylarında olan hu iki kalem 
gelir, 1977 gelir tahminlerinde % 100'e yakın bir art
ma ile 30 milyar lira dolayına çıkmıştır. Bu büyük 
artışın geçerli ve gerçekçi bir gerekçesini bulamıyo
ruz. 

izin verirseniz bu görüşümü birkaç örnekle açık
lığa kavuşturmak isterim. 

Vergi dışı gelirler kesimine dahil olan faizler, ta
vizler ve ikrazlardan geri almanlar adîı gelir türün
den 1976 yılında 2 milyar 663 milyon lira gelir bek
lenmektedir. Bu kalem İçin 1977 Bütçesinde öngörü
len gelir ise %. 120'yi aşan hir arfcşla 5 milyar 990 
milyon îira olarak gösterilmiştir. Bu artışı haklı gös
terecek doyurucu bir gerekçe mevcut değildir. 

Öze* gelir ve fonlar kesiminde yer alan karşıhk 
paralar ve proje kredileri hasılatı olarak 1976'da 1 
milyar 470 milyon lira beklenmektedir. Bu kalem için 
1977 yılı için ise % 466 oranında, 6 milyar 854 mil
yon bir artsş ile bu kalemden 8 milyar 324 milyon 
lira gelir beklenmektedir. 

Cezalar ve çeşitli gelirler için de aym olağanüstü, 
izah edilememiş yükselmeler vardır denilebilir. 

Çok sayın üyeler; 
Bu saydığım gelir kasemleri gerçekleşmesi bekle

nemeyecek olanlardır. Gelirler konusunda bunlara ek 
olarak gelir azaltıcı etkilerinin tahminlere yansıtılma
mış olduğunu sandığım bir önemli noktaya daha de
ğinmek isterim. 

Banlardan birincisi Avrupa Ekonomik Topluluğu
na karşı olan aşağıdaki yükümlülüklerimizle ilgili
dir. Bu yükümlülüklerimizden birincisi : 

Türkiye üçüncü ülkelere uyguladığı vergi hadleri, 
ortaklık gümrük tarifesine göre % 15'den daha az 
veya daha çok bir farklılık göstermeyen 12 yilhk lis
tedeki maddeler için ortak gümrük tarifesini 1977 
yılında uygulayacaktır. 

İkinci faktör şudur : Üçüncü ülkelere uyguladığı
mız vergi hadleri ortak gümrük tarifesine göre % IS'i 
aşan farklılık gösteren maddelere ise Türkiyes Kat
ma Protokolün imzalandığı tarihteki gümrük haddi 
ile ortak gümrük tarife haddi arasındaki farkı % 20 
oranında azaltan gümrük hadleri uygulayacaktır. Ya-

I ni açıkçası bu iki uygulama ile Türkiye Üçüncü üike-
| lere de gümrük bakımından bir bakıma açılmış ola-
ı çaktır. 

Bu iki yükümlülüğümüzün beraberinde getireceği 
gümrük vergileri azalmasının 1977 gelir tahminle
rinde nazara alınmadığı anlaşılmaktadır. Eğer du
rum böyle ise, bu yükümlülüklerimiz hakkında 1977 
yılı Kaîkmma Programının 823 ncü paragrafında 
yer alan yükümlülüklerin ertelenmesi tedbirinin uy
gulanıp uygulanmadığını bilmek isteriz. Eğer uygu
lanmış ve o yüzden vergi tahminlerinde bir indirim 
yapılmamış ise, o zaman da bu tek taraflı erteleme
nin Türkiye ile AET ilişkileri üzerinde yapacağı 
olumsuz etkilerin hesaba katılıp katılmadığını öğren
mek isteriz. 

Sayın Başkan* değerli senatörler; 
1976 yılında memur aylıklarında bir katsayı artırı

mı bahis konura olduğu zaman Sayın Maliye Bakam, 
bütün ait gelir kesimlerini kavramadığı ve enflasyo-
nîst etkileri nedenleriyle bu katsayı yükselmesine kar-
şı çskmış, aylık yükseltmesinin, en az geçim indirimi
ni arîırmak suretiyle sağlanacağını belirtmişlerdi. 

1976 Bütçe müzakerelerinde Grupum adına yaptı
ğım konuşmada en az geçim hadlerini yükselterek 
bütün gelir vergisi mükelleflerini ve tabiî vergi mü
kellefi olarak memura bundan faydalandırmak ile 
katsayı artımının amaç ve araçları yönünden birbirin
den ayrı, birbirinin yerini tutamayacak şeyler oldu
ğunu belirtmiştim. Bu görüşümün haklılığı 1977 Büt
çesi dolayısıyîc ortaya çıkmıştır. Bir taraftan memur 
aykkianna uygulanan katsayı artırılırken, bunun ya-

J ıunda Devlet memurları da dahil olmak üzere bü-
! tün vergi yükümlülerinin en az geçim indirimlerinin 

artırılması için Hükümet girişimde bulunmuştur. Ta
sarıya göre 1977 malî yılı yükseltilecek en az geçim 

! indirimlerinin ilk kademesinin uygulama yılı olacak-

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Gelir Bütçesi üzerinde yaptığım bu kısa açıkla

manın 1977 Bütçe teklifinde yer alan ve toplamı mil
yarlara varan bir kısım gelir tahminlerinin gerçekleş
me claiîağmdan yoksun olduğunu göstermeye yeter 
olduğunu sanırım. Ayrıca, bazı vergilerde andlaşma-

[ 1ar gereğince ortaya çıkacak azalmaların vergi tah-
1 mirilerinde hesaba katılmamış olması da bu durumu 
• sğrrlaştinc! bir etken olmaktadır. Bunun açık anlamı, 
' genel bütçe uarcamalarınm tamamının sağlıklı gelir 
| kalemlerine dayandırılmadığı, başka bir deyimle faar-
! camalan karşılayacak gelirler tahminlerinin önemlice 

bir kısmının gerçekleşme olanağı bulunmadığıdır. 
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Ekonomide İstikrar bahis konusu olduğunda, ka
ma kesiminin tüm dengesinden veya dengesizliğinden 
söz edildiğinde, gerçekçi bir yargıya varmak işin bi
raz önce de belirttiğim gibi sadece genel katma büt
çelerin harcama ve kaynak oluşumunu ve yapılarını 
incelemek yetmez, Özellikle bizimki gibi, Devletin ik
tisadî girişimlerinin yoğun olduğu ülkelerde devlet 
bütçeleriyle birlFkte bu girişimlerin durumunu da 
önemle gözönünde tutmak gerekir. Hele bu girişim
lerle kamu maliyesi arasındaki ilişkiler, yatırımların 
finansmanından tutunuz da zararların karşılanması
na kadar uzanıyorsa bu ilgi bir zorunluk halini alır. 

Bu nedenlerle, 1977 yılı Kamu İktisadî Teşebbüs
lerimiz için öngörülen yatsrım ve finansman dengesi
ne kssa bir göz atmak istiyorum. 

1977 yılında KİT'nin finansman ihtiyaçları 81 
milyar liradır. Bu ihtiyacın 19 milyar lirası işletme 
açıklarından, 62 milyarı da yatırımlardan oluşmak
tadır. KİT'nin bu finansman ihtiyacının karşılanma 
şekiî şöyle planlanmıştır : 

18 milyarı Genel Bütçeden, 
20 milyarı Devlet Yatırım Bankasından, 
25 milyarı Dış proje kredileri ve diğer dış kaynak

lardan, 
2 milyarı 20 sayılı petrol fonundan, 

10 milyarı Üzel fondan, 
2 milyarı KİT'lerin kuruluş içi tedbirlerle sağla

yacakları kaynaklardan, 
4 milyara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe

sinden; yani oradaki yatırımlarım hızlandırma fonım-
dadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tablo, kuşkusuz, KİT'nin 1977 finansman ih

tiyaçlarının güzelce karşılanmış olduğunu gösteren 
bir öngörüdür. Ama bu öngörünün gerçekleşme ola
nakları nasıldır, sağlanacak kaynakların hepsi ekono
miye zararsız, sağlıklı kaynaklar mıdsr? İzin verirse
niz, bir de bu sorulara birlikte eğilelim : 

KÎTlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için 
öngörülen kaynaklar arasındaki 25 milyar lira, Dış 
Proje Kredileri ve diğer dış olanaklardan beklenmek
tedir. 25 milyar lira yaklaşık 1 milyar 500 milyon do
ların karşılığadır. Önemli projelerin gerçekleşme sü
relerinin en az 2 - 3 veya 3 - 4 yıi olarak hesaplan
dığı nazara alınırsa, bir yıl içerisinde bu kadar kul
lanımın sağlanabilmesi için bulanacak kredi toplamı 
veya kredi ve diğer kaynaklar toplamı en azından 
4 - 5 milyar dolar olması gerekir ki, bunun hemen he-
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men tamamının sağlanması olanak dışı sayılmak ge
rekir. Kaldı ki, 1976 yılında da KİT finansman kay
naklan arasında başlangıçta dış proje kredileri ve duş 
borçlanma olarak toplam i 7 milyar 922 milyon lira
lık bir kaynak öngörüldüğü hakle, sonradan yapılan 
revizyonda bu miktar (dsş proje kredisi ve diğer kay
nak adiyle) 12 milyara indirilmiştir. Özetlersek, 1977 
yılındaki dış proje kredisi ve diğer kaynaklardan 25 
milyar lira sağlanması olanak dışı sayılmak gerekir. 

KIT finansmanı için öngörülen kaynaklar arasın
daki 2 milyar lirayı da, bu teşebbüslerin kendi bün
yeleri; yani kuruluş içinde alacakları tedbirlerle sağ
layacakları öngörülmüştür. «Kuruluş içi tedbirler» sö
zü ile neyin kasdedild iğini anlamak kolay değildir. 
Evvelâ böyle bir tedbir olsa bile bunlardan sağlana
cak kaynağın kaynak (ödeme farkı); yani işletme açı
ğı hesabmda nazara alınması gerekirdi. Sonra işletme 
içinde böyle bir ek olanak yaratılabilmesi için ya ma
liyetlerde bir düşme sağlanması ya da üretilen mal ve 
hizmet fiyatlarında yükseltme yapılması gibi araçlara 
başvurmak lâzım gelir. Bunların ise Hükümetin po
litikası ile bağdaşan tedbirler olmadığı aşikârdır, 

KİT finansmanı için özel fondan beklenen 10 mil
yar lira gerçekleşmesi kolay; fakat ekonomiye zaran 
büyük bir açık finansman kaynağıdır. Bunun ne ol
duğunu araştırmak bu yargıya hak verdirecektir. 

1977 Bütçe kanunu tasansmm 62 nci maddesinde 
KİT'inin finansman ihtiyacını karşılamak için, 1211 
saydı T. C. Merkez Bankası Kanununun 48 ve 51 nci 
maddeleri gereğince çıkarılacak tahvillerle hn teşeb
büsler tarafından çıkarılacak bonolara Hazine kefa
leti suretiyle olanak sağlanması öngörülmüştür. Bu 
olanakların toplamı 1976?da 7 milyarı kesin ve 7 mil
yarı da yetki olmak üzere 14 milyar lira iken, bu 
miktar 1977 Bütçe teklifinde 10 milyarı kesin ve 10 
milyanda yetki olmak üzere 20 milyara çıkarılmış
tır. Ancak 1211 sayılı Merkez Bankası Kanununun 
adı geçen 48 nci maddesinde bu amaçla çıkarılacak 
banka tahvilleri aracıhğıyle alınacak avansların 120 
gün vadeli olacağı ve 51 nci madde gereğince alına
cak avansların hammadde ve mevsimlik ihtiyaçlar için 
en çok 9 ay vadeli bonolar karşılığında verileceği, bu 
avansların yatırım ihtiyaçları için verilmeyeceği hük
me bağlanmıştır. Görülüyor ki, her iki kaynağın da 
Kanunun uzun vadeli yatırım finansmanı veya işlet
me açıklarının kapatılmasında kullanılmasına olanak 
bulunmadığı halde bu hükme uyulmamakiadır. Böy
lelikle bu amaç dışı kullanımlar uzun vadede emis
yon artırıcı birer aç:k finansman aracı olmaktadır. 



C. Senatosu B : 28 

Saym Başkan, değerli senatörler; 
Konsolide Bütçe gelirlerinde abartılmış, bu neden

le gerçekleşmesi çok güç olan tahminlere, KıT'nin 
işletme açıklan ve yatırımları için öngörülen kaynak
ların, biraz önce belirttiğim gerçekleşme olanaksız
lıkları ve açık finansman nitelikleri de eklenince 1977 
yılı için öngörülen kamu harcamalarının kaynaklar 
itibariyle ekonomi için arz ettikleri tehlikenin bü
yüklüğü kendiliğinden ortaya ç;kar. Hele 1977 Kon
solide Bütçe harcamalarının Î976 Bütçesine göre arz 
ettiği artış nedeniyle Hazinenin Merkez Bankasından ek 
olarak alabileceği 10 milyarlık kısa vadeli avansın 
Merkez Bankasına her zaman olduğu gibi tabiî den
mesinin bahis konusu olmadığı da düşünülürse, so
run daha da ciddî bir hal akacaktır. Bu durum aynı 
zamanda 1977 Bütçesinin bir enflasyonla mücadele 
Bütçesi veya açık finansmana başvurmayan sağlıklı 
bir bütçe olduğu şeklindeki görüşlere tamamıyle ters 
düşen görüşlere hak verdirmektedir. 1977 Büiçesi bu
günkü haliyle uygulandığı, KİT yatırımlarının her ne 
pahasına olursa olsun öngörülen şekilde yürütülmesi 
için biraz önce belirttiğim açık finansman yollarına 
başvurulduğu takdirde 1977 yılı enflasyonun körük
lendiği, fiyat artışlarının kamçılandığı bir yıl olacak
tır denebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1977 Bütçe teklifinde öngörülen 18 milyar liralık 

iç istikraz tahvili satışından elde edilecek gelire de 
kısaca değinmek isterim (Ki, İ8 milyar lira, Bütçe 
Komisyonunda 19,5 milyar olmuştur). 

Saym Maliye Bakanı açıklamaları sırasında 1976 
yılında 12 milyar liralık istikraz tahvillerinin tama
men satılacağım belirterek, 1977 yılındaki istikraz 
miktarının da aynı başarı ile gerçekleşeceğini ifade 
ekmişlerdir. Kerşeydea önce 12 milyar liraya varan 
bir istikrazın bir yıl içinde satışının gerçekleştirilme
sini, Maliyemiz ve Hazine itibarı için sevinilecek bir 
başarı olarak karşıladığımı belirtmek isterim. 

Sayın Maliye Bakanı biraz önce dinlediğimiz tak
dim konuşmasında, iç istikraz tahvili satışlarının ger
çekleşme oranlarını verdiler. Bu açıklamaya göre 
1975 yılında 9 milyar olarak öngörülen iç istikraz, 7 
milyar 400 milyon civarında gerçekleşmiştir. Bu hu
susu da gözönünde tutarak, 1976 yılımn 12 milyar
lık iç istikrazının tam olarak gerçekleşmesini sağla
yan yeni bir tedbiri ve bunun mahiyetini İzninizle 
Yüce Heyetinize arz etmek isterim, 

1976 malî yılı or-alarmda çıkarılan bir kararna
me ile bankaların vadeli ve vadesiz mevduatlarından 
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istikraz tahvilleri alımlarında kullanılan kısım için, 
Merkez Bankasına nakden yatırılması gereken % 25 
oranındaki mevduat karşılığının °/0 10 oranında yatı
rılması kabul edilnıişar. Böylelikle bankalara, çok 
küçük bir faiz karşılığı Merkez Bankasında bloke et
tikleri mevduat karşılıklarının çok büyük bir kısmını 
% 11 faizle değerlendirmek olanağı verilmiş ve ban
kalar da bu açıktan kâr olanağım istekle kullanmaya 
başlamışlardır. Açıklamaya gerek yoktur ki, bu ted
bir, munzam karşılıklar ve onların Merkez Bankasın
da bloke edilmelerinden umulan faydaları azaltan ve 
bir anlam taşımakla beraber istikraz tahvillerinin sa
tış in da hızlandırmıştır. 1976 yılında istikraz tahvil
lerisin irs kadarının bankalara, ne kadarın m özel ki
şilere sanldığı açıklanırsa durum daha da aydınlığa 
kavuşmuş olacaktır. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
D:ş ekonomik iîişldierimizle ilgili bir çok sorun-

larınKza konuşmamın 1976 yılı il? ilgili olan çeşitli 
yerlerinde değindim. 

1977 yılının ay m durumuna kısaca temas etmek 
istiyorum : 

1977 yılı için öngörülen ithalât 5 milyar 800 mil
yon, ihracat ise 2 milyar 500 milyon dolardır. Bu du
ruşta göre dış ticaret açığı 3 milyar 300 milyon dolar 
o^acai-iır. 

1976 yılında 2 milyar 100 milyonluk tahmine kar-
ş-hk 1 milyar 660 milyon dolar olarak gerçekleşen ih
racatımızın, Î977 yılında % 27,5 bir artışla 2 milyar 
500 milyon dolara çıkacağı hesaplanmaktadır. Bu he
sabın iyimser bir îahmin niteliğinde olduğu söylene
bilir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin transferlerinden 
elde edilen dövizler gittikçe azalmaktadır. 1976 yıh-
nm ilk dokuz ayında bu kaynaktan elde edilen dö
vizler 719 milyon dolardır. Bir yıl önce aynı dönem
de 1 milyar doların üstünde bir girdi sağlanmıştır. 

Saym sena'lörîer; 
F Î Ş ödemeler dengemizin, dış ticaret ve görünme

yen işlemler kalemlerini kapsayan carî işlemler ke
simi, 1977 yılında 2 milyar 75 milyonluk bir eksi 
(alayhte), sermaye hareketleri kesimi ise 815 milyon
luk bir arlı (lehte) farkla kapanmakta, böylelikle re
zervlere dokunmadan, dış ödemelerimizi dengede tu
tabilmek için 1 milyar 260 milyon dolara ihtiyaç bu-
hrcmakiadrr. Bu miktarın 120 milyonunun IMF özel 
çekiş İraklarından; 1 milyar 140 milyon dolan ela kı
sa vadeli sermaye hareketlerinden; yani «DÇM» de
diğimiz (dövize çevrilebilir mevduat) kaynağından sağ
lanacağı talimin edilmektedir. 
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Dövize çevriîebiJir mevduat kaynağı son yıllarda 
ököısoınimizln en önde gelen dar boğazlarından biri
ni oluşturan dış ödemeler dengesi güç'ükler'inln çözü 
mündc kullanılmış bir araçtır. Bu balkımdan işe yara-
mıştır. Ama vadeleri ve diğer koşulları bakımmdaıı 
bu borçlanma seldi üzerinde pek az bilgimiz olduğunu 
itiraf etmeüyiz. Saym Maliye Bakanı DÇM hesap
larının sadece «vadelerinin arzu edilen derecede el
verişli olmadığını» ifade etmişlerdir. Gerçi, vade bu 
çeşit borçların en önemli etkenlerinden biridir. Ama 
bunun yanında faiz koşulu vardır; burftin yanmda dö
vize çevrilebilir mevduatı yurt dışında kim -bulur, 
banları hangi müessese veya kişi verir, alanla veren 
arasındaki ilişkiler ve özellikle malî ilişkiler nelerdir? 
Bu soruların cevabını vermek lâzım gelir. Üzülerek 
söyleyeyim ki; Maliyemizi kur garantisi gi'bi önemli 
bir Türk lirasıyle malî yükümlülük altına da soka
bilecek DÇM üzerinde Maliye Bakanlığımızın bilgi
sinin de pek yeterli olmadığı kEnısmdajam. Geçen 
yılki Bütçe konuşmamda da söylediğim gibi sorum-
luîarmiiz DÇM konusunu sadece, kısa vadeli bir dış 
borçlanma sorunu olarak görmemelidir. Açıkça ve 
tekrar ederek söylüyorum; dövize çevrilebilir mevdu
at yoluyla yapılan dış borçlanmalar bir disiplin a?tma 
alınmalı, orta vadeli olarak sağlanmalı, faizi belirli 
ve mümkünse genel hale getirilmeli, yaftrcmîarda kul
lanılması sağlanmalıdır. 

Yine tekrar ediyorum : Bugünkü disiplinsiz du
rum devam ettirildiği, her banka veya kişi işine gel
diği yerden ve kişiden dövize çevrilebilir mevduat 
sağlays bildiği takdirde, halen 1 milyar 600 milyon 
dolara Varan bu borçların akıbetinin de 1958'den ön
ceki döneminin kredili ithalâtdan doğan ve bir üirîii 
ödenemeyen ticarî borçlarının akıbetine benzemesin
den korkulur. Bilindiği gibi, zamanında ödeyemediği-
Kiiz mal bedeli olan, bu kssa vadeli borçlarımız en so
nunda, 1959 Paris Anlaşması ile konsolide borç ha
line getirilmiştir. Sanırım ki, bu sıralarda taksitleri 
itmiş veya bitmek üzeredir; ama borcu temizlemiş ol
sak bile, bu borçların dış malî itibarımız üzerinde çek 
olumsuz etkiler yaptığını unutmamalıyız. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Dış ekonomik ilişkilerimiz içinde Avrupa Ekono

mik Topluluğunun öze! bir yeri vardır. Biraz önce 
de belirtmeğe çalıştığım gibi, biz bu toplulukla yapa
ğımız anlaşmaların gerektirdiği yükümlülüklerimizin 
yerine getirilip getirilmediğini kendi içimizde araştı
rırken topluluk, bize karşı olan yüküıaîüîüklerini 
yerine getirmekte isteksiz bir davranış ve geciktirme 

eğilimi içindedir. Genel preferans'ar gerisinde kalan 
tarım tavizlerimiz, malî yardım sorunu ve Türk işçile
rine tanınacak AET ülkelerinde serbest dolaşım hak
kının, on yıl içinde gerçekleşmesi döneminin 1977 yı
lında başlaması doîayısıyle yapılmasj gereken ilk an
laşmanın askıda bırakılması sorunları uzun bir süre 
çözümsüz kalmıştır. 

Türkiye - AET Ortaklık Konseyinin 20 Aralık 1976 
tarihinde Brüxe!'de yaptığı son toplantıda bu üç ko
nu üzerinde bazı anlaşmalara varılarak hiç olmazsa 
sorunlar askıda kalmış olmaktan kurtarılmıştır. «Hiç 
olmazsa» diyorum; çünkü varılan anlaşmalar tatmin 
edici çözüm tarzı olmaktan uzaktır. 

. Tarımda sağlanan ek tavizler yetersiz; malî pro
tokolle bize yapılması öngörülen malî yardım, AET' 
Hin kendi uzmanlarının Türkiye'nin ihtiyacı olarak 
gerekli görerek tespit ettikleri yardım miktar mm bile 
altındadır. 

Bizim açımızdan bu sorunlar içinde en ağırlıklı ola-
mna, yani işçilerimizin topluluk içinde serbest dolaşı
mı konusuna gelince: Yanlan anlaşmaya göre serbest 
dolaşımın 1977 - 1986 yıllarında gerçekleşmesinde ilk 
dönemi teşkil eden 4 yıllık bir süre içinde şunlar ya
pılacaktır: 

Üç yıldan beri toplulukla çalışan işçilerimiz ça
lıştıkları bölgede mesleklerine benzer bir iş için baş
vurabilecekler. 

Beş yıldan beri çalışanlar ise, bulundukları ülke 
içinde istediği bir işe serbestçe istekli olabilecekler
dir. Ayrıca yeni yabancı işçiye gerek duyulduğu 'tak
dirde Türk işçilerine öncelik veriiecekîir. 

Bilindiği gibi anlaşmanın bu kısmı bize «Türk 
işçilerine AET işçilerinden sonra ikinci öncelik ta
nındı» şeklinde takdim edilmiş, yorumlanmıştır. Salt 
anlaşma metni böyle olmakla beraber, yapılan bir res
mî beyan durumu maalesef tamamen tersine çevir
miştir. Şöyle ki; 

Konsey toplantısı sırasında, AET Delegesyonu 
Başkanının, «Serbest dolaşımla ilgili olarak Türkiye 
ile varılan bu anlaşmama, Topluluğun dış politikası 
açısından ilerdeki serbestisini' seîbetmeyeceğini ve 
üçüncü ülkelere de aynı imkânı kısmen veya tama
men verebileceğ» yolunda bir beyanı olmuştur. Saym 
Dışişleri Bakanımız haklı olarak, böyle bir beyanın, 
«İkinci öncelik»in anlamını kaybettirdiğini, topluluk 
eğer böyle bir uygulamaya giderse bizim de topluluğa 
karşı olan yükümlülüklerimizi gözden geçireceğimizi 
belirtmiştir. 
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Görülüyor ki, AET, bir süre sonra ortağı olacak 
Türkiye'ye Katma Protokolle taviz şeklinde verdiği 
el emeğinin serbest dolaşımı hakkını, «Topluluğun 
dış politikası açısından» üçüncü ülkelere de tanıyabi
leceğini söylemektedir ki, bu durum Türkiye iîe üçün
cü ülkeler arasında bu konuda mevcut olan f arkm 
ortadan kaldırıldığının, bir ifadesidir. Bu haliyle son 
anlaşma AET ortak adayı Türkiye'ye tanınmış bir 
öncelikten bahsedilemez. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Belirtmeğe gerek yoktur ki, Türkiye'nin AET ile 

olan problemleri sadece biraz önce değindiğim sorun
lardan ibaret değildir. Türkiye'nin belki de en esaslı 
sorunları, Katma Protokolün sanayileşmemize engel 
teşkil eden hükümleridir. Mutlaka lehimize iyileştiril
mesi gereken bu hükümler üzerinde bir an önce görüş
lerimizi tespit etmeli ve AET ile müzakere dönemine 
girmeliyiz. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok de
ğerli üyeleri; 

1977 Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki sözlerimi 
burada bağlamak istiyorum. 

Her konunun, iyi niyetle ve objektif ölçülere tam 
bir sadakatle ele ahmp değerlendirilmesine çalışıldığı 
ba konuşmamda bir ölçüde iyimser olamamış isem, 
bunun nedenini bizzat bütçenin ve olayların böyle bir 
iyimser görüşe olanak bırakmamalarında aramalıdır. 

Memlekette hüküm süren huzursuzluğun, asayiş
sizliğin yanı sıra, işsiz vatandaş sayanın her yıl biraz 
daha arttığını gözden uzak tutamayız, iktidarda olsun, 
muhalefette olsun, her siyasî partinin en öndeki ve 
öncelikli görevi, kuşkusuz, halkın yaşama düzeyinin 
hür demokratik rejim içinde yükselmesine, memleke
tin selâmetine hizmet etmektir. Bu hizmet* gerektiği 
ölçüde yerine getirebilmenin en esaslı koşulu ise, 
memlekette huzur ve sükûnun tam anlamıyla hak'üi 
olnıassdır. Huzur ve sükûn, aynı zamanda, seçimle
rin de en önde gelen koşulludur. O halde, - öteki eko
nomik ve sosyal zorunluklar bir yana - hem biraz ön
ce adını ettiğimiz sosyal sorunlanmız, hem de bizzat 
seçimler bizi huzur ve sükûnu sağlamaya zorlamak
tadır. 

Bu bakımdandır ki, iktidar ve muhalefet partileri 
arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, daha doğrusu kesik 
o'an ilişkilerin kurulması için grup olarak, parti li
derlerimize çağrıda bulunuyoruz. 

Memleketimizin geleceği olan gençlerimizin kü
çük de olsa bir kısmının yabancı ideolojilerle beslenen 
c;m akımlar etrafında toplandıklarını görmek bize 
üzüntü vermektedir. 
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Bu gençlerimizi, ülkemizin gerçeklerini, ana sorun
larım yansıtan Atatürk ilkeleri etrafında birleşerek, 
bu ilkeler doğrultusunda yurt kalkınmasında hizmet 
verdiklerini görmek hepimizi mutlu edecektir. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım: 
Bütün sorun, birbirimizle el ek, gönül gönüle ola

rak birlik ve beraberliğimizi korumamız, hiç bir ay
rım yapmadan birbirimize dostça ve kardeşçe baka
bilmemizde. Sosyal ve ekonomik gelişmemizin baş 
psikolojik koşulu budur. 

Yüce Ulusumuzun aklıseliminin bu tabloyu bize 
tüm görkemiyle göstereceğinin derin inancı içinde, 
Sayın Başkan size ve Yüce Senatonun çok değerli 
üyelerine, Grupumun saygılarını sunuyorum. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler 
Grupuna tahsis edilen 2 saatlik müddetin 1 saat 10 
dakikası birinci sözcüsü tarafından kullanılmıştır. 

Mütebaki kısmım kullanmak üzere Sayın Irmak'ı 
kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUTU ADI
NA SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Tarafsız bir Grupun, tarafsız ve objektik olmaya 
kararlı sözcüsü olarak ve şimdiye kadar konuşanların 
izah buyurdukları detaylara girmemeye gayret ede
rek genel noktalar üzerinde düşündüklerimizi sunmak 
istiyorum. 

Her şeyden önce tespiti gerekir ki, bulunduğumuz 
jeopolitik nokta bizi mutlaka ve fiîîî olarak güçlü bir 
devlet kurma ve yürütme zorunluğuna ve yükümlü
lüğüne götürür. Böyle bir toprak üzerinde bağımsız 
ve özgür yaşamak azminde olan bir milletin evvelâ 
kendisine karşı devletini kuvvetli ve ayakta tutmak 
sorumluluğu vardır; fakat ayrıca, bizim lideri oldu
ğumuz ve bağınısizMdanm öğrettiğimiz, tsitırâığımız, 
örnek olduğumuz bir büyük dünya var ki, o da Tür
kiye'ye, Türkiye meselelerine çok yakından eğilmek
te ve Türkiye'yi güçlü görmek istemektedir. Nihayet, 
içinde dahil olduğumuz özgür NATO cephesinin mu
kadderatı da bizim Devletimizin güçlü oîmasıyîe çok 
yakından ilgilidir. 

O halde, Milletimizin ve onu temsil edenlerin bü
yük bir sorumluluğu vardır. Bu Devleti güçlü, ayakta, 
kararlı, istikrarlı tutmak hepimizin müşterek borcu
dur. 
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Durura foöyîe oiduğu halde, son yıllarda dozunu 
artıran bir ölçüde devlete yönelik tehditler karşısında 
gereği kadar aktif olamamanın ıstırabını duymak
tayız. 

Dünyada, İkinci Cihan Harbinden sonra siyasî 
emperyalizmler ikinci plana düşmüş görünmekle be
raber, onun yerine, siyasî emperyalizmler kadar kuv
vetli, belki de daha güçlü yeni emperyalist akın
ların doğduğunu gözden uzak tutamayız. Bunların 
başında sosyal emperyalizm geliyor; rejim emperya
lizmi suretiyle bir memleketin İç işlerine müdahale 
ve onu bağımlı bir hale getirmek cehdi. Nihayet, eko
nomik alanda zayıf düşürüp, kuvvetli ekonomilere 
bağımlı hale getirme emperyalizmi de günümüzün bü
yük cereyanları arasında yer tutmaktadır. 

Yine unutamayız ki, Vietnam'dan Portekiz'e, Gü
ney Amerika'ya kadar dünya yeni bir düzen aramanın 
doğum sancılan içindedir. Bir yanda türlü boyutlar
da sosyalizmler, öîe yanda geleneksel liberalizmler 
arasında şiddetli bir savaş olmakta ve insanlık özgür, 
fakat daha geniş sosyal adalete dayanan ve 'bunun 
zirvesi olan fırsat eşitliğini yaraiacak özgür bir at
mosfer içinde bir rejim yaratmanın sancılan içimdedir. 

Türkiye bu nevi sancılardan uzak kalmak için ta
rihî büyük bir şansa sahip olmuştur. Çünkü, dünya
nın en iyi bir rejimini yaratan ve dünyaya hediye eden 
adam bu milletin bağrından kopmuştur. Bu, Mustafa 
Kemal'dir. 

Bütün gençliği saflara bölen ve memlekete fuzulî 
yere Doğrudan veya Batıdan rejim ithal eden akımlara 
karşı tek müessir silâhımız Kemalizmin ana çizgile
rinde hiç olmazsa birleşmek, bunu nesillere iyice aşı
lamaktır. Bu bakımdan, sadece zabıta tedbirlerinin 
yetmeyeceği açıktır. Birinci vazifemiz nesillerimiz:", bu 
ilerici milliyetçilik kelimesiyle anlatılabilecek olan 
KemaMzmin havasında ve atmosferinde yetiştir
mektir. 

Hükümetin, gerek sunduğu Bütçe taslağına, gerek
se gidişatına baktığımız zaman, terazinin bir kefesinde 
süratli bir kalkınma hamlesi, arzusu, hatta iştiyakı 
görünüyor; fakat maalesef bunun karşısında da enf
lasyon denen büyük afetin riski görülmektedir. 

Dostluk bağıyla bağlı olduğumuz ve Alman kal
kınmasının, mucizesinin yaratıcısı adını almış olan 
Erhard bir konuşmamızda bana demişti ki, «Memle
ketinizde kalkınma hamleleri olduğunu duyuyorum, 
memnun oluyorum. Ancak, bir şeye dikkat ediniz; 
enflasyon havası ve parasıyie kalkınma ohnaz,» Ol
maz; çünkü, bütçemizde ne denli kalkınma parası ko-
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yarsak koyalım, busun hakikî değerini tutamaz isek, 
maliyetler bütün arzularımıza rağmen, bütün güzel 
teşebbüslerimizin gerçekleşmemesine yol açacaktır. 

Arkadaşlarımız uzun teferruata girdiler. Enflas
yonun kaynaklarına baktığımız zaman şu beş grupta 
toplamak mecburiyetindeyiz: 

Birincisi, personel harcamaları. Kıymetli arkada
şım Baykara'nm teferruatıyle izah ettiği gibi, bizim 
kalkınma hamlelerimizi köstekleyecek bir hızla art
maktadır ve buna karşı konamamaktadır. 

İkincisi, bu memleketin kalkınmasına en büyük 
vasıta olarak Atatürk tarafından yaratılmış olan İk
tisadî Devlet Teşekkülleri. Teferruatını söylemek is
temiyorum; bir çok sebeplerle enflasyon kaynağı oî-
mp. yolundadır. Halbuki, bu teşekküller kurulduğu za
man (ki, o devirlere bizim gibi yaşlılar gayet iyi şa
hittir.). Büyük ümitlerle bağlıydık. Bu, antienflasyo-
nist büyük bir makine olacaktı. Bu teşekküllerin iyi 
işletilmemesi, devlet müdahalelerinin her zaman müs
pet olmayışa ve Büyük Millet Meclisinde tecelli eden 
denetimin de fiili neticeler verici karakterde olmama
sı dolayısıyle bir çok İktisadî Devlet Teşekküllerimiz 
sahipsizdir, keyfî idare altındadır ve israfil hamleler
den uzak bir halde çalışmamaktadırlar. 

Üçüncüsü, sanıyorumki hepimizin son derece is
tediği ve bu Hükümetin lehine kaydedilmesi lâzım se
len sosyal kalkınmadaki masrafların matematiğe da
yanmaması endişesidir. 

Arkadaşlar; 
İyi niyetlerde herkes müttefiktir tabiî. Hükümetin 

de iyi niyetinden şüphe etmek istemiyoruz. Ancak, 12e 
dersek diyelim, iki kere iki daima dörttür. Matematik 
kanunlarına karşı gelmek imkânı yoktur; yani birta
kım muhasebe ve maliye operasyonîanyle hakikî neti
celere ulaşmak mümkün değildir. 

Geçen sene şahsen temas ettiğim îsveç Başbakanı 
bana sosyal masraflardan bahsederken şunu söylemiş
ti: «Emeklilik yaşı işçilerin de memurlarında şimdiye 
kadar bizde 65'ti; fakat sosyal masraflann her ba
kımdan artması (Bir taraftan sosyal masraflara işti
rak eden kişiler artıyor, bir taraftan da sosyal masraf
ların kalitesi yükseldiği için masraflar o bakımdan da 
yükseliyor.) Yüzünden mecbur kakkk, dengeyi temin 
etmek için emeklilik yaşmı 68'e çıkarmaya..» îsveç 
gibi zannediyorum ki, millî gelirde Amerika'dan da 
ev/el gelen bir memlekette bu oluyordu, 

Dördüncü kaynak; çalışma banşnu sağlayamama-
mız dolayısıyle sanayimizin geçirmekte olduğu tehlike
li buhran. 
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Beşincisi taban fiyatlarında partilerimizin baştan 
köylü menfaatine gibi görünen; fakat aslında köylü 
menfaatinin aleyhinde olan girişimleri bir yarış haline 
getirme itiyadına girmeleridir. Çünkü, köylü bir veya 
fflki mal satar; fakat 20-30 mal ahr. İstediğiniz kadar 
bu bir - iki malın fiyatını artırın, alacağı malların de
ğerini artıracak operasyonlara varırsanız, bu artış köy
lüye iyilik etmek neticesini vermez. 

Bugün Milletimizin büyük ıstırabı gençlerimizin 
sopalı, silâhlı ve daha kötüsü örgütlenmiş halde bir
birleriyle vuruşmaya devam etmesi ve bunun karşısın
da Hükümetin teşebbüslerinin, çalışmalarının arzu edi
len sonucu vermemesidir. 

Bunda çeşitli sebepler vardır. Sebeplerden bir ta
nesi; tahminimce Devleti korumak için görevli dört 
devlet gücünün; yani yasama, yürütme, yargı ve basın 
göçlerinin elbette dengeli, elbette birbirini eleştirir, 
birbirini bütünler olması lâzımdır. Bu bakımdan kuv
vetler ayrılığına ihtiyaç vardır ve bunun fazileti var
dır, fakat Devleti yaşatma azminde ve zihniyetinde 4 
kuvvetin aynı paralelde olması asgarî bir taleptir. Bu
na yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 

İkinci nokta, arkadaşlarım da temas ettiler; maa
lesef iktidar diyalogunun hasreti içindeyiz. 

Kısa sürmüş oîan mesuliyet döneminde, hem mem
leketin iç ve dış problemlerini mesul arkadaşlara 
aktarmak, hem de doğrusu bir pedagog olarak bir 
gelenek yaratmış olmak için en geç 15 günde bir par
ti liderleri ile toplanmayı âdet edinmiştim ve bundan 
ben kendim çok faydalandım. Çünkü birçok defalar 
diyametral (zıt) gibi görünen görüşlerin masa başının 
sükûnet atmosferi temin edildiği takdirde ihtilâfların 
ilk göründüğü kadar derin olmadığı ve anlaşmalara 
varılabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Bir mühim se
bep bu talihsiz koalisyondur. Daha vahim bir keli
me kullanmamak için «talihsiz» kelimesini kullanı
yorum; Koalisyon talihsizdir. Evvelâ koalisyonlarla 
çalışma geleneğimizde pek kökîeşmemiştir, güçtür. 
Öyle geliyor ki, milletimizin iyiliği için gelecek se
çimlerin bir mesulünün ortaya çıkmasını dilememiz 
icap edecektir, Fakat bizdeki koalisyonlar başka 
memleketlerde alışılmış olan koalisyonların gö'rün-
münde değildir. Evvelâ koalisyon içindeki ihtilâflar 
gizlenemez hale gelmiştir. 

İkincisi; koalisyon politikası değil; fakat her bir 
partiye ayrılan partilerin politikası ön plana geçmek
tedir. 

Üçüncüsü; koalisyonun başı meselesi, şüphe uyan
dırır hale gelmektedir. Gere' Başbakan Yardımcısı

nın bir tanesinin ekonomik işleri koordine etmesi, di
ğer birinin sosyal işleri koouline etmesi ve benim 
tahminimce çevre işlerini koordine edecek bir adama 
daha ihtiyaç olmasî açıksa da, bu demek değildir ki, 
bu arkadaşlar Başvekil adına; yani kabinenin tüm so
rumluluğunu taşjyan adamlar rolüne girerek o şekil
de hareket etsinler, o şekilde beyanat verebilsinler... 
Bunu görmemek hepimizi çok üzmektedir. 

Bunun yerine Hükümetin sanayii, bilhassa ağır 
sanayii kurmak hususundaki azmi, arzusu göze çar-
payor; fakat bu göze çarpış milletimizin de, Meclisin 
de bilgisi dışında olmaktadır. Birtakım rakamlardan 
bahsediliyor; ağır sanayiin şöyle olacağı, böyle olaca
ğı, fakat elbette biz şunları öğrenmek isteyeceğiz: 
Bunlar hangi patentlerle yapılıyor, bunların yerli kre
disi hazır mıdır, dış kredisi hazır mıdır, hangi şartlar
la?... Öyle dış kredi kaynağı olabilir ki, bir felâket 
neticesini verebilir. Hangi patentlerle bunlar yapıla
caktır, nasıl bir plan içerisinde yapılacaktır?,.. Bun
lar hakkında en az, ya mevcut değildir, yahut da 
mevcuttur şeklinde kamuoyuna ve Millet Meclisine 
gereken izahlar verilmemiştir. Onun için sanayideki 
girişimler, meseîâ barajlarda^ gibi kler bir halde bi
zi tatmin etmemektedir. Barajları bi? istisna yapıyo
rum. Çünkü, hiç bir baraj hiç bir zaman pahalı ol
ma:-*, Maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, su kuv
veti l 'e 100 veren bir kuvvettir, Orada 
maliyet hesaplarının da üstünde enerjik ha
reket edilmesi memnuniyeti muciptir, fakat sanayi için 
böyle değildir, Sanayi ihraca mütealliktir. İhraç için 
karşımızda 100 senelik tecrübeye sahip büyük dev
ler vardır. Bu devlerin içerisinde bir ihracat potansi
yeli yaratmak için matematiğin bütün inceliklerine 
sarılmak ve bunu milletimize, kamuoyuna ve her şey-
aen evvel Büyük Millet Meclisine getirmek gere
kirdi. 

Memleketin içinde bulunduğu düşündürücü, üzün
tü veren atmosferden kurtıduş için, samyorumki 
kamuoyu seçimleri bir şifa olarak beklemektedir ve 
bu bakımdan mademki bir şifa kaynağı olarak telâk
ki edilmektedir, seçimlerin daha fazla geciktirilmeden 
öne alınmasında fayda mütaba ederim. Ancak yeni 
seçimler yeni bir seçim kanunu ile mutlaka yapılma
lıdır. Evvelâ hepimizin üzüntüsünü haklı oîarak cel
beden önseçim faciası mutlaka düzeltilmelidir. Bu 
vatandaşımızın seçim güvenini, seçim, şevkini, se
çim adalet ve eşitlik ilkelerini tehlikeli bir surette 
zedelemektedir. Bundan hayır gelmez. Bu, partileri
mizin derhal anlaşması lâzım gelen bir husustur. 
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İkincisi; ne mülâhaza ile olursa olsun, dışarıda 
çalışmakta olan ve mübarek ahatermi memlekete 
ulaştırmakta olan ve elbette memlekete geldikleri za
man gittiklerime nazaran çok daha mütekâmil dönecek 
olan 1 milyonluk vatandaşımızı oy hakkı gibi mukad
des ve tabiî bir haktan daha fazla yoksun bırakmak 
imkânı yoktur. 

Denebiliyor ki, bizim seçim sistemimiz adlî dene
timi esas tutmuştur, d?ş memleketlerde her tarafa 
hâkim mi göndereceğiz?... Hayır, buna da ihtiyaç 
yok. Belki büyük merkezlere hakim de gönderilebilir; 
fakat ayrıca konsoloslarımızın hukukî bazı noktalar
dan esasen selâhiyetleri varda*. Konsoloslar nikâh 
kıyabil^-; bu da bir hukukî akiîtir. Bunu yapabildik
ten sonra pekâlâ onların denetimi altında seçim san
dıkları koymak mümkün olar, 

Seçimin kuvvetli hükümetler getirmesine büyük 
ihtiyaç vardır. Memleketin mutlaka kavetli bir ikti
dara ihtiyacı verdir. Alınacak olan kararlar bazen 
acı ilâç vermeye benzeyecektir. Bugün memleket o 
durumdadır. Acı, zehir gibi ilâçlar bu kamuoyuna 
getirilecek; yeter ki âdiî olsun, yeter ki güven ver
sin, yeter ki memleketi ıstıraptan kurtaracak ilâçlar 
olsun. Böyle büyük tedbirler için 'alınacak kararlan, 
ancak çok kuvvetli iktidarlar verebilir. 

Bayie hükümetler kurmak için acaba seçim siste
mimizin esassnda da bir değişiklik düşünülemez mi? 
Yani, daha dar bölgelere gitmek belki de majoriter 
sisteme gitmek gibi bir sistem de bence partiler ara
sında konuş l a konusu olmalıdır veya hiç değilse nis
pî seçimi daha âdil neticeler verecek bir kale getir
mek için partiler arasında bir çalışma lüzumuna da 
inanmaktayız. 

Bu suretle malî hususları kıymetli arkadaşım tara
fından izah edilen bütçe üzerinde umumî noktalarda
ki düşüncelerimi arz eder ve Yüce Heyetinizi saygı
larla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Ege, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Sözlerime başlarken; 24 Kasım 1976 tarihinde Van 
ve Ağrı illerinde ve dolaylarında vukubulan zelzelede 
canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrı'dan rah
met, yaralı ve hastalara sağlık, kederli ailelerine baş
sağlığı dilerim. 

Bütçe - Plan Karma Komisyonunda gece - gün
düz müzakere edildikten sonra Yüce Senatonun hu
zuruna getirilmiş olan 1977 mali yılı Bütçe kanan ta
sarısı üzerindeki görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 
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Grupuım ve şahsım adına hepinizi saygı ile selâm
larım. 

Parlamentonun başlıca görevi şüphesiz bütçe yap
maktır. Bütçe, bir ülkenin yıllık gelir ve giderlerinin 
muhussuiası olduğu gibi, ait oldukları hükümetlerin 
sosyal ve ekonomik politikalcjım aksettiren bir vesi
kadır. 

Huzurunuzda görüşülmekte olan 1977 malî yılı 
Bütçe tasarısı, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
son dilimini teşkil eden İcra Programında yer almış 
ilkeler doğrultusunda tespit olunmuştur. 

Bu bütçede, Hükümeti meydana getiren partilerin 
koaüs/on protokol metni ve Hükümet programı esas 
ahnmijhr. Bu cihetle bütçe üzerinde yapılacak eleş
tirilerin, Koalisyon Protokolü ve Hükümet Progra
mı çerçevesi içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. 

Saym üyeler; 
Biz de A. P. Grupu olarak, 225 milyar lirayı bu

lan bu güçlü bütçeyi mütalaa ederken, yukarıda arz 
etliğimiz hususları gözönünde bulunduracağız. 

Bütçe ile 1977 malî ydı içerisinde Türkiye'yi ne
reden alıp nereye götürmek istendiğini, planlı döne
min kalkınma gerekleri ;çiade, sosyal ve ekonomik 
büyümenin nerelere varabileceğini tespit etmiştir. 

Bu bütçe, bir yıllık süre içinde ülkemizin çeşitli 
meselelerinin, demokratik düzenin çizgileri içinde na
şı! halledileceğini tespit etmiştir. 

Ba bütçe, ülkenin gelişen iç ve dış siyasî konjonk
türü içinde, yurt savunmasını da önplanda tutan, ge
çerli malî ve ekonomik tedbirler manzumesidir. 

Saym üyeler; 
Bütçeler genel mânada tespit olunan fizikî hedef

lerin, sosyal yapıdaki köklü gelişmelerin, toplumun 
kültür ve medeniyet yolundaki atılımlarının birer yıl
lık bilançoyudur. 

Ekonomik büyümenin, sosyal ve kültürel gelişme
den ayn düşünülmesinin modern bütçe anlayışıyle 
bağdaşmasına imkân yoktur. Böyle bir ayrım, günü
müzün p:anh, programlı bütçe anlayışına ve uygula
malarına cîa aykırı düşer. Bu tarz büyüme ve kal
kınmaya; maddî, manevî bütün yurt kaynaklarını 
harekete geçirmek ve dengeli bir sistem içinde geliş
tirmek yolayle «lopyekûn kalkınma» diyoruz. 

1977 y:h Bütçesi, geçmiş yıl bütçelerinin eksik 
kalmış taraflarım gidereceği gibi, yeni hedeflere de 
yönelecektir. 

Bu sadece yurt içi yaşayışımızın sosyal ve ekono
mik şartlarına bağlı değildir.. Aynı zamanda birlikte 
yaşadığımız ve yaşamaya mecbur olduğumuz dün-
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ya devletlerinin ekonomilerini ve politikalarını da 
gözönüne almak zorundayız. Çünkü, Türk ekonomi
si artık kapalı bir ekonomi değildir. Milli menfaat
leri, egemenlik haklarını ve haysiyetimizi koruyucu 
şekilde, Bah'ya ve dünyaya açılmış bulunuyoruz. 
Memleketimizin kalkınma gerekleri bizi dünya ülke
leriyle, karşılıklı menfaatler ölçüsünde anlaşmaya ve 
alışverişe zorlamaktadır. Bu görüş ve anlayış yalnız 
bizim için değil, bütün dünya devletleri ve hatta sü
per ekonomilere sahip devletler için de geçerlidir. 

Sayın üyeler; 
Anayasanın 94 ncü madesi gereğince olan bu mü

zakereler 10 gün zarfında tamamlanmış olacaktır. 
.Genel bütçeye dahil dairelerin 38'i bulan tasarısı ile 
katma bütçeli dairelerin 27 adet tasarısı bu süre zar
fında müzakere edilip karara bağlanacaktır. 

Sayın üyeler; 
Parlamentoyu Anayasa doğrultusunda yürütmek, 

vatandaşa huzur, güven ve moral vermek, başlı başı
na iktidarlara ait bir görev değildir. Muhalefete de 
bu konuda büyük görev düşmektedir. Her şeyi ikti
dardan beklemek, muhalefetin sorumsuzluğun çirkin 
görüntüsüne bürünmek suretiyle her ağzına geleni 
söylemekle isabette bulunacağını sanması büyük ha
ta olur. Hürriyetçi demokratik düzende sözün ve ten
kidin kutsal yeri vardır. Ancak, her güzel şey gibi 
suiistimale götürüldüğünde, o kutsallık ve güzellik 
kaybolur. Sözü «Sözüme», tenkidi «Tezyif» haline ge
tirirseniz; kötülüğe, bölücülüğe, kışkırtıcılığa prim 
vermiş olursunuz. Bütçe vesile edilerek, icrayı tenkiî 
ediyorum diye Anayasal müesseseler tahrip edilir, 
değerler ve kıymetler tezyif edilirse nereye varırız?... 

Burada çok önem verdiğimiz bir noktayı tespit 
etmek isterim. 

Saym üyeler; 
Anayasanın 2 nci maddesi Cumhuriyetin nitelik

lerini sıralarken; « .millî, demokratik layik ve sos
yal bir hukuk devleti...» olduğunu ifade etmiştir. Gö
rülüyor ki, Türk Devletinin oturduğu temellerden en 
önemlisi milliyetçiliktir. Birçoklarının gocunduğu, 
ağızlarına almaktan kaçındığı milliyetçilik nedir, mil
liyetçi kimlere denir?... Şimdi, kısaca bu noktaları ay
dınlığa kavuşturalım. 

Dilini, kültürünü ve ülküsünü inançla savunan, 
hürriyetçiliği, yurtseverliği ve çağdaş medeniyetçili
ği gaye bilen kişilere milliyetçi denir. 

Milliyetçi; ülkesini ve milletini her şeyin üstün
de tutan, örfüne, geleneklerine bağlı, tarihine, mazi
sine saygılı olan insandır. 

Milliyetçi; tarih şuuruna sahip, ülkesi ve milleti 
uğrunda gerekirse kanını ve canını vermekten çekin
meyen, yurdumuzun kalkınmasında ve yükselmesinde 
azimle çalışabilen kişidir. 

Bu konu ile ilgili olarak bir de Anayasanın 11 nci 
maddesine bakalım. Bu madde; Türk Devletini ülke
si ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, 
sınıf din, ve mezhep ayrımına dayanarak bölmeye 
kalkışanların, eyleme geçenlerin cezaya çarptırılacak
larını ifade etmektedir. 

Ayrıca, Anayasanın «Başlangıç» kısmında mille
tin ve milliyetçiliğin ululuğu ve kutsallığı beyan edil
mektedir. 

«Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada, or
tak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülkü
ler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya milletleri 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak 
millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bi-
*en Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; 

Yurtta sulh, Cihanda sulh ilkesinin, millî müca
dele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk devrim
lerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak.»; 

Evet bu okuduklarım Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasındandır ve hepimizin de malumudur. 

Anayasamızın «Başlangıç» ında ve birçok madde
lerinde millî birlik ve bütünlükten, millî şuurdan, mil
lî mücadele ruhundan, millî egemenlikten bu derece 
açık ve seçik kayıtlar bulunmasına rağmen; milliyet
çiliği öcü gibi göstermek isteyenler vardır. Milliyet
çiliğin gericilik, bağnazlık, çağ dışı olduğunu ifade 
edecek kadar ileriye gidenlerimiz vardır. 

İlerici ve çağdaş olmak için ille de solcu veya sos
yalist olmaya lüzum yoktur. Sosyalist falan olmadan 
da ülkeler kalkmdmlabiür; milletler çağın en üstün 
ekonomisine ve sosyal seviyesine eriştirilebilir. Dün
ya yüzünde bunların birçoSt örnekleri vardır. 

Büyük Atatürk'ün zamanında sosyalistlik, enter-
nasyoıekllik, komünistlik yok muydu, Atatürk bun
ları bilmiyor muydu, neden hiç birisine iltifat etmedi 
da milliyetçiliğe dört elle sarıldı? Kendi eseri olan 
1924 Anayasasında sosyalistlik, enternasyonelcilik 
yoktu; ama bu Anayasada milliyetçilik mevcuttu. 
Hal böyle iken, şimdi de kalkıp Atatürk'e; gerici, 
bağnaz, çağ dışı mı diyeceğiz? 

Sayın üyeler; 
Milliyetçilerin yolu huzurdan, güvenden, istikrar

dan geçer, miliyetçiler yurdunu, milletini, bayrağını 
canı gibi sever. Milliyetçilerin kıskançlık, bölücülük, 
yıkıcılık, yalancılık gibi meselelerle ilgisi yoktur. Mil-
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liyeîşi; yapıcıdır, üreticidir, yurdu için taş üstüne taş 
koyan insandır. 

Adalet Partisi bu anlamda milliyetçi bir partidir. 
Kurulduğu günden beri milliyetçilik temasım savun
maktadır. Adalet Partisi komünizmin karşısında bir 
partidir. Tüzüğünde, yönetmeliklerinde ve çeşitli be
yannamelerinde bu tema bütün açıklığı ile işlenmek
tedir. Aynı zamanda Adalet Partisi istismardan nefret 
eden bir partidir. Hiç bir şeyin; ama hiç bir şeyin is
tismarından, sömürülmesindcn yana değildir. Bu an
layışladır ki, milliyetçiliği şekilde ve gösterişte değil, 
ruhumuzda ve içimizde yaşacaktayız. Bizim milliyet
çiliğimiz, Atatürkçü milliyetçiliktir. Söven tutkular
dan, hayallerden, taassuplardan arınmış, çağın ger
çekleri ile bağdaşir, yurt kalkınmasını ön planda gö
ren, Türk milliyetçiliğidir. 

Biz maziye saygılıyız. Biz maziyi öğrenmek, bil
mek ve onunla övünmek isteriz; fakat şunu da bili
riz ki, mazi tekrar ve yeniden yaşanamaz. Böyle bir 
görüş çağdışı bir özentiler saplantısından ileri gide
mez. Biz hayalci değil, gerçekçiyiz. Biz gerici değil, 
çağın gereklerine ayak uyduran bir partiyiz ve bunu 
da bütün icraatımızla bugüne kadar gösteregeldik. 

Millî kültürüne, millî müziğine, millî sanatlarına 
ve milîî yaşayışına bağlı ve saygılı olmak başka şey; 
bir tutkuya saplanıp olduğu yerde kalmak başka şey
dir. Biz maziyi ve geçmiş medeniyetimizi incelemek 
yoluyla kendi öz varlığımızın, yabancı duygular ve 
düşünceler içinde eritilmeden kişiliğiyle ayakta tutul
masına taraftarız. Mazisini, tarihini ve ecdadını bil
meyen kişi, köksüz ağaca benzer. Ne derece yücelir-
se yücelsin, biran gelip yıkılmaya, çökmeye mahkûm
dur. 

Atatürk I. Büyük Millet Meclisinde; «Milletin 
irade ve emeline uymayanların talihi hüsrandır, iz
mihlaldir. Bu muazzam iradenin huzurunda kemâli 
hürmet ve inkıyat ile eğilelim.» demişti. 

İşte biz bu kutsal kaynaktan güç almayan kuv
vetlerin karşısındayız. Biz, millî olmayan yönetimin 
de karşısındayız. Onun içindir ki komünizmin ve fa
şizmin de karşısındayız. Bizim Devlet anlaysşımızda 
milliyetçilik ön planda gelir. 

Millî Devlet anlayışına karşı çıkan komünizmin 
iktisat, hukuk, felsefe ahlâk ve din anlayışı temelden 
hatalıdır. Millî Devletin bu anlayışla bağdaşmasına 
imkân yoktur. 

Saym üyeler; 
Türk Milletinin geçmişi şan ve zaferlerle dolu

dur. Türkler, dünya milletleri arasında sadece asker 

bir millet olarak tanınmaz; insaflı ve gerçekçi bir
çok kalem, üç kıta üzerinde hükümran olmuş ecda
dımızın adaletini, hukuk anlayışını ve medeniyetini 
övmektedir. Bunca tahribata rağmen, hâlâ Avrupa 
ortalarına kadar yayılmış Türk medeniyetine alt eser
lere rastlamaktayız. 

Koca İmparatorluk küçüîe küçüle bugünkü hale 
gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar üzerinde 
kurulmuştur. Daha küçülecek ve gidecek yerimiz yok. 

Misakî millî hudutları içindeki bu topraklar ana-
vatanımızdır. Bir kanşı uğruna canımızı feda edebi
liriz. Bugün 42 milyonu buian nüfusumuzla dünya 
îiıHîetîeri arasında değerli yeri olan bir Devlet halin
deyiz. Yarın 75 - 80 milyonu bulacağız. Bu nüfusu, 
raüîlî kültürümüzle medeniyetin ve çağın gerektirdiği 
teknoloji ile bezediğimiz takdirde, dünyanın birinci 
sınıf devletleri araşma gireceğiz. İşte bizim anlayışı
mız, felsefemiz ve idealimiz budur. 

Saym Üyeler; 
Solun yaratmak istediği kargaşa, «Kavram kar

gaşası» halinde sürdürülmektedir. Söylenenler, aklın 
süzgecinden dikkatle geçirilmezse aldanmaları, ya
nılmalarla karşılaşırız, Solun sözleri, lügat ve sözlük-
lerdeki gerçek anlamlarının dışındadır. Meselâ; sol 
«Özgürlük» diyorsa, bunun aslında köleliğe çağrı ol
duğunu bilmeliyiz. Solun ağzında «Barış çağrısı» 
kavramı aslında «Halk Savaşı» demektir, «Bağım
sızlık» sözcüğü de enternasyonale bağlanmak çağn-
sıdır. Bunlar, özgürlük ve barış mitingi adı altında 
sol yumruklarını havaya kaldırıp «Kızd Güneş Do
ğacak, Kurtuluşa Kadar Savaş, Faşist İktidar» gibi 
bağrışmamda bulunurlar. 

Özgür olmayan bir ülkede, faşist bir yönetimin 
sürdürüldüğü bir ülkede kim «Özgürlük» diye bağı-
rabilir? Yönetimin faşist olduğu bir ülkede, kim 
«Faşist iktidar» diye bağırabilir? Bu lafların özgür
lük ve barışla uzak yakın ne alâkası vardır? 

Solcular «Halk» kelimesini de çok kullanırlar. 
Bu da bizim anladığımız kavramla bağdaşamaz. 
«Demokratik Halli Yönetimi, Halk Egemenliği, Halk 
iktidarı» ve nihayet «Halklar» sol edebiyatında bol 
bol tesadüf edilen sözlerdir. Bunların hiç birisine 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında rastlayamazsı
nız. Anayasamız, egemenlik, kayıtsız şartsız halkın-
dır demiyor; «Türk Milletinindir.» «Yargı yetkisi».. 
halk adına değiL «Türk Milleti adına bağımsız mah
kemelerce kullanılır» diyor. 

Halk Meclisimiz yoktur, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi vardır. Onun için diyoruz ki, bu sol yuttur
malarına karşı çok uyanık olalım. 
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Soî, yurtta huzurun, refahıa ve istikrarın düş
manıdır. Bildiği 49 masaldır, 40'ı da İhtilâl tistüne-
dir. Ülkemizde milletin gözüönünde bir oyun sah
nelenmek isteniyor. Rejisörü, oyuncuları hepsi hazır. 
İşlenmekte olan tema şu: 

— Ülkede yapılan her iş, her şey bozuk ve kötü 
gösterilecek, 

— Yalan ve iftira her devirde olduğu gibi silâh 
olarak kullanılacak, 

— Her şey, her yer, her müessese karma karışık 
hale getirilerek, tahrip edilecek, 

İşte parola bu. Bunun nereye varacağını, sonun
da ne hale getirilmek istendiğimizi hepimizin derin 
derin düşünmesi lâzımdır. 

Değerli Senatörler; 
Milletimizi yılgın, küskün ve bezgin hale getir

mek maksadiyle "sokağı çalıştıranlar, huzursuzluğa 
kara bir bulut gibi ülkenin üzerinde yaygınlaştırma-
ya kalkışanlar elbette bir hedefe varmak çabasında
dırlar. Bu kahrolası propaganda ve eylemler millet! 
rejimden soğutma oyunlarıdır. Günümüzde enter
nasyonal komünizmin el atmadığı yer yol;tur. Hürri
yet rejimini yok etmek için giriştikleri mücadele 
tarzı meydandadır. Mevcut Hükümetlere ve iktidar
lara yöneltilmiş gibi görünen tahrip saldırılarının asıl 
Risksadı Türk Devletini yıkmaktır. 

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yaşatmak niye
tinde isek, bunları iyi teşhis etmek ve saf djşı bırak
mak başlıca görevimiz olmalıdır. Dünyayı sarmaya 
niyetlenen komünizm için Avrupa, Asya, Afrika, 
Amerika velhasıl bütün kıtalarda bir ideoloji kavga
sı başlatılmış ve sürdürülmektedir. Dünyada huzur
lu ülke kalmamıştır. Sokak olayları, tedhiş!er, bas
kılar alıp yürümüştür. Yani şunu demek istiyoruz 
ki; bunlar sadece Türkiye'mizde cereyan etmiyor, 
dışarıda hazırlanıp ülkemize sokulan komüîîizan ha
reketler; millî kalkınmamıza, huzurumuza ve refahı
mıza çevrilmiş bir silâhtır. Bugüiî komünizm o ha
le gelmiştir ki, kendi arasında bile kıyssîya mücade
le halindedir. Bir Leninci ile Maocuyu yan yana ge
tirmek imkânı yoktur. Eğer yan yasa gelmiş gibi gö
rünüyorlarsa, kendileri için müşterek düşman say
dıkları bir zihniyeti yek etmek için birleşmişlerdir. 
O kuvveti, o zihniyeti tesirsiz hale getirdikten sonra 
aralarında yine kıyasıya bir mücadele başlamaktadır. 

Bakınız anarşistlerin ellerinden ve gizledikleri 
yerlerden bulunup çıkardan silâhlara, bombalara, çe
şit çeşit imha ve tahrip aletlerine. Bunlar nerelerden 
getiriliyor, ne maksatla getiriliyor? Türkiyeyi daha 
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] iyi günlere, Ak Günlere kavuşturmak için mi?.. El
bette hayır. 

İşte biz Adalet Partisi olarak sokağa ve anarşiye 
karşı olalım derken, okullardan her çeşit anarşiyi sö
kelim atalım derken, Devleti tahripten kurtaralım 

j diyoruz, Yoksa hürriyetleri kısalım keyfî bir idare
ye gidelim, muhalefetten kurtulalım gibi düşünceleri 

j kafamızdan dahi geçirmiyoruz. 

Anayasamızda yer almış bulanan karma ekono
mi sistemi Atatürk'ün bir görüşüdür. Atatürk libe
ral kapitalist ekonominin de, komünizmin de kar-
şısıda olmuştur. Onun devlet felsefesinde «İzm» yok
tur. Yoktur; ama sosyal karakterli Demokrasi de 
onun Cumhuriyetinin temel taşlanndandır. Dikkat 
ediniz Atatürk'e karşı koyanlar, «Atatürk ne yaptı?» 
diyenler, «Gardrop devrimcisi» diyenler bir noktada 
birleşiyorlar: O da, Atatürk düşmanlığı ve Atatürk'ü 
inkâr... Çünkü onlar bugünkü rejime de düşman
dırlar. 

Yukarıda, millî devlet, milliyetçilik gibi önemli 
konulardan, â^rhta karşı olan güçlerden, onların hi
maye ermek isleyenlerden bir nebze bahsettikten 
sonra; şimdi de sosyal devlet kavramından neler an-

I ladiğimîzı açıklığa kavuşturalım. 
Bizim anlayışımıza göre, sosyal devletin başta 

gelen önemli özelliği sınıf kavgasına karşı oluşudur. 

Sosyal devlet, sosyal kesimler arasında uçurum 
değ;!, uyum yaratan uygulamadan yanadır. Millî gc-
lirin, dağılımında sosyal adalet kavramından harc-

j ket eder. Tabanla tavan arasındaki dengeyi sağlamak 
i için tedbirler ahr. Vergi kaynaklarını geliştirir. Ver

gi ziyaı ve vergi kaçakçılığına karşı tedbirli ve uya
nık olur. Bölgeler arası dengeli kalkınmayı plan ve 
programlarının baş^a ahr. Böylece ezen, ezilen, sö-

! mısrcn, sömürülen gibi sosyal devlet kavramı ile bağ-
1 daşmayan adaletsizlikleri önlemiş olur. Ülke içinde 

banşı ve huzuru sağlar, ülkenin büyümesi ve zen-
' g:°f?Jcşmesi için bütün kaynakları zaman kaybetme

den harekete gsçirir. 
Sayın üyeler; 
Çağanızda modern devlet yönetimi için en ileri 

ve mükemmel model hiç şüphesiz «Sosyal Devlet» 
a«*ayışs ve uygulamasıdır. Sosyal Devlet kavramı; 
komünizm, faşizm gibi her türlü dikta rejiminin kar-
Şîsmdadır. Yani sosyal devlet komünizmin de, 
faşizmin de, panzehiridir. Ekonomik, Malî ve 

j sosyal çatışmayı önler. Vatandaşın insanca ya
şamasın?, çağm nimetlerinden faydalanmasını 

[ sağlar. Fertlerin hak ve hukukunu korur, Hür-
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riyet, mülkiyet haklarım garanti altına ahr. Kim
senin aç, açtık, hasta ve bakımsız kalmamasını te
min eden. Sosyal müesseseler kurar veya kurdurur. 
İşsizliği önler. Hür teşebbüse, devtetia ve milletin çı
karlarını sömürtmeyecek tarzda destek olur, öncü 
olur, 

İşçi - işveren arasmdaki iş barışan yürütmek iç„:n 
kanunlcr çıkarır, tedbirler alır. Çalışanın, kazana
nın; yani meşru kazancın karşısında değü, yanında
dır. Vergi adaletini sağlar; çok kazanandan çok, az 
kazanandan az vergi alır. Dar ve düşük gelirliyi ko
rur. Öğretimde fırsat eşitliğini sağlar. Okuyacak, ye
tişecek kabiliyetli gençlere imkân sağlar. 

Biz Adalet Partisi olarak Anayasamızın da ön
gördüğü sosyal devlet kavramını Hükümet okluğu
muz her dönemde uygulamalarımızla ortaya koymu-
şuzdur. Bu yoldaki çalışmaları desteklemekleyiz. 
Hürriyetçi demokrasinin ayrılmaz unsurları arasına 
katılmış bulunan sosyal devlet kavramını bugünkü 
Hükümet de titizlikle yürütmüş ve yürütmektedir. 

Sayın senatörler; 
Bu inançla Hükümetimiz 1975-1976 yılları içinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sosyal kapsamlı 
kanun tasan paketleri sevketmjş, 22 aylık iktidar dö
neminde bir çok engellere ve zorluklara rağmen ül
ke ve millet yararına altmış küsur tasarı ve teklif 
kanunlaştırılabilirmişiir. Milletimizin sosyo-ekonomik 
yaşantısı için büyük bir hizmet adetliğimiz bu ka
nun ve tedbirlerden bir nebze bahsetmeyi faydalı gö
rüyoruz. 

Malî portesi bütçeye 10 milyar lira olarak yan
sıyan ve 750 bin kişinin faydalandığı Devlet Memur
larının intibakları ve Personel Haklarının Düzenlen
mesi ile ilgili 1897 sayılı Kanun. 

1327 sayılı Personel Kanununun yan ödemeler
le ilgili huzursuzluk yaratan tatbikatının aksaklıkla
rım kaldıran, en az yan ödeme ayda 3Ö0 lira olmak 
üzere bütün memurların yan ödeme almasını sağla
yan ve 863 bin kişinin faydalandığı kararname; ma
lî portesi 7 milyar 714 milyon liraya Yaran ayrıca as
kerî hâkimlik mesleğinde bulunanlarla Üniversite 
eğretim üyelerine önemli ölçüde ödenek ve yan öde
me verilmesini sağlayan ve bütçeye yılda 4 milyar 
062 milyon liralık bir malî yük tahmil edecek olan 
tedbirler. 

1 . 6 . 1976 tarihinden geçerli ohîîak üzere asga
rî ücretler % 50 artırılarak 60 liraya çıkarılmıştır. 
Buna muvazi olarak 15 nci derecedeki memurlara 
yapılan fark ödemeden dolayı bütçeye 300 milyon 
liralık bir külfet yüklenmiştir. 
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İşçi emeklilerinin durumu ele alınarak 1912 sayı
lı Kanunla asgarî ücreti 540 lira olan işçi emeklile
rinin aylık asgarî ücretleri 12 . 9 . 1976 tarih ve 
7/12406 sayılı kararname iîe 1 000 liraya yükseltil
miştir. 

Bu arada kadın işçilerin 20 yılda emekli olmala
rı sağlanmıştır. 

Yıllardan beri büyük bir sorun olan emekli işçi
lerin eş ve çocukları ile ana babalarının ücretsiz te
davilerinin temin edilmesi gerçekleştirilmiştir. 

İşçilerin türlü nedenlerle değerlenmemiş geçmiş 
hizmet yıllarının borçlanma suretiyle emekliye sayıl
maları sağlanmıştır. Bütün bu tedbir karşılığında yıl
da bütçeden 1,8 milyarhk bir ödeme yapılmıştır. 

Memur emekli ikramiyeleri her fiilî hizmet yılı 
için bir maaş olarak 2013 say ıh Kanunla 30 maaşa 
çıkarılmıştır. Bu imkândan 1 . 3 . 1974 ile 1 . 3 . 1976 
tarihleri arasında emekli olan 55 000 memur istifa
de etmiş ve bu yüzden 2 milyar 120 milyon liralık 
ödeme yapılmıştır. 

2013 sayılı Kanunla 1 . 3 . 1970 öncesi emeklile
rin intibakları yükseltilerek 150 bin memurun duru
mu düzeltilmiş ve yılda 900 milyon liralık bir ödeme 
yapılmıştır. 

1985 sayıh Kanunla İstiklâl Savaşımızın kahra
man gazilerinin maaşı 300 liradan 765 liraya çıkarı
larak 85 gösterge çarpı katsayı esası getirilmiştir. Bu 
suretle 3S 000 gazimize ödenmek üzere yılda 212 mil
yon lira bütçeye ek ödenek konmuştur/Aynı Kanun
la Kore'de savaşan 21 000 adet gazimize maaş bağ
lanması sağlanarak, bu maksatla yılda 193 milyon 
liralık ödenek bütçeye konmuştur. 

Devlet kadrolarında çalışan 150 bin kadın me
murun 20 yılda emekli olmaları sağlanmıştır. 

2022 sayılı Kanunla 65 yaşını doldurmuş muhtaç, 
güçsüz, kimsesiz ve sakat kimselere maaş bağlanması 
iîe ilgili Kanunun yurt çapında büyük yankı yarat
tığı malumunuzdur. Bir milyon vatandaşımızın, 
Mart ayından geçerli olarak yararlanacakları bu Ka
nun, bütçeye 7 milyar 200 milyon liralık bir yük ge
tirmektedir. Saym Demirel'in, «Yoksul ve güçsüz her 
eve bir fabrika» diye isimlendirdiği bu büyük sosyal 
hizmetle mevcut Hükümetin övünmesi en tabiî ha
kidir. Muhtaç ve güçsüz vatandaşımızı el açmaktan 
kurtaracak bu kanunun müzakerelerini hatırlıyorum. 
sayın muhalefet o zaman bu kanun için «Sadaka 
Kanunu» demişti. Ne hikmettir ki bir süre sonra bu 
sosyal esere sahip çıkmak açıkgözlülüğüııü gösterme
ye kalkışmıştır. 
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Üniversite Personel Kanunu ile üniversite men
suplarının personel hakları düzenlenmiş ve bu suret
le üniversite eğitim kadrolarına olan ilgi sağlanmış
tır. Bu maksatla bütçeye 350 milyon liralık bir öde
nek konmuştur. 

İşçi kıdem tazminatları 30 maaşa çıkarılmış ve 
bunun 24 ayı vergiden muaf tutulmuştur. 

Gemi Adamları Kıdem Tazminatı Kanunu çı
karılmıştır. 

Bir milyona yakın yurt dışında çalışan işçimizin 
askerlik görevlerinin 29 yaşma kadar ertelenmesine 
ait Kanun çdtarıîmıştır. 

İşçi pasaport harçları ve vizelerinin işçiler lehine 
değiştirilmesi hakkındaki kanun çıkarılmıştır. 

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanuna 
göre çalıştırılan koruma bekçilerinin S. S. kanunu 
kapsamına alınması hakkındaki Kanun çıkarılmış
tır. 

Zat ve ev eşyası ithâlinde vatandaşların içtimaî 
ve malî durumlarına göre işlem yapılmasını öngö
ren kanun hükmü yürürlükten kaldirıînııştır. 

Gecekondu önleme bölgesinde ev yaptıranlara 
verilen kredinin faiz hadleri düşürülmüştür. Bu su
retle 10 milyonluk faiz yükü hafifktilmiştir. 

Bağ-Kur kaynaklarından küçük esnaf ve sanat
kârlara toplu işyeri ve konut kredisi verilmesi sağ
lanmış ve bu maksatla konulan 600 milyon liralık 
tahsisatın 345 milyon lirası kullandırılmıştır. 

2026 sayılı Kanunla 1 . 1 . 1976 tarihinden geçer
li olarak küçük çiftçi vergi muafhğı 30 binden 60 
bin liraya, balıkçıîannki de 40 binden 75 bin liraya 
yükseltilmiştir. 

S. S. K. tarafından verilen işçi konut kredileri 
2 . 9 . 1976 gün ve 7/12365 sayılı Kararname ile 
150 bin TL. sına çıkarılmıştır. 

1.922 sayılı Kanunla 1425 sayılı Kanuna ekli gös
terge tablosu değiştirilmiş, emekli dul ve yetimlere 
ödenmekte olan aylığın alt sınırı 989,50 TL. ile 1090 
lira arasında yükseltilmiştir. Bundan 118 bin kişi 
faydalanmış ve bu maksatla bütçeye yılda toplam 
480 milyon lira konmuştur. 

1923 sayılı Kanunla 926 sayılı Kanunun bazi 
maddeleri değiştirilmiş ve 1 . 3 . 1975 tarihinden ön
ce emekli olan veya ölen subay, astsubay ve jandar
ma uzman çavuşlarının intibakları yeniden düzen
lenmiştir. 

1976 sayılı Kanunla yedek subay okulu öğren
cileri ile malul olan erlere bağlanan aylıklar yüksel
tilmiştir. Bu Kanundan 32 bin kişi faydalanacak ve 
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I bu maksatla bütçeden yılda 31 milyon fazla ödeme 
yapılacaktır. 

Böylece Hükümetimizin gerçekleştirdiği toplu
mun sosyal dertlerine çare getirici nitelikteki sosyal 
muhtevalı kanun ve kararlara kısaca temas ettikten 
sonra, yine aynı maksatlarla T. B. M. M.'ne sunul
muş bulunan sosyal muhtevalı kanun tasarılanndan 
sırassyie kısaca bahsetmeyi faydalı görüyoruz. 

1. Genel Sağlık Sigortası: 
Meclis gündemlerinde bulunan 31-32 milyon 

yurttaşımızı sağlık bakımından sigortaya kavuştura
cak tasarı kanunlaşırsa bütçeye yükü 1,5 milyar lira 
olacak ve yılhk giderleri de tahminen 4 milyar 693 
milyon lirayı bulacaktır. Bu suretle yıllardır özlemi 
çekilen Batı demokrasilerinde senelerce evvel ger
çekleştirilen büyük bir sosyal sorun, ülkemizde de 
mesele olmaktan çıkacaktır. 

2. Tarım Sigortası : 
Meclislere sunulmuş bulunan bu tasarı ile tabiî 

afetlerden zarar gören bitkisel ve hayvansal ürünler
le çeşitli hastalık ve afetlerden zarar gören hayvan
lar sigorta kapsamına alınacaktır. ÜBkemizin sosyal 
ve ekonomik yapısı dikkate alınırsa, % 65'î çiftçi 
olan yurttaşlarımızın 26 milyonu bulan kitlesinin bu 
sigorta ile muhtemel afet ve zararlardan korunması 
sağlanmış ve Türk çiftçisine büyük ve unutulmaz 
bir hizmet yapılmış olacaktır. 

Meyak, İyak, Bağ-Kur Kanun tasarıları kanun
laştığı takdirde, memleketimizde birçok sosyal me
selelerin feraha ve halledilmiş duruma getirileceğine 
inanıyoruz. 

Meclise sevkedilmiş olan Bağ-Kur tasarısına tabi 
olanların emeklilik yaşları ile ilgili değişiklik yapıl
makta ve yeni basamak seçme hakkı tanınmaktadır. 

Köye götürülen hizmetlerden alman katkı payı 
ile ilgiii teklif malumlarınızdır. Birkaç gün önce Cum
huriyet Senatosunda konuşulup kanunlaşmıştır. Böy
lece Türk köylüsüne yol, su ve elektrik tesislerinin 
kurulmasında köylüden pay alınmaması suretiyle bir 
ferahlık getirilmiş ve bu kanun bütçeye yılda takri
ben 1 milyar liralık yük talimi! etmiştir. 

Köy ve mahalle muhtarlarına aylık bağlanması
na ait Kanun tasarısı halen Mecliste görüşülmekte
dir. Öyle sanıyoruz ki, bugünlerde yahut da bugün 
kanunlaşacaktır. Bu tasarı kanun haline geldiği tak
dirde, 500 nüfuslu köylerde 60 x katsayı, nüfusu 
500'den fazla olan köylerde 90 x katsayı olmak üze
re ödeme yapılacaktır. Bundan 40 bin civarında 
muhtar istifade edecektir. Bu kanunun malî portesi 
300 milyon lira civarındadır. 
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Gelir Vergisi Kanunu tadil tasarısı henüz eîe 
alınmamıştır; fakat ele alındığı takdirde, yılda 13 
milyar 800 milyon lira civarında vergi azaimasım 
öngören asgarî geçim indirimi düzenlemesi sağlan
mış olacaktır. 

Küçük esnaf ve sanatkârların defter tutma mec
buriyetinden kurtarılması ve ciro hadlerinin yüksel
tilmesi sağlanacaktır. 

Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelenmesi ve faizsiz taksitlendn ilmesine iliş
kin tasarı, 

Yurt dışındaki işçilerin tasarruflarının daha iyi de
ğerlendirilmesini amaçlayan kanun tasarısı, 

Afetlerden zarar gören ve üretici gücünü kaybe
den köylü ve çiftçilere yardım fonu kurulması hak
kında kanun tasarısı ki, bu tasarının yıllık malî por
tesi 1 milyar lira civarındadır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının Türki
ye'de geçerli diploma almalarının kolaylaştırılması 
hususundaki kanun tasarısı, 

Tarım ve orman işçilerinin Sosyal Sigorta kapsa
mına alınması hakkında kanun tasarısı. 

Ev hizmetlerinde çalıştırılanların Sosyal Sigor
ta kapsamına alınması hakkındaki kanun tasarısı. 

Emlâk Yergisinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, 

Gümrük Kanununda, işçilerle ilgili bazı yeni hü
kümlerin getirilmesi hakkında kanun tasarısı. 

Yurt dışında çalışan işçilerin hizmetlerinin Tür
kiye'de geçen hizmetleriyle birleştirilmesini mümkün 
kılan kanun tasarısı.. 

Bu sosyal amaçlı yönü çok ağır basan kanunlar, 
fukaralıkla savaşta ve iç huzurun yaratılmasında 
Devlete düşen görevlerin neler olduğunu bilen bir 
iktidar döneminde ele alınmıştır. Sosyal devlet üze
rinde münakaşa edenler, yukarıda sıraladığımız ka
nunlarla yine bu doğrultuda olan ve kanunlaşmaları 
için büyük gayret sarfettiğimiz tasarı ve teklifleri 
gördükten sonra hâlâ direnmelerinde ısrar edecek
ler mi orasını pek bilemiyoruz?.. 

Sayın üyeler; 
Devletlerin karakterleri, içinde bulundukları ça

ğın özelliklerini taşır. Bugünkü devlet anlayışı ile 
çağlar öncesi devlet felsefesi arasında elbette büyük 
farklar vardır. Bugünkü devlet kavramı içinde hu
kuk, sosyal adalet, sosyal güvenlik ilkeleri büyük ağır-
hk taşır. 

Biz Türkler, yüzyıllar boyu devletler kurmuş bir 
milletiz. Bugünkü Devletimiz, tarihin derinliklerin

den süzülüp gelen engin tecrübelerimizin en sonun
cusu ve en mükemmelidir. Bu yüzden Türkiye Cum
huriyeti Devletinin üzerine toz kondurmamak için 
her türlü gayreti göstermeliyiz. 

Devlete yöneltilen yıkıcı ve yıpratıcı saldırılar 
nereden, hangi yönden ve kimlerden gelirse gelsin 
karşısında olmalıyız. Bazıları Türk Devletine karşı 
girişilen saldırılan bugünkü mevcut Hükümet döne
minde başlamış gibi göstermeye çalışmaktadırlar. 
Halbuki, bugün cereyan eden huzursuzluk ve sokak 
olayları çok eskilerden başlatılmıştır. 

Enternasyonel komünizmin hazırlaya geldiği 
olaylardır. Bunlar ta Kurtuluş Savaşına kadar uza
nır. Dönem dönem yer altına kayan, zaman zaman 
su yüzüne çıkan komünizan faaliyetler, bilhassa 
1960'dan sonra gemi azıya almıştır. Bugünkü Hükü
metin sırtına bir kambur gibi yükletilmek istenilen 
olayların kökünde dünler, evvelki günler yatmakta
dır. Uzağa gitmeye lüzum yok; Cumhuriyet Senato
su ile Millet Meclisi tutanakları incelendiğinde ted
hiş olaylarının, eylemlerin nasıl başlatılıp azdırıldık
tan açıkça görülmektedir. Bu tutanaklar, Devletten 
taraf olanlarla Devleti yok etmek isteyenlerden yana 
olanların çekişmeleri ile doludur. O çekişmeler ve 
ağır tartışmalarda anarşistlere, gerilla taslaklarına 
arka çıkanlar, onların haklı olduğunu açık açık be
yan edenler; yani bugünkü huzursuzlukları yaratanlar 
şimdi günahkâr ve suçlu aramaktadırlar. 

Sayın üyeler; 

1960'ı takip eden dönemdeki siyasî gelişmelere 
göz atmadan bugünkü olaylara teşhis koymak çok 
yanıltıcı olur. Bir defa, 1960 bunalımı devlet kav
ramını sarsmıştır, devlet güvenini zedelemiştir, Par
lamentonun itibarını düşürmüştür. Millî iradenin 
gerçek temsilcisi olan T. B. M. M.'nin birkaç saat için
de alaşağı edildiğini görenlerde, Devlete karşı saygı 
azalmıştır. 

Bütün bu olup bitenlere rağmen, 1961 seçimleri
ne gösterilen ilgi, vatandaşın sandık başına koşması, 
demokrasiye bağlı olanları sevindirmiştir. Aziz Mil
letimizin hürriyetçi parlamenter rejime tutkunluğu
nu gösterir güzel bir örnektir bu. 

Ancak, Meclislerin şartlı açılışı üzüntü yaratmış
tır. Cumhurbaşkanının şartlı seçilişi, Meclislerin çı
karacağı kanunlara ambargo konmaya kalkışılması 
kolay kolay unutulacak olaylar değildir. Bunları hür 
parlamenter rejim anlayışı ile bağdaştırmak imkân
sızdır. 
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Askerî müdahaleler karşısında, sade vatandaşta 
uyanan tepkiye mukabil, maalesef sözde aydın geçi
nenlerin vurdumduymazlığı, aydınlara karşı duyu
lan saygıyı ve güveni çok zedelemiştir. Eğer bu ki
şiler oy müessesesine o sade vatandaşlar kadar say
gılı olmasını bilselerdi, Türkiye'nin haşnıa böyle 
olaylar gelmezdi. Nitekim, parlamentonun açılışmdan 
birkaç yıl sonra 22 Şubat ve 21 Mayıs hareketleri 
baş göstermiştir. 

Bu siyasî ve askerî olayların sosyal ve ekono
mik bünyemizde yarattığı sarsıntılar hâlâ müşaha-
de edilmektedir. 1961-1965 yılları arasında 4 koalis
yon hükümeti kurulmuştur. Cumhuriyet Senato
sunda ve Millet Meclisinde çok şiddetli siyasî mü
nakaşalar sürdmülmüştür. Bu sallantılı ve karışık 
dönem, 1965 genel seçimlerine kadar devam etmiş
tir. 

1965 seçimlerine C. H. P. Orduyu arkasında 
göstermek kteyen bir imajla katılmıştı. «C. H. P. 
+ Ordu = İktidar» sloganını yurt sathına kasıtlı 
olarak yaymışlardır. Bu da yetmezmiş gibi, «A. P, 
seçimi kazansa dahi iktidar ona verilmeyecektir,» 
tarzında tehditler savurulmuştur. Neticede C. H. P. 
seçimlerden % 10 kayıpla çıktı. 

1965 seçimlerinde Adalet Partisi ise % 53'ü 
bulan bir çoğunlukla tek başına iktidar olmuştur. 
240 milletvekili ile Meclise gelen Adalet Partisi, 
Hükümeti kurar kurmaz Milletimizin özlediği hu
zuru temin için gayretlere girişmiştir. O zamanlar 
A. P. İktidarının 10 aydan fazla yaşayamayacağını 
söyleyen kehanet sahipleri çıkmıştır. Adalet Partisi 
1969 seçimlerine kadar iktidarda kalmış, memleke
ti de huzur ve istikrar içinde yönetmlşîir. Kimseyi 
aç ve açık bırakmamıştır. Büyük kalkınma hamle
lerine girişmiş ve bunlarda da başardı olmuştur. 

Ayrîca, 1966 ve 1968 yularında yapılan kısmi 
Senato seçimleri ile mahallî seçimleri de yine Ada
let Partisi kazanmıştır. Bu başarılar, muarızlarımı
zı pek çok üzmüş ve sinirlendirmiştir. A. P. karşı
sında Parlamento içinde ve dışında cepheler kurul
muştur. Kolay kolay seçim kazanıp iktidar olama
yacaklarım ve A. P. sini alaşağı edemeyeceklerini 
anlayanlar şiddet ve tehdit yollarına sapmışlardır 
Yavaş yavaş üniversiteler karıştırılmaya, sokak 
kışkırtılmaya başlanmıştır. O günlerde moda ha
lini alan, sosyal hayatımızda olumsuz izler bırakan 
bir olay cereyan etmiştir. O da şudur: 

Atatürk'e izafe edilen «Bursa Nutku» ortaya sal
mıştır. Bu metne göre, güya Atatürk gençlere, «Dev-
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İçtin polisini, jandarmasını, hâkimini taramayınız;» de
miş; yan] Devlete karşı geliniz, kanunları dinlemeyi
niz şeklinde bir beyanda bulunmuş... Atatürk, mace
raperestlere, anerşis ilere kendi kurduğu Devleri gelin 
yıim der. Olur mu böyle şey?.. Bu sözde nutuk, ba
hane edilerek şiddet olayları daha yaygın hale getiril
mek istenmiştir. Elbette bunların hepsi ülkeye sızan 
kondinisK! faaliyetlerin neticesidir. 

Yer yer Atatürk'e de dil uzatanlar da görülüyor
du. Bazı türedi yazarlar .açıklan açığa komünizmi öv
meye bcşiamsşiardı; «Sokağa çıkacağız, kan dökece
ğiz» dîye yazabiliyorlardı ve bazı C. H. P.'li sözcü
ler de ba kürsülere gelip, «Ben de bu yazının altona 
imza aîarım» tamuda konuşsbiliyorlardı. 

Fikir kulüpleri, Dev-Genç, TÖS, DİSK gibi yı
kıcı siyaseti kendilerine görev sayan kuruluşlar soka
ğı karıştırmak, memleketi yavaş yavaş uçuruma sü
rüklemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. 

Anayasa ve yssa'ann ölçüleri içinde, meşru yol
lardan yü"ür=iek varken kanunsuzluğu, tedhişi tavsiye 
ve tahrik eden zihniyet Meclislere kadar girebilmişti. 
Meclis zabıtlarında bugünkü C. H. P. Genel Başka
nına ait aşsğîdaki konuşmayı dikkatinize sunuyorum : 

«Dc-vîelten, Hükümeiten umudunu kesen halk 
Anayasanın tein verdiği, hatta emrettiği toprak refor
munu yer yer kendisi gerçekleştirmeye başlamıştır. 
iki Iıarekei, ne jandarma ile ne teknolojik buluşlarla 
ne de yasalarla önlenemez. 

Bütün yasaların, üstünde Anayasa., onun da ötesin
le doğa yasaları, tabiat kanunları vardır.» diyebiliyor
du. Daha da sonra : 

«Yrşam hakkı, iddia ettikleri topraklan işgale gi
rişen kÖ3'Hi!eri hiç bir güç durdıirsmaz.» 

Şu okuduklarım kışkırtma değil de nedir?.. Bu 
hzjzn lalettayin kimsenin ağzından çıkmıyor. Bu tah
rip tohumlan, snyın Ecevit'in ağzından vatan sathı
na yaylıyordu ve Meclis zabstlanna tescil ediliyordu. 

Bugün bütün anarşik olaylardan ve sokaktan so
rumla tutulmaya çalışılan sayın Demire!, o zamanlar 
Başbakan olarak sayın Ecevit'e şu cevabı veriyordu : 

«Türk Anayasasını herkes istediği gibi aıri&iî^a 
mtziHi değildir. Türk Anayasasında haklar var, veci
beler var. Evvelâ Türk Anayasası hukukun i&ünlüğü 
prensibini kabul ediyor. Hukukun üstünlüğünü ka
bul ettiğiniz takdirde kanunları kabul edeceksiniz. Hu
kukun üstünlüğünü kabul ettiğiniz yerde zor yok, 
zorbahk yok, ibkakı hak yok. Bunlar bir nizasnı te
sis etmek ve bir nizamı korumak için. 

72 — 
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Diyorsunuz ki, gidiniz şu toprağı işgal ediniz. 
Etil... Peki ondan daha kuvellisi geldi, çık buradan 
dedi. Ne diyecek? Kime şikâyete gidecek?» 

Ve konuşamsmra biraz aşağısında, sayın Demire!: 
«Gasbı teşvik ettikten sonra, yağmayı teşvik ettik

ten soma kime, ne hesap soracaksınız?» 
Diye acı acı gerçekleri ortaya koyuyordu ve diyor

du ki : 
«O zaman bizi, «Âmme nizamını ıdçin korumu

yorsunuz?» diye sorumlu tutamazsınız. Bu kürsüden 
halkı kanunları tanımamaya 'teşvik edemezsiniz. Bu 
akim alacağı iş değil, jandarma, polis kimin? Devle
tin jandarması, Devletin polisi nizamın bekçileri. 
Bunları tanımazsanız Devletin otoritesini sıfıra indi
rirsiniz» dedikten sonra Demire! kürsüden şöyle hay
kırıyordu : 

«Ne çıkacaktır anarşiden? Milleti birbirine boğaz
latacaksınız.» 

İşte iki büyük partinin iki lideri böyle konuşuyoı 
lardı. Kimin doğru ve dürüst yolda okluğu zaman 
bütün çıkpaıkhğı ile göstermiştir. Bugün kalkıp da 
Adalet Partisine ve onun liderine sual soranlar, ilk 
cV.ee bu soruları kendi vicdanlarına yöneltsinler. 

Sayın üyeler; 
Bu tahrikler, bu teşvikler böyle sürer gider ve bir 

gün gelir sayın Ecevlt nihayet Başbakan olar. Şimdi 
biz soruyoruz : Sayın Ecevit Başbakanlığı düzenlin
de, «İşgale girişen köylüleri hiç bir güç durduranız» 
diye kışkırttığı bu masun insanlara kaç karış veya 
ki.ç avuç toprak vermiştir? 

Bütün bu fevkalâde zor şartlara rağmen Adalet 
Partisinin iktidar olduğu dönemde keyfiliğe kaçmadan, 
sıkıyönetime başvurmadan ülke yönetilmiştir. Biz, dai-
jna Devleti, hukuk devletinin geerktirdiği kendi meş-
ru güçleri ile ayakta tutmaya çalıştık ve bunda da 
muvaffak okluk. Yeterli müeyyidenin bulunmadığı yer
de, zorbalığa, kanunsuzluğa asla başvurmadık. Anaya
sanın öngördüğü yollardan geçerek gerektiğinde Mec
lislerin önüne geldik, kanun tasarılarımızı onun yüce 
iradesine sunduk. 

Adalet Partisinin 7 siyasî parti ile bir alay dernek 
ve meşhur solcu bürokratlarla ve tüm komünistlerle 
savaşa savaşa İ969 seçimlerine gelebilmiş olması cid
den büyük bir basandır. Muarızlarınız politikayı ve 
eleştiriyi artık ideolojik düşmanlık haline getirmeye 
başlamışlardı. 

Haziran 1970; TİP'e bağlı DÎSK İstanbul'da ve 
Kocaelin'de kışkırtmalar sonucu 1 5 - 1 6 Haziran olay
larını başlatıyor. Devletin emniyet güçlerine taşla so

payla saldırılar vukubuiuyor. Ancak vatanperver su
bay ve polislerimizin temkinli davranışları sonucu bü
yük ve kanlı olaylar önlenmiş oluyor. 1970 Haziran 
olaylarının amacı bir halk savaşı kışkırtmacılığı idi. 
Maalesef bu olaylara masum ve çalışkan bazı Türk 
işçileri alet edilmek istenmiştir. 

Bakınız sloganlara: 
«Askerler, subaylar, polisler; zulüm emrini dinle

meyin, halkla birleşin.» 
«Halk savaşı uzun ve çetin bir mücadeledir.» 
«Marksizm, Leninizm, Mao Çe - Tung düşünce

nin devrimci (İhtilâlci) bayrağını yükseltelim.» 
«Marksizm, Leninizm, Mao Çe - Tung düşüncesi 

işçi sınıfının düşüncesidir.» 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kim diyor 

bunları?... 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Bunlar o zaman yazılanlar, söy
lenenler; gelip tetkik edersiniz. 

«Devrim (ihtilâl) bir sınıfın bir diğer sınıfı yık
tığı, bir isyan, bir şiddet eylemidir.» 

1 5 - 1 6 Haziran'da İstanbul ve Kocaelin'de ce
reyan eden olaylarda işte bunlar söyleniyordu. 

Türkiye gibi komünizmin yasalarla yasaklandığı, 
ağır suç sayıldığı bir ülkede, hukuk nizamına, Dev
lete karşı açık açık suç işleniyordu. Bütün bu azgın 
saldırılar neticede durdurulmuştur. 

Kızıl güneşin doğmasını bekleyenlerin arzuları 
karsaklarında kalmıştı. Vatanına ve Milletine bağlı su
baylarımız, polislerimiz bu ihtilâl kıpırdamasını yelin
de bastırmışlardı. Bunun üzerine sıkıyönetim üân edil
mişti. 15 gün süren sıkıyönetimin yeniden uzatılması 
için yapılan Meclis müzakerelerini C. H. P.'si terk 
etmiştir. Bu hazin bir örnektin 

Sadece şu misâl dahi, ülke bütünlüğüne ve iç ba-
nşa kimin değer, verdiğini kimin aldırmadığını göster
meye yeter. 

Bundan sonra olaylar birbirini kovalayacaktı. Ül
kede huzuru, güveni yok etmek için sokak alabildiği
ne .çalışacaktı, öyle de oldu. 

5 Mart 1971 günü Orta Doğu Teknik Üniversite
sinde âdeta bir savaş 'başlamıştı. Üniversiteye sığman 
bir grup anarşist güvenlik kuvvetlerine binalardan 
ateş açmişti. Güvenlik kuvvetleri ile başlayan çatışma 
askerin ve subayların müdahalesi ile durdurulmak is
tendiği zaman ateşin şiddeti-artırılmıştı. Bu silâhlı sal
dırı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin üzerine idi. Devletin 
Silâhlı Kuvvetlerine saldıran bu kişilerin talebelikle 
ne ilişkileri olabilirdi? Arna yine de bunlar kınanmı
yordu, 

http://cV.ee
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Orta Doğu'da yapılan aramalarda ele geçen silâh 
ve cephane dehşet verecek mertebede idi. Dev-Gcnç, 
Türk Halk Kurtuluş Ordusu, Türk Halk Kurtuluş Cep
hesi, Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi gibi tama
men komünist zihniyetti yıkıcı faaliyet gösteren der
nek ve teşekküllerin karşısında muhalefet büyük bir 
suskunluk içinde idi. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Şimdi de Hü
kümettesiniz, haydi önîesenize. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 
(Devamla) — Sen yoktun yavrum o zamanlar, bile
mezsin bunları... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sıtma tutmuş 
korkusundan... 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 
(Devamla) — Söyle, ne söyleyebilirsen. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Şimdi de var 
bunlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — «Yavrum» diyorsun, 
«yavrum» ne demek?... 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Ataîay lütfen 
efendimi 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 
(Devamla) — Ne söyleyebilirsen söyle, sen avukatı 
mısın onun?,.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir de aklınca 
öğretmen geçiniyor. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Umumî Heyete hitap edi
niz lütfen. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir iktisatçı 
konaştursamza... 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 
(Devamla) — Sizin hepinize yetecek kadar zekâm var. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen Umumî Heyete hi
tap ediniz. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 
(Devamla) — O, hepinize yetecek zekâya sahip, ken
disini müdafa eder, aciz değil ve etti nitekim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi ge
leceğiz, cevabını alacaksın. 

SIRRI ATALAY (Kars) — «Yavrum» diyemez
sin, yavrum. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 
(Devamla) — Beğenmediğiniz öğretmenlerin peşinde 
koşuyorsunuz ama.., 

SIRRI ATALAY (Kars) — Devam evlâdım, de
vam, 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 
(Devamla) — Geç, geç oradan. 

SIRRI ATALAY (Kars) — «Yavrum» deme. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 

(Devamla) — Peki çocuğum diyorum. 
Banka soymak. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Devam evlâdım,.. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 

(Devamla) — Tabiî işinize gelmiyor değil mi?... O 
günler bunlara yan çiziyordunuz, geliniyordun kürsü
ye, bir tanesini tel'in etmedin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Geleceğiz, 
alacaksın cevabını. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 
(Devamla) — Etmedin... 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen Umumî Heyete 
hitap ediniz. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 
(Devamla) — Gelmiyor işine değil mi? Oradan baş
lıyor meseleler... Banka soymak, insan kaçırmak, 
bombalı saldırılar muhalefete sanki güç kazandırıyor
du. Bunlardan istifade ederek hâlâ iktidara saldırmayı 
marifet addediyorlardı. 

Bütan bu olanların Hükümeti beğenmemek, ikti
darı istememekle ilişkisi ne idi? 22 Ocak 1971 tari
hinde toplanan Millî Güvenlik Kurulu, Hükümetin ve 
diğer Anayasa müesseselerinin, Türkiye Cumhuriyeti
nin yaşaması ve yaşatılması yolunda kudret ve karar
lılık içinde bulunduklarını tespit ediyor ve 24.2.1971 
tarihinde aym Kurul bu düşüncelerinde ısrar ettiği 
halde, 12 Mart Muhtırası ortaya çıkıyordu. 

12 Mart Muhtırası üç maddeden ibarettir: Birinci 
maddede, Parlamento ve Hükümetin; anarşinin, kar
deş kavgasının ve ekonomik huzursuzluğun müsebbibi 
olduğu ileri sürülüyordu* 

İkinci maddede, bu durumdan üzüntü ve ümitsiz
liğe kapılan Silâhlı Kuvvetler, partilerüstü kuvvetli ve 
inandırıcı bir hükümetin, demokratik kurallar içinde 
kurulmasının zorunlu olduğunu belirtiyordu. 

Üçüncü maddede ise, Atatürk İnkılâpları doğrul
tusunda, reformları gerçekleştirecek böyle bir hükü
met süratle kurulmadığı takdirde, Silâhlı Kuvvetler ida
reyi doğrudan doğruya üzerine alacak id i 

Bu durum karşısında, Hükümet, Muhtıranın Ana
yasa ve Hukuk Devleti ile bağdaşır bulunmadığını ifa
de ettikten sonra istifa etti. Ne hazindir ki, «Demirel 
devrilsin de isterse ülke batsın.» diyecek kadar De
mirel fobisine ve krizine tutulanlar 12 Mart Muhtıra
sının sadece Hükümeti değil, aynı ağırlıkta T. B. M. M.' 
sini de itham ettiğini görememişlerdir. Bazdan 12 
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Mart Muhtırası karşısında sevinçten çılgına dönmüş
lerdi. O günlerde bir yazar şöyle yazıyordu: 

«İşte beklediğimiz proleter ihtilâli oluyor.» Hal
buki, bugün aynı ağızlar ve kalemler 12 Mart için 
«Faşist Yönetim» dönemi diyebiliyor. Muhalefet men
supları, Parlamentonun da ağır ithamlar altında bı
rakıldığını, kendilerinin de o Parlamentonun birer üye
si olduklarını âdeta unutmuşlardı. 

Demokrasiden yana olduklarını, zaman zaman 
rejimin sadık bekçisi bulunduklarım ifade edenler, 
seçimle gelenlerin seçimle gideceklerini sanki bilmi
yorlarmış gibi ilk günleri 12 Mart'ı alkışlamışlardı. 
Hükümet düşürmenin Parlamentoya verilmiş bir Ana
yasa hakkı olduğunu da unutmuş görünüyorlardı. 

Bu Muhtıra bunalımları söndüreceği yerde, kö
rükleyen bir tesir uyandırmıştır. Komünizan düzeni 
Türkiye'de tutturmaya çalışanlar, sokağı daha da hız
landırmışlar, yeni kurulacak hükümetin güvenoyu al
maşım dahi bekleyememişlerdir. «Ortalığın karışması
na, sokağın azıtmasına, Türkiye'nin bunalıma sürük
lenmesine sebep olan tek sorumlu ve hatta suçlu Hü
kümettir, Demireldir.» diyenler yeni olaylar karşısın
da nasıl da yine rahat rahat yüzümüze bakabiliyorlar
dı. 

Kaıdı ki Türkiye'de 1920'den başlamak üzere, 
1960 yılına kadar 25 defa komünizm yayılma faaliyet
leri gösterilmiştir. Devletçe alman tedbirlerle sarf dışı 
edilen bu hareketlerden hiç bir zaman devrin hükü
metleri mesul tutulmamış ve itham edilmemişti. Me
selenin ne yasa, ne reform, ne de gençî-'k bunalımı 
olmadığını, sadece ve sadece Türk Devletini tahrip ve 
yıkmak olduğunu 12 Mart Muhtırası sahipleri de an
laşmışlardı; amma iş işten geçmiş, ok yaydan çoktan 
tan çıkmıştı. 

Nitekim, 26 Nisan 1971 tarihinde sıkıyönetim ilânı 
zaruret haline geldi. Sıkıyönetime, partilerüstü Hükü
mete rağmen Maltepe Askerî Cezaevinden kaçanlar 
Niksar'dan 3 yabancı teknisyeni alıp Kızıldere'de öl-
dürebiîiyorlardı, 5 Mayıs 1972'de Jandarma Genel Ko
mutanını güpegündüz Çankaya'da kurşunlayabiîiyor-
lardı. 

Türk genci hocasını saymayacak, kanunları tanı
mayacak, mahkemeyi saymayacak, nizam tanımaya
cak; bunu yaratmak isteyen anarşi, telkîn yoiuyle genç
liğe hâkim olmak istiyordu. 

Baknız 29 Mayıs 1972 tarihli Güneydin Gazetesin
de neler yazılıyor: 

«12 Mart sonrası, sadece istanbul'da 3 aylık bir 
oaerasyon sonu, 2 milyar liralık silâh ve cephane ele 
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geçmiştir.» Daha ileride yapılan operasyonlarla bu 
rakam 7 milyar lirayı buluyor. Bu silâhların büyük 
çoğunluğu Rus ve Kızıl Çin yapısı idi. Bunlar nere
den geliyor? Kime geliyor, hangi maksatla kullanıl
mak için geliyordu? Bu mukadder sualin karşısında 
bazı malum zevat ve siyasî partiler sadece susmuşlar
dır. Ama, iş anarşistleri savunmaya geldi mi mesele 
değişmektedir. 

Devlete karşı girişilen bu saldırılarla seçimle gel
miş iktidarlan alaşağı etmenin bağdaşır hiç bir tarafı 
yoktur. Hükümet yapması lâzım gelen neyi yapma
mıştı? Eğer bütün olayların müsebbibi iktidar olsa 
idi, o gider gitmez her şeyin ve her yerin sütliman ol
ması gerekmez miydi? Hükümet, tedbirlerini bilhas
sa sokağa ve anarşiye karşı ne ile sürdürecekti? Kol
luk kuvvetleri ile değil mi ve gerektiğinde sıkıyöne
tim ilân edip Silâhlı Kuvvetlerin eliyle değil mi? 
Ama, 12 Mart'ta mekanizma tersine işletilmeye çalı
şılmıştır. Ordu, emrinde bulunduğu Hükümeti ve Par
lamentoyu suçlamış, onun emrinden çıkmıştır. 

Siyasî partiler ne bir komite, ne de bir milis teş
kilâtıdır. Hele Adalet Partisi Anayasanın tanıdığı si
yasî parti oluşunun dışında, hiç bir art düşüncesi ol
mayan demokratik ve anayasal bir siyasî kurtuluş
tur. Medenî, Hukukî ölçüler içinde kalan Adalet 
Partisi kendisine yasaların gerektirdiği görevleri bü
yük bir içtenlikle ve dürüstlükle yerine getiren bir par
tidir. Bu bakımdan 12 Mart Muhtırası muvacehesin
de Adalet Partisini kınamak insaf ölçülerine sığmaz. 
Muhtıra sahiplerinin gerçekleri öğrenmeden, olayları 
derinliğine inceleyemeden bu Muhtırayı verdikleri, 
zamanla ortaya çıkmıştır. Anarşistler mahkemelerde 
maksatlarını açıkça haykırmışlardır. Onların reform
la falan ilgileri yoktu. Komünist bir düzen kurmak 
için yollara dökülmüşlerdi. Buna rağmen bazı siyasî 
partiler, anarşistlerin mağduriyetini açıkça ifade et
mekten çekinmemişlerdi. Mevcut düzene, Anayasaya 
ve Devlete hem bağlı olduğunu ifade edip, hem de 
bu kişileri savunmak ne ile bağdaşabilir? 

Sayın üyeler; 
Üzerinde sık sık tartışma yapılan meselelerden bi

risi de «Af» konusudur. Devlete silâhlı saldırıda bu
lunanlar, rejimi yıkmaya çalışanlar mahkeme kararı 
ile suçlan tespit olunup hüküm giymişlerdi. Bunlar 
1973 seçimlerinden sonra serbest bırakılmışlardır. Ko
münist olduklarını, mevcut düzeni yıkmak için ör
gütlendiklerini yargı organları karşısında fütursuzca 
itiraf edenler, yaptıklarından en küçük bir nedamet 
duymayanlar Türkiye Büyük Millet Meclisine rağmen 
Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmışlardır. 
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Şöyle ki, Meclislerde -Af Kanunu tasarısı görüşü- { 
lürken, komünist ye anarşisûerln affını istisna eden 
5 nci maddenin bir bendi, sonradan C. H. ? . tarafın
dan Anayasa Mahkemesine götürülmüştür. Anayasa 
Mahkemesi 5 nci maddenin bu bendini iptal etmek 
yoluyîe Meclislerin affetmediği saçlar ve suçluları Af 
Kanununun kapsamıma ithal etmiştir. 

Af, Türkiye Büyük Millet Meclisine münhasır bir 
yetki olmasına rağmen, yargı denetimi yapmakla gö
revli bir organ tarafından kullanılmış oklu. Halbuki, 
Anayasa- Mahkemesinin daha evvel bu yetkinin Mec
lislere ait olduğuna dair bir de karan vardır. Affı biz
zat sağlamakla Anayasa Mahkemesi yetki sınırlarını 
aşmış, kendisini Meclislerin üstüne çıkarmış oluyor
du, Milletimizin büyük çoğunluğu T.B.PvLM-.'nin yet
kilerinin, yargı denetimi yapan bir organa devrinden 
fevkalâde müteessir olmuştur. 

Aftan yararlanan komünist ve anarşist zihniyetti 
kişiler cezaevlerinden çıkar çıkmaz yeniden bazı ör
gütlerin içerisine sızmışlardır. îçeriye girenler kolay
ca kurtulabiüyoılardı. Devleti yıkıcı suçlardan dolayı 
yaptıktan yanlarına kâr kalan ve kolayca affa uğra
yan bu kişiler elbette yeni yeni suçlar işlemeye cüret 
bulacaklardı. Nitekim bunlar da zamanla devam et
miş gitmiştir. 

Biz bunları söylerken, gençlerimizin kafaları tah
rip edilmesin, robot haline getirilmesin diyoruz. Çağ
dışı fikirlerin komünizm, faşizm gibi dikta rejimleri
nin bir marifetmiş gibi gençlerimize aşılanmasına ma
ni olunsun diyoruz. Devletine, milletine ve rejimine 
sadık gençler yetiştirilsin diyoruz. Yoksa ne sez hür
riyetine, ne vicdan hürriyetine, ne okuma hürriyetine 
en ufak bir gölge düşkün istemiyoruz. 

Sayın üyeler; 
«Bir lokma, bir hırka» anlayışına terk edilmek is

tenen Türk milletini, bu tevekkülden kurtaran Ata
türk olmuştur. Milletimizi, çalışmayı, başarmayı, yor
du yeniden kurmayı arzulayan hale getirmiştir, Sil-
kinea ve şahlanan milletimiz, kendisice kader gibi ka-
bul ettirilmek isteyen yılgınkğ?, suskunluğu kırmış 
ve Kurtuluş Savaşmdan başarıyla çıkabilmiştir. 

Böylece ekonomik anlayışımızın temellerini Cum
huriyetin kuruluşu ile birlikte atmış olan büyük Ata
türk'ün neden karma ekonomiye değer verdiğini bu
gün daha iyi anlamaklayız. Anayasamızda da yer alan 
karma ekonomi sistemi, Beş Yıllık Kaîkmnıa Pianla-
rmda ve Programlarında uygulanmaya konulacaktır. 
Hükümetlerin getirdikleri' bütçelerde d? karma ekono
mi sisteminin esasları görülmektedir» Başka yerlerden 

başka modeller aramaya lüzum yoktur. Yabancıların 
ceketi bizim sırtımıza olmaz. Biz kendi ekonomimizi 
yurt gerçeklerine uygun, mali durumumuzu gözönün-
de tutarak kendimiz tespit ederiz. Adalet Partisi, 
Türk Devletine, ekonomik rejimine ve mevcut siste
me bağlı bir partidir. Mevcudu geliştirmek ve çağın 
gerekleri ile takviye etmek, böylece ilerleme yolunda 
mesafe almak icap ettiğine inanan bir partidir. 

Sayın üyeler; 
Şimdi,de müsaadenizle 1977 Bütçe tasarısı üzerin

deki görüşlerimizi arza çalışacağım. 

1977 Miî Yılı Bütçe Kanun Tasansı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına görev yapan Bütçe Plan 
Karma Komisyonuna: 

Genel Bütçe 
Katma Bütçe 
Top'am 
Hazîne yardımı 
Konsolide Bütçe 

olarak sunulmuştur. 

217 436 000 000 
41 910 000 000 

259 346 000 000 
39 346 000 000 

220 000 000 000 TL. sı 

Komisyonda, çeşitli bütçelere 6 milyar dolay
larında ilâve yapılan tasarı şu anda elimizde bulu
nuyor. Tasvibinize sunulan 1977 Bütçe Tasarısı en 
yüksek yatırım hedeflerini gerçekleştirmek üzere ha
zırlanmıştır. 

Bu bütçe, iki yıla yaklaşan bir süreyi bulan Koa
lisyon hükümetinin; ülkenin ekonomik, malî, sosyal 
ve siyasî şartlarını gözönüne alarak hazırlayıp hu
zurunuza getirdiği ikinci bütçesidir. 

Eu bütçe hazırlanırken, ekonominin geçmiş yıl
larda ulaştığı seviye dünya ekonomisinin son yıl-
îsrdski dalgalanması, 1973'te başlatılan petrol krizi 
ve halâ devanı eden istikrarsızlık gözönüne alınmış
tır, 

1975 - 1976 yıllarında aldığı ciddî tedbirlerle Hü
kümet, C. H. P. devrine tesadüf eden 1974 yılının 
ynrîlış ve gayri ciddî para ve kredi politikasına is
tikrar getirme gayretini göstermiş ve bunda da ba
şarıya uîaşmışnr. C. H. P. koalisyonu döneminde 
hızüanan ve % 35 mertebesine erişen enflâsyon dur
durulmuştur. 1975'teki bu yüksek değeri % 20 
gibi bir seviyeye düşürme başarısını gösteren Hü
kümet, ülkeyi ekonomik refahhğa kavuşturmuştur. 

Sayın üyeler; 
Türkiye yoklar ülkesi olmaktan çok şükür kur

tulmuştur. Vesikaya, karneye, ku3Tuğa paydos de
nilmiştir. Ramazan ayında dahi bir kaşık yağa muh
taç cdiîen vatandaşımız, Demire! Hükümeti döne-
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minde yokîuk çekmez duruma erişebilmiştir. Yatı
rımlar ve kafkmnıa yeniden hız kazanmıştır. 

Sayın üyeler; 
Bütçe dilinde rakamların özel bir yeri vardır. 

lînıî ö!çüler içinde hazîrîanîmş istatistskî rakamlar, 
bütçelerin kavranmasında büyük rol oynar. Rakam-
lann diliyle yurdumuzdaki kalkınma hızının ne mer
tebede olduğunu incelemeye geçmeden önce kzsaca 
dünyanın durumunu görelim: 

Ülkeler arasındaki millî gelir dağılımı alabildiğine 
dengesizdir. Bir tarafta fert basma düşen millî gelir 
payı yıMa 80 doları bulan memleketler var. Bir 
tarafta 6 400 dolar seviyesine erişmiş ülkeler var. 
Dünya nimetlerinin üçte ikisini, nüfusun üçte biri 
tüketmektedir. Ancak, üretimin de üçte ikisini, 
nüfusun üçte biri üretmektedir. Bu dengesiz dağılı
mın giderilmesi ve dengeye kavuşturulması için ül
kelerarası gösterilen gayretler henüz yeterli bir de
receye varamamıştır. Bu dengesiz dağılım içinde Tür
kiye'nin yeri nedir? Şimdi bu soruyu cevaplıyalım. 

1963 yıbnda, Türkiye'de millî gelir fert başına 
200 dolar idî. 1975 yılında fert başına düşen gelir 
800 dolar dolaylarına yükseldi. Bugün ise bu miktar 
981 doîara erişmiş bulunmaktadır. Süper devletler 
ile mukayese edildiğinde bizi üzebilecek olan bu ra
kam, 80 dolarlık ülkeler düşünüldüğünde ümit kırı
cı olmaktan çıkmaktadır. Ülkemiz süratle kalkman 
bîr ülkedir.' Aradaki açığı kapatmak, ileri ülkeler 
seviyesine u*aşmak için gayret göstermekteyiz. Ümit
sizliğe kapılmakta hiçbir mana yoktur. 

Sayın üyeler; 
148 bağîmsız, 69 bağımlı toplam olarak 217 ül

ke arasında toprak büyüklüğü bakımından 36 ncı 
sırayı işgal etmekteyiz. Nüfus sıralamasında ise 16 
ncı durumdayız. Millî gelirden fert başına düşen 
sıralamada ise, Türkiye'miz 40 ncı sıradadır. 

Bütün gayretimiz, bu ilerleme merdiveninde iki
şer üçer sıçramalarla tırmanıp Milletimizi, lâyık ol
duğu refah seviyesine eriştirmek olmalıdır. 

Sayın üyeler; 
1975'te % 7,9'luk kalkınma hızı ile planın öngör

düğü hedefe erişmiş bulunuyoruz. 1976'da ise yine 
% 7,9'rak bir seviyeye ulaşacağımız yapılan hesap
larda tespit edilmiştir. 

1974 yılmda % 29,9'Iuk bir artışla hayat paha
lılığı rekor seviyeyi bulmuştur. 1975'te ise, hayat 
pahciılığı % 10,1'e düşülmek suretiyle büyük bir ba
şsın elde edilmiştir. 

1973 seçimlerine pahalılığın ateşten gömlek hali
ne geldiğini söyleyerek gidenler, hükümet GÎduklan 
takdirde hayatı ucuzlatacaklarım vaat edenler, her 
nasılsa hükümet olabilmişlerdi; ama hayatı ucuzlat
mak şöyîe dursun; % 30 gibi dayanılmaz bir paha
lılığı vatandaşın omuzlarına yıkmışlardır. Vaadin 
başka şey, icranın ve işin çok başka şey olduğunu 
Milletimize acı acı tattırmışlardır. 

Sayın üyeler; 
Fiyat artışları 1976 yılında °/0 14,3 düzeyinde 

kalmıştır. Bu yıl îse; yani 1977 yılında Hükümetin 
enflasyon ile savaşa devam edeceğine ve fiyatları 
muayyen bir seviyede durduracağına inanıyoruz. 

Sayın üyeler; 
Geçmiş yıllarda vukubulan petrol krizi, hammad

de flyatîanndaki dalgalanmalar, ziraî mallardaki fi-
j yat artışları dünya ekonomisini kanştımüştır. Eko

nomik ve sosyal gelişmenin domğuna ulaşmış Batı 
ülkelerinin kalkınma hızlarında gözle görülür düşme
ler oîmoşnır. Kalkınma hızı, sıfırın altında sey
reden ülkeler vardsr. Meselâ 1975 yılında; 

A. B. D.'de : % 1,8'îik 
Fransa'da : — % 2,5'îuk 
İngiltere'de i — % 1,7'Hk 
İtalya'da : — % 3,7'Ek düşüşler kaydetmiştir. 

1975 ve 1976 yılları, dünyanın ekonomik duru
mu ile ülkemiz kıyaslandığında,, Türkiye'nin kalkın
ma hızı Japonya'dan sonra başta gelmektedir. Ta
nına dayalı bir ekonomiden henüz kurtulamamış oî-

I mamıza, petrol üreticisi bulunmamıza rağmen, ekoro-
I mik geüşmemiz kötümserliği gerektiren düzeyde de

ğildir. 

Scym üyeler; 
Türkiye hızlı kalkınmayı hedef almıştır. Bu se

beple dışardan almak zorunda bu!u»duğumuz tek
noloji ve onun gereklerini ihmal edemeyiz. Yurdu
muzu birp.n evvel kalkındırmak için bunlan ithal et
mek zorundayız. Dünya para değerinde meydana 
gelen dalgalanmalar elbette ülkemizi de etkisi altına 
a'acaktır; Kalkmmanm anauosuru olan yatırım ana 
ve ara mallarının zarurî ithalâtı yer yer ekonomimi
ze yansıyacaktır^ 

Dünya ekonomisini sarsan 1973 yılı petrol kri
zinden seı?.ra hâsıl o!an ekonominin ağırlığı, duru
mu 1974, 1975, 1976 yıllarına da sirayet etmiştir. 
Petrol fiyatlarını durmadan artıran üretici OPEC ül
keleri büyük döviz rezervlerine sEİıip olmuşlar ,ve 

I dmakindırlar. Bu yüzden ölçüsüzce artan peîro -
I do!ar, dünya piyasasını karıştırmıştır ve karıştırmaya 
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devam etmektedir. Dünyanın mâruz kaldığı bu bü
yük krizden, para dalgalanmalarından ülkemiz uzak 
kalamazdı. Bu yüzden ithalâtta doğan ağır malî yük, 
dış ticaretimizde açıklar yaratmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ege, programımıza göre ça
lışma süremiz dolmuştur. Saat 20,00'de tekrar top
lanmak üzere Birleşime ara yeriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

•««»»• 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimin üçüncü oturumu
nu açıyorum. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1977 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının Cumhu

riyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesinde, Mil
lî Savunma Bakanlığı 6 Şiibat 1977 Pazar günü, Ada
let ve İçişleri Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesinden 
sonra programlaşmıştır. 

7 Şuhat 1977 tarihinde Yüksek Askerî Şûranın ön
ceden planlanmış toplantısı yapılacağından, Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesinin gecikme
si veya ertesi güne devri her iki çalışmayı da aksata
bilecektir. 

Bu nedenle Millî Savunma Bakanlığı Bütçe tasa
rısının 6 Şıibat 1977 Pazar günü ilk olarak veya bu 
mümkün olmadığı takdirde ikinci sırada görüşülme-
sînin sağlanmasını arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Aynı mahiyette, yahut bu önerge
yi tamamlayan ikinci önergeyi takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6 Şubat 1977 Pazar günü Cumhuriyet Senatosu 

Genel Kurulunda saat 9.30'da görüşülecek olan Ada
let Bakanlığı ve Yargıtay bütçelerinin 1 . 2 . 1977 ta
rihli ve 93 sayılı yazımızla önerdiğim'iz üzere, 4=2,1977 
tarihinde görüşülecek olan Anayasa Mahkemesi Büt
çesiyle birleştirilerek, her üç bütçenin 6 . 2 . 1977 Pa
zar günü Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin sırasın
da üçüncü bütçe olarak görüşülmesine ve Millî Sa
vunma B&kanhğı Bütçesinin 9.3ö'da görüşülecek birin

ci sıraya alınmasına muvafakat ettiğimizi ve bu hu
susun sağlanmasına müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail Müftüoğhı 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Bu her iki önerge, 6 Şubat 1977 
tarihli gündemimizde bulunan Adalet Bakanlığı Büt
çesi ile Millî Savunma Bakanlığı Bütçelerinin yer 
değiştirilmesine mütedair. Bir de Anayasa Mahke
melini Hükümet adına takip edecek olan Adalet 
Bakamnın aynı günde rahatsızlığından dolayı tedavi 
edilmekte olduğu gerekçesiyle bu Adalet Bakanlığı 
Bütçesiyle birlikte Anayasa Mahkemesi Bütçesinin gö
rüşülmesini istemektedir. 

Bu hususları oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kimseye bakmıyorsunuz; ne olduğunu, kaç oy 
verilip verilmediğini hesap etmiyorsunuz. Bütçe prog
ramı üzerinde değişiklik yapmak herhalde dddî bir 
iş. Ne dediğinizi bile anlayamadık. 

BAŞKAN — Efendim, grupların da muvafakati 
alındığına dair Başkandan bir tezkere aldım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grupla
rın mı? 

BAŞKAN — Evet. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır Sa

yın Başkan. «Gruplar» denildiği zaman bunun içinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu da var. 

BAŞKAN — Evet, oyladım efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Neyi oyla

dınız Sayın Başkan? Kimsenin haberi olmayan bir 
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şeyi ne ile oyhıyorsunuz, nasıl oyîuyorsunuz? Şurada 
Genel Sekreterin getirdiği birinci kâğıtta görüldüğü 
gibi dördüncü gün; yani 6 Şubat 1977 Pazar günü 
için o günkü değiştirmeye, yalnız Adalet Bakanlığı 
Bütçesiyle beraber Anayasa Mahkemesi Bütçesinin 
görüşülmesine muvafakatimiz vardı. Bunun dışında 
muvafakatimiz yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, aynı günde iki bakanlrk 
yer değiştiriyor. Kendileri istiyor, oyladım efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, neyi oyladınız?.. 

BAŞKAN — Aynı günde efendim, başka gün de
ğişikliği yok. Biri evvel olacak, biri sonra olacak:; 
aynı gün. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şunu demek 
istiyorum. 

BAŞKAN — İki bakanlık birbirlerine muvafakat 
etmiş. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bakanlık
ların muvafakati ile Bütçe Programım düzenlemek 
diye bir usul yok Sayın Başkan. Biz de bu bütçeyi 
müzakere etmekte bulunduğumuza göre, eîbette mu
vafakatimiz veya reyimizin inzimam etmesi lâzım. 
Bildiğim şu kadar; Adalet Bakanlığı Bütçesiyle Ana
yasa Mahkemesi Bütçesinin bir arada görüşülmesine 
muvafakat ederiz. 

BAŞKAN — Evet. 
FİKRET GÜNDOĞAN '(İstanbul) — Başka bir 

muvafakatimiz yoktur. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Karaağaçhoğlu, ikinci Sözcü olarak buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun muhterem üyeleri; 

1977 Malî Yılı Bütçe müzakereleri sebebiyle Ada
let Partisi Senato Grupu adına görüş ve kanaatleri
mizi muhterem Heyetinize arza devam edeceğim. 

Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

Sayın senatörler; 
Çağımızda ekonomik münasebetler ve yaklaşma

lar, devletlerin sınırlarını çoktan aşmışhr. Klasik ve 
kapalı ekonomiler artık tarihe karışmıştır. Ülkemiz 
de, çağın gelişen bu ekonomik esprisi içinde kalkın
manın modelini tespit etmiştir. 

Burada yabancı sermaye konusuna dokunmak is
tiyoruz. 
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Yabancı sermaye sadece bizîim için değil, kalkın
mış ve kalkınmakta olan ülkelerin sık sık başvur
dukları anameselelerden birini teşkil eder. 

Türkiye'de köklü ve güçlü kalkınmanın hamîe ya
pıldığı dönem Demokrat Parti dönemidir. Bu devre
de başlayan yabancı sermaye ithali, yurdumuzun bir 
çok alanlarda kalkınmasına yardımcı olmuştur. 

1950'ye kadar 27 yıllık tek parti yönetiminin sul
tası altında Türk sosyal yapısı ve ekonomik kuru
luşları, yabancı sermayenin varlığını, onun lehte ve 
aleyhteki tesirlerini maalesef yeterince kavrayama
mıştır. Yabancı sermaye denilince, devletin lıüküm-
ranlik haklarına el atan, ülkeyi ekonomik vesayetin 
insafsız ve korkunç eline terkeden bir kâbus gibî 
görülmüştür. Yabancı sermayeyi, miîlî kaynakları de
vamlı sömüren kapitülasyon ve kabotaj hakları iîe 
eşit görmek gibi bir yanlışın iç'ne düşmüşlerdir. 

Cumhuriyetin kurucusu büyük insan Atatürk ka
pitülasyonu ve kabotaj haklarım silkip atarak, yaban
cı sömürüsünden memleketimizi kurtarmıştır. Ancak, 
bugünkü yabana sermaye alımı meselesini, yukarıda 
izah etmeye çalıştığımız hususlarla karıştırmamak ge
rekir. Şimdi çağın gelişen ekonornük görüşleri içinde, 
karşılıklı millî menfaatlere dayanan ekonomik müna-
sc'bîtîere sırt çevirmenin üîke çıkarlarına aykırı düşece
ği gerçeği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Çağımızda devletler arasında sermaye, teknoloji 
alışverişi büyük bir hız kazanmıştır. En güçlü dev
letler, (hatta rejim faikı bulunan ülkeler dahil) ya
bancı sermaye ve teknoloji alışverişine girmiş ve bu
nun devamı içendedirler. 

1950'de iğneden ipliğe dışa bağlı olan Türkiye, 
bu^ün çimentosunu, çeliğini, gemisini, otomobilini, 
gübresîmi, petro - kimya ürünlerini, kumaşını, aîimlin-
yumuııu, camını, ilâcını velhâsıl çok sayıdaki ihtiyaç 
maddelerini yapan ve hatta bunu dış pazarlara ihraç 
eden bir ülke haline gelmiştir ve gelmeye devam et
mektedir. 

Ülkemizin kalkınma îçfİn muhtaç olduğu sanayi 
altyapı tesislerinin büyük bir kısmı gerçekleşmiştir. 
Barajları, sulama tesisleri, rafinerileri, elektrik sant-
raîları, lokomotifleri ve çeşitli fabrikaları yapar hale 
gelinmiştir. 

Yukarıda saydıklarımız sadece ülkenin sımrlı 
olan imkân ve kaynaklarını kıymetlendirmekle ülke
nin süratle kalkınmasına yetmeyeceği yapılan hesap
larla anlaşılmış bulunmaktadır. Onun içindir ki, üike-
n'n hükümranlık haklarına göîge düşürmeden, millî 
menfaatlerimize uygun bir espri içinde yabancı ser-
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maye ve teknolojiden yeterince faydalanmamız zaru
reti vardır. 

Eğer C. H. P.'riia kısır ve ürkek poiitikasıyle ha
reket edilmiş ohmsaydı, Cenabı Hakkın her şeyi ver
diği bu güzel memleket fakru zaruretin, yokluğun, 
hatta sefaletin içerisinde uzun yıülar kalabilirdi. A'l-
lallı'a şükürler olsun ki, C. H. P.'sıraden sonra gelen ik
tidarlar, ülkenin topyekûn kalkınması için lüzumlu 
olan her türlü teşebbüse girişmişlerdir. 

Sayın üyeler; 
Yurdun kazandığı eserleri görüp de hatalı politi

kalarını düzeltecekleri yerde, kendi yapamadıklarım 
bankalarının yapmakta olduğunu gören C. H. P.'si 
böylece bir kıskançlığın ve kasetin içine düşmüştür. 
Kendisine yandaş olan bazı başının da yardımı ile 
yurda yaibaacı sermaye getirenler1!, «MiEî kaynaldarı-
mızı yabancılara peşkeş çekiyor.» diye millete jurnal 
etmeye kalkmıştır. Ancak, ülkeye lüzumlu ve faydalı 
işler yaptıklarına inanan kişiler, bu türlü, tehditlere 
kapılıp yollarından dönmemişlerdir. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Yalan mı?.. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — Yalan değildir, gerçektir. 
Her hakikatin yanında, bir diğer daha hakikat var
dır ki, o da millî menfaatlere uygun düşen şeyin 
temlıîni yapabilecek noktada o karan verme cesare
timi millet adına faziletle yapabilmektir. İşle A. P. 
Hükümeti bana yapmıştır. 

En*ün en katı görüşlere (aşağida izah edeceğim) 
ssh'ip olan sosyalist ve komünist ülkeler dahi, mem
leketlerinin kalkınmasında yabancı sermaye ve tek-
lîoJojileriiîIn milliyeti olmadığı inancı içerisinde, bir-
birlerine ideolojik, kanlı bıçaklı hale gelmiş olan, sırt 
çevirmiş olan bu hükümetler, birbirlerine el uzatmış
lar ve memleketlerinin kalkınması için birbirleriyle 
siyasî, ekonomik ve teknolojik münasebetlerini sür
dürmüşlerdir. 

Birlik ve beraberli te yaşamaya mecbur olduğu
muz dünya içerisinde Türkiye'de 1950'îerde başlayan 
ba görüş devam ediyor..* 

HİKMET SAVAŞ (Eı'dşehir) — Geç öğrendiniz 
bunu. 

A, P. GRUPU ADINA İCAZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — Geç öğrenmedik. Asıl 2-7 yıl 
bu memlekete hizmet ederek, ba konuyu öğreneme
miş olan insanların bu memleketi idare etmiş oknası-
K:H b^htsızkğrdir. Bunun Ötesinde söylenecek sözü za
it addederim. 
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Yabancı sermaye alışverişinin, sadece ülkemize 
mahsus bir ekonomik alışveriş olmadığını yukarıda 
da ifade etmiştim. Yabancı sermaye ile birlikte ya
bancı teknolojinin de beraber yürütüldüğünü bilmek 
zorundayız. Yabancı sermaye ve teknolojiyi ülkele
rine getiren bir çolk devletler bundan yararlanarak 
hızla kalkınmıştır. 

Katı merkeziyetçi ve devletçi sistemin sürdürüldü
ğü komünist Husya dahi kanunlarında değişiklik ya
parak, Batının sermaye ve teknolojisini yurduna çek
meye çalışmıştır. Ba yönde Sibirya'dak'i yeraltı zen
ginliklerinin, maden, tabiî gaz, petrol ve linyit araş
tırma ve işletmeleri için milyarlarca dolarlık anlaş
maları Amerika ve Japonya ile yapmıştır. 3 milyar do
lar Japonya, î î milyar dolar Amerika ile yapmıştır. 
Hem de bandan senelerce önce; hâlâ bu anlaşmalar 
yürürlüktedir, hâlâ ba tatbikat geçerlidir. Hatta da
ha da ileri gitmiştir; İtalya'nın FIAT fabrikalarım 
Rusya'da İtalya - Rus teknik ve ekonomik işbirliği 
sayesinde kurmuş ve bugün Rusya'ma ihtiyacını te
nsin edecek şeklide istihsale bile başlatmıştır. Hâlâ 
daha biz yabancı sermaye düşmanlığının kısır görüşü 
içerisinde üKıemn mevcut olan kaynaklarını tleğer-
îend'invsede çok gerilerde kasmanın ve dolayriyle kal
kındırmak istediğimiz milleti, aynı kısır görüşün ufku 
İçerisinde hâlâ faikru zarurete mahkûm etmenin yo
lunda devanı ediyoruz. 

Aîkradsşîar; 
Bir neiktada birleşmeye mecburuz. Millî çıkarla

rımıza uygun olan her şeyde, hükümranlık hakları
mızı zedelemeyen her konuda, teknolojide, sermayede 
mutlaka memleketin menfaatini ve kalkınmasını ön 
planda tutmaya mecburuz. Dünya artık fezaya doğ
ru taşm:ş bulunuyor. Hatta bu feza yarışmasında 
Amerika, Rusya dah'l işbirliğine girişmiştir. Kaldı ki, 
nükleer güç dolayısıyle birbirleriyle tamamiyîe zıt, 
uzlaşmaz bir görüş içerisindeler; ama ne var ki, eko
nomik ve sosyal meseleler; insanların başta milletlerin 
refahı için bu anlaşmayı her şeyin üzerinde yeğ gör
müşlerdir. Hâlâ biz bu yolda hizmet ederlerin aya-
ğiîis. çelme takacak olursak- bu memleketin istikbali 
ne olur O;ÎU takdirlerinize bırakıyoruz. 

MEHMET FEYYAT (İstocbul) — Eccvit de bu
nu söylüyor. 

A. F. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LîOGLU (Devamk) — Sen geç kaldın, vapuru ka-
çu'dm arkadaş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin rica edeceğim. 
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Siz de cevap vermeyin efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ecevit'in de

diğini tekrar ediyor. Allah akıl versin. 
A. P. GRUPU ADINA KAZIM KARAAĞAÇ-

LIOĞLU (Devamla) — Yok, yok biz bunu 1966'da, 
sen buraya gelmeden söylüyorduk. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz de cevap ver
meyin Sayın Karaağaçhoğlu, Umumî Heyete hitap 
edin lütfen. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tipik dema
gog-

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — Sayın üyeler.... 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ecevit'te aynı 

söylüyor. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, dinlemeye tahammü

lünüz yoksa dışarı çıkmakta serbestsiniz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çıkmam, yol 

gösteririm. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-

LÎOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım; 

Aslîrtda memleket meselelerinin ııe olduğunu, ne 
olmadığını bilmeyen insanların tek başvuracağı yol, 
demagojidir. Biz A. P.'si olarak hizmet yapmaktan 
demagojiyi öğrenmeye vakit bulamadık. Kusura bak
masınlar, eğer biz kusurîuysak bu yönde kusurluyuz, 
millete hizmet yönünden kusurluyuz. Zamanı gelince 
onların da neler olduğunu ifade ederiz. 

Sayın üyeler; 
225 milyar lira olarak toplanan 1977 malî yılı 

konsolide bütçesi, 155 milyar 924 milyon lira olması 
beklenen 1976 malî yılı konsolide bütçe gelirlerine ve 
yapılan tahsilata göre tespit edilmiştir. Genel bütçe 
gelirleri ile katma hniçe gelirlerinin toplamından te
şekkül eden konsolide bütçenin 199 milyar 436 mil
yonu genel bütçe gelirleri olarak tahmin edilmiştir. 

Hiç şüphesiz ki, konsolide Mitçe içinde genel büt
çe gelirlerinin payı 199 milyar 436 milyon lira ile 
başta gelir. Bunun 169 milyar 9 milyon lirası vergi 
gelirlerinden 19 milyar 560 milyon lirası vergi dışı 
normal gelirlerden, 9 milyar 976 milyon lirası özel 
gelirler ve fonlardan teşekkül etmektedir. 

Buna göre vergi gelirleri, genel bütçe gelirlerinin 
% 85,2 nispetini oluşturarak bütçenin en önemli un
suru olmuştur. 

Ülkenin kamu maliyesi yönünden çok büyük ehem
miyet taşıyan vergiler. 1975 - 1976 yılları içinde 

G.SoM.H.'ya göre % 15 - 18 oranında bir gelişme gös
tererek seyretmiştir. Bu nispetin 1977'de yükseleceği 
talimin edilmektedir. Bu sebeple de 1977 malî yılı 
genel bütçe gelirlerinde, 1976 yılında gerçekleşeceği 
tahmin edilen miktara göre % 40,5 nispetinde bir 
artış hesaplanmıştır. 

Yukarıda arz etmeye çalıştığımız gibi, bütçenin 
anagelir kaynağını vergi gelirleri teşkil ediyor. Bu 
itibarla vergi gelirleri hakkındaki görüşlerimizi Yüce 
Heyetinize birkaç noktada ifadeyi faydalı buluyo
rum. 

Hükümetin vergi politikası ve vergi idaresine iliş
kin aldığı tedbirleri, 1975 yılı Bütçe icraatından baş
layarak vergi adaletini esas alan müessiriyetini 1976 
yılında başarıya ulaşmış olarak görüyoruz. Tatbika
tın bu bütçe yılında da aynı şekilde devamını temen
ni etmekteyiz. 

Bu bakımdan, 1977 gelir bütçesi de yürürlükteki 
vergi kanunları muvacehesinde vatandaşlarımıza yeni 
külfetler getirmeyecektir. Mevcut vergi kanunları ile 
gelirler temin edilecektir. Böylece halen uygulanmak
ta bulunan ve 1977 yılında geliştirilerek uygulanma
sına devam olunacak vergi idaresi, vergi murakabesi, 
vergi yargısı, vergi tatbikatlarında basitlik, açıklık 
prensipleri getirecek tedbirlerin alınması sayesinde, 

İ ülkenin vergi kaynaklan tahrip edilmeden, vergi ge
lirleri artırılabilecektir. 

i Hiç şüphe yoktur ki, ülkede vergi kaynaklarımı
zın medeni, malî ve ekonomik görüşlerin perspektifi 
içinde gerçek manada değerlendirilmiş olduğunu id
dia etmek mümkün değildir. Sınırları ve ölçüleri ne 
olursa olsun, yaygm ve adaletli bir vergi sisteminin 
gerçekleşmesi için, mutlaka vergi müessesesinin kök
lü bir ıslahata ihtiyacı vardır. Bunun içindir ki, yıllar
dan beri Adalet Partisi hükümetlerinin başlıca ça
bası, ülkede vergi adaletini sağlamak istikametinde 
olmuştur. 

Bugün de huzurunuza gelen Bütçe, aynı görüşün 
gerçekleşmesi için tedbirler getirmektedir. Hüküme
tin ciddî olarak ele almış olduğu bu hususu memnu
niyetle karşılıyoruz. Aslında gerçek manada bir ver
gi adaletinin yaratılabilmesi, bu konuda reform yap
mış ülkelerin örnek alınması ve ciddî bir tarafsızlık
la sosyal ve ekonomik yönden bünyemize uygun ha
le getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bugüne kadar 
vergi ıslahında alınmış olan mesafenin memnuniyet 
verici olduğunu kaydederken, yeterli olmadığını da 
tekrarlamayı ve yeni tedbirlerin alınması gerektiğini 
hatırlatmak isteriz. 

81 — 
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Say m üyeler; ı 
12 Mart bunalımından sonra, rejimin normal dev- I 

reye girebilmesi için A. P.'nin gösterdiği iyiniyet ve I 
gayret herkesin malumudur. I 

Hür demokratik düzeni ve onun Parlamentosunu I 
ayakta ve açık tutabilmek için giriştiğimi? müspet I 
çabalar, yer yer parti çalışmalarımızı sekteye uğrat- I 
iniştir. I 

1973 seçimlerinde A.P.'si kendinden beklenen so- I 
nucu maalesef alamamıştır. Bunun çeşitli sebepleri I 
arasından birisi de Devleti ve rejimi korumak için I 
çıkarılacak kanunların Parlamentoda gerçekleşmesini I 
temin amacı ile Meclislerin çalışmasına önem ver- I 
memizdendir. Bunun için Ankara'ya bağlı kalan sena- I 
tör ve milletvekillerimiz seçim faaliyetleri ile yeterin
ce ilgilenmeye vakit bulamamışlardır. 

Biz burada 1973 seçimlerinin muhasebesini yap- i 
mak niyetinde değiliz. Ancak, bu seçimlerin Millet 
Meclisi aritmetiğinde meydana getirdiği durum üze
rinde düşünmek gerektiğini ifade etmek istiyoruz. 
Mecliste hiç bir parti tek başına iktidar olacak yeter- I 
li oyu sağlayamamıştır. Bu yüzden hükümet kurma 
işi çok güçlenmiştir. Bu gerçeği, Sayın Cumhurbaş- I 
kanı Ocak 1974'te şöyle ifade ediyorlar : «14 Ekim 
seçimleri ile vücut bulmuş olan bugünkü T.B.M.M. 
bir hükümet kurmak imkânından mahrum bir duru- I 
ma girmiş görünmektedir» I 

1973 seçimlerinden sonra 1975 Mart ayına kadar I 
550 gün içinde 300 gün boşa harcanmıştır. 550 gü
nün 300'ü aşkın günü hükümet kurmak, güvenoyu 
almak gibi formaliteler içinde eriyip gitmiştir. Bunlar I 
istikrarsızlığın ve huzursuzluğun başlangıcı da olmuş
tur. Günlerin akıp gidişini, işlerin yürütülmeyisin! 
gören vatandaşımız iki eli böğründe bekleyip kal
mıştır. 

Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruluncaya kadar her I 
iş durmuş gibi idi. Ancak, bugünkü Hükümet işbaşı
na geldikten sonra milletin dert ve davaları ele alın
maya başlanmış, Devllet çarkı normal bir düzende 
çalışmaya koyulmuştur. 

1977 yık aynı zamanda bir seçim yıh olacaktır. 
Bu yıl içinde yapılacak seçimlerde milletimize büyük 
görev düşmektedir. Huzurun, istikrarın ve güvenin 
gereğince yerine getirilebilmesi için güçlü bir iktida- j 
ra ihtiyaç vardır. Milletimizin oylan bu iktidarı yara
tacaktır. Yüce Milletimiz oylan ile Devleti zaafa 
uğratmak isteyen sokak kahramanlarına da gereken 1 
dersi mutlaka verecektir. I 
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ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Verecek
tir; doğru verecek. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Öldürmek su
retiyle. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOGLU (Devamla) — Bütün bu olanlardan yeise 
düşen halkımız 1977'de oylannı dağıtmayacaktır. 
Böylece huzuru, istikran ve güveni bütünü ile geti
recek hükümetin kurulmasını sağlayacaktır. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Doğru, doğ
ru. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — O zaman sandıkta sizler de 
faturanızı alıp aynı yola devam edeceksiniz. Hiç üzül
meyiniz. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Gençle
ri öldürmeyeceğiz. İktidara biz geleceğiz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz gelirse
niz seviniriz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sizi hizaya ge
tiririz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, sa
yın parlamenterler; 

Demokrasiler, bir alternatif rejimidir. Demokrasi
lerde kimin iktidar olacağını millî iradesiyle millet 
sandıkta tescil eder, ona vazife ve görev verir. De
mokrasiye sadık bir partinin mensubu olarak, haki
katen demokrasinin kurulmasının mücadelesini ve
ren bîr parti olarak A. P. millî iradenin neticelerine 
peşinen saygı gösterdiğimizi ifade ederek, sandıktan 
milletin çıkaracağı iktidara sizin gibi değil, haysiyet
li ve şerefli olmanın mesuliyetini müdrik olarak say
gılı olacağız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu 
(A) partisi olur, (B) partisi olur; hangi parti sandık
tan çıkarsa, o partiye millî menfaatler istikametinde, 
Anayasal doğrultuda yardım etmeyi, yardımcı olma
yı şeref telâkki ederiz. Yoksa, o iktidann ayağına 
köstek olarak milletin İteklediği hizmetlerin gitmesi
ne mani olma yönünde hiç bir çaba göstermeyiz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) - - İktidar yok, ik
tidarsızlık var. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — Sayın senatörler; 

Yüce milletimiz kendisine kimlerin hizmet ettiği
ni, ülkenin büyümesi ve kalkınması için kimlerin ge-
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ceyi gündüze kattığım ve kimlerin de ortalığı karış
tırdığını gayet iyi bilmektedir. Bu bakımdan 1977 se
çimleri milletçe vereceğimiz büyük imtihan olacak
tır. Bu imtihandan başarı ile çıkılacağı hakkında en 
ufak bir tereddüdümüz dahi yoktur. 

Şunu unutmayalım ki, Türk demokrasisi bugün
kü aşamaya kolay kolay gelmedi. Bütün eksiğine ge
diğine rağmen,, hür demokratik düzen vazgeçilmez 
bir yönetim tarzıdır. Demokrasi, çoğulcu görüş ve an
layışın toplandığı bir sistemdir. Farklı görüş ve an
layışların, devlet yönetiminde yan yana gelebildiği tek 
rejim, hür demokrasi ve onun anlayışıdır. Devlet 
yönetiminde bunun dışında bir sistemi kabul etmek 
biçim için mümkün değildir. Artık bu siyasî tercih 
noktasını çok geride bıraktık. 

Değerli senatörler: 
Şimdi de ülkemizin planlı dönem içinde kalkın

masının temel unsuru olan yatırımlardan, ülkemizin 
medenî milletler seviyesine ulaşabilmek için başardığı 
ve başarıya mecbur olduğu sanayileşme hamlelerin
den bahsetmek istiyoruz. Bu suretle 1950'lerden bu 
yana kalkınma süreci içinde sosyal ve ekonomik ya
pıdaki gelişmelerin temelinde yatan sanayileşme gay
retlerinin, ülkeyi nereden nereye getirdiğini ve huzu
runuzda müzakeresi yapılan 1977 Bütçesi ile de ne
reye varmak istediğimizi kısaca muhterem Heyetini
zin ıttılalanna arz etmek istiyoruz. 

Hiç şüphesiz ki, dostun ve düşmanın takdir ve 
hayranlıkla müşahade ettiği kalkınma hamlelerimiz; 
ülkemizde sosyal bansın, siyasî istikrarın var oluşu 
nispetinde süratli ve büyük çapta başanîı olmuştur. 
Geçmişte D. P. ve 1965'Ierden sonra da Adalet Par
tisi ve onun teşkil ettiği Cumhuriyet Hükümetleri, sa
dece ülkeyi bir baştan bir başa şantiye haline getiren 
kalkınma hamlelerini millî menfaatlere uygun bir mo
del içinde gerçekleştirmekle kalmamış demokratik 
rejimi yıkmaya matuf kökü içte ve dışta olan eylem 
ve teşebbüslere karşı da büyük bir azim ve imanla 
demokratik rejimi savunmuş ve bunda da başarılı ol
muştur. Hem rejimi düşmanlarına karşı savunacak 
ve hem de sınırlı ve mahdut olan ülke kaynaklarını 
ilmî, teknik ve ekonomik ölçüler içinde değerlendire
rek memleketi başarılı bir şekilde kalkındıracaksınız. 
Bu bir inancın ifadesidir. Bu yurdun taşını, toprağını, 
üzerinde yaşayan asil milletini sevmenin, saymanın, 
ona gönül vermenin, sevdasımn ifadesidir. Filhakika 
1950'den sonra başlayan 10 yıllık Demokrat Parti 
hükümetlerinin hizmet ve yatırımları 1965 yılından 
12 Mart 1971 tarihine kadar Adalet Partisi hükümet-
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I lerinin gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımları, keza iki 
I yıla yalan Adalet Partisinin oluşturduğu MC Hükü-
I metinin bu manada ifa ettiği başarılı yatırımları Tür-
I kiye coğrafyasından bir an için kaldırmak mümkün 
I olsa, geriye 1950 öncesi C. H. P.'sinin yıllar yılı yö-
I nettiği fert başına millî geliri 50 doları geçmeyen, yo-
I lu olmayan, içme suyunu bulamayan, elektriği hayal 
I edemeyen, fakru zaruret ve sefaletle kucak kucağa 
I yaşayan, Devletin sadece jandarma dipçiğini, tahsil-
I darın vergi makbuzunu tanıyan yoksul ve mustarip 
I bir millet, susuzluktan şerha şerha yarılmış kilomet-
I relerce Anadolu toprakları... 

I Bugün bütün bunları, bu sıkıntılı halleri kader 
I yapmış olan o insanlar; o yoklukların yerine, insan 
} olmanm haysiyeti içerisinde miiîî geliri bin dolara 
I ulaşmış bir gelir düzeyine; fabrikalan, yolları, tersa-
I neleri, hava meydanları, limanları ve boru hatlanyle 
J rafineri tesisleriyle modern sulanan tarım sahalarıyle 
I medenî olma yolunda büyük gayretleri başarmış ve 
I bu yolda büyük mesafeler katetmiş bir ülke haline 
I gelmiştir. 
I İşte, 1950'den önce Türk milletinin hayat felsefe-
I si, kader felsefesi; 1950 ve onu takip eden yıllarda 
1 bu fasit daireyi yırtmış olan, kırmış olan Devletin 
I kalkınma yolu üzerindeki büyük başarılan... 

I Bu görüşlerle şunu ifade etmek istiyoruz : Sosyal, 
I kültürel, demokratik ve fizikî manada kalkınma, her 
I yönüyle sosyal barışın ve siyasî istikrarın mevcut ol-
I duğu ortamda oîur. Bunun dışında istikrarlı ve güçlü 
I bir kalkınma olamaz. Eğer 14 Mayıs 1950'de başla-
I yan kalkınma hamlelerimiz ve buna bağlı olan yatı-
I rım politikalarımızda ve ekonomik büyümede birta-
I kim dalgalanmalar vuku bulmuş ise, gecikmeler ol-
I muş ise, bunîann nedenleri muhalefet -. iktidar müca

delesinin amansız ve uzlaşmaz tutumu içinde, muha-
I Metin meşru yollardan ulaşamadığı iktidara erişmek 
I için, iktidarı yıkma pahasına Devlet ve müesseseleri 

tahribe yönelen, bilerek veya bilmıyerek sürdürdüğü 
insafsız ve yıkıcı tutum ve davranıştandır. Bu suret-

I le, rejim dışı gayri meşru müdahalelere zemin hazır-
J lamış ve zaman zaman rejimin inkıtaa uğraması, kal

kınmanın dalgalanması gibi istenmeyen talihsiz hadi
seleri oluşturmuştur. Bunun içindir ki, kalkınma ve 

S ekonomik büyüme ile banş ve siyasal istikrar arasın
da sıkı sıkıya organik bir ilişki mevcuttur. 

Sayın senatörler; 
Şimdi de geçmiş bütçelere göre ekonomik büyü

meye ve planın öngördüğü kalkınma hedefine ulaş-
| mayı başlıca mesele olarak ele alan ve bu yüzden ya-
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tırımcı karakteri güçlü olan 1977 yılı Bütçesinin bü
yük ve mutlu Türkiye'nin kuruluşunda neleri gerçek
leştirmeye çalıştığına ilişkin görüşlerimizi kısaca arza 
çalışacağını. 

Sayın senatörler; 
1961 Anayasasının Devlet hayatımıza getirdiği 

plan müessesesi ile artık ülkenin kalkınması tüm yön
leriyle beşer yıllık planlara bağlamıştır. Bu itibarla 
yatırımlar sadece Anayasa, kanunlar ve Meclislerin 
tasvibine mazhar olan, güvenoyu alan Hükümet Prog
ramlarına bağlı değil, beşer yıllık planlara ve planın 
hedeflerine uygun bir görüş içinde gerçekleşmesi lâ
zımdır. Bu zaruretlerdir ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan 
uygulamasının son dilimi olan 1977 yılındaki bütçe
lerde, Üçüncü Beş Yıllık Planın bütünlüğünün sağ
lanması bakımından plan hedeflerinin gerisinde ka
lan hizmet ve yatırımları tamamlamak ve planın son 
yılında yapılması gereken hizmet ve yatırımları ger
çekleştirerek plan bütünlüğünü korumak hedef alın
mıştır. 

Bu maksatla 1977 yılı Bütçesinde 4 yıllık Üçüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde yapılamayan kamu hiz
met ve yatırımları da dikkate alınarak toplam 63 mil
yar 845 milyon liralık kamu yatırımı ele alınmıştır. 
Bu, muhalefetin bütün kötümser görüşlerine rağmen, 
ülkenin demokratik düzen içinde kalkınmasının en 
güçlü ifadesidir. 

Sayın senatörler; 
Sosyal barışın, siyasî iktidarın var olduğu ülkeler

de demokratik yoldan kalkınmanın temel unsuru hiç 
şüphesiz ki eğitilmiş, yetişmiş, ilmî ve tecrübe yete
neği o!an insan faktörüdür. Bunu takiben sırasıyle ge
lişmiş teknoloji, malî kaynak ve ülke imkânlarım sos
yal ve ekonomik kıstaslar içinde objektif ölçülere 
göre değerlendirecek plan ve projelerdir. 1977 yılı 
son uygulaması gözönüne alınırsa ülkemiz 15 yıllık 
üç plan dönemi içinde iç ve dış türlü sıkıntılara ve 
hatta rejimi de vakit vakit ciddî tehlikeye götüren, 
birtakım talihsiz hadiselere rağmen önceden tespit 
edilen hedeflere yaklaşmada, bir bakıma da hedefi 
tatmada başarılı olunmuştur. Şöyle ki; 1963 yılında 
uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Plan % 7 kal
kınma inzîiîî öngörmüş ve ortalama °/ö 6,7'îik kalkın
ma hızıyla hedefin biraz gerisinde kalınmıştır. Bu dö
nemde pîamn öngördüğü yatırımlar 40,2 milyar ka
mu sektöründe, 27,9 milyar özel sektörde olmak üze
re toplam 68,1 milyar olarak tespit edilmiştir. Bu ya
tırımlar kamu sektöründe % 78, özel sektörde de % 
103,9 olarak gerçekîeşmitşir. Bn dönemde planm kal
kınmada ağırlığı kamu yatıranları yönünden sanayi 
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aliyapı yatırımları ile tarıma verilmişti. Aslında bu 
dönemde büyük çapta kamu yatırımları da ele atı l
mamıştı. Zira planlı dönenim ilk tatbikatını teşkil edi
yordu. Birinci Planın kamu yatırımlarının dış finans
man ihtiyaçları da büyük ölçüde (AID) Uluslararası 
Kalkınma Örgüiündan sağlanan imkânlara bağlan
mıştı. 

1968 - 1972 dönemini kapsayan İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ise, birinci plan gibi % 7'lik kalkın
ma hızım öngörmüştür. Bu hız plan tatbikatının so
nunda baaşnyle sağlanmış ve ülke İkinci Beş Yılhk 
Planda ortalama % 7'lik kaMcmmayı gerçekleştirmiş
tir. Bu dönemde kamu yatırımlarında başta enerji 
olmak üzere sansyi altyapı yatırımlarına ve ithalât 
ikamesine yönelik iç tüketime cevap verecek endüst
riye ve ara malı yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Özel 
sektörde süratle monlaj sanayimden imalât sanayiine 
geçişe ve dış pazarlara sanayi mamulü ihracafta yö
nelmiştir. İkinci Plan Döneminde 58,6 milyarlık ka
mu yatırımı 52,9 milyar liralık özel sektör yatınım 
öngörülerek toplam 111,5 milyar liralık yatırım hedef 
alınmıştır. Plan dönemi sonunda kamu sektöründe 
% 89,4, özel sektörde ise % 90,3 gerçekleşme sağ
lanmıştır. Özel kesim Birinci Plandaki hedefi aşan 
başarısına rağmen, İkinci Planda hedefin gerisinde 
kalmıştır. Bunun baş nedeni 12 Mart sonrası meydana 
gelen ve öze! sektörde kuşku yaratan siyasî ve ekono
mik istikrarsızlıklardır. Kalkınma yönünden 1973 -
1977 yıSarım değerlendiren Üçüncü Beş Yılhk Plan 
döneminde kalkınma hızı % 7,9 kabul edilmiş ve ül
kenin süratli kalkınmasında Türk ekonomisinin gele
neksel ekonomik yapısında köklü bir değişikliği hedef 
alan süratli bir sanayileşme esas alınmıştır. 

Tarımın millî gelirdeki payının azalması yanında 
sanayiin milîî gelirdeki payının artırılması, yurt içi tü
ketim talebini kamçılayan tüketim malî üreten sana
yi yatırımları yerine, daha ziyade ihracata yönelik sa
nayi üretimi içinde sanayiin anamalı, ara malı istih-
saîâtım sağlayacak, iç ve dış pazarlarda devlet hima
yesinin dışında serbest rekabete dayanacak güçlü bir 
endüstrinin altyapı tesislerini de ele alan büyük bir 
yatırım dönemi öngörüîmştür. Bu planın gene! stra
tejisinde 1995'lerâı perspektifine uzanan bir kalkın
ma süreci içinde sanayileşmenin meseleleri gelişen ve 
gelişecek olan teknolojik, ekonomik, sosyal şartlar 
içinde dikkate ahnarak sanayileşme ve buna ilişkin 
yatırımlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tahistiî şart
larına bağlı oîan tanm gelirlerinin millî ekonomiye 
inikas eden dalgalanmalarını azaltmayı hedef alan 
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tamum gayri safî millî hâsdadaki payının düşürüle-
rek,buna mukabil sanayi gelirlerinin milli hâsıladaki 
payını yükseltmek suretiyle dış tediye muvazenemizin 
dengesini ve ülkenin ekonomik istikrara kavuşmasını 
sağlamak başlıca amacım teşkil etmiştir. Böylece sa
nayileşmenin yanı sıra, istikrar içinde ekonomik ge
lişme ve sosyal devlerin istihdam görevi de gerçekleş
tirilmek istenmiştir. 

Bu plan döneminde kamu sektörü için 158 milyar 
460 milyon liralık, özel sektör için de 122 milyar 640 
milyon liralık olmak üzere toplam 281,1 milyar lira
lık yatırım öngörühnüştür. Üçüncü Beş Yıllık Planın 
4 yıllık uygulaması içinde 119 milyar 865 milyon lira
lık kamu yatırımı planlanmış olup ancak, gerçekleş
menin 107 milyar 626 milyon lira civarında olduğu 
ve önceden tespit edilen hedefin % 10,3 gerisinde kal
dığı müşahede edilmiştir, özellikle imalât sanayiinde, 
madencilikle, enerjide ve eğitimde vaki olan bu geri 
kalışlar üzerinde durulmaya değer. Bu itibarla 
1977 ydı yatırımlarının Bütçede değerlendirilme
sinde bu husus dikkate alınmış, planın öngördüğü ya
tırımların entegrasyonu sağlanmıştır. Söz buraya gel
mişken şimdi de Üçüncü Beş Yıllık Planla sıkı sıkı
ya ilgili gördüğümüz 1976 ve 1977 Bütçe yıllarına ait 
uygulamalara ilişkin plan - bütçe tatbikatı ile ilgili 
görüşlerimizi arza çalışacağız. 

Sayın senatörler; 
Ülkenin süratle sanayileşmesine ağırlık verilen 

Üçüncü Beş Yıllık Plana uygun olarak tarım kesimin
de yığılan insan gücünün gittikçe artan yatırım poli
tikaları ile sosyal ve siyasî dengeyi bozmadan, yumu
şak bir geçişle endüstriye ve hizmetler sektörüne kay
dırmanın emniyetli bir kalkınma mekanizması seçi
minin tercih noktasına gelinmiş bulunmaktadır. Hat
ta planm son uygulama yılında ise, bu kritik noktayı 
çok geride bırakmış bulunuyoruz. Yeryüzünde tarım
la kalkınmış ülke hemen hemen yok gibidir. Bu iti
barla Üçüncü Beş Yıllık Plamn sürükleyici sektörü 
sanayi kesimi olmuş ve bu sebepten planın sanayileş
me için öngördüğü hedeflerin gerçekleşmesi amacıyle 
1975'te iktidara gelen MC Hükümeti planm öngördü
ğü geniş yatırımları büyük bir güçle gerçekleştirmeye, 
1976 - 1977 yılı bütçelerinde de plan bütünlüğü için
de bu yatırımlara Cumhuriyet Hükümetlerinin hiç bir 
döneminde rastlanmayan ağırlıkta ele almaya çalış
mıştır. Bu ashnda hızla artan nüfusumuzun bundan 
böyle tarım alanlarında tutulmasının imkânsız oluşu 
ve süratle artan nüfusun ekonomiye baskısı, gelişen 
dünyanın siyasî ve ekonomik, konjonktürü ile sıkı sı-

i kıya ilgili olup, Türkiye'nin jeopolitik durumunun 
i zorunlu kıldığı sanayileşme gereklerinden doğmakta

dır. Kaldı ki A.E.T. ülkeleriyle olan Katma Proto-
I kolun icabı 22 yıl sonunda gümrük birliğini gerçek-
I leştirmek suretiyle her türlü mal, hizmet, sermaye, 

teknoloji, para ve insan giriş çıkışları bu ülkelere kar-
I şı hiç bir kısıtlamaya tabi olmayacaktır. Bunun için

dir ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlanırken 22 yıl 
I sonraki Türk ekonomik ve endüstriyel yapısının ulaş-
I ması lâzım gelen hedeflerine uygun bir model 

içinde hareket edilmiştir. Millî menfaatlerimizi 
i ve bütünlüğümüzü Avrupa Ortak Pazar toplu-
I İuğu içinde korumak için 22 yıllık perspektif 
I içinde Türkiye'nin gayri safî millî hâsılası için

de bugün % 22,1 civarında olan sanayiinin payının 
I 1977 yıh Bütçe uygulaması ile gayri safî yurt içi hâ

sılada % 26,8'e ulaşması hedef alınmıştır. Buna mu
kabil 1976'da % 23,7 olan tarım gelir payımn 1977 

I Bütçe yılında % 23,4 olması öngörülmüştür. 1995'le-
re doğru tarımın millî hâsıladaki gelir payı % 10'a 

I düşmesi planlanmış, ayrıca sanayi kesiminde çalışan
ların, toplam çalışanlara oranının % l l ' den % 22'ye 

I ulaşmasını ve tarım sektöründe çalışanların payımn 
bugünkü % 65'lerden % 20'ye düşmesi hedef olarak 

I alınmıştır. Üçüncü Planın genel stratejisinin tespitin
de dikkate alman yukarıdaki esaslar, plamn son uy-

I guiama dilimi olan 1977 yılı Bütçesinde ele alman, 
I yüksek değerdeki yatırımlar, tespit edilen hedeflere 

ulaşmak amacıyle plan bütünlüğünün sağlanmasını 
I gerçekleştirecek ciddî tedbirlerin ifadesidir. Aslında 
I 1995'lerin perspektifinin belki de bazını teşkil eden 

Üçüncü Beş Yıllık Planı takip eden 18 yıllık dönem 
içinde gerçekleştirilecek beşer yıllık kalkınma planla-

I nnda kalkınma hızlarının % 9 civarında olması gibi 
I daha büyük bir kalkınma hızlarının ele alınması sü

ratle sanayileşmemizin tabiî neticesi olacaktır. Genel
likle Üçüncü Beş Yıllık Plan tatbikatının son safha
sı olan 1977 yılı Bütçe uygulamasında, ekonomik sek-

I törlerde ve sosyal alanda vuku bulacak büyük geliş-
I meler değerlendirilerek Dördüncü Beş Yıllık Planm 

anahedeflcrinin rahatlıkla tespiti öngörülmüştür. Ayrı-
I ca, ekonomik sektörlerin gelişmesinde dar boğazlara 

yol açmadan hızh bir sanayileşmede esas alınmıştır. 
j Sayın senatörler; 

1977 yılı Bütçe Programında hızh sanayileşmenin 
gereği olan yatırımların hedefe ulaşabilmesi için aşa-

I ğıdaki hususlar dikkate alınmıştır : 
I 1. Bir yandan Üçüncü Plamn entegrasyonu için-
I de yatırımların tamamlayıcı karakterine ağırlık veri-
i lirken, öte yandan da kamu yatırımlarının süratle 
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devreye girişini sağlayacak tedbirler alınmıştır. Böy
lece projelerin gerçekleşmesindeki gecikmelerin üre
tim, istihdam, dış ticaret alanlarında yarattığı sorun
lar giderileceği gibi, yatırımların gecikmelerinden do
ğan maliyet artışlarının önlenmesi ve bu suretle kıt 
ola» ülke kaymaklarının rasyonel kullanılması sağlan
mış olacaktır. 

Şunu da bu arada ifade etmek isteriz ki; yatırım
ların sektör ve alt sektörler itibariyle dağıtımında sa
nayiinin anamuharriki olan enerji sektörüne öncelik 
tanınmıştır. Bu suretle mevcut durumda ekonomik ve 
sosyal kalkınmamızın en önemli darboğazlarından bi
rini oluşturan elektrik enerjisinin kısa ve uzun vade
li sorunlarının çözümü dikkate alınmıştır. Bu arada 
şunu da kaydetmeden geçemeyeceğiz; enerji sektörü
nün yeni proje yatırım büyüklükleri bir bakıma da il
gili kamu kuruluşlarının sadece bütçedeki malî im
kânlarına göre değil, yatırım yapma kapasitelerine gö
re de sınırlı kalmaktadır. 

1977 Yılı Bütçesinde madencilik sektörü, sulama ve 
tarımsal, üretim, temel mal üreten sanayiler ile ağır sa
nayi yatırım tesisleri, ulaştırma ve haberleşme yatırım
ları öncelikle ele alınmıştır. 

Bu projeler üzerinde önemle durulması 1977 Yılı 
Bütçesinin yatırımcı ve ekonomik gelişmeyi, büyü
meyi hedef alan temel görüşünün ifadesidir. Ne var 
ki, bir bütçe yılına sığmayan bu büyük yatırımlar, 
gelecek bütçe yıllarında da aynı ölçü içinde gereken 
ilgiyi mutlaka görecektir. Bu yatırımlara muvazi ola
rak 1977 Bütçe yılında gelecek yıllarda eîe alınması 
düşünülen: 

1. Kısa ve uzun dönemde ithalâtı ikame edici ve 
ihracata dönük nitelikteki projeler üzerinde çalışılması. 

2* Uzun dönemli sektöre! üretim hedeflerine ula
şılmasını amaçlayan etüt ve proje çalışmalarına geç
miş yıllara nazaran ağırlık verilmesi dikkate alınmış
tır. 

Sayın senatörler; 
Şimdi de güçlü ve büyük Türkiye'nin kurulmasına, 

hür ve demokratik düzen içinde kalkınmanın sağlan
masına, dünyada ve ülkede devlet saygınlığının var 
olmasına matuf gayret ve yatırımların 1976 - 1977 
Bütçe yılında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan 
ülkenin coğrafyasını değiştiren, muhaliflerimizin yıllar 
yılı hayallerine bile sığdsramadtğı eserlerden b'ir neb
ze bahsedeceğiz. 

Hiç şüphe yok ki, bu yatırımların anahedefi; plân
lı dönemin öngördüğü sosyal, ekonomik, endüstriyel 
girişimlerle şümullü bir kalkınmanın gerçekleştirilerek 
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I ülkemizin sanayileşmesini sağlamıştır. Esasen uygula* 
j masını tamamladığımız 1976 ve uygulamaya koyaca

ğımız 1977 Yılı Bütçesinin genel amacı aşağıda arz 
ettiğimiz hedeflerdir: 

1. Yoklukla mücadele, 
2. Pahalılıkla mücadele, 

j 3. İşsizlikle mücadele, 
4. İstikrar içinde ekonomik büyüme, 
5. Refahı tabana yayma, 
6< Süratli ve yaygın güçlü kalkınma. 
Bu hedefleri gerçekleştirmek, büyük ve cesaretli 

aühma güçlü ve geçerli yatırımlara bağlıdır. Yatırım 
- sanayi ilişkisi şüphesiz birbirinden ayrılmaz bir bü
tün teşkil etmektedir. Bu itibarla sanayi ürünlerine 
kısmen değinmek istiyoruz. 

1976 Yılında anasmaî mamul istihsalinde önemli 
artışlar olmuştur. Özel kesimde mensucat, elektrikli 
makineler, ulaştırma araçları imalâtında büyUk geliş
meler sağlanmıştır. Kamu kesiminde ise daha ziyade 
şeker, çimento, gübre, mensucat, petrol ürünleri, elekt
rik enerjisi gibi mühim temel mallarda önemli artışlar 
olmuştur. 1975 yılında sanayide programlanan kalkın
ma hızı % 11,2 olarak tespit edilmesine rağmen, c/c 9 
Iarda kalmış. 1976 yılında ise plandaki % 11,2'Iik hı
za mukabil, hedef aşılmış ve % 11,5 olmuştur. Bu ar
tışların nedeni; Milliyetçi Cephe Hükümetinin aldı
ğı güçîii, ciddî, ekonomik, malî, tedbirler ve teknik 
meselelere verdiği önem derecesinde yatırımlara veril
miş olan ağırlıktan ileri gelmektedir. 

Sayın senatörler; 
Sanayileşme süreci içinde büyük mesafeler kate-

den ülkemizde, 1975 yılında Milliyetçi Cephe Hükü
metinin ağır sanayie geçişi sağlayacak hazırlık çalış
maları sonucunda, 1976 yılma ağır sanayie başlamış 
olarak ciddî girişimlere geçilmiş bulunmaktadır. Bu 
maksatla 1976 yılı yatırımları hızla artarak devam et
miştir. Bu dönemde özel sektör sanayi yatırımları 
63,5 milyar, kamu sektörü yatırımları ise 86,9 mil
yar olmak üzere toplam 150,4 milyarlık yatırım ön
görmüştü. Şayanı şükran o-an nokta şudur ki; ön
görülen toplam yatırımlardaki gerçekleşme oram he
deflerin ötesine geçerek ortalama % 108,20 olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, ikinci kez ko
nuşmayı da ihtiva ediyor konuşmanız. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZÎM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Evet Sayın Başkanım, teşekkür 
ederim efendim. 

Yatırım politikalarının hangi dönemde değer ka
zandığının matematik ifadesi arz edeceğim mukaye
seli tablodan açıkça görülmektedir. 

86 — 



C. Senatosu B : 28 3 . 2 . 1977 O : 3 

1974 yılında takriben 250 milyar tutarında 4 500 
proje üzerinde çalışılmıştır. 

1975 yılında takriben 300 milyar tutarında 7 000 
proje üzerinde çalışılmıştır. 

1976 yılında takbiren 450 milyar tutarında 8 600 
projede çalışılmıştır. 

Burada 1976 değerlerine 17 . 11 .1976 tarihli prog
ram değişikliği kararnamesi ile yeniden ele alınan, tu
tan 80 milyar olan 50 adet proje paketi ile keza tuta
rı 150 milyar olan 150 adet önemli sanayi yatınım pro
je paketini de dikkate almak lâzımdır. Böylece 1976'da 
malî portesi 680 milyar liralık, 8 750 adet proje üzerin
de çalışılmış oluyor. 

1977 bütçe yılı içerisinde takriben 750 milyar li
ralık 9 bin proje üzerinde çalışılacaktır. Bu da gös
teriyor ki, artık Türkiye'nin siyasî kaderinde söz sahi
bi olanlar, bu ülkeyi yönetenler, demokratik düzen 
içine sınırlı olan ülke kaynaklarını ilmî ölçüler için
de, Anayasal doğrultuda, planın görüşleri içinde sü
ratle sanayileşmenin ciddî gayretine yönelmişlerdir. 
îyi bir talih eseridir ki, ülkeyi bugünkü duruma ge
tiren siyasî kadro, 1950'Ierin Türkiye'sinin veçhesini 
değiştiren, sanayileşmeyi ekonomik ve sosyal kalkın
manın anameselesi kabul eden, Türkiye'ye bir Tür
kiye daha ekleyen fikrin ve inancın sahibi olan kad
rodur. 

Türk Milletinin sinesinde, onun vefalı kalbinde bir 
sevgi halesi halinde yaşayan bu ekip, bu kadro, 
1950 - 1960'lann Demokrat Partisi 27 Mayısın ta
lihsiz tarihî gelişimi içinde 1961 Anayasasının mak
satlı esprisi icabı adını değiştiren Adalet Partisidir. 
1950 öncesinin sefaletle ıstırabın kucak kucağa oldu
ğu, ülkeyi fikrî manevî, fizikî karanlıktan kurtanp; 
dünyanın süratle sanayileşen, gelişen, refaha doğru 
büyük hamleler yapmış insan olmanın haysiyeti için
de, huzur içinde yaşanılır bir ülke haline getiren, 
millete hizmeti ibadet sayan, «Her şey millet için, 
vatan için.» diyen imanlı kadrosudur. Geçmişteki 
unutulmaz hizmetlerdir ki, bugün ülkeyi plancılann 
«Take - Off» dedikleri patlama noktasına getirmiştir. 
Cenab-ı Hak nasip eder de siyasî istikrar ülkede de
vam ederse, bu tecrübeli kadro elinde kısa zamanda 
Türkiye, Orta Şark'm gelişmiş, sanayileşmiş güçlü ve 
müreffeh zengin bir ülkesi olacaktır. Bunun başansı 
da geçmişte yaptıklanyle gelecekte yapacaklarının 
müşahhas hizmet örneklerini, onun teminatım veren 
Cenab-ı Hak'tan sonra millî iradeyi en büyük güç 
sayan, milletin dertlerini dert sayanlann olacaktır. 

Saym senatörler; 
Türkiye'nin planlı dönem içinde kalkınmasını dik

kate aldığımızda, 1950'den bu yana üç plan dönemi
ni içine alan kalkınma süreci içinde ülkenin bugün 
eriştiği kalkınma boyutlarının Çok ötesine erişmesini 
engelleyen ve hatta muayyen müddet yavaşlatan ve 
zaman zaman durduran ve ülkeyi rejim buhranına 
iten bahtsız siyasal çalkantılar olmamış olsaydı, bu
gün halletmek zorunda olduğu birçok meselelerini 
halletmiş çok güçlü bir ülke haline gelmiş olacaktı. 

Ancak ne var ki, bugün demokratik yoldan kalkın
mayı ve sanayileşmeyi yaşam felsefesi kabul eden il
mî ve tecrübî görüş içinde Türkiye'nin endüstrileşme 
ve ekonomik büyüme için gerçekleştirdiği altyapı 
tesisleri ve ulaştığı üretim değerleri ile gaye edindi
ğimiz güçlü bir sanayi devleti, huzurlu yaşanılır re
fah devleti olması mümkün değildir. 

Çağın gelişen ekonomik, sosyal, teknolojik tekâ
mülü içinde artan nüfusun ekonomiye baskısı ile git
tikçe artan millî gelirin ve onu kamçılayan talebin 
tesiri, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminin hedefle
rinin, onu takip eden plan döneminin makro değer
lerinin 1977'deki yatınmlarda ve bütçe hazırlığında 
dikkate alınması zorunluğunu ortaya koymuştur. 

Bu sebeple de 4 ncü ve 5 nci plan dönemi sonun-
de nerede olacağız, bu görüş içinde 1982'de 1987 he
deflerimiz ne olacaktır? Bunlan tespit ederek planlı 
dönemin gerekleri içinde meselelere sahip çıkmak lâ
zımdır. 

Hükümetimiz Kasım 1976 tarihindeki Yüksek 
Planlama Kurulu toplantılarında büyük ve güçlü Tür
kiye'nin gerçekleşmesi için Türkiye'nin yeni hedefle
rini hassasiyetle tespit etmiştir. Büyük Türkiye'nin 
inşaasmı onun meselelerini devlet mesuliyetinin ciddi
yeti ve tecrübesi içinde geniş bir perspektif değerlen
diren Demirel Hükümeti, Dördüncü Beş Yıllık Plan 
dönemi sonunda 1982'Ierde ülkenin erişmeye mecbur 
olduğu hedefleri, ülkenin gelişen ihtiyaçlannı dikkate 
alarak tespit etmiştir. 

Hiç şüphesiz ki, büyük ve gelişmiş Türkiye lafla 
olmayacaktır. Rakamlann matematiksel ciddiyeti için
de hedefe ulaşmakla mümkün olacaktır. Bizce mü
him olan, hedefi tespit etmek kadar, hedefe götüren 
yolu seçmek ve onu başanyle uygulamak da bir ik
tidar hüneridir. 1965'Ierden bu yana Türkiye'nin coğ
rafyasını değiştiren ülkemize dünyanın sayılı eserle
rinden Keban Barajını, kıtalan birbirine bağlayan 
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Boğaz Köprüsünü, dünyanın sayılı tesislerinden olan 
alimunyum, volfram, İskenderun Üçüncü Demir Çe
lik Fabrikalarını, ülkeyi bir baştan bir başa bağlayan 
asfalt yolları, rafinerileri, boru hatlarını, şeker, çimen
to fabrikalarını, gemi tersanelerini, velhâsıl türlü en
düstri tesislerini kazandıran Demireî Hükümetleri, 
sözleriyle değil, yaptıkîarıyie Türkiye'de îaf ebeliği 
politikası devrinin geride kaldığını, yapıcı hizmet po
litikası döneminin başladığını, Devlete ehil olanların 
sahip olması gereğim bir kez daha ortaya koymuş
tur. Bugünkü amansız ve insafsız bir şekilde sürdürü
len iktidar - muhalefet mücadelesinin bir nedeni de, 
bu gerçeği muhalefetin kabul edememesi, gönlüne ve 
kafasına sığdıramamasıdm Zira, 24 . 11 . 1976 tari
hinde milletçe hepimizi eleme garkeden Van ve civa
rında vukubulan deprem felâketinde Hükümetin ka
derin ıstıraba mahkûm ettiği evini; barkım, çoluğu-
nu, çocuğunu herşeyini kaybetmiş muzdarip insan
lara Devlet imkânlarının bütün gücüyle şefkat ve 
hamiyet elini uzatan, coğrafyanın ve iklim şartları
nın bütün insafsız şansızlığına rağmen en kısa zaman
da, en müessir bir şekilde başarılı olarak vatandaşla
rın yaralarını sararak onları Devlet babanın şefkat
li elini uzatan ve bu hizmetleriyle elde ettiği başarı
sına gölge düşürmek amacıyle felâketi dahi istismar 
edenlerin gerçekleri görmesi mümkün değildir. 

Herşeye rağmen biz Adalet Partisi olarak, büyük 
Türkiye'nin inşası davasına sonuna kadar sahip çı
kıp, bunun güçlü, inançlı bilgili mücadelesini devam 
ettireceğiz, Bu görüşle de, ülkenin bulunduğu nokta
dan geleceğe bakışında da meselelere geniş bir pers
pektiften bakılmasını temin edeceğiz. Bu sebeple bi
zim hedeflerimiz gayet tabiî ki, yukarıda ifade etti
ğimiz gibi 1982'îer, 1987'lerin Türkiye'si olacaktır. 
Bunun için de, gelişmeyi, kalkınmayı sanayileşmeyi 
bir bütün olarak planlı dönemin devamlılığı içinde 
görüyoruz. Bu noktadan hareketle, kalkınma ile eko
nomik ve sosyal gelişme ve sanayileşme ile sıkı sıkı
ya ilgili bazı meseleleri değerlendirmede, nereden ne
reye gideceğimizin mukayesesi bakımından yarar gör
mekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Sanayileşmenin tabiî neticesi olarak süratli şe

hirleşme ve bazı kentlerin yerleşim üniteleri haline 
gelmesi sebebiyle ve artan nüfusun da gelişen talebi 
Türkiye'mizin coğrafî ve iklim yapısı içinde, teshin 
probleminin ağırlık kazanmasını sağlamıştır. Bir ba
kıma da hür düzen içinde; «Sırtının pek, karnının 
tok.» olması, insanları mutlulı ğa götüren nedenlerden 

biri olmaktır. Hiç şüphesiz ki halkın geneî anlamın
da sırtının pekliği, giyimin ötesinde kışsa ısınabiliyor 
rau, yakacağı var mı; kamı tok ise, elemeği aşı, işi 
var mı, anlamım taşımaktadır. 33 yıl Osmanlı İmpara
torluğunu yöneten, «Kızıl Sultan» diye anılan 
Padişah Abdüîhamit bile Bosna, Karadağ, Balkan is
yanlarına ait mühim meselelerin değerlendirilmesini 
yapıp, İmparatorluğun bu hayatî meselelerinin say
fasını kapayınca, ilgililerden ve İstanbul Şehreminin-
den tehasmın karnının tok, sırtının pek oîup, olma
dığını sorarmış ve bunun tedbirlerinin alınmasını em-
redermişe 

Bu kışta sanırım ülkemizin, hele başta Ankara ol
mak üzere büyük şehirlerimizin baş sorunu teshindir. 
Bugün anateshin maddesi linyitlerimiz olmakladır. 
Bunun dışında ekonomik olmayan odun ve tezek gibi 
maddeler linyit ve taşkömiminün, kokun bulunmadığı 
bölgelerde, bilhassa Doğu Anadolunun kırsal bölge
lerinde kullanılmaktadır. Gayri ekonomik olan bu 
yakıt maddelerinin yerine, süratle ülkemizde bulunan 
linyitlerden, düşük kalorili şistlerden ve taşkömürün-
den faydalanmaya ve bunun için de gerekli yatırım 
çalışmalarına hız vermeye mecburuz. Halen yılda 11 
milyon ton olan, bugün dahi iç talebin gerisinde ka
lan linyit kömürü üretimimizi, 1982'îerde 51 mil
yon tona çıkarmayı hedef alan ciddî çalışmalara gi-
rişildiğini memnuniyetle görüyoruz. Bunu her şeyden 
önce rezervlerin tespiti, bunların işletme projelerinin 
tespiti, bunlann işletilme planlarının yapılması, yatırım
ların uygulanması ile istihsalin ülkede piyasalanması 
gibi zincirleme bir çalışmayı gerektirmektedir. Özel ve 
kamu sektörünün, karma ekonomi düzeni içinde bir
likte ifa ettikleri bu sektör faaliyetleri çeşitli yön
leriyle zaman alıcı etüt, araştırma, envanter, rezerv 
ve istihsal piyasalama çalışmaları yanında, Teknoloji 
ve yatırım kaynaklarına ihtiyaç gösteren bir konudur. 
Maalesef 12 Mart 1971'den 1975 yılına kadar bu ko
nuda ciddî gayretler gösterilmemiş, kamu sektörü ola
rak MTA ve TKİ'Ieri bu konuda yukarda arz et
tiğimiz manada ileriki talebe yönelik büyük yatırım
lara girememiştir. 1975'ten itibaren ilgili bakanlıkla
rının bütçelerinde de görüleceği gibi gerek TKİ ge
rekse MTA'da bu konuda etüt, araştırma, envanter 
çalışmaları, rezerv tespitleri, istihsal yatırımları ve 
piyasalama bakımından cidden takdire şayan büyük 
gayretlere girişilmiştir. Hükümet bu meseleye ge
rekli değeri vermiştir. 

Burada bir gerçeği de ifade etmeliyiz ki, bugünkü 
özel sektör, kamu sektörünün toplam istihsaliyle ge
nel talep arasındaki çok farklı dengesizlik kömür ko-
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nusunda sıkıntılı problemler yaratmıştır. Bu du
rumun alınan tedbirlerin gerçekleşmesine kadar gide
rek azalan bir tempoda devam edeceği tabiîdir. Bu
gün bu sıkıntılar 12 Mart 1971'den itibaren devam 
eden ara hükümetlerinin ve 1974'te C. H. P. Koalis
yon Hükümetinin meseleye ciddî ve ilmî yönden sa
hip olmamaları ve bu suretle kömür istihsalinde 4 
yıla yakın önçahşma ve hazırlık dönemiyle istihsale 
girişim zamanının kaybolmasından ileri gelmektedir. 
Bugün kısa zamanda bunun telâfisi için çalışılmakta
dır. Alman tedbirleri olumlu gördüğümüzü ifadeyi 
bir borç biliriz. 

Sayın senatörler; 
Linyitin yanı sıra bugün 5 milyon ton taşkömü

rü istihsalimizi 4 ncü plan dönemi sonunda, yani 
1982 lerde 10.5 milyon tona çıkarmaya mecburuz. 
Türkiye'nin süratli sanayileşmesi, Türkiye demir -. çe
lik endüstrilerinin gelişmesi, bilhassa bu istihsalin 
süratle artırılmasını zaruri göstermektedir. 

Türlü yönleriyle kalkınmanın, özellikle endüstri
leşmenin anamaddelcrinden birisi olan demir cevheri 
üretimimizde 4.5 milyon ton civarındadır. 1982lerde 
bu istihsali asgarî 13 milyon tona çıkarmaya mec
buruz. Bu görüşle Demirel Hükümeti 1976 yılında 
işletmeye açılan İskenderun Demir ve Çelik Fabrika
sının kapasitesini 1 milyon tondan, 4 milyon tona; 
800 bin tonluk Ereğli Demir - Çelik tesislerini 2.5 
milyon tona çıkarma çabalarına başlarken, Orta Ana
dolu'nun bağrında Sivas'ta ülkenin en büyük Demir 
ve Çelik tesislerinin inşasına başlanmıştır. Bu fiilî 
çalışmalara muvazi olarak 5 nci Demir ve Çelik 
tesislerinin ön çalışmalarına ve etütlerine devam 
edilmektedir. 

Tarımımızın modern girdilerinin anaunsurlan 
olarak gün geçtikçe büyük değer kazanan gübrenin 
temel maddelerinden biri olan fosfat taşı ithalâtına 
1976 yılında 1 milyar 738 milyon lira ödenmiştir. 
Mardin Mazı Dağı fosfat yataklarının işletilmesiyle 
ilgili yahnin ve çalışmalarla yakında üretime geçecek 
ve giderek artan istihsalle 1982 yılında toplam 2 
milyon 770 bin ton olacağı tahmin edilen ihtiyacımı
zın tamamının memleketimizden temini mümkün ola
caktır. 

Diğer taraftan 40 bin ton olan bakır üreten Sam
sun Fabrikasının kapasitesi de 100 bin tona, Seydi
şehir Alüminyum Fabrikasının 60 bin ton olan ka
pasitesi 240 bin tona, yıllık istihsali 40 bin ton olan 
Kayseri Çinko Fabrikasının istihsal kapasitesi 100 bin 
tona, Keçiborlu Kükürt Tesislerinin 25 bin ton olan 

kapasitesi 100 bin tona ve henüz bitmek üzere olan 
Elâzığ Ferro • Krom tesislerinin 50 bin ton olan ka
pasiteleri de 150 bin tona ulaştırılma yolunda çalış
malar yapılmakta ve bunların 1982 perspektifi içe
risinde gerçekleştirilmesi mutlaka şart olmaktadır. 

Bu şekilde endüstrinin temel maddelerini 4 ncü 
5 yıllık Planın sonu olan 1982'Ierde güçlü ve sana
yileşmiş, ekonomik dengesine oturmuş bir ülke gör
mek istiyorsak ve buna inanıyorsak, mutlaka tespit 
edilen rakamlar seviyesine ve hattâ onları da aşmaya 
mecburuz. Şayet bugünden tedbirini almaz, yatırım
lara girişmezsek 1982 yılında ithal edeceğimiz madene 
bugünkü fiyatlarla asgarî 1 milyar dolar ödemek 
mecburiyetinde kalacağız. Bu rakama ithal edile
cek demir - çelik için ödenecek döviz dahil edilme
miştir, petrol de dahil değildir. Bu da sanırım me
selenin ciddiyetini bir kez daha artırmaktadır. 

Bu arada ülkemizin gelişme boyutlarının sürati 
nispetinde kullandığı petrol de yıldan yıla artmakta
dır. Öz kaynaklarımızın ham petrol istihsali yılda 
takriben 3,5 milyon tonla ülke tüketime göre hiç de 
iç açıcı değildir. Dış tediye muavezeneınize menfî 
etkisi olan petrolün tümünün yerli kaynaklardan sağ
lanabilir hale gelmesi, Hükümetimizin baş gayesi ol
muştun Bu görüşle karada girişilen ve büyük mas
raflarla gerçekleştirilen aramalara muvazi olarak, 
denizlerimizde de araştırmalara ciddî bir girişimle 
başlanılmıştır. Bu çalışmalar dolayısıyle Türk -
Yunan hükümetlerini silâhlı bir çatışmaya götüre
cek kadar ikili siyasî bir ihtilâfın eşiğine kadar gi-
dimriştirj Türk Devletini kendi öz yapısı olan ve 
üzerine en modem petrol araştırma araçları yerleş
tirilmiş oîan ve Türk Bayrağını taşıyan Hora Ge
misi, kendi teknisyenlerimizin yönetiminde Türk 
kıt'a sahanlığı ve karasuları içinde gereken teknik in
celeme ve araştırmaları yapmış, Marmara ve Ege De
nizi kesimimizin petrol yatakları bakımından değer
lendirilmesinin teknik dokümanını teinin etmiştir. 
Ümit ederiz ki, bu çalışmaların neticeleri zengin bir 
petrol yatağı tespiti ile Milletimiz için hayırlı bir 
basan olur. Bu husustaki görüşümüzü bağlamadan 
önce, bir hususa değinmeden geçmek mümkün de
ğildir. 

Malümlannız olduğu gibi, Kıbrıs hâdiseleri, FIR 
hattı ve kıt'a sahanlığı anlaşmazlıkları sebebiyle Yu
nanistan'la Hükümetimizin siyasî yönden uzlaşmaz
lığı sebebiyle gergin bir duruma girmiştik. Ege'de 
Taşoz'da petrol bulan Yunan hükümetinin bu stra
tejik maddenin Ege Denizinin büyük bir kesiminde 
var olacağı ümidi içinde kabaran haris istinası sebe-
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biyie Ege'deki haklarımızı ve bu hakların sağladığı 
imkânları değerlendiren ve bu maksatla Hora Ge
mimizi Ege'de Yüce Türk Devletinin tarihî şamna 
yaraşır bir şekilde Demire! Hükümetinin göreve çı
karması, mezkur gerginliği daha da hat safhaya 
çıkartmıştır. Ne hazindir ki, C. H. P. Lideri Sayın 
Ecevit, petrol araştırmaları için Hükümetimizce inşa 
ettirilen ve her türlü modern araçlarla donatılmış olan 
Türk Devletinin ve Türk Milletinin şeref bayrağım 
temsil eden Hora'ya Yunan palikaryalarının, «Şa
yet Hora Gemisi Ege'de Türkiye'nin hak iddia ettiği 
kıta sahanlığı üzerindeki sularda araştırma yaparsa 
batırırız.» diye tehditler savurduğu bir dönemde, Ho-
ra'ya «Balıkçı Teknesi» diye meseleyi hafife alma
nın ötesinde, Devletimizin Ege üzerindeki hükümran
lık haklarına tasallut etmek isteyen Rum görüşlerine 
de bilerek veya bilmeyerek gerekçe vermekte olduğu 
hatırdan çıkmamalıdır. C. H. P. nin bu tutumuyla 
şunu bir kez daha görmekteyiz ki, sadece iç mese
lelerde değil, muhasımlarımızla olan millî menfaat
lerimizin korunmasında dahi yapıcı olmaktan uzak 
bir muhalefet mücadelesinin uzlaşmaz görüşünün yı
kıcı örneğini vermektedirler. Tarihin acı seyri için
de Türk - Yunan münasebetlerinin çok hassas bir 
durum arz ettiği ve bu yüzden C. H. P. liderinin 
Hora'yı bir balıkçı teknesine benzetmesi sadece Türk 
Parlamentosunu değil, 42 milyonluk Türk Milleti
nin yaşamı boyunca üzüntü ile hatırlayacağı bir hâ
dise olmuştur. 

Petrolle ilgili görüşlerimizi tamamlarken, gelişen 
şartlar içinde 1982'Ierdeki ihtiyaçlarımızın ne olaca
ğından bir nebze bahsetmeden geçemeyeceğim. 

Yapılan hesaplara göre 1977 Bütçe yılı içinde ül
kemizin ham petrol ihtiyacı 17 milyon ton olacaktır. 
Bu rakam 4 ncü plan döneminin sonunda 1982'lerde 
30 milyon, 1987 yılında ise 52 milyon ton olacaktır. 
Şayet OPEC ülkeleri, fiyatları bugünkü düzeyde 
sabit tutarlarsa 1982 yılında petrol ihtiyacımız için 
dışarıya 4 milyar dolarhk döviz ödeyeceğiz. Bu ba
kımdan durumumuz petrol araştırmalarına kara ve 
denizde gereken değerleri vermemizi gerektirmekte
dir. Petrol araştırması 1977 Bütçesinde önemi dere
cesinde ele alınmış bulunmaktadır. Ancak ne var 
ki, petrol gibi teknik bir konuda hakikaten ihtisas 
isteyen, ekipman isteyen, tecrübeli kadro isteyen 
ve bunun ötesinde de yatırım isteyen bir konuda, 
Türkiye'nin sadece kendi imkânlanyle yetinmesi 
mümkün değildir. Öyle sanırız ki, büyük çapta 
şans eseri bulunan, açılan her 10 kuyudan 1 kuyunun 
boş çıktığı bir petrol araştırmasında Türkiye'nin mev-
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cut imkânları yanında, memleketin ve ülkenin çıkar
ları nazarı dikkate alınmak suretiyle hükümranlık 
haklarımıza gölge düşürülmeden dış sermaye ve tek
nolojilerin, dış firmaların bu yönde ün yapmış olan 
belli başlı firmaların da Türkiye'de petrol araştırma
larına başlamalarına imkân sağlayacak birtkım ted
birleri ve temintları da getirmenin zarureti vardır. 

Aslında dünya ve dünyada gelişmiş olan bütün 
ülkeler fca yolu takip etmişlerdir. Şunu ifade etmek 
lâzımdır ki, petrolle iştigal eden dünyanın ancak 
iki elin parmakları kadar sayılabilecek nitelikte az 
mütehassıs firmaları, zengin firmaları vardır. Bu
nun ötesinde petrolü diğer devletler ya başkalarının 
yardımıyla ya da tesadüf eseri kendi imkânlarıyla 
bulmaktadırlar. Bugün Manş Denizi 284 parsele 
ayrılmış, hatta dünyada 270 milyon tonla en bü
yük petrol üreticisi olan İran dahi bu Manş Deni
zindeki parsellerde ruhsat almak suretiyle yabancı 
teknolojilerinden faydalanarak, petrol dolarlanyla 
İstikbale muzaf petrol politikalarım yürütmek amacıy
la orada petrol aramaktadır. 

Ben öyle sanırım ki, Türkiye'nin coğrafî ve jeo
lojik yapısı içerisinde bîr tarafta Ploieşti, Baku, Ah-
vaz, Abadan, Kerkük, Musul ve Taşoz arasında, bu 
poligon arasında kalmış olan ülkemizde mutlaka ve 
mutlaka petrol bulunacaktır. Ne var ki, hakikaten 
çok dikkatle sabırla çalışma isteyen, teknik isteyen 
bu konuda dış sermayeyle iç imkânların yan yana 
gelmesi lâzımdır. Kimse kimseyi artık sömürecek 
vaziyette değildir. Siyah Afrika bile gözünü açmış 
bulunuyor. Kaldı ki, 54 yıllık Türkiye Cumhuriyeti 
bu konuda büyük mesafeler katetmiştir. Devleti yö
netenler ve Millet bu yönde büyük tecrübeler geçir
miştir. Libya dahi evvelâ dışarıya petrolü buldurdu, 
ondan sonra devletleştirdi. Irak petrolünü İngiliz
lere buMurdu, sonra devletleştirdi. îran hakeza 
Briiish Petrole petrolünü buldurdu, zaman içerisin
de bunları devletleştirdi. 

Bu yollar açıkken, akıl, mantık ve kullanabilece
ğiniz kozlar varken, dünyanın bu teknoloji ahş ve
rişi içerisinde bu yolda faydalanmamak, sanırım ki 
uzun yıllar Türkiye'yi yokluğa, sefalete, dış ticaret, 
tediye muvazenemizde büyük bir unsur olan petrolü 
ithale mahkûm etmek demektir. Kaldı ki, Türki
ye'nin kalkınmasının baş unsurlarından birisi olan 
enerjinin bir konusu da petroldür. Bugün fuel - oil 
kullanmak suretiyle, mazot kullanmak suretiyle Tür
kiye'de ürettiğimiz enerji % 30'dur. 18 milyar ki
lovat civarında ürettiğimiz enerjinin, yılda 4 mil
yar 449 milyon kilovatı Ambarlı Santrallerinden 4 
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tane, tenkit ettiğiniz, eleştirdiğiniz ve «Ne oluyor, 
dışarıdan gelen dökme suyla ithalât yohıyle getirdi
ğiniz, ham petrolle bunları işletiyorsunuz?» dediği
niz Ambarlı Santrallanyla oluyor. Bunları devreden 
kaldırdığımız zaman, 4 milyar 449 milyon kilovat/ 
saatlik enerji endüstriden kalkmış olacaktır. 

Bir yönüyle bir kilovat/saatlik enerjinin sanayi
deki kaybı, (istihdamı bir tarafa bırakınız) 10 lira 
olduğuna göre, milyarlarca liralık millî gelirden ka
yıp bu suretle olacaktır. Aslında akıllı bir idare sis
temi ehemini mühimme tercih eden, memleketin men
faatlerini bir tablo üzerinde gayet iyi bir şekilde seç
mek suretiyle en faydalı, en ekonomik ve en güzel 
olanı bulabilmektir. Çünkü, Türkiye bakir bir ül
kedir; ne yapılsa hepsine ihtiyaç vardır, o santrala 
da ihtiyaç vardın Nükleer santralı da yapacağız, ona 
da ihtiyaç vardır. Hidrolik kaynaklarımız mahduttur. 
70 milyar kilovat/saatlik hidrolik kaynak var, bun
ların developpesi uzun zamana varestedir. Etüdü, is
tikşafı projesi, planlanması ve gerçekleşmesi yıllar 
alır. Kullanabileceğiniz enerji 70 milyar; ama Tür
kiye'nin 1995 yıllarında kullanacağı enerji 135 mil
yar kilovat/saati O devre geldiğiniz zaman hidrolik 
enerjiye değil, başka enerji birimlerine ihtiyacınız 
olacaktır. O halde bunlara muayyen bir denge ni
zamı içerisinde, Türkiye'nin enerji politikası içerisin
de yürütmekte fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, sözünüzün 
güzel yerinde kesmek zorundayım. Müddetiniz bitti 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ
LIOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hiç şüphe yok ki, iyi niyetlerle hazırlanmış, Türk 

Milletinin refahına ve mutluluğuna yönelmiş hizmet
leri anayasal plan görüşleri içerisinde ve dünyanın 
kalkınmış ve kalkınmakta olan memleketlerin görüş
leri içerisinde Türkiye'yi muayyen bir seviyeye eriş
tirmenin gayreti içerisinde hazırlanmış olan bu Büt
çe, aslında sosyal yönleriyle yatırımlarıyla endüstri
leşme yönleriyle tarım kesiminde yaşayan % 65'i aş
kın Türk çiftçisinin tarıma yönelik kalkınmalarla 
refahı yönünde büyük hizmetleri getirmek isteyen bir 
bütçedir. 

Türkiye'nin kabul etmek lâzımdır ki, kaynakla
rı mahduttur. Türkiye'nin mahdut ve sınırlı olan 
kaynakları içerisinde, kalkınma için bütün imkânla
ra sahip olan bu ülkede, kalkınmanın bütün unsur
larının yan yana bulunduğu bu ülkede her şeyden 
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I evvel muhalefet - iktidar Türkiye'nin bu temel me
selelerine asgarî müştereklerde birleşmek suretiyle ül
kede huzuru, barışı, siyasî istikran sağlayarak, tes
pit olunan hedeflere rahatlıkla gitmenin imkânlarım 
bulabileceklerini zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, müsamaha 
hakkınızı da kullandınız. İstirham ediyorum, lüt
fen. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ
LIOĞLU (Devamla) — Bu görüşle Bütçenin Türk 

I Milletine, Türk Devletine hayırlı uğurlu olmasını 
I diler, hepinizi saygıyla selâmlarım. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Gruplar adına yapılan birinci ko-
I nuşmalar sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisinin 10 
I dakikalık ikinci kez görüşmesi var, kim konuşacak 
I efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben ko
nuşacağım Saym Başkan. Yalnız kürsüye çıkma-

I dan vaziyeti anlatayım. 
BAŞKAN — Efendim, buyurun hakkınızı kul-

I lanın da... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır Sa-

I yın Başkan, ben Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na ikinci kez konuşma yapacağım. Ancak, sizin kür
süden beyan ettiğiniz gibi, kalan müddet 10 dakika-

I dır. Konuşmamı 10 dakika içinde sığdırma olanağım 
yoktur. Ne var ki, kişisel konuşmalar sırasında ilk 
sırada bulunan Sayın Hüseyin Öztürk arkadaşımız 

I söz hakkını bana vermişlerdir. 

I BAŞKAN — Evet efendim, tamam. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama, siz 

I şöyle yapabilirsiniz; başka gruplarda konuşsun der-
I seniz, öyle yapmayacağım. 
I BAŞKAN — Başka söz isteyen grup yok zaten 
I efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oldu o za-
I man efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

I 10 dakika Grupunuz adına, 20 dakika şahsınız 
adına buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
I ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
I çok değerli üyeleri; 
I Bir saltanat uğruna ellerini omuzlarına kadar ka« 

na bulamaktan, insan kanına batırmaktan, bir ulu-
I sun en güzide varlıklarım, gençlerini kurt sürüleri 

misali her yerde kol gezen resmî cinayet mangaları 
I eliyle öldürenlerin, öldürtenlerin hazırladddarı ve her 
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satın burcu burcu kan kokan bu Bütçenin; bugün 
burada, bu kutsal çatı altında müzakere edilmesine 
katlanmak bahtsızlığına uğramış olmanın, Grup ola
rak en kahredici, en eza verici ıstırabına sırf ülke, 
ulus ve insanseverliğimiz nedeniyle Millet ve demok
rasi uğruna katlanıyoruz. 

Kimsenin erişemeyeceği düzeydeki vatan sevgimiz, 
millet ve insan sevgimiz olmasa, bu soylu ve dev
rimci grupun bugün burada bir an için bile bulun
masına olanak tasavvur edilemez. Çünkü, Türk Ulu
su tarihinin hiçbir döneminde eşine rastlanmayan 
uğursuz bir felâketin insanlık dışı baskısı altında 
inim inim inlemektedir. Bu ülke tarihinde savaş dö
nemleri dışında, bugün olduğu gibi Milletin gözle
ri önünde sürekli ve düzenli bir şekilde bunca Türk 
insanının öldürüldüğü, ezildiği bir döneme rastlamak 
mümkün değildir. 

İki yıldan beri Ulusumuz, Hükümet adı ardına 
gizlenmiş bir düşmanlık cephesinin en zalim despot
lara taş çıkartacak kanlı saltanatının tarifsiz acıları 
ve zulmü altında kahrolmaktadır. 

Türk Ulusu, hemen her gün en değerli varlıkla
rından, genç evlâtlarından birinin veya birkaçının 
hurharca katledilmeleri cezasına çarptırılmış görül
mektedir. Cinayet çetelerinin kol gezdiği, devlet soy
gunlarının at oynattığı, en ilkel sömürü ve baskı dü
zeninin sürüp gittiği bu ülkede, iktidar deliliğine tu-
tulmuşçasma davranan bir avuç insanın bu menfur 
istibdatma sen vermeden Bütçe Kanunu müzakerele
rine katılmak, bu Gnıpun ancak milîetseverîiği yü
zünden katlandığı bir eza ve cefadır. 

Şunu söylemek isterim değerli arkadaşlarım : 
Bugün biz burada böylesine eşsiz bir felâketin ya

ratıcısı, millet bölücülüğünün, milleti birbirine düş
man ediciliğin, Hükümetin şekline bürünmüş, resmî
leşmiş cinayet ortaklığının huzuruna çıkacak ve buna 
tahammül gösterecek bir parti ve onun mensupları 
değiliz; ama buna katlanıyorsak (tekrar ediyorum) 
uîusseverJîğinîiZ;, mületseverliğimiz ve hiç. kimsenin 
erişemeyeceği düzeyde vatan kurtarıcılık şanımız için 
burada bulunuyoruz. Yoksa burada Adalet Partisi 
sözcülerinin veya Hükümet sözcülerinin gelip, bize 
sanki bu memlekette hiç bir şey yokmuş, her gün bu 
Ulusun en kıymetli varlıkları Hükümet eliyle tertip
lenmiş cinayet mangaları tarafından öîdürülmüyor-
muş, analar, babalar gözyaşları dökerek inlemiyorîar-
ÎÎÎIŞ da, sanki her şey güllük gülistanlıkmış da, bilmem 
hangi bakanlığa şu kadar paranın, hangi bakanlığa 
ba kadar harcama yetkisinin verilmesi kanununu mü-

j zakere ettirmek zilletine katlandirıyorîar bizi. Ama 
j bilesiniz; biz o paralarda, o ölen insanların babala-
| rımn, analarının yıllar yılı emeklerinin, ürünlerinin, 
I gayretlerinin ve uğraşlarının hesabım, size yalnız o 
i paraların hesabını değil, o milletin insanlarının dök-
] tüğünüz kanlarının hesabım soracak günlere erişmek 

için burada bulunuyoruz, bu nöbeti onun için tutuyo-
I ruz. (C. H. P. s;raianndan alkışlar). 
I BELİĞ BELER (İzmir) — Sizden de sorulacak-
j tır. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
| ĞAN (Devamla) — Yoksa sizlerin burada bizim kar-
I şımıza gelip, bu memleketi salhaneye çevirmiş bir fle-
| tidar olarak Bütçe Kanunu namı altında, üç beş ku

ruşun şu veya bu şekilde sarfı veya cîbayeti, tarhı 
için getirdiğiniz kanun tasarılarını müzakere ettirme 
kahredici acısına bizi kaflandıramazsınız. Ama, daha 
fena sonuçlara varmamak için, Ulusu daha yalmz bı
rakmamak için, Ulusu sahipsiz bırakmamak için bu-

! radla bulunuyoruz. 
Yine bilesiniz ki, sizin bütçelerinizin buna benzer 

| daha birkaçının, birçoğunun bu memleketi bırakınız 
] bugün için düşürdüğünüz kanlı saltanat çukurları için-
1 de boğulmak derecesine gelen Hükümetiniz eliyle, da

ha normal zamanlarında hiç bir şey yapmadığı, bu-
| gün ülkeyi hakikaten dünkünden çok daha beter ha-
j le düşürdüğü idraki içindeyiz; ama ne var ki bu ülke 

çok uzun mücadeleler sonunda emperyalizme, bütün 
sömürü düzenine, dünyaya, eflâke ser çekmiş bir 
Cumhuriyet Halk Partisinin eseri olarak zaman za
man böyle bedbahtlığa düşüyorsa, zaman zaman bü
yük Atatürk'ün Nutkunda söylediği gibi, yöneticile-
rin dahi ihanete düştükleri günler geliyorsa, işte o 
günlerde, o zaman nasıl Ulusun kurtarıcısı, Ulusun, 
Kurtuluş Savaşının öncüsü olmuşsak, bugün de aynı 

S görevi şerefle ifa etmek için burada bulunuyoruz. 
i (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Tarihî görevimiz bitmiyor. Sanıyorum Türk hal-
kıyle bütünleşmekte olduğumuzu herkesin bildiği ve 
gördüğü bu dönemlerin yakın geleceğinde belki bir 
daha bu ülkenin bedhahları olmayacaktır inancı için
de burada bulunuyoruz. Bizi böyle bulunuz, böyle 
görünüz, böyle anlayınız. 

Kalkıyorsunuz sözcünüzün diliyle Hükümetinizin 
eliyle hakikaten bu olanların her birisine hiç kimse
nin itiraz etmemesini sağlamak için ve hiç bir hicap 
hissine kapılmaksızın, sanki normal bir ülkede yaşı
yormuş gibi burada üstünlüklerinizden, marifetleriniz
den, icraatınızdan, yapıcılığınızdan bahsediyorsunuz. 
Ne hakkınız var bunları söylemeye sizin?.. 
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Eğer insan öldürmekle eğer bir ülkede hükümet 
eliyle zulüm yapmak suretiyle hizmet etmenin yolu 
veya örneği aranıyorsa, bunu sizden çok daha iyi ba
şaran ülkelerin tarihlerine bakınız; faşistler, Naziler 
sizden çok daha iyi başardılar. Eğer hakikaten başarı 
için insanları öldürüyorsamz, eğer hakikaten iktidar
da kalmak, saltanat sürmek için iktidarda kalıyorsa
nız, bu yaptıklarınız yetmez. Yetmez, çünkü... (A. P. 
sıralarından gülüşmeler, C. H. P. şuralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Ne bağırıyor
sun be?.. Bağırmakla bir şey elde edemezsin, bağır
madan da söyleyebilirsin. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Çünkü; çırpındıkça batan, bat
tıkça çırpınan bir Hükümetsiniz. 

Anayasanın dibacesinde; «Bütün fertlerini kader
de, kıvançta ve tasada ortak.,.» terimiyle Milleti ta
nımlamadan bahseden sözcüye soruyorum : Bugün 
Türkiye'de iki yıldan beri şu ellerinizle boğazlattığı
nız, öldürttüğünüz 200'ü aşkın delikanlının kanlan 
mı kaderde, kıvançta, tasada sizi ortak kılıyor?... 
(A. P. sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri). 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Size ayıp. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

ĞAN (Devamla) — O kanlar sizi bir daha bu millet
le bir araya gelmeyecek ölçülerde ayıracaktır. Çün
kü, ülkede en güzide varlıkları planlı, programlı, ba
şından cepheler kurarak milleti; «milliyetçi ve milli
yetçi olmayanlar...» diye ikiye ayırarak, gerçek ayın-
cılığı resmîleştirerek işe başlayan ve başladığından 
bir gün sonra ülkenin bütün insanlarını bütün kurum
larını, varlıklarını, en kutsal dayanaklarını yok etme
ye kalkan Hükümetinize mi dayanarak kaderde kı
vançta, tasada ortak bir millet istiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan Grup adına konuş
manız bitti. Şimdi şahsınız adına devam buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kitaplar 
yazıyorsunuz, resmî okul kitapları yazıyorsunuz; in
sanları ırklara, insanları mezheplere, insanları sınıf
lara, o anlamda «şerefli, şerefsiz» sınıflara bölüyor
sunuz. Siz mi kaderde kıvançta, tasada ortak millet 
yaratıcısınız?... Siz mi bir işçinin, bilmem bir doktor
dan şerefsiz olduğunu iddia eden kitapları yazdıran 
Hükümet olarak kaderde, kıvançta, tasada ortak mil
let arıyorsunuz?.. Ne yüzünüz var sizin bunları söy
lemeye?.. Sizde hicap, sizde insanlıktan, insanlık ka
derine hükmeden cevherinden, o en onurlu cevherin
den nasip yok mu?.. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sende var mı?.. 
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Size nazaran tonlarla 

var. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bunlar ne 

kitaplarıdır, bu ne biçim Hükümettir?. Cephcymiş, 
miliiyetçilermiş, milliyetsiziermiş onlara karşıymışlar. 
Kim bu milliyetsizler?.. 40 milyon Türkün 20 milyo
nu mu, bu mu demek istiyorsunuz? Bunu tercüme 
ediyorum, millete ve halka tercüme ediyorum; «Halk» 
terimi Anayasada yokmuş, Senin ettiğin yeminde 
«Halk» terimi var, ettiğin yemine de sadık değilsin, 
olamazsın. Çünkü, sen bir kanlı saltanat uğruna gö
zü dönmüş bir topluluksun. Sana Hükümet demek 
için insanın dili varmıyor. Alışkanlıktan öteye hiç bir 
anlamı yoktur Hükümet sözünüzün. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ne oluyor Sa
yın Başkan, hakaret ediyor. İki parti diyalog kura
cak, böyle mi kuracak?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Gelirsin 
buraya anlatırsın. 

Yemininde halkın mutluluğu için çalışacağına ant 
içen sen, Anayasada «Halk» kelimesinin bulunmadı
ğından bahsediyorsun ve üstelik Atatürk gibi en yüce 
varlığı, artık insanlık tarihine mal olmuş, bütün in
sanlık onurunun kurtarıcısı mertebesine yükselmiş, 
değil Türkiye'nin; insanlığın kurtuluşu savaşını veren 
ilk mücahit olmuş, fikir olmuş, ruh olmuş, inanç ol
muş bir kişinin, asla «Halk» tabirini, «Halk» terimi
ni kullanmadığından bahsedecek kadar kendinden 
geçmişsin. Oysa, «Halk» terimini icat eden kişi araş
tırılsa, Atatürk'tür. Çünkü, halkçı bir programı geliş
tirmek için ortaya çıkmış, Millî mücadeleyi halkçı 
program gereklerine uyarak yapmıştır ve kurduğu 
partinin adım bilerek, o programın tahakkuku için 
Halk Partisi koymuştur. Siz «Halk» deyiminden ür
kersiniz. Çünkü halk, sizin gözünüzde ve yazdığınız 
kitaplarda belirttiğiniz gibi işçilerdir. Çünkü halk; 
yazdığınız kitaplarda belirttiğiniz gibi, sömürülenler
dir, ezilenlerdir, öldürülenlerdir. Siz, halkı sömürme
ye, öldürmeye yarayan kısım olarak tanımlarsınız. Si
zin gözünüzde «halk» terimi, onu tedai ettirdiği, onu 
hatırlattığı için sevmezsiniz. Siz halk sömürücülerini, 
halkı öldürenleri, halkı sömürenleri tutarsınız da, on
dan dolayı «halk» teriminden hoşlanmazsınız ve Ata
türk'ü böylece belki en onurlu yerinden yaralamak
tan dahi kaçmazsınız. 

«İlerici olmak için solcu olmak lâzım gelmez.» 
buyuruyorsunuz ve aklımzca demokratik sol Cumhu
riyet Halk Partisini itham etmeye çalışıyorsunuz. Ar-
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kadaş, şunu iyi biimem lâzım; ilericiliğin ilk adımı 
solculukla başlar, son adımı da solculukla biter. Sağ
cı ilerici olur dendiği zaman, kargalar bile güler. Sol
culuk İlericiliktir. Dericiliğin adı, solculuktur. Cumhu
riyet Halk Partisi insanlığın evriminde, yücelmesinde, 
Türk halkının yükselmesinde ve yücelmesinde ilerici
liğin gereği olarak asırlardan beri geri kalmışlığın 
tahriplerine set çekmek için demokratik solu anasının 
ak sütü gibi kendine helâl bir ideoloji kabul etmiştir; 
övünüyor. 

Milliyetçilerin yolu huzurdan, güvenden, istikrar
dan geçermfş ve Milliyetçi Hükümetin Türkiye'ye he
diye ettiği huzur, güvenlik ve istikrara lütfen bakar 
mısınız?.., 

HÜSEYİN OZTÜRK (Sivas) — Sokaklarda kan 
akıyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bakınız, 
bu memleketin Keresinde huzur ve güven varsa, bir 
köşesinde kalmışsa lütfen örnek olarak gösteriniz. 
Basmadığınız parti kalmadı, kurum kalmadı. Öldür
mediğiniz topluluk mensubu insan kalmadı, yerinden 
oynatmadığımız memur kalmadı; yırtıp atıp yerine en 
yenilerini, en pespayelerini, en bölücülerini, en insan 
sevmezlerini koyduğunuz kitap kasmadı. Şu radyonu
za bakınız, televizyonunuza bakınız, şu dış itibarını
za bakınız, şu AET kapılarında sürüngen halinize ba
kınız. İki yıldan beri şu Amerika kapılarında ne hal
de bulunduğunuza bir bakınız. Şu insanların çektiği 
hayat pahalılığı zorluklarına bakınız. Şu ıstıraplara 
bakınız, Bu mu sizin istikrarınız, bu mu sizin verdi
ğiniz güvence?... Suntalara bakınız, şu yağmalara ba
kınız, şu hırsızlıklara bakınız, Tonlarca tahtaları bil
mem ne malı diye, bilmem nerelere sevk ettiğinden 
bahisle devlet soygunculuğa yapan Hükümetin haline 
bakınız. Huzurdan, refahtan, güvenceden bahsediyor. 
Bunların altından kalkacak gücünüz kalmadı, nefesi
niz tükendi. Şimdi Takrir-i Sükûn Kanunu zabıtları
nı karıştırıyorsunuz. Gözümüzden kaçmıyor. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sen kendi haline bak, 
Parlamentoyu ne yaptınız. Meydanlarda konuşursu
nuz, biz de konuşacağız. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale et
meyin rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Doğa ya
sasından bahsederek, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkamna bir anarşi tahrikçisi, bir kargaşa ya
ratıcısı olarak göstermeye çalışıyorsunuz. 

Size şunu söylüyorum; şimdi elimde bulunan ve 
sözcünüzün konuşmasında yer alan 16 . 2 . 1969 ta-
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I rihli Millet Meclisi Tutanak Dergisi burada. Onun; 
yani iftira ve tezvir ile kendisine bühtan ettiğiniz, al
çakça suç istinat ettiğiniz kimsenin... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, kelimelerinizi lüt
fen hakaret seviyesine ulaştırmayın. Lütfen efendim, 
bu Senatonun seviyesini muhafaza etmek hepimizin 
vazifesi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, eğer bu memlekette bir partinin, en büyük Si
yasal Partinin Genel Başkanına «anarşi kışkırtıcısı» 
diyecekler, «kargaşa yaratıcısı» diyecekler; siz ses 
çıkarmayacaksınız; fakat aslı olmayan bu iftirayı ben, 
iftiracıların yüzüne çarptığını zaman bunu hakaret 
telâkki edeceksiniz. Sizin mantığınız mı, yoksa muha
kemeniz mi bozuk Sayın Başkan?.. Benim Genel Baş
kanımın konuşması burada. Bunun içinde doğa ya
sasının her yasadan üstün olduğuna dair sözcükler 
var, var; ama şöyle var : «Efendiler...» diyor, size, 
«görüyorsunuz Türkiye'de yüzyılların getirmesi çok 
bozuk bir düzen var. Bu bozuk düzenin en rahatsız
lık verici yanı, yönü, yöresi tarım kesimidir. Tarım 
kesiminde yaşayan nüfus toplam nüfusun °/0 78'ine 
o zaman için karşılıktır. Bu insanların topraksızlık
tan çektikleri ve asırlardan beri çektiklerini dindirmek 
görevi ile yükümlüsünüz. Anayasa bunu size emret
miş, Siz bu insanların ıstıraplarını dindirmemek için 
elinizden ne gelirse yapıyorsunuz. Maksadınız, tut
sağı olduğunuz sömürü sımflara, tasımda çalışanları 
sömürtmektir. Oysa o insanların artık buna taham
mülleri kalmamıştır. Tahammülleri kalmamıştır, sizi 
beklemişlerdir, başkalarım beklemişlerdir, yüzyıllar
dır beklemişlerdir; topraksızlıktan insanlık onurunun 
dışında bir yaşam sürdürmek zorunda kalmışlardır. 
İşte bu insanlık onura dışında yaşam sürdürenlerin, 
artık bir gün gelip o gün misali görüldüğü gibi, bir
kaç dönüm toprağı, Hazine toprağını ekmeye ve sai-
reye kalkışması hadisesi karşısında, «anarşistler, dü
zen bozucular» diye ithama kalkışırsanız ve jandarma, 
polis gönderirseniz; şu veya bu tedbiri alırsanız bun
ları önîeyemezseniz. Önleyemezsiniz çünkü, yasalarla 
önlenecek daramdan çıkmıştır artık bu hal. Bu, ancak 
her yasanın üstündeki doğa yasasının gereğinin işle
mesini istemiyorsanız, Anayasanın emrettiği Toprak 
Reformunu yapmakla kabildir. Doğa yasasının işle
mesine mani olucu yol açıktır. Hükümet olarak Top
rak Reformunu yapmız, doğa yasası çalışmasın ve 
böylece siz ba yolu tercih ediniz» diye size gerçek 
insanlık yohınu, Anayasa yolunu, ulus yolunu göste
ren ve gayet tutarlı bir mantık içinde doğa yasasının 
ne anlama geldiğin! anlatan Genel Başkana ne yüzle, 
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ne yürekle iftira çamuru bulaştırmaya kalkıyorsunuz. » 
Veyl sizin gibi müfterilere, veyl sizin gibi kara yürek
lilere. 4 

Af Kanunu çıkarmışız. Hatta çıkaramamışız da, 
Anayasa Mahkemesi Af Yasamızı tamamlamış ve 
bundan dolayı da Türkiye'deki anarşik olaylar baş
lamış veya hız kazanmış. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Doğru, doğru. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İşte, «Doğ

ru» diyen sizi ve tabiî ki, sözcünüzü, en büyük başı
nız Genel Başkanınız ve Başbakanınızın ağzı ile şim
di yerden yere vuracağım ve sizin bu konudaki dü
şüncelerinizin Başbakanınızın ağzı ile nasıl iftiracı, 
kara yürekli bir suçlama olduğunu size anlatacağım. 

Bakınız Başbakanınız ne demiş : 1969'da orman 
affı vesaire bahis konusu edilmiş ve orman suçlu

larının affedilmemesine dair Anayasanın bir madde
yi ihtiva etmesinin talihsizlik olduğunu söylemiş. Doğ
ru. Nitekim, ta başından beri doğru bulduğumuz bu 
savı, daha doğrusu orman suçlarının Anayasa mad
desi gereğince affına mesag vermeyen hükmün kaldı
rılması yine bize nasip oldu biliyorsunuz. Biliyorsu
nuz, 1970'te sizinle pazarlık ettik, sizin istediğiniz gi
bi seçimleri geri bıraktık. Ama biz, onun karşılığın
da Anayasa maddesini değiştirerek, orman suçları
nın affına dair Anayasa maddesi düzenledik. Bunu 
da biliyorsunuz, bu sizin defterinizde yazılıdır. 

Bakınız o münasebetle Sayın Demire! ne diyor : 
«Af; yani genel af çıkarıyorsunuz...» Dikkat edin 
buraya ve bir daha söylemeyin bunu, Başkanınıza 
da hatırlatın bir daha söylemesin. «Suç işlendikten 
sonra, suçun şu suç veya bu suç olması affın genel
liği ile tezat teşkil eder. Yani, hukukun umumî pren
sibi olarak affın genelliğine suç hangi sebepten dola
yı işlenmişse, artık cezası tayin edildikten sonra, suçun 
nevi ortadan kalkar. Şayet af suçu artıran bir mües
sese olsa idi, o zaman af müessesesi de olmazdı. Af, 
bir ibretin müessiresi...» E, artık onun dili. «... ibretin 
müessiresi olan ceza fonksiyonunu gördükten sonra, 
cemiyetin bir arada yaşaması için bir atıfet, bir mü
samaha olarak bütün dünya hukukunda yer almıştır» 

İşte sizin Genel Başkanınızın af hakkındaki söz
leri... (A. P. sıralarından «orman affı için» sesleri) 

Hayır, genel af çıkarıyorsunuz. Cezalandırıyorsu
nuz, cezalandırdığınız insanları affediyorsunuz. Ora
da nasıl genel af çıkardığınız zaman, cezalandırdığı
nız insanların suçunun nevinin önemi kalmamışsa ve 
nasıl cezasını çeken bir kimsenin af ile milletin atı
feti ile cezasından kurtulması bir hukuk kurumu oîa-
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rak ta hukukun başlangıcından bu yana sürüp geli
yorsa, ondan yararlanabilirsiniz diyor Genel Başka
nınız. 

Biz de şimdi açıkça söylüyorum; 1974'te Cumhu
riyetin 50 nci yıldönümünü idrak etmiş olması nede
niyle sizin de daha evvelki seçim beyannamelerinizde 
eîe aldığınız gibi, ağababanız Demokrat Partinin 14 
Mayıstan sonra çıkardığı af gibi, en büyük insan Ata
türk'ün 1933'te çıkardığı af gibi, bir Af Kanunu 
çıkardık ve onunla övünüyoruz. Toplumda bozuk dü
zenin yarattığı çatışmalardan doğan, huzursuzluğun 
nedeni olan saçlar ve onların faillerini Cumhuriyetin 
50 nci yıldönümünde bilâ tefrik-i cinsi mezhep af
fetmeyi toplumun yararına, sağlığına gördük ve çı
kardık, Ama, siz kendi Başbakanınızın ifadesine rağ
men hâlâ meydanlarda, sokaklarda Cumhuriyet Halk 
Partisini af çıkarmış, ondan dolayı suç işleyenleri teş
vik etmiş parti olarak tanımlamakta devam ederseniz, 
bizden şu cevabı alacaksınız : Yassıadadakiîeri çıkar
mamak için ne kadar uğraştığınızı biliriz. Biz bu sı
ralarda bir çeşit yaşadık ve büyüdük. Nasıl Yassıada-
da mahkûmlarından ve onların başından icazet ala
madığınız gün, gelip burada Yassıada mahkûmlarını 
affeden tasarıyı geri çektiğinizi de biliriz. Sizde o atı
fet mertebesine erişmek olanağı da yoktur. Biz sizin 
komünist ticareti yapacağınızı, her yerde yapageldi-
ğiniz şekilde en iğrenç iftiralara başvuracağınızı bile
rek, toplumun huzurunu ve sağlığını tekrar iade et
mek içia af çıkardık. Korkmadık, çekinmedik; ama 
şu sonuçla karşılaştık : Bizim afla çıkardığımız, sizin 
hababam yaratmaya çalıştığınız komünizm heyulası
nın yandaşları olanlardan bir kişinin; bilemiyorum 
bu son zamanlarda, iki yıldan beri sizin resmileştir
diğiniz cinayet şebekeleri ile öldürülen insanların iç
lerinde veya yanlarında bulunduğunu işitmedim. 

Buna karşın komandolarınızın, özel bir şekilde ye
tiştirdiğiniz insanların cinayet mangalarını teşkil eden
ler, bizim affımızdan yararlanarak çıkanlar olduğu 
da mahkeme kayıtlan ile sabittir. 

BAŞKAN — İki dakikamz var efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Lütfen 
bir daha bu af meselesini karıştırmayın. Sizi hiç kim
se, Tanrı bile affetmez. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tutumunuz hak

kında söz istiyorum. Sayın üyeye verdiğiniz kişisel 
söz usulsüzdür. Bu konuda kısa bir açıklama yapaca
ğım. 
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BAŞKAN — Nasıl efendim? 
NÎYAZÎ UNSAL (Erzincan) — Sayın üyeye ver

diğiniz söz usulsüzdür, bu konuda bir açıklama ya
pacağım. 

BAŞKAN — Usulsüz değil efendim, birinci sıra
dadır. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Usulsüzdür. Bi
rinci sırada da olsa, gruplar bitmeden söz veremez
siniz. 

BAŞKAN — Bitti efendim gruplar. Haklarını 
kullandılar, onu zabıtlara geçirttim. Haklarını kul
landı gruplar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, daha önce Gnıp Başkanım ikinci kez konuşmam 
için benim ismimi bildirdi. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Karaağaçhoğlu ta
mamım kullandı. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kişisel konuş
malar için leh ve aleyhte diye bir tasnif yaptınız mı? 

BAŞKAN — Tasnif yapmadım efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Böyle bir tasnif 

yapılmayacak mı? 
BAŞKAN — Onu Başkanın takdirine bırakmış 

Tüzüğümüz efendim, yapmıyorum. Eğer teklif olur
sa yaparım, Heyeti Umumfyenin kararı ile yaparım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Teklif ediyorum 
efendim, bir yanlışlığa girdiniz, dönemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Yanlışlığa girmedim efendim. 
Şimdi Sayın üye müsaade buyurun efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Unsal Tüzüğümüzün 55 nci 

maddesinin son fıkrasına göre lehte, aleyhte, üzerin
de konuşmaların tespitini istemektedir. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Gündoğan aleyhte konuştular. Sayın Ucu-
zal lehte mi, aleyhte mi efendim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte. Sayın Ahmet Demir Yüce?.. 

Yok. Sırası geldiği zaman sırasını kaybeder. Saym 
Feyyat?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte. Sayın İlhan?.. Yok. Saym 

Aîacakaptan?.. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde, Saym Unsal?.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Öztürk?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde. Saym Özer?.. Yok. Sa

yın Müezzinoğlu?.. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte. Saym Sava?.. Yok. Saym 

İnebeyli?.. 
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte. 
Saym Ucuzal, lehte, buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

1977 malî yılı Bütçe gerekçesi tahminlere ve sıh
hatli kaynaklara dayanarak 19 milyar 500 milyon li
ralık bir iç istikrazla denk olarak bağlanmıştır. 1977 
malî yıîı Bütçesi ile seçilen politikalar; gelişmekte 
olan memleketimizin plan hedeflerine ulaşmasını sağ
lamak için daha fazla istihsali, sağlamak için yatırım
ları sağlayacak ödenek ayrımı, böylece daha çok sos
yal güvenlik imkânını getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Siyasî hayatımızda meydana getirilen istikrarsız

lıklara rağmen, Türkiye vatanperver ve milliyetçi gö
rüşlerin sahipleri elinde her yönden dünyada gelişen 
ülkelerin başında yer almaktadır. 

13 yıl evvel aranıza geldiğim günlerde 1965 yılının 
Bütçesini görüşüyorduk. 1965 malî yılı Bütçesinin ta
mamı hepinizin bildiği gibi 15 milyardı. Bugün bu ra
kam, bir tek Bakanlığımıza ayrılan mütevazi bir ra
kam olarak görülmekte. Bütçe rakamı büyümüş, öy
lesine büyümüş ki, 1965'in gayri safi millî hâsılasını 

%40ö aşarak büyüyüp, 225 milyar 811 milyon liraya 
ulaşmıştır. 1965'in gayri safi millî hâsılasını iki mis
linden fazla bir para 1977 Bütçesiyle yatırımlara, ser
maye teşkili ve transfer harcamalarına tahsis edil
miş bulunmaktadır. 

Büyüme ve istikrar politikasının devamına ehem
miyet verilirken, cari harcamalarda azaltma sağlan-

! ması yolundaki gayretleri de görmek bizi memnun et-
[ mektedir. Gayri safi millî hâsıla artış hızı, Üçüncü 
î Beş Yıllık Plan hedeflerine uygun seyretmekte, tarım 

hariç, diğer sektörlerde büyüme hızı 1975'e nazaran 
1976'da da artış göstermektedir. 

1965'te 77 milyar hesap edilen gayri safi millî 
hâsıla, bugün 1976 sonu talimini olarak 649 milyarı 
aşmış bulunmaktadır. Vergi gelirleri 169 milyar 900 
milyonu, genel bütçe gelirleri ise 199 milyarı aşmış 
bulunuyor. Bu büyüme de, 1970'ten önce konan ver
gilerin büyük rolü vardır. O tarihten bu yana vergi
lerde artırılmaya gidiimemîşse de, idarî tedbirlerle 
vergi artışı sağlandığı da bir gerçektir. 

Her sene bu kürsüden bütçenin 20 - 25 milyar açık
la kapanacağı iddiaları sene sonlarında söylendiği gi
bi, yine iddiadan öteye gitmediği görülmektedir. 
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Değeri! arkadaşlarını; 
Bu büyüyen bütçelerin İteerinde ileri sürülen gö

rüşlerle her yıl % 2ö'nin üzerinde bir fiyat artışının 
bekleneceği iddiaları da ileri sürülse de, milliyetçi par
tiler topluluğu Hükümetince alınan ciddî tedbirlerle 
daima tahminler cüce kahmştır. Nitekim, 1974'ün 
% 29,9 oranındaki artışı, Hükümetimizin tecrübeli ve 
samimî çalışmasıyle 1975'te % 10% 1976'da ise % 15,8 
seviyesini aşmamıştır. Bu yıllarda taban fiyatları ve 
sayısının artışı 12 sayılı Kararname ve üniversite taz-
minatıyle meydana gelen ödemeler neticesi piyasaya 
intikal eden milyonlarca liralık fazlalık, °/0 15,8'e ka
dar yükselmenin gerçek nedenlerinden biridir. 

Köylünün, dolayısıyle esnaf ve sanatkârın, dar ge
lirli sayılan vatandaşın ve işçinin gelirlerinde 1975 ve 
1976 yıllarında olumlu artışlar sağlanmıştır. Hükü
met, devraldığı dönemin her türlü tahribatını ortadan 
kaldırmış, millete yeni imkânlar sağlamış, ekonomi
de fevkalâde istikrar getirmiştir. 

1975 ve 1976 Türkiye'sinde hiç bir malın yoklu
ğu ve darhğı çekilmemiştir. Bazı günler bir kısım dar
lık olmuşsa da, bunun müsebbibi Hükümet değildir. 
Müsebbipler ve gerçek niyetliler kamuoyunca tespst 
edilirken, Hükümet gereken tedbirleri alarak zama
nında millete çektirilmek istenen sıkıntıları söndür
meye devam etmiştir. 

Alman güzel tedbirlerle ödemeler dengesinde bek
lenen ve iddia edilen darboğazlar aşîlmış, transferler 
bekletilmeden yapılmıştır. İhracat 1975'e nazaran 
% 40'a yakın bir artışla 1 milyar 960 milyon dolara 
ulaşmış, bu rakam 1974'ie 1 milyar 500 milyon, 1976' 
mn artışının bir güzel tarafı ise sanayi mamullersnde-
ki ihracat arışıdır. 

İthalâtta ise % 8'lik bir artış olmuş. Artış yatırım 
mallarında olurken, 1975'e nazaran tüketim malların
da da <y0 26'lık bir azalma sağlanmıştır. İşçi döviz-
lerindeki azalma hepimizin malumudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
1977 yılı Bütçesi, her yönüyle istikrarı sağlayıcı 

ve hizmet yönü kuvvetli bir bütçe olarak tanzim edil
miştir. Savunmaya, sağlığa, sosyal güvenliğe ve mil
lî eğitime geniş imkânlar getirmiş bir bütçedir. Bu 
bütçeyi beğenmeyenleri, Hükümet oldukları dönem
lerde milletimiz çok iyi bilmekte, hâlâ o dönemde 
tırmanmanın enflasyon, pahalılık, işsizlik, yoksulluk 
ve zamların yarattığı tahribatlar, her türlü tahribe 
rağmen hükmünü giderek Hükümetimiz sayesinde 
azaltmıştır. Netice olarak; Hükümetin 22 aydır iyi 
hizmet ettiği, güzel eserler verdiği bütün heybetiyle 
ortadadır, İnkâra kimsenin gücü yetmeyecektir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-

kanvekili ve Grup Sözcüsü olarak huzurunuza gelen 
arkadaşımız ne maksatla, neye hizmet edercesine bir 
hareketin içerisine girdiler. 

Sabahtan beri devam eden müzakere, 1977 yılının 
Bütçe Kanunu tasarısıdır. Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsünü gündüz dinledik. 1977 Bütçesi üzerinde 
bu memleketin çocuğu olarak ışık tutucu, yol gösteri
ci ve yardîm edici bir davranışın eserini görmedik. 
Sadece 22 ayhk Hükümetin birinci bütçesinin tat
bikatı fiilen tahakkuk etmiş, ikinci yılın bütçe hazır
lığı bütün gerçek yönüyle ortada iken; bir sürü ra
kamlarla hem 1975'in uygulamasını, hem 1976'nın 
uygulamasını, hem de 1977'nin uygulanacak Bütçesi
nin rakamlarını tahrife çalıştılar ve bizi itham ettiler. 
Neyle?.. Enflasyoncu bir Hükümet, zam yapan bir 
Hükümet, yokluk yaratan bir Hükümet olarak itham 
ettiler. 

Şimdi değerli senatör arkadaşlarım; vicdanlarınıza 
sığınıyorum. Ortada istatistik! rakamlar mevcut; 1974 
yılındaki enflasyon hızı % 29,9, bir yıl sonra, 1975'te-
ki enflasyon hızı °/0 10,1. 

Şimdi, % 10,1 seviyesinde enflasyon hızım tutan 
bir Hükümeti, % 29,9 enflasyon hızı yaratmış bir 
Hükümetin mensubu «Enflasyoncu» olarak itham 
ediyor. 

Şimdi Yüce Heyetinizin yine vicdanlarına sığına
rak sesleniyorum; Cumhuriyet Halk Partisinin 1974 
dönemindeki yaptığı zamlarla, 1975 ve 1976'da mey
dana getirilen zamları mukayese ettiğimiz zaman, 
ortada kimin zam yaptığını; enflasyonla, zamla kimin 
bu memleketi tahrip ettiğini tespit etmek zor değil. 
Geldiniz; haftasına, Devletin ürettiği anaaltı madde
ye siz yüzde yüzden, yüzde üçyüze zam yaptınız. Şe
kere siz zam yaptınız, kâğıda siz zam yaptınız, akar
yakıta siz zam yaptınız, Sümerbank mallarına siz 
zam yaptınız, demire, çeliğe siz zam yaptınız. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Siz de 
hayatı ucuzlattınız. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet; ucuzlattık, 
ucuzlattık. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Yüz
de yüz zam yapmışsınız 79 maddeye. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica ediyorum. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sonra kalkacak

sınız, elektriğe zam yapılmış, diyeceksiniz... Yapan, 
sizin idare ettiğiniz belediyeler. Evet, hem altı ana-
maddeye siz zam yaptınız, hem belediye reislerinizle 
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bulundukları mahallerde otobüse, dolmuşa, elektriğe, 
her şeye siz zam yaptınız. Zannediyorsunuz ki, sizin 
hafızanız taze, geri kalan insanların hafızası yok bu 
memlekette. Ondan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Mîllî Mücadelede şöyle yapmış... Millî Mücadelede 
Cumhuriyet Halk Partisi yoktu; Türk Milleti vardı, 
benim babam, anam vardı. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Kimi kimden ayırarak geliyorsunuz bu 
kürsünün başına?.. Bir tarihî kalıntı (Sizin tabiriniz
le söylüyorum) haline gelen bir partinin artık bu ka
lıntısının üzerine bir şey kuramazsınız. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) Biz seçimden kaçan bir ikti
dar veya bir parti değiliz. Biz, 1950'den bu tarafa 7 
seçim kazanmışız; siz neyi kazandımz? (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) Kazanan biziz, kaybeden 
sizsiniz; ama seçimden sonra çıkarsınız, «Büyük za
ferlere ulaştık» beyanını siz verirsiniz. Gerekiyorsa, 
hiçbir şeyi istismar etmeden, Adalet Partisi olarak 
seçime hazırız değerli arkadaşlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Efendim, biz temel atıyormuşuz... Evet, biz temel 
atıyormuşuz, biz gösteri yapıyormuşuz, biz kamuoyu
nu yanıltıyormuşuz. Bundan istifade ederek seçime 
gidiyormuşuz... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Attı
ğınız temelleri görüyoruz. Unsal da temelleri söküp 
getiriyor. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu sizin oyunu
nuz. Bu aziz milletin Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta 
kazandığı zaferi siz istismar ederek seçime gidiyordu-
nuz. O ordu hepimizin malı. O ordunun döktüğü kan
da bu milletin topyekûn hakkı var. Sarfettiği malze
me, attığı kurşun bu milletin malı; zafer sizin... Böy
le yağma yok. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Yü
rek ister yürek. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yürek; evet yü
rek. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ko
lay değil, o kararı verebilmek kolay değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Esatoğlu. 
Siz de Umumî Heyete hitap edin Saym Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Geliyorsunuz bu
raya, «Kanlı iktidar. Memlekette şu hal var...» diyor
sunuz. Şahsen ben bu kürsüden 1968 - 1969 - 1970' 
lerde yalvardım size; gelin işbirliği, elbirliği yapalım, 
bu memleketin evlâtlarına, anasma, babasına, para
sına, puluna kıymayalım, dedim. Biz burada faşizmi 
elli defa lanetledik, komünizmi milyonlarca defa lâ-

[ netledik; siz bir defa gelip komünizmi burada lanet
leme cesaretini gösteremediniz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

1971; örfî idare gelmiş, Devleti yıkmaya çalışan 
bir sürü vatan hainlerini toplamış, karar vermiş, hep
sini mahkûm etmiş. Bir tek Adalet Partili çıktı mı 
mahkûm olarak o mahkemelerde? Suçlu olarak aran
dı mı?.. Ama kimdi bunların arkasındaki?.. Kim gel
di onları affettiyse onlar işte onların arkasındaki. 
Evet. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — 1968'lerde siz 
de hırsızlığı affettiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz, hırsızlığı 
hainliği affetmedik. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyelerinin hepsi şahit, zabıtlar şahit. Biz, o Af 
Kanunu çıkarken dedik ki, «Milletvekillerini, sena
törleri, geçmiş başbakanları, bakanlan bu affın dışın
da tutalım» Niye cesaret edemediniz?.. Çünkü yüzler
ce dosyanız vardı sizin komisyonlarda. Siz, bir taraf
tan anarşistleri affettiniz, bir taraftan kendinizi affet-

I tiniz. Kimi kandırıyorsunuz gelip bu kürsüye? (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

HALlL GORAL (Aydın) — Affettiklerimiz kar
şıda oturuyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Benim Genel 
Başkanım, orman suçlarının affı görüşülürken, affı ta
rif etmiş. Çok güzel etmiş. Evet; atıfet milletindir, 
Millet adına temsil yetkisini kullanan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi af çıkarır. Çıkarır; ama Atatürk'ün 
Cumhuriyetini, Atatürk'ün kurduğu rejimi ve düzeni 
yıkmaya yola çıkan, silâh atan eşkiyaları affetmek 
için bizim gücümüz yetmez; bu affı kullanamayız 
sevgili arkadaşlarım. 

Yeri gelir Atatürk'çüler, yeri gelir toplum düzen
ciler, yeri gelir doğa kanunları.. Bize geliyorlarmış... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Kendisine kur
şun atanı affetti Atatürk. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kocaman, rica ede
yim. 

ÖMER UCUZAfe (Devamla) — Bu kürsüden bazı 
şeyler söylüyorlarmış da dinlenıiyormuşuz biz... «Sö
zümüzü dinlemiyorsunuz» diyor Sayın Üstünel. Sa
yın Üstünel'i dinlemiş olsaydık, bugün, İstanbul Bo
ğazında o gerdanlık gibi köprüyü bulamazdınız arka
daşlar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Şimdi 
ikinci köprüyü yapın. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Eğer sizi dinle
miş olsaydık, şu tesisleri, anamerkez olan televizyonu 
bugün Türkiye'de bulamazdık. 
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SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ne lüzumu 
var? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizi dinlemiş ol
saydık, daha çok şeyi bulamazdık, ama biz hizmet 
«derken hiç bir zaman sizi dinlemeye ihtiyacımız yok
tur. Siz ne söylerseniz, biz onun tersini yapacağız; 
bizim kararımız bu sevgili arkadaşlarım. 

HALİL GORAL (Aydın) — Bizim affettikleri
miz sizin aranızda oturuyor ama. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Sus sen, 
kim oluyorsun ulan, otur yerine. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anlamadım, an
lamadım... Siz kimsiniz de onları affedersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kirazoğlu?.. 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Çık dı

şarı terbiyesiz herif. 
BAŞKAN — Sayın Kirazoğlu, Sayın Kirazoğlu... 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Onların buradan 

çıkış şeklini herkes biliyor burada. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HALİL GORAL (Aydın) — Çık haydi. 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Gelmez

sen ananı avradını 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz, «insanlığın 
ilk adımı solculuk» diyorsunuz bu kürsüye gelip. 
Herkesin bir inanışı var; ben de büyük milletimin 
inancına dayanarak, solculuğun karşısında fikir yü
rütüyorsam, benim üstümde baskı kurmaya hakkınız 
yok ki... Biz size solculuğunuzdan dolayı gerekenleri 
söylüyoruz; ama hız size şunu da söylüyoruz : Bir 
defa sola adım atıldığı zaman, dağdan yuvarlanan 
kaya gibi, bu, yuvarlana yuvarlana bir yere gider; 
bunun sonunda komünizm çukuru vardır. Biz, mil
letimize bunu yakıştıramadığımız için söylüyoruz. Biz, 
komünizm tehlikelidir, komünizm kötüdür, derken 
korku yaratmak için değil. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Kompleks. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — ... Millî haysi
yetimizi, millî şerefimizi korumak için ve bize dü
şen vazifeyi yaparak söylüyoruz ve her gittiğimiz 
yerde de söyleyeceğiz daha. Dünyanın en kötü rejimi 
olduğunu, milyonlarca, yüz milyonlarca insanın ne 
çektiğini, biz bu yaz gittik gördük sevgili arkadaşla
rım. Her şey orada; sınıf farkından her türlü salta
nata kadar orada, her şey orada. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Ucuzal. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Ne çeki

yorlar? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gördüğümü söy
leyeyim sana değerli arkadaşım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yan. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gece yansından 
sonra caddeleri seksen yaşında ihtiyar kadınlar temiz
liyor. Sordum, «Nedir bu; emekli sizin işçileriniz» 
dedim. Efendim; biraz daha para kazanmak için ya
pıyormuş. Benim milletimin seksen yaşındaki hanımı 
evinde oturur, torununa bakar. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Maa
şını alıyor, rahat rahat oturuyor değil mi? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet, arkadaş
larım gördü, söylesinler ellerini vicdanlarına koysun
lar. Asfalt döken, asfalt yol yapan işçilerin tümü ka
dın değil miydi? Ne kendi anama, ne bacıma, ne kar
deşime, ne milletime ben bunu lâyık görmem. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Senin çocukla
rın Almanya'da çöpçülük yapıyor. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şerefi ile çalışı
yor Almanya'da, para kazanıyor. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Emek en büyük 
değerdir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; Sayın Ko
caman. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Emek en büyük 
değerdir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin 
Sayın Kocaman. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz ne yapmışız 
1965'ten bu tarafa?.. Daha ne yapalım sevgili arka
daşlar?.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, iki dakikanız var efen
dim, ona göre ayarlayın. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Emek en büyük 
değerdir. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman istirham ediyorum. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet, emeğe ben 

saygılıyım. 
BAŞKAN — Siz de cevap vermeyin Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu memlekette 
Sosyal Sigortalar Kanununu çıkaran biziz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, siz de Umumî Heyete 
hitap edin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
kendileri konuştukları zaman biz Tüzüğe uyuyoruz, 
nizama uyuyoruz ses çıkarmıyoruz; ama görüyorsu
nuz ki, biz iki kelime konuşmaya geldiğimiz zaman, 
fikir özgürlüğünün kahramanlığını yapmak isteyen 
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insanlar şurada iki kelime söylememize tahammül 
edemiyor. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — İstifade ile din
liyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizi bu tutumu
nuzla başbaşa bırakarak, Yüce Heyeti saygıyla selâm
lıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesle
ri) 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, üzerinde. Buyu
run. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
Sayın İlhan sırada yoktu. Çok rica ederini, burada 
tasnif sırasında yoktu. 

BAŞKAN — Sonradan geldi efendim. Müsaade 
buyurunuz, müsaade buyurunuz. 

Şunu kendilerine götüriinüz baksınlar. Sonradan 
geldi. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yani bizi konuş
turmamak için her oyunu oynuyorsunuz. Gözümüz
den kaçmıyor. 

BAŞKAN — Saym Unsal, müsaade buyurunuz... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İsmail İlhan sı

rada yoktu. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İsimler okundu

ğu zaman yoktu. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim... Mü

saade buyurunuz. 
Ben ismini okuduğum zaman burada bulunmayan 

arkadaş sırasını kaybetmez. Ne zaman ki, konuşma 
sırası kendisine gelir, ismi okunur; o zaman yoksa 
sırasını kaybeder. 

Sayın İlhan burada yoktu, sonra geldiler. Kendi
sine kâğıt gönderdim; «Üzerinde mi, lehinde mi, aley
hinde mi söz istiyorsunuz?» dedim. İşte, kâğıdı da 
gösterdim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Anlaşıldı Sayın 
Başkan. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Anlıyoruz anlı
yoruz; devam edin. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Unsal, bu yüksek makama şüphe izhar et

mek size ne kazandırır? Ama bu yüksek makam be
nim değil, Türk milletinin. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yüksek makama 
değil, size söylüyorum. Kötüye kullanıyorsunuz onu. 

BAŞKAN ^ - Çok şey kaybettirirsiniz buraya. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kötüye kullanı

yorsunuz onu, 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Baş
kan bunu biliyorsanız mesele yok. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bunu bilin ye
ter. 

BAŞKAN — Size belgesini gösterdim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tutanakta sıra 

var. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
1977 malî yılı Bütçesinin tümü üzerindeki görüş

lerimi bağımsız bir senatör olarak bana aynlan kısa 
sürede anaçlzgileriyle arz edeceğim. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, son yıllarda; 
1929 - 1930 yıllarında dünyayı saran ekonomik krize 
de benzemeyen, değişik bir ekonomik bunalımı bütün 
dünya yaşamaktadır. Bugünkü ekonomik bunalımı 
1973, 1974 yıllarından bu yana umulmadık ölçüde 
artan petrol fiyatlarının körüklediği malumdur. An
cak artan petrol fiyatlarının bunalımın yegâne sebebi 
olduğu hususu da münakaşalıdır. Klasik iktisadî dep
resyonlardan daha değişik bir hüviyete bürünen bu
günkü bunalımın, «Durgunluk içinde enflasyon» ta
biri ile adlandırıldığı ve bu tabirin ekonomi lisanına 
son yıllardaki bunalımlar sebebiyle girdiği bilinmek
tedir. 

Yaşanmakta olan genel bunalımı en az hasarla 
atlatmak için, bütün dünya devletleri yeni yollar ara
mak gayrethîdedirler. Her devletin münferit gayreti 
yanında; AET, CAMECON gibi uluslararası ekono
mik teşkilâtlar da bunalımdan kurtulma yollarını ara
maktadırlar. Henüz çözüm yolu bulunabilmiş değil
dir. Yaşanmakta olan bunalımın bütün dünyada ilk 
göze çarpan tezahürü, en ileri ekonomileri de sarsan, 
yaygın işsizlik ve şiddetli enflasyondur. Ekonomik sı
kıntılarla karşılaşan devletlerin iç ve dış politikalarının 
ekonomik şartlardan etkilenmemesi mümkün değildir. 
Dünyanın girdiği son ekonomik bunalım dönemini 
Türkiye çok gayrî müsait iç politika şartları ve çal
kantıları içinde karşılamıştır. 

Türkiye'yi 12 Mart Muhtırasına getiren toplum 
ve öğrenci olayları ve kavram kargaşası, 12 Mart 
Muhtırasından sonraki olağanüstü koşullar, sık sık de
ğişen hükümetler, 1973 seçimlerine hazırlık devresi, 
1973 seçimlerinin getirdiği Parlamento aritmetiği için
de hükümet kurma zorluklan, uzun süreli hükümet 
buhranları, Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Harekâtının 
yarattığı olağan dışı harici meseleler, C. H. P.-M. S. P. 
Koalisyonunun dağılmasından sonra yedi ay süren 
güvenoyu almamış Sadi Irmak Kabinesi Dönemini de 
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ihtiva eden uzun buhran ve nihayet ikinci bütçesini 
Parlamentoya getirmiş bulunan dörîü Koalisyon Hükü
meti... 

Türkiye, dünyada oluşan ekonomik bunalımı böy
lesine çalkantılı, istikrarsız, kararsız bir iç politika or
tamında karşılamak şanssızlığına uğramıştır. Bu uzun 
süreli, istikrarsız ve çalkantılı iç politika döneminde, 
tabiatıyle Türkiye'de yatınmlar aksamış, zaman za
man duraklamış, çalışma barışı bozulmuş, iktisadî te
şebbüsler tedirginlik geçirmiş; hulâsa, ekonomimiz dün
yayı saran sıkıntıları kendi sıkıntılarının içinde karşı
lamıştır. 

Bu ortamda Türk ekonomisinin yapısında mev
cut olan problemleri dünyada yaygınlaşana işsizlik ve 
enflasyon dalgasıyle karşılaması sonucu, Türkiye sı
kıntıların, enflasyonun pahalılığın, işsizliğin büyük öl
çüde arttığı bir memleket haline gelmiştir. 

Petrolün yamnda, ithal ettiğimiz bütün sanayi mal
larının fiyatı ve buna bağlı olarak ithalât için döviz 
ihtiyacı büyük ölçüde artmış, ihracatımız ve ihraç et
tiğimiz malların fiyatları bu artışı takip edememiştir. 
1974 yılma kadar olağanüstü artış gösteren işçi dö
vizleri azalmaya yüz tutmuş, 1973 yılının 2/3'ü nis
petine düşmüştür. Halen Türk ekonomisi işsizlik, enf
lasyon, pahalılık sorunlarının yanında, dış ödeme zo-
runluğu sınırlarına da gelmiş bulunmaktadır. Bugün
kü dörtlü Koalisyon Hükümeti, uzun bir hükümet 
buhranından ve çeşitli alternatiflerin denenmesinden 
başka da bir çözüm bulunamayacağının anlaşılmasın
dan sonra, koalisyona katılan partilerin uzun pazarlık 
ve müzakereleri neticesinde ve biraz önce kısaca te
mas ettiğimiz genel ekonomik konjonktür içinde ku
rulmuştur. 

Dörtlü Koalisyon Hükümetinin 1975 yılı süresince 
tatbik ettiği enflasyon ve pahalılıkla mücadele progra
mı, dünyadaki genel ölçüler muvacehesinde başarılı 
olarak vasrflandırılabilir. Enflasyon ve pahalılıkla mü
cadelede aynı başarının 1976 yılında da sürdürüldüğü
nü söylemek kolay değildir. 

Avrupa'ya işçi göndermek imkânının kalmaması 
sonucu, işsizlik sorunu son iki sene boyunca önemini 
artırarak devam etmiştir. 

Öte taraftan, dünya ekonomik bunalımının dur
gunluk unsuru Türkiye'ye intikal etmemiştir. Enflas
yon nispeti, Türkiye'ye yakm veya daha düşük oîaîı 
memleketlerin pek çoğunda ekonomik gelişme tama
men durakladığı, hatta hazan ekonomik gerilemeler
den söz edildiği halde, Türkiye son iki yılda da plan 
hedeflerine yakın ve dünya ölçülerine göre oldukça 
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yüksek bir kalkınma hızım gerçekleştirebilmiştir. Hat
ta 1976 yılında gerçekleşen % 7,2lik kalkınma hızı
nın petrol ihraç eden ülkelerinkine yakın düzeyde 
ve diğer ülkelere göre çok yüksek bir kalkınma hızı 
olduğu yolundaki yayınlar dış basında da yer almış
tır, 

Bir taraftan, koalisyon hükümetlerinin bünyelerin
de daima mevcut olan zorluklara, bunun yamnda 
Türkiye'nin iç ve dış politika zorluklarına rağmen oluş
turulan bu kalkınma hızım küçümsemek mümkün 
değildir. Genellikle kamu yatırımlarındaki bir yavaş
lama döneminden sonra dörtlü Koalisyon Hükümeti
nin 1976 malî yılında uyguladığı ve 1977 Bütçesi ile 
de uygulamayı öngördüğü yatırımları hızlandırma po
litikasını memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle, son iki 
yıl içinde girişilen yatırımların daima ihmal edilmiş 
bulunan Doğu Anadolu'ya götürüldüğünü görmekle 
memnuniyetimiz artmaktadır. 

Doğu Anadolu tabiî kaynakları zengin, ziraî üre
tim potansiyeli yüksek bir vatan parçasıdır. Özellikle, 
Muş ovası Türkiye'nin en uygun ziraî potansiyele sa
hip yerlerindendir. Şeker pancarı, tütün ve patates gibi 
ürünlerin yetişmesi ve hayvancılık yapdması 'için en 
uygun şartlara sahiptir. Bugüne kadar ihmal edilmiş 
bulunan bu bereketli yurt köşesine şeker fabrikasını 
götürmüş bulunan Demirel Hükümetine şükranlarımı 
arz etmekten sonsuz mutluluk duymaktayım. 

Seçildiğimden bugüne kadar her fırsatta, özellikle 
bütçe görüşmelerinde Muş Şeker Fabrikasından söz 
eden ve bir an evvel Muş'a şeker fabrikasının yapılma
sı gerektiğini belirten bir kimse olarak, şeker fabrika
sının Muş'ta yapılmaya başlanmış olmasından dola
yı Muş halkının mutluluğunu aynı yüce kürsüden be
lirtmekten kendimi alamıyorum. 

Murat nehri üzerinde yapılması düşünülen ve Muş 
ovasından 500 bin dökümîük bir sahayı sulayabilecek 
ve aynı zamanda enerji üretebilecek Çalaktepe barajı 
çalışmaları Devlet Su îşlerince yürütülmektedir. Muş 
halkı Hükümetten ve özellikle Sayın Başbakanımızdan 
bu barajın 1977 programına alınmasını istirham et
mektedir. 

1966 depreminden sonra Muş'ta, Varto'da 20 bin 
konut yapılması kararlaştırılmıştır. 20 bin konut için 
her yıl 100 bin ton çimento gerekmektedir. Bunun için 
Muş'ta bir de çimento fabrikasının yapılmasını istir
ham ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Biraz önceki kısa maruzatımdan sonra, önemli gör

düğüm bazı münferit dış ve iç konularada kısaca te
mas etmek isterim, 
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Dünyanın değişen siyasî ortamı ve detant anlayı
şı içinde Türkiye'de dış ilişkilerim yeni gelişmelere 
göre ayarlamak ve daha geniş bir açıdan ele almak 
zorundadır. Evvelâ Türkiye'nin dost ve kardeş İslâm 
âlemi ile ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlar
daki bağlarını kuvvetlendirmesi gereğine inanıyoruz. 
Bu vesile ile İstanbul'da toplanmış bulunan ve 41 İs
lâm devletinin dış işleri bakanının iştirak ettikleri İs
lâm Devletleri Dışişleri Bakanları Konferansını hayırlı 
ve ileri bir adım olarak kabul ediyorum* 

Bunun yanında, dünyada ağırlıklarını giderek da
ha fazla hissettiren Üçüncü Dünya ülkeleri ile yakın 
bağlar kurulması gereğini ihmal edemeyiz. 

Batı âlemi ile olan ittifak ve ilişkilerimizin Tür
kiye açısından değeri ve önemi büyüktür. Batı ile olan 
ilişkilerimiz, İslâm âlemi, Üçüncü Dünya ülkeleri ve 
hatta sosyalist bloka daha yakın ilişkiler kurmamıza 
engel teşkil etmemelidir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile aramızdaki so
runların, Türkiye'nin çıkarlarına uygun biçimde kısa 
sürede çözümlenmesi için azamî gayret sarfedilmeli, 
yapılmış bulunan anlaşmalardaki Türkiye lehine şart
lara hayatiyet kazandırılmalıdır. Hükümetin AET ile 
ilişkileri koparmamak yolundaki tutumunu ve 21 Ara
lık 1976 Brüksel Toplantısından alınan malî, tarımsal 
ve işçilerle ilgili tavizler konusundaki çabasını nispî 
basan olarak değerlendirmek mümkündür. Esasen 
AET ülkelerinin şu anda içinde bulunduğu ekonomik 
şartlar altında başka tavizler almamızın mümkün olma
dığı kanısındayım. 

Komşumuz Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist blok 
ülkeleri ile Hükümetin sürdürmekte olduğu ekonomik 
ve politik alanlardaki iyi ilişkilerin ülkemizin yararı
na olacağı kanaatindeyim. Sovyetler Birliğinin Kıbrıs 
konusunda Banş Harekâtımızdan bu yana sürdürdü
ğü olumlu tutumu, iyi komşuluk isteğinin bir ifadesi 
olarak deeğrlendirilebilir. Ekonomik işbirliği, büyük 
yatırımların finansmanı konularındaki anlaşmalarımızı 
da faydalı gelişmeler olarak kaydetmek icap eder. 

Dost ve müttefikimiz Birleşik Amerika'nın Tür
kiye'ye karşı politikasında Rum ve Ermeni azınlıkla
rın etkili olduğunu görmek ve bunun sonucunda Tür
kiye'ye karşı silâh ambargosu uygulandığını tespit 
etmek bizi üzmüştür. Amerikan silâh ambargosuna 
karşı Hükümetin soğukkanlı politikasını ve ambargo
nun kısmen kaldırılması yolundaki başarısını kaydet
mek isterim. 

Büyük devletlerin uzun vadeli dış politikalarının 
şahıslarla değişmediği ve devamlılık arz ettiği bilinen 
bir gerçektir. Amerikan Başbakanlık seçimlerinden 

önce Yunanistan taraftarı gibi gösterilen Jimmy Car* 
ter'in sorumluluk altına girdikten sonra daha dikkatli 
bir yol takip etmeye başladığını geçen kısa zaman or
taya koymuştur. Dileğimiz, Türkiye ile Amerikan iliş-
kilerinin bugünkü durumdan kurtulup, en iyi duruma 
gelmesidir. 

Mao'nun ölümünden sonra Çin'in politikasında bü
yük değişiklik olacağı yolunda herhangi bir belirti yok
tur. Çin, Avrupa'nın birleşmesi ve güçlenmesi husu
sundaki arzu ve politikasını devam ettirmektedir. Ül
kemizle Çin arasındaki iktisadî bağların geliştirilmesin
de büyük yararlar vardır. 

Dış politikamızda dost, kardeş ve müttefikimiz 
İran, Pakistan ve hatta Afganistan'a özel bir yer ve 
önem vermek gereğine inamyorum. 

Irak ile en iyi seviyede bulunan ve yeni kurulan 
petrol boru hattı ile daha da kuvvetlenen ilişkilerimi
zin geliştirilerek devam ettirilmesini diliyorum. 

Lübnan'da uzun süre devam eden kanlı iç har
bin durması bizi sevindirmiştir. Lübnan olayı bizim 
ders almamız gereken ve iç politikada hislerden ziya
de menfaatlerin rol oynadığını gösteren açık bir örnek
tir. 

Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Ürdün, Tunus, Lib
ya, Cezayir, Fas ve diğer Müslüman Afrika ülkeleriy
le siyasî ve ekonomik bağlar güçlendirilmelidir. 

Kıbrıs konusunda Fransa'nın menfi tutumuna kar
şılık, Almanya ve İtalya'nın objektif tutumu iyi de
ğerlendirilmelidir* 

Yunanistan'la Türkiye ilişkileri son günlerde Önem
li ve ilgi çekici gelişmelere sahne olmaktadır. Hü
kümetin kıta sahanhğı konusunda ilk günden beri ta
kip etmiş olduğu dikkatli, soğukkanlı ve geniş görüş
lü politikası, gerek Lahey Adalet Divanında ve gerek-* 
se Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde başarılı 
olmuştur. Bu başarılar son günlerdeki olumlu gelişme
lere zemin hazırlamıştır. Komşumuz Yunanistan'ın 
geçmiş olaylardan ders alarak tahriklere kapılmadan 
gerçekleri görmesinin her iki ülkenin yararına olacağı 
şüphesizdir. 

Muhterem Başkan, değerli senatörler; 
1977 Bütçesi, yatırım harcamalarında büyük artış

lar getirirken, açık finansman zorunluğunu da en ileri 
düzeye çıkarmak, bu nedenle enflasyonist baskıları 
körüklemek istidatı göstermektedir. İktisadî Devlet Te
şekküllerinin yıldan yıla artan ve Devlet Maliyesine 
büyük külfet yükleyen zararlarım hafifletecek, bun
ların reorganizasyonunu sağlayacak tedbirlerden yok
sundur. Devlet Maliyesini büyük zarara sokan ve 
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yıldan yıla artan lüzumsuz bürokratik israfları önle
yecek hususlar ihtiva etmemektedir. Bu Bütçeyi uygu
layacak Hükümet, enflasyon ve pahalılık artışı ile mü
cadelede çok hassas olmak, lüzumsuz bürokratik israf
ları asgarî hadde indinnenin mücadelesini yapmak, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin Bütçeye olan yükünü 
azaltmak için daha iyi ve daha dikkatli yönetilmele
rini gözetmek ve sağlamak, ihracatı geliştirmek, birik
miş ve artma ümidi veren buğday, tütün, zeytinyağı 
gibi ziraî malların ihracatım gerçekleştirmek ve niha
yet Avrupa'daki Türk işçilerinin mevduatını Türkiye 
içinde yatırıma dönüştürecek formüller bulmak zorun
dadır. İthalât hedeflerine varabilmek için kaynak bul
mak, kaynak yaratmak gereklidir. Türkiye'nin şartla-
n içinde bütün bu hususlan gerçekleştirmek çok kolay 
değildir. 

1977 Bütçesinde yatırımlara büyük ağırlık veril
diği, yatınmlann geri kalmış yörelere ve özellikle 
Doğu Anadolu'ya dağıtılması yoluna gidildiği, endüst
riyel yatırımlara gerekli pay ayrıldığı, endüstrileşme
de montajcılık düşüncesinin ilerisinde temel endüstri 
tessilerine öncelik tanındığı için müspet oy vereceğim. 

Hükümete, özellikle enflasyon ve pahalılıkla mü
cadelede başarılar diler, Bütçenin Türk halkına hayır
lı ve uğurlu olması temennisiyle hepinize saygılanmı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İnebeyli lehte... Yok. 
Başka lehte söz isteyen kimse yok, 
Sayın Feyyat, aleyhte, buyurun, 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Değerli Baş

kan, değerli senatörler; 

Devlet İstatistik Enstitüsünden alınan bir kısa özet 
sonucu arz etmek istiyorum. Dikkat buyurulursa, 
Türkiye'de sol düşüncenin, solun nasıl bir ilerleme 
gösterdiğini yansıtmaktadır. 1965'te C. H. P. % 28,7, 
İşçi Partisi % 3; sonuç % 31,7. 1969'da sonuç 32,9. 
1973'te sonuç % 34,4. 1975'te sonuç % 44,2. Sol par
tilerin aldığı oy oranının yekûnu kısaca % 31,7'den, 
% 44,2'ye kadar bir gelişme göstermesine rağmen, bu 
Milletin, bu Cumhuriyetin Hükümeti olduğunu iddia 
edenler, Türkiye'de solu komünistlikle eşdeğer taîa-
cak kadar kara cehalet dehlizleri içerisine gömülmüş
lerdir. 

«Tann Türk'ü korusun» dediğimiz zaman, bunla
rın da kara cehalet cehenneminden sıyrılmama]arını 
Tann'dan niyaz ederim. Böyîe yerlerinde kalsınlar. 
Cehalete müstağrak bir kadronun bu memleketin ba
şına uzun süre musibet vesilesi olacağına da pek inan
mıyorum. 

Sağ düşüncenin oylarım arz edeyim : 
1965'te Adalet Partisi yüzde 52, M.H.P., C.K.M.P., 

G.P., Y.T.P.; işle hurdahane, döiu, yüzde 65,1. 1969 
da sonuç yüzde 61,5; düşüş. 1973'te yüzde 62'ye düş
tü. 1975'te yüzde 55'e düşlü. Daha bu düşüş bundan 
sonra geometrik bir hızla devam edecektir; hem de 
öyle bir devam edecektir ki, onları kurtaracak değerli 
Demokrat Partilileri de bulamayacaklardır. Çünkü 
bsn 1946 yılında Demokrat Partisi gençlik kollarında 
bulunmuştum. Bunlar Demokrat Partinin devamı ol
duğunu iddia ederler; ama Demokrat Partinin değerli 
kişilerini, buzullardaki Eskimolar gibi, 70 - 80 yaşını 
bulan nineleri götürüp tek başına terkederek bazı 
mahiukata yem mevzuu yapmaktadırlar. 

Televizyonda Seyrettiniz, «Yılkı Atı» adlı bir prog
ram vardı. İşte onları kendi haline terketmişler, her 
türlü hakareti yapmışlar, onların namı hesabına da 
mebus şirketi olarak tezahür etmektedirler. Adalet 
Partisinin yapısı bu. Demokratik Partiyle uzaktan ya
kından ilgisi kalmamış. Eski Demokrat Partiyi suiis
timal eden, kazık atan bir mebus şirketidir ve bu şir
ketin de temeli, sonradan görme, üç beş tane çıkar 
çevrelerinin desteğinden ibarettir. Bunun kısacası bu. 

1973 - 1975 seçimleriyle Türk siyasal hayatında, 
önemli, köklü değişikliklerin husule gelip, sağ partile
rin seçmen sayısı yüzde 65'ten yüzde 55'e doğru git
tikçe gerileme ve çöküntü gösterirken* sol partilere 
oy veren seçmen oranının yüzde 31,7'den yüzde 44,2 
ye doğru bilinçli ve tutarlı bir artaş göstermesiyle, 
Türk milliyetçiliği slogan ve silâhının, Türk vatanda
şının kanını ve canını, gençlerin canını, kanını kişi ve 
zümre yararına, hatta gayri meşru çıkarlarına tercih 
eden ilkel, yoz ve küf'ü kafalara sahip azınlıktan alı
narak gerçek sahibi yüce Türk halkının iradesinin 
mutlu bir görüntüsü olduğunu kıvamçla belirtmek is
terim. 

Ayrıca, sol kanattaki partilerin oyları Cumhuriyet 
Halk Partisinde temerküz ederken, 1952'den bu ya
na, köyde imam, kentte çarliston frerik mukallidi 
bazı siyasileri yakından izleyen dindar, fanatik, mu
taassıp vatandaşların, bu temsilcilerin bu çelişkili ve 
renksiz durumunu izleyince, köyde ve kentte, hatta 
aynı tutuculukta ve taassupla ısrar eden, hatalı olsa 
bile rengi belli M. S. P.'ye kaymakla bilinçlenmele-
r;:i3 bıllzzı-::ı demokratik sola kaymcaya kadar 
A. P.'ye kesin surette sırt çevirecekleri izahtan vares
tedir. M. S. P.'den kayarsa herhalde daha sola, daha 
madenî bir çerçeve içerisine girecektir; ama artık bun
dan sonra Millî Selâmet Partisinin, bu memlekette, 
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sermaye düzenine dayalı, faşist, ekonomik bir tahak
küm ihdas eden Adalet Partisi için en büyük bîr ka
zık olduğunu mutlulukla beyan etmek isterim. 

Şimdilik emaneten M. S. P.'de olabilir; ama gele
ceği kısa zamanda; Aüah bağışlasın sizin yavruları
nız gibi, nerede olacağı bellidir. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesindeki solcu gençlerin yüzde kaçı Adalet 
Partililerin çocuklarıdır?.. İstatistiğini gidin inceleyin, 
br.km; ama yavrularına hâkim olamayanlar, tanıma
dıkları fakir çocukların öldürülmelerinde sadistçe fe
veran eden kimseler, bu memleketin başında değil bir 
sürünün başında çoban dahi olamazlar. (A. P. sırala
rından «Bu ne biçim konuşma?..» sesleri ve gürültü
ler.) 

Çobanlık kutsal bir meslektir, Peygamber efendi
miz yapmıştır, ona da sığınmaya hakları yoktur; o 
da bir reklam vasıtasıdır. 

Her ne olursa olsun, gözlerini menfaat bürüyen 
kimseler hiç bir şey anlamaz; başkalarını anlama-
mazhkla itham eder. Çünkü, menfaat onun bütün 
manevî varlığını bir örümcek gibi, ahtapot gibi te
me vvüç etmiştir. 

Tanrının onu, insanlık dışı, başka mahiukatla in
san arasında başkalaşımdaki bir ortamda yarattığı 
izahtan varestedir. Bu itibarla, söz atanlara iade edi
yorum. 

Soldaki oyların artmasına karşın sağın oyîanndaki 
azalmayı, Yüce Türk Ulusunun Millî Mücadeledeki 
haricî sömürücülere karşı direndiği gibi, onların da
hildeki yüzdelikçi ortaklarına karşı millî bir şahlanış 
ve direnme eğiliminde oldukları bütün sayın senatör-
îcrce kabui edilmesi gereken bir hakikattir. 

1973 ile 1975 seçimlerini mukayese edersek, Ada
l ı ! Partisi yüzde 33> yüzde 41; Cumhuriyet Halk Par
tisi yüzde 37, yüzde 44; Millî Selâmet Paniisi yüzde 
12, yüzde 8; Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 3, jüzde 
3; Cumhuriyetçi Güven Partisi yüzde 3 ve 1975 Se
nato seçimlerine iştirak etmemiştir; Türkiye Birlik 
Partisi yüzde 1, yüzde 0,5. 

Cumhuriyetçi Güven Par tisinin siyasal yelpazede
ki yerinin, aşırı sola karşı, ıhmh sol, orta sol veya sos
yal demokrat olduğu, Cumhuriyet Halk Partisinden 
ayrılış nedenlerinin liderler arasındaki özA ilişki ol
duğu gözöiîünde tutulursa, sağm yekûn oylanma 
yüzde 50'nin altına, düştüğü, solun oylarının ise yüz
de 59'yi aşhğı nazara almırsa, renkli ve renksiz sağm 
yek diğerlerine olan sonsuz itimatsızlığı karşısında, 
münhasıran ekonomik sağa dayak renksiz iflâsı artık 
gün meselesidir. 

A. P.'H gözüken pek çok değerli vatandaş veya 
A. P.'li temsilcilerin ikide bir «Bizde zengin yok, fa
kir halkın içinden geldik.» gibi geleceğe yönelik, sa
lâh alâmeti gösteren beyanlarından da anlaşılıyor ki, 
efsanevî Keloğlan hikâyesi misali, sonradan görme 
bir kaç kapkaççı ile işbirliği yapmanın imkânsızlığı
nı anlamış bulunmakladırlar. Çünkü, hakikaten, faJdr 
haikın içerisinden gelen, gerçekten fakir, namuslu bir 
sağcı bir barın kapısındaki zavallı bir fedaiye benzer. 
Ne diye başkasının gayri meşru çıkarının bekçiliğini 
yapan?.. Bu nedenle, kendilerini kutlarım, yani «Biz 
fakir halkın içinden geldik.» deyimi bile bir salâh alâ
metidir. 

Düne kadar kamu sektörüne emredici ve Özel 
sektöre uyancı nitelikteki kısmen yumuşak plan di
siplinini hazmedemeyenler, bugün 27 Mayısm ve so
lun eğitimi sonucu, geldikleri noktadan daha disip
linli ve özel sektöre emredici nitelikte çekidüzen ve
recek, daha halkçı ve millî bir hedefe itelenmelerinim, 
tarihî sürecin ve millî kalkınmanın gereği olması 
kuşkusuzdur. O noktaya da gideceklerdir. Özel sek
töre de emredici bir disipline doğru yavaş yavaş ka
yacaklardır. 

Hatırlarsınız, özel sektör üzerindeki plana «Pilav» 
dedikleri, yani bir mahalle kahvesinde yapılmaya» 
konuşmaları yaptıkları gün meselesidir; ama bugün 
için plandan iftihar ettikleri ve planlamada çahşan 
uzmanlarla teşriki mesai ettikleri de bugün gün me
selesidir. 

Ba itibarla, solun, 27 Mayısın, devrimcilerin kade
ri, geri zekâhlan daima ileriye götürmek ve daima 
ezilmek... Tarih boyunca bu böyledir. 

Milliyetçiliğin temeli ekonomiktir. Bütün dinlerde 
dahi bu ekonomik temeli görmemezlikten gelen gayri 
mîllî çıkar çevrelerinin ekonomik hak ve özgürlükler
den alerji duymalardan daha tabiî bir şey yoktur. 
Türk masal ve hikâyelerinde halkla saray ilişkilerini 
ifade eden, biraz evvel bahsettiğim Keloğdan misali, 
has-bel-kader sonradan görme vurguncu çevrelerinin 
milliyetçilik anlayışı sahte ve gayri ciddidir. 

Yurt dışından 1961 - 1971 arasında 6 milyar dola
ra yakın meblâğın tamamı, çıkarcı çevreler ve yaban
cı şirket yüzdecileri tarafından hor görülen, Türkiye' 
de iken işsiz tehlikeli sayılan Ulubath Hasan'lar ka
dar şerefli gerçek Anadolu çocukları dış ülkedeki işçi
lerimiz tarafından yurda sokulmuştur. 

Şimdi, düae kadar yağmacı, gasıp, çalışmaz tem
bel denen kimselerin yurt dışından gönderdikleri dö
vizleri, çıkar çevreleri bir sofra etrafında toplanan 
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Van kedileri gibi hırlayıp bölüşemiyorlar. Bu duruma j 
düşmüşlerdir. I 

MEHMET VARÎŞLI (Konya) — Kürsüde ne bi
çim konuşuyorsun?.. j 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Van kedisi I 
gibi yekdiğerlerini tırmalamaktadır. Eskiden bunu 
köprüaltı serserileri yapardı, bugün vurguncular ya
pıyor. Çünkü, köprüaitında yaşayan döviz gönderi- J 
yer, Uhıbailı Hasan durumuna şerefli mevkiye gitti; I 
esas şerefsiz ofcn sahtekârların maskesi yüzkrinden I 
kalkmıştır. Türkiye'nin hazinelerini peşkeş çeken... I 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, kelimelerinizi biraz 
tartın rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben, çıkarcı
ları ve ahlâksızları kastediyorum saym Başkan. Ah
lâksızların avukatlığını yapmak Senato Başkanının 
görevi değildir. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Saym Feyyat, Başkanın vazifesidir. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, ben 

sahtekârlara, hırsızlara, vergi kaçakçılarına, teşvik 
teilhirSerini suiistimal eden.» I 

BAŞKAN — Temiz diDe konuşmaya davet et
mek Başkanın vazifesidir. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Beyefendi, | 
bu mem&kette vatan ihanetine giden bir gence va
tan haini diyoruz da, bu memleketin hazînesini peş- i 
keş çeken ahlâksızlara vatan haini de demiyorum; 
ahlâksız diyorum, o kadar. Vatan haini değildir; ama 
ahlâksızdır. Diğeri ahlâklıdır; ama vatan hainidir. 
Birinin ahlâkî redaeti var, diğerinde ahlâkî redaet 
yok. I 

Eski bir Demokrat Partiliye saygı duydum; ben 
eski Demokrat Parti Gençlik Kolîanndaydım, bu ka
dar gençlerin böyle sağa - sola yürümesini de haki
katen kınadım. Yani Adalet Partisi onları da değiştir
di, gelenleri kendisine benzettf. Hepsini tenzih ede
rim EiTia bunu görmemeliyiz bir daha. 1946 demokra
tik hr!k hareketinin önemine binaen arz ediyorum. 
Zaten 1950 halk hareketini temin eden, kendi emrin
de çalışan, kendine kılavuzluk eden, hatta muavin du
rumunda olan kimselere Yüce İnönü tevdi etti; hepsi I 
onun kulu, köîesiydi. Ondan sonra kahraman elma
ları da belki kamuoyunda, günümüzde söz konusu 
olabilir; ama tarih indinde bunlar bellidir. 

Türk soyundan gelen pek çok devletler vardır; 
fakat bunların hiç biri kendkuni Türk kabul etme
dikleri halde kendisini Türk Devfefîi olarak ilân eden 
(İlk Türk Devîeti Türkiye Cumhuriyetidiir; ama bazı 
menfur Atatürk düşmanları son Türk Cumhuriyeti { 
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diyor. Bunu izah ediyorum.) Irkçı ve şovenist ve te-
iörist zihniyetin esir ve fedaisi haline getirilen büyük 
bir grup genç Hükümet tarafından kasten suça teş
vik edilirken, bunların karşısındaki aym şekilde ille
gal fiil ve davranış içerisinde bulunan aşırı sol grupa 
alt gençler arasındaki hazin çatışmalardan Parlamen
to dışı bir otorite bekleyen sağ cephenin içerisinde 
bulunduğu çaresizliğin, acizliğin ne hale geldiği bu
günkü Cumhurbaşkanının beyanatından tescil ve ilân 
olunmuştur. Artık bunu anlamamak için uzun kulak
lı bir mahluk olmak lâzım; insan olmamak lâzım. 
Uzun kulaklı mahluk nedir bilir misiniz?.. Burada 
söyleyemem. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ne biçim 
konuşuyorsun kardeşim; ayıp. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın sena
törler; 

Bu memlekette kısa sürede 150 genç; sağcı - sol
cu, suçlu - suçsuz; 150 genç öldürühnüştür. Geçen
lerde Adalet Pariisi lieri gelenlerinden bir kaç kişi ile 
konuştum; «Benim çocuğum Orta Doğu Üniversite
sinde, kerata çok solcu, söz geçiremiyorum» diye 
hem iftiharla, sırıtarak söylüyor, hem de onu kamuf
le etmeye çalışıyor. Çocuğunun solcu olduğundan sırı
tarak iftihar ediyor; Çetin Altan'ın annesinin dindar 
olduğunu sırıtarak söylemesi gibi. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaklı. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi, bu 
sahtekârlık karşısında fakir Türk çocukları, öldürüle
cek, senatörlerin, zenginlerin, belli çevrelerin solcu ve 
sağcı çocukları korunacak ve bunu Hükümet kamuf
le edecek, Parlamentonun haysiyetiyle oynayacak, 
para meselesini, maaş meselesini gün meselesi yapa
cak ve yarın da başka bir dalavere bulacak, yine bu
nu unutturmaya çalışacak... Arkadaşlar, bu 150 gen
cin 50 tanesi bir günde öldürüîseydi bu memleketin 
şekli değişirdi; ama bu kanservarî tedrici suçun de
vamı sizin için karaaîık bir istikbal göstermektedir. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) İstediğiniiz kadar gü
lün, istediğiniz kadar sırıtın; fakat bu sizin de, be
sini için de söz konusudur; rejim gider de onun için. 
Yoksa şahsen kimseden füturum yok; ama siz zaten 
rejime âşık değilsiniz, mebus şirketi hah'ne getirdiniz 
de onun için şahsınızı düşünüyorsunuz; şahsınız için 
karanlık görüyorum. Çünkü, sizin şahsınızı demez-
sem enterese etmez sizi; rejim falan, şu bu ikinci 
planda. Milliyetçilik, halkçılık bu memleketin en yet
kili organiars tarafından suiistimal edilmektedir. 
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OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ne diyor
sun sen Allah aşkına?,. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Dinle mühen
dis arkadaşım dinle, anlamazsın bunu, dinle. 

Arkadaşlar, «Ey milletim» diye hitap edilmez, de
falarca arz ettim burada. «Vatandaşlarım» denir, 
«yurttaşlarım» denir, «Halknn» denir, «hemşehrim» 
denir. «Millet» deyince ezelden ebede kadar Türk 
Ulusunun devamının unsurlarıdır; Atatürk, Fatih 
Sultan Mehmet ve diğer soydaşlarımız bütün Türk 
devletleri içerisinde milliyetin birer yıldızlarıdır. Bin 
sene sonra gelecek nesiller milliyettir; ama biz oy al
mak için seçmene hilap ettiğimiz zaman, durup du
rurken sırf inat olsun diye «Halkçılık» kelimesinden 
alerji duymak maksadıyle, cehalet küpüne gönıükne-
nin gereği var mıdır? «Halkçı» demiyorsun, güzel 
«Vatandaşlarım» de, «Yurttaşlarım» de. İşte zoraki 
cehalet zoraki evlenmenin sonuçlarım sağlar ve mas-
ksra durumuna düşürür inşam. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, vaktiniz doldu, rica 
ederim cümlenizi bağlayın efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın sena
törler; 

Bakın, dikkat edin, «köle» İngilizce «pis, uyuşuk» 
anlamına gelirmiş. Ulus adı ile adlandırılan devletler 
de yenidir, eskiden yoktu. Meselâ; «Leh» kelimesi 
(Ben Niyazi Berkes'in kitabından aldım) Polonyalılar 
için aşağılık duygusunu ifade edermiş; yani hakir gö
rü lürmüş. «Nemçe» aptal millet manasına gelirmiş. 
Bir zengin devlet, diğer bir devleti küçük düşürmek 
için bazı kavramları kullanmıştır ve o âeytet o kav-
ramîa adlandırılmıştır. 

Bu itibarla, adı ile bir devlet, bir ulusun soyu ile 
b:r devlet daha yenidir. Türkiye Cumhuriyeti yenidir. 
Hiç bir eski Türk Devleti; aynı soydanız ama, «Türk» 
kaimesini kullanmamıştır. Hattâ Osmanlılarda dahi 
«Türk» kelimesi tahkir edilmiştir. Şimdi, durum bu 
olurken, Atatürk, «Türkiye Cumhuriyeti» demiştir, 
«Türk Devleti» dememiştir, Selçuk beylerinden biri
nin ismini almamıştır, Osmanlılardan veya diğer 
Hanlardan birinin ismini almamıştır ve «Türk» de 
dememiştir; «Türkiye Cumhuriyeti» demiştir. Ana-
doluda yaşayan, bu milleti seven herkes Türk'tür. 
«Türkiye Cumhuriyeti» dendiğine göre, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinde Türkçülük cereyanının ilmî 
izahı üniversite de olur mu?.. Ancak akıl hastanesinde 
olur ve bunu temsil edenler de bu seviyeye kadar dü
şer. 
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BAŞKAN — Say m Feyyat, müsamaha hakkınızı 
kullandınız efendim, rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Yahutta, bir 
azınlık soydan olur da, bunu kamufle etmek için bu 
mukaddes kelimeye sığınabilir. Bu itibarla, Türkçülük, 
bir avuç sağcının çıkarında değildir. Hepimiz Türküz, 
hepimiz o kutsal kelimeye aşığız. Onun için bir Hü
kümet yetkilisinin köyde, kentle gerinerek şambaba 
gibi böyle cahilce beyanları bu memleket için felâ
kettir. Felâket bunu anlamayanların başında çatlasın 
da bu memleket kurtulsun. Bu cehalet atmosferinden 
artık sıyrılddc 

Basit bir memurdum, geldim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyai, sözünüzü kesiyorum 
efendim, rica ederim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) ...Bu cahil poli
tikacıların, yani bu sağ kanadın arasında âdeta ken
dimi cahil hisseder duruma, o seviyeye düştüm; bu
nunla üzülüyorum. 

Beş kuruş menfaat için Demireî'i de satarsınız; 
Menderes'e nasıl yaptıysanız, ona da yaparsınız. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Ona siz yap
tınız. 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, üzerinde konuş
mak üzere buyurunuz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Türkiye, geri üretim ilişkilerinin yarattığı darbo
ğazlardan kurtulma savaşını vermektedir. Bu sava
şımın başarı şansının yüksek olabilmesi, toplumun te
melini oluşturan ekonomik yapıyla sıkı sıkıya 'bağlı
dır. 

Bugün Türkiye; kaynaklarını temel sanayi alanın
da en etkin biçimde kullanmayı, teknolojik bilgi ve 
tecrübesinin yetersizliği nedeniyle başaramayan, ta
rımdaki çağdışı feodal ve yarı feodal yapısından hâ
lâ tümüyle temizlenememiş olan, egemen güçlerin sü
rekli biçimde sosyal hâsıladan aslan payını aldığı, ge
lir dağılımının son derece bozuk olduğu, üretimi hal
kın gerçek gereksinimleri yönüne doğru olacağına, tü
ketim sanayiine kayan, enflasyonun kronikleştiği, dış 
ticaret açıklarının yıldan yıla büyüdüğü, hem de hız
la büyüdüğü, sürekli olarak ekonomiyi tehdit eder 
biçimde devalüasyon ihtiyacından söz edilen bir ülke
dir. 

Toplumun temelini teşkil eden bu bozuk ekonomik 
yapı ve ona dayanan tüm toplumsal ilişkiler, 20 nci 
yüzyılın son çeyreğinde Türkiye'nin çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşma hedefine vardığını değil, ondan gide-
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rek uzaklaştığını gösteren en ke'sin kanıtları ortaya 
koymaktadır. 

Tüı'Mye'deki siyasal iktidarın sahipleri, bu oluşu
ma görememektedirler. Onlar, dünyada 20 nci yüzyılın 
başlarında terkedilmiş, kötülüğü anlaşıldığı için ter
kedilmiş olan, piyasa mekanizmasının tüm kontrol-
dan, tüm yönlendirimlerden uzak biçimde süregel-
mesüriin yarı bilinçli, yarı bilinçsiz savunucuları ol
muşlardır. 

Türkiye'nin geri kalmışlıktan kurtulup, kendi kay
naklarım özgürce geliştirerek bağımsız ve özgür bir 
topluma dönüşmesi gerektiğinin bilincine varmış olan 
kitlelere önderlik edemez duruma düşmüşlerdir. Hat
ta, bırakınız önderlik etmeyi, bu kurtuluş mücadele
sinin bilincine varmış olanları kanla, terörle sustur
mayı arzu edenlerin aracısı durumuna düşmüşlerdir. 

Terör ve dehşet, vehmedilen hayalî düşmanlarla 
savaşma perdesi altında toplumun bilinçlenen kesimi
ne gittikçe ağırlaşan bir yoğunlukla uygulanmaktadır. 

Demokrasi ve özgürlükler bir yana itilmekte, en 
basit insan haklan bile gasbediîmek istenmektedir. 

Diğer bir deyişle, ekonomik yapının ve ona da
yalı sosyal yapının yozlaşması hızlandıkça, bu bo
zuk düzenin devamını isteyenler ve onların uzantı
ları, onların uzantısı olan siyasî iktidar sahipleri, 
Devleti halka karşı kullanmak istemektedirler. 

Devletin, toplumun çıkar farklılığı olan kesimleri 
arasında denge urtsuru olması dahi arzulanan bir 
amaç haline gelmiştir. Oysa Devlet, toplumun eko
nomik sistemin sonucu olarak ezilen kesimlerinin ko
ruyuculuğunu yapmak zorundadır. 

Halk ile Devlet çelişkisinin yaratılması ve bu çe-
iişkiriin siyasal iktidar sahipleri tarafından silâhlı ey
lemlerle gittikçe keskinleştirilmesi, toplumun bozuk 
ekonomik yapısını düzeltemez. 

Düzen, yani ekonomik yapıyla ona dayalı sosyal 
yapı, terörle, hapisle, işkenceyle, cinayetle ortadan 
kaldırılamaz. Düzenin temelinin çarpık yapısının dü
zeltilmesi; ancak ve ancak yapıya çarpıklık getiren 
unsurlardan o düzenin arınmasıyle mümkündür. 

Şimdi şu soruyu sormaya haklı olduğumu sanı
yorum : Acaba Türkiye'de bu çarpıldığın düzeltilme
si için bir şeyler yapılmakta mıdır? Bu konuda bize 
resmî veriler yolu göstermektedir. 

1973 yılına ait veriler; çalışanların tamamının 
% 64'ünün tarımda, % 15,5 kadarının endüstride ve 
% 21 kadarının da hizmetler sektöründe yer aldığı
nı gösteriyor. Tarım sektöründeki toplam aile sayısı
nın % 7,2'sini oluşturan 241 bin küsur ailenin yıîkk 

geliri 2 500 liradır, hatta ondan da azdır. Toplam aile 
sayısının % 22,6'sımn yıllık geliri ise 5 bin iiâ 10 

I bin lira arasındadır. 

Konuya bir başka açıdan yaklaşalım. 
2,5 milyon ücretli; yani işçi ve memur aile, top

lam gelirden 54 milyar, 3,5 milyon küçük üretici 
aile; yani küçük esnaf, sanatkâr, küçük çiftçi toplam 
gelirden 55 milyar lira alırken, egemen güçleri oluş
turan 730 bin adedindeki sermaye sahibi aile; yani 
büyük tüccar ,sanayici, büyük çiftçi ve benzerleri top
lam geîirden 60 milyar lira pay almaktadırlar. 

Yalnız, aslan payını alanların yükümleriyle, pay 
alamayanların yükümleri bir paralellik göstermemek
tedir. 

Bakınız, Türkiye'de memurun cebini biraz kabar-
I tan Devlet Memurları Kanunu 1970 yılında yürürlü

ğe girdikten sonra, vergi tahsilatı; yani emekçi me
murun celbinden Devlete vergi olarak ödediği miktar 

I nasıl bir artış gösterıriiş. 
1970 yılındaki toplam tahsilat 6,5 milyar Türk 

lirası kadar. 1975 yılı sonunda bu, 33 milyar dolay-
I Iarıhdadır. Bunun anlamı şu sayın üyeler; 

Türkiye'de 1975 yılında tahsil edilen Gelir Vergi
sinin % 7ö'ini memur ve emekçi vermiştir. Başka bir 
deyişle, sosyal kesimlerde ücretliler 21 300 lira, kü
çük üretici 15 545 lira, sermaye sahibi ise 81 512 lira 
ortalama gelir sağlıyor. 21 bin, 15 bin ve 81 bin. 
Yani, sermaye sahiplerinin ortalama gelirleri, yakla
şık olarak ücretlilerin 4 katı, küçük esnafın ise 5 ka-

I tmdan yüksektir. Buna mukabil ücretliler, Gelir Ver-
I gisiriln % 70'ini ödemektedir. Dünyanın hiç bir ye

rinde bu yoktur. Bu bir adaletsizliktir, bu bir açık 
soygundur; demin de söylediğim gibi, dünyanın hiç 
bir yerinde emekçiye bu kadar büyük vergi pay!, 
sermayedara bu kadar az bir yük yüklenmemekte-
dir. 

Denebilir ki; sermaye sahiplerinin Gelir Vergisini 
bu kadar çok vermemesi önemli değildir, onlar Ku
rumlar Verdisi de öderler, İstihsal Vergisi de öder
ler; ama inandırıcı olamazsınız bunu söylediğiniz za
man. Zira, adı geçen bu vergiler, tüm halkın ve tü-

I keticinin salına kolaylıkla yükletiîebilen vergilerdir; 
sermaye sahibinin, sanayicinin cebinden çıkmaz bun
lar. 

Siyasal iktidar sahipleri sırtlarını toprak ağasına, 
aracıya, tefeciye, sermayedara; yani sömüren tabaka
lara dayadıkları için ve Devletin olanaklarını da bun
ların çıkarlarına uygun kullanmak zorunda bulunduk-

l lanadan, mevcut toprak düzenini de yahut düzen

li)? — 
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sizliğini de, çarpıklığını da savunurlar. Bunu doğal 
karşılıyorum. 

Bir ayağım tüketim malları üreten montajcı ser
mayedara, öteki ayağını da feodal güçlere dayan
dıran Cephe Hükümeti, Devletin vergi kaynaklarına 
bunların gerçek katkılarım şüphesiz sağlamak iste-
meyeeekıir. 

Bugün Türkiye'de toplam arazinin % 21*inin sa
hipleri kentlerde oturmaktadır. Bunların sahip olduk
ları arazi miktarı; kentte oturan kimsenin sahip ol
duğu arazi miktarı 23 milyon dekardır. Bunu görüp, 
«Toprak işleyenin olmalıdır» deriz, kıyameti kopa
rırlar. 

Tüm ailelerin % 28'i, işlenen toprağın sadece 
% 4,3'üne sahipken, % 2,6'sı tüm işlenen toprağın 
% 22'sine sahiptir; «Toprak reformunu uygulayalım» 
deriz, kalkar en sorumlu siyasî lider, «Tapuyu del-
dirtmem» diye bağırır. 

Tarımdaki ailelerin yüzde 54,5'u işlenen toprak
ların sadece yüzde 15,3'üne sahip iken, ailelerin yüz
de 14,2^si toprağın yüzde 53'üne sahiptirler; «Toprak 
sömürü aracı olamaz» deriz, yine «Tapuyu deldirt-
meyiz» diye bağırırlar. Hiç toprağı olmayan aileler 
oranı ise yüzde 31,16'dır. Ba oran Güneydoğu böl
gelerinde yüzde 43'ün üstüne çıkmakta, Akdeniz böl
gesinde ise 154 köyün bir şahsa ait olduğunu görmek
teyiz. Güneydoğu'da bir şahsın elinde 360 köyün ol
duğu yerler de vardır. «Buralarda toprak reformunu 
hızlandırınız» deriz, dayak ve dipçik ile huıra isteyen 
halkın üzerine yürünür. «Toprak düzeyi değişmedik
çe ekonomik bağımsızlık sağlanamaz deriş*» ama, 
onlar, haşhaş deneyi ile bağımlılığın verdiği güven 
içindedirler. 

Değerli üyeler; 
Türkiye'nin anaekonomik sorunu köydedir, köy

lünün refahmdadır. Kalkınma köyden başlamazsa, bu 
köyden başlaması gereken kalkınmanın önkoşulu olan 
toprak sorunu çözüme bağlanmazsa, ekonomik bu
nalım ve ona dayalı toplumsal bunalımlar sürüp gi
der. Bu bunalımların çözümü faşizmde de aranmış
tır; ama bu çözümü faşizmde arayanlar, gafildir, ca
hildir ve hatta haindir. Bu ülkenin halkı zulme, terö
re ve işkenceye boyun eğerek refaha ulaşılacağına inan
maz. Halk suskundur; suskundur ama, bu suskun
luğun nedeni korkusu değil, sabrın simgesidir, gelecek 
günleri beklemektedir halk. Beklemektedir ve Türki
ye bunalımlar içinde yüzmektedir; ama sanayileşme
sini kısıtlayan dış iîişkiler içine girişini de gittikçe hız
landırmaktadır. 

! Ortak Pazar ile imzalanan Kalma Protokol hü
kümlerine göre, gümrük ve miktar kısıtlamaları kal
dırılmakta, Avrupanın endüstri malları serbestçe ül
kemize akmaya başlamaktadır. Üçüncü Dünya ülke
leri ile yapılan anlaşmalardan daha düşük düzeyde 

ı tanınan olanaklar AET'nin Türkiye'ye karşı aldığı 
S tavrı apaçık göstermektedir. Tarım ürünlerimizi sa-
ı tmalmamakta ısrar eden AET üyeleri, tarım ülkesi 

olan Türkiye'ye baskı üzerine baskı yaparak, doğru-
j rudan doğruya yatırım yapmak için yabancı serma

ye kapılarımızın daha da açılmasını istemektedirler. 
İşin garibi, bu ülkeler; yani Ortak Pazar ülkeleri 
«Türkiye fok balığı satsın, balina satsın, yaş üzümü 
de kışın jbana göndersin» demek garabetini göstermek
tedirler. Ama Türkiye'nin dayandığı en büyük ihraç 

J maddelerinden biri olan tekstil için de kota uygula
makta, kota uygulamadığı takdirde, Avrupa'daki teks
til endüstrisinin çökeceğini iddia etmektedirler bu ül-

S keler. Türkiye'nin kendi iş güçleri, kendi dinamiği 
sonucu, kendi içinde burünîeşemeden gelişmiş ülke
ler topluluğu olan AET'nn yapısına bütünleşmesi is
tenmektedir. Avrupa'daki ekonomik egemen güçler, 

| Amerika Birleşik Devletleri menşeli çok uluslu ortak
lıklardır ve çalıştıkları sistem, serbest piyasa ekono
misi kurallarına bağlıdır. Türkiye, planlı kalkınma 
felsefesini seçmiştir; bu felsefeden vazgeçmeden Or
tak Pazarın sistemine Türk ekonomisi nasıl entegre 
olabilecektir? Bu sorunun cevabını bugünün İktidarı, 
ne bu dönemde, ne de iktidar olduğu daha önceki 
dönemlerde verebilmiş değildir. 

j İktidar, ekonomisini dışa bağımlı olmaktan kurta
racak başka hamlelere de girişmemektedir. Dış borç
ların yekûnu, Türkiye'nin altından kalkamayacağı 
noktalara gelmiştir. Bu yıl Türkiye, 410 milyon do
lardan fazla dış borç ödeyecektir. Bunun ne kadarı 

J faizdir biliyor musunuz arkadaşlarım?.. 410 milyo
nun 193 milyon doları faizdir. Türkiye, her yıl bir 

I yerine, ancak yarım ödeyebilmektedir. Dış borç mus
luğuna geçtiğimiz yılın Eylül ayının sonunda kapat
tığımızı ve Türkiye'nin de artık dışarıdan bir kuruş 
bile borç para almaya ihtiyacı kalmadığını kabul ede
lim; birdenbire böyle bir cennetin içinde kabul edelim 
kendimizi, Türkiye'nin mevcut borçlarım ödeyebilme
si için 2022 yılına kadar beklemesi ve bu süre içinde 
6 milyar 973 milyon dolan dış ülkelere ödemesi ge
rekmektedir; bunun da 2 milyardan fazlası faiz kar
şılığı olacaktır. 

Dediğim gibi, bu ekonomi, uygulanan çarpık kapi
talizmden ötürü tüketim için tüketim esasına dayan-

I dırıîmıştır. Tüketim harcamalarını hızlandıracak bi-
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çimde tüketim malları üretimine öncelik verilmiştir. 
Bir ekonominin tüketim amacı ile üretim yapması 
demek, o ekonominin kaynaklarının ve toplamsal sı
nıflanılın büyük bölümünün bir avuç kimsenin dir
liği ve düzeni için feda edilmesi, gelecekteki bir çok 
kuşakların refahının ipotek altına alınması demek
tir. 

Hükümete göre Türkiye'deki marjinal tasarruf 
oranı yüzde 55 civarındadır; yüzde 54,7. Bir yandan 
bu ülkemde tüketimi kışkırtacaksınız, tüketim için tüke
timi, tüketim için endüstriyi önplana alacaksınız, on
dan sonra o ülkedeki marjinal tasarruf oranının yüz
de 54,7 olduğunu ve bunun da size kaynak yarata
cağı sonucuna Yaracaksınız... Buna kimseyi inandır
manız mümkün değildir. 

Şunu unutmamalıdır ki, Türkiye gibi gelişme sü
recinin içinde oîan ülkeler, gelişmiş kapitalist ülke
lerin değer ölçülerini olduğu gibi benimser ve onla
rın tüketim eğilimlerine özenirse; tıpkı Türkiye'de ol
duğu gibi, ekonomilerini o eğilimlere göre düzenler ve 
yönlendirirlerse, gelişmiş ülkelerle aralarındaki açık
lık sürekli büyür ve bağımsızlıklarının ekonomik daya
nakları hızla çürür. 

Şüphesiz, halkın tüketimi ortadan kaldırılmamalı, 
kısılmamahdır; ama bu tüketim daha sağlıklı yönlere 
gönderilmeli, ülkenin kaynaklarını dışa aktarıcı de
ğil, içeride tutucu ve içeride değerlendirici bîr ama
ca yönelik olmalıdır. Toplumsal değer ölçüleri, top
lum üyelerini gösteriş tüketiminden çok, yaşama nite
liğini yüceltmeye, insan kişHiğirii geliştirmeye ve top
lumun mutluluğu ve gönenci için dayanışmaya yö-
ne İtmelidir. 

Değerli senatörler; 
1977 Malî Yılı Bütçesinin üzerinde çok söylene

cek şey vardır. Ancak, bu Cephenin herhalde yatsı-
narnayacak bir özelliği, Türkiye'de zengini daha zen
gin, fakiri daha fakir yapmaya devam edici niteliği
dir. EZilen halli, cahil de olsa bilinçlenir; sömürülen 
halkta bu bilinç daha sürekli bir şekilde artar. Bu 
bakımdan, bugünkü Cephe İktidarı bu bütçe ile ezi
len halkın 'bilinçlenmesini ve direncinin artması karşı
sında yenli baskı yöntemlerini eskisinden daha şid
detli bir şekilde uygulamaya devam edecek; başka bir 
deyiş ile Cephe İktidarı, gücünü halkından değil, hal
kı ezen egemen çevrelerden, onlara biraz daha yas
lanarak almaya devam edecektir. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Teşek

kür ederim. 

Bu noktada, «Halk» kelimesi üzerinde durmak 
istiyorum. «Hali» lâfının arkadaşlarımızı fazlaca ra
hatsız ettiği anlaşılıyor. Oysa, değerli Grup Başkan-
vekiîimizln de söylediği gibi, ettiğimiz yeminde halkın 
mutluluğu için çalışacağımızı söylüyoruz. Beğenmediği
niz «Halk» kelimesi, buradaki varlığımızın nedeni 
olan yeminde vardır. İşin garibi, çok değerli Maliye 
Bakanımızın karşısında bunu söylemeyin, çünkü 
onun yönetimindeki vergi dairelerinin kapısında, 
«Kendi kendini vergilendirebilen halk, millettir» di
yor. Maliye Bakanlığı dahi halkın varlığını şu halde 
kaibu! etmiş. 

KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Kim inkâr ediyor ki? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Arkada
şınız inkâr etti efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Halkları inkâr ediyor. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Biz bu
rada «Halkîar»dan bahsetmiyoruz. Nedir halk?.. Halk, 
bugün yaşayan millettir. Millet ise, ezelden ebede bir 
topluluğa verilen isim. Toplumsal anlamda «Halk» ne
dir? Toplumda ayrıcalık aramayanların, geliri sömü
rüye dayanmayanların, toplumsal refahtan yeterince 
yararlanamayanların, tek başlarına haklarını yeterin
ce kullanamayanların ve yönetime yeterince ağırlık
larını koyamayanların tümüne; yani bu topluma biz 
«Halk» diyoruz. Sömürülen, başkasını sömürmeyen, 
fakir olan, zenginleşme ihtiyacında olan, kendisi 
adına yönetilen bu ülkede yönetime ağırlığını koya
mayan kişilere biz, «Halk» diyoruz. Bundan korka
cak, bundan sakınacak bir şey yoktur. 

İ. SITKI YÎRCALI (Balıkesir) — Onun rey'iyle 
geldik biz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Bu senin söylediğin Kast sistemine benziyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Cephe 
İktidarı döneminde Türkiye, halktan gücünü alan ve 
onun mutluluğunu sağlamak amacına yönelen de
mokratik ve halkçı bir devrimciliğin sağlıklı yolunu 
seçmemiş, dış ekonomik güçlerin emperyalist bas
kılarını daha ela yoğunlaştıracak, daha da güçlendi
recek çarpık bir kapitalist gelişmenin girdabına ka
pılmış, çağdaş faşizmin bilinen yöntemlerinin hun
harca uygulandığı bir arenaya dönüşmüştür. 

Yasa ve yargıç tanımazlığın, sömürünün, işkence
nin, terörün, kana susamış vahşi katil sürülerinin kol 
gezdiği toplumumuzda Hükümet, bu duruma son ver-
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meye çalışmak şöyle dursun, devletin meşru güçle
rinin bir bölümünü ihanetinin acımasız aracı haline 
getirmiştir. Kontrgerilla çeteleriyle işkence evleri ve 
maaşlı işkencecileriyle, siyasal kan davalarıyîe bir in
san mezbahasına dönüşmüştür bu ülke. 

Bu.noktada Hükümete, Hükümet tarafından tem
sil edilen sömürü düzenine, onun faşist karakterine 
karşı çıkıp, demokratik savaşımın içinde yer almak, 
demokrasiye inancın en ufak kırıntısını biîc taşıyan
ların insanlık görevi haline gelmiştir. Bu savaşınım 
inançlı öncülüğünü Cumhuriyet Halk Partisi yapa
caktır. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasiyi koru
mak ve yaşatmak uğruna en güç koşullarda her ça
bayı ve özdenliği göstermiştir ve başarılı da olmuş
tur. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim, rica 
ediyorum. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Bitiri-
yoruîîî efendim. 

'Fakat artık demokrasiyi korumak ve yaşatmak 
için çaba göstermek yeterli değildir. Demokrasiyi, 
çağın gereklerine ve toplum koşullarına göre gelişti
rerek güçlendirmek gerekir. Demokrasiyi darboğazlar
dan ve bunalımlardan kurtarmanın yolu, onu yozlaş-
tırıp çökertmek isteyen tutucu ekonomik güçlerle, on
ların ülkemizdeki temsilcilerinin ileri sürdükleri gibi, 
özgürlükleri kısıtlamak; yasalar, yargıçlar sizi engelle
meye kalkışınca da, özgürlüklerini kısıtlayamadıkları-
nızı öldürmek değildir. Tam tersine, demokraside dar
boğazları aşabilmenin, demokrasiyi ve demokratik 
toplumu bunalımlardan kurtarabilmenin ve demokra
siyi çağdaş gereksinimler8 karşılar bir hale getirme
nin tek yolu, daha yaygın demokrasi, daha etkin öz
gürlüktür. 

Demokrasiyi, onu boğmak isteyenlerin elinden kur
tarıp selamete ulaştırmak için verilecek savaş, top
lumun çarpık ve bozuk yapısından doğan gelir dağı
lımı adaletsizlikleri ortadan kalkıncaya, emeksiz elde 
edilen, ya da topluma ve onun gelişmesine yararı 
olmayan kazanç yolları tıkanmcaya, ülkenin tüm kay
nakları ve halkın tüm emeğiyle gücü, hızlı ve gerçek 
gelişme rayına yerleştirilinceye, toplumun her üye
sinin yaşamı maddî ve manevî yönden zenginleşince-
ye, Türkiye bağımsızlığını yıkılmaz biçimde güç'endi-
rinceye kadar sürecek, kurulacak insanca ve hakça dü
zende, halkla birlikte, halktan güç ve yetki alarak 
yeni atılımlara yönelecektir. 

Saygıdeğer üyeler; 
1977 yılının bütçesine egemen olan zihniyet, bu 

gelişmeyi hızlandıracak çarpıklıklarla dolu olduğu, 

zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaparak sömü
rü düzenine karşı halkın bilinçlenmesini yaygınlaştı
racak unsurları taşıdığı için, halk iktidarını daha ya
kın günlere getirdiği için, bütün sakatlıklara rağmen, 
ona şapkamı çıkarıyorum. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Müezzinoğîu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Ben vazgeç
tim efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki. 
Üzerinde Sayın Unsal, buyurunuz efendim. 

NİYAZt UNSAL (Erzincan) — Sayın senatör
ler; 

Bütçe içeriğini 40 gün süre ile inceledim, diğer in
celeyen arkadaşların yaptığı eleştirileri dinledim. Ya
pılan eleştirilerden ve bütçe üzerinde yaptığım ince
lemeden çıkardığım sonuç; bu bütçe, hasta bir büt
çedir. Bu bütçe, plan anlayışıyle hastadır, bu bütçe, 
gelir kaynaklarıyle hastadır ve bu bütçe, gider dilim-
leriyle gider dağılımlanyle hastadır. Bu bütçenin has
talığı, şu anda bütçeye sahip çıkanların durumundan, 
bütçeye sahip çıkanların tutumundan da anlaşılmak
tadır. 

Geçen yıl koalisyonu oluşturan kanatların sayın 
liderleri, gerek Bütçe Karma Komisyonu huzurun
da ve gerekse bu Yüce Meclislerde yan yana ve bir
birlerini ite ite oturuyorlar idi. Bu sene, Bütçe Kar
ma Komisyonunda baktım, bunlar Bütçe Karma Ko
misyonuna gelip, yaptıkları bütçeyi savunmadılar; sa
dece Sayın Maliye Bakanının üzerinde bıraktılar. Hal
buki o zaman üç lideri de biz, aynı sürelerle uzun 
uzun dinlemiştik. Bu sene bakıyorum, şu anda yine 
bu liderler Yüce Senatonun karşısında yoklar. El
bette bunun nedenleri var. Sadece bütçeye sahip çık
madıkları için değil, bütçeyi savunmadıkları için de
ğil, bu bütçeyi savunmadan önce, bütçedeki hastah-
ğın aynen Hükümette de olduğunu, hasta bir Hükü
metin şu anda hasta bir bütçesinin yapıldığını göster
mektedir ve ifade etmektedir Hükümet resmen ve 
fiilen dağılmış durumdadır. 

Uzun süredir dinliyorum; ülkede bir Başbakan 
değil, çok Başbakan görülmektedir. Koalisyona da
hil olan her partinin Sayın Genel Başkanı, konuş
maya başladığı zaman da, demeç vermeye başladığı 
zaman da, biz bir Başbakanın sorumluluğunu bir 
Hükümetin başının ifadesini görüyoruz bu konuşma
larda. Demire! konuştuğu zaman da, haklı olarak Baş
bakan olarak konuşuyor, Erbakan'ı dinlediğimiz za
man da, herhalde Başbakanlık el değiştirdi diyoruz; 
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C. Senatosu B : 28 3 . 2 , 1977 O : 3 

yeni bir Başbakan konuşuyor. Feyzioğlu ayn bir 
Başbakan olarak konuşuyor, diğer apayrı bir Başba
kan olarak konuşuyor... 

Böylesine dağınık, böylesine tutarsız, böylesine 
birbirinden kopmuş bir Hükümetin yaptığı bütçeyi, 
sağlıklı bütçe, böylesi bir bütçeyi, sıhhatli bir bütçe, 
böylesi bir bütçeyi, geleceğe ümit veren bir bütçe ola
rak söylemek, insanı çok iyimser olmaya, ya da bur
nundan biraz ilerisini görmemeye zorlamaktadır. Bu
nu, ister istemez burada ifade etmek istiyorum. Zira, 
bütçenin hazırlıklarının yapıldığı günlerde ayrı ayn 
bütçe dilimlerini incelediğimiz zaman, ilk defa bu se
ne Türkiye'de partiler, kendi partileri için para hak
kı istemişlerdir; kendi partileri hakkına kendi parti
lerin yönetiminde bulunan bakanlıklara ayn para is
teklerinde bulunmuşlardır. «Eğer bu parayı böyle 
koymazsanız, eğer bizim dediğimiz dilimleri bu ağır
lıkta ayırmazsanız, Hükümetten çekiliriz.» tehditle
rini bu Hükümet içindeki koalisyon kanatlan birbir
lerine söylemekten geri kalmamışlardır. 

Cidden, 1976 yılı çok garip olaylarla, çok acı olay
larla geçmektedir. Bu, bütçe yapma işinde değil, Hü
kümet yapma işinde değil, bir yerde Hükümetin Dev
let anlayışında da, Devlet Başkanlığı anlayışında da 
ilk defa değişik bir görüntü vermiştir. İlk defa bir 
Başbakan, bu ülkede iki Devlet Başkanı olduğunu ilân 
etmiştir. Sadece çok Başbakan değil, bu ülkede iki 
de DeVlet Başkanı vardır. Bîri Çankaya'da oturan, 
biri de eski Cumhurbaşkanı olarak iktidann başının 
ve A. P.'nin danışmanı eski Cumhurbaşkanı. 

Sayın Demirel, Celâl Bayar ile konuştuğu zaman
da, «Sayın Cumhurbaşkanım, benim Cumhurbaşka
nım» olarak takdim ediyor. Bu ülke, böy
lesine garip, böylesine anlamsız, böylesine de
ğersiz bir yönetimin içinde başını almış gitmektedir. 

Geçen sene bütçeyi yaptığımız zamanda veya bu 
bütçeyi böylesine görüştüğümüz günlerde, Sayın Ma
liye Bakanı, o zamanki önerilen katsayı önerilerine 
karşı çıkarak, «Dar gelirli memuru, alt kesimlerde 
maaş alan kamu görevlisini kurtaracak katsayı değil
dir, asgarî geçim indirimidir. Bu bütçe çıkar çıkmaz, 
asgarî geçim indirimini derhal Meclislere getireceğiz, 
en geç Mart ayı içerisinde asgarî geçim indirimini ya-
salaştırmış olacağız ve yürürlüğe koyacağız, dar ge
lirli kamu görevlileri bundan büyük yarar sağlaya
caktır.» demiştir. Bu sözün üzerinden tam bir yıl 
geçti. Bırakınız böyle bir şeyin yasalaşmasını, ciddî 
bir öneri dahi henüz Meclislere gelmemiştir; ama bir 
öneri gelmiştir, geçen günkü yaptığım bir konuşmada 

söylediğim gibi, piramidin tepesinde olanlara, bu ül
kenin en üst düzeylerinde oturup, en büyük paraları 
alanlara «Yan ödeme» adı altında çok büyük paralar 
ve çok farklı paralar ödenmiştir. Örneğin; 1 nci de
recedeki bir kamu görevlisine 8 100, 2 nci derecede
ki kamu görevlisine 7 200, 3 ncü derecedeki kamu 
görevlisine 5 400 lira yan ödeme verilmiştir. Öğret
men 100 lirada, gardiyan 60 lirada kalmıştır. Evet, 
asgarî geçim indirimi gelmemiştir; ama böylesine 
akıl almaz, böylesine dengesiz bir yan ödeme gelmiş, 
bu Meclislerden geçmemiş; sma Hükümet kararna
mesi olarak yürürlüğe konmuş ve uygulanmıştır. 

Bu kararnamelerle sağlanan hakların yükü, bir 
yerde sadece dar gelirli vatandaşların sırtına değil, 
dönmüş dolanmış, şu günlerde Yüce Meclislerin sır
tına da yüklenmeye başlanmıştır. Böylesine yan etki
ler gösteren bir kararname, böylesine düzensiz ve 
dengesiz bir kararname uygulanmıştır. 

Sayın senatörler; 
Bu bütçe ile bir yıl değil, bir yasama dönemi da

ha kapanıyor. Bir yasama dönemini daha kapatıyo
ruz. Ulusun karşısına, iktidarda olsun olmasın, tüm 
partiler yeniden çıkacak. Bu bütçe ile ulusun karşı
sına, iktidarda olsun olmasın, tüm partiler nasip olur
sa bu sene içerisinde çıkacaklardır. Hepimiz 4 yıl 
içinde yaptığımızın hesabım vereceğiz. Ben, bu hesa
bın ak alınla verileceğini sanmıyorum. Ulusun kar
şısına 4 seneyi, şu münakaşa bu tartışma, bu itişip bu 
çekişme şeklinde doldurduk; hesap vermeye gidece
ğiz. Ben, bunun ak alınla verileceğini sanmıyorum; 
çünkü, 130'u bulan gencin ölüm hesabını kimse ve
remez. Bunun gerekçesini, halkın karşısında bunun 
nedenlerini kimse bulamaz. 

Gençlerin suçluluğunu; gerek ölsün, gerek öl
dürsün, şu tartışmalara, şu itişip kakışmalara, şu kar
şılıklı kurşunlamalara katılan gençlerin haksızlığını, 
ben sanıyorum ki, kimse halkın karşısında savuna
maz. Dört yıl öncesinin Türkiye'sinde değişen hiç bir 
şey yoktur. Toprak aynı ellerde, dört yıl öncesinde 
hangi ellerde ve hangi düzenlerde ise, işte dört yıl 
sonra toprak yine aynı ellerde. Şu, aynı ellerde. Do
ğal kaynaklar, tümüyle aynı ellerde. Bankalar, kre
diler, vergiler aynı durumda; değişen bir şey yok. 
Gün ogün, devran o devran; olduğu gibi dönüyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ya 
Amerikan üsleri?... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İçeride rüşvet 
dosyalan, dışarıda rüşvet olayları olduğu gibi duru
yor. Her verilen araştırma önergesi, her verilen so-
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nışturma önergesi, belli bir nedenle, belli önlemeler
le Senato arşivlerinde, Meclis arşivlerinde; Senato 
gündemlerinde, Meclis gündemlerinde duruyor. 

Bütün bunların hesabını halkın karşısında verece
ğiz; ama bakalım, buna nasıl vereceğiz?... 

Sayın Ucuzal, 12 Marttan sonra çıkan bir Af Ya-
sasıyîe, çikanlanlar üzerinde fazla durdu. Esasen bu 
konuşmayı, bundan evvel söyleyeceklerimi söylemek 
için değil de, sadece Sayın Ucuzal'ın özellikle üze
rinde durduğu bu nokta için aldım. 

Sayın Ucuzal ve değerli senatörler; 
12 Martta içeri girenleri fazla kötülemeydim. 

Eğer kafanız biraz çalışsaydı, eğer halktan yana bi
raz düşünseydiniz, siz de 12 Martta içeride olurdu
nuz, dışarıda olmazdınız. Evet 12 Martta içeride olan
lar bu denli onurlu çocuklardı, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen içeri
de miydin?. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben maalesef o 
onuru taşıyamadım beyefendi. 

Eğer biraz kafanız çalışsaydı, eğer biraz düşünme
sini bilseydiniz, siz de 12 Martta içeride olurdunuz. 
12 Martta bu ülkede ne kadar kafası çalışan, ne ka
dar düşünebilen, ne kadar namuslu düşünebilen in
san varsa, hepsi teker teker içeri atıldı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Maocular da 
vardı orada, ne kadar Maocu \arsa... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İşte, öğretmen
ler için o günlerde bangır bangır bağırdık hepimiz. 
Öğretmenler içeri alındı, komünistler içeri alındı, 
TÖS'lüîer şunu yaptı, bunu yaptı... TÖS davası so
nuçlandı... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Neden ka
patıldı, ne oldu?... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hayır kapatılma
dı. TÖS kapatılmamıştır. İşte belgesi elimde; mahke
me belgesi, 5 . 6 . 1976 günü Askerî Yargıtayda ke
sişi karara bağlanmış ve aklanmıştır. TÖS'lüîer; TÖS 
aklanmıştır. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ötekiler de as
kerî mahkemede yargılanmadı mı?... 

NİYAZİ ÖNSAL (Devamla) — Beyefendi, işte 
burada Ya'rgıtayın aklama karan. TÖS, mahkûm 
edilmemiştir, TÖS, aklanmıştır, ak alınla namusluca 
çıkmıştır; ama TÖS'lüîer, TÖS davasına adı karışan
lar; okumayanlar, suçlayıp, sonucunu takip etmeyen
ler tarafından hâlâ suçlu sanılmaktadır. Tamam 
mı?... 

Benim söyleyeceğim bu kadardır. Teşekkür ede
rim, (C. H. P. sıralanndan alkışlar.) 

BAŞKAN — İki tane kifayet takriri var, takdim 
ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şimdiye kadar 6 sayın üye şahıslan hakkında büt

çenin tümü hakkında görüşlerini arz etmiş, konu ye
terince değerlendirilmiştir. Kifayeti müzakere kara-
n alınmasına müsaadelerini saygıyle arz ederim. 

Afyonkafahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
1977 malî yılı Bütçesinin tümü üzerindeki şahıs

lan adına 6 kişi konuşmuş, konu aydınlanmış oldu
ğundan, görüşmelerin yeterliğini saygılarımla arz ede
rim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Hükümet konuşacak ve ondan sonra sıra
da olan son söz sahibi konuşacak. Yalnız, Hüküme
tin konuşması sorulara da şamildir. Daha önce so
rulmuş olan sorulara Sayın Bakan cevap verecek
tir. 

Maliye Bakam Sayın Yılmaz Ergenekon, buyuru
nuz efendim. (A. P. sıralanndan alkışlar.) 

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

Yüce Senatomuz 1977 malî yılı Bütçe Kanun 
tasanîannı 12 saati aşan bir süreden beri müzakere 
etmeye bsş-amsştır. Değerli üyeler bütçenin tümü 
üzerindeki görüşlerini belirtmişler, tenkitlerini di
le getirmişler, bütçenin, genellikle hangi kusurları
nın mevcut olduğunu, hangi mefhumlarının eksik 
oMuğunu, ülkenin nasıl zararına olduğunu ifadeye 
gayret etmişlerdir. Bu gayretler ve bu ifadeler için 
Hükümet adına sayın senatörlere teşekkürlerimi su
nuyorum, 

Konuşmamın başında, bir değerli sözcünün ifa
delerini tekrar etmek istiyorum. Bu değerli sözcü, 
konuşmasının başında ciddî tenkit vaadinde bulun
muştu. Tabiatıyle, ileri sürülmüş olan fikirlerin bu 
vaatle ne kadar bağdaştığı biraz sonra görülecek
tir; fakat ben vereceğim cevaplan, histen ve hırstan 
arındırarak Hükümetin bu eleştiriler karşısındaki 
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tutumunu ve bu eleştirilerden de ne derece yarar
landığını istifadeye hasredeceğim. 

Şunu öncelikle belirtmek isterim ki, bu bütçe, 
Hükümet tarafından hazırlanmıştır; ama ü'kenin 
1977 ve ileriki yıllardaki geleceğini etkileyici bir ve
sikadır. Bu bütçenin orgunSaşünlmasımn sorumfu-
Euğu sadece Hükümete ait değildir. Bütçe, Yüce ınec-
KsEere tevdi edilmiştir, Bütçe Karma Komisyonu büt
çe üzerinde ciddî bir çalışma göstermiştir, bugün 
Cumhuriyet Senatomuz, bir süre sonra da Millet 
Meclisimiz aynı titiz çalışmayı yaparak, bu mühim 
vesikanın, ülkenin daha fazla yararına olabilecek 
bir hale getirilmesi için üstün çakışmalarını ve katkı
larını eübette ki, göstereceklerdir. Bu itibarladır ki, 
bütçe tasarılarının müzakeresinde meclislerin, ko-
misyonüann, Hükümet kadar, ülkenin faydasına bu 
taşanların bir olgunluğa kavuşması için gayret için
de oîmaîarı gerektiği de muhakkaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, büt
çe tenkidi vesilesiyle, kalkınmada başarısız oldu
ğumuz önyargısından hareket ederek, bunun nede
nini de kendilerine göre ifade ettiÜer. Elbette, bu ön
yargı yerinde midir, değil midir, rakamlar bu önyar
gıyı ne derece doğruluyor; bu sabah yapmış oldu
ğum takdirde konuşmasında bunu ifade etmiştim, ana-
hatîarıyîe de burada yeniden tekrar etmek mecbu
riyetindeyim. Ancak, kendilerinin ifade ettikleri, 
bütçenin dayanmış olduğu felsefenin yanlış bir fel
sefe olduğu ve bu yanhş kalkınma felsefesi sonu
cudur ki, kalkınmada da başarısız olduğumuz ifade 
edilmiştir. 

Bütçenin dayanmış olduğu felsefe, Anayasanın 
bu ülke için çizmiş olduğu ekonomik ve sosyal ge
lişme istikâmetidir. Bütçe ve bu bütçeyi hazırlayan 
hükümetler, kendilerini öncelikle Anayasanın gös
termiş oMuğu bu istikâmete bağlı sayarlar. Temel 
ilke Anayasadan gelir. Anayasanın göstermiş oldu
ğu bu temel ilke, ülkemizin hukukî ve siyasî yapı
sını göstermektedir. Burada, hür teşebbüs vardır, 
burada, Devletin ekonomi içinde yeri vardır, burada, 
mülkiyet vardır, burada, Devletin; yine kamunun 
ekonomik gelişmesi için ve sosyal gelişmesi için bir
takım vazifeleri derpiş ediîmiştİK. îşte bu bütçe bu 
temel prensipleri felsefesinin esası yaparak getir
miştir. Bu bütçe bîr başka felsefeyle gelemezdi, Ana
yasaya sığmayan bir felsefeyle bu bütçe hazıa*-
Sanamazdı; hazırlansaydı meclislere sunulamazdı. 
Anayasanın kabul etmediği birtakım felsefeleri büt
çemize mesnet yapamayız. Başkalarının da yap

mak yetkisi olmadığı kanaatindeyiz. Bunun müna
kaşası umuyorum ki, bütçe müzakereleri sırasında 
yeri geldikçe yapılacaktır ve yine Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Grup Başkanvekilimn, «Sol olma
dığı takdirde kalkınma olamayacağı»! gibi, yine bir 
peşin hükmünün de ne derece yerinde oSduğu veya 
olmadığı hakkında fikirlerimizi de ifade edece
ğiz, 

Yine bu noktada, «Kalkınma ciddî bir iştir, kal
kınma bir akü işidir» denildi. Doğrudur; kalkınma 
ciddî bir iştir, kalkınma bir akıl işidir. Aldığımız 
sonuçlarla, bu ciddî işe ne derece bir güvenle, bir bil
giyle sarıldığımızı göstermişizdir. Aldığımız sonuç
larla, bizi bu şekilde tenkit edenlerin aldıkları sonuç
lan mukayese etmek lâzımdır; bu mukayese yapıldığı 
takdirde ben sayın sözcünün bu fikrine ve bu hük
müne iştirak ediyorum. Yapılan mukayeseler hangi 
sonucu veriyorsa, kalkınma bir ciddî iştir; doğrudur, 
kalkınma bir akıl işidir; o da doğrudur. Bu mukaye
selerde kim üstün çıkıyorsa, demiş olduğunuz hük
me hak kazamr. 

Burada mukayeselere ışık tutabilmek bakımından; 
tümünü sabah arz ettim, yalnız ışık tutabilmek 
bakımından ufak hatırlatmalar yapacağım. 

Üçüncü Plan Döneminde kamu yatırımlarındaki 
artış, kamu yatırımlarındaki gelişme hızı ne olmuş
tur?. Üçüncü Plan Döneminde, toplam kamu ya
tırımlarında gelişme hızı 1974 yılında 13,1 dir, 1975 
yılında 31,3 tür, 1976 yılında 25,7 dir. Sabit fiyatlarla 
ifade ediyorum bu gelişme hızlarını. % 13,3 mü, 
31,3 mü, 25,7 mi kalkınmada başarıyı ifade ediyor?. 
Bunun cevabını vermek lâzım. 

Tüm yatırımların gerçekleşme oranı Üçüncü Plan 
Döneminde şu seyri takip ediyor: 1973'te % 89, 1974 
te % 85, 19755te % 96, 1976'da; ilk tahminlerde 
% 90,'ın üstünde. Bunun da bir önceki yıl gibi ger
çekleşmesi bekleniyor. Üçüncü Planın gerçekleşen 
dört yıllık döneminde en düşük yatırım gerçekleşme 
oranı elde edilen yıl, 1974 yılı. Evet, kalkınma bir 
ciddî iştir; ama bir dönemde en düşük yatırım ger
çekleşmesini elde edeceksiniz, kamu yatırımlarında 
en düşük gelişmeyi elde edeceksiniz; o zaman bu 
ciddî işin, gerçekten kimin tarafından ciddî olarak 
tutulduğu hakkında fazlaca sual sormak gerekme
yecektir. 

Yine bunu ifade edebilmek için; «1971 öncesi 
programa ahnan birtakım projelerde gecikmeler oldu
ğu, harcamalarının fevkalâde düşük olduğu» şek
linde birtakım beyanlar ileriye sürüldü. Doğrudur bu 
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beyanlar; fakat mukayese rakamları fevkalâde mani
dardır. 

Birkaç yatırımı zikretmek istiyorum huzurunuzda. 
Pendik tersanesi ilk programa almışında; 1968 yılın
da başlayacağı, 1971 yılında bitirileceği öngörülüyor. 
Re vize programınında bitirilişi 1977 yılma erteleniyor; 
yine başlangıç 1968 yılı. 3&.4.1971 tarihi itibariyle 
Pendik tersanesi için yapılan harcama 26 milyon lira» 
30 Nisan 1971'den 30 Nisan 1975'e kadar geçen 4 se
nelik süre içinde Pendik tersanesi için yapılan ya
tırım harcaması 4 yılda 83 milyon lira. 1 Mayıs 1975 
ten 31 Ekim 1976'ya kadar Pendik Tersanesi için bir-
buçuk senede yapılan harcamanın tutarı 451 milyon 
lira. Kendisinden önceki dört senede 83 milyon Ura; 
ama bir buçuk senede; kalkınmayı ciddî tutup tutma
dığı hakkında münakaşa açmak istediğiniz İktidar 
tarafından yapılan harcamanın tutar», 451 milyon lira. 

Aynı şeyi Silifke Kâğıt Fabrikası için söyleyebili
riz. 1971 - 1975 arası dört yılda harcama 95 mîiyon, 
birbuçuk yılda harcama 294 milyon». Afyon Kâğıt 
Fabrikasında bu rakamlar 38 milyon ve 733 milyon 
şeklinde değişiyor. İkinci Petrokimya tesislerinde, 29 
milyon ve 515 milyon şeklinde görülüyor. Divriği 
Madenleri tevsilerinde 14 milyon ve 142 milyon şek
linde görülüyor. 

Bu listeyi bir hayli uzatmak mümkün; fakat sade
ce örnek olması için bunları ifade ettim, 

«Kalkınmada, özellikle sanayileşmede birtakım 
gerilemeler olduğu» ifade edilmişti. Yine bona yakın
dan bakmak gerekiyor. Üçüncü Pian Döneminin ger
çekleşmiş dört yılında sanayi sektöründeki gelişme 
şu oranları göstermektedir: 1973 yılında % 1**3-
1974 yılında (ki, bu yılın mesuliyeti size aittir. Ne 
olursa olsun, mukayese yapılırken 1974 yılında so
rumluluk taşıdığınızı unutmamak lâzım.) 1974 yılında 
% 8,3; 1975 yılında % 9; 1976 yılında % 11,5, Sa
nayi sektörünün gelişme hızında Üçüncü Plan Dö
neminde elde edilen en düşük gelişme seviyesi % 853 
ile 1974 yılında. En yüksek gelişme seviyesi % 11 5 
ile 1976 yılında. Kalkınmanın neresindeyiz?. Kalkın
ma duruyor mu?. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Geriliyor, 
MALÎYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKOxN 

(Devamla) — Yoksa, yapılamadığı gibi, yapamadığı
nız gibi gelişiyor mu; bunları ifade etmek için söy
lüyorum. 

Bu genel ifadelerden sonra bir teşhis sayın sözcü 
tarafından ileri sürülüyor; Türkiye'nin bugünkü eko
nomisinin hasta olduğu kendileri tarafından ifade 
ediliyor. 

Tabiatiyle, ekonomik konularda teşhis yaparken 
mesnedini mutlaka göstermek şart. Ekonomik konu
ların mesnedi, göstergeler, rakamlar, mukayeseli ra
kamlardır. Bunları ortaya koyacaksınız ve farklı yıl
larla, farklı ülkelerle mukayese edeceksiniz; bu mu
kayeselerin sonunda hasta veya sağlıklı olduğu hak
kında teşhis yapmak kolay. Bu mukayeseleri biz yap
madan evvel yabancılar yapmış. 1976 yılı Ağusto
sunda yayınlanan foreign dergisi 25 ülke arasmda 
Türkiye'nin kalkınmada dördüncü olduğunu gösteri
yor; gayri safi millî hâsıla artışında. Nasıl dördüncü? 
İlk iki ülke petrol üreten ülkeler. Bunların birisi Suu
di Arabistan, Kincisi İran, Bu liste içinde Türkiye' 
nin önüde kalkınma hızı elde edebilen tek ülke var 
petrol üreticisi olmayan; o da Brezilya. Türkiye'nin 
arkasında gelişmiş memleketler var, gelişme yolun
da memleketler var; İspanya, Japonya, Yunanistan, 
Kanada, Norveç, Finlandiya, Avustralya, Fransa, 
Belçika, Danimarka, İsveç, İtalya ve Amerika Birle
şik Devletleri kalkınma hızında Türkiye'nin arkasın
da yer aiıyor. Türkiye geliştirilmedi ise, biz bunu ge
liştirildi gibi göstermek gayretlerinde isek, dünya bi
zimle beraber bu gerçek olmayan gayretin paylaşma
sı içinde elbette olmayacaktır. Sayın Sözcü, öyle zan
nediyorum ki, yalnız bizim rakamlarımız değil, dün
ya istatistikleri de tekzip ediyor. 

Yine Say m Sözcünün, bir başka iddiası; bu Büt
çe sahipsizdir. Bütçenin nasıl sahipsiz olabileceğini 
aralamakta müşkülât çekiyorum. Bütçe Bakanlar Ku
rulu tarafından kanunî usulleri içinde hazırlanmış 
ve yine kanunî usulleri içinde kabul edilmiştir. Otuz 
Bakan ve Sayın Başbakandın imzasıyle Yüce Meclis
lerin tetkikine sevkedilmiştir. Evvelâ sahibi, Bakan
lar Kurulu; hepsinin altında imzası var. Ondan son
ra, her bütçede olduğu gibi ve birçok ülkelerde bel
ki de bütün ülkelerde olduğu gibi, bütçe, Meclisler
de Maliye Bakanı tarafından takdim edilmekte ve 
genellikle onun tarafından savunulmaktadır. Maliye 
Bakanı burada takdimini yapıyor, savunması için de 
huzurunuza çıkıyor. Peki, sahipsizliği Berede?.. Büt
çeye bir sahip bulabilmek için ne gibi bir vesikayı 
huzurunuza çıkarmak lâzımdır?., «Bütçe sahiplidir» 
diye sizleri ikna edebilmek için başka ne yapmak lâ
zımdır? Hukuk, bütçenin sahibini gösteriyor. Sahip
leri meydanda duruyor; kimsenin «Benim değildir» 
dediği yok, «Benim değildir» demesine de imkân yok, 
altında imzası var. Burada da gelip savunuyor, tak
dim ediyorlar, fakat hüküm veriyorsunuz; bütçe sa
hipsiz.. Bütçeye siz sahip çduııak istemiyorsanız, 
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biz, Bütçemizi terk etmeyiz. Zaten sizin sahip ol
manızı istemiyoruz bu bütçeye. 

BESİM ÜSTÜNFX (İstanbul) — Ortağınız terk 
ediyor, beğenmiyor ortağınız. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bütçenin denk olmadığını sayın sözcü 
ifade ettiler. Sayın Sözcünün bugünkü görüşmeleriy
le, geçen seneki görüşmeleri arasında büyük paralel
lik var ve temel tenkit noktaları geçen senenin tek
rarı niteliğinde. Âdeta geçen sene ellerinde mevcut 
bir göstergeyi bu seee bu Bütçeye de tatbik etmek is
temişler; şablonu vurmuşlar bizim Bütçenin üzerine; 
geçen seneki gibi, bu senekine de. Geçen sene de 
«Dernek değildir, açık bütçe» dediler, bu gene de ay
nı iddia ile geliyorlar. Geçen sese biz, bütçenin bir 
tahmin vesikası olduğunu, bunun için de denk o'aca-
ğı veya açık olacağı hakkında münakaşalar yapılabi -
leceğini; ancak, hükümetlerin bütçe üzerinde titiz ça
lışmalarla denk bütçe getirme gayreti içinde olacak
larım söyledik. Yine, sayın Sözcüye atfen ifade edi
yorum; Hükümet etme meselesi fevkalâde ciddî bir 

mesele olduğu için, hükümet eden kişilerin de ifa
delerinin fevkalâde ciddî olacağını; yani «Bütçe denk» 
deniliyorsa, herhalde denk olması için bütün gayretlerin 
gösterildiğini ifade edeceği şüphesiz olduğuna göre, 
<Geçen seneki denk dedik,» bir belli sonuç aklık ve 
almış olduğumuz sonuç size, «1976 yılı bütçesi denk 
değildir» dedirtemedi. Bu itibarladır ki, geçen sene 
Mitçe denkliği hakkında yapmış okluğunuz teşhisle
ri bu sene tekrarladjnız; akıbeti geçen seneki gibi ola
caktır. 

Bir başka teşhis; cılız bütçe., Beni mazur görsün
ler, ben, maliye tekniği içinde ve ekonomik terimler 
içinde bütçenin cılızlıkla tavsif edilebildiğini pek 
duymadım. Nasıî oluyor, bütçe cılız oluyor?. Çünkü, 
trlızsn alîsi şişman bütçe olur. Şişman bütçe.. Böyle 
bir bütçe de denmedi, denemez de, denebileceğimde 
sanmıyorum. Her halde; «Cılız» demekle, birtakım 
ödenek tahsisleri için yetersiz demek istemişlerdir, 

Burada bir tezada işaret etmek mecburiyetinde-
deyim. Bir taraftan, «Bütçe fazla harcama kalemi ge
tirdi, fazla ödenek koydu, bu kadar ödeneği nereden 
karşılayacaksınız? Geliriniz nerede? İsrafçı bir büt
çe» gibi buna benzer bir seri tenkit; ondan sonra öde
neğin azlığından şikâyet.. Hangisi doğru?.. Koymuş 
olduğumuz ödeneklerin fazlalığı hakkındaki şikâye
tiniz mi doğru, yoksa bunun arkasından «Cılız» di
ye koymuş olduğunuz teşhis mi doğru? Bu tezadın 
bizim tarafımızdan halledilmesi gerekmez; bu sahip
lerine düşer. 
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Bir de sayın sözcü şöyle bir mukayese yaptılar: 
Fiyat artışlanyle bütçe büyümesini deflate ederek, 
«Bütçeniz şu kadar büyümedi, bu kadar büyüdü» 
şeklinde bir ifade kullandılar. Biraz sonra bu nevi 
yanlış mukayeselerin insanı nerelere vardırabilece-
ğini başka misallerle de huzurunuzda sunacağım. 
Ancak, bu mukayese haklımda da şunu ifade etmek 
isterim: Bir örnek olarak aynı mantıkla 1974 Bütçe
sini tetkik etmek icap eder. 1974 Bütçesinin başlan
gıç ödeneği, konsolide bütçe ödeneği 83 milyar 1973 
yılının konsolide bütçe ödeneği 62 milyar; Konsoli
de bütçe ödenekleri arasındaki artış % 33,4. 

Şimdi, Sayın Sözcünün yaptığı gibi, bunu fiyat ar
tışı ile deflate ediniz; bütçe artışı % 3,8'dir. 1974 
Bütçesinin bir önceki yıla nazaran artışı % 3,8 olur. 
Eğer bu hesabı yapmakta yine aynı mantıkla biraz 
daha ileriye giderseniz; yani yıl içinde eklenen öde
neklerle bir sonraki yılın başlangıç ödeneği arasın
daki farkı alırsanız, bu takdirde 1974 yık Bütçesiy
le, 1973 yılı Bütçesi arasındaki büyüme farkı % 4,8'e 
düşer. Bunu 1974 yılındaki % 29,9'luk rekor fiyat 
oranı ile deflate ettiğiniz takdirde, 1974 bütçesi % 20 
civarında küçülmüş bir bütçe olarak görülür. 

Bu itibarla, mukayeseleri bu şekilde yapmamak 
lâzım, hesaplan bu şekilde yapmamak lâzım. Bu he
saplar yanıltıcı oluyor; bu yanılmaların başka misal
leri de var, birazdan bunları arz edeceğim. 

Yine bu noktada sayın sözcü, emisyon artışları 
ve para arzı artışlarında Î976 yılını üzerine basarak 
eleştirdiler. Ancak, mesele rakamlarla ifadesi fevka
lâde kolay bir mesele. Hepimizin kullandığı aynı ra
kamlar; Devletin arşivlerinden çıkan rakamlar. B&?-
ka rakamları kullanamayacağımıza göre, bu anda ra
kamların vermiş olduğu sonuçları nasıl başka türlü 
yorumlamanın mümkün olduğunu araştırmak istiyo
rum. 

Para arzında sadece Üçüncü Plan Dönemini alı
yorum; 1973 yılında gelişme % 32,4'tür, Î974 yılın
da % 27,6'dır, 1975 yılında % 31,5'tur, 1976 yılın
da % 20,1 'dir. 1976 yılı, dört yıllık plan dönemi için 
para arzının en düşük olduğu yıldır. Bu5 1974'ten de, 
1975'ten de, 1973'ten de düşüktür. Çok köîülediği-
miz 1976 yılı para arzı bakımından en düşük oranı 
veren yıl olarak görülüyor. 

Emisyon artışında, say m sözcü şimdiye kadar 
rastlamadığımız ve alışmadığımız bir mukayese yap
tılar. Bu mukayese 18 veya 19 aylık. Bir idare döne
minde emisyonun artışı hakkında verilen bilgidir ve 
onu bir şekilde oranlamaktır. Halbuki; bizim bildiği-
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miz emsiyon artışı, para arzı artışı, toplam kredi 
hacminin gelişmesi ve buna benzer rakamlar, hatta 
rezervler takvim ydı itibariyle ifade edilir, takvim 
yılı itibariyle birbirleriyle mukayese edilir. Dünya
nın her yerinde böyle yapılır ve bununla da ancak 
birbirine benzer şeyleri mukayese etmiş oluruz; bir
birine benzemeyen şeyleri mukayese etmek müm
kün olmadığına göre. Ama ben, aynı mantıktan kal
karak bir mukayese yapacağım. 

19 ayhk veya 18 aylık emsiyon artışının astrono
mik seviyelerde olabileceğini söylediler. 1974 yıh 1 Şu
batı ile 1974 yılı Ekim sonu emisyon rakamlarını 
alıp mukayese etmek şimdi benim hakkımdır. Bu 
mukayeseyi; benzeri mukayeseyi siz yaptınız. 

Şubat başında; yani Cumhuriyet Halk Partisinin 
lideri olduğu Koalisyonun iş başında olduğu ilk gün
lerde emisyon rakamı 24 milyar 335 milyondur. 
Ekim ayı sonunda 34 milyar 864 milyondur. Artış 
10 milyar 500 milyon civarındadır ve dokuz ayda 
ekle edilebilen emisyon gelişmesi % 43,26'dsr, Bu 
dokuz ayda olmuştur. Halbuki benim 1974 yılında 
emsiyon gelişmesi için vermiş olduğum rakam, 
% 29,7 idi. Ayları alıp, sadece idarî döneminizde 
emisyon gelişmesinin ne olduğunu öğrenmek istiyor
sanız: % 43, tür. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Savaş yılı, ba
rış yılı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Barış mı, savaş 
mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 1975 yılında emisyondaki artış % 24,6' 
dır, 1976 yılında % 27,1'dir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Barışı, savaş di
ye değiştiriyor şimdi de. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Zafer yılı, za
fer. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ben bu mukayeseyi yapmak istemi
yordum; ancak bu mukayeselerin yapılmamasının 
daha doğru olduğunu veya yapıldığı takdirde başka
larının da bu mukayeseyi hemen yapabileceklerini 
hesap etmek gerektiğini hatırlatmak için yaptım. 
19 aylık emisyon artışının varmış olduğu rakamı, 
dokuz aylık emisyon artışının varmış olduğu rakam
la mukayese ederseniz, her halde dokuz ay sizin için 
övünülecek bir rakam olamayacaktır; çünkü % 43' 
Kik bir emisyon artışı rekoruna varamamışızdır. Esa-
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sen, biraz sonra da bazı misallerini göreceğiz, 1974 
yılı rekorlar yılıdır; ama müspet değil, menfi rekor
lar yılıdır; en düşük seviyedeki yatırımların gerçek
leşme hızım göreceksiniz, fiyatların artışını en yük
sek seviyede göreceksiniz, emisyon artışım en yüksek 
seviyede göreceksiniz. Bunlan Üçüncü Plan Dönemi 
bakımından söylüyorum. Ne kadar manidar ekono
mik gösterge varsa, bunlar tetkik edildiğinde, 1974 
yıh, Üçüncü Plan Dönemi için en menfi sonuçları 
veren yddır. 

Yine, Sayın Sözcü fiyatlara temas ettiler, paha
lılıkta rekor kırdığımızı ifade ettiler. Burada bir hu
susu hatırlatmak isterim. Bütçe Karma Komisyonun
da 1976 Bütçesini takdim ederken, henüz elimizde 
fiyatlar için yıl sonunu ifade edebilecek rakamların 
bulunmadığını; ancak Kasım rakamlarının tahmini 
olduğunu, % 16 civarında bir artış umduğumuzu, 
Aralık ayının da eklenmesiyle bu fiyat artışının kö
tümser tahminlerle % 18'e kadar varabileceğini, 
ama hiç bir zaman bunu geçmeyeceğini ifade ettik. 

Bütçe Karma Komisyonunda yapmış olduğum 
son konuşmada Kasım kesin rakamları alınmıştı, 
Aralık rakamları da kesin olmamak üzere alınmıştı 
ve bu rakamlar % 16,6'lık bir fiyat artışım gösteri
yordu. 1976 yıh Aralık ayının kesin fiyat gelişmesi 
meydana çıkmıştır. Bununla da 1976 yılının fiyat 
artışını kesin olarak ifade etmek mümkündür; bu 
rakam % 15,6'dır. 16,6 değildir % 15,6'dır. 

Bunu şunun için ifade ediyorum; yapmış oldu
ğumuz tahminlerde hiç bir zaman aldatıcı iyimserli
ğe kapılmadık. Sayın Başbakanın basıntoplantısında, 
1976 yılında, enflasyonla mücadelede 1975 kadar 
iyi netice alamadık» deyişini, bizim meseleleri fev
kalâde açık; sapabildiğimiz! yaptık, ne kadar iyi yap
tığımızı kesin ifadelerle ve kesin ölçülerle belirtmek 
şeklinde büyük Milletimize duyduğumuz saygıda 
arayınız. 1976 yılının fiyat artışı % 15,6 olarak, bu 
kötüiediğiniz ydda, bu rekor dediğiniz yılda erişilc-
bilen fiyat düzeyi, sizin 1974 yılında bu ülkeye gös
termiş olduğunuz fiyat yükselişinin yarısıdır. Nerede 
rekor?.. Eğer, «Pahalılıkta rekor, fiyat artışlarındı 
rekor» diye ifade edilmek gerekiyorsa; elimizde ra
kamlar, bu rekoru yerine yerleştiriniz, hakkım veri
niz; hangi yılın hakkıysa ona veriniz, hangi idarenin 

hakkıysa ona veriniz, hangi hükümetin başarısıysa 
bu rekor, ona veriniz. Biz başkasının başarısına sa
hip çıkmak istemiyoruz, 1974'ün başarısı size ait
tir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 
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Yine şunu da ifade edeyim; 1976 yılında alın
mış olan fiyat neticeleri, 1971 ve 1975 yıllarının altı 
yıllık ortalamasının tümünden düşüktür; geçinme 
endekslerinde de düşüktür, Ankara ve İstanbul'da 
toptan eşya fiyatlarında da düşüktür. Türkiye büyük 
bir fiyat artışı ile son iki yıla girmiştir. Üçüncü Plan 
döneminin başında, hatta onun biraz daha gerisin
deki yıllarda Türkiye büyük fiyat artışlarına maruz
dur. Şunu ifade edeyim ki, 1971 yılından itibaren ge
çen altı yılda, iki yılda elde edilen fiyat; yani 1975 
ve 1976 yıllarında elde edilen fiyat bu altı yılın için
de en düşük fiyat seviyemizdir; % 15,6'hk bir başka 
fiyat seviyesi yoktur 1971 yılından itibaren: Bu be
ğenmediğimiz 1976 yılının fiyat seviyesi gibi 1971' 
den itibaren 1975'e kadar bir başka yıl yoktur. 

Nasıl alınmıştır bu netice?. Bu netice kendiliğin
den alınmamıştır. Bu neticeyi almak için sarfedilen 
gayretleri takdir etmenizi beklemiyoruz; ama raka
mın dilini, rakamın gerçeğini, rakamın vermiş oldu
ğu sonucu olduğu kabul etmek de bir zarurettir. Bu
nu değiştirmek mümkün değil de, onun için ifade 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada birtakım münferit soruları cevaplandırma

dan evvel, genel siyasî durumla ilgili bazı eleştirilere 
temas etmek isterim. Özellikle bir iki sayın konuş
macı bir deyim üzerinde büyük hassasiyet göster
diler, «Halk» deyimi üzerinde durdular ve halkı 
kendilerine göre tarif ettiler. Biz de öğrendik bu ta
riflerden halkın nasıl anlaşıldığını, hiç olmazsa ar
kadaşlarımız tarafından nasıl anlaşıldığını. Halk, 
sömürülen, ezilen, öldürülen- halk bunlar.. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Öldü
rülen. 

MALİYE BAKAM YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Peki, diğerleri ne?.. Bu ülkede yaşa
yan diğerleri ne?.. Onlar halk değil mi, onlar halk 
değil mi?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ezilenler, 
öldürülenler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin, 
rica ediyorum. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sual 
soruyor. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu ifadede bulunanlar sömürülüyor 
mu, eziliyor mu, öldürülüyor mu?.. (C. H. P. sırala
rından «öldürülüyor» sesleri) 

O halde bu ifade sahipleri halk değil
dir; evvelâ kendinizi ayırıyorsunuz halk olmaktan, 
dikkat ediniz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Yine ilâve ediliyor; tabiî «Halk» deyiminden 
başlayarak, onun birtakım tamamlamaları da yapı
lacaktır, belki bugün yapılmıyor, yarın yapılacaktır, 
halk iktidarı ve benzeri tamamlamalar ve burada 
«Millet» deyimiyle «Halk» deyimi arasında âdeta 
bir çelişki varmış gibi birtakım ifadelerde bulunulu
yor. Şunu beraberce kabul etmek zaruretindeyiz zan
nediyorum; «Millet» bir hukukî deyimdir ve bir un
surdur millet Millet, Devletin bir unsurudur, millet
ten vazgeçemeyiz. Devleti yapan mühim unsurlar
dan biridir, ülkedir, millettir ve hakimiyettir; Devle
tin bildiğimiz üç temel unsuru. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Milletten vaz geçerseniz, «Millet» sözünü ağzını
za almazsanız, Devletin temel unsurlarından biri 
hakkındaki bu ihmal nasıl yorumlanır?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kim vaz
geçiyor? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Milletin yerine halkı ikame edemezsi
niz. Halk, bir topluluğu ifade eder, «Millet» onun 
üzerinde bir terimdir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Böyle şey 
konuşulmaz kardeşim, çocuklar bile konuşmaz böy
le şeyleri, safsata bunlar. (A. P. sıralarından «Dinle, 
dinle, ders al, ders al» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hukukun 

da ırzına geçtiler yahu. 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Bu noktada tabiattyle Türkiye'de en fazla lafı 
edilen anarşi konusuna kısaca temas etmek istiyo
rum. 

Anarşiyi hiç bir rejim, hiç bir ülke, hiç bir hükü
met; ne beğenir, ne sever, ne kendine yararlı görür. 
Anarşi, her şeyden önce düzenin düşmanıdır, huzu
run düşmanıdır, tabiatiyle düzen ve huzurun olma
dığı yerde barınamayan birtakım şeylerin de düşma
nıdır; yani gelişmenin, kalkınmanın, hürriyetin, ra
hatlığın ve adaletin de düşmanıdır. 

Yalnız, anarşi hakkında şikâyette bulunurken, 
anarşiyi iyi tespit etmek ve iyi tahlil etmek icap eder. 
Anarşinin ne olduğunu iyi tespit etmek lâzımdır, 
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sebebinin ne olduğunu iyi tespit etmek lâzımdır. 
Türkiye, bu tespiti yapmak için birçok fedakârlıkla
ra katlanmıştır ve anarşinin sebebi de, hedefi de, ar
tık Türkiye'de kimsenin meçhulü değildir. Anarşinin 
sebebini satıhta aramamak lâzımdir. Ne diye?.. Bir
takım memnuniyetsizliğin tezahürü değildir anarşi. 
Anarşi, Devletin organlarından herhangi birine karşı 
bir davranışın da ifadesi değildir; anarşinin gerçek 
sebebi daha derindedir. Bu sebebiî «Derindedir 
veya değildir» diye bizlerin uzun boylu aramasına 
da ihtiyaç yoktur, çünkü bizatihi anarşinin failleri 
kendileri ifade etmişlerdir sebebinin ne olduğunu 
«Biz bu rejimi devirmek istiyoruz.» demişlerdir. 
«Ülkeda komünist rejimini getirmek istiyoruz.» de
mişlerdir. Hedef belli. Hedef bu kadar aşikârken, bu 
kadar belliyken anarşi ile Devletin organlarının her
hangi birinin arasında bağlantı kurmak insafla bağ
daşır bir iş değildir. Eğer anarşi, Devletin organları
nın birine müteveccih ise, diğer organların anarşiyle 
mücadele etmesi ve o organa vaki tasallutu kaldırma
sı gerekir; ama bunun da ilerisinde, şayet anarşi b i 
zatihi rejimin kendisi neyse, bizatihi rejimin ve ni
zamın kendisine mütevecci ise, bu takdirde anarşi
nin hedefi Devletin varlığıdır; hatta Devletin şekli 
de değildir, Devletin varlığıdır. Devletin varlığına 
yönelmiş olan bütün tehlikeler karşısında, Devletin 
bütün organlarının, Anayasanın içinde yer alan ve 
mevcudiyetlerini Anayasadan alan büîün kuruluş
ların ağır mesuliyetleri vardır. Siyasî partiler de bu
nun dışında değildir; yani bütün siyasî partiler reji
me yönelmiş tehlike karşısında bunu reddetmek, bu
nu defetmek için icap eden bütün tedbirleri almakta 
müttefik olmak mecburiyetindedirler. 

Nasıldır bu?.. Anarşik hadise karşısında her or
gan kendisine düşeni yapacaktır. Neyse vazifesi; re
jimin içindeki yeri neyse bu yerin kendisine yükle
miş olduğu mesuliyet neyse, vermiş olduğu yetki 
neyse bu vazifeyi yapacaktır. Bu organlardan bir ta
nesi hükümettir; hepsi değil. Hükümet, rejimi koru
mada ve kollamada önemli bir role sahiptir, bir gö
reve sahiptir, bir sorumluluğa sahiptir. Yapacağı, bu 
nevi hadiseleri kabil olduğu nispette önleyici kolluk 
görevi ile önlemektir. Hadise vuku bulunduktan son
ra faillerini yakalamak, adalete teslim etmek ve mut
lak olarak, nerede bir hadise varsa, onun üzerine git
mek, takipsiz hiç bir fiil bırakmamak. Hükümetin 
yapacağı başlıca görev budur. Bundan sonra ada
letin görevi başlar. Adalet, kanunların vermiş oldu
ğu yetkilerin içinde, yine kanunların zikretmiş ol
duğu müeyyideleri uygulayacaktır; ama şayet hükü-
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I metin ve adaletin bu kombine çalışması anarşiyi kar
şılamaya yetmiyorsa, rejime yönelik tehdit ağırsa, 
tehlike büyükse, bunun için daha büyük tedbirler ge
rekiyorsa, hükümeî bu tedbirleri tabiatiyle yasama 
organından isteyecektir; yasama organının da bu gö
revi yapması lâzımdır. Nitekim, Anayasamız dahi 
Yasama Organına Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kurulması şeklinde bu görevi vermiştir. Yine Anaya
samız, 1971 yılında tadil edildikten sonra, Devletin 
ülkesi ve Milletiyle bütünlüğünü korumak için birta
kım yeni kanunlar çıkarılmasını öngörmüştür. Bu 
kanunların büyük bir kısmı çıkarılmıştır; bir kısmı 
bazı sebeplerle, özellikle şekil sebepleriyle, Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu şeklî nok
sanlıklar ikmal edilerek yeniden Yasama Meclisle
rine sunulmuştur; ama Yasama Meclisleri bunları 

i kanunlaştırmaktan çekinmiştir. 

Özellikle Devlet Güvenlik Mahkemesinde, bizi 
tenkit eden ve anarşiden şikâyet eden, anarşiye bir 
sorumlu arayan Anamuhaîefet Partimiz, Devlet Gü-

j veıılik Mahkeme sinin çıkmaması için mümkün ola*ı 
her şeyi yapmıştır. 

Lüzumlu kanunî tedbirleri aldırmayacaksınız, 
Hükümetin davranışları hakkında, Hükümetin kol
luk kuvvetlerini kullanışı hakkında, Hükümetin sa
hip olduğu yetkiler hakkında fevkalâde titiz, fevka
lâde kıskanç olacaksınız ve ondan sonra, «Niye bu
nu engellemiyorsunuz, niye Türkiye'de bu nevi ha
diseler cereyan ediyor?» diye yegâne sorumlu olarak 
karşınızda Hükümeti göreceksiniz. Bunu izah etmek 
biraz zor. 

Şunu ifade edeyim ki, bu nizam kavgası, sabah 
yapmış olduğum konuşmada bir nebze temas ettiğim 
gibi, yalnız ülkemize has bir görüntü değil; dünya
nın her yerinde cereyan ediyor. Bu, hürriyete olan 
düşmanlığın tezahürüdür. Nerede hürriyetçi nizam 
varsa, hürriyetçi nizam içinde nerede gelişme varsa, 
burada bu nizamı bertaraf etmek için, o ülkeye ve 
o millete hürriyeti çok görenlerin, refahı çok gören
lerin bir mücadelesi olacaktır ve vardır dünyada bu. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu mücadele çok 
daha had safhalarda görülmektedir. Halen İtalya'da 
bu mücadele cereyan etmektedir, halen İngiltere'de 
bu mücadele cereyan etmektedir, Güney Amerika' 
da bu nizam kavgası bütün şiddetiyle devam etmek
tedir. Dünyanın birçok ülkeleri komünizmin tasal
lutuna maruzdur. Biz komünizmi, ürkütücü bir bas
kı vasıtası olarak kullanmıyoruz; ama bir tehlikeyi 

J gerçek boyutlarıyle göstermek istiyoruz. Çünkü, ko-
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münîznıin her şeye düşman olduğu, her şeye karş? 
olduğu hakkında, öyle zannediyorum ki, sizlerle da
hi ittifak içindeyiz. Hürriyet nizamına düşman olan 
bir tertibin, hürriyet nizamına düşman oîan bir reji
min elbette ki gelişmeye de, kalkınmaya da, sosyal 
adalete de karşı olacağı muhakkaktır. Bu itibarla, ül
kemizin böyle bir badireden kurtarılması için bütün 
Anayasal kuruluşların, bu ülkeyi seven her ferdin 
özel bir vazifesi olduğu inancındayız. 

Bu vazife nedir?.. Evvelâ bu vazife, anarşiyi tel' 
in etmektir, korumamaktır, savunmamaktır, himaye 
etmemektir, Devlete karşı yönelmiş tehdidi bir ma
zeretle geçiştirmeye çalışmamaktır ve yine, bu mil
letin bekasının, bu milletin bütünlüğünün, bu Dev
letin birliğiyle ancak mümkün olabileceği, gelişme
nin bu siyasî bütünlük içinde ancak mümkün olabi
leceği haki&atinden hareket ederek, birtakım his
lerle bu bütünlüğü bozabilecek davranışlara müsa
maha gösterilmemelidir. 

Burada, hiç istemediğim halde, af konusuna bir 
nebze dokunmak isterim: 

Affın, bir atıfet olduğu, Meclislerimizin suçlula
ra yönelik bir lütfü olduğu muhakkaktır. Affetmeyi 
kötü bir darvanış olarak görmüyoruz; ama yapmış 
olduğumuz tasarrufun herhalde faydası, zararından 
fazla olmalıdır. Eğer affederek hürriyetine kavuştur
duğunuz 300 kişi, 40 milyon kişinin huzurunu ka
çıracak davranışlara giriyorsa, 300 kişinin menfaa
tiyle 40 milyon kişinin menfaati arasındaki muka
yesede büyük bir yanılma var demektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şunu ifade ediyorum ki, Hükümet, suçluyu ta

kip etmek, suçluyu yakalamaik ve kendisine düşen 
görevi yapmak bakımından büyük titizliğini daima 
göstermiştir ve göstermeye devam ediyor. 

Bakınız misallerine.. Misalleri rakamlarla ifade 
etmek mecburiyetindeyim: 

Türkiye'de özellikle anarşik olayları destekleyen 
silâh ve mermi kaçakçılığı suçları: 

1973 yılında olay sayısı 154, 1974 yılında 278, 
1975 yılında 224, düşmüştür sayı. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ölen 
var mı? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Suçlu sayısı 1973 yılında 252, 1974 
yılında 417, 1975 yılında 305. Hangi yıl daha fazUa 
asayişi ihlâl eden olay var; onu ifade etmek istiyo
rum. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Ölü sayısı kaç?.. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Suçluların yakalanma oranları da ay
nı enteresan sonuçları veriyor. 1973'te asayişe mües
sir oîay sayısı (Polis ve jandarma bölgesinde, bütün 
ülkede.) 4 329, suçluların yakalanma oram yüzde 
89,3. 1974'te asayişe müessir oîay sayısı 4 104, suç
luların yakalanma oranı yüzde 84,3. 

Görüyoruz ki, yakalanma oranı da, bir önceki 
yıla nazaran bir düşüklük gösteriyor. 1975 yılında 
asayişe müessir olay sayısı 5 070, suçluların yaka
lanma oram yüzde 85,5'tur. 

Olay çıkıp da takip edilmeyen hiç bir hadise bı
rakılmamıştır; bunu kesinlikle ifade ediyorum. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Katiller ortada dola
şıyor. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Suç
lu olmayanı yakala götür.. (A. P. sıralarından «Din
leyin!» sesleri) 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Tabiatıyle, anarşi hakkındaki münaka
şayı bir noktada Türkiye bitirmek mecburiyetinde
dir. Rejimi daha fazla tehdit etmeye müsamaha et
memek lâzımdır. Bizim kendi aramızdaki bu müna
kaşalarımız anarşiye cüret verici niteliktedir. Anar
şinin Anayasaya karşı olduğunu, geliniz beraber 
ilân edelim. Anayasal rejimi tehdit ettiğini, geliniz 
beraberce ilân edelim ve bunlara karşı tedbir al
manın Yasamanın da görevi olduğunu ve bu tedbir
de de beraber olduğunuzu, geliniz ilân ediniz. Bu nok
tadaki görevler müşterek görevlerdir, yalnız Hükü
metin görevi değil, yalnız İktidar partilerinin görevi 
değildir. 

Bazı değerli arkadaşlarını, hürriyetçi demokrasi
nin bütün kurallarının işlemesi gerektiğini ifade etti
ler; tabiatıyle öyle. Hürriyetçi demokrasinin bütün 
kurallarını işletmek, öncelikle Hükümetin vazifesi
dir ve halen Türkiye'de hürriyetçi demokrasinin işle
meyen kuralıda yoktur. Bağımsız yargısı işlemekte
dir, özerk üniversitesi işlemektedir, hür basını işle
mektedir. Hürriyetçi demokrasinin hangi kuralı han
gi müessesesinde işlemiyor; bunu ifade etmek lâzım
dır. 

Yine Sayın Baykara, asgarî müştereklerde birleş
me tavsiyesinde bulundular. Tabiatıyle, asgarî müş
terek, evvelâ iyi bir teşhis ve iyi bir tespiti gerektiri
yor. Ben, ilk asgarî müştereğin, herhalde anarşi kar
şısında takınılacak müşterek tavır olduğu kanaatimi 
ifade ediyorum. 
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Şimdi bir başka konuya intikal ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, bu 

Hükümetten kurtulmak gerektiğini ifade ettiler, «Bu 
Hükümetten kurtulmak lâzımdır.» dediler. Muhale
fetin kendi karşısında bulunan hükümetten kurtul
mak istemesinden tabiî bir şey olmaz. Tabiaiıyîe, o 
hükümeti devirmek isteyecektir, değiştirmek isteye
cektir, yerine kendisi hükümet olmak isteyecektir; 
ama bunun kaidesi belli. Hükümet, Meclislerde dü-
şürülür. Gensoru getirilip düşürülür, bütçesi redde
dilir bir başka tertip olur; Meclislerde ne ise hukuk 
yolu, o yolla düşürülür. Bu, muhalefetin, yani hükü
mete karşı olan Meclis üyelerinin çoğunluğunu ve 
gücünü ifade eder. Böyle bir gücü var ise eğer mu
halefetin, şimdiye kadar Hükümeti mutlaka düşürür
dü. Çünkü, hiç bir muhalefet, bir iktidara, kendi 
karşısındaki bir iktidara, gücü yettiği anda insaf edip 
onu hükümette bırakmaz. Bu mümkün değildir, bu, 
siyasî parti olmanın vasfma aykırıdır. Herhalde Cum
huriyet Halk Partisi kendisinde güç bulduğu ilk anda 
karşısındaki hükümeti düşürür; düşürecektir. 

«Bu Hükümetten kurtulmak lâzımdasın birinci 
yolu, Meclis içi yoldur. Bu Meclis içi yolda gücü
nüz yoktur, düşüremiyorsunuz. Gücünüz yetmemek
tedir, düşüremiyorsunuz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Siz gü
cünüzle mi geldiniz oraya?... (A. P. sıralarından «Gü
cümüzle geldik.» sesleri.) 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Biz, Koalisyon grupları olarak Hükü
meti teşkil ederken, sizden çok daha fazla bir gücümüz 
olduğunu ispat ettik. Bunu bütçelerimizin kabulünde 
ispat ettik, muhtelif gensorularda ispat ettik ve kendi 
gücümüzle Hükümet olduk. Meclis içinde sağlamış ol
duğumuz güçle, kendi gücümüzle de Hükümet olarak 
kalmaktayız; yine Meclisten sağlamış olduğumuz, aldı
ğımız güçle. Bu gün kaybolduğu anda, hukukî olarak 
elbette ki Hükümet düşer. Bu Hükümetten kurtulmanın 
ilk yolu, tabiî yolu, hukukî yolu bu. Kurtulmanın eğer 
MecKs içinde muhalefet tarafından bu imkânı buluna
mıyorsa; bir başka imkân var tabîatıyle. Bu imkân, 
özellikte kendisinin Meclis içindeki gücünün millet nez-
dindeki gücünden daha az olduğu iddiasına dayanır; ya
ni «Ben bir seçime gittiğim takdirde mutlaka iktidar 
olabilirim, miDet nazannda iktidar olabilecek sempatiye 
ve sevgiye sahibim, oyların büyük bir kısmı bana ge
lecektir. Bu itibarladır ki, ilk seçimde iktidar olaca
ğız.» ilâm yapılır; nitekim yapılmıştır bu ilân. 

Şimdi, kendisini ilk seçimde iktidar olarak gören 
bir parti, elbette ki karşısındaki iktidarı, muhalif ol

duğu iktidarı düşürmek için birinci yokla eğer basan 
sağlanamıyorsa, ikinci yolu mutlaka dener; yani se
çime gider, seçimde düşürür. Eğer eminsenîz ki, mut
laka iktidara geleceksiniz, ne diye 9 ay bekliyorsunuz?.. 
Bugün gelin, bugün gelin.. (A. P. sıralanndan alkışlar). 

FİKRET GÜNDOĞAN (îstanbuî) — Üç sene ev
vel söyledik efendim, şimdi mi aklınız başınıza gel
di?... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Seçimden kaçtınız. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen rica ediyo

rum* 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Seçimden kaçan 

kim?... 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim. (Gürültü

ler.) 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Değerli senatörler; 

Tabîatıyle bu güç, yine hissedildiği anda her si
yasî parti bu karan vermekten çekinmez, kendisi için 
en yakın iktidar anı ne ise, o anı bulmak gayretini ve 
teşebbüslerini mutlaka gösterir. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Şimdi ol
du işte. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bunun için, muhalifimiz olan parti de, 
kendisini seçimde güçlü hissettiği anda, elbette ki bir 
an evvel iktidar olabilmek için elinden geleni yapa
caktır. Bu anda bunu yapamadığına göre, elbette bek
lediği bir başka şey var demektir. 

Şimdi, bir şeyi ortaya koymak gerekiyor. Mevcut 
Hükümetten şikâyet ed iyor , bu Hükümet gitsin, bu 
Hükümet gitsin... 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Seçim korkusuyîe al
dım/. 

MALÎYE BAKAM YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Türkiye Hükümetsizlikten uzunca bir 
süre şikâyet etmiştir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ama 
vatandaş şikâyet ediyor. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Ölülerin, 
analan babalan şikâyet ediyor Hükümeti. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ayıp be kar
deşim, 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Özellikle, 1973 seçimi yapıldıktan son
ra evvelâ 100 gün hükümetsiz kaldık; hükümet ara
dık, bir hükümet kompozisyonu aradık. Ondan sonra; 
Cumhuriyet Halk Partisinin liderliğinde kurulmuş olan 
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Koalisyonun çekilmesinden sonra, gene 4 ayı aşan 
bir süre Türkîye bir Hükümet arayışı içinde okra ve o 
hale geldi ki, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Ge
nel Başkanı, Adalet Partisine, «Siz hükümeti tek ba
şınıza kurunuz, biz destekleyelim; yeter ki Türkiye 
hükümetsizllkten kurtulsun.» dedi. Yine, «Hükümet 
kurulana kadar okullar kapansın, hükümet kurulana 
kadar fabrikalar işlemesin» e kadar iddialar ileriye 
sürüldü; yani Türkiye hükümetsizKkten o kadar ra
hatsız olmuştu ki, «Hükümet kurulsun da, naSıl hü
kümet kurulursa kurulsun» denecek hale gelinmiş idi 
ve bir muhalif parti kendi karşısındaki partiyi tek 
başına hükümet yapıp onu oylan ile dışandan des
tekleme beyanına kadar gitmişti. 

Şimdi, şunu anlamak icap ediyor; Türkiye gibi 
ülkede, gelişmekte olan bir ülkede, coğrafyanın böy
le bir mevkiinde bulunan bir ülkede; hükümet olmak 
elbette ki kolay bir iş değil. Hükümet olmak böyle 
kolay bir iş olmadığı içindir ki, Cumhuriyet Halk Par
tisi bu zorluğa bir uzun süre dayanamadı. 7-7,5 ay 
içinde kimse bu hükümeti devirmeye kalkmamıştı ve 
kendisinin gitmesini gerektirici; hiç olmazsa kendisi 
dışında sebepler yoktu, ama 7,5 ay sonra Hükümet bı
rakıldı. Hükümet Cumhuriyet Halk Partisinin elinden 
alınmadı, kendisi tarafından bırakıldı; terk edildi. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Rejimin kural-
lanna uygun» 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Öyle terk edildi ki... 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Koşulu vardır, 
Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Belirli süre verildi, bu süre içinde eğer 
yeni hükümet kurulamazsa, Hükümetin terk edilece
ği, yani bu defa bir hükümet boşluğu doğacağı da
hi ifade edildi. Biz hükümete talip değildik, biz sizin 
bıraktığınız, terk ettiğiniz; fakat mutlaka birisi tara
rından taşınması gereken yüke talip olduk. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — İstifa şerefini kullan
dık, istifa şereftir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kaçtınız. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Ülkeyi Hükümetsiz bırakamazdık, ül
keyi Hükümetsiz bırakmanın manevî sorumluluğunu 
üzerimize alamazdık. Bunu sizler, bizim kanaatimiz
ce yanlış yaptınız, biz bu yanlışı yapamazdık. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Rejim için, re
jim, 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Seçim korkusu ile al-
| dmız, seçimden korktunuz» 
I MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
| (Devamla) — Şu muhakkak ki, gerçekten Hükümeti 
! bıraktığınız anda fevkalâde müşkül şartlar mevcut-
; tu; bozduğunuz bu şartlan biz alıp düzeltmek mec-
| buriyetinde kaldık. Bizim güçlüğümüzün, bizim ağır-
| lığımızın mühim bir kısmı da buradan geliyor. 

Sayın sözcü tarafından «Sandıktan kuşku, sandık-
! tan kofku» ifade edildi, bizlere atfedildi Adalet Par-
| tisi, kendi varlığım sandıkta bulmuştur. Onun için, 
| Adalet Partisi ilk seçimi kazandığı zaman «Biz san-
i diktan çıktık» demiştir, Sayın Genel Başkanının ağzın-
| dan. Sandık bizim temelimizdir, sandık bizim meşrüi-
j yetimizdir, sandık bizim her şeyimizdir. (A. P. sırala-
| rından alkışlar, «Bravo» sesleri.) Biz, sandıkta millî 
i irade ile buluşuruz, biz, sandıktan güç alırız ve sade

ce oradan güç ahnz, Türkiye, şimdiye kadar 7 defa 
j hür seçimlerle sandık başına gitmek mazhariyetine eriş

miştir ve 7 defa sandıktan millî irade çıkmıştır; bu 
7 millî irade karannın hiç biri «Cumhuriyet Halk Par
tisi için iktidar» dememiştir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Yıllar yılı ara
dılar. Seçim korkusu vardı. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Niye kaçtınız 
öyleyse?... 

I MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Sandıktan çıkamadığınız için, eğer, san-
dıktan korku, sandıktan kaçma diye bîr şey sözkonusu 
ise, bunu bizde aramayınız. Biz sandıktan korkamayız. 
(A. P. sıralanndan alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Sandık bize her zaman iltifat etti, her zaman ilti-
I fat etti; fakat sandık sizi çıkarmadı* Sandıktan kor-

kuhıyorsa, onu kendinizde arayın. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Seçimle düştü-
I nüz mü?... 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sen anlamazsın. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Onu anlamak 

I istemiyorsunuz; doğru konuşun doğru. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

I (Devamla) — Sandık ile Cumhuriyet Halk Partisinin 
I münasebeti talihsiz başlar; 1946'da... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sanddda ikti-
I tas, süngü ile iktidar; doğru mu, hangi kitapta var?.,. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
I (Devamla) — 1946'da talihsiz başlar sandıkla bu mü-
I nasebet 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Saym Feyyai-. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

I (Devamla) — Ye bu talihsizlik... 
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ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) —. Şimdi, 
sapıyorsun artık. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tek taraflı 
konuşuyorsun, yarım konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; ben müdaha
le ediyorum. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ondan sonra, 7 defa gidilen sandık ba
şında da hep devam eder. Çünkü, başlangıçta Halk 
Partisi sandığı sevmemiştir ki, sandık ondan sonra onu 
sevsin.... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Biz iktidara ge
lemedik doğru; ama sizlerin de mîllî irade ile iktidar
dan düşmeniz doğru. Doğru konuş, saygılı ol. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ben, «yap
mayın, etmeyin» demekten utanıyorum doğrusu. Ri
ca ederim efendim, 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Susturun 
efendim şu adamı. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Adalet Partisinin bir yayınından söz ederek, «Mil
liyetçilik anlayışını, Türklük anlayışını^ millî hudutla
rın ötesinde de ifade edebildiğimiz» gibi bir yorum 
yapıldı burada. Şunu ifade ediyorum; Adalet Partisi 
milliyetçi bir partidir. Milliyetçi olmaktan övünüyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müşterek 
değerlerin Meclise gelmesinin manası var mıdır?... 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Milliyetçiliği kendimiz için bir rehber 
telâkki ediyoruz, Millete hizmet etme yolunda seçe
bileceğimiz en iyi prensip olarak telâkki ediyoruz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Biz milliyetçi 
değil miyiz yani?.„ 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, size, «Değilsiniz» de
miyor; rica ederim müdahale etmeyin efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Milliyetçiliği bölücülük olarak kabul et
miyoruz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Milliyetçi olma
yan var mı bu memlekette?.., Bunu tekele almanın ma
nası ne?... 

ÖMER UCUZAL (Eskiehir) — Sen sor işte, dur 
orada işte. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — «Milliyetçiler birlesiniz» derken, milli
yetçi olan herkese bir çağrıdır. Kim kendisini milliyetçi 
hissediyorsa, kim «Milliyetçilik» teriminden tedirgin 
olmuyorsa; hepsine bir çağrıdır bu ifade edilen. 
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Ş MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Arabistan'da-
I ki komünistler milliyetçi değil mi?.. 
! MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş-
I kan, lütfen durdurun da dinleyelim efendim. Ne oîu-
I yor?-
j BAŞKAN — Görüyorsunuz efendim. 
! MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Susturanda 

dinleyelim efendim, dinleyemiyoruz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen çık dışarı, 

çık defol. Sen adam değilsin, dalkavuk herif; Genel 
Başkan burada, hemen horozlanıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat.... 
AHMET KARA YİĞİT (Afyonkarahisar) — Say

gısız sus biraz, 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat; lütfen 

etendim rica ediyorum Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen daha der

sini alacaksın. Ahıra git, ahıra. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum efendim. 
Sayın Bakan, lütfen devam edin» 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

Milliyetçileri bir araya çağırmak ve onları bir bel
li hedefe yürümek için beraberce davet etmeyi, bölü
cülük değil, bütünleştirici bir çağın olarak kabul edi
yoruz. Çünkü, bu Vatanı seven her kişinin milliyetçi 
olma mecburiyeti olduğunu kabul ediyoruz da, bun
dan, 

Yine bunun yanında, hele sol görüşlerin bir ara
da bulunmasını telken etmek, bunları diğer muhalif 
gruplara karşı birleşmeye davet etmek bölücülük ol
muyor da; Türkiye'nin temel prensibi, temel mefhumu 
olan milliyetçilik nasıl bölücülük olabiilr?,.. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisindeki değerli arka
daşlarıma hatırlatmak isterim, Cumhuriyet Halk Parti
sinin kuruluşundaki umdelerden biri de, milliyetçiliktir. 
Buna sahip çıkmak lâzım, bunu Anayasa Mahkemesine 
dava etmemek lâzım. (A. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Yine bir değerli arkadaşımız, Sayın Başbakanın 
«Tapuyu deîdirmeyeceğiz» sözüne değindiler ve bunun
la da «Tapuyu deldirmedikçe Toprak Reformunun na
sıl yapılabileceğini veya birtakım haksızlıkların nasıl 
giderilebileceğini» beyan ettiler. 

Tapu, bizim icat ettiğimiz bir şey değildir. Tapu, 
Anayasada mevcut olan bir temel müessesenin vesika
sıdır. Bu, mülkiyet müessesesidir. Eğer mülkiyeti ka
bul ediyorsanız, o zaman tapuyu da kabul etmek mec
buriyetindesiniz. Eğer tapuyu kabul etmiyorsanız, o 
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zaman Anayasanın o temel prensibini reddediyorsunuz i 
demektir, özellikle, «Mülkiyeti kabul etmek veya et
memek» şeklindeki münakaşaları ileriye götürmemek 
için bir şeyi ifade etmek istiyorum. Mülkiyet, birikmiş 
emektir. Eğer emeğe saygı varsa, tasarruf edilmiş emek i 
olan, bu an kullanılmayan biriktirilmiş emek olan mül
kiyete hürmetkar olmak mecburiyeti vardır, | 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biriktiril
miş emek kimin elinde bulunuyor? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 15 
bin dönüm yer işgal edildi. | 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et
meyin, rica ediyorum. Sizi incitici bir şey söyledi mi 
Sayın Gündoğan?...* 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söyledi. 
BAŞKAN — Ne dedi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Müikiyei, 
emektir» dedi. 

BAŞKAN — Fena bir şey mi Sayın Gündoğan?.. I 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — «Birikmiş olan emektir» dedim. j 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama arka

sından ne söylüyor?... 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, yapmayın ri

ca ederim, ! 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Arkasından, | 

«Siz, mülkiyete karşısınız» diyor. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Grup Başkan Yardımcısının bu şekilde hareket etme
si ne demektir yani Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. ı 

MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — «Birikmiş olan emektir» şeklinde ifade 
ettim, «Emeğin tasarruf edilmiş parçasıdır» şeklinde j 
ifade ettim. Tapuyu deldirmek ve deldirmemek me
selesinden buraya geldik, «Tapuyu deldirmek mesele- t 
si üzerinde ısrar etmeyiniz» dedim, «Tapuya sahip ı 
çıkınız» demek istedim bununla. Çünkü, «Tapuya sa
hip çıkmak demek, mülkiyetin vesikasına sahip çık
mak, bizatihi birikmiş emeğe sahip çıkmaktır» demek j 
istedim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Siz diyorsunuz; «Ta- | 
puyu deidirrneyeceğiz» diye, gençlerin göğüslerini 
deldiriyorsunuz. ! 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onlar anlamıyor- I 
Iar Sayın Bakan. J 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON ! 
(Devamla) — Sayın senatörler; I 
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Tabiatıyle bu görüşmeler ülkenin ınuhîeljf kesim
lerinde yapıldı. ^terelerde yapıldı?.. Karakteristik bir
takım yerlerde bazı konulara özel ağırlık verildi. 

Meselâ, toprak reformu konusunda Urfa'da özel 
ağırlık verildi. 

Haşhaş konusuna Afyon'da özel ağırlık verildi. 
Kıbrıs konusuna Trabzon'da özel ağırlık verildi. 
İşçi konusuna da Zonguidak'da özel ağırlık veril

di. 
Bunlar, Cumhuriyet Halk Partisinin saymış oldu

ğum bu 4 problem için en fazla elverişli gördüğü ve 
kendisini en fazia kuvvetli hissettiği illerdir. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Köprü?.. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Toprak istismarına Urfa 1975 seçimle
rinde cevap verdi, haşhaş istismarına Afyon cevap 
verdi 1975 seçimlerinde; Kıbns istismarına Trabzon 
cevap verdi 1975 seçimlerinde, İşçi istismarına Zon
guldak cevap verdi 1975 seçimlerinde. 

BESİM.ÜSTÜNEL (İstanbul) — İstanbul ne yap
tı?.. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu, milletin değerlendirmesidir. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — İstanbul'a gel, 
İstanbul'a. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Onu 
da değerlendir. 

MALİYE SAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Dcvemîa) — İstanbul'dan aldığımız reyi saygıyîe 
karşılıyoruz; ama bunun gibi İstanbul Köprüsüne 
karşı oimayı da savunabilin. İstanbul Köprüsüne kar
şı olduğunuzu bir defa daha söyleyin İstanbulluların 
huzurunda; onu bekliyoruz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Her zaman 
karşıyız. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Tebrik ediyorum. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Vatan
daş cevapladı. Köprüyü araba fabrikaları için yap
tınız, vatandaş için değil. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, Tüzüğümüzün men ettiği 
hususları ben nihayet ikaz ediyorum. Tüzüğün men 
etiiği hususları sayın üyelerin dikkatle takip ermeleri 
gerekir, Tüzük başka bir şey vermemiş Başkana; ni
hayet, «Tüzüğün men ettiği hususatı yerine getirin» 
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diye ikaz ediyorum, başka bir şey yapamam, Onun 
için, beni sık sık «Arkadaşlar, yapmayın, etmeyin» 
demeye mecbur etmeyin; çok rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Özellikle üzerinde durulan ve şimdi de 
tenkit konusu yapılan Toprak Reformu ve Ortak Pa
zar meselesi, (Arkadaşlarım hafızalarını tazelesinler) 
Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümet olduğu Koa
lisyonda programa dahi alınmamıştır. Bu kadar önem 
verilen iki konuyu; bizim hakkımızda bu kadar sert 
eleştiriler yapmış olduğunuz bu iki konuyu Hükümet 
Programınıza alacak önemde görmeyeceksiniz. Top
rak Reformu ki, uzun müddet «Reformlar yapılmı
yor» diye Türkiye'nin huzursuzluğunun gerekçesi söy
lenmiş idi; buna rağmen şimdi yine Toprak Reformu
nun bizim tarafımızdan iyi veya kötü icra edildiği 
şeklinde tenkitler yöneltiliyor; ama Cumhuriyet Halk 
Partisi kendisi Hükümet oluyor, Programında Top
rak Reformu yok; kendisi Hükümet oluyor, Progra
mında Ortak Pazar yok... Ne idi Toprak Reformu 
hakkındaki görüşü, ne idi Ortak Pazar hakkındaki gö
rüşü; sorumluluk mevkiinde millet bunu bilmek is
ter; muhalefetteyken bu görüşleri ifade etmek kolay, 
sorumlu mevkie geldiğiniz zaman ifade ediniz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kıbrıs konusunda, Ege konusunda birtakım eleş

tiriler ileriye sürüldü. Biraz evvel ifade ettim, Türki
ye, 1975 yılı Mart sonunda rahat bir ülke değildi ve 
1974 yılı başında Türkiye'nin olmayan problemleri, 
1974 yılı sonunda vardı; yani 1974 yılında Türkiye' 
nin problemleri eksihnemişti, artmıştı. Hiç bir iktida
rın görevi değildir bir ülkenin problemini artırmak, 
gailesini artırmak. Şu veya bu gerekçeyle olmuştur, 
bir ayrı meseledir; fakat bir gerçektir ki, 1974 yılın
da Türkiye'nin gailesi artmıştır. 1974 yıhnda Türki
ye nin dostu azalmıştır. 1974 yılı ve onu takip eden 
olaylarda, Türkiye ekonomimik bakımdan büyük sı
kıntılara uğrayabilecek birtakım ters davranışlara mu
hatap olmuştur. Cumhuriyet Haik Partisi kendisin
den sonraki iktidarlara bir ambargo mirası bırakmış
tır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Cumhuri
yet Halk Partisi Kıbrıs şerefi bıraktı, ambargo de
ğil 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Tablatıyle bırakmış olduğu diğer mi
rasların yanında, o da özel bir ağırlık taşıyor. 

Kıbrıs konusunda, Ege konusunda 1974 yılında 
gailesi artırılan, dostu azalan, Birleşmiş Milletlerde 

3 . 2 . 1977 O : 3 

[ kendi aleyhindeki karara kendi temsilcisinin dahi rey 
verebileceği lıale gelen Türkiye... Kendi temsilcimi
zin kendimiz aleyhindeki karara 1974 yılı Kasım ayın
da rey verecek hale gelmiş olan Türkiye... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bayrağı
mız dalgalandı diye mi? 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Kasım 1974'de. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Türkiye 1975 ve 1976 yılında bn ağır
lıkları telâfi için büyük çaba sarf etmiştir. Türkiye' 
nin üsler hakkındaki davranışı bu çabadan gelmiştir 

I ve fevkalâde şahsiyetli bir politikayla Türkiye kendi-
I ni kabul ettirmek için, daha fazla ülkeyi kendine düş

man etme yolunu ihtiyar etmemiştir; vakarlı, ciddî 
ve kararlı bir tutumla kendisini ve kararını kabul et-

I tirmiş ve kendi saygınlığını^ bütün dünyaya bir defa 
daha ispat etmiştir. 

I Ege hadisesinde, biraz evvel bir değerli arkadaşı-
j mm da belirttiği gibi, bir millî mesele olan, ülkemizin 
S bir parçasîiım Ege sularında dolaşması sevinilecek, 
I övünülecek bir konu iken ve o günlerdeki siyasî kon-
I jonktür Türkiye'de mutlaka millî birliğin bulunması

nı zarurî kılmaktayken; Hora meselesi maalesef bir 
I iç politika konusu yapılmıştır. Hora meselesi bütün 
I dünya milletleri tarafından büyütülmüştür; ama Hü-
I kümetin muhalifleri tarafından küçümsenmek isten-
I iniştir. Hora hadise ile Türk milleti itibarın; dolaştır-
j mistir Ege Denizinde. (A. P. sıralarından «Bravo, 
I bravo» sesleri). 

Yine, Kıbrıs konusunda Birieşlmiş Milletlerde alın
mış olan sonuçlar, Adalet Divanında alınmış olan so
nuçlar, herhalde 1974 yılında alınmış olan sonuçlara 

I benzememektedir. Siyasî sonuç alınmadan yapılmış 
I olan askerî harekâtın bir ülke için barışı getirebile

ceğini, bir ülke için istikrarı getirebileceğini ifade et
mek mümkün değildir; ama Cumhuriyet Halk Parti
si ve onun iktidarı siyasî çözümü zorlaştırmaktan 
başka bir şey yapmamıştır. Kolaylaştırmak değil, 
zorlaştırmaktan başka bir şey yapmamıştır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri). 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Cumhuriyet 
Halk Partisi, Kıbrıs'ın şerefini size bıraktı. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
I (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
I Burada bir son nokta olarak Sayın Cumhuriyet 

Halk Partisi Sözcüsünün, dövize çevrilebilir mevduat 
{ hesabı üzerinde benîm yapmış olduğum açıklamanın 

yetersiz olduğu hakkındaki beyanına cevap vermek isti-
| yorum. Çünkü, bu açıklamayı Bütçe Komisyonunda iki 
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defa ifade ettim ve dövize çevrilebilir mevduat hesa
bının sakıncasını, sadece vadesinde değil, bunun kul
lanılış tarzı, faizi ve yaratmış olduğu iş - paranın ta
rafımızdan gereği gibi kontrol edilememesi; yani kre
di kontrolü bakımından da birtakım sakıncalar do
ğurduğunu ifade ettim ve tanzim tarzımızın bütün bu 
sakıncaları giderici nitelikte olabileceğini ifade ettim. 
Tabiatıyle bu nevi muameleler hakkmda alınacak 
tedbirlerin önceden ilânı mümkün değildir; doğru da 
değildir. Bu itibarladır ki, ifade edilebilecek olan, 
ancak genel prensiplerdir. Değerli arkadaşımın bu ge
nel prensiplerin bir eksiklik ihtiva etmediğini kabul 
etmesini istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1977 yılı Bütçesi hakkında Yüce Senatoda sürdü

rülmekte olan görüşmelerde, tümü üzerindeki eleştiri
lere, tespit edebildiğim noktalarda cevap arz etmiş 
bulunuyorum. Değerli arkadaşlarımın, bunun yanında 
fevkalâde faydalı uyarılan ve ikazları olmuştur. Şu
nu tekrar ediyorum ki, her faydalı ikaz, her faydalı 
temenni tarafımızdan önemle ve özenle değerlendiri
lecektir. Bu ülke hepimizindir, bu Bütçenin hepimize, 
yurdumuza, ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım efendim. (A. P. sıralarından sürekli alkış
lar.) 

BAŞKAN — iki saym üye soru için önerge gön
derdiler; fakat kifayet takririnin oylanmasından son
ra geldiği için muameleye tabi tutmuyorum. 

Son söz Sayın Hüseyin öztürk'ündür.. Yoklar. 

1977 malî yılı Bütçe kanun tasarısının müzakeresi 
bitmiştir. 

Bir takrir var, zapta geçmesi bakımından okutu
yorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda açıkladığım gerekçelerle, Genel Bütçeye 

giren Dairelere ayrılmış bulunan 222 949 003 512 lira
lık ödeneğin yüzde 2'sinin her bütçeden aynı oranda 
kesilerek, toplanacak olan 4 458 980 070 lira tuta
cak bir fonun meydana getirilmesini ve bunun; 

1. 2 458 980 070,24 lirası ile İstanbul'un Haliç ve 
Kuzeye uzantısı havzasının temizlenmesine ve Boğaz 
suyu akıntısının Kâğıthane deresi vadisi yolu ile Ha
lic'e çevrilmesi işlemine başlanmasını; 

2. Geri kalan 2 milyar liranın da İzmit Körfezi 
kirlenmesi ile Ankara hava kirliliği ile yapılacak gi
rişimlere bir başlangıç olarak kullanılması amacı ile, 

İmar İskân Bakanlığı Bütçesi «yatırımlar» bölü
münde gösterilerek Bakanlar Kurulunun kararları ile 
kesinleşecek olan projelerin gerçekleştirHmesi yönün
de harcanmasına ve kesintilerin yapılacağı harcama 
kalemlerinin Karma Bütçe Komisyonunca saptanması 
için bütçenin Komisyona iadesine karar verilmesini 
arz ederim. 

Saygılarımla, 
Tabu Üye 

j Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Bu önerge, planın bütünlüğü ile il-
I gili zannediyorum. Bu sebepten oylamaya geçemeye

ceğim; yani muameleye koymuyorum. 
i 1977 malî yılı Bütçe kanun tasarısının maddeleri

ne geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

1977 yıh Bütçe kanunu tasarısı 
BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ve Denge 
Gider Bütçesi : 

I Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harca-
I maları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(222 949 003 512) liralık ödenek verilmiştir. 
«Genel Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 

I işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet Borçları, 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan-

I lığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî istihbarat 
Teşkilâtı hizmet programlarında yer alan ödeneklerin 

i tamamı hariç) % 4'ü kesilmiştir. Bu hüküm Katma 
Bütçeli İdareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Bütçenin 1 nci maddesi Gider Bütçe
sini teşkil etmektedir. Bu Bütçenin detayım teşkil eden 
bakanlık bütçeleri ile müstakil umum müdürlük büt
çeleri müzakere edildikten sonra bu maddede, tekrar 
okunup oylanacaktır. 

Bu maddenin detayını müzakere etmek üzere, 
4 . 2 . 1977 Cuma günü saat 9,30'da toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

1 Kapanma Saati : 00,50 

>»•' • 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın, margarin kutulu likit ve ham bitkisel 
yağlara dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz 
Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/644) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla rica ederim. 

11 . 11 . 1976 
C. Senatosu Bakkesir Üyesi 

Nejat Sarhcaîı 

5 Ağustos 1975 tarihinden Ekim 1976 ayı sonu
na kadar margarin kutulu likit ve ham bitkisel yağ 
ithal etmek üzere Ticaret Bakanlığından tahsis alan 
firmaların isimlerini ve ithal miktarlarım ilişikteki 
listelerde bildiriyorum. 

1. Adı sayılan bu firmalar tarafından ithal mü
saadeleri düzenlenmiş midir? 

2. Düzenlenmiş ise, ithalât bizzat firmalar ta
rafından mı, yoksa mutemetler eliyle mi yapılmış
tır (ayrı ayrı) 

3. Mutemet eliyle yapılanlar için mutemet fir
maların adları ve adresleri nelerdir? İthal ettikleri 
yağ türleri ile miktarları ve ithal fiyatları ile tutar
ları ne kadardır? 

(Not : İstenilen bilgiler T. C. Merkez Bankasın
dan sağlanabilir) 
5 Ağustos 1975 tarihinden itibaren firmalara pera
kende satışa hazır, kutulu likit yağ ithalini teminen 

yapılan tahsisler (Ton olarak) 

Firma İsmi 

Ostay Ticaret 
Anıl Seren 
Armal Ticaret 
Akoi Ticaret 
Gürbüz İthalât 
Trans - Metal Tic. 

Toplam (Ton) 

Ayçiçeği 
yağı 

1 200 
1 000 
2 000 

500 
1 000 
1 000 

6 700 

Soya 
yağı 

1 200 

2 000 

3 200 

Mısır 
yağı 

1 200 

2 000 

3 200 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 1.2.1977 

Ankara 
ÖKA : 310000/386 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi ; 15.11.1976 tarih 7/644-10507-5127 sayıh ya

zılan; 4.1.1977 tarih 310000/20 sayılı yazımız, 
C. Senatosu Bahkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, 

margarin, kuhıhı likit ve ham bitkisel yağ ithaline 
mütedair yazılı soru önergesini tetkik ettirdim. 

T. C. Merkez Bankası idare merkezinin verdiği 
bilgi ve belgelere göre, yazılı önergede isimleri zik-
rolunan ithalâtçıîarca Ticaret Bakanlığından alınan 
müsaade belgelerinin hiç biri yağ ithal müsaadesine 
bağlanmamıştır. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İb
rahim Öztürk'i'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Rektörüne dair soru önergesi ve Millî Eğilim Bakanı 
Ali Naili Erdim'in yazılı cevabı. (71669) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafında?! ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle 
rica ederim. 

Ankara Senatörü 
İbrahim Özüirk 

Orta Doğu Tekmk Üniversitesi Mütevelli Heyeti
nin Rektör Prof. İlgaz Alyanak'ı görevden aldığı ba
sından öğrenilmiştir, 

Mütevelli Heyet, Rektörün istifa ettiği izlenimi ya
rattığı, oysa Rektörle kendi arasında evvelden beri 
anjaşamazhk bulunduğu, heyetin rektöre devamlı bas
kı yaptığı, bunun sonucunda Prof. Alyanak'ın bir 
muhtıra ile Heyet Başkam istifa etmesini istediği, bu 
muhtırayı yanlış ve kasıtlı yorumlayan Mütevelli He
yetinin Rektörü istifa etmiş gibi gösterdiği anlaşılmış
ta'. 

(Not : Yazılı cevaba ekli müsaade belgeleri Ka
nunlar Müdürlüğündeki dosyasındadır.) 

126 



C. Senatosu B : 28 3 . 2 . 1977 O : 3 

Üniversite Konseyi; Mütevelli Heyetin Rektör ve 
Konsey ile uzlaşmaz bur durum içinde bulunduğunu, 
değiştirilmesi gerektiğini saptamış, Rektörü haklı bul
muştur. Buna rağmen, MüîcveUi Heyet Üniversite 
Konseyinin kararını yanlış ve kasıtlı yorumlayarak, 
Rektör Alyanak'ı uzakîaştırmsştır. 

Şimdi, bu karar Sayın Millî Eğilim Bakandım 
onayına sunulmuştur. Bugünkü gazetelerden öğrenil
diğine göre, Bakan bu kararı onaylamıştır. 

O.D.T.Ü.'si büyük bir öğrenci kesimini V2 değerli 
bir öğretim kadrosunu bünyesinde barındıran ve ülke
nin gelişmesine önemli katkılarda bunuian yüce bir 
öğrenim kurumudur. Devrimci ve ilerici karakteri i?e 
ün yapan ve geçmişde cereysa eden tarihi olaj'ların 
da etkisi ile tüm ulusun ve ülkeyi idare edenlerin dik
katini üzerinde toplayan bu üniversite son bir yıldan 
beri huzurlu eğitim yapabilen sayılı eğitim kurumla
rından birisidir. Rektörün ve üniversite konseyinin 
bunda başlıca faktör olduğu, - yönetim öğrenci - işbir
liği ile öğretim huzurunun sağlandığı bilinmekte:'ir. 
Nitekim, öğrenci aileleri derneği de her vesile ile bu
nu belirtmiş, ancak, yapılan bu son tasarrufun üni
versitede büyük olaylara neden olabileceği endişesini 
de ileri sürmekten kendini alamamıştır. 

Huzurlu öğretim yapabilen sayılı kurumlardan bi
risi olan O.D.T.Ü.'de Rektörün görevine son verünıe-
si ve bunun olaylara neden olabilmesi ihtimali, yal
nız üniversite konseyini değil, ondan önce Millî Eği
tim Bakanlığım ve Hükümeti ilgilendiren ve düşündü
ren bir konu olmalıdır. Buna kayıtsız kaanması, Hü
kümetin bu üniversitede tekrar huzurun bozulmasına, 
maksatlı olarak göz yumduğu izlenimini yaratabilir, 
Nitekim, bazı çevreler, şimdiden bu yönde yorumlar 
yapmaya başlamıştır. 

Su önemli tasarruf karşısında : 
1. Sayın Milli Eğitim Bakanı Rektörü görevin

den alan Mütevelli Heyetin kararını hangi gerekçeye 
göre onaylamıştır? 

2. O.D.T.Ü.'de bu tasarruf yeni olaylara sebep 
olmayacak mıdır? 

Bu konuda Hükümet ne gibi tedbîrler almayı dü
şünmektedir? 

T. C. 
Bakanlık Müşavirliği 2 .2 .1977 

Sayı : 82-7/669 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öz-

iürk'ün yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öz-
türk'ün yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. 73 97 saydı Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ka
nununun 6 ncı maddesine göre adı geçen Üniversite
nin hükmi şahsiyetini mütevelli heyeti temsil etmekte 
ve yetkili bulunmaktadır. 

Aynı Kanunun 4 ncü maddesinde de Rektörün sta
tüsü tespit edilmekte olup mütevelli heyetini ODTÜ' 
nin yüksek menfaatlerinin icabım yerine getirmek 
üzere karar ittihaz edilebileceği beyan edilmektedir. 

Kaldı ki hakkında tasarruf yapılan Rektör Prof. 
Dr. îlgaz Alyanak mütevelli Heyeti Başkanına yazmış 
olduğa yazıda ihtilâf teşkil etmeyecek sübjektif un
surlar zikrederek, bütün iyi niyetine rağmen artık 
beraber çalışma imkânlarının kalmadığım ifade ve 
beyan etmiş ve istifa arzusunu izhar etmiştir. Müte
velli heyeti de bu yolda karar ittihaz etmiştir. 

Mütevelli Heyetinin bu tasarrufu da Bakanlığı
mızca mer'î mevzuata uygun görülmüştür. 

2. Mütevelli Heyet mer i mevzuat içerisinde ta
sarruf yaptığına göre, olayların çıkabileceği konusu 
bir iddiadır ve kabule şayan değildir. 

Şayet bîr ilim müessesesinde Rektörün aynlmasıy-
1c olaylar çıkacağı gerçek ise, o zaman, mülâhazanın 
değişik olması tabiîdir, 

Geneî olarak ilim yuvalarında çıkabilecek olaylar 
karşısında Hükümet olarak her zaman ifade ve beyan 
edildiği üzere mevzuatın gerektirdiği şekilde tedbirler 
alınabilir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

— 127 — 



C. Senatosu B : 28 3 . 2 . 1977 O : 3 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbanioğlu'nun, 1974 - 1976 yılları arasında Tür
kiye içindeki köylere yapılan cami ve yardımı ile 
imam kadrolarına dair soru önergesi ve Devlet Ba
kanı Hasan Aks ay'in yazılı cevabı. (7/671) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Diyanet İşleri Başkanlığı, 

bağh bulunan Devlet Bakam tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınıza saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğîu 

SORULAR : 
1. 1975 yılında Erzurum ili köylerinden hangile

rine ne kadar para yardımı verilmiştir? (Liste halinde) 
2. 1974 yılından beri Erzurum ilinin hangi köy

lerine imam kadrosu verilmiştir? (Liste halinde) 
3. 1976 yılında Erzurum ili köy camilerine her

hangi bir yardım yapılmış mıdır? Yapılmamış ise ne
deni nedir? Ne zaman verilecektir? 

4. 1974 yılından beri 1975 ve 1976 yıllarında tüm 
Türkiye içinde köyler için verilen cami yardımları 
ve verilen imam kadroları adetleri ve bunların iller 
itibariyle dağılım, miktar ve adetlerini gösteren bilgi
nin liste olarak verilmesini? 

5. Verilmiş ve verilecek köy camileri yardımı ve 
imam kadrolannm gecikmelerinin önlenmesi için ne 
gibi bir önlemin düşünüldüğü? 

T, C. 
Devlet Bakanlığı 3 1 .1 .1 9 7 7 

Sayı : 501/409 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : 5 . 1 . 1977 gün ve 11048-5295-7/671 sayılı 
yazımız : 

îlgi yazınıza Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen 
cevap sureti ekte gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Hasan Aksay 
Devlet Bakanı 
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1 . 8 . 1974 ve 1 . 6 . 1975 tarihi itibariyle aşağıdaki illerin bütün köylerine verilen kadro da 

1974 yıîî 1975 yılı 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağn 
Amasya 
Ankara 

Antalya 
AıtvCn 
Aydın 
Ea'ıkesir 
BJZedk 

BJngöl 

Biik'is 
Bollu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale • 
Çankırı 
Çorum : 

Denizli 
Diyarbakır : 
Edirne 
Elâzığ : 
Erzurum : 
Eskişehir : 
Gaziantep : 

Giresun : 
Gümüşhane : 
Hakkâri : 

: 45 
: 18 
: 52 
: 22 
: 25 
: 105 

: 78 
: 19 
: 44 
: 96 
: 32 

: 32 

15 
: 100 

16 
66 
28 
42 ' 
70 

36 
137 

20 
49 

106 
31 
22 

43 
54 
19 

İmam - Hatip 
» 
» 
» 
» 
» 

^ 
» 
» 
» 
»I 

» 

M 
» 
»l 
» 
•M 

» 
X 

> 
»1 

» 
»1 

» 
* 
> 

^ 
» 
»ı 

İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 

Kocaeli 
. Konya 
Kütahya 
Ma!*»tya 
Msmîsa 
Kahraman-
iiınraş 

'Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize : 

Sakarya 
Samsun : 
Sî/irt 
'Sinop 
Sivas 
Tekirdağ : 
Tokal : 

Trabzon : 
Tunceli : 
I M a : 

: 52 
: 38 
: 55 
: 80 
: 22 
: 35 

: 57 
: 115 
: 69 
: 39 
: 64 

: 62 

: 79 
: 24 

Î9 
22 
31 
76 
63 

81 
99 
57 
26 
99 
24 
83 

118 
1 

20 

İmanı - Hatip 
» 
»1 

» 
> 
»1 

» 
» 
» 
>x 
» 

»i 

» 
»> 
» 
». 
» 
* 
» 

»1 
» 
» 
» 
» 
» 
»1 

>> 
*l 
» 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağn 
Amasya 
Ankara 

Aniaîya 
Artvin 
Aydın 
Baîskesir 
Bilecik 

Bingöl 

ILÎES 

•BoVj 

'Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankzri 
Çorum : 

Denizli 
D'îyarbakır : 
E:lrrae : 
Elâzığ : 
Erzurum : 
Eskişehir : 
Gaziantep : 

Giresun : 
Gümüşhane : 
Hakkâri : 

: 34 
: 4 
: 18 
: 13 
: 12 
: 37 

: 23 
: 9 
: 13 
: 39 
: 12 

8 

21 
• 33 

4 
32 
13 
13 
26 

23 
32 

7 
12 
20 
13 

8 

18 
17 
10 

İmam - Hatip 
»t 
» 
» 
» 
»t 

» 
» 
> 
» 
» 

» 

»1 

» 
»t 

» 
» 
» 
» 

» 
»1 

» 
» 
» 
>X 

» 

"» 
» 
»! 

İzmir 
Kars 
Kasta 
Kayse 
Kırkla 
Kırşeh 

Kocae 
Kony 
Kütah 
Maüat 
Manis 
Kahra 
maraş 

Mardi 
Muğîa 
Muş 
Nevşe 
Nîğde 
Ordu 
Rize 

Sakary 
Samsu 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekird 
Tokat 

Trabzo 
Tunce 
I M a 
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1975 Yılı Erzurum Üi Cami Yardunlan Tevziat Listesidir, 
Ek : 1 

Merkez İlçe 

Köşköy 
Kızılkale 

AŞKKALE : 
Balhtaş 
Bağırsak 
Çatören 
Koşapınar 
Musadanışman 
Yeniköy 
Yumruveren 
Taşağıt 

ÇAT : 
Çukurçayır 
Göl 
Hacıyusuf 
Kızılca 
Tüysüz 

HINIS : 
Çatalgöl 
Karmış 

HORASAN : 
Alagöz 
A. Aktaş 
İğdeli 
Iğırbığı 

Karacaören 
Kızlarkale 

İSPİR : 
Aktaş 
Başpınar 
Cankurtaran 
Dikmetaş 
Gölyurt 
Leylek 
Yeşiltept-
Yunus 
Halüpaşa 

Lira 

25 000 
10 000 

25 000 
20 000 
10 000 
10 000 
20 000 
10 000 
20 000 
10 000 

20 000 
20 000 
20 000 
10 000 
25 000 

10 000 
10 000 

15 000 
15 000 

8 000 
7 000 

20 000 
7 000 

20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
10 000 
10 000 

Merkez İlçe 

KARAYAZI : 
Kırgındere 
Yolören 

NARMAN : 
Sütpınar 
Güvenlik 

OLTU : 
B.Korucuk 
Demirtaş 
Aşcamlıköy 

OLUR : 
Boğazören 
Köprübaşı 
Güngöründü 
Keçili 
Ormanağzı 
Eğlek 

PASİNLER : 
Köprü 
Yenimahalle 
Dumankaya 

ŞENKAYA : 
A. Bakıaçlı 
Esenyur* 
Hoş 
Kaynak 
Yeşilkaya 
Zümrük 

TEKMAN : 
Aktuzla 
Deliler 
Geçit 
Y.Hanbey 
Yücepınar 

TORTUM : 
Çivilikaya 
Erendurak 
Kaleboymı 

Lira 

10 000 
10 000 

20 000 
15 000 

10 000 
20 000 
10 000 

8 000 
5 000 
7 000 

15 000 
15 000 
10 000 

15 000 
20 000 
20 000 

15 000 
15 000 
15 000 
15 000 

7 000 
8 000 

5 000 
5 000 

15 000 
10 000 
15 000 

15 000 
15 000 
15 000 

KÖY ADEDİ : 62 
YARDIM MİKTARI : 887 000 TL. 
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1975 Yılı Köy Cami Yardımları Tevziat Listesidir. 

Ek : 2 

Vilâyeti 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Boiu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Demzli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İçel 
İstanbul 

Lira 

332 000 
310 000 
425 000 
220 000 
285 000 
780 000 
195 000 
100 000 
173 000 
365 000 

68 000 
255 000 
125 000 
352 000 

80 000 
265 000 
198 000 
242 000 
478 000 
100 000 
481 000 
147 000 
493 000 
180 000 
887 000 
220 000 
370 000 
240 000 
315 000 
100 000 
220 000 

25 000 
108 000 

15 000 

Köy 
adedi 

25 
19 
26 
14 
23 
51 
15 
9 

17 
24 

5 
20 
16 
24 
9 

16 
21 
22 
41 

6 
37 
11 
40 
16 
62 
20 
40 
21 
31 

9 
17 

1 
10 

1 

Vilâyeti 

İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsan 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Lira 

Müracaatı Yok) 
425 000 
350 000 
380 000 

90 000 
150 000 
235 000 
774 000 
299 000 
379 000 
275 000 
210 000 
438 000 

76 000 
160 000 
137 000 
261 000 
635 000 
240 000 
373 000 
440 000 
270 000 
182 000 
538 000 
120 000 
455 000 
445 000 

72 000 
530 000 
100 000 
223 000 
485 000 
488 000 

Köy 
adedi 

47 
27 
28 

9 
12 
20 
84 
36 
37 
24 
25 
34 
10 
18 
16 
25 
51 
23 
28 
29 
22 
19 
45 
10 
53 
27 

8 
45 

9 
33 
34 
35 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlurum, Erzurum ilinin hangi ilçe ve köyle
rinde 1974 - 1976 yılları arasında yeni okul yapıldı
ğına ve derslik eklendiğine dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdemin yazılı cevabı. (7/672) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum köylerinin % 20 - 30 da Hükümet eliyle 
okul yapılmış olmasına rağmen yapılanların üçde biri
de derslik itibariyle yetersiz hale gelmiş bulunmakta 
olduğu malumunuzdur. 

Bu tespit ve bilinenler nedeniyle; 
So ru l . Erzurum İli köylerinde 1974, 1975, 1976 

yıllarında hangi ilçe ve köylerinde yeni okul yapılmış 
veya derslik eklenmiştir? 

Soru 2. Ocak 1977 tarihi itibariyle Erzurum' 
un hangi ilçeleri hangi köylerinde kaçar köyde ilk
okul yapımına gereksinme vardır? 

Soru 3. 1977 yılı içinde bu köy ilkokullarının 
hangilerini ve kaç adet olarak yapmayı proğramhya-
bileceksiniz? 

Soru 4. Bu yapımı hızı ile Erzurum köy ilk
okullarının hangilerinin kaç sene sonra yapıp bitir
mek mümkün olacaktır? 

T. C. 
MiSî Eğitim Bakanlığı 2 . 2 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 81 
İlgi : 5 . 1 . 1977 tarih ve 11070 - 5302 - 7/672 sa

yılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-

bantoğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
AH Naili Erdem 

Mîllî Eğitim Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Senatörü Hilmi Nal-
bantoğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
hükümlerine göre, ilkokul binaları ve öğretmen ev
leri yapımları, valiliklerce yıllık planlar dahilinde ele 
alınmakta ve yürütülmektedir. 

Bu maksatla, Genel Bütçeden ilkokul - derslik ya
pımı adı altında tahsis edilen ödenekler, valüikîere 
gönderilmektedir. 

1974 yılında (80) derslik yapımı için 12 000 000 
1975 yılında (110) derslik yapımı için 16 500 000, (12) 
öğretmen evi yapımına 1 500 000 ve 1976 yılında (150) 
derslik yapımı için 22 500 000, (8) öğretmen evi yapı
mına da 1 000 000 liralık ödenekler, Genel Bütçeden 
tahsis edilmiş ve Erzurum Valiliğine gönderilmiştir. 

Bu ödeneklerle : 
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Projenin adı ve yeri 

1 — Aşkale — Tepsicik 
2 — Aşkale — Karabıyık 
3 — İspir — Şehitlik 
4 — Pasinler — Güvenlik 
5 — Merkez — Söğütlü 
6 — Merkez — Akyazı 
7 — Çat — Y. Çat 
8 — Hınıs — Söğütlü 
9 — Aşkale — Yayla 

10 — Horasan — Harçlı 
11 — Horasan — Yaylacık 
12 — İspir — İncesu 
13 — İspir — Bozan 
14 — İspir — Akseki 

15 — Karayazı — Yiğityolu 
16 — Karayazı — Çelikli 
17 — Narnıan — Alabalık 
18 — Oltu — Aktarla 
19 — Olur — Olurdere 

20 — Pasinler — Yiğitbaşı 
21 — Pasinler — Marifet 
22 — Şenkaya — Hoş 
23 — Tekman — Güzeldere 
24 — Tekman — Yalınca 
25 — Tortum — Peynirli 
26 — Aşkale — Bozburun 
27 — Merkez — Yarımca 

28 — Aşkale — B. Geçit 
29 — Horasan — Bulgurlu 
30 — Pasinler — Demirdöven 
31 — Tortum — Kirazlı 

32 — Oltu — İriağaç 
33 — Oltu — Konuksever 
34 — Oltu — Başbağlar 
35 — Olur — Keklikli Sumut Malı. 
36 — Olur — Şalpazarı 
37 — Olur — Yolgözler 
38 — Şenkaya — A. Bakraçlı 
39 — Şenkaya — Atyolu 
40 — Şenkaya — Nişantaşı Terkoç Mer. 

41 — Hınıs — Pınarbaşı Mah. 
42 — Aşkale — Çataîbayır 
43 — Horasan — Iğırbağır 
44 — Çat — Yani 

Yeni 

1974 Yılında 
Özelliği Öğretmen 
Harap Geçici E k - K a t Evi 
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Projenin adı ve yeri 

1 — Merkez — Taşhgöney 
2 — Aşkale — Dağyurdu 
3 — Çat — Sarıkaşık 
4 — Hmıs — Ünlüce 
5 — Horasan — Akçatoprak 
6 — Horasan — Küçükkonak 

7 — İspir — Düzköy 
8 — İspir — Sargankaya 
9 — Karayazı — Kapanlı 

10 — Karayazı — Kozbel 
11 — Tekman — Yoncalı 
12 — Tekman — Erence 
13 — Tortum — Anlı 
14 — Merkez — Alaybeyli 
15 — Hınıs — Toraman 
16 — Horasan — Çayırdüzü 
17 — İspir — Ulutaş 
18 — Oltu — Süleymanh 
19 — Olur — Coşkunlar 

20 — Şenkaya — Taht 
21 — Şenkaya — Paşaîıçiftıik 
22 — Şenkaya — Turnalı • Miros 
23 — Şenkaya — Bereketli 
24 — Şenkaya — Köşk. A. Mah. 
25 — Olur — Taşîıköy Mah. 
26 — Olur — Ath AIos 
27 — Narman — Gü Uludağ 

28 — Narman — Karapınar 
29 — Oltu — Dutlu . B. Kışla 
30 — Oltu — Bahçecik 
31 — İspir — Meçitli 
32 — Olur — Ormangazi 
33 — Olur — Orman Bağlar 
34 — Aşkale — Ortabahçe 
35 — Hınıs — Güvenlik 
36 — Horasan — Bulgurlu 
37 — İspir — Elmalı 
38 — Karayazı — Kopal 
39 — Narman — Şekirli 
40 — Oltu — Ünlükaya 
41 — Olur — A. Karacasu 
42 — Pasinler — Altınbaşak 
43 __ Tortum — Ulubağ 

B : 28 3 . 2 , 1977 O : 1 

1975 Yıhnda ; 
Özelliği 

Yeni Harap Geçici E k - K a t 

2 — — 
1 — — 
2 — — 
2 — — 
2 — — 
2 — -
2 — — 
2 — — 
2 — — 
2 — — 
2 — — 
2 — — 
2 — — 

_ _ 2 
_ _ 2 
— — 2 
_ — 2 
— — 2 
_ _ 2 

__ 2 
__ _ 2 
t __ _ 

— 1 

__ 1 
_ _ ı 



C. Senatosu 

Projenia adı ve yeri 

1 — Merkez — Değirmenler 
2 — Merkez — Kayapa 
3 — Aşkale — Taşhçayir 
4 — Çat — Çükürçayır 
5 — Hınıs — Çakmak 
6 — Hmıs — Altınpınar 
7 — Horasan — Aktaş 

8 — Horasan — Aktaş 
9 — İspir — Büyükdere 

10 — İspir — Yeşiltepe 
11 — Karayazı — Karakaya 
12 — Karayazı — Duatepe 
13 — Narman — Kilimli 

14 — Oltu — A. Kumlu 
15 — Olur — Yaylabap 
16 — Pasinler — Eıcasu 
17 — Pasinler — Ortaklar 
18 — Şenkaya — Oyuktaş 
19 — Tekman — Yiğitler 

20 — Tekman — Aktuzla 
21 — Tortum — Aktaş 
22 — Merkez — Taşpmar 
23 — Aşkale — K. Geçit 
24 — Çat — Parmaksız 
25 — Çat — Bardakçı 

26 — Hmıs — Toprakkale 
27 — Horasan — Araş 
28 — İspir — Pazaryoîu 
29 — Karayazı — Moüaosiîian 
30 — Narman — Başkale 
31 — Narman — Sürpınar 

32 — Oltu — İnce 
33 — Olur — Olgun 
34 — Pasinler — Yeğenler 
35 — Pasinler — Esendere 
36 — Şenkaya — Köroğîu 
37 — Şenkaya — Söğütler 
38 — Şenkaya — Yoğurtçular 
39 — Tekman — Hacıömer 

40 — Tortum — Uzundere - Özean 
41 — Merkez — Sığırh 
42 — Aşkale — Tazegüzel 
43 — Çat — Yavi 
44 — HIHÎS — Beüitaş 
45 — Şenkaya — Aşağîbakraçh 

B : 28 

Yeni 

3 . 1 . 1977 O : 3 

1976 Yılında : 
Özelliği öğretmen 
Harap Geçici E k - K a t Evi 
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projenin adı ve yeri Yeni 

46 — Horasan — Iğırbığır — 
47 — Pasinler — Otiukkapı — 
48 — Tekman — Taşkesen — 

köylerinde ilkokul - derslik ve öğretmen evi yapılmıştır. 

2. Erzurum Elinde 250 nüfusun üstünde; 
Merkez ilçede A, Yenice, Kızılkale, Sakalıkesik, 

Akdağ. 
Aşkale ilçesinde Musadanışman, 
Hınıs İlçesinde Apîalan, Akgöze, Yeşilyazı, Çilli-

göl, Gündüz, Erbeyli, Uluçayır, Mutluca, Savuran, 
Ortaköy, Mollaçekil, Yaylakonak, Ovayoncalı, Alaca, 
Dikili. 

Horasan İlçesinde, Kaynarca, Danlşmen, Yayddaş, 
Sekman, Karapınar, 

İspir İlçesinde, Yedigöl, Soğuksu, Y. Fındıklı, 
Başçeşme, İkidere, Halilpaşa, Karaseydi, 

Karayazı İlçesinde A. Kızılkale, Bezirhane, Şahin, 
Aydınsu, Yalınbai, Abdurrahman, Duruca, Dörtpı-
nar, Selendi, Sukonak, Karasu, Hacıbayram, Dündar, 

Pasinler İlçesinde, Kurataçlar, Derebaşı, Pekecek, 
Acı, 

Tekman İlçesinde, liatırhanı, Hamzalar, Yumaklı, 
Çiçekdağı, Çatak, Dalsöğüt, Çimendüzü, Bayındır, 
Turnagöl, Akduman, 

Tortum, Yamankaya gibi okulsuz köylerin (95) 
adet dersliğe ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bunun yaranda köy kesiminde bulunan geçici bina
lı okulların planlı okula kavuşturulması ve harap 
okulların yenilenmesi dikkate alınarak, 1977 yılı Genel 
Bütçesinden (252) derslik yapamı için 45 360 000 lira
lık ödenek ayrılması Devlet Planlama Teşkilâtına tek
lif edilmiştir. 

Adı geçen kuruluş tarafından teklifimizin nasıl de
ğerlendirildiği şimdilik bilinmemektedir. 

3. 1977 yılına ait ilkokul -. derslik ve öğretmen 
evi yapım ödeneği belli olmadığından, yapılacak ders
lik ve öğretmen evlerinin sayısı hakkında da bir bilgi 
verilememektedir. 

Ayrıca, Erzurum Valiliğince hangi köylere okul 
yapılacağı hususunda, 1977 yılı Bütçe Kanununda öde

nek durumu kesin belli olduktan sonra, Valilik tara
fından yapılacak yapım programında ortaya çıkacak
tır. 

Ancak, Erzrum İlindeki okulsuz köylere, okul ya
pılmasının 1977 yılı programına alınması hususunda 

Özelliği Öğretmen 
Harap Geçici E k - K a t Evi 

1 
1 
1 

2 . 5 . 1976 gün ve 20 772 saydı yazımızla talimat ve
rilmiştir. 

4. Köylere okul yapılması yeterli ödeneğin tahsi
siyle köylerin yola kavuşturulmasına bağlıdır. 

Ancak, okul hizmetini götüremediğimiz köy çocuk
larının eğitim ve öğretimlerinin sağlanması maksadıy
la, Yatılı Bölge okullarının açılmasına veya yapılma
sına çalışılmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, Hınıs, Horasan, İspir 
ve Karayazı İlçelerinde faal birer yatılı bölge okulu 
bulunmakta ve Tekman İlçesinde yapımı devam eden 
Karayazı İlçesindeki okulun da genişletme çalışma
ları devam etmektedir. 

1977 yılı yatırım tekliflerimiz arasında Narman 
İlçesinde yeni bir yatılı bölge okulu yapımı yer almak
tadır. 

Her malî yılda, Erzurum İîine 45 000 009 liralık 
ödeneğin ilkokul -. derslik yapımı için ayrıldığı kabul 
edilirse, ÎV. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, 
okulsuz köyler, geçici binalı okulların planlı okul bi
nasına ve harap okullar, yeni okul binalarına kavuş
muş olacaklardır. 

Ali NaiSi Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nal bant oğlunun, 1974 - 1976 yılları arasında Erzu
rum'da yapılmış olan köy yolu, içmesuyu, köy elek
trifikasyonu ve sulama tesislerine dair soru önergesi 
ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazılı cevabı. 
(7/673) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanlığı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
îiilmi Nalbantoğlu 

Gerekçe : Erzurum ilinin köy yolu ve köy içmesu-
larının YSE tarafından yapılanlarının oranının 1974 
yılma kadar % 31 oranında olduğu köy elektrifikas
yon yapımlarının ise % 6 olduğu ve köy sulama su 
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tesisleri yapımının ise % 1 oranında olduğu malum
larınızdır. 

Bu durumu Parlamentoya geldiğim sıralarda Ocak 
1974 ayı içinde Senato kürsüsünden yaptığım bir ko
nuşmada belirtmiş ve hükümetlerin mahrumiyet böl
gelerine ve bu arada özellikle Erzurum'a yukardaki 
eksiklerimizi giderici yönde yatırımı yöneltmesi için 
ricada bulunmuştum. 

Şimdi Ocak 1977 ayı içinde olduğumuza göre : 
Sorular : 
1. 1974, 1975, 1976 yıllarında Erzurum'da yapıl

mış olan; 
a) Köy yolu, 
b) Köy İçmesuyu, 
c) Köy elektrifikasyonu, 
d) Köy sulama tesisi. 
Hangi köylerde yapılmıştır? 
2. Buna göre oranlar ne olmuştur? 
3. 1976 yılında yukarki işler için hangi köyler 

programa alınmıştır? Bu programa alman işlerin bi
tirildiği takdirde oranlar ne olacaktır? 

4. İstenirse yukarki soruların seneler itibariyle 
parasal miktarları da verilebilir. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Tetkik - Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 06-04/118 

3 . 2 . 1 9 7 7 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. 5 . 1 . 1977 gün ve 11069-

5301-7/673 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu tarafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı ya
zınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan 
yazılı soru önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy tşleri Bakam 

(1) Cevap ekleri Kanunlar Müdürlüğündeki dos
yasındadır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Gündemi 

28 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1977 Perşembe 

Saat : 9.30 

I 
A — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (Da
ğıtma tar ihi : 31 . 1 . 1977) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





1977 Yılı 

Bütçe Kanunu Tasa 

ve 

Bütçe Karma Komisyonu R 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/494 
Karar No. : 170 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1977 Malî yılı Genel ve Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Millî Bütçe Tahmin Raporu ile birlikte Anayasamızı 
kanlığın 30 . 11 . 1976 tarih ve 101 - 165/13606 sayılı yazıları ile Yüksek Meclise sunulmuş 1 . 12 . 1976 tarihinde de Başkan 
rulmuştur. 

Komisyonumuzca yapılan ön hazırlık çalışmalarından ve Genel Bütçeli Daireler ile, Katma Bütçeli idareler Raportörlerin 
sonra 20 Aralık 1976 Pazartesi günü görüşmelere başlanmıştır. Bu tarihten bir hafta önce Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleriy 
mı Komisyonumuz üyelerine dağıtılmış, böylelikle üyelerimizin titiz ve dikkatli incelemelerine imkân sağlanmıştır. 

20 Aralık 1976 Pazartesi günü başlayan görüşmeler aralıksız devam etmiş ve 38 günlük çok yoğun ve yorucu bir çalışma 
ba günü sona ermiştir. Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde 39 üye, Senatör ve Milletvekilinin hiç bir sınırlamaya tabi o 
sinde görüş ve düşüncelerini belirtmesinden sonra Tr;sarının maddelerine geçilmiştir. Maddeler üzerinde de 591 üye Senatör 
bir süre içerisinde görüşlerini ifade etme imkânlarını bulmuşlardırki, bu bir rekor düzeyindedir. Bütçeler programları üzerind 
sorular bu adet ve sürelere dahil değildir. Ayrıca bu konuşmaları cevaplandıran bakanların konuşmaları da 52 saat sürmüştü 
lıklar ve müstakil bütçeli idareler yetkilileri hazır bulunmuşlardır. 

Bütçe görüşmelerinde Devlet Bütçelerinin ülke ekonomilerinin sağlıklı gelişmesinde en etkili araç olduğunun bilinci içerisi 
zun değerli üyeleri ve çalışmalarımıza katılan sayın Senatör ve Milletvekilleri bu ölçüler içerisinde hareket etmişlerdir. 

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve malî sorunları değişik açı ve görüşlerle derinliğine ve genişliğine ve üst bir düzeyde tartış 
Aralıksız devam eden uzun ve çok yorucu müzakereler devamınca üyelerimiz olgun ve ahenkli bir çalışma düzeni içind 

sarfetmişlerdir. Anayasamız çerçevesinde karşıt fikir ve görüşler batılı ve belirli ölçülerle tartışılmış olumsuz ve yararsız tartışm 
Komisyonumuzun değerli üyeleri parti farkı gözetmeksizin Anayasamızın 94 ncü maddesi ile kendilerine verilen görev, ye 

mışlar, Devletimizin imkân ve kaynaklarının ülkemize ulusumuza ve ekonomimize en yararlı bir biçimde sunulması, Devlet B 
de çıkması için büyük gayretler sarfetmişlerdir. Bütün bu gayretler olumlu sonuçlar vermiş bulunmaktadır. 

1977 Malî yılı Devlet Bütçesinin ilk hazırlıklarından, Komisyonumuzdan çıkışına kadar geçen aşamada geçen yıllara ora 
ma gösteren Maliye Bakanlığının seçkin personeline değerli hizmetleri geçen bütün ilgililere teşekkür etmeyi borç biliriz. 

Karma Komisyonumuzda geceli - gündüzlü devam eden çalışmaları Basın, Anadolu Ajansı, diğer haber ajansları ve TRT 
izlenmiştir. Komisyon çalışmalarım değerlendiren ve imkânları ölçüsünde Kamuoyuna yansıtan değerli basınımıza, TRT Ku 
şekkürlerimizi sunarız. 
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Yukarıdaki açıklamalarınızdan sonra; bütçe gerekçeleri ve Bakanlık ve katma bütçeli idareler bütçelerine ait rap 
konulara ayrıca değinmeden; 1977 Malî yılı Bütçesine ilişkin görüşlerimizi ve dileklerimizi kısaca arz edeceğiz. 

1976 yılında ekonomimizin genel durumu ve seyri anahatları ile tahlil edilecek; 1976 Malî yılı Konsolide Devlet Bü 
üzerinde Karma Komisyonumuzca yapılan değişiklikler hakkında kısa ve toplu bilgiler verilecek ve Gelir Bütçesinin 
har edilen temenniler belirtilecektir. 

Komisyonumuzca kabul edilen 1977 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının son şekli, belirlenen politikalar ve içinde 
lenebilir : 

1977 Malî yılı Bütçesi ile izlenen politikalar; daha fazla üretimi hedef almak ve bunu gerçekleştirmek, daha fazla 
ha çok kişiye sosyal güvenlik getirmek şeklinde belirlenebilir. Anahatları ile belirtilmiş bulunan bu hedeflere ulaşmak iç 
edici bir karakterde olmasına özen gösterilmiş, cari hizmet ödenekleri düşük tutulmuş, yatırımlara dönük harcamalara 
bütçesi olmasına ve sosyal muhtevasının yüksek tutulmasına dikkat edilmiştir. 

94 598 778 900 TL. si, cari hizmet, 63 844 620 000 TL. si yatırım, 61 556 601 100 TL. si transfer ödenekleri olmak ü 
sunulan Konsolide Bütçe Hükümet teklifi; Komisyonumuzda yapılan ilâveler ve raporda belirtilen istisnalar dışındaki ke 
ulaşmıştır. 

1977 Malî yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 217 436 151 500 TL. sı olarak Hükümetçe sunulan Genel Bütçe başlangıç 
net ilâve ile 222 949 003 512 TL. sı olmuştur. 

Hükümetçe 41 910 225 50:0 TL. sı olarak getirilen katma bütçeler ise komisyondaki ilâve ve kesintiler sonucu 41 185 
Konsolide Bütçe rakamı 225,8 milyar TL. sının; 92 975 756 808 TL. sı cari hizmet ödenekleri, 66 542 018 120 TL 

TL. sı da sermaye teşkili ve transfer harcamaları için ayrılmıştır. 

1977 Malî yılı Konsolide Devlet Bütçesinde yukarıdaki rakamlara göre; cari hizmet ödeneklerinin payı c/c 41,17, y 
neklerinin ise '% 29,36 olmaktadır. 

Bu oranlar 1976 Malî yılı Bütçesinde sırası ile cari hizmetler için r/0 50,45; yatırımlar için % 27,02; transferler için i 
lak rakamlar olarak 1976/1977 yılları için karşılaştırıl lığında 1977 yılında cari hizmet ödeneklerinde % 19,48; yatırım 
lan için ayrılan ödeneklerde ise •% 90,77 lik artışlar görülür. Aynı karşılaştırma yine aynı yıllar için Konsolide Bütçe 
artış % 46,40 olmaktadır. 

Yukarıda gerek mutlak rakamlar gerekse büyüklükler açısından yapılan açıklamalar yatırımlara verilen önemi göste 
nın devamına çalışılırken cari harcamaların da düşük tutulmasına gayret edilmiştir. 

Bu arada bütçe denkliğinin sağlanması amacı ile 1977 Malî yılı Gelir Bütçesine gerekli ilâveler yapılmıştır. Buna 
bölümünde sunulmuştur. 
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MHlî Gelir ve Üretim : 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Gayrisafî Millî Hasılanın artış hızı ortalama % 7,9 olarak öngörülmüştür. 197 

sim 1976 tarihinde yapılan geçici tahminlere göre sabit fiyatlarla % 7,2 oranında olması beklenmektedir. Mutlak rakamla 
iarla 649,5 milyar lira olacağı hesaplanmıştır. 

Başlıca sektörlere göre son üç yıllık millî gelir tahminleri ve büyüme hızları aşağıdaki gibidir. 

(1968 yıh faktör fiyatları ile) 

Tarım 
Sanayi 
înşaat S. 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Dış alem gelirleri , 
GSMH 

(MÜy 
1974 

35,8 
32,7 
9,5 

15,1 
7,6 
4,8 

168,0 

ar TL.) 
1975 

39,7 
35,6 
10,3 
16,3 
8,3 
3,6 

181,5 

1976 

41,2 
39,7 
11,2 
1'8,3 

'8,9 
2,2 

194,5 

1974 

110,3 
108,3 
106,1 
1108,3 
108,5 
79,2 

107,4 

(Büyüme hızlan) 
1975 

110,9 
109,0 
10>8,5 
108,0 
108,7 
75,9 

108,0 

1976 

103,8 
111,5 
108,4 
112,8 
108,4 
62,0 

107,2 

Yatırımlar : 
1976 yılında gerçekleşmesi beklenen 144 486 milyon TL.'sı tutarındaki yatırımın 76 528 milyon TL.'lık kısmını kamu yatı 

34 697 milyon TL.'lık kısmı Genel + Katma Bütçe yatırımlarına aittir. 1974 yılında % 84,9; 1975'te % 95,9 oranlarında ger 
1976 yılı için öngörülen gerçekleşme oranı c/a 90'dır. Yıl sonunda 76,5 milyar TL.'sına ulaşması beklenen toplam kamu yatırım 
44,7 milyar TL.'sı gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

İstihdam : 
1976 yılında toplam işgücü talebinin 14 621 bin, işgücü arzının ise 15 990 bin kişi civarında gerçekleşmesi bdklenmekte 

Bu durumda toplam işgücü fazlası % 13,0 ile 2 079 Ibin dolayında olacaktır. 
1976 yılı (Ocak - Temmuz) döneminde yurt dışına giden işçi sayısı 4 178 olmuştur. 
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Öte yandan 1977 yılı için toplam işgücü arzı 16 380 bin, toplam işgücü takibi ise 14 897 bin kişi olarak öngörülmüş 
îsUlhdama ilişkin sayısal göstergeler aşağıdaki şekilde özeüenelbiür : 

{Bin kişi) 
Artış 

1975 1976 (%) 

işgücü arza (a) 1'5 600 15 990 2,5 
İşgücü takibi 14 319 14 621 2,1 
Toplam işgücü fazlası 2 0311 2 079 2,4 
İşgücü fazlası curanı (Yüzde) 13,02 13,00 — 

Fiyatlar : 
1974 yılında (1963 = 100) sabit fiyatlar ile bir önceki yıla oranla ortalama olarak % 29,9 oranında bir artış göster 

deksi, 1975 yılının 12 aylık döneminde yine 1963 füyatlan ile ortalama olarak % 10,1'lik bir yükselme kaydeöm'iştir. 
Söz 'konusu 1976 yılının Ocak - Kasım dönemi için bir önceki yıla göre ortalama % 15,8 olmuştur. 

(a) Ordu + Jandarma sayısı ve yurt dışına gönde rilen işgücü düşülmüştür. 

Toptan eşya fiyatları genel endeksi ile Ankara ve İstanbul illerindeki geçtinme endeksleri son üç yıl için (1963 = 10 

Toptan eşya fiy. Ankara İstanbul1 

genel endeksi geçinme endeksi geçinme endeksi 

1974 (12 aylık ort.) 311,8 278,4 301,8 
1975 (12 aylık ort.) 343,2 331,4 365,8 
1976 (11 aylık ort.) 397,5 384,3 426,5 

Para ve Kredi : 
1976 yılı Kasım ayı sonunda para arzı bir önceki yıla oranla % 20,1 attarak 142 314 milyon TL.'sı olmuştur. 
iMerkez Bankası kredileri 1976 Kasım ayında, 1975 yıh sonuna oranla % 70,6 artarak, 93 422 milyon TL/sına ulaşmışt 

mu, 31 798 milyon TL.Isı özel kesime sağlanmıştır. 

Banka kredileri 1976 yılı Kasım ayında 52 965 milyon TL/sı ihtisas, 117 995 milyon TL.'sı muhtelit krediler olmak ü 
1976 yılı Kasım ayında emisyon hacmi bir önceki yıla oranla % 28,5 artarak 52 604 milyon TL.'sı olmuştur. 
ödemeler Dengesi : 
1976 yılı sonu gerçekleşmelerine göre, ihracat 1975 yılına oranla % 39,9 artarak 1 959,8 milyon dolara yükselmiştir 

artışla 5 128,6 milyon dolar olmuştur. 
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Dış ticaret açığı, 1976 yılı sonunda bir önceki yıla göre % 54 azalarak 3 168,6 milyon dolar olmuştur. 
tşçi döMizleri 19761da 1 002,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre % 23,6 oranında, bir düşüş görülmek 
(Döviz nezeMeri 1976 ym Arah'k sonu itibariyle 1 076,4 milyon dolardır. 
Gelir Bütçesi : 
1977 Malî Yılı Gelir Bütçesinin yapısı hakkında fikir edinmek üzere Genel Bütçe Gelirlerinin geçmiş yıllar uygulama son 
Planlı dönemde kalkınma planlarmda öngörülen kamu yatırımlarının finansmanı ve kamu hizmetlerinin görülmesi bakımınd 

artırılması gerekmiştir. Genel Bütçe Gelirlerinin çok büyük kısmını oluşturan Vergi Gelirleri de bu nedenle üzerinde önemle d 
tabloda cari fiyatlarla Millî Gelir, Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin miktarları gösterilmiştir. 

G. S. M. H. Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirleri 
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) 

Yıllar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 (*) 

GSMH 

57 592.7 
66 801.4 
71 312.8 
76 726.3 
91 419.0 

101 480.6 
112 493.4 
124 892.9 
147 776.1 
192 602.3 
240 809.2 
309 829.4 
427 097.5 
535 054.5 
649 523.7 

Genel Bütçe 
geMeni 

t 

8 925.4 
11 480.0 
12 183.3 
12 911.0 
15 082.4 
18 080.9 
19 878.8 
22 456.7 
31 293.7 
39 41(2.8 
46 317.0 
57 854.1 
69 462.8 

104 036.9 
141 924.2 

Genel Bütçe 
vergi gelirleri 

6 574.9 
8 424.0 
9 292.0 

10 294.6 
12 464.0 
14 882.4 
16 239.5 
19 114.0 
23 002.2 
31 424.4 
39 012.9 
51 957,8 
65 156.5 
94 076.1 

126 095.0 

(*) Geçici tahmin. 
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Vergi gelirlerinin gelişmesinde vasıtalı ve vasıtasız vergilerin dağılımının da bilinmesi faydalı olacaktır. Son yıllarda v 
artmıştır. Bu durum aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Vergi Gelirlerinin Dağılımı 
(Milyon TL.) 

Vasıtasız Vasıtalı 
Vergi Vasıtasız Vasıtalı vergilerin vergilerin 

Yıllar gelirleri vergiler vergiler payı (%) payı (>%) 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 (x) 

6 574.9 
8 424,0 
9 292.0 
10 294.6 
12 464.0 
14 882.4 
16 239.5 
19 114.0 
23 002.2 
31 424.4 
39 012.9 
51 957.8 
65 156.5 
94 076.1 

126 095.0 

2 332.0 
2 747.0 
3 038.4 
3 407.8 
4 196.6 
5 069.8 
5 695.4 
6 777.0 
8 636.9 
11 791.7 
15 076.6 
22 040.6 
30 128.1 
44 048.9 
60 035.0 

4 242.7 
5 676.9 
6 253.4 
6 886.6 
8 267.6 
9 812.4 
10 543.8 
12 336.5 
14 365.8 
19 632.6 
23 936.0 
29 916.9 
35 028.2 
50 027.0 
66 060.0 

35,5 
32ı6 
32,7 
33,1 
33,7 
34,1 
35,1 
35,5 
37,5 
37,5 
38,6 
42,4 
46,2 
46,8 
47,6 

64,5 
64,5 
67,3 
66,9 
66,3 
65,9 
64,9 
64,5 
62,4 
62,5 
61,3 
57,6 
53,8 
53,2 
52,4 

(x) Geçici Tahmin. 
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1977 malî yılının bugüne kadar 7 aylık uygulama sonuçları alınabilmiştir. 1976 malî yılının aynı dönemine göre genel 
ise, % 36,6 artış kaydedilmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

1976 ve 1977 Malî YıBanııın (Mart-EyMU) 7 Aylık Dönem Tahsilatının Karşılaştuıh 

Artış 
Gelirin Çeşidi 1976 yılı 1977 yılı miktarı 

Genel bütçe gelirleri 54 157.4 76 096.1 21 938.7 
Vergi gelirleri 50 052.2 68 355.9 18 303.7 
Vergi dışı normal gelirler 4 102.9 6 671.1 2 568.2 
Özel gelirler ve fonlar 2.3 1 069.1 1 066.8 
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Vergi gelrferinıin GSMH liçindetoi payı olarak tasarlanan vergi yülkü, planlı dönemde genellikle artış göstermiştir. Bu duru 
ve bünye değişrnesıiniin yanında 1970 yıİMia (kadar süren devamlı ibir vergi reform ıhareiketi sonucunda ve son foirlkaç yıldan be 
gi yükünıdeM gelişımelıer aşağıdaki talbloda gösterilmıiştk. 

Yılar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 <**) 

Gayrisalfi 
Milî Hâsıla (*) 

57.592.7 
66.801.4 
71.312.8 
76.726.3 
91.419.0 

1Ö1.4801.6 
112.493.4 
124.892.9 
147.776.1 
192.602.3 
24Q. 809.2 
309.829.4 
427.C97.5 
535.054.5 
649.523.7 

Vergi Gelirleri 

6.574.9 
8.424.0ı 
9.292.0 

(10,294.6 
12.464.0 
14.882.4 
16.239.5 
19.114.0 
23.002.2 
31.424.4 
39.012.9 
51.957.8 
65.156.5 
94.076.1 

126.095.0 

Vergi Yülkü 
(•%) 2/1 

111,4 
12,6 
13,0 
13,4 
13,6 
14,7 
14,4 
16,3 
15,6 
16,3 
16,2 
16,8 
15,2 
17,6 
19,4 

(*) Cari fiyatlarla. 
(**) Geçici tahminler. 
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1977 YILI GELİR BÜTÇESİ : 

1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısına ekli (B) cetvel'inde yer alan gelir tahminleri ile Konnisyonumuzca 'bu tahminl 
aldığı son şekil 1976 yılı bütçesi ile mukayeseli olarak aşağıdaki talbloda gösterilmiştir. 

(Milyon TL.) 
Bütçe Karma 
Komîisyonun-

1976 Bütçe 1977 Bütçe da yapılan 
G e l i r i n ç e ş i d i tahmini teklifi ilâve 

1. —• Vergi gelirleri 
— Gelirlerden alman vergiler 
—• Servetten alınan vergiler 
— Mallardan alınan vergiler 
— Hizmetlerden alınan vergiler 
— Dış ticaretten alınan vergiler 

2. — Vergi dışı normal gelirler 
— Kurumlar hâsılatı ve Devlet payları 
— Devlet patriımuvaııının gelirleri 
— Faizler, taviz ve ikraz, geri alınan 
— 'Cezalar 
—- Çeşitli gelirler 

3. — Özel gelirler ve fonlar 
— Özel gelirler 
—• Fonlar 

Toplam 

121 000,0 
55 900,0 

1 470,0 
26 300,0 
12 380,0 
24 950,0 
14 552.8 
2 238,3 
6 511,7 
1 600,0 

900,0 
3 302,8 
4 167,2 
3 001,0 
1 166,2 

139 720,0 

169 
78 

2 
39 
17 
32 
19 
2 
4 
5 
î 
5 
9 
8 
1 

900,0 
305,0 
700,0 
115,0 
530,0 
250,0 
560.0 
118,8 
345,0 
990,0 
635,0 
471,2 
976,1 
326,1 
650,0 

199 436,Ü 

1 800,0 
1 800,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 212,9 
2 212,9 
— 

4 012,9 

1977 malî yılı 'bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanılmıştır. 
1. — 1976 malî yılının uygulama sonuçları, 
2. — Geçen, yıllar tahsilatlarında kaydedilen gelişmeler* 
3. — 1977 yılında millî gelirde meydana gelecek artışlar, 

4. — 1977 yılında yapılması öngörülen 5 milyar 800 milyon dolarlık ithalât hacmi, 
5. — Vergi kapsamına giren maddelerin 1977 yılı üretiim ve tüketim tahminleri, 
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6. — 1977 yılı istihdam hacmi, 
7. — Genel olarak dünya ve Türkiye ekonomisinin içinde 'bulunduğu şartlar. 
1977 malî yılı Bütçesi gelir tahminlerinin dayanağını teşkil eden ve yukarıda belirtilen kaynaklara ait bilgilerde nazara alındı 

tarların yerinde ve tutarlı olduğu anlaşılmaktadır . 
Diğer taraftan gelir kalemlerine ait madde gerekçelerinde 1977 yılı gelir tahminlerinin ne şekilde yapıldığı her gelir kalem 

bulunmaktadır. Madde gerekçelerindeki açıklamalardan gelir tahminlerinin samimî ve objektif olarak yapıldığı ve kabulü gerek 

Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı üzere, Komisyonumuz çalışmaları sırasında Gelir Vergisine 1 700 000 000, Malî Denge 
lar ve Proje Kredileri hâsılatına 2 212 852 012 lira ilâve yapılmıştır. Komisyonumuzca yapılan bu ilâvelerden sonra 199 436 1 
gelirleri 203 449 003 512 lira olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıdaki genel açıklamalarımızdan sonra 1977 M a l Yılı Bütçesinin ana yapışımı bozmadan Komisyonumuzca aşağıd 
Igösltejülimişitir. 

Milfct Meclisi 5 GQQ 000, 
Başbaikaniik 417 520 0ÛQ 
Danıştay Başkanlığı 1 402 4C0 
Yargıtay Başkanlığı 4 000 00O 
Diyanet işleri Başkanlığı 82 000, 000 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16 100 0CO 
Adalet Bakanlığı 1 05ü 00), 
Dışişleri Bakanlağı 195 000 000 
Malıiye Bakanlığı 7 376 449 000 
Miîilî Eğitim Bakanlığı 127 914 0CÛ , 
Bayındırlık Bakanlığı 37 000 000 
Ticaret Bakanlığı 1 000 000 
Sağlıık ve Sosyal, Yandım Bakanlığı 47 050 000 
Gümrük ve Tekel Baikanluğı 1 200 000 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 81 000 000 
Ulaşltınma Bakanlığı 3 000 000 
Çalışma Bakanlığı 5 350 000 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 44 400 000 
İmar ve İskân Bakanlığı 248 100 000 
Köyişiîıeri Bakanlığı 3 172 768 000 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 325 000 000 
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Enerji ve Tabiî Kaıynaklar BalkanJığı 
Genellik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Sosyal Güvenlük Bakanlığı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üoivemiftes'i 
(Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari tllimiar Akaldernliıai 
Isltanibul Ün'iversliltasii 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversiîtesıi 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi! 
FıraJt Üniversitesi 
Bursla Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
İnönü Ünliverisitesfi 
Devlet Su îşüıeri Genel MüdüriÜğü 
Orman Genel Müdürlüğü 

12 ooo ooo 
5 3S4 000 

46 500 000 
650 000, 

144 150 000 
1£ 334 000 
17 150 000 
30 390 000 
3,2 950 000 
10 000 000 
30 435 0QQ 

5 0C0 OOO 
6 400 000 
5 300 000, 
,7 000 000 

39 940 000 
20 200 000 
5 000 000 

20,1 100 000 
418 202 000 

ıBu ilâveler bütöçenlin geoel dengesini 'bozmadan daha çok yatırım, üretim ve istihdamı gençek1ıe#nme!k, hizmeti dah 
görürarnek ve sosyal güvenliği yaygıüaişitmmafc amaçları ile yapıflmııştır. 

Bunların yanı sıra 1977 yılı bütçe kanunu tasarısına girmesinde yarar gördüğümüz temennilerimiz ise şunlardır. 
— Devletin ücret ve maaş politikaları ekonominin gerçeklerine ve Anayasamızın Sosyal Adalet ilkelerine dayalı olara 

daki farklar makul seviyede tutulmalı ve enflasyonu kamçılayacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

— Dış ülkelerdeki işçilerimizin dövizlerini onların ortak olabilecekleri ve verimliliği yüksek sanayi tesisleri biçiminde 
liye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtının yoğun işbirliği yapmalıdırlar. 

— Devlet giderlerinde israfı önleyici tedbirler alınmalı tasarruf ve eğilimleri desteklenmelidir. 

— Devlet ile diğer kamu kuruluşları arasındaki ihtilaflar asgarî düzeye indirme yolları aranmalıdır. 
— Belediye Gelirleri Kanunu süratle çıkarılmalı ve belediyelerimiz, içinde bulundukları güç durumdan biran önce ku 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1977 Malî Yılı Bütçesinin uygulanmasında; 
1. Giresun - Şebinkarahisar yolu, 
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2. Malatya -. Pötürge ayrımı - Doğanyol, 
3. Malatya Pötürge ayrımı - Tepehan, 
4. Zara - Suşehri yolu, ' 
5. Mailatya - Adıyaman, l 

6. Tosya -• Kastamonu, 
7. Aydın - Çine ayrımı - Karpuzlu - Turistik yolu, 
8. Elâzığ - Sivrice - GazeH yolu ve Araklı - Dağbaşı Varzuvan yolu ile Rize - îspir ayrımı 

Araklı - Dağbaşı, Denizli - Şehiriçi geçişli, İzmir - Ankara ve Pamukkale geçişlerinin yapımı, 
Çamlıhemşdn bitmemiş yoll 

— Köy İşleri Bakanlığı 1977 Malî Yılı Bütçesinıin uygulaınmasınida : 
1. Çal - Akkent Kalkınma Kooperatifinin Yem Fabrikası ek yatırım inşaatı, 
2J Bursa - İnegöl - Kuiacaıköy ve Çeltikçi Kalkınma Kooperatifi Soğuk Hava inşaatının bitirilmesi için gerekli yardım, 
3. Yozgat - Çayıralan - Çandır bucağının Çandır Kalkınma Kooperatifinin yaptığı Ayçiçeği Fabrikasına ait cihazların 
— Kırşehir ilimizde il tipi bir kütüphanenin yapılması, 

— Bütçe Karma Komisyonu çalışma salonu ve özellikle büro kısmının çok dar ve sıkışık durumda bulunması nedeniyle da 
gun bir yerin tahsisli hususları Komisyonumuzca temennıi edilmiştir. 

Kalbul edilen bir önerge ile 1977 Malî Yılı Bütçesinin genel denkliğini bozmamak için Komisyonca kabul edilen bütçe raka 
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı ve Devlet Borçlan» muaf tutularak geriye 
indirim yapılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adana 
Muhalefet şerhim eklidir. 

O. Çıtırık 

Aydv.ı 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. Ş. Koç 

c. s. ü. 
Muhalefet .şerhim eklidir. 

S. Babüroğlu 

Başkanvekili 
Ankara 

Y. Köker 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

Balıkesir 
R. Eriş 

C. S. Ü. 
F,_ Çelikbaş 

Sözcü 
Manisa 

G. Sevilgen 

Ankara 
H. T. Toker 

Bursa 
H. S. Sungur 

Çankırı 
M. A. Arsan 

Kâtip 
Elâzığ 

HL BUZ 

Aydın 
Muhalefet şerhim 

H, Gora 

C. S. Ü. 
Muhalefet şerhim 

Zeyyat Bayk 

Denizli 
Muhalefet şerhim 

H, Oral 



Erzincan 
Muhalefet şerhim 

N. Unsal 

tçel 
/. Göktepe 

İstanbul 
Muhalefet şerhim 

M. Tüzün 

Kâis 
Y. Z, Ayrım 

Kütahya 
/. Ersoy 

Niğde 
H._ Özalp 

eklidir 

eki idir. 

.Bsikiişiehio 
M. /. Angı 

istanbul 
S. Bayramoğlu 

îzmir 
K Dirik 

Kars 
Muhalefet şerhim eklidir. 

K. Okyay 

Kütahya 
A. Özmutncu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Sivas Sivas 
Muhalefet şerh'im eklidir Muhalefet şerhim eklidir. 

A. Durakoylu E. Kangal 

Tokat 
H.\ Abbas 

1 rabzon 
Muhalefet şerhim eklidir 

H. Güven 

Zonguldak 
M, Z, Okur 

16 — 

Gaziantep 
İ. T. Kutlar 

istanbul 
M. Parlar 

îzmir 
Muhalefet şerhim eklidir 

S. Genç 

Kayseri 
C. Cebeci 

Malatya 
A. Karaaslan 

Samsun 
Muhalefet şerhim eklidir, 

/. Kılıç 

Tabiî Üye 
Muhalefdt şerhim ekilidir. 

H. Tunçkanat 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Gü 
Ö, N 

İ 
Muhalefe 

E 

Kah 
A. K 

K 
S 

M 
S. 

V. 

T 
Muhalefe 

Yılm 

Zo 
S.. 

Zonguldak 
A. D. Yüce 
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Karşı Oy Yazısı 

Bu Bütçe : 
a) Gerçekçi olmadığından, samimiyet ve ciddiyet ilkesinden uzak bir biçimde düzenlendiğinde 
b) Enflasyonu kamçılayıcı ve devalüasyonu davet edici nitelikte olduğundan, 
c) Ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını artırdığından, 
d) Yatırımcı karakter taşımayıp, tüketimi teşvik edici olduğundan, 

e) Sosyal, ekonomik sorunlarımızı çözümleyecek ekonomimizin geleceğini iyiye yöneltici bir 
uzaklaşarak seçimi amaçlayan bir bütçe olduğundan, 

f) Aktüel ekonomik artığı israf eden gelir dağılımındaki paylaşımı daha da adaletsizliğe sür 
bütçe olduğundan. 

Bu nedenlerle bu bütçeye karşı oy sahibiyiz. 

Adana 
Osman Çıtırık 

Aydın 
Halil Goral 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Selâhaddin Babüroğlu 

Denizli 
Hildai Oral 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

İstanbul 
Engin Unsal 

İstanbul 
Metin Tüzün 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kars 
Kemal Okyay 

Samsun 
Ilyas Kılıç 

Sivas 
Ahmet Durakoğl 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Trabzon 
Hasan Güven 
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1977 Bütçesine Karşı Oluşumun Gerekçesi 

Bütçe, plan ve programının öngördüğü fiziksel hedefleri gerçekleştirecek ölçüde ödenek ayır 
tırımlar plan ve programların gerisinde kaldığı halde, parasal harcamaların tamamlanmaları ele 
tülmek istenmiştir, 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ürünleri maliyetlerinin altında satılması nedeniyle artan açık 
dilen yeni yatırımlarının sağlam kaynaklarından finanse edilmesi yerine, iç ve dış borçlanmalar 
olması, izlenen para, kredi; emisyon ve vergi politikaları enflasyonu ve hayat pahalılığını artırı 
yöndedir. 

Bu bütçe Dış Ticaret açığım, işsizliği ve gelir dağılımındaki adaletsizliği artırıcı niteliktedir. 

Kısaca belirttiğim bu nedenlerle bu bütçeye karşıyım. 

Tabiî 
Haydar T 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1976 yılının malî ve ekonomik durumu, 1977 malî yılma ait Bütçe Kanunu tasarılarının enflasyon baskısını azaltıcı, fiy 
kaynaklarına dayalı tam bir denge içinde ve tasarrufa uygun bir biçimde hazırlanmasını zorunlu kılmakta olduğu halde, ad 
cak şekilde hazırlanmamıştır. Aksine, 1977 bütçe teklifi harcamalar itibariyle herhangi bir tasarruf görüşünden yoksundur; 
bütçe ödeneklerinin hemen hemen yarısını cari gider harcamaları oluşturmaktadır. Bütçe gelirlerinin özellikle (Özel gelir - fonlar) 
leri ile ilgili tahminler milyarlarca liraya varan abartılmış, gerçekleşmesi mümkün olmayan rakamları kapsamaktadır. Vergi g 
lerde nazara alınmamıştır. 

Uygulanan tutarsız fiyat politikası nedeniyle işletme açıkları durmadan artan Kamu İktisadî Teşebbüslerine büyük yatır 
tırımlarm finasmanları sağlam ve sağlıklı kaynaklara dayandınlmamıştır. Bu yatırımlar için öngörülen kaynaklardan önemli 
nasman yollarıyle sağlanmaktadır. 

1977 yılının önemli bir özelliği yatırımlara verilen ağırlıktır. Denilebil irki, bütçenin ekonomide, istikrarı sağlama açısından 
harcamalarının ve özellikle yatırımların - gerçekleşmeleri bile bir sorun olacak şekilde - yükseltilmesi isteklerine feda edilmi 
büyük dış harcamaları dış ödemeler dengesinde, transferlerde karşılaşılan güçlüklerin oluşturduğu dar boğazla ters düşmektedir 

İstikrar sağlayıcı bir yapıda olması gerektirdiği halde bu özellikten yoksun enflasyonun devam edeceği var sayımına göre 
yanmayan, fiyat artışlarına neden olabilecek bu bütçenin 1977'deki iktisadî ve malî durumumuzu ve vatandaşın geçim koşul 
şündeyim, 28 , 1 ,1977 
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(A) CE1 

Daireler Hükümetin teklifi 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 

C uımihu nbaşkaınıl ı ğı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Tapu ve 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 Bak. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd 
Ulaştırma Bakanlığı 

105 057 000 
424 624 900 

39 701 100 
139 418 000 
10 733 300 

852 115 700 
212 786 000 

83 237 600 
89 463 400 

182 838 500 
1 426 700 000 

716 454 600 
2 957 000 000 

42 500 000 000 
1 091 000 000 

4 938 500 000 
3 918 000 0(0,0 
1 436 816 000 

83 666 286 900 
25 527 266 800 

3 828 829 000 

183 230 000 
6 458 440 200 

372 490 000 
4 431 674 000 

. 264 873 000 
180 676 000 

Komisyonca 
Eklenen Düşülen 

5 000 000 

417 520 000 

1 402 400 
4 000 000 

82 000 000 
16 100 000 
1 050 000 

195 000 000 
7 376 449 000 
127 914 000 
37 000 000 
1 000 000 

47 050 000 
1 200 000 

81 000 000 

3 000 000 
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Daireler Hükümetin teklifi 

Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakâanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müd. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı + 

272 324 000 
14* 755 873 000 

786 200 000 
2 459 030 000 
8 084 978 000 

629 518 000 
2 321 316 500 

929 914 000 
211 000 000 
900 466 000 

47 320 000 

Toplam 217 436 151 500 

Komisyonca 
Eklenen Düşülen Kabul e 

5 350 000 
— 

44 400 000 
248 100 000 

3 172 768 000 
325 000 000 

12 000 000 
— 

5 384 000 
46 500 000 

650 000 

— 277 
— 14 755 
— 830 
— 2 707 
— 11 257 
— 954 
— 2 333 
— 929 
— 216 
— 946 
— 47 

+ 
12 256 837 400 

+ 
229 692 
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KATMA 

Daireler Hükümetin teklifi 

Toprak ve Tanın Ref. Müst. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terlbiyesi Genel Müd. 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Tic. İlm. Akd. 
İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarfba'kır Üniversitesi 

Fırat Ünıiversitesi] 
Cumhuriyet Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Selçulk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Devlet Su İşleri Genel Müd. 
Hudut ve Sahiller Sağ. Gn. Müd. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çift. Genel Müd. 
DHM İşletmesi Genel Müd. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

1 10>7 465 00O 
734 

1 071 
895 

621 000 
194 200 
560 700 

840 679 200 
140 

1 131 

467 
644 
367 
278 

128 
144 
86 

" 365 
122 
318 

58 
27 

324 600) 
163 400 

174 700i 
165 80|0ı 
267 400 
568 500 
744 300ı 
351 900 
128 000 
272 900 
877 60O 
321 100 
795 90O 
780 000 

13 200 coo ooo 

14 231 
28 

4 157 
838 
134 
375 

906 000 
438 000 
810 400 
353 000 
854 OOO 
500 000 

, 12 907 900 

+ _ + 
Toplam 41 910 225 500 

Komisyonca 
Eklenen Düşülen 

— 
— 

144 150 000 
. 18 334 00C 

17 150 000 
30 390 000 
32 950 000 

10 000 000 
30 435 000 
5 000 000 
6 400 000 
5 300 000 

— 
— 

7 000 000 
— 

39 940 000 
20 200 000 

5 000 000 
— 

201 100 000 
— 
— 
-
— 
— 
— 

573 349 00O1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 
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KATMA BÜTÇELER 
Hazine yardımı 

Kurumun adı Eklenen Düşülen Kendi geliri T 

Toprak ve Tarım Reformu Müst. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadî ve Tic. İlm. Akd. 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müd. 
Hudut ve Sahiller Sağ. Gn. Müd. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çift. Gen. Müd. 
D. H. M. İşletmesi Genel Müd. 
Petrol işleri Genel Müd. 

— 
— 

144 150 000 
18 334 000 
17 150 000 
30 390 000 
32 950 000 
10 000 000 
30 435 000 
5 000 000 
6 400 000 
5 300 000 

— 
— 

7 000 000 
— 

39 940 000 
20 200 000 

5 000 000 
— 

201 100 000 
— 
— 
— 
- -
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

418 202 000 
— 
— 
— 

1 

1 
9 

İl 
4 

• 

13' 2 
14 4 

4 
1 2 

3 

+ • •— + + 
Toplam 573 349 000 418 202 000.— 42 9 
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GENEL BÜTÇE 

Hükümet teklifi 
Komisyonda eklenen 

(% 4) kesintiden muaf tutulan kürul(j§!ai: 
Millî Savunma Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Devlet Borçları 
MİT Müsteşarlığı 

Komisyondaki ilâveden sonraki meblâğ 
(% 4) kesintiden muaf kuruluşlar toplamı 
Kesintiye tabi tutulacak olan miktar 
(% 4) kesintiler toplamı 

Genel Bütçe kesintisiz 
(% 4) kesintiler toplamı 
Kesintiden sonraki miktar 

Hükümetin teklifi 

Net artış 
(B) Gelir bütçesi Hükümet teklifi 
Net ilâve (1 500 000 000 iç istikraz 
(B) Gelir bütçesi Hükümet teklifi 

42 500 000 000 
3 918 000 000 
4 938 500 000 
9 151 709 200 
585 145 000 

61 093 354 200 

+ 4 012 852 012 Vergi gelirleri) 
+ 199 436 151 500 

(B) Gelir bütçesi 
iç istikraz (Hükümet teklifi) 

203 449 003 512 

Genel Bütçe kesintili 
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Katma Bütçeler: 
Hükümet teklifi 
Komisyonda eklenen 

(% 4) Kesintiler toplamı 

Kesintiden sonra katma bütçeler toplamı 

Hazine yardımı (Hükümet teklifi) 
Komisyonda eklenen 

(% 4) Kesinti 

Net Hazine yardımı 

Genel Bütçe 
Katma Bütçe 

Hazine yardımı 

Konsolide Bütçe 
222 949 003 512 

+ 41 185 705 440 

264 134 708 952 
— 38 322 936 960 

Konsolide Bütçe 225 811 771 992 





Toplantı : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 614 

1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra 

T. C. 
Başbakanlık 30 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-165/13606 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 30 
tarihinde kararlaştırılan «1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Süleyman Dem 
Başbaka 





Millî Bütçe Tahmin Raporu 

1977 Yılı Pıogramının hedefleri, ilkeleri, politika ve tedbirleri, Yeni Strateji ve Üçüncü Plan'da belirlenen temel amaçl 
lişme eğilimleri ve ekonominin karşılaştığı sorunlar gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

1977 Yılı Programı öncelikle ekonomik istikrar amacına dönüktür. Yatırım, maliye, para - kredi, fiyat ve dış ekonomik 
verilerek düzenlenmiştir. 

Fiyat istikrarı ve ödemeler dengesini olumsuz etki üyen talep şişkinliklerinin önlenmesi ve aynı zamanda plan hedeflerinin 
Planda öngörülen düzeye çıkarılması için kamu gelirlerinin artırılmasıyle ilgili tedbirlere özel bir önem verilmiştir. 

Aynı anlayış içinde, kamu ve özel tüketim harcamalarının 1977 Yılı Programında öngörülen düzeylerde tutulması ve 
kasının temel amacıdır. 

1977 Yılı için öngörülen kaynaklar - harcamalar dengesi 1976 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. 
1977 Yılında Gayri Safi Millî Hasıla için görülen artış hedefi yüzde 8,2'dir. Dış tasarrufların 1976 yılında 28 milyar 802 

238 milyon liraya çıkması öngörülmektedir. Böylece toplam kaynakların yüzde 8,7 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 
1977 Yılı için 1976 yılı fiyatları ile 184 milyar liralık sabit sermaye yatırımı programlanmıştır. 
1977 yılında toplam tüketimin yüzde 4.7; kamu tüketiminin yüzde 7,9; 'özel tüketimin de yüzde 4,1 oranlarının üzerin 

lece 1977 yılında toplam yurt içi tasarrufların yüzde 22,7 oranında artması ve toplam yatırımların yüzde 95,4'ünün iç tas 
tasarruflarla karşılanması sağlanmış olacaktır. 
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Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1976 Bütçe Kanununda 43 milyar 200 milyon lira olarak yer alan talhminin 2 milyar 610 milyon lira fazlasıyle gerçek 

ki artış seyri; 1976 ve 1977 yılları miillî gelir seviyeleri; vergi gelirlerinin artırılması (konusunda alınan sağlıklı idarî tedbirl 
sının siilrat'lenımesi sonucu 1977 yılı için; 1976'ya göre % 34,4 nispetinde 'bir artışla Gelir Vergisi tahsilatının 61 milyar 56 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

8 650,0 
11 450,Cj 
14 200,0 
20 100,0 
30 000,0 
43 200,0 

G E R ç 

Biır önceki 

Miıktar 

9 544,3 
11 663,3 
16 071,0 
22 431,9 
33 23*,1 
45 810,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
_ ı 

1 

E K L E 

yıla göre 

Fark 

2 947,5 
2 119,0 
4 407,7 
6 360,9 

10 806,2 
12 571,9 

§ M E 

değfişme 

Oran 

J _ 

+ 
+ 
-(-
+ 
+ 

% 

44,6 
22,2 
37,'/ 
39,5 
48,1 
37,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGtSİ 

Kesim : 2 Madde : O • 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ülkemizde kalkınma ile birlikte iş hacmindeki büyüme, kurumlaşmanın artması gözönünde tutulduğunda 1977 yılımda 19 
mektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MıiUyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bilr önceki yıüa göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miiktar Fark Oran % 

1791 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1 950,0 
2 750,0 
2 490,0 
3 850,0 
5 250,0 
7 200,0 

1 501,2 
2 089,6 
3 082,8 
3 818,7 
5 274,2 
6 500,0 (*) 

— 
4-
+ 
4-
+ 
+ 

67,2 
588,4 
993,2 
735,9 

1 455,5 
1 225,8 

— 
4-
4-
-l_ 

4-
+ 

4,2 
39,1 
47,5 
23,8 
38,1 
23,2 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmir 
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Gelirin Çeşidi : GAYRİMENKUL KIYMET ARTİŞ VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 Bütçe Kanununda 500 milyon lüra olarak yer alan talhsMt tahmininin 100 milyon TL. fazlası ile gerçekleşmesi b 
Vergisi yönünden ikinci genel beyan döneminin başlangıç yılıdır. 5 yıllık bininci genel beyan dönemi içinde gayrimenikul 
1977 yıllında beyan olunacak yeni Emlâk Vergisi değerleri büyü'k ölçüde yükselecektir. Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergis 
lik 'kbnusu gayrimenikulün rayiç bedeli file Emlâk Vergi değeri arasındaki fark teşkil etmektedir. Yeni beyanlar dölayi'sıyle 
ğından, 1977'de 1976'ya nazaran (büyük bir gelir artışı beiklenrnektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miılyon TL.) 

G E R Ç E K . L E Ş - M E 

B'ilr öncelki yılla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Mıilktar Fark Oran % 

243," 
270,6 
328,0 
357,9 
470,1 
600,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

248,7 
21,9 
57,4 
29,9 
112,2 
129,9 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

_.. 
8,8 

21,2 
9,1 
31,3 
27,6 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

100,0 
150,0 
350,0 
390,0 
350,0 
500,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gdirin Çeşidi : MALİ DENGE VERGİSİ 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Mallı Denge Vergisi Kanunu ile 1977 malî yılı içinde 7 milyar 960 mülyon lira tutarında gelir sağlanacağı tahmin edilmiş 
ta/bi konularda (beklenen gelişmelere paralel olarak bu vergiddki taihsi'lât artışının 19 76'ya göre '% 40,9'a ulaşacağı tahmini ed 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mailiyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncdki yılla göre değjjşme 
Bütçe 
Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

— 
3 000,0 
1 536,3 
2 600,0 
3 500,0 
5 000,0 

— 
544,1 

1 989,1 
2 792,7 
4 124,6 
5 650,0•(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

— 
544,1 

l 445,0 
803,6 

1 331,9 
1 525,4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

— 
— 

265,5 
40,4 
47,6 
47,0 

(••'•) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeşidi : EMLÂK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde . 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 Bütçe yılı, Emlâk Vergisi yönünden, ikinci gene] beyan döneminin başlangıç yılıdır. 5 yıllılk birinci genel beyan dö 
artışlar (kaydedilmiştir. 1977 yılında beyan oılunacak yeni Emlâk Vergisi değerlerinde büyük ölçüde yükselmeler beklenmökte 
ölaralk 1977 yılında 1 milyar 400 ıriilyon lira gelir sağlanacağı talhmin olunmaktadır. Bu rakam 1976 yılında beklenen tah 
etmldkteidiır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mıiyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

300,0 
740,0 
325,0 
350,0 
450,0 
600,0 

G E R Ç E K 

Bir öncüki yılla 

Miktar 

297,5 
246,3 
252,8 
280,5 
405,6 
600,0 (*) 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

L E Ş M E 

göre d'eğiişme 

' 
Fark Oran 

38,3 + 
51,2 — 

6,5 f 
27,7 f 

125,1 + 
194,4 — 

% 

14,7 
17,2 
2,6 

10,9 
44,5 
47,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGtSt 

Kesim :, 2 Makide : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 yılında itha'l edilecek ve ınemilelket ıdalhlinde imal olunacalk motorlu kara taşıtları miktan ile tahsilat nispetlini art 
tutularak; 1977 malî yılı »bütçe rakamımın 1976 tahsilat talhiminine göre % 53,8'lik 'bir artışla 500 milyon lira olaicağı taJhlmin 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yılla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

104,6 — 
111,9 + 
127,3 + 
187,4 + 
195,2 + 
325,0 (*) + 

50,0 
7,3 

15,4 
60,1 

7,8 
129,8 

— 
' + 

+ 
+ 
+ 
+ 

32,3 
6,9 

13,7 
47,2 

4,1 
66,4 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

115,0 
185,0 
125,0 

. 350,0 
350,0 
350,0 

(•••) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Emlâk Vergisi değerlerinin 1977 'bütçe yılında yeniden beyan edilmesi, rayiç bedel uygulamaları açısından Veraset ve İ 
de tesir edecdk'tlir. 1977 yılı içinde Ibu vergiden % 45,4'lük; 'bir artış ile 800 milyon lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müfflyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önce-ki yılla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miıktar Fark Oran % 

95,2 + 
151,0 + 
189,8 + 
258,8 + 
340,7 + 
550,0 (*) + 

37,5 
55,8 
38,8 
69,0 
81,9 
209,3 

+ 
+ 
+ 
T" 

f-
» • 

64,9 
58,6 
25,6 
36,3 
31,6 
61,3 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

100,0 
115,0 
175,0 
240,0 
330,0 
520,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT VE TEKEL MADDE
LERİ DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 Düttçe Kanununda 10 milyar lira olarak öngör üflen taihmiriin 1 milyar '600 mıiyon lira faızîlasıyle gerç ekleşmesi 'beklenm 
ren madde ve mamulleri üreten sektörlerdeki gelişme, mevcut tesislerdeki kapasite artışları ve 1977 yılında faalyete geçecek 
deki 'katkıları, yaygın vergi denetimi, vergi yargısının süratlenmesi, son yıllardaki talhsilât sonuçları nazara alınaralk 15 milyar 
edineceği talhmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mlyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe -
Tahmini 

2 500,0 
3 750,0 
5 305,0 
6 200,0 
7 503,0 

10 000,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yılla göre değişme 

Miktar 

2 908,5 + 
4 175,0 + 
4 424,6 + 
5 574,8 + 
8 328,9 + 

11 600,0 (*) + 

Fark 

419,7 
1 266,5 

249,6 
1 150,2 
2 754,1 
3 271,7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

16,8 
43,5 

5,9 
25,9 
49,4 
39,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN DAHİLDE ALI
NAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî KaynaMar Bakanlığından alınan akaryakıt üretim tahminlerine dayan ılaralt yapılan hesaplar göre, 
1 mtilyar 400 milyon lira tutarında (istihsal vergisi elide ediledeği Ihesaplanımüştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Büstçe -
Tahmini. 

1 700,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 500,0 

G E R Ç E K L E 

Bir öineefci 

Miktar 

1 063,6 
1 381,1 
1 416,2 
1 303,4 
1 364,1 
1 200,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 

yı'la göre ı 

Fark 

t 120,6 
317,5 

35,1 
112,8 
60,7 

164,1 

§ M E 

değiişme 

Oran 

+ 
+ 
4 
— 
+ 
— 

% 

51,3 
29,8 

2,5 
7,9 
4,6 

12,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : TEKEL MADDELERİNDEN ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : l Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1976 Bütçe Kanununda 8 milyar 800 milyon I r a okra'k öngörülen talhmimin 550 miiyo'n lira fazlasıyle gerçekleşmesi 'bek 
tten alınan Teikel maiddıderi satış tahminleri ve ürettim artışlarına göre 1977 yılında Ibu vergi 'tahsilatının 12 miyar 500 milyo 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 

•• 1975 
1976 

Bütçe -
Tahmini 

2 000,0 
3 236,0 
3 150,0 
4 000,0 
5 825,0 
8 800,0 

G E R ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yılla göre değişme 

Miktar 

2 714,6 
1 982,5 
3 517,1 
2 708,4 
6 737,6 
9 350,0 (*) 

+ 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

720,7 
732,1 

1 534,6 
808,7 

4 029,2 
2 612,4 

Oran 

+ 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

% 

36,1 
26,9 
77,4 
22,9 

148,7 
38,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İŞLETME VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMfiN GEREKÇESİ . 

IBu verginin kapsamına giren istemlerin gelişme seyri ile venginlin uyguiamia alanındaki genişilerne gözünün de tutullmalk 
liralı'k ıgölir elide edileceği talhmin okınmuıştur. Bu rakam, 1976 gerçekleşme tahiminine göre % 36,3'lük Ibİr artıtşı ifade 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

ül 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

-

Bütçe — 
Tahmini 

400,0 
870,0 

1 000,0 
1 000,0 
1 000,0 
1 200,0 

G E R ç 

Bir önceiki 

Miktar 

315,5 
451,8 
553,9 
658,1 
844,5 

1 100,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
_ l _ 

+ 

E K L E 

yıla göre ; 

Fark 

315,5 
136,3 
102,1 
104,2 
186,4 
255,5 

Ş M E 

değllşme 

Oran 

~'r 

+ 
j -

~r 

+ 

% 

— 
43,2 
22,5 
18,8 
28,3 
30,2 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : ŞEKER İSTİHLÂK VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye Söker Falbrilkalan A. Ş.'nfiı 1977 yılı üretim talhımıMeri ile aynı yılla ilgili şeker istihlâk tahminleri göızönünkie tutulm 
Istühlâik Vergisi hâsılatı 1 milyar 100 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yia göre değişme 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe ! — 
Tahmini 

570,0 
660,0 
700,0 
800,0 
860,0 
903,0 

Mıiktaır 

688,4 
636,1 
729,0 
671.9 
641,1 
900,0 (*) 

+ 
— 
+ 
— 
— 
+ 

Faırk 

246,8 
52,3 
92,9 
57,1 
30,8 

258,9 

Oran ' 

+ 
— 
+ 
— 
— 
+ 

% 

55,8 
7,5 

14,6 
7,8 
4,5 

40,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeKrin Çeşidi : TAŞIT ALIM VERGİSİ 

Kesim : 4 Madide : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Ülkemizde taşıt parkının gerek iç üretim, gerekse ithalât nedemiyle hızla artması ve 'bu artışın daha ço'k özel [aşıt 
tiİrmelerin çoğalması, çeşitli yoMarila taşıt iktisabında verginin dalha şümullü bir şekilde uygulanması ve spor otomdbil 
nucu 1977 yılında 1976 yılı gerçefkteşme tahminline göre % 43,7 nispetinde bir artış kalbul edilmek suretiyle 2 milyar 30 
muştur, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL. 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Büıtçe — 
Tahmini 

100,0 
275,0 
527,0 
820,0 

1 000,0 
1 400,0 

G E R Ç E K L E 

Hir öncök'i yılla göre i 

Miktar 

247,6 
431,7 
611,9 
805,2 
988,2 

1 600,0 (*) 

Fark 

+ 247,6 
+ i 84,1 
+ 180,2 
+ 193,3 
-i- 183,0 
+ 611,8 

Ş M E 

değişme 

Oran 

+ 
4-
+ 
+ 
+ 

% 

— 
74,3 
41,7 
31,5 
22 7 
61,9 

(•'•) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : EMLÂK ALIM VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Emlâk Vergisi değerlerdnin 1977 bütçe yılında yeniden beyan edilmesinin; gerek mükellefler tarafından beyan olunacak, gerek 
edilecek Emlâk Alim Vergisi matrahlarında da önemli artışlar sağlayacağı şüphesizidir. Bu sebeple 1977 yılında, 1976 yılı tahsila 
bir artışla bu vergiden 4 milyar 600 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER {MiÜyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir öncdki yia göre değüşme 

Bütçe 
Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

550,0 
685,0 

1 100,0 
1 625,0 
1 725,0 
2 400,0 

639,5 
379,6 

1 164,4 
1 357,3 
l 751,4 
2 450,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

194,5 
240,1 
284,8 
192,9 
394,1 
698,6 

+ 
+ 
+ 
J _ 

+ 
+ 

43,7 
37,5 
32,3 
16,5 
29,0 
39,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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G<tfrin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ ; 

Bu Ikaynalkfcalkii mevcult (baikaJyıa miktarına göre 1977 biifiçe yıllında 15 milyoln lira gelir sağlanabileceği tahmin editaıii 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MMyan TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

5,0 
2,0 

10,0 
10,0 
10,0 
20,0 

G E R Ç E K L E 

Bîr öncâlci yâa. 

M'iktar 

1,0 
46,6 
42,5 
34,5 
61,3 
20,0 (*) 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 

Fark 

göre » 

0,2 
45,6 

4,1 
8,0 

26,8 
41,3 

Ş M E 

değişme 

Oran 

+ 
+ 4 
— 
— 
+ 
— 

% 

25,0 
560,0 

8,7 
18,8 
77,6 
67,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gdirin Çeşidi : BANKA VE StGORTA MUAMEUEIİERt VERGtSt 

Kesim : 1 Makide : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllar ıtalhsilât seyri ve vergiye talbi banka işlemlerinde 1977 yılında meydana gelecek gelişmeler gözönünde tutularak, 
oranının % 36,7 ve 1977 Ibütçe tahmininin 8 mlilyar 200 milyon lira olacağı hesaplanimıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Biır önceki y i a göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1 280,0 
1 800,0 
2 500,0 
3 103,0 
4 750,0 
5 900,0 

1 544,4 
1 975,8 
2 485,1 
3 416,0 
4 565,3 
6 000,0 {*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

405,0 
430,9 
509,3 
930,9 

t 149,3 
1 434,7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

35,5 
27,9 
25,7 
37,4 
33,6 
31,4 

f:c) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : NAKLİYAT VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Çeşitli nakliyat kurumlarından alınan bilgiler de gözönünde tutulmak suretiyle, 'bu kaynaktan 1977 bülçe yılında 400 mil 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MdUyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla gör© değişme 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe — 
Tahmini 

225,0 
295,0 
200,0 
300,0 
350,0 
400,0 

Miktar 

234,1 
228,7 
217,0 
240,0 
369,9 
350,0 (*) 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
— 

Fark 

112,6 
5,4 

11,7 
23,0 

129,9 
19,9 

Oran % 

+ 92,6 
— 2,3 
— 5,1 
+ 10,5 
+ 54,1 
— 5,4 

('-') 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PTT HİZMETLERİ VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

PTT Genel 'Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 1977 Bütçe yılında PTT hizmetleri vergisinden elde ed ilecek •gelirlin; 1 
nispetinde bir artış gösterere'k 375 milyon liraya ulaşacağı 'hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

90,0 
185,0 
200,0 
200,0 
300,0 
300,0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla 

Miktar

lı 4,2 
145,8 
173,2 
162,7 
257,7 
300,0 <*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

göre ı 

Fark 

39,7 
31,6 
27,4 
10,5 
95,0 
42,3 

Ş M E 

d'eğjişme 

Oran 

+ 
+ 
_u 

— 
T 
+ 

% 

53,2 
27,6 
i 8,7 
6,0 

58,3 
i 6,3 

('•'•'•) 7 aylık gerçekleşmeye çöre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : BİNA İNŞAAT VERGİSİ 

Kesim : 4 Makide : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Verginin kapsamı ve tarifesi dikkate alımarak yapılan hesaplara göre bu vergiden 1977 yılında 325 milyon lira hasilât 
1976 tahsilat tahminine göre, % 30 nispetinde bir artışı «ifade etmektedir. 

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 % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

125,0 
80,0 
100,0 
145,0 
125,0 
300,0 

53,1 
81,9 
114,9 
121,0 
158,2 
250,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

53,1 
28,8 
33,0 
6,1 

37,2 
91,8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

— 
54,2 
40,2 
5,3 

30,7 
58,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : SPOR - TOTO VERGİSİ 

Ktesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu vergiden 1977 malî yılında 20 mliliyon lira tutarmda gelir sağlanacağı taihmıitı edimJiiştk. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öneökd yıla göre değişme 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

50,0 
50,0 
50,0 
35,0 
30,0 
30,0 

Miktar 

35,1 
35,3 
32,2 
27,9 
22,5 
15,0(*) 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 

Fark 

35,1 
0,2 
3,1 
4,3 
5,4 
7,5 

Oran % 

— 
+ 0,5 
— 8,7 
— 13,3 
— 19,3 
— 33,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 

Kesim : 6 Madde : ü 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ekonomideki ve dış ticaretteki gelişmeler sonunda hızla artan işlemlere parafel olarak bu verginin hâsılatı da önemli 
alınan tedbirlerle vergi ka'ylbına müsait bulunan pul yapıştırarak ödeme usulü genliş ölçüde smırlan-dırılmış; verginiin ıbeyan 
gınlaştırılmıştır. Bu faktörler ve Damga Vergisine tabi istemlerin yılık artış seyri gözönüride tutulmak suretiyle 1977 yıl 
olarak hesaplanrnıştır. Bir önceki yıl tahsilat tahminine nazaran artış oranı, % 39,6'dır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mlyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

fîür önceki yılla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1 103,0 
1 442,0 
1 750,0 
2 650,0 
3 150,0 
4 300,0 

1 219,4 
1 552,5 
2 068,9 
2 520,7 
3 450,2 
4 800,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

231,6 
333,1 
516,4 
451,8 
929,5 

1 349,8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

23,4 
27,3 
33,2 
21,8 
36,8 
39,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 

'Kesim.-: 7 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 yılında, yeni Emlâık Vergisi Ibeyannameleılinin verilmesinden sonra, gayrimehlkulerkt el değiştirme sayısında hissed 
siılât seyıti die gözönünde tutulmak suretiyle 'bu kaynaktan 1977 bütçe yılında 1976 yılı tahsilat tahminine göre 50 miilyon lira 
ği tahinin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncelkıi yılia göre değişme 
Bütçe - —: 

Yıl Tahmini Mıiktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

65,0 
95,0 
105,0 
150,0 
150,0 
150,0 

66,9 
80,1 
94,7 
100,0 
122,4 
170,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

19,5 
13,2 
14,6 
5,3 

22,4 
47,6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

41,1 
19,7 
18,2 
5,5 

22,4 
38,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MAHKEME HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 yılında beklerten gelişme ve geçmiş yıliarda'ki artış nispeti gözönüinjde tutıiarak 1977 bütçe yıluada 310 milyon l 
ralkam 1976 yılı tahsilat tataıinîine igöre % 21,5 nispetinde (bir artışı ifmdfe etoieiktiediır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mlyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncedd yıla göre değişme 
Bütçe 

Yâ Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

140,0 
215,0 
215,0 
230,0 
200,0 
250,0 

153,3 
155,2 
164,7 
178,7 
207,0 
260,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

38,2 
1,9 
9,5 
14,0 
28,3 
53,0 

+ 
_!_ 
+ 
+ 
+ 
+ 

33,1 
1,2 
6,1 
8,5 
15,8 
25,5 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Türkrye'dekıi noter sayJsı ve iş hacimleri ekonomideki gelişmeye paralel olarak artmaktadır. Geçmiş yıllardaki tahsilat sey 

nazara alınarak 1977 bütçe yflmda, bu kaynaktan 300 trmMyon lira gelir elde edliieceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

75,0 
100,0 
110,0 
150,0 
160,0 
200,0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla 

Miktar 

107,9 
91,9 

121,0 
151,0 
206,1 
230,0 (*) 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

Far* 

göre * 

13,9 
16,0 
29,1 
30,0 
55,1 
23,9 

Ş M E 

değişme 

Oran 

-t-
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

14,7 
14,8 
31,6 
24,7 
36,4 
11,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

$ 
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Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KANÇILARYA HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yılardaki tahsilat seyri dikkate alınarak 1977 bütçe yılında bu kaynaktan 380 milyon lira tahsilat sağlana 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncöki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini MiJktar Fank Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

65,0 
335,0 
350,0 
300,0 
250,0 
300,0 

157,4 
169,4 
198,6 
241,4 
263,4 
320,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

79,5 
12,0 
29,2 
42,8 
22,0 
56,6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

102,0 
7,6 

• 17,2 
21,5 
9,1 

21,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeMrin ÇeşMi : TRAFİK HARÇLARI 

Keşlim : 7 Maddö : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Taşıt parkındaki ve şoför ehliyetnamösi alanların sayıtemdaiki artış, geçmiş yıllar tahsilat seyri nazara alınarak 1977 yılı :bü!tçe 
min edilmdişitir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre dteğüşme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

26,7 + 
32,1 + 
46,4 + 
50,6 + 
65,0 + 
80,0 (*) + 

9,9 
5,4 
14,3 
4,2 
14,4 
15,0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+• 

58,9 
20,2 
44,5 
9,0 
28,4 
23,0 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

20,0 
35,0 
40,0 
60,0 
60,0 
70,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 

Kesim : 7 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynajktan 1977 ibÜJüpe yılıada 1976 yılı tahsilat talhminline göre 35 milyon lira fazlasıyle 200 milyon Ura elde 
ilgili talharuin 'bir önceki yıl talhsMât tanminifcıe göre % 21,2 nispetinde ıbir artışı ifaide etmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe — 
Tahmini 

60,0 
120,0 
150,0 
210,0 
180,0 
180,0 

G E R Ç E K 

Bîr öncdki yula 

Miktar 

73,5 
119,4 
126,8 
142,8 
141,2 
165,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

Fari* 

L E Ş M E 

göre değişme 

20,0 
45,9 

7,4 
16,0 

1,6 
23,8 

Oran 

+ 
4-
+ 
+ 
— 
+ 

% 

37,3 
62,4 

6,1 
12,6 

1,1 
16,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 yılı içinde gerçekleşecek ithalât miktarı 5 milyar 800 milyon dolar olarak programlanmış (bulunmaktadır. Gümrük V 
mir ve çeîiik rnahıuleri ithalâtının Gümrük Vergisine talbi tutulduğu, ithalâtın kompozisyonunun vergili ithalât yönünde g 
1976 tahsiflât tahminine göre, % 31,7 nispetinde bir artışla 7 milyar 900 milyon lira tutarında tahsilat sağlanacağı hesaplanmışt 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER ^Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir öncefkli yıfia göre değişme 

Bütçe 
Yıl Tahmini Miktar Fadc Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

2 000,0 
3 000,0 
2 400,0 
3 972,9 
4 750,0 
6 250,0 

1 814,0 
2 285,4 
2 770,9 
3 756,9 
4 797,0 
6 000,0 <*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

546,5 
471,4 
485,5 
986,0 

t 040,1 
1 203,0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

43,1 
25,9 
21,2 
35,5 
27,6 
25,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 

Geüran Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde •: 1 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesin} : 1 Madde : 2 

TAHMtN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Taibiî KaynaMar Bakanağından alınan bilgilere göre, bu kaynalktan 1977 yıimda 600 milyon lira sağlanacağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

'Blitr önıcetkıii yıla göre değiişnıe 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Mıilktaır Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

175,0 
220,0 
240,0 
380,0 
500,0 
550,0 

182,0 
222,2 
306,8 
329,0 
469,6 
500,0 (*) 

•+• 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

14,2 
40,2 
84,6 
22,2 
140,6 
30,4 

+ 
+ 
-4 
+ 
+ 
+ 

8,4 
22,0 
38,0 
7,2 

42,7 
6,5 

(•'''•) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşîdi : TEK VE MAKTU VERGt 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1 .2 .1973 tarihinde yürürlüğe giren 1 9 . 7 . 1972 gün ve 1 öl5 sayıllı yeni Gümrük Kanununun 6 n o maddesi uyarınca, posta 

troarî maMyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan alınacak Gümrük Vergilerini .göstermek üzere kanunlardaki had ve nispetle 
iWa)dferi geçmemek şartıyle tek Ve malktu bık tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. İthalde alınan vergi ve resimlere ka 
mîaddeler itibariyle Bakanlar Kurulunun 26.1 .1973 gün ve 7/5684 sayılı Kararniamesiyle tespit edilmiş bulunmaktadır, 1977 m 
laniatoağı tabmıin ddülmişltir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe — 
Tahmini 

—. 
— 
— 

50,0 
250,0 
200,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yılla göre dıeğüşme 

Miktar 

— 
— 

80,5 
214,5 
137,5 
100,0 (*) 

Fark Oran 

_ 
— 

80,5 
+ 134,0 + 
— 77,0 — 
— 37,5 — 

% 

— 
_ . 
— 

166,4 
35,8 
27,3 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : I 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 malî yılı içinde yapılacak toplam ithalât mliktan 5 milyar 800 milyon dolar olarak programlanmış bulunmakta 
yonu ve ithal malları fiyat hareketim de dikkate alınaralk 1977 yiında 9 miyar 250 milyon lira tutarında talhsilât sağlana 
nine göre artış nlîspeti, % 28,5'dir. 

TAHMİNE (ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Rir öhcekıi y ia göre değişme 
Bütçe 

Y»l Tahmini Mıiktaır Faırk Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

2 050,0 
3 200,0 
2 574,0 
4 500,0 
5 200,0 
7 350,0 

1 850,1 
2 411,4 
2 976,1 
4 362,8 
5 744,6 
7 200,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

559,3 
561,3 
564,7 

1 386,7 
1 381,8 
1 455,4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

43,3 
30,3 
23,4 
46,5 
31,6 
25,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşftîî : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

(Enerji ve Talbiî Kaynaldajr Bakanlığından alınan bilgilere dayanılaraik 1977 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınaüaik, 
olarak tehirim edilmiştir. Bu raikam 1976 yılı tahsilat tahminine göre % 23,5 nispetinde bir artışa ulaşılacağını göstermekted 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER {iMilyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bliır öncelkji yıia göre değişme 
Bütçe 

YıÜ Tahmini Mfoktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1 750,0 
2 080,0 
2 700,0 
4 000,0 
5 000,0 
5 500,0 

1 937,2 
2 516,8 
3 083,5 
3 015,9 
4 147,4 
4 800,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

696,7 
579,6 
566,7 
67,6 

1 131,5 
652,6 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

56,1 
29,9 
22,5 
2,1 
37,5 
15,7 

/*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçia rahmin. 



— 38 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

• 5 milyar 800 milyon dalar olarak programlanan 1977 yılı ithalât hacmi nazara alınarak 1977 bütçe yılında akaryakıt d 
lira tutarında damga resmi talhslil edileceği tahrnin olunmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M'İyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değiişme 
Bütçe 

Yıl Tahminıi Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

l 200,0 
l1 800,0 
1 580,0 
1 800,0 
1 900,0 
3 300,0 

11 131,1 
1 349,9 
1' 625,0 
1 998,9 
2 571,6 
4 000,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

56,2 
218,8 
275,1 
373,9 
572,7 

1 428,4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

5,2 
19,3 
20,3 
23,0 
28,6 
55,5 

(•'') 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmil, 



— 39 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKTTTAN ALINAN İTHALÂT DAMGA RESMt 

Kesim : 3 Maddö : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Talbiî Kaıynalkİar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak 1977 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan aihnacak 
yon lira olarak hesaplaramşştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

Yû 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

—. 
— • 

.— 
1 200,0 
1 250,0 
1 150,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir ömeakji yıla göre değtişme 

Mıiıktar 

. 
—-
— 

500,9 
1 097,0 
1 350,0 (*) 

Fark 

+ 
+ 
+ 

. __,. 
— 
— 

500,9 
596,1 
253,0 

Oran 

+ 
+ 

% 

• — 

— 
— 
— 

119,0 
23,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RIHTIM RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

'iliha'lâtm «gelişme seyri 1977 yılı ithalât hacmii nazara alınarak 1977 yılında bu kaynaJktan 200 milyon lira sağlanactağı 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

197(1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

40,0 
40,0 
90,0 

160,0 
100,0 
250,0 

G E R Ç E K L E S M E 

Bir önceki yılla göre dleğiiışme 

Miktar 

58,9 
90,1 

162,9 
80,2 
68,1 

150,0 <*) 

:+l 
.+•: 
:+•• 

— 
— 
+ 

Fark 

35,1 
311,2 
72,8 
82,7 
12,1 
81,9 

Oran % 

+ 147,4 
+ 52,9 
+ 80,7 
— 50,7 
— 15,0 
+ 120,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gefirin Ç«$Hi : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMİ 

Kesim : 4 Madkte : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tafbiî Kaynaklar Bakanlığından alın(an 'bilgilere göne 1977 yılı içinde ithal edilecek akaıyakıittan airnacatk Rü 
takı edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER ^Mtflfyon TL.) 

• G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre idteğüşme 
LBultçtt • 

Yıl Tahmini Mıifctar Fadc Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

140,0 235,3 — — 
250,0 447,1 + 211,8 + 90,0 
400,0 500,0 <*) + 52,9 + 11,8 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



_ 42 — 

GeKrin Çeşidi : DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu vengtoin 1977 yılında uygulanmaması amacıyle Bütçe Kanun tasarısına bir hüküm konulduğundan 1977 yıhnda 
îıralılk bir tafo&M't beMenmdkjtedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M>fflyon TL.) 

YM 

19711 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütiçe 
Tahmini 

— 
— 

475,0 
10,0 

— 
-^ 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir onicelkü yala göre dıeğ%ne 

Miktar 

293,1 
407,7 
608,4 

77,2 
0,5 
- < * ) 

+ 
+ 
+ 
— 
— 

Fark 

35,1 
1114,6 
200,7 
531,2 

76,7 
— 

Oran 

+ 
+ 
+• 

— 
— 

% 

13,6 
39,0 
49,2 
87,3 
99,3 

— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : RESMÎ BASIMEVLERt, OKULLAR VE DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim Madde : 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İlgili müesseselerden alınan bilgiye göre bu kaynaktan 1977 yılında 12 milyon Lira sağlanacağı öngörüJimektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

<Bk önceldi yılla göre dıeğliŞtme 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bıiltiçe 
Tahmini 

3,0 
4,0 
8,0 
8,0 
8,0 

10,0 

Miktar 

3,2 
7,9 
6,7 
8,2 

10,0 
•10,0 (*) 

— 

+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

0,3 
'4,7 

1,2 
1,5 
1,8 
— 

Oran 

—. 

+ 
— 
+ 
+ 

% 

8,5 
146,8 

• 15,1 
• 22,3 

21,9 
- — 

(•'•) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEKEL İDARESİ SAFİ HASILATI 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Tekel Genel Müdürlüğünün malî durumu dolayrsıyle bu kalemden 1977 maılî yılı içiin 1 000 liralıik bîr tahsilat talimin e 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (»Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

BİT önceldi yıla göre değişme 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

172,Q 
70,0 

— 
— 
— 
— 

5,5 
— 
— 
— 
— 
8,0 

70,8 —' 92,7 

8,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gefirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 

Keslkn : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu üdaynaÜctan 1977 yılırida 12 milyon 500 bin lira gelir sağlanacağı tafamin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

ıBiır önıcelkıi yıla göre dtetğjjjşsme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

2,4 4,6 + 
2,8 5,4 :+' 
3,0 10,2 + 
6,0 7,6 — 
8j2 7,9 + 
8,0 Ü0,0<*) .+ 

1,7 
0,8 
4,8 
2,6 
03 
2,1 

+ 
.+ 
+ 
— 
+ 
+ 

58,6 
17,3 
88,8 
25,4 
3,9 

26,6 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



46 

Gelirin Çeşîdi : PETROLDEN DEVLETÎ HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşlen Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye dayanılarak 1977 Y'1' bütçe ta 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miyön TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

1,0 
1,0 
2,0 

10,0 
15,0 
25,0 

G E R c 
Bitr önceki 

Miktar 

1,8 
2,3 
7,* 

il'5,7 
9,6 

10,0 (*) 

+ • 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

E K 

yılla 

Fark 

L E 

göre iı 

0,5 
0,5 
5,0 
8,4 

.6,1 
.0,4 

Ş M E 

dıeğiiışime 

Oran 

+ı 
+ 
+ 
+ 

+ 

% 

38,4 
27,7 

217,3 
115,0 

38,8 
4,0 

(•'•'-) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gefirîn Çcşîdi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 

Kesim : 2 Madde ? 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : . • 

Yerli naımipetrol üretimi ve ayın olarak alınan devlet büissesinin satış fiyatı gözönünde bulundurularak 1977 yılı bütçe geliri 
miştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER <Miyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncedci yıla göre değişme 
Büfece 

Yıl Tahmini Mlüfctar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

50,0 
55,0 
65,0 
70,8 

250,0 
300,0 

49,6 — 
65,7 + 
94,4 .+. 

249,5 + 
275,8 + 
250,0 (*) — 

24 
16,1 
28,7 

155,1 
26,3 
25,8 

— 
+ 
.+• 

+ 
.+ 
— 

4,0 
32,4 
43,6 

164,3 
10,5 
9,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin ÇeşMS : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

(Enerji ve TaJbiî Kaynafklar Baikanhğmdan alınan bilgiye göre bu kaynağın bütçe geliri 175 milyon Bra olarak tahm 

TAHMİNE ESAS IBİLGİLER (Miİlyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir ömceka yıla göre 'değişme 
iBüütçe . .—. 

Yıl Tahmini Mıilktar Fark Oran % 

29,0 + 
36,1; +' 
41,4 + 
85,2 :+l 

149,3 + 
150,0 (*) + 

8,0 
7J1 
5,3 

43,8 
64,1 
0,7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

38,0 
24,4 
14,6 

105,7 
75,2 
0,4 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

25,0 
32,0 
45,0 
46,0 

110,0 
275,0 

(*) 7 ay tık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

'Kizrlay GeWel Başkanlığından aâtnan bilgiye göre bu kaynaktan 1977 yılınlda 100 bin lira saPanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMtNE (ESAS iBİUGttiLER «JMlyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Kür önccikli yıia göre derişme 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

19711 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

5fi 
2,0 
1,5 
6,0 
0,1, 
0,1 

1,5 
1,4 
1,0 

0,07 
0,2 

0,05 <*) 

— 
-f-j 

— 
+1 
— 

— 
0,1 
1,3 

0,93 
0yl3 
0,15 

— 
+, 
— 
+ 
— 

— 
6,6 

92,8 
930,0 
185,7 
76,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



_ 50 — 

Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABtLİNDE CUMHURİYET MERKEZ BANKASIN
DAN ALİNAN 

Keskn : 3 Madde : ! 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kayna'kltan 1977 yıilrnda JOO bin itra sağlanacağı öngörülmüştü r. 

TAHMİNE ESAS ©İLGİLER (Miyon TL.) 

Yıl 

1971' 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 

_ 

Tahminıi 

Ojl 
0,1 
0,1 
0,1 
0,050 
0,1 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önıceikıı yıla göre değişme 

Miıktar 

0,11 
0,1i 
0,Ü 

o,n 
0,05 — 
0/1 (*) + 

Fark Oran 

— 
T — 

_-. 
— 

0,05 
0,05 + 

% 

.— 
— 
— 
• — 

500,0 
100,0 

('•'*•) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 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 öncelklt yıla göre değişme 
Bütçe —-—— — _______ 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

0,100 
0,100 
0,100 
0,050 
0,050 
0,100 

0,016 
0,019 
0,028 
0,037 
0,052 
0,100 (*) 

— 
+ 
+ 
+. 
+ 
+ 

0,003 
0,003 
0,009 
0,009 
0,015 
0,048 

— 
+ 
+ 
+ 
.+ 
+ 

15,7 
18,7 
47,3 
32,1 
40,5 
90,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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CİdMıı Çeşidi : PANSİYONLU OKUL ÜCRETİ ERİ KARŞILIĞI 

Kösim : 3 Madde 2 

TAHMÎN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1977 yiimda 24 milyon fira gelir sağlanacağı talhmin olunnmıaktaidır. 

TAHMİNE ESAİS iBtLGtLiER <IMüyan TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncâktii yia göjre kleğliştme 
•Bütçe • 

Yıl Tahmini Müfctar Fark Oran % 

1971i 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

— 
10,0 
10,5 
13,0 
21,0 
20,0 

10,8 + 
12,4 + 
112,3 — 
14,6 + 
19,7 + 
21,0<*) + 

10,8 
1,6 
Oil 
2,3 
5,1 
1,3 

+ 
— 
+ 
•+ 
'+' 

— 
14,8 
0,8 

18,6 
34,9 

6^ 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : T. C. MERKİEZ BANKASI KANUNUNUN 60 NCI MADDESİYLE SAĞLANAN GELİR 

Kesim : 4 Makide : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

14.1.1970 gün ve 1211 sayılı T. C. Merîcez Bankası Kanunumun 60 ncı maddesiiDde ıkâr dağıtımı yapıldıktan sonra kala 
malî yılmlda ibu kalemden 1 milyar 525 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS OlLGtLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceldi yılla göre ıdleğ%me 
ıBütöçe • 

Yıl Tahmini Miktar Fade Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

090,0 690,5 + 690,5 — 
540,0 1 103,9 +! 413,4 + 59,8 

l 600.0 1 190,0 (*> + 86,1 + 7,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeÜrin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATİŞ BEDELİ 

Kesiım : l Madde 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynatotan 1977 yılında 40 milyon lira gelir sağlanacağı talhmıin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yû 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

15,0 
15,0 
15,0 
20,0 
10,0 

1 315,0 

G E R Ç E K L E 

Biir öncetoi yıla 

Miktar 

6,6 
10,3 
12,0 
9,3 

11,4 
25,0 (*) 

+ 
.+: 
— 
;+• 

+ 

Fark 

göre 

1,2 
3,7 
1,7 
2,7 
2,1 

•13,6 

ş M E 

değişme 

Oran 

— 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

% 

15,3 
56,0 
16,5 
22,5 
22,5 

120,0 

('•') 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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GeKrin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 

Kesim : 1 Madde ; 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1977 yılında 125 rniifyon lira gelir sağlanacağı taihrnin edilmiştir. 

TAHMİNE (ESAS BİLGİLER (Mlyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir örncdkii yıffla göre değişme 
Büıtçe 

Yıl Tahmini Mıiiktar Fark Oran % 

1971' 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

25,0 
25,0 
30,0 
50,0 
55,0 
276,7 

28,6 
38,4 
43,6 
57,6 
62,4 
75,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4,8 
9,8 
5,2 
14,0 
4,« 
12,6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

20,1 
34,2 
13,5 
32,1 
8,3 
20.1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gdirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 

K-ösim : 2 Matlüe 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 yılında bu Icaylnaıktan 100 miyçn lira sağlanacağı tahımdn ddümliiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER ^M&yon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

19,2 
20,0 
30,0 
30,0 
25,0 

100,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

'Bir öncdkıi yıla göre diegiîşme 

Mliktar 

15,7 
29,2 
26,9 
29,0 
24,8 
60,0 (*) 

.+ 
:+ 
— 
+ 
— 
+ 

Fark 

1,7 
13,5 
2,3 
2,1 
4,2 

35,2 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 

% 

12/1 
85,9 
7,8 
7,8 

14,4 
141,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRIİERt 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 ydmda nüırnaJ oftarak 100 mülycm fora tahsilat .befldenttnelctedir, 

TAHMİNE (ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

iBiiıt önceldi yılla göre dtegaişme 
.Bütçe 

Yıl Tahmini Mlilktar Fark Oran % 

22,9 :+<' 
27,3 + ; 

34,1* + 
37,0 + 
42,2 ;+! 
65,0 (*) + 

5,3 
4,4 
6,8 
2,9 
5,2 

22,8 

•'•+: 

+ ' 
•+; 

+ • 

+ 
+ 

30,1 
19,2 
24,9 
8,5 

14,0 
53,8 

1971! 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

30,0 
35,0 
40,0 
140,0 
40,0 
260,0 

<*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelmn Çeşidi : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin geçmiş yılardaki faaliyet sonuçları, 1975 yılındaki durumları nazara akıtmak suretiyle 
kıayjnaiktan 1 mttlyar 960 milyon lira gelir sağlanacağı taHımin: »Sunmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncdld yıla göre dleğlişme 

Yri 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

57,9 
138,0 
924,0 

1 300,0 
1 500,0 
1 500,0 

Miktar Fark Oran % 

'131,0 — 525,1 — 77,6 
1 160,3 + 1 009,3 + 668,4 

— — 1 160,3 — 100,0 

1 553,9 + 1 553,9 — 
1 500,0 (*) — 53,9 — 3,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İŞTİRAKLER OKLİRLERt 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak 1977 yılında bu kalemden 490 milyon 800 
mıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Btijr öncellci yjüa göre değişme 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

247,0 
350,0 
60,0 

100,0 
138,0 
240,0 

Miiiktar 

342,8 
122,7 
23,7 
16,4 

342,5 
350,0 (*) 

+ 
— 
— 
— 
+ 
+ 

Fark 

252,0 
220,1 
99,0 

7,3 
326,1 

7,5 

Oran % 

+ 277,5 
— 64,5 
— 80,6 
— 30,8 
+ 1 988,4 
+ 2,1 

(*) 7 ayhk gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gefirîn Çe$kK : DÖNER SERMAYİELERD(EN GELİRLER 

Kdsdın : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 Bülflpe Kanun tasarısına kûmdan bir hükümto döner senmaıyeii rr^esssesdlerden gentel bütçe geliri okraJc 1977 ytlı 
laraacağı tahmlin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bsir öncölci yıla göre değişme 
Bütçe 

Yâ Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

10,0 
İ10.0 
10,0 
110,0 
70,0 

2 810,0 

4,6 — 
5,5 + 
6,6 + 

27,0 ;+! 
94,0 :+' 

200,0 (*) :+ 

0,8 
0,9 
1,1 

20,4 
67,0 

1 106,0 

— 
+ 
.+ 
;+• 
+ 
+ 

14,8 
19,5 
20,0 

309,0 
248,1 

1 176,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşkfi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 

Kestm : 3 Madtfe : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

T. C. 'Mertdez Bankasınca muhafiaza edilen Haızüne povtf&ywkidki ıkaynaertterdeh 1977 bütçe ytlı içmdte 22 milyon lira getör 

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 % 

ojom — 
0,089 :+: 
0,1i — 
1.8 •+, 
1,7 -

15,0 <*) + 

2,8 — 
0,008 + 
0.OÎ1 — 
1,7 ı+ 
04' — 

133 + 

96,5 
9,8 

12,3 
1 700,0 

5,5 
801,5 

1971! 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1,0 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 

10,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmini 
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Gelirin Çeşidi : PAİZUBR 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Haizine hesaplanma 'bankalarca yüriiMeoek faizlerle Hazine tarafından kanunî imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluş 
1977 bütçe yılında 1 milyar 550 milyon lira tahsilat sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

. 

Bütçe 
Tahmini 

T72J1' 
235,0 
375,0 
300,0 
400,0 
400,0 

G E R Ç E K 

Bir öncöki yıla 

Miktar 

182,4 + 
287,1 + 
(156,2 — 
167,2 + 
333,4 + 

1 200,0 (*) + 

L E Ş M E 

göre dteğiişme 

Fark 

50,4 
104,7 
130,9 

11,0 
166,2 
866,6 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

38,1 
57,4 
45,5 

7,0 
99,4 

259,9 

C*) 7 aylık gerçekleşmeyi' göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 2 Makide : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 ibütçe yılında 'bu kaynaktan 90 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER {Milyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

115,0 
190,0 
800,0 

80,0 
25,0 
50,0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre < 

Miktar 

1 146,4 
871,1 
3H2.9 
21,7 
15,6 
68,0 (*) 

+; 
— 
— 
— 
— 
+ 

Fark 

958,7 
275,3 
558,2 
291,2 

6jl 
52,4 

Ş M E 

değfişme 

Oran 

+ 
— 
— 
— 
— 
+ 

% 

510,7 
24,0 
64,0 
93,0 
28,1 

336,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GHKİ AlJNANLAR 

KöSinl : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

(Kanunî irrMtılara dayanriaraflc mufaıteliff kuruluşlara geçmiş yrferkia verilen borçlar dalayısryle 1977 yMaıtfa bu kurufasşl 
m'İyon lira tutarında gelir sağlanacağı hesaplanimııştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miyoo TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yria göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

300,0 
1 327,0 
1 150,0 

98,0 + 
1 698,0 + 
1 400,0 <*) — 

98,0 
1 600,0 

298,0 
.+ 
— 

— 
1 632,6 

17,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 

Kesiim Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki taihsiılât seyri nazara alınmak suretiyle 1977 yılında 390 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M/ilyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
Î974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

40,0 
65,0 
65,0 

100,0 
30,0 

240,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Mıilktar Fark Oran % 

46,5 + 
54,2 + 
45.1 — 
40.2 — 
97,2 +, 

6,8 
7,7 
9,1 
4,9 

57,0 

+ 
+ 

+ 
250,0 (*) + 152,8 + 

17,1 
16,5 
16,7 
10,8 

141,7 
157,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmil. 
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Gelirin Çeşidi : TRAFİK OEZALARI 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Trafilk para cezalarında yapılması düşünülen değişiklikler de nazara alınmak suretiyle 1977 yılında bu kaynakltan 345 milyon 
miştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncdki yi:a göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Mıiktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

125,0 
40,0 
50,0 
60,0 
55,0 
200,0 

38,8 +! 
45,5 + 
50,7 + 
55,3 + 
59,8 +' 
80,0 (*) + 

18,5 
6,7 
5,2 
4,6 
4,5 
20,2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

91,1 
17,2 
11,4 
9,0 
8,1 
33,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Kesim : O Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş seneterddki tahsilat Seyri ve 1976 yılı tahsilat tahmini nazara alınarak bu maddeye dahil muhtelif gelir ka 
miilyicm 200 bin lıira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER {Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değfişme 
Bütçe 

Tahmini Mıiiktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
! 976 

925,2 
3 052,0 
4 076,7 
1 908,7 
l 923,8 
3 302,8 

1 455,8 
2 463,0 
2 475,8 
1 966,4 
3 699,2 
4 300,0 (*) 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

l 004,1 
I 007,2 

12,8 
509,4 

1 732,8 
600,8 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

41,3 
69,1 
0,5 

20,5 
88,1 
1 6.2 

('•'-'•) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : TASARRUF BONOSU HASILATI 

Kesim : 1 Malckte : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Malî Denge Vergisi Kanunu 30 .6 .1972 tarihinden itibaren tasarruf bonosu mükellefiyetini kaldırmış bulunmaktadır. A 
gili olarak doğmuş ve doğalbüecek tasarruf bonosu geliri nazara alınarak 2 miyon liraiı'k tafsilât ta'hmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miil'yon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre dfeğ'işme 
Bütçe * 

Yıl Tahmini Miiıktar Fark Oran % 

320,0 + 36,2 
293,2 — 24,3 
898,5 — 98,8 

3,4 — 33,3 
2,6 — 38,2 
2,2 — 52,6 

1971 1 250,0 1 201,9 +. 
1972 100,0 908,7 — 
1973 1 000,0 10,2 — 
1974 1,0 6,8 — 
1975 1,0 4,2 — 
1976 1,0 2,0 (*) — 

(:':) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici talimi1!. 
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Gelirin Çeşidi : KARŞILIK PARALAR VE PROJE KREDtLERt HASILATI 

Kesim ? 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 malî yılında karşılık paralar 8 milyar 324 milyon 148 bin 500 lira olacağı talhmin ddıilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER ^Mlyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceöfli yılla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

2 100,0 
— 

700,0 
800,0 

1 000,3 
3 000,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 

1 546,8 — 1 299,6 — 45,6 
418,6 — 1 128,2 — 72,9 
342,5 — 76,1 — 18,1 

1 470,0 (*) + 1 470,0 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesîm •: l Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

16.9.1960 tari'hii ve 79 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasında açılan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunda biriken geli 
naden genel 'bütçeye irat kayidediknefloteldir. 1977 yılında bu fon yolu ile herhangi blir gelir beklenmemektedir. Ancak madde 
tarında bir gelir tahminine yer verilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Blir öncâkâ yıla göre değiişme 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

60,0 
54,0 

310,0 
900,0 

1 400,0 
50,0 

Miktar Fark Oran % 

6,8 + 18,6 + 73,2 
99,1 + 92,3 + 1 357,3 
38,4 — 60,7 — 61,2 
99,3 + 60,9 + 158,5 
0,03 — 99,27 — 99,9 
— (*) - -

(':'-) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmil. 
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Gelirin Çeşidi : İSTİKRAR FONU HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

-Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllarda, mevzuata aykırı olarak yurda getirilen otomobillerden «İstrkrar Fonuna Katılma Payı» ad' altında t 
ilgili uygulamaya son verildiğinden söz konusu fon yolu ile 1977 yılında herhangi bir gelir temin edilmesi beklenmemektedi 
1 000 lira tutarında bir gelir tahminine yer verilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öneelkıi yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miıktar Fark Oran c/< 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

5,0 — 
1,0 39,2 
— 63,3 
1,0 16,1 

10,0 — 
16,0 — 

+ 38,7 — 
+: 24,1 + 61,4 
— 47,2 — 74,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEKEL ZAMLARI FONU 

Kesim . 3 Mad'de : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yer alan bir madde ile 1571 sayılı Kanunda yer alan «Deprem Fonu»na ait gelirin bu 
yılında 1 milyar 644 milyon 998 bin lira tutarında gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER {Milyon TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
! <)7f> 

'Bütçe 
Tahmini 

- - • 

— 
747,0 

— 
1 017,1 

G E R Ç 

Bir öncökii 

Mıifctar 

__ 
— 
— 

58,1 + 
— — 

V 400,0 (*) + 

E K L E Ş M E 

yıll'a göre değişine 

Fark Oran % 

— 

— — 
— — 

58,1 — 
58,1 — 100.C 

1 400,0 — 

('•'••) 7 aylık gerçekleşmeye t>öre geçici lalımın. 
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Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLU-
NACAK 

Kesıim : 4 'Makide n 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 yıhn'da bu kalemden herhangi bir hasılat beklenmemektedir. Maddenin muhafazası için I 000 lirali'k gelir tahminin 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

'Bîr öncelkli yıia göre dleğüşme 
(Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

5,0 14,3 :+ 9,8 + 217,7 
6,0 20,4 + 6,1 + 42,6 

25,0 — — 20,4 — 100,0 
10,0 — — — 

- - < * ) -

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeKrin Çeşkli : KESENEKLER VE KARŞILIKLAR FONU 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynatan 1977 yfhrida 5 milyon lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER <MMtyxm TL.) 

Yıl 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

T 200,0 
500,0 
800,0 
21,0 
90,0 

3,0 

O E R ç E K L E Ş M E 

Bir ömcefkli yıla göre değjişme 

Miktar 

!1 368,1 
378,6 

1 851,0 
216,2 

14,8 
40,0 (*) 

+ 
— 
+ 
— 
— 
+ 

Fark 

803,9 
989,5 

1 472,4 
1 634,8 

201,4 
25,2 

Oran 

+ 
— 
+ 
— 
— 
+ 

% 

142,4 
723 

388,9 
88,3 
93,1 

169,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmil 
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1977 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ GENEL GERE 
Anayasanın 126 ncı maddesi, Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişileri harcamalarının yılhk büt 

ve 94 ncü maddesi hükümleri ile, genel ve katma bütçe li kanun tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporun malî yılba 
Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulma zorunluluğunu getirmiştir. 

1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile eknomiyi bir bütün halinde ele alan Millî Bütçe Tahmin Raporu, Anayasanın ö 
Hükümet tarafından hazırlanarak Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu bütçeyi, Devlet daire ve müesseselerinin yıllık gelir ve gider tahminlerini göstere 
yetki veren bir kanun olduğu şeklinde tarif etmiştir. 

İlk hazırlandıkları tarihten bu güne kadar gerek miktar, gerekse muhteva bakımından büyük bir gelişme gösteren bütçel 
Ekonomik sorunlarını çözümlemek bakımından Hükümetlerin en büyük bir politika aracı olma niteliğini kazanmışlardır, 

Bu bakımdan 1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile bu tasarının eki cetvellerin daha önceki bütçelere oranla bir kısım ö 
şımaları tabidir. 

Her geçen gün bütün alanlarda önemli gelişmelere sahne olan memleketimizin sosyal ve ekonomik dengelerini sağlamak, 
artırmak, bunları sağlayacak biçimde Devlet hizmetlerini geliştirmek ve millî kaynakların en rasyonel şekilde kullanılmasını t 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve eki cetveller düzenlenmiş bulunmaktadır. 
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1977 YILI BÜTÇE KANUNU ' TASARISINA İLİŞKİN MAD 
BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ve Denge 
1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının birinci maddesi, genel bütçeye giren dairelerin kendilerine mevdu h 

kullanacakları ödenekleri belirlemektedir. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, program bütçenin niteliği icabı ödenekler bir tek (A) cetvelinde toplanmakta, (A 

program, proje ve faaliyetlerden oluşmaktadır. Ancak, bütçedeki harcamaların cari, yatırım ve transfer ilişkisini mu 
cari, harcama türü (2) olanlar yatırım ve harcama türü (3) olanlar da transfer harcamalarını gösterecek biçimde dü 

Tasarının 2 nci maddesi, 1977 malî yılında çeşitli kaynaklardan sağlanması tahmin olunan genel bütçenin gelirle 
Üçüncü madde, birinci maddede yer alan ödenek miktarı ile ikinci maddede gösterilen gelirler arasındaki gelirler 

lık menfî farkın, iç borçlanma ile karşılanacağım tespit etmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe Uygulama Esasları 
Bütçenin uygulanması sırasında, gelir tahsilatı ile giderlerin yapılması farklı devrelerde ağırlık kazandığından, m 

dan vermemek için 4 ncü madde getirilmektedir. Dağıtım esasları, Maliye Bakanlığınca düzenlenecek bir (Yıllık Bü 
Ayrıca* Ekonomik ve malî şartların olumsuz bir yönde gelişmesi halinde, bütçe dengesini korumak üzere ödenek 

tutmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 
Program Bütçenin uygulanmasına henüz yeni başlanmış olduğundan personel masraflarının program, alt progr 

şekilde dağıtılmadığı ve bu yönden aktarma işlemlerinin çok sayıda olabileceği düşünülerek, aynı kuruluş bütçesi içind 
arasında aktarma yapmaya imkân sağlamak üzere 5 nci madde düzenlenmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesi, genel bütçeli dairelerin bütçelerini oluşturan program, alt program, faaliyet ve projele 
meti yürütecek kuruluş bütçelerine aktarılabilmesi için Maliye Bakanına yetki vermektedir. 

Program Bütçenin uygulanabilmesi için 1976 yılı Bütçe Kanununda olduğu gibi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiy 
bütçe uygulaması ile ilgili bulunan bazı deyimlerin, bu bütçe düzenindeki hangi deyimlere tekabül ettiği, tasarının 7 n 

8 nci madde, bütçe uygulaması sırasında ve hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda, yeni harcama kalemlerinin Maliy 
üzere teklif edilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Malî Politikaya İlişkin Hükümler 
9 ncü 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 M 
maddedir. 

Tasarının 10 ncu maddesi hükümleriyle, cari malî yıl içinde kamu iktisadî kuruluşları tarafından yeni kadro ihd 
lığının uygun görüşünün alınması hususu öngörülmektedir. 
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Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla döner sermayeli müesseselerde çalıştırılan memur adetlerinin bilinmesi gerekli oldu 
izlenmesi yönünden, bu kuruluşlarda çalıştırılan işçi adetlerinin bilinmesinde de yarar görü?mektedir. Bu nedenle, tasarının 
malî yıl içinde çalıştıracakları işçi kadrolarının vize ettirilmesini öngörmektedir. 

Tasarının 12 nci maddesiyle getirilen hükümlerle kamu sektöründe sözleşme ile istihdam edilen personele, aylıklı person 
ücret Ödenmesini önlemek amacı ile, yeni esaslar getirilmektedir. 

Tasarının 13 ncü maddesi, kuruluşların geçen yıllardan doğan ve karşılıkları ilgili yıllar bütçelerinde bulunan borçları iîe 
gereken malî ve sosyal haklarla ilgili karşılıksız borçlarının ne şekilde tasfiye edilebileceğine dair hükümler getirmektedir. 

Tasarının 14 ncü maddesinde yer alan hükümle ilama bağlı borçlarla emekli ikramiyesi ödeneklerinin gerektiğinde artırılm 
kılınmaktadır. 

Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarını düzenleyen 15 nci madde hükmüne göre, Hazinenin nakit dur 
verile emri muhtevası emanet hesaplarına alınacak ve nakit durumu elverişli oldukça tedricen ödeme yapılacaktır. 

Ancak, bazı katma bütçeli idarelerin yıl içinde fiilî gelir ve gider durumlarına göre bu yardımın bir kısmına ihtiyaçları 
gibi hallerde Hazine yardunına ait Ödenekten lüzumsuz hale gelen miktarların iptali ve lüzumlu kısmmm bütçe emanetler 
sunda madde hükmü yetki vermektedir. 

16 nci madde ile, yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışındaki herhangi bir projeye yatırım 
(Silâhlı Kuvvetler ve Nato Enfrastrüktürünün gerektirdiği hizmetlerle, RE-MO programı içinde yer alan hizmetler hariç) 

Tasarının 17 nci maddesi, dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı olarak açılmış bulunan akreditiflerle, genel 
Malzeme Ofisinden alınacak taşıt bedelleri için açılmış kredilerin mahsup sürelerini düzenlemektedir. 

18 nci maddede yer alan hükümlerle, ülkemizin sosyal, ekonomik ve malî alanlardaki sorunlarının çözümlenebilmesi için 
çeşitli fonlar tesis edilmektedir. 

19 ncu madde ile; 299 sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji sahasında Hukukî mesuliyete dair sözleşmenin) 7 nc 
hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneğin, Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe kaydı ile tediye şart ve es 
kanlığına yetki verilmesi istenilmektedir. 

20 nci madde, çeşitli idare ve kurumların yatılı okullarla yabancı memleketlerde okutacakları öğrenciler için bütçelerin 
intikal şeklini tespit etmektedir. 

21 nci madde, bir kısım kamu kurumlarıyle dernek lerin ve Mahallî İdarelerin Bayındırlık Bakanlığı ve Köyişleri Bakanlı 
bedellerinin, bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan da ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamak, yıl içinde harcanmayan kı 
kân vermek amacıyle hazırlanmıştır. 

22 nci madde, Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirine yıl içinde yapacakları çeşitli hizme 
masının mümkün olabilmesini sağlamak üzere getirilmiş bulunmaktadır. 

23 ncü madde, bir kısım dairelerin yıl içinde sağlanan bağış ve kredilerden yaptıkları ithalât dolayısiyle navlun bedeller 
lunmamasından çıkacak güçlükleri gidermek için konulmuş bir maddedir. 
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24 ncü madde, 1977 malî yılında Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu 
me ve eşya bedellerinin bütçeye intikal şeklini düzenlemektedir. 

Tasarının 25 nci maddesi, Millî Savunma Bakanlığı bütçesine konulan ödeneklerle adı geçen kuruluşça yabancı ülke 
olarak alınan paraların Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine ödenek olarak yazılmasını temin etmek üzere hazırlanmış 

26 nci madde, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin, «Etüd ve Proje giderleri» tertibindeki ödeneğin, belli maksatl 
li tertiplerine ne suretle aktarılacağım belirtmekte, aynı maddenin son fıkrası diğer kamu kuruluşlarına bu tertipten ödeme 

Gerek Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince bağış yoluyla ve gerekse sair suretle bütçelere 
amacı gerçekleştirilmiş veya miktar bakımından amacın gerçekleştirilmesi için yetersiz duruma düşenler, yıllardanber 
retmektedir. Bunların bütçelerinden silinmesinde yarar görüldüğünden, bunu temin etmek üzere 27 nci madde hükümler 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler : 
Tasarının 28 nci maddesi, birinci madde ile verilmesi teklif olunan ödeneklerin dağılımını gösteren ve bu tasarının 

göstermektedir. 
29 ncu madde, 1977 malî yılında Devlet gelirlerinin özel Kanunlarına göre tarh ve tahsil işlemlerinin devam edeceği 

maddeler ise, (B) cetveline ilişkin olarak çeşitli kaynaklardan doğan İmkânların gelir bütçesine irat kaydedilmesini temin 
Tasarının 33 ncü maddesi, çeşitli kanunlar gereğince Bütçe Kanununa eklenmesi zorunlu bulunan (C), (Ç), (G), (M 

hükümler ihtiva etmektedir, 
Tasarının 34 ncü maddesi, 6245 sayılı Harcırah Kanununun çeşitli maddelerine göre bütçe kanunları ile tespiti gereke 

(H) cetveline ait bulunmakta ve bu cetvele ilişkin hükümleri düzenlemektedir. 

İKİNCİ KISIM : Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM : Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler : 
Tasarının 35 nci maddesi, 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü madde 

Kanunu ile tespiti öngörülen katesayı ile 14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesine göre bütçe 
sayıyı belirtmektedir. 657 sayılı Kanunun değişik 154 ncü maddesine istinaden belirtilen katsayı özel kanunlardaki atıfl 
Askerî Personel için de geçerli olmaktadır. 

Tasanda yer alan 36 ve 37 nci maddeler, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara verilmiş olan kadrolarla 
lara tahsis edilmiş bulunan kadroların 1977 malî yılında da muhafazasını sağlamakta ve kadro işlerine ilişkin çeşitli durum 

38 nci madde, 1977 malî yılında, belli hizmetler için kadro ihtası ve bazı kadroların iptali durumlarını düzenleyici hük 
Tasarının 39 ncu maddesi, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet İVTeclisi ile bazı kuruluşların person 

mesine imkân sağlamak üzere teklif edilmektedir. 
Tasarının 40 nci maddesi ile getirilen hükümlerle, üniversitelerin, mevcut kadrolarının 11)77 malî yılında da kullanılm 

üyelerine maaş ödenmesine olanak sağlanmaktadır. 
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Tasarının 41 ve 42 nci maddelerinde yer alan hükümlerle sürekli görevle yurt dışına atanan veya 7/414 sayılı kararnam 
murların aylık durumları düzenlenmektedir. 

Tasarının 43 ncü maddesi, kurumların yabancı uyruklu oldukları için intibakları yapılamayan personelinin 1977 malî yı 
bilmelerine imkân sağlamak için getirilmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Sosyal Yardım ve Yan Ödemeler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Hazine İşlemleri : 
Tasarının 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 ncü maddelerinde yer alan hükümlerle 657 sayılı Devlet Memurları K 

leri Personel Kanunu ve 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanunu hükümlerine göre kamu personeline verilmesi zorunlu b 
mahrumiyet yeri ödeneği, ikramiye ve mükâfatlar, yiyecek yardımı, fazla çahşma 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 54 ncü maddesi, Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemelerin zamanında yapılab 
receği mevsimlik dalgalanmalardan ödemelerin etkilenmesini önlemek üzere en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları çıkarara 
kılmaktadır. Bu madde, aynı zamanda, T. C. Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesi esaslarına göre T. C. Merkez B 
mesine de imkân tanımaktadır. 

Üçüncü maddede belirtilen miktardaki gelir - gider farkını kapatmak için tahvil ihraç olunacaktır. 55 nci madde, Hüküme 
da tahvil çıkarma yetkisi tanımaktadır. 

56 nci madde ile getirilen hükümlerle : 
a) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan belli program, proje ve yüklemlere ili 

imkânların bütçe hesaplarına intikal şeklini, 
b) Yabancı devlet ya da uluslararası kurumlarla yabancı banka ve kurumlardan sağlanan proje kredilerinden daha fa 

takdirde, bunları bütçeye geür 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 ödemel 
Bakanlığı 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 hesaplarından görülmesi 

Tasarının 57 nci maddesinde yer alan hükümle, yabancı devletler, Uluslararası kurumlar veya yabancı banka veya kur 
bazı kredi anlaşmalarından sağlanacak imkânların, belli bir projenin finansmanında kullanılması ve özel sektör için trans 

58 nci madde ile, dış finansman miktarını artırmak maksadıyle Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacak kredi anlaşmalarını 
kili kılan 244 sayılı Kanunun şümulünü genişletmek amaç edinilmiştir. 
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Üçüncü Beş Yıllık Planda ve 1977 yılı programında yer alan yatırımların ve ihracatın teşvik gayesi ile orta ve uzu 
dım sağlamak amacını gerçekleştirmek için, 10 .2 .1973 tarih ve 7/5822 sayılı Kararnamede veya bu konuda yeniden çık 
re selektif kredi fonundan faiz farkı iadesine 1977 yılında da devam olunmasını teminen 59 ncu madde hükmü sevked 

60 ncı madde, daha etkin bir nakit idaresi sağla mak amacıyle, Hazine hesaplarına intikal etmeyen ve nakit idare 
paraların 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 gün 
7/10500 sayılı, 9 . 9 . 1975 günlü ve 7/10624 sayılı Kararlar uyarınca ihracatta vergi iadesi uygulamakta ve 6 . 6. 1975 gün 
yapılan ihracat da bu uygulamadan yararlandırılmakta dır. 

Sözü geçen kararlara göre yapılan ödemelerin sıhhatini kontrol amacıyle Maliye Bakanlığınca gerektiğinde incele 
olunan vergi iadelerinin 6183 sayılı Kanuna göre geri alınmasını temin etmek için 61 nci madde düzenlenmiş bulunmakta 

İKİNCİ BÖLÜM : Hazine ve Kami! Kuruluşları İlişkilerine ait Hükümler : 
62 nci madde ile, 440 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca yapılan İktisadî Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu 

tırım ve Finansman Programında ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanabilmesi için 1211 sayılı M 
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 suretiy 

63 ncü madde, genel ve katma bütçeli idarelerin, döner sermayeli kuruluşların, kamu ekonomik kurumlarının ve b 
zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan Maîî Planlama konusunda çalışmalara girilmesini sağlamak ve ilg 
çeşitli borç ve alacak hesaplarının tasfiyesini temin etmek, borç ödemelerinde gecikmeyi önlemek ve finansman progra 

64 ncü madde ile belediyelerle belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 31 . 12 . 1971 tarihi itibariyle İller Bankas 
bakiyelerinin terkini amaç edinilmiştir^ 

65 nci madde ile, 347 sayılı Kanun ile 1977 malî yılında ödenmesi gereken T. C. Merkez Bankasına olan ve tah 
hazine imkânlarının müsaadesizliği nedeniyle ertelenmesi öngörülmektedir. 

66, 67 ve 68 nci maddelerle getirilen hükümlerle kamu ekonomi kurumlarının sermaye artırım ve kârlarına ilişkin 
ayrıca, Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesine ilişkin bazı mahsup işlemlerinin yapılabilmesi sağlanılmış olmakta 

69 ncu madde, 440 sayılı Kanuna ta'bi Kamu İktisadî Kuruluşlarının programlanan kendi imkânları dışındaki fina 
kası kanalıyle giderilmesini sağlamak üzere teklif olunmaktadır. 

Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve diğer kamu iktisadî teşebbüsleri 
kuruluşlara olan ve daha sonra doğabilecek borçlarını tasfiyede özel hükümlerin bulunmaması halinde güçlükler çekilm 
intikal eden bu kabil pürüzlerle 1977 malî yılında doğabilecek pürüzlerin halli amaçlanmaktadır. 

71 nci madde, kamu iktisadî kuruluşlarının birbirleri ve hazine ile olan borç ödemelerinde gecikmeleri önlemek ve 
getirilmektedir. 
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72 ncı maddede öngörülen hükümlerle, Karayolları Genel Müdürlüğünün dış borçlarının ödenme esasları tespit olunmakta 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 920 programında bulunan ödeneklere dayanılarak Hazinece Kamu İktisadî Teşebbüslerine ya 

"*338 sayılı Kanuna göre vergilendirilmesini önlemek amacıyle 73 ncü madde teklif edilmiş bulunmaktadır. 

74 ncü madde ile, 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca İktisadî Devlet Teşekküllerinin ürettikleri mal ve hizmetl 
alan ve fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit edilen ve tespit olunan fiyatların maliyetin altında olması halinde doğ 
yıllık programa aykırı olmamak kaydiyle Bakanlar Kurulunca verilecek görevlerden doğan zararların kuruluşları finansm 
kilde ödenmesini temin amacı güdülmüştür. 

75 nci madde, destekleme alımları ile görevlendirilecek kamu iktisadî teşebbüslerinin finansman ihtiyaçlarını temine matu 

DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler : 
Tasarının 76 ncı maddesi, köy yolları ile köy içme suyu yapımlarında, Köy İşleri Bakanlığının 6200 ve 5339 sayılı Kanu 

Yararlanabilmesine imkân sağlamak üzere teklif olunmaktadır. 
186 sayılı Kanunla Jandarma, Subay, Askerî memur ve astsubayları için lojman inşası kabul edildiği halde bunların ba 

Kanunda yer almmaıştır. Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onarım idame ve muhafazalarına dair 1 
Komutanlığına ait lojmanları da kapsayacak şekilde değişiklik yapılıncaya kadar mezkûr kanun 77 nci madde ile bu şekilde ge 

Tasarının 78 nci maddesi, Muhasebe-i Umumiye Kanununun 108 nci maddesinde merkez için tespit edilen mahsup sü 
biteceğini belirlemektedir. 

Halen kuruluşların burslu okuttukları öğrencilerin mezun olmaları üzerine her yıl büyük miktarlara ulaşan kadrolar i 
Diğer yandan, uygulamada birliği sağlamak üzere bursların da kredi şeklinde verilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca halen bu 
krediye dönüşmesini istemeyenlerin statüleri değişmemek suretiyle, bursların kredi haline çevrilmesi tasarı nın 79 ncu madde 

80 nci Madde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtının ihtiyaçları için ith 
lecek akaryakıt ve madenî yağlarla savaş, araç makine ve teçhizatın gümrük ve istihsal vergisi muafiyetini getirmektedir. 

Tasarının 81 nci maddesi, Devletin alacak ve borç hesaplarında, lira kesirlerinin atılmasını ya da liraya çıkarılmasını sağl 
maktadır. 

Tasarının 82 nci maddesi, genel Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli idarelere de uygulanacağını belirtm 

Tasarının 83 ncü maddesi, 1381 sayılı Kanuna göre Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde yer alması gereken yol yenileme, yol 
1977 yılında Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer almasını sağlamak üzere getirilmektedir. 

Tasarının 84 ncü maddesi ile Malî yıl içinde bütçe olanaklarının elvermemesi nedeni ile uygulanmayacak veya bütçeye ko 
cak hükümler sayılmaktadır. 

Tasarının 85 nci maddesi, 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Kuruluş Kanunundaki malî hükümlerin 28 . 2 . 1978 tari 
maktadır 

86 ve 87 nci maddeler, bu kanunun yürürlük ve yürütme esaslarını belirlemektedir. 





^HÜKÜMETİN TEKLİFİ) 

1977 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 (217 436 151 500) lirahk ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi : 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağh, (B) işaretli cetvelde göste

rildiği üzere (199 436 151 500) ura olarak tahmin edilmiştir. 

Denge : 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 

(18 000 000 000) liralık fark, iç istikrazla karşılanacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe Uygulama Esasları : 

Ödenek Dağıtımı : 

MADDE 4. — a) Birinci madde ile verilen ödenekler Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanacak (Yıllık Bütçe Uygulama Talimatı) ile dağıtılır. Yatırını ve 
yatırımla ilgili ödenekler Bütçe Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
serbest bırakılır. 

b) Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekonomik şartlar gozönünde 
tutularak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bu ödeneklerden % 10'a (Taşıt 
alımlarında % 30a, iç ve dış geçici görev yolhıklannda % 20'ye) kadar bîoke 
etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(BÜTÇE KARMA KOMİSYO 

1977 Yılı Bütçe Ka 

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ve De 

Gider Bütçesi : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren d 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (222 949 

«Genel Bütçeye giren dairelerin bütçel 
ödeneklerin (Devlet Borçlan, Millî Savunm 
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî 
larında yer alan ödeneklerin tamamı hariç) 
Bütçeli İdareler hakkında da uygulanır. 

Gelir Bütçesi : 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirler 

ği üzere (203 449 003 512) lira olarak tahmin 

Denge : 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı 

(19 500 000 000) liralık fark iç istikrazla karş 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe Uygulama Esa 

Ödenek Dağıtımı : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü madde 



(Hükümetin teklifi) 

Aktarma : 

MADDE SJ — Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin 
program, altprogram, faaliyet ve projelerinde yer alan aylık, ücret, sosyal yar
dımlar, ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, ödüller ve ödeneklere ilişkin harca-
ma kalemlerinden, aynı kuruluş bütçesi içinde olmak şartsyîe diğer program, 
altprogram, faaliyet ve projelerdeki aynı harcama kafeinlerine ödenek, aktar
maya Maliye Bakam yetkilidir, 

MADDE 6<J — Genel bütçeye dahil dairelerle katına bütçeli idarelerim 
programları arasında yer aîan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri;, smaM yıl 
içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, îlgiO kuruaısin' 
isteği üzerine, aktarmaya ve buna ilişkin işlemleri yapmaya Maliye Bakanı' 
yetkilidir. 

Malî yıl içinde diğer bir daireye veya idareye aktardan ödeneklerle ilgili 
hizmetin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

Deyimler : 

MADDE 7. — 1050 sayılı Muiıasebeî Umumiye Kamunu ile diğer kanun
larda ve bu kanunda yer alan : 

a) «Fası!» ve «Bölüm» deyimleri, bütçe sınıflandırmasındakl «Program» 
deyimini; 

b) «Kesim» deyimi, «Altprogram» deyimini; 

c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde «Faaliyet» 
veya «Proje» deyimlerini; 

d) «İlgili hizmet tertibi» deyimi, ait olduğu prograımn, altprogramm, 
faaliyet veya projenin ilgili harcama kalemlerini; 

ifade eder. 

8 

I (Bütçe Kanrui K 

i A kîarma 

\ MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6.. — Tasarının 6 neı 

Deyimler : 

MADDE 7. — Tasarının 7 ne 



(Hükümetin teklifi) 

Yeni Harı ama 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. 

, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Malî Politikaya İlişkin Hükümler : 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol : 

MADDE 9. — A) Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil dairelerle katma 
bütçeli idarelerde, harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili 
bir bütçe politikası yürütmek amacı ile giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve 
kararnamelerin uygulanmalarım düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almaya, 
standartları tespite ve takyitler koymaya yetkilidir. 

B) Maliye Bakam, kuruluşların hizmet programlarının etkin ve tasarruflu 
bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile genel bütçeye dahil daireler 
ile katma bütçeK idarelerin ellerinde bulunan motorlu nakil vasıtaları ile iş ma
kinelerine iMşkin gerekli standartları tespite ve takyitler koymaya yetkisidir. 
Kuruluşlar, bu konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca istenilen bilgileri ver
mekle yükümlüdür. 

C) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve 
fakat katma bütçeli idare durumunda: bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş 
kamu kuruluşlarının hizmet programlarını yıl içinde düzenlemeye ve bunlar 
için harcamalar ve istihdam esasları yönünden gerekli standartları tespite ve 
takyitler koymaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu madde hükmü özel İdareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlarla 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kadroları : 

MADDE 10. — Kamu İktisadî Teşebbüslerince malî yıl içinde ihdas OMB-
aacak memur kadroları ve kadro Unvan değişikliği için önceden alâkalı Bakan
lığın uygun görüşü alınır. 

(Bütçe Karana Komisy 

Yeni Harcama Kalemleri Açılması : 

MADDE 8, — Tasarının 8 nei madde 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Malî Politikaya 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol: 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu madd 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kadrolar 

MADDE 10. — Kamu İktisadî Teşeb 
şacak memur kadroları ve kadro unvan d 
ğın uygun görüşü alınır. 



(Hükümetin teklifi) 

Yatırımcı kuruluşların sözleşmeli personel istihdamını hangi esaslar dahilin
de yapacakları, Mart ayında Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir çerçeve karar
namesi ile tespit olunur. 

17.2.1972 tarih ve 7/3968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara ek 
olarak çıkarılan kararlar kapsamına giren kadro İhdas ve deşiğikliklcri için mev
cut hükümlerin tatbikine devam olunur. 

Devamlı İsçi Kadroları : 

MADDE 11. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve dö
ner sermayeli kuruluşlar, Malî yılın ilk ayı içinde, Î976 Malî yılında istihdam 
edilen devamlı işçi miktarını aşan işçi kadro cetvellerini ilgili bakanlığın tas
vibi alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirirler. 

Vize edilen kadro adetlerini aşan devamlı işçi istihdamı için ayrıca Malî 
yıl içinde ilgili kuruluşlarca düzenlenecek işçi kadro cetvellerinin Maliye Ba-
kanlığınca vize edilmesi şarttır. 

Bu madde hükmü sözleşmeli personel içinde uygulanır. 
e 

Kamu Personeli Ücretlerinin Üst Sınırı : 

MADDE 12. — MaK yıl içinde; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçen* 
idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, özel idareler, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinde (Sermayesinin yansından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait 
olanlar daMI) özel ve toplu sözleşmelerle istihdam olunan personele ödenecek üc
retler ile sağlanan nakdî ve aynî menfaatlerin yıllık tutarlarının onikide birinin 
gayri safi miktarı (25 000) lirayı geçemez. 

Uçucu, uçuş hizmetlerinin teknik ve yönetim sorumluluğu ile görevli per
sonel ile yurt dışı .deniz ulaşımı hizmetlerinde görevli gemi kaptanı, baş mü
hendis, güverte ve makine zabıtanı ve bunların teknik ve yönetim sorumlulu
ğunda bulunan personel hakkında 1 nci fıkrada belirtilen miktar Maliye Ba
kanının olumlu görüşü alınmak kaydıyle 1 misline kadar artırılabilir. 

(Bütçe Karma 

Yatırımcı kuruluşların sözleşm 
linde yapacakları Mart ayında Bak 
rarnamesi ile tespit olunur. 

17 . 2 . 1972 tarih ve 7/3968 
olarak çıkarılan kararlar kapsamına 
cut hükümlerin tatbikine devam olun 

Devamlı İsçi Kadroları : 

MADDE 11. — Genel Bütçeye 
ner sermayeîi kuruluşlar, Malî yılı 
edilen devamlı işçi miktarını aşan i 
alınırdık sureciyle, Maliye Bakanlığın 

Vize edilen kadro adetlerini aş 
içinde ilgili kuruluşlarca düzenlenec 
ca vize edilmesi şarttır. 

Bu madde hükmü sözleşmeli per 

Kamu Personeli Ücretlerinin Üs 

MADDE 12. — Malî yıl içind 
li idareler, döner sermayeli kuruluş 
Teşebbüslerinde (Sermayesinin yarı 
ait olanlar dahil) özel ve toplu sözle 
ücretler ile sağlanan nakdî ve aynî 
nin gayrisafi miktarı (40 000) lirayı g 

Uçucu, uçuş hizmetlerinin tekn 
sonel ile yurt dışı deniz ulaşımı hiz 
dis, güverte ve makine zabitanı ve 
bulunan personel hakkında 1 nci f 
olumlu görüşü alınmak kaydıyle 1 



(Hükümetin teklifi) 

Aynî menfaatler, sözleşmeler itibariyle, Maliye Bakanınca görevlendirile
cek üç kişilik bir kurul tarafından değerlendirilir,; Limiti aşan sözleşmelerin 
yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığa, takdirde, limiti aşan kısım gelir büt
çesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydolunmak üzere Hazineye yatırılır. 

Bu madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun hükümle
rine göre takibat yapılır. 

Borç Ödemeleri : 

MADDE 13. — A) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idare
lerin geçen ve eski yıllara ast karşılıklı borçları «Geçen ve eski yıllar karşı
lıklı borçları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde; 

a) 1976 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili okluk
ları hizmet tertipierindeki Ödeneklerinden bu faaliyete, 

b) 1928 - 1975 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebci Umumiye Kanu
nunun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1977 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipierindeki 
veya 100 kod numaralı personel giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç 
olmak üzere aynı veya diğer program tertipierindeki ödeneklerden bu faali
yete, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

B) Personel kanunlarına göre ödenmesi gereken malî ve sosyal hak
larla ilgili karşılıksız borçlar, Maliye Bakanlığı Bütçesine bu amaçla konulan 
ödenekten, ilgili daire veya idarenin aynı maksatla açılacak programlardaki 
tertiplerine aktarılacak ödenekten ödenir. Bu konuda gerekli işlemleri yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Komisy 

Ayni menfaatler, sözleşmeler itibariyle 
üç kişilik bir kurul tarafından değerlendiri 
düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, l 
lacak özel bir tertibe gelir kaydolunmak ü 

Bu madde hükümlerine uyulmaması ha 
göre takibat yapılır. 

Borç Ödemeleri : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü ma 



(Hükümetin teklifi) 

İlâma Bağlı Borçlarla Emekli Sandığına Ödemeler : 

MADDE 14. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile katma bütçelerde yer alan 
«Emekli Sandığına ödemeler» ve «İlâma bağlı borçlar» faaliyetlerindeki öde
neklerin yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı : 

MADDE 15. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirme ama-
cıyle, Maliye Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve mu
kabili ilgili katma bütçenin (E) işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlar
dan, bu maksada göre, fazla okluğu tespit edilen kısımları Malî .yıl sonunda 
ilgili idarelere ödemeyerek iptal etmeye; (B) işaretli cetvelde gösterilen mik
tarlardan fazla olarak kullanılan dış proje kredisi karşılıklarım ise kullanıl
dıkça Hazine yardımından indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle yıh içinde nakden öden
meyen kısımlar, gelecek yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü hariç) kesin-
hesaplarma göre Maliye Bakanlığınca tespit o ki nacak bütçe fazlalara genel 
bütçeye gelir kaydolunur. 

Kesinhesabm kanunlaşmasından sonra, fazla, tahsil edildiği anlaşılan mik
tar iade, noksanı katma bütçeli idareden tahsil olunur. 

Yatırım Harcamaları • 

MADDE 16. — Yılldi programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan pro
jeler dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silâhlı 
Kuvvetler Bütçesinin programlarmda 2 ödenek türü içinde yer alan savunma 
sektörü altyapı inşa ve tesisleriyle, NATO Enfrastrüktür'ün gerektirdiği inşa 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE - MO programı içerisinde 

(Bütçe Karma K 

İlâma Bağlı Borçlarla Emekli S 

MADDE 14. — Tasarının 14 n 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine 

MADDE 15. — Tasarının 15 n 

Yatırım Harcamaları 

MADDE 16. — Tasarının 16 n 



(Hükümetin teklifi) 

yer alan ahin ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilâtı vizesine tabi olmayıp, 
yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz 

Proje ismi zikredibneyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu 
olarak verildiği hallerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına 
dair ilgili Bakan tarafından onaylanmış programlarda gösterilen işler esas alınır. 

1977 yık programına ekli yatırım projeleri için programla tahsis edilen öde
neklerden başka projeler ve amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu de
ğişiklikler için «1977 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlen
mesine dair» kararda yer alan usullere uyulur. 

Yatırım programı ve buna bağlı ek yatırım cetvellerinin Resmî Gazetede 
neşrine kadar, tahsisatı bütçede yer alan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş 
bulunan yatırım projelerini ihale etmeye ve taahhütlere girişmeye hizmeti ya
pacak Bakan yetkilidir. 

Bu hüküm Kamu İktisadî Teşebbüsleri için uygulanmaz. 

Yurt Dışından Sağlanacak Malzemelerle Devlet Malzeme Ofisinden Alı
nacak Taşıtlara Ait Kredilerin Mahsup Süresi : 

MADDE 17. — Dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı olarak 
1050 sayılı Mufeasebeî Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi gereğince açıl
mış bulunan kredilerin akreditife tahsis olunan miktarlarından, Malî yılın SOK 
günü itibariyle bedeli muhabir bankaya transfer edilmek suretiyle çözalmüş 
bulunan kısma tekabül eden ınaü tutarları mahsup devresi somuma kadar yıh 
bütçesinden mahsup edilir. Zorunlu hallerde bu süre içinde mahsup sağlana
mazsa bu gibi dış alımlarda 3010 sayıh Kanun hükümlerini uygulamaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Malzeme Ofisine yatırılan taşıt bedellerinin karşıhğındaki arabala
rın, paranın yatırılmasından en geç bir ay zarfında teslimi şarttır. Devlet Mal
zeme Ofisi bir ay zarfında teslim edemediği taktirde paranın yatırılmasını! talep 
edemez. Bu takdirde taşıta ihtiyacı olan kuruluşlar, ilgili Bakanın ohrru ite bu 
taşıtları veya eş maksattı taşıtı iç piyasadan temin ederler. 

(Bütçe Karma Komisy 

Yurt Dışından Sağlanacak Malzemele 
cak Taşıtlara Ait Kredilerin Mahsup Süre 

MADDE 17. — Dış memleketlerden 
1050 sayih Muhasebeî Umumiye Kanunu 
bulunan kredilerin akreditife tahsis Oluna 
itibariyle bedeli muhabir bankaya transfe 
kısma tekabül eden mal tutarları mahsup 
mahsup edilir. Zorunlu hallerde bu süre 
d?ş alımlarda 3010 saydı Kanun hüküml 
kilidir. 

Devlet Malzeme Ofisine yatırılan taş 
rın, paranın yatırılmasından en geç bir ay 
zeme Ofisi bir ay zarfında teslim edemed 
lep edemez. Bu takdirde taşıta ihtiyacı ol 
bu taşıtları veya eş maksatlı taşıtı iç piyas 



(Hükümetin teklifi) 

Çeşitli Fonlara İlişkin Hükümler : 

MADDE 18. — A) Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel Ka
nunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve huniarın öngördüğü tüzük, 
yönetmelik ve karamaınckrin gerektirdiği harcamalar için, Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin (930 - Malî transferler) programının (09 - Diğer Malî transferler) 
aSlprogranunın (301 - Devlet Memurları Kanununun ve yönetmeliklerin gerek
tirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve 
katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer alan (110 - Aylıklar), 
(120 - Sözleşmeli personel, yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücretleri), (140 -
Sosyal yardımlar), (150 - Ek çalışma karşılıkları - üniversitelerin gece öğretimi 
ile ilgili fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti hariç), (160 - Tazminatlar ve 
ödüller), (170 - Ödenekler), (180 - Tedavi yardımı ve cenaze giderleri) harcama 
kalemlerine ve % 1 ek karşılıktan ile ilgili tertiplere yeteri kadar ödenek aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca 
ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan veya esas itibariyle gider
lerini kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel büt-
çeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygulan
maz. 

B) MaMye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî Transferler) programının 
(09 - Diğer Malı transferler) altprogramımn (302 - Önemli fiyat artışlarının ge
rektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödeneklerden, fiyatlarında önemli 
artışlar meydana gelmesi nedeni ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak inal 
ve Itizmetlerc ilişkin, genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet 
programlarındaki harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakam yet
kilidir. 

(Bütçe Karma Ko 

«Geçen malî yıl içinde Devlet 
bedelleri, taşıtların malî yılm bitimind 
tahakkuk evrakının tevdi olunması k 
nur.» 

Çeşitli Fonlara İlişkin Hükümler 

MADDE 18. — A) Devlet Me 
nunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Person 
yönetmelik ve kararnamelerin gerek 
Bütçesinin (930 - Malî transferler) pr 
programımn) (30 i - Devlet Memurlar 
ği giderler karşıhğı) faaliyetindeki öd 
ma bütçeli idarelerin hizmet programl 
leşmeli personel, yabancı uzmanlar v 
dımlar), (İ50 - Ek çalışma karşılıkla 
fazla çalışma ücreti ile konferans üc 
(170 - Ödenekler), (180 - Tedavi ya 
lerine ve % 1 ek karşılıkları ile ilgil 
Maliye Bakam yetkilidir. Gerektiğin 
nispetinde artırılabilir. 

Ancak giderlerini, kendi gelirleri 
kendi gelirleri ile karşılamakla berab 
Hazine yardımı alan katma bütçeli id 

«Hizmetlerini genel ve katma büt 
neklerle yürüten kurahışlann yukarı 
ilişkin ödenek ihtiyaçları «çin, münh 
camalarda kullanılmak üzere, Maliye 
transfer tertibine bu fondan aktarma 

B) Maliye Bakanlığı Bütçesini 
(09 - Diğer malî transferler) altprogra 
rektirdiği giderler karşılığı) faaliyetin 



(Hükümetin teklifi) 

Bu ödenek, gerektiğinde, Maliye Bakanınca 4 katma kadar artırılabilir. 
C) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî Transferler) programının 

(09 - Diğer Malî Transferler) altprograımnın (303 - Yatırımları Hızlandırma 
Fonu) faaliyetindeki ödenekten 1977 programının uygulanması, izlenmesi ve 
koordinasyonuna ilişkin kararname hükümlerine göre 1977 programına ek ola
rak kabul olunacak projelere harcanmak üzere genel bütçeli dairelerle katma 
bütçeli idarelerin hizmet programlarında mevcut veya yeniden açılacak proje
lerin ilgili harcama kalemlerine ve MaKye Bakanlığı Bütçesinin (920 - İktisadî 
Transferler ve Yardımlar) programına aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. Bu 
ödenek, Maliye Bakanınca artırılabilir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya esas itibariyle gider
lerini kendi gelirleriyle karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel büt
çeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygu
lanmaz. 

D) Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan genel ve katma büt
çeli kuruluşlarla Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları proje
lerinin çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk Lirası giderlerini karşılamak üzere; 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - MaE Transferler) programının (09 - Diğer 
Malî Transferler) altprogramının (308 - Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı 
sağlanan projelerin Türk Lirası giderlerini karşılama fonu) faaliyetindeki öde
nekten, genel ve katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki harcama 
kalemleri ile Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına yapıla
cak transferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinde mevcut veya yeniden 
açılacak olan harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Maliye Bakam bu ödeneği gerektiğinde ihtiyaç oranında artırabilir. Bu 
ödeneğin kullanış şekil ve harcama esasları Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

E) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî Transferler programının 
(09 - Diğer Malî Transferler) altprogramının (305 - Toplu iş sözleşmelerinin ge
rektirdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten, yapılmış ve 

(Bütçe Karma Komi 

tıslar meydana gelmesi nedeni ile Maliy 
hizmetlere ilişkin genel bütçeli dairelerle 
ramlarındaki harcama kalemlerine aktar 

Bu ödenek gerektiğinde Maliye Bak 

C) Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(09 - Diğer malî transferler) altprogram 
nu) faaliyetindeki ödenekten 1977 progra 
dinasyonuna ilişkin kararname hükümle 
kabul olunacak projelere harcanmak üze 
idarelerin hizmet programlarında mevcut 
harcama kalemlerine ve Maliye Bakanlı 
ve yardımlar) programına aktarmaya Ma 
Bakanınca artırılabilir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile 
rini kendi gelirleriyle karşüamakla bera 
çeden Hazine yardımı alan katma bütçe 
lanmaz. 

D) Uluslararası kuruluşlarca dış fin 
çeli kuruluşlarla Kamu İktisadî Teşebbü 
lerinin çeşitli nedenlerle yetersiz kalan T 
re; Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - M 
ğer malî transferler) altprogramının (308 
manı sağlanan projelerin Türk Lirası gi 
ödenekten, genel ve katma bütçeli kuru 
cama kalemleri ile Kamu İktisadî Teşeb 
yapdacak transferlerle ilgili olacak MaK 
yeniden açılacak olan harcama kalemler 
yetkilidir. 



(Hükümetin teklifi) 

yapılacak toplu sözleşmelerin getirdiği Malî yekleri karşılamak üzere geneli 
bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilgili harcama kalemlerine aktar
ma yapmaya ve bu ödeneği artırmaya Maliye Kakanı yetkilidir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile karşı by an veya esas itibariyle giderle
rini kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçe
den Hazine yardıma alan katma bütçeli idareîcr EÇSEÎ bu fakra hükmü uygu
lanmaz. 

F) Malîye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mn'.'i Transferler) program^iMi 
(09 - Diğer Malî Transferler) aitprögrasnHmn (3ü6 » Örsgös-ülemeycn giderler kar
şılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten, yerine getirilmesi zorunluluğu Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırılan olağanüstü hizmet ve giderleri karşılamak amacı ile 
genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında 
gerekli harcama kalemlerini açarak aktarına yapmaya ve bu maddeye göre yapı
lacak ödemelerin esaslarını saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek 
gerektiğinde, Maliye Bakanınca beş katına kadar artırılabilir. 

G) 1977 Malî yılı içinde : 
a) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali Transferler) prograMinm 

(09 - Diğer Malî Transferler) altprogranıınıra (307 - Yabancı ülkelere verilecek 
proje kredileri karalığa) faal iye tindeki ödeneği Bakanlar Kurulu Kararı ile 
tespit olunacak yabancı ülkelere açsîacak yatırım kredilerine tahsis etmeya; 

b) Kredinin verilme şekil ve şartlarım, uygulanacak faiz haddi ile gır?ü 
ödeme zaman, şekil ve şartlarını! tespite; 

e) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katma kadsr pMnmtaya.-, 
Maliye Bakam yetkilidir, 

H) Maliye Bakanlığı Büteesiırin (930 - Mali Transferler) prograr^ısne, 
(09 - Diğer Malî Transferler) aliprogramımn (304 - Yükseköğretimde kapasite 
artırana fonu) faaliyetindeki ödenekten, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzenine 
aynı Bakanlık veya üniversite ve akademiler bütçelerindeki hixKîet programls-
nnda yer alan harcama kalemlerine, münhasıran kapasite artışlarının gerektir
diği harcamaları karşılanmak amacı ile, aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

] (Bütçe Karma K 

Maliye Bakana hu edeceği gerek 
süL'ğİR kullansş şekil ve Fnjreaıaa esas 

jj E) Maliye töakaak^i kelee-s^î» 
Diğej* malî transferle!') 3Stwograîiitj;ai! 

I d?ğl ek fy'ldeık'er Lisrşiilıiğj) tuîüKyeiEnde 
İ irj^Mi d)y:L<,:^::'icii'i geikYL'ğİ ?:.ıiûi yvi 
| dairelerde katma bütçeli idarelerin il 

ödeıaeği SL i'i.&'î-iîaya Maliye Bakam ycıikl 
( Asscak, gtiLüe".'.'l̂ r.'.-iü keKel:"; gelirleri 
î cim kaildi geisrleriy-e karydîiâaakfej b 
> 
| den MaMîRe yani sim alan katma bBi 

s U) MnSiye Bakanlığı hiîtçcîîinira 
l Diğer malt transferler) altprogramım 
; L'aîîüiyetisıde yer alan ödenekten, ye-rü 
j tunca kararlaştırılan olağanüstü hfeex 
j bütçeye dahlü daireler kî kairaa bütçe 
! -harcama kskmlerâni açarak aktarma 
i ödemelerin esaslarını saptamaya Malîy 
! de, Malice Siakanınca hes katana kadar 
! 
) e]) V)ll İVME yıû .eesıee: 
I a) kfely..: L-^kaîîhğs biilçcsiniicTi 
; kîüğe;' r-Müiı transacr!-?»') altpro^raiiiiıris 
; krediferi i::arş?.hi>;;i) fisalîyeikıdekii öden 
j nıacak yabam.! ülkelere açrüaeîik yatart 
! h) F-ireddiiiilfi vedame şvhll ve ş 
; e<denıe /.aman, yeki! ve şartlarını tespi 
| e) BH eeerîeia, ^eî'ektsğsTîde b.:ş 
i yetkilidir, 
I 
| H) MaMyo Eak.aKkğ.! foiJİçe«;hEisıa 
i Dlşer EEHİS firnnsferler) altprograınmm 

;.O»ÎU) faalîyeiîEîdeki ödenekten, Millî 



(Hükümetin teklifi) 

Bu tertipte yer alan ödeneği gerektiğinde yeteri kadar artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

İ) MaKye Bakanlığı Bütçesinin, (940 - Sosyal Transferler) programının 
(04 - Sosyal Transferlerle ilgili fonlar) altprogramının (434 - Deprem Fomı) faa-
Byeündeki ödeneği, gerektiğinde, yeteri kadar artırmaya ve 1571 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde zikredilen T. C. Merkez Bankasında ihdas edilen (Deprem 
Fonu) hesabına tediyede buhınmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

J) Maliye Bakanlığı Bütçesinin, (940 - Sosyal Transferler) programının 
(04 - Sosyal Transferlerle ilgili fonlar) altprcgrammm (431 - Genel SağL>k Sigor
tası Fonu) faaliyetindeki ödeneği, artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili kanunun çıkması halinde, bu ödeneğin harcama seki' ve esasüarı Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanîıkîarmca müştereken îîazirfcmacak bir 
yönetmelikle beîü edilir. 

K) Maliye Bakanlığı Bütçesinin, (940 - Seyyal Transferler) programırısn 
(01 - T. C. Emekli Sandığına ödemeler) aStprogramının, (407 - 2022 sayılı yasaya 
göre ödenecek olan 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve sakatları'fi 
aylıkları karşılığı) faaliyetinden 1.7.1976 tarih ve 2022 sayın Kanuna sike bağ
lanacak aylıkların karşılığı olarak T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 
gerekli ödeme yapılır. Bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

L) Maliye Bakanlığı Bütçesinin, (940 - Sosyal Transferler) programlımı 
(04 - Sosyal Transferlerle ilgili fonlar) altprogramının (433 - Tarara Sigortacı Ftvmı) 
faaliyetindeki ödenek gerektiğinde Maliye Bakanlığınca yeteri kadar artürcîabiîir. 

Tarım Sigortası Kanununun çıkması halinde, bu kanunun uyguüa«ma<;!.y!e 
ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü giderler bu fondan karşılımın Ya
pılacak giderlerin esasları Maliye Bakanlığınca düzenlenecek bir yönelmeîikîe 
belli edilir. 

M) Maliye Bakanlığı Bütçesinin, (930 - Malî Transferler) programmtn 
(09 - Diğer Malî Transferler) aitprogrammm (312 - Geri kalmış bölgelere yar
dım fonu) faaliyetinde yer alan ödeneği geri kalmış bölgelerde yıl içinde prog-

(Bütçe Karma Komisyo 

bakanlık veya üniversite ve akademiler b 
yer alan harcama kalemlerine, münhasıran 
camaları kaşılamak amacı ile, aktarma yap 

Bu tertiple yer alan ödeneği gerektiğind 
llara yetkilidir. 

İ) Maliye Bakanlığı Bütçesinin, (940 
(04 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar) aitpro 
yetindeki ödeneği, gerektiğinde, yeteri kada 
1 ncî maddesinde zikredilen T. C. Merkez 
Fo?iu) hesabına tediyede bulumnaya Maliye B 

J) Maîiye Bakar/iHsğı Bütçesinin (940 -
Sosyal transferlerle ilgili fonlar) aitprogram 
Fonu) faaliyetindeki ödemeği, artırmaya M 

İigih' Kanunun çîknsası halinde, be ö d l 
îiya ve Sağhk ve Sc^ya'i Yardım Bakaîîkk 
yönetmelikle beîâi edilir. 

K) Malîye Bakanîsğı Bütçesinin (940 
(01 - T. C. Emekli Saadiğma ödemeler) aMp 
ya göre ödenecek v/hnı €5 yarimi doldurmuş 
ların aylıkları karşdığı) faaliyetinden 1 . 7 
göre bağîanaeal; fiyMrJiarm karşılığı olarak 
lüğüne gerekli ödeme yapılır. Bu ödeneği art 

L) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 -
SosyaS transferlerle ilgili fonlar) aliprogram 
faaliyetindeki ödenek gerektiğinde Maliye B 

Taran Sigortası Kanununun çıkması h 
ilgili oîaraik Hazîneyi ilgilendiren her türlü 
lacak giderlerin esasları MaSÜye Bakanlığın 
belli edilir. 

M) Maliye Bakanlığı Bütçesinin, (930 
Diğer Malî transferler) aitprogrammm (3Î2 -
faaliyetindeki yer alan ödeneği geri kalmış b 



(Hükümetin teklifi) 

rama alınan yatırım projelerinde kullanılmak üzere ilgili genel ve katma büt
çeli kuruluşların yatırım tertiplerine ve hizmetin Kamu İktisadî Teşebbüsîe-
rince gerçekleştirilmesi halinde Maliye Bakanlığı Bütçesindeki Transfer ter
tiplerine aktarmaya ve bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

N) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî Transferler) programının 
(09 - Diğer Malî Transferler) altprogramımn (314 - Fonlara katkılar) faali-
yetindeki ödenekten, bu Kanun ve diğer Kanun, kararname ve sair hükümlere 
dayanılarak kurulan fonlara, ödeme yapmaya veya aktarmaya ve ödeneği ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

O) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin transferler bölümünün mev
cut ödenekleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanının talebi üzerine 3 milyar liraya 
kadar artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Nükleer Enerji Sahası : 

MADDE 19. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Kanunla tasdik olunan 
Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete dair Sözleşmenin 7 nci maddesi 
kapsamı içinde vukua gelecek hasar bedellerim karşılamak üzere gerekli öde
neği Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme şart 
ve esaslarını tespite Maliye Bakam yetkilidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktarmalar . 

MADDE 20. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının kendi hesap
larına genel bütçeli dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya 
yurt dışında okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine konulmuş olan öde
neklerden gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve 
bu öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelde ilgili 
kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak program, altprogram, faa
liyet veya projelerdeki harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma K 

yatırım projelerinde kullanılmak üz 
ların yatırım tertiplerine ve hizmet 
tirilmesi halinde Maliye Bakanlığı 
ve bu ödeneği artırmaya Maliye Baka 

N) Maliye Bakanlığı Bütçesini 
Diğer malî transferler) altprogramı 
ödenekten, bu Kanun ve diğer Kan 
rak kurulan fonlara ödeme yapma 
Maliye Bakam yetkilidir. 

O) Sanayi ve Teknoloji Bakan 
ödeneklerini Sanayi ve Teknoloji Ba 
artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Nükleer Enerji Sahası : 

MADDE 19. — Tasarının 19 u 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesin 

MADDE 20. — Tasarının 20 n 



(Hükümetin teklifi) 

Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlıkları Bütçelerine Yapılacak Aktarmalar : 

MADDE 21. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, der
nekler, vakıflar ve kurumlar tarafından veya dış yardımlardan; 

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

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

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

Bu ödeneklerden yıh içinde harcanamayan kısımlar, ertesi yıla yukarı
daki esaslara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin ifasında ilgili kuruluş
ların ihale mevzuatını uygulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda, gelir ve ödenek kaydı 
işlemini beklemeksizin (A) işaretli ödenek cetvelinin ilgili program, altprog
ram, faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapabilir, işin bitiminde, 
yapılan harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, altprog
ram, faaliyet veya projelerindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili olarak, genel ve katma 
bütçeli kuruluşların 1976 ve daha önceki yıllar bütçelerindeki özel tertiplerinde 
mevcut ödeneklerden; genel bütçedekileri doğrudan doğruya aktarmaya, kat
ma bütçelerdekileri ise önce ilgili bütçeye gider kaydım yaptırarak Hazineye 

(Bütçe Karma Komisy 

Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlıklar 

MADDE 21 — Tasarının 21 nci mad 

ı 
I 

ı 

i 
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ödetmeye ve ödenen miktarı bir yandan genel bütçeye gelir ve diğer yandan 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin sonunda açılacak özel program, altprogranı, 
faaliyet veya projelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Bütçeleri Ara
sındaki Aktarma İşlemleri : 

MADDE 22. — Millî Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Ko-
mtıtanlığma veya Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Savunma Bakass-
hğına cari malî yıl içinde ifa edilen hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı 
ile, varılacak mutabakat üzerine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faali
yet ve projeleri arasında karşılıklı olarak aktarıma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde 
yer alan Silâhla Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve te
darik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafın
dan yürütülmesi halinde ödeneği, ilgili program, altprogram, faaliyet veya 
projeler arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Gene! Komutanlığı bütçelerinde 
yer alan hizmet programlarındaki tertiplerden (J00 - Personel giderleri harca
ma kalemleri hariç) tasarrufu mümkün görülen ödenek miktarlarını aynı veya 
farklı programlar içinde mevcut (470 - Savunmanım gerektirdiği Alım ve Gi
derler) harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakamı yetkilidir. 

Bağış ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler : 

MADDE 23. — Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere 
dış kaynaklardan veya Uluslararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu 
ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle ilgili vergi ve resimlerinin 
ödenmesi amacı ile, bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni
den açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma K 

Millî Savunma Bakanlığı İle Jan 
daki Aktarma İşlemleri : 

MADDE 22. — Tasarının 22 n 

Bağış ve Yardım Yolu İle Gelen M 

MADDE 23. — Tasarının 23 n 
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Askerî Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler : 

MADDE 24. — 1977 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için 
yabancı devletlerden askerî yardam yolu ile veya sair suretlerle fiilen sağlana
cak malzeme ve eşya bedeMerini bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir 
tertibe geîir ve mukabilini Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak öze! 
tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.; 

Millî Savunma Bakanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşı
lıkları : 

MADDE 25. — A) Millî Savunma Bakanlığmea yabancı devletler ve 
Uluslararası kuraluşiara kiraya verilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan 
kara, deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira veya ücret tutarlarının; 

B) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde oku
tulan ve eğitim gören yabancı Devlet uyruklu subay, astsubay veya erlere ya
pılan masraflar karşılığında bu devletlerce ödenen miktarların; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek hava mey
danlarının baksın ve onarımları için yapılacak masrafların NATO makamla
rınca karşılanacağı öngörüldüğünden bu işler için verilecek paraların; 

Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraf
tan adı geçen bakanlık bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kay
detmeye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktarlardan yılı içinde harcanma
yan kısımlarını ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

DPT. Etüt ve Proje Ödenekleri : 

MADDE 26. — A) Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin (Planlama hiz
metleri) programı (Araştırma ve inceleme hizmetleri) aMprogramının (Etüt ve 
proje hizmetleri) projesinde yer alan ödenekten bir kısmım, Devlet Planlama 
Teşkilâtınca lüzum görülen hallerde harcama amaçlarına uygun çalışmaların 
yaptırılması amacı ile, genel ve katma bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktar
maya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maüye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Komisy 

Askerî Yardım Yolu İle Gelen Malzem 

MADDE 24, — Tasarının 24 ncü mad 

Millî Savunma Bakanlığınca Yabancı Ü 

MADDE 25. — Taşanımı 25 n d mad 

DPT. Etüt ve Proje Ödenekleri : 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı mad 
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Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il Özel idarelerine, İktisadî Dev
let Teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptırdığı hizmetlerin bedel
lerini peşin ödeyebilir. 

B) Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin (III - 04 - 3 - 001 - 900) kod nu
maralı 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 Bakanı yetkilidir. Aynı maksatlarla diğer ka
mu kuruluşlarınca yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

Tahsis Amacı Kalmayan Bağışlar : 

MADDE 27. — Tahsis amacı gerçekleştirilmiş olan veya tahsis amacının 
gerçekleştirilmesine yetersiz duruma düştüğü tespit edilen özel ödenek artık
larını, iptal etmeye ve buna ilişkin işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler : 

(A) Cetveli : 

MADDE 28. — Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı ekli (A) işa
retli cetvelde gösterilmiştir 

(B) Cetveli : 

MADDE 29. — Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1977 Malî yılında da devam olunur. 

Musuî petrollerinden biriken (100) milyon liralık hisseden malî yıl içinde 
tahsil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli gelirler) tertibine gelir kay
dolunur. 

MADDE 30. — A) Okul pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılıncaya kadar, okul pansiyonları gelirlerinin % 25'i bütçenin 
(B) cetvelindeki (pansiyonlu okul ücretleri karşılığı) tertibine gelir kaydolunur. 

(Bütçe Karma K 

Tahsis Amacı Kalmayan Bağışla 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bağlı C 

(A) Cetveli : 

MADDE 28. — Tasarının 28 nc 

(B) Cetveli 

MADDE 29. — Tasarının 29 nc 

MADDE 30. — Tasarının 30 nc 
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i 

B) 1702 saydı Kanuna göre petrolden alınacak devlet hakkı gelir büt- i 
çesinin ilgili tertibine gelir kaydolunur. \ 

• C) 18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan zamlar dolayısıyle yeni fiyatlarla' zam
dan önceki fiyat arasındaki farka göre tekel maddeleri satışından elde edilen : 
hâsılat, Gelir Bütçesinin özel gelirleri ve fonlar gelir türünün, fonlar kesimine i 
«Tekel zamları Fonu» maddesine gelir kaydolunur. i 

MADDE 31. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ! 
bağlı döner sermayeli işletmelerin (Vakrflar Genel Müdürlüğüne bağlı işletme
ler hariç) bir ay içindeki gayri safi gelirlerinden % 15'e kadar olan kısmım ge
nel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu oran, döner sermayeli işletmelerin nitelikleri gözönünde bulundurul
mak suretiyle malî yılın ilk ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

Sermayeleri tespit edilen limite ulaşmış olan döner sermayeli işletmelerin 
hesap dönemi sonundaki bilançolarına göre tespit edilen safi gelirlerinden ydı 
içinde peşin olarak ödenmiş olan miktar mahsup edilir ve artanı özel kanun ve 
yönetmeliklerindeki hükümler mahfuz kalmak kaydıyle ayrıca genel bütçeye 
gelir kaydedilir. Peşin olarak ödenen miktar, bilanço kârından fazla ise bir 
iade yapılmaz. 

Ancak, sermayeleri tespit edilen limite ulaşmamış olan ve kârları halikın
da da özel kanun ve yönetmeliklerinde bir hüküm bufunmayan döner serma
yeli işletmelerin hesap dönemi sonundaki bilançolarına göre tespit edilen safi 
gelirlerinden, yılı içinde peşin olarak ödenmiş miktarın mahsubundan sonra 
artan kâr sermayeleri tespit edilen limite ulaşıncaya kadar ödenmiş sermaye
lerine eklenir. Fazlası genel bütçeye gelir kaydedilir. 

Döner sermaye işletmeleri bir ay içindeki döner sermaye gayri safi geli
rinden Maliye Bakanlığınca belli edilen orana göre hesaplanacak miktarı, er
tesi ayın 20 nci gününe; hesap dönemi sonundaki bilânçolarına göre tespit edi
len safi gelirlerinden peşin olarak ödenmiş miktar mahsup edildikten sonra ar
tan ve yukarıdaki hükümler gereğince genel bütçeye gelir kaydı icabeden mik-

(Bütçe Karma Komis 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci ma 
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tan da kanunlarına göre blliinço ve eklerinin Sayıştaya ve Maliye Eakanhğı-
na gönderilme süresi sonunda; kanunlarında bilanço ve eklerinin gönderilme 
süresi beSiıtiImcmiş ise, hesap dönemini takibeden 4 ncü ayın somına kadar 
beyan etmek ve Hazineye yatırmakla yükümlüdürler. Bu görevin yerine geti
rilmemesi halinde, Hazineye yatırılması gereken miktar, döner sermaye işlet
melerinin amiri ita ve saymanlarından 6183 sayılı Kantin hükümlerine göre yan 
yarıya talisi! edilir. 

Aylık gayri safi gelirlerin beyan ve ödenmesi süresini uzatmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu madde gereğince yapılacak tahsilat, gelir Mtîçesinde açılacak (Dösıer 
sermaye gelirleri) tertibine gelir kaydedilir. 

1975 ve 1976 Malî Yılı Bütçe kanunlarının 40 ve 32. nci maddelerine göre 
süresinde ödenmemiş aylsk gayri safi gelirin peşin gelir kaydı gereken miktarı 
için saymanlarlan gecikme zammı, aranılmaz. 

MADDE 32. — Özel foblardan : 
a) 1567 şayak Kamanun 6258 sayılı Ksırraiîila değişik 1 nci ve 16 .9 .1960 

gün ve 79 sayılı Kamunun 9 IÎCÎI maddelerine dayanarak. Bakanlar Kurulumun 
2 . 6 . 1961 güo ve 5/1280 saydı kararı gereğince tesis edilen «İstikrar Fona» 
na yatırılacak paraların net bakiyesini, 

b) T. C. Merkez Bankasmda NATO .hesabında tamlanan paralardan Ma
liye Bakanlığınca belirtilecek meblâğı, 

c) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 ncü fık
rası gereğince açılara «Akaryakıt İstikrar Fonu» nur* net gelir fazlasını, 

Gelir bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Diğer Cetveller : 

MADDE 33. — A) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ÎÎCM 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler (C) cetvelinde; 
b) Kanunlarla bağlanmış vatanı hizmet maaşları (Ç) cetvelinde; 

(Bütçe Karma K 

MADDE 32. — Tasarının 32 nc 

Diğer cetveller : 

MADDE 33. — Tasarının 33 nc 
velde yapılan değişiklikle, kabul edil 
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c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar (G) 
cetveSnde; 

B) 2005 sayıh Kanunun 2 nci maddesi gereğince, Milîî Eğitim Bakanlığı 
tarafımdan idare edilen okul pansiyonları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı 
(M) işaretli cetvelde; 

C) 7.6.1939 tarihli ve 3634 saydı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun; 
a) 36 n o maddesi gereğince Millî Müdafaa Mükellefiyeti yoluyla alınacak 

hayvanların alım değerleri bağh (O) işaretli cetvelde, 

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

D) 5.1.1961 tarihli ve 237 sayıh Taşıt Kanununun 9 nen maddesi gereğince 
kurumların satınalacakları taşıtların azamî satmalına bedelleri, bağh (T) işaretli 
cetvelde; 

E) Harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde; gösterilmiştir, 

MADDE 34. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 
ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazdı nispet ve yevmiye miktarlarına iliş
kin kayıtîayıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu madde ile aynı kanunun 34, 
45 ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe KESMMU ile tespiti gereken mi
sâl, nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Harctrah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun 7 nci maddesi hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas 
almmak suretiyle 1977 Malî yılanda da uygulanu*. 

Yukarıdaki hükümlere iîâveten (H) cetvelinin uygulanmasında, aşağıdaki 
esaskra göre işlem yapdır. 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki asgarî 4 Ura yevmiye (50) 
lira olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı kanuna ilişkin (1) 
ve (2) sayıh cetvellerdeki 475 lira ayhk tutarı yerine 6 nci derece kadrosu, (2) sayıh 
cetveldeki 1 000 liralık tutar yerine 1 nci derece kadrosu esas tutulur. 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 34. — 1.3.1954 tarihli ve 
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazdı 
kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üze 
50 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe 
ve miktarlar, bağh (H) işaretli cetvelde gö 

Harcırah Kanununa göre yapılaca 
Kanununun 7 nci maddesi hükmü, pers 
alınmak suretiyle 1977 Malî Yılında da 

Yukarıdaki hükümlere ilâveten (H 
esaslara göre işlem yapdır. 

a) Harcırah Kanununun 37 nci 
(50) lira olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 
ve (2) saydı cetvellerdeki 475 lira aylık 
saydı cetveldeki 1 000 liralık tutar yerin 
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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 Bakan
lığı hesap uzmanı ve uzman muavinleri, Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri, Di
yanet İşleri Başkanlığı müfettiş ve müfettiş muavinleri, İlköğretim müfettişleri, 
Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş muavinleri, bankalar 
yeminli murakıpları ve murakıp muavinleri, bakanlıklar merkez teşkilâtına 
dahil kontrolörler, belediyelerdeki bilumum müfettiş ve müfettiş muavinleri ve 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzman muavinlerine, 1977 
malî yılında yetkili makamlarca onaylanan program çerçevesinde yapacakları 
teftiş, tahkik ve incelemelerde, görevin ifa edildiği mahalle ve kurumun teş
kilât merkezinin bulunduğu yere bakılmaksızın 1 nci fuara hükmüne göre ödenir. 

d) Belediye hudutları haricinde vazife gören Defterdarlık kontrol memur
ları için en az yevmiye miktarı (60) lira olarak tespit edilmiştir.. Bunların Maliye 
müfettişleri, Maliye hesap uzmanları ve gelirler kontrolörleriyle birlikte me
muriyet merkezleri dışında tertip edilecek çalışmalara katılmaları halinde yev
miyelerinin 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 dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak görev seyahatlerinde 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Genel Kurmay Başkam, Kuvvet Komutan
ları ile resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eşlerine; müsteşar ve bü
yük elçilere 1 nci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol masrafı öde
nir. 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil görevi ve
rilmiş bulunanların, yurt dışında yaptıkları görev seyalıatleriyle elçilerden yurt 
dışında bir yere veya merkeze istişare amacıyle çağrılanlara kararname alın
maksızın 1 nci mevki üzerinden yol masrafı verilir. 

(Bütçe Karma Ko 

c) Gerekli kanunî değişiklik yapıl 
maddesinin (b) bendi hükümlerine gö 
müstakil Genel Müdürlük Müfettiş ve 
Hesap Uzmanı ve Uzman Muavinleri, 
İşleri Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş M 
Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş v 
Murakıpları ve Murakıp Muavinleri, B 
rolörler, Belediyelerdeki bilûmum M 
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzm 
yılında yetkili makamlarca onaylanan 
tahkik ve incelemelerde, görevin ifa ed 
zinin bulunduğu yere bakılmaksızın 1 n 

d) Belediye hudutları haricinde v 
ları için en az yevmiye miktarı 80 lira 
Müfettişleri, Maliye Hesap Uzmanları v 
riyet merkezleri dışında tertip edilecek 
rinin bu miktar üzerinden ödenmesine 

e) Harcırah Kanununun 34 ncü m 
yerlerinde uygulanacak emsaller Bakanl 

f) Yurt dışma veya yurt dışında u 
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Ba 
Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Genelk 
resmî davete icabet suretiyle seyahat ede 
bunların dışındakilere turist sınıfı üzerin 

Ancak, dış ülkelerde görevli Elçiler 
miş bulunanların, yurt dışında yaptık 
dışında bir yere veya merkeze istişare a 
sızın birinci mevki üzerinden yol masra 

g) 6245 Sayılı Harcırah Kanunun 
minatın hesabında, yeni kadro, aylık tu 
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g) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesine göre verilecek 
tazminatın hesabında, yeni kadro, aylık tutarları esas alınarak söz konusu mad
deye göre oranlar yemden tespit edilinceye kadar kadro aylık derecelerine (Dev
let Memurları Kanununun 45 nci maddesine göre yapılan atamalar hariç) te
kabül eden 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki aylık tutarları esas alınır. 

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

Ayrıca, bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi 
uygulanmaz. 

İKİNCİ KISIM : Kamu Personeline ilişkin hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Aylridara ve kadrolara ilişkin hükümler : 

Katsayı Esası : 

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi 
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık 
tutarlarına çevrilmesinde (10) katsayısı ve 14.7.1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 
17.6.1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde zikredilen 
gösterge tablolarına (1.1) katsayısı uygulanır. 

Kadrolar ve Kadro Değişikliği : 

MADDE 36. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis 
edilip intibak işlemlerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975 ve 1976 Malî yılları Bütçe kanunlarının ilgili maddeleri hükümleri uyarınca 
kurumlara tahsis edilmiş olan kadrolar 1977 Malî yılı içinde de geçerlidir. 

b) 15.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Kanun ile kanun hükmünde kararname
lere göre intibakı yapılan personelin aylıkları, kurumlara tahsis edilen kadrolara 
müsteniden, söz konusu kanun ile kararnamelerin intibak hükümlerine göre tes
pit edilen dereceleri üzerinden ödenir. 

(Bütçe Karma Komisy 

göre oranlar yeniden tespit edilinceye ka 
Memurları Kanununun 45 nci maddesine g 
eden 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesind 

h) Tekel Genel Müdürlüğü tütün eksp 
lira lira olarak tespit edilmiştir. 

i) Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
miktarı doktorlar için, (90), sağlık 'memur 
t.ir 

Ayrıca, bunlar hakkında 6245 sayılı H 
uygulanmaz. 

İKİNCİ KISIM : Kamu Personeline İ 

BİRİNCİ BÖLÜM : Aylıklara ve Kad 

Katsayı esası : 

MADDE 35. — 657 sayıh Devlet Me 
üyarmca sınrîlara ait gösterge tablosunda 
tutarlarına çevrilmesinde (11) katsayısı ve 1 
17 . 6 . 1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla 
len gösterge tablolarına (1.2) katsayısı uyg 

Kadrolar ve kadro değişikliği : 

MADDE 36. — Tasarının 36 nci madd 
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Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanun ile ek
lenen ek geçici maddeler ile 15.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapılan intibaklarda ortaya çıkacak hatalar veya 
itirazh işlemler ile kazaî mercilerce verilen kararlara göre düzenlenecek düzel
tilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alınır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi hükümleri uyarın
ca alınan 13.11.1971 tarih ve 7/3434 sayıh Kararname ite bu kararnameyi de
ğiştirecek olan kararnamelerde yer alan hükümlerin uygulanmasına devam olu
nur. Ancak her kurum için bu fıkra gereğince malî yd içinde birden fazla ka
rarname çıkarılamaz. 

d) Genel ve Katma bütçeli kuruluşların kadrolarında mevcut sorumlu 
saymanlar ile Maliye Bakanlığına bağlı saymanlık müdürtükîeri ve sorumlu say
manlıklarda istihdam olunan memurlardan Maliye Bakanlığınca gerekli görülen
lerin kadroları ilgili kuruluş kadrolarından tenkis edilerek Maliye Bakanlığı 
kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda istihdam olunan memurlardan Maliye Ba
kanlığınca uygun görülenler bu suretle Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara 
naklen atanarak aynı saymanlık müdürlükleri ile sorumlu saymanlıklarda görev
lendirilirler. 

e) 772 sayıh Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 13 ncü maddesi uya-
rınca il genel meclisleri tarafından ihdas edilip il özel idareleri bütçelerine ekli 
bekçi bütçelerinde gösterilen kadroların tamamı Emniyet Genel Müdürlüğüne 
devredilerek halen bu kadrolarda çalışmakta olan bekçilere tahsis edilir. Bu 
kadroları işgal eden bekçilerin aylıkları yeni atama onayına lüzum kalmaksızın 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenir. 

Mahalle ve çarşı bekçileri ile ilgili, 1975 ve daha evvelki malî yılara ait 
karşılıklı ve karşılıksız borçlar, Emniyet Genel Güdürlüğü bütçesinin (Geçen 
ve eski yular karşılıklı borçları) tertibinden ödenir. 

f) 12 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Mü
esseseler ve İştirakleri hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık 
süre 28 . 2 . 1978 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 37. — A) Kurumlara tahsis edilmiş bulanan kadrolardan de
ğiştirilmesi gerekli görülenler, söz konusu kadroların boş olması, şahsa bağlı 
olup da iptal edilmesi" gereken kadrolardan olmaması ve aralarında dört dere
ceden (4 dahil) fasla fark bulunmaması kaydıyle, ilgili kurumun teklifi, Devlet 
Personel 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 bîrinin 
1 -4 derecelere girmesi halinde, değiştirilmesi gerekli görülen kadrolar, yuka
rıda belirtilen kayıtlara uyulmak suretiyle ilgili kurumun teklifi, Devlet Perso
nel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca aynı veya diğer bir sınıftan veya değişik derece ve unvanlı kadrolarla 
değiştirilebilir. 

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 intibaktan ya
pılan ve halen bu kadroları işgal etmekte ©lan Devlet Memurları bu kadrola
rın tahsis edildiği görevin eski unvanlarını taşırlar. 

b) 1327 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapıldığı sırada kuruluş ka
nunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümîcrme 
dayanılarak başka görevlerde çalıştırılanlar, bu iniibakların yapıldığı sıratla 
kendilerine tahsis edilen intibak kadrolarını işgal ettikleri sürece, söz konusu 
kanunlara göre fiilen ifa ettikleri görevin unvanım muhafaza ederler. 

Kadro İhdas ve İptali : 

MADDE 38. — A) Malî yıl içinde aşağıdaki hallerde, kadro değişikliği 
suretiyle kadro temin edemediği takdirde, iJgüi kurumun taleb?, Devlet Personel 
Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kadro ihdas edilebilir. 
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a) Kuramlara mecburî hizmet yükümlülüğü bulunanlardan istihdamı ge
rekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadroları bulunmaması halinde 
askerlik görevinden döneceklerin yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurulması öngörülen ünitelerde 
istihdam edilecek memurlar için; 

d) Üçüncü Beş Yıllüc Kalkınma Planının 1977 yılı programında kurul
ması veya genişletilmesi öngörülen hizmet ünitelerinde veya önceden ösıgö-
rülmesi mümkün olmayan zorunlu hizmet genişlemelerinin gerektirdiği ünite
lerde istihdam edilecek memurlar için; 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun görev ve unvan değişikliği ile 
ilgili amir hükümleri gereğince kadro tahsisinin sağlanması için; 

f) Genel asayişe ilişkin hizmetlerde istihdam edilecek memurlar ve söz
leşmeli personel ve diğer hizmetliler için; 

B) Aşağıdaki hallerde mevcut kadroların iptali suretiyle kadro ihdasma 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi gereğince şahsa 
bağlı kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı Kararnamede ve ek ve tadillerinde 
yer alanların boşalmaları halinde, bu kadroların iptali ile kararnamelerdeki de
recelerden kadro temini için; 

b) 13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar ile bu 
kararnameyi değiştiren kararnameler gereğince kurumlara eski 'kadrolann iptali 
suretiyle tahsis edilecek kadrolar için; 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Hâkimlik ve Sav
cılık Meslekleri ile Devlet Planlama Teşkilâtı Personeline Ait Kadro Cetvelleri : 

MADDE 39. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi 
ve Devlet Planlama Teşkilâtı Personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay Sayış-
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tay ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında hâkimlik ve savcılık mes
leklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri yapanların kadro cet
velleri bu kanuna eklidir. Bu kadrolar hakkında bu kanunun kadrolara ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. Ancak bu kanunun intibak formlarına müsteniden ay
lık ödemelerine ilişkin hükümleri saklıdır. 

Öğretim Üye ve Yardımcıları Kadroları : 

MADDE 40. — A) Kadro kanunları çıkarılmamış Yükseköğretim Ku
rumlarından 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre intibakı yapılan 
personele, yeni kadro kanunlarının çıkarılmasına kadar söz konusu kanunun 
geçici 5 nci maddesine göre aylık ödenmesine devanı olunur. 

Yeni kadro kanunları çıkarılmamış yükseköğretim kurumlarında kurulu:? 
ve kadro kanunları ile alınmış olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. 
Ancak 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda öngörülen duruma uyma
yan kadrolar kadro unvanı aynı olmak şartsyle, ilgili yükseköğretim kuruntu
nun isteği üzerine Maliye Bakanlığınca personelin durumuna uygun ayns un
vanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

B) Yeni kadro kanunları çıkarılmamış olan yükseköğretim kurumları
nın 1973 malî yılı Bütçe Kanununa ekli (L) cetvellerinde gösterilen kadroları 
ile yeni çıkarılmış Kadro Kanunlarına ekli (2) sayılı cetvellerde yer alan kulla
nılmayan kadrolar, ilgili (Üniversite Senatosu veya Akademi Profesörler Ku
rulu Kararma dayanılarak) Üniversite Rektörlüğünün veya Akademi Başkan
lığının isteği üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakılabilir. 

Yurt Dışı Aylıkları : 

MADDE 41. — Devlet memurlarının yurt dışı aylıkları yurt dışında 
işgal ettikleri kadro derece ve kademelerinin (Devlet Memurları Kanununun 
45 nci maddesine göre atamalarda kazanılmış hak aylık derece ve kademele
rinin) yeni kurlarla yeni emsaller tespit edilene kadar 1973 malî yılındaki net 
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tutarlarıma 30 . 10 . 1975 tarihli ve 7/10720 sayılı Bakanlar Kurulu kararı iFc 
tespit edilen emsaller uygulanmak suretiyle bulunacak miktarlar üzerinden ve 
söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında tespit edilen esaslar dahilinde ve aşa
ğıdaki hususlar gözöminde tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara transfer edilecek ya
banca para miktarını sabit tutmak amactyle yeni kusiar ve yeni emsaller tespit edi
lene değin Ocak 1973'teki kur ile transfer namdaki kur arasındaki fark ilgili 
kureraea ödenrr. Yeni kurüartn tespitinden sonra doğacak kur farkları aynı şe-
fclüdc ödenir ve bu miktar «Para değeri dcğişiksiğİEden doğan fark» LaşMdı bîr 
sütımda gösterilir. 

Aynen, banljîrrî hulundiikaarı ülkelerde ellerine geçmesi gereken maluiiîiî 
para miktarını iMâîStafaza sıaaayle, transfer eri&n yabancı para İle mîdaallî 
para arasında meydana gelen ve gelecek alrnı ve 1'. C. Merkez Bankası veya 
Rüyü'kelçidMerce İMldirfîeedk değer derişiklikleri de dikkate almarak bundan 
doğacak fark yukarıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kaması, kaoun T îikjroe ! i »-r** " r t^a ı\i! sa>»îı 
Kasuşm iMÜküoîîerîne göre irefcibok clVık. d r*.*. k ^ ?î*a ^ıkhı i ve; a ı*- 3̂ c*-
mekte oklukları yurt cfcşa ";adıo d ^ r ' c > u * t ı \ *>'^ v ^ JU îanr /urt 
dışı aylakları, ymt dsşı kaîko dcı^r^'erfe <~, *• ] BJH 1 «n ı*ı4 b ılr etek
leri veya kazamkııış aylık derecelen vır* lı ' ^ ı a*ıın ÎJ N^ ^ \ ° i pil tin1 " îe 
oldukları dadro dereceîerâ'.iEİM uzsun İP f 'T ı^ r ^ırk^uMH 6V7 ^ ^ı F T U W I 
161 nci maddesinîra kapanılmış ha' iyî dp<vt«' - P \ n J" ! ı ı ° ^ ı d^n ** J^ÎC 
atanan memurların aylıkları ile ıîg "i <B) !> r " ( u 'ı^soi ^jn ıs ' t t ı j-ınım. 

c) Yurt dışı kuruluşlarda 657 say ah Kanunun î«97 saydı Kamunla deği
şik 4 ncü maddesinin (E) bendine s;öre söz3cç??îe ile istifadem olunan persone
lim sigorta primler^ 596 saydı Kanunun 77 nei maddesinde ysj.üı ödemelerin 
brüt toplama yerine, varsa emeklilik müktesebine eşit dereceye, ydksa ilk yıl 
için 15 nci derecenin birinci kademesine tekabül eden ay Sak tîîtarFarıraa g':3re 
hesap edilir ve müteakip her hizmet yılı için bir Heri kademeden ve her üç yıl-
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(Hükümetin teklifi) 

dan sonra bir üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine esas meblağlar, asgarî 
ücretin altında kaklığı takdirde asgarî ücret tutarlarına göre işlem yapılır, 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesi uyarınca 
maH yıl içinde emsaller yeniden tespit edildiği taktirde, yurt dışı aylıkları Ba
kanlar Kurulu kararının yürürMige girdiği tarihi takıbedcn aybaşından itibaren 
yukarıdaki esaslar dahilinde ve yeni emsaller göz önünde tutulmak suretiyle 
ödenir. 

e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe kanunlarının (D) cetveline 
göre kuruluş kanunlarına müsteniden ücretli veya sözleşmeli olarak çalışui-ıümak 
üzere 1.6.1973 tarihine kadar işe. alınan ve halen çalışmakta bulaman personel
den Türk uyruklu olanlar, geçen ydüar da dahil oümak üzere, bu kanunun kad-
roüara ve ayMc ödemelere ilişkin hükümlerine tabidir. 

MADDE 42. — 25.3.1970 tarih ve 7/414 saydı Kararnameye göre staj ve 
tahsil için, kendilerine belli bir ödenek verilmek suretiyle yurt dışına gönderi
lenlere, gidiş ve dönüş yolukları hariç olmak üzere, 10.8.1970 tarihinden önce 
ellerine geçen döviz miktarım sabit kılmak amacıyle malî yıl içinde yapılacak 
döviz satışlarında 10.8.1970 tarihinden önceki döviz saüş kuru ile bu tarihten 
sonraki döviz satış kurları arasındaki farklar 1977 malî yılı bütçesinin ilgili ter
tiplerinden ödenir. 

Eski Sözleşmeli Yabancı Personelin Aylıkları : 

MADDE 43. — 657 sayıh Devlet Memurları Kanunu ile uygulanmasına 
son verilen 4/10195 sayılı Kararnameye bağh yönetmelik hükümlerine göre ve 
(E) cetvelinden alınan kadrolarda istihdam edilmekte iken yabancı uyruklu ol
dukları için intibakları yapılmayan kimselerin, sözleşme ile çalıştırılmalarına 
devam olmıaMiir. 

Bunlara ödenecek sözleşme ücretleri, ilgililerin, hizmet süreleri, öğrenim 
durumları ve ihtisasları ile diğer nitelikleri gözönüne alınarak 657 sayılı Devlet 
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Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (B) bendi hükmüne göre Bakanlar 
Kurutu Kararı ile tespit olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM : Sosyal Yardım ve Yan Ödemeler : 

Aile Yardımı : 

MADDE 44. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 nci ve 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri 
gereğince ödenecek olan aile yardımı 1977 malî yılında yalnız çocuklar için 
verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için (50) uradır. 
Eşlerden birinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesi 

kapsamına giren kuruluşlarda, toplu iş sözleşmesi gereğince memur olan eşden 
daha az miktarda aile yardımı ödeneği alması halinde memur olan eşe beher ço
cuk için aradaki fark ödenir. 

Doğum Yardımı : 

MADDE 45. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci ve 926 
sayEıı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğince 
ödenecek olan doğum yardımı (300) lira olarak ödenir. 

Eşlerden birinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesi 
kapsamına giren kuruluşlarda topîu iş sözleşmesi gereğince memur olan cşden 
daha az miktarda doğum yardımı ödeneği alması halinde memur olan eşe beher 
düğüm için aradaki fark ödenir. 

Mahrumiyet Yeri Ödeneği : 

MADDE 46. — A) 657 sayın Devlet Memurları Kanununun 195 ve deği
şik 196 ve 197 nci maddeleri uyarınca verilecek malırumiyet yeri ödeneğinin 
azamisi: 
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(Hükümetin teklifi) 

a) Birinci bölgede, ayda (3 000) TL. 
b) İkinci bölgede, ayda (2 000) TL. dır. 
Bu ödeneğin nasıl uygulanacağı Bakanlar Kurulunca Mart 197Tde çıkarı

lacak bir kararname ile düzenlenir. 
B) 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 - 160 ncı 

maddeleri uyarınca verilecek mahrumiyet yeri ödeneği birinci derece için (3 000) 
lira olarak tespit edilmiştir. 

C) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği il ve bölgelerde çalışan sağlık ve 
yardımcı sağhk personeline 26.8.1963 tarih ve 6/2150 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kabul edilen yönetmelik ve bu yönetmeliğe ek olarak çıkarılmış bulu
nan yönetmeliklerde tespit olunan esaslara göre «Mahrumiyet tazminatı» ile 
«Seyyar hizmet tazminatı» ödenir. Ancak, bunlara 657 sayılı Kanunun 196 
ve 197 nci maddelerine göre tespit edilen «Mahrumiyet yeri ödeneği» nin daha 
fazla olması halinde «Mahrumiyet yeri ödeneği» ödenir. 

İkramiye ve Mükâfatlar : 

MADDE 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü maddesine 
göre çıkanlacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar; 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Tabikine dair Kanuna göre verilen ve 
aym Kanunda belirtilen nispet ve miktarlar uygulanmak suretiyle bulunacak 
miktardaki ikramiyenin, 

b) 3201 saydı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 86 ncı maddesi gereğince para 
mükâfatı öngörülenlere yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı Kanunun 86 ncı maddesinde belirtilen nispetlerin uygulanması suretiyle 
bulunacak miktardaki para mükâfatlarının, ödenmesine devam olunur. 
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Yiyecek Yardımı : 

MADDE 48, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci madde
sine göre yiyecek yardımı yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk Silâhlı Kuvktlerin-
de (Jandarma dahil) görevli Devlet memurları ile ordu hastabakıcı, hemşire ve 
ebelere yiyecek yardımı karşılığı ayda (75) lira ödenir. 

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

Fazla Çalışma Ücreti : 

MADDE 49. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 
nci maddesine ve Devlet Memurları fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarımı da
yanarak saat basma yapılacak ödeme (2) liradan az, (15) liradan çok oüamaz. 

Öze! yönetmeliklere göre, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Personeli
ne yaptırılacak fazla çalışına için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas alınır. 
(Ancak, TRT'de çalışan personelin fazla çatışmaları için saat başına yapılacak 
ödemelerin miktarı (4) liradan az, (30) liradan fazla ©îamaz. 

B) En az % 50 öğrenci kontenjanı artışına dayalı ikili öğretim yapan fa* 
kültelerde, ikinci öğretimde görev alan dekanlara (650), dekan yardımcısı ve mü
dürlere (500), fakülte sekreterlerine (450), ve diğer sınıflarda bıshınanSara (400), 
müstahdemlere (250), lira ayhk fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, yüksekokullar ve 
akademilerde gece öğreniminin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve 
müdürlere (600), müdür yardımcılarına (450), fakülte sekreterlerine (500), fa
külte yönetim kura&nnca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek memur
lardan yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara (300) ve diğer sınıflarda bulu
nanlara (400) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilâtı Kanununda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun fazla çalışma ücretleriyle ilyili olan ve 1897 saydı Kanunun 1 nci mad
desiyle değişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 

(Bütçe Karma 

Yiyecek Yardımı : 

MADDE 48. — Tasarının 48 nc 

Fazla Çalışma Ücreti : 

MADDE 49. — A) 657 sayılı D 
maddesine ve Devlet Memurları Fa 
Bakaralar Korulu kararıyla yürürlüğ 
narak 'saai basma yapılacak ödem 

Ö2xî yöBt.ıradvkîere göre Cumlı 
yaptırılacak fazla çalışma için öden 
(Ancak, TRT'de çalışan personelin 
ödemelerin miktarı (10) liradan 'ÜZ 

15) En az % 50 öğrenci konten 
telerde, ikinci öğretimde görev alan 
lere (5'MÎ), fakülte sekreterlerine (4 
nîüstaılrdcnîlore (250), lira aylık fazla 

C) Gece öğrenimi yapan ünive 
demilerde gece öğrcnıininMi devam e 
(6Ö0), müdür yardrjmcılarrna (450), 
kurallarınca ve okul müdürlüklerin 
hizrare'ter •sunfKida bulunanlara (300 
lık fa:dix çalışma ücreti ödenir. 

D) Emîîiyet Teşkilâtı Kanunun 
nun fa;s'a çalışma ücretleriyle ilgili 
siyle değişik 178 nci maddesinde ge 



(Hükümetin teklifi) 

1. Emniyet hizmetleri sınıfından iller ve bölgeler kuruluşlarında görevli 
personele ayda (2 000) TL, 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez kuruluşunda ve bu kuruluşa bağh 
öğretim, eğitim ve sağlık kurumlarında veya birimlerinde görevli emniyet hiz
metleri sınıfı personeli ile genel idare, eğitim, teknik ve sağlık sınıfı personeli
ne ayda (1 000) TL. 

Fazla çalışma ücreti verilir. 

Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler 
sınıfında görevli personele yukarıdaki fıkralara göre ödenecek fazla çalışma 
ücretleri; 

a) Yıljhk izin, hastalık izni, görevin yapılması esnasında veya görevden 
dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve 
görevli bulunma hallerinde, 

c) Sürekli görevle atamalardaki rcıehil müddetleri içerisinde 
kesilmez. 

E) Görevlerinin mahiyeti icabı, günün 24 saatinde devamhhk gösteren 
zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele Bakanlar Kurulu Karan aran
maksızın belediye meclisinin kararıyle tespit edilen mîktar fazla çalışma ücreti 
olarak ınaktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre ödenen ayhk fazla çalışma ücretleri, görev esnasında ve
ya görevden dolajı yaralanma ve sakatlanma nedeni ile görevin yapılamaması 
hallerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu £ene3 müdürlüce ait kat
ına ve döner sermaye bütçelerinden aylık alan memurlardan görevlerinin nite
liği icabı fazla çalışma günlerinin tespit ve bir programa bağlanması mümkün 
olmayan orman muhafaza memurlarına ayda (600) lira, telsiz teknisyeni, telsiz 
operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi telsizci ve telefon hat bakı
cılarına haziran - ekim aylarına münhasır olmak üzere ayda (300) lira fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

(Bütçe Karma Komisy 

1. Emniyet hizmetleri sınıfından iller 
sone] ile, Başbakanlık Koruma Emniyet M 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez 
retim, eğitim ve sağlık kurumlarında veya 
sınıfı personeli ile merkez kuruluşunda ve 
idare, eğitim, teknik ve sağlık sınıfı person 

Fazla çalışma ücreti verilir, 

Emniyeti Teşkilâtında görevli personele 
la çalışma ücretleri; 

a) Yıllık izin, hastalık izni, görevin y 
iryı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılaca 
bulunma hallerinde, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil 

E) Görevlerin mahiyeti icabı, günün 2 
ve iftaıiye hizmetlerinde çalışan personele 
belediye meclisinin karariyle tespit edilen m 
inen ödenir. 

•Bu fıkraya göre, ödenen aylık fazıla ça 
görevden dolayı yaraSanma ve sakatlanma n 
rinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışa 
ve döner sermaye bütçelerinden aylık alan m 
fazla çalışma günlerimin tespit ve bir progra 
man muhafaza memurlanna ayda (1 000) 
telsiz santralcisi, dağ telsfe santralcisi, tels 
ran - Ekim aylarına münhasır olmak üzer 
ödenir. 



(Hükümetin teklifi) 

Muhafaza memurlarının görev esnasında veya görevden dolayı yaralan
ma veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılmaması hallerinde bu fazla me
sai ücreti kesilmez. 

G) Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği gereğince özel fazla 
çalışma programları hazırlanıp, Bakanlar Kurulu karanyle yürürlüğe konulun
caya kadar, 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun birinci maddesine göre 
tam gün çalışma yapanlara verilen tazminatın ödenmesine devanı olunur. 

H) 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü mad
desine göre, normal çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük 
alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücret
lerin, aynı Kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam 
olunur. 

1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların 
atelye ve birimlerinde, döner sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak, 
normal çalışma saatleri dışında çalıştırılanlara; (Okul idarecisi, öğretmen, tek
nisyen, test hazırlayıcı «Ölçmeci», usta öğretici, atelye şefi, memur, prodük
tör, stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci ve programcısı, test 
öğretim yapraklan ve mektuplarının baskısında çalışan hizmetlilere) öğretim 
aylarında ayda 48 saati tatillerde de günde 8 saati geçmemek kaydıyle, okul 
ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için azami; «Endüstriyel 
eğitim yapan orta dereceli eğitim kurumlarında atelye ve endüstriyel ders gö
revi» için gece verilen ücret kadar ücret ödenir. 

İş Riski, iş Güçlüğü ve Teminindeki Güçlük Zamları : 

MADDE 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı 
Kanunun 71 nci maddesiyle getirilen değişik ek maddeye göre verilecek iş güç
lüğü zammı ayda (2 700) lirayı, iş riski zammı ayda (1 500) lirayı, malî sorum
luluk tazminatı ayda (900) lirayı ve teminindeki güçlük zammı ayda (4 500) 
lirayı geçemez. 

(Bütçe Karma Ko 

Muhafaza memurlarının görev esna 
sakatlanma nedeniyle görevin yapılma 
silmez. 

G) Devlet Memurları fazla çalışm 
programları hazırlanıp, Balkanlar Kur 
25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanu 
yapanlara verilen tezmiınsltııı ödenmes 

H) 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 
desine göre, normal çalışma saatleri 
alıp vermeleri için ayın madde uyar 
lerin, aynı Kanunun 165 nci madde 
olunur. 

1) Millî Eğitim Bakanlığına bağ 
ye ve birimlerinde döner sermaye si 
mal çalışma saatleri dışında çalıştırı 
yen, tez hazırlayıcı «Ölçmeci» usta 
tör, sutüdyo öğretmeni , senarist, 
cı, test öğretim yaprakları ve mektupl 
tim aylarında ayda 48 saati tatillerde 
ye kurum döner sermaye hâsılatında 
eğitim yapan orta dereceli eğitim ku 
revi» için gece verilen ücret kadar ücre 

îş Riski, İş Güçlüğü ve Teminin 

MADDE 50. — A) 657 sayılı 
Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen 
lüğü zammı ayda (2 700) lirayı, iş 
(1 500) lirayı ve teminindeki güçlük z 



(Hükümetin teklifi) 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 3 ncü mad
desine göre verilecek iş güçlüğü, iş riski ve eleman teminindeki güçlük zamla-
nyle malî sorumluluk tazminatlarının tespitine Genelkurmay Başkanlığı ve 
Millî Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Ba
kanlığının görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile Ba
kanlar Kurulunca saptanır. 1977 malî yılı için iş riski ve iş güçlüğü zamları 
7/11426 sayılı Kararnamedeki azamî miktarı, malî sorumluluk tazminatı (900), 
eleman teminindeki güçlük zammı (2 800) lirayı geçemez. 

C) 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. 

D) Millî İstihbarat Teşkilâtı ile, Emniyet Teşkilâtında görevli emniyet 
hizmetleri sınıfına ödenmekte olan iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük 
zamları; 

a) Yıllık izin, hastalık izni, görevin yapılması esnasında veya görevden 
dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve 
görevli bulunma hallerinde, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil müddetleri içerisinde, 
kesilmez. 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği : 

MADDE 51. — 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun değişik 15 nci 
maddesine göre kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya diğer 
öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına, aşağıda gösterilen dere-

(Bütçe Karma Komis 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle 
desine göre verilecek iş güçlüğü, iş riski 
riyle malî sorumluluk tazminatlarının 
Millî Savunma Bakanlığının müştereken 
kanlığının görüşü alındıktan sonra Millî 
kanlar Kurulunca saptanır. 1977 malî y 
7/11426 sayılı Kararnamedeki azamî mik 
eleman teminindeki güçlük zammı (2 80 

C) İktisadî Devlet Teşekküllerinde 
açıklardan sorumlu nakit ve kıymet muha 
maksızın ayda (900) liraya kadar malî 

D) Millî İstihbarat Teşkilâtı ile E 
ödenmekte olan iş riski, iş güçlüğü ve t 

a) Yıllık izin, hastalık izni, görevi 
dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanm 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yap 
görevli bulunma hallerinde, 

c) Sürekli görevle atamalardaki m 
E) 657 sayılı Devlet Memurları K 

Kararnamenin 4 ncü maddesi ile değişik 
sayılan personel ile bu maddeler kapsam 
cileri, sanatkâr genel müdürleri, sanatkâ 
ne 1327 saydı Kanunun 71 nci maddesi 
verilecek yan ödemelerin militan Maliye 
Kültür Bakanlığının teklifi ile Bakanlar K 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği 

MADDE 51. — A) 1765 sayılı Ü 
şik 15 nci maddesine göre, kuruluş ve geli 
diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üy 



(Hükümetin teklifi) 

çeler üzerinden kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. (Bu ödenekler ted
risat devam ettiği sürece ödenir.) 

1 

a) Öğretim üycJeri 
Profesör 
Doçent 

b) Öğretim üye ve yardımcıları 
Asistan 
Öğretîm görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Okutman 
Uzman 
Çevirmen 

nci derece 
TL. 

7 500 
5 500 

3 590 
3 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 

2 nci derece 
TL. 

4 500 
3 500 

2 500 
2 500 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 

3 ncü derece 
TL. 

3 500 
2 500 

2 000 
2 000 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve yüksekokulların hangi dereceye 
gireceği Üniversitelerarası Kurulca tespit edilir. 

Akademiler için bu tespit, Üniversitelerarası Kurulun tespit ettiği dereceüer 
esas alınarak Akadcmilerarası Kurulca yapılır. 

Kuruluş ve geîişme güçîiiğü ödeneği, 4.9.1974 tarih ve 7/8876 sayılı Bakan
lar Kurulu Karariyle yürürlüğe konulan yönetmelik ile ek ve tadillerinde belir
tilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş kanunlarında kuruluş ve gelişme güçlüğü veya mahrumiyet ödeneği 
verilmesi öngörülen üniversite ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi ödeme
ler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

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

(Bütçe Karma K 

dereceler üzerinden kuruluş ve geliş 
tedrisat devam ettiği sürece ödenir.) 

a) Öğretim üyeleri : 
Profesör 
Doçent 

b) Öğretim üye ve yardımcıları : 
Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırına görevlisi 
Okutman 
Uzman 
Çevirmen 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı 
gireceği üniversitelerarası kurulca tesp 

Akademiler için bu tespit, üniv 
esas alınarak akademüerarası kurulca 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü öden 
kanlar Kuralu Karan ile yürüdüğe k 
lirtilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş kanunlarında kuruluş v 
neği verilmesi öngörülen üniversite v 
meler yerine bu maddede yer alan ku 

Bu ödenek belli bir ilde aym öğ 
ğer bir öğretim kuruluşunun açılması 
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Ek Ders Ücretleri : 

MADDE 52, — A) 657 sayılı D€,vlet Memurian Kanununun değişik 176 
nci maddesi (Söz konusu kanunun 89 ncu maddesindeki esasîann ilgili kurumlar 
iiîbariyîe Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartiyle) uyarınca eğitim ve 
öğretim kurumlariyîe okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri 
veya diğer personele saat başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki azamî mik
tarlar üzerinden ödenir. 

(Bütçe Karma Kom 

B) HİZMET ÖDENEĞİ : 

1765 sayılı Üniversite Personel Kan 
nci maddesine göre öğretim üye ve yar 
üzerinden hizmet ödeneği ödenir. 

* 1 nc 

a) 

b) 

Öğretim Üyeleri : 
Profesör 
Doçent 
Öğretim Üye ve Yardımcıları: 
Asistan 
Öğretim Görevlisi 
Araştırma Görevlisi 
Uzman 

Hizmet ödeneğinin ödenmesi ile ilgi 
fından çıkardacak bir yönetmelikle düzen 

MADDE 52. — A) 657 sayılı Dev 
nci maddesi (söz konusu kanunun 89 nc 
itibariyle Bakanlar Kurulunca saptanmsş 
retim kurumlariyîe okul ve kurslarda ek 
ve diğer personele saat başına verilecek 
lar üzerinden ödenir. 
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1, Genel ve meslekî yüksekokullarda: 
Öğretim görevlisi, öğretmen ve doktoran asistan 

Ders görevi ücreti 
TL. 

Gündüz Gece 

40 60 

Doçent 60 80 
Profesör 80 100 

2< Yüksek Teknik, Kız Teknik, Ticaret ve Turizm 
Endüstriyel Sanatlar, Erkek ve Kız Sanat Yüksek 
Öğretmen okulları ile Denizcilik Yüksekokulu ve 
Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksekokullarında: 

Öğretim görevlisi, öğretmen 

Doçent 

Profesör 

3. a) Orta dereceli okul ve kurslarda halk eğitimi, 
okuma, yazma kurslarında ve gezici köy kursla
rında görev verilenler. (Tarım Bakanlığına bağlı 
orta dereceli okullar dahil) 15 20 

60 

80 

00 

80 

100 

120 

b) Endüstriyel eğitim ve kız teknik öğretim yapan 
orta dereceli eğitim kurumlarında atelye ve en
düstriyel ders görevi verilenler 25 30 

(Bütçe Karma Ko 

Genel ve meslekî teknik yüks 
Öğretim görevlileri, öğretme 
pratisyen hekim, 
Doçent, uzman hekim 
Profesör 
a) Orta dereceli okul ve ku 

okuma, yazma kurslarınd 
larında görev verilenler 

b) Endüstriyel örgün ve yayg 
dereceli erkek ve kız tekn 
da atelye ve endüstriyel de 
Fen ve Anadolu liselerinde 
(Tarım Bakanlığına bağlı 
dahil) 

Kurumların elemanlarının yeti 
lekî okul, kurs ve hizmet içi 
teknik eğitim hizmetlerinde : 
a) Öğretmen ve öğretmen nite 

ile kurum personeline 
b) Kurum dışından sağlanan 

sonele 

c) (1) nci bentteki personele 
miktarlar 



(Hükümetin teklifi) 

Ders görevi ücreti 
TL. 

Gündüz Gece 
t 

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

a) Öğretmen ve öğretim niteliğine haiz bulunanlar 
île kurum personeline, 25 35 

b) Kurum dışından sağlanan uzman ve teknik per
sonele, 35 45 

c) 1 nci bentteki personele 1 nci bentte belirtilen 
miktarlar, 

5. Kadrosu lise ve dengi okullarda olup gece öğrenimi 
yapan yüksekokullarda ders okutan öğretmenlere 
1 nci bentteki ücretler ödenir. 

6. Her dereceli okullarda msEî güvenlik bilgisi dersi 
okutan veya konferans görevi verilenlere 25 35 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 ve 31.7.1970 
terihi ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü maddesi gereğince fiilen ek 
ders görevi verilenlere ders saati başına verilecek ek ders ücreti aşağıdaki azamî 
ınLkterfar üzerinden ödenir. 

a) Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, sınıf okulları öze! 
ihtisas okulları (N.B.C. okulu, istihbarat okulu... gibi) ve Harp okullarında ders' 
görevi verilen Üniversite Personel Kanununa tabi öğretim üye ve öğretim üye 
yardımcıları ile öğretim görevliliği niteliği üniversite senatosunca kabul edüen 
j.sker ve sivil kişilere Üniversite Personel Kanununun değişik 14 ncü mad
desine göre hesap edilecek miktar; (Öğretmen olarak görevlendirilenlere öğretim 
görevlisi gibi ücret ödenir.) 

(Bütçe Karma Komis 

4. Kadrosu lise ve dengi okullarda 
mi yapan yüksekokullarda ders 
lere 1 nci bentteki ücretler öden 

5. Yay - Kur bünyesinde faaliyet g 
gün yüksekokullarda bir kadro 
görev alan : 
Asistan 
Öğretim görevlisi ve öğretmen 
Doçent 
Profesör 
Ücretle ders okutulan eğretim 
tim üye ve yardımcılarının ika 
dajnıi görev yerlerinin bulundu 
şında olmak şartıyle : 
100 ve daha az Km. uzaklıktaki 
101 ve daha çok Km. uzaklıktaki 
oranında zamlı ders ücret! ödenir 

6. Her dereceli okullarda millî güv 
okutan ve konferanslarını veren s 

B) 925 sayılı Türk Silâhlı Kuv 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayıl» Kanun 
ğince fiilen ek ders görevi verilenlere de 
»sağıdaki azamî miktarlar üzerinden ödeni 

a) Harp Akademileri, Gülhane Ask 
ihücas okulları (N. B. C. Okulu, İstihba 
ders görevi verilen Üniversite Personel K 
üye yardımcıları ile öğretim görevliliği n 
len asker ve sivil kişilere Üniversite Per 



(Hükümetin teklifi) 

b) (Ma dereceli askerî okullarda (Askerî liseler, astsubay hazırlama okul
ları... gibi) ders görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 3/a sırasındaki 
miktar. 

C) Öğretim üye ve yardımcıları ile üniversite ve yüksekokullarda ders 
görevi verilen diğer personele sınav dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav 
döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabile
cekleri ders sayısı kadar ücret ödenir, 

Konferans Ücreti : 

MADDE 53. — A) 657 sayın Devlet Memurları Kanununun 176 ncı mad
desine göre, üniversite veya fakülte yönetim kurullarmca tespit edilen öğretim 
programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 100 
Lirayı aşmamak üzere kurumlarca tespit olunan miktarlarda her bir kon

ferans için konferans ücreti ödenir, Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans 
ücreti ödenemez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun 11 nci 
maddesi gereğince Harp Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî ökul-

(Bütçe Karma K 

desine göre hesap edilecek miktar; ( 
görevlisi gibi ücret ödenir.) 

b) Orta dereceli askerî okullar 
ları.,..,,. gibi) ders görevi verilenlere, b 
miktar. 

C) 1765 sayılı Üniversite Pers 
şik 14 ncü maddesine göre ödenece 
lanır : 

1. Öğretim üye ve yardımcılar 
revi verilen diğer personele sınav dö 
minde imtihanı yapılan dersin bir ö 
ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulund 
yerlerinden herhangi biri, il dışında o 
Mtta ob.n öğretim üye ve yardımcıl 
lıkta olan öğretim üye ve yardımcıla 

3 Enaz % 50 öğrenci kontenja 
telerde, 2 nci öğretim için, öğretim 
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

Konferans Ücreti : 

MADDE 53. — Tasarının 53 n 
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larda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, istihbarat okulu, 
«N. B. C. okulu..... gibi») konferans verenlerden : 

Ders saati basma 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara 50 
b) Türk ve yabancı general, amiral ve subaylara 60 
c) Üniversite öğretim üyelerine 75 
U r a konferans ücreti ödenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM : Hazine ve Kamu kuruluşlarına ait hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Hazine işlemleri : 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri : 

MADDE 54. — İ05Ö sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 80 nci mad
desinde yazılı ödemeleri zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev
simlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek 
amaçları ile malî yıl içinde gerçek ve tüzel kişilere en çok bir yıl vadeli Hazine 
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satılacak Hazine bo
nolarının satış şartlarını ve miktarlarını tespite 1211 sayılı Kanunun 50 nci mad
desi esaslarına göre T. C. Merkez Bankasından kısa vadeli avans almaya Ma
liye Bakam yetkilidir. 

İç İstikraz Tahvilleri : 

MADDE 55. — Üçüncü maddede tespit edilen miktara kadar iç istikraz 
akdine Maliye Baltanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nispeti;, ihraç fiyatı, 
itfa süresi ve diğer şartlan Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. Tahvil
lerin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve istikraza ilişkin bütün iş
lemler, her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu kurumlarının 
yapacakları artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satı
lan Miîiî Emlâk bedellerinin ödenmesinde, itibarî değerleri üzerinden kabul 
olunur. 

(Bütçe Karma Komisy 

ÜÇÜNCÜ KISIM : Hazine ve Kam 

BİRİNCİ BÖLÜM : Hazine işlemleri 

Hazine Bonoları ve A vans İşlemleri : 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü m 

İç İstikraz Tahvilleri : 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci mad 
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Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, isteyenler adına, tahvil
lerin taşıdığı şartlarla, bankalarda hesap açtırılmak suretiyle de ihraç oluna
bilir. Bu usulde tahvil ihracının şekil ve şartları Maliye Bakanlığı tarafından 
tespit olunur. 

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

Program ve Proje Kredisi ile Dış istikraz : 

MADDE 56. — A) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya ya
bancı banka ve kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince, belli 
hizrcsetkr, taahhütler, yatırımlar veya projeler îçm sağlanacak yardımlar ile 
program ve proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk 
lirası karşılıklarını, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye gelir, 
diğer taraftan iSgiîi daireler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bı&anı yetkiKdir. 

İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan miktenrfedan yılı içinde har-
canasıayan bakiyeler erfcsi yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1976 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla temin edilmiş bulunan Türk 
lirası karşihldarı ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkımda da yukarıda yazılı 
esaslar dahilinde işlem yapılabilir. 

B) Yabanca devîetler veya uluslararası kurumlardan anlaşmaları gerekince 
sağlanarak genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinde 
yer alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla kredi kullanma imkânı hâsıl 
olduğu takdirde, fazla kredi imkânlarım ilgili daire bütçelerinin (B) cetveline 
gelir ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

C) Yabancı devletler ve uluslararası kurumlarla yapılmış veya yapılacak 
anîaşmalar hükümlerine göre; Hükümetimizle bu Devlet veya kuranlar tara
fından sarf, mahal veya gayesinin müştereken tespiti mukarrer meblâğı ve söz 
konusu anlaşmalar ahkâmının tatbiki doiayssıyle sarfı gerekecek parayı, 

(Bütçe Karma 

Program ve Proje Kredisi İle Dı 

MADDE 56. — Tasarının 56 
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a) Yabancı devlet kuruluş ve uluslararası kurumlardan sağlanmış veya 
sağlanacak hibe yardımlarıyle proje veya program kredilerinin hâsıl ettiği veya 
edeceği Türk Lirası karşılıklarından, 

b) Bu şekilde tahassul eden Türk Lirası karşılıklarından evvelki yıllarda 
yapılan ikrazların tahsil olunacak faiz ve ve resülmallarından, 

c) Hükümetimizce yabancı devlet kuruluş ve uluslararası kurumlardan 
düşük faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kullandırılması neticesinde 
tahasül eden veya edecek olan faiz farklarından (Bu kredilerle ilgili olarak müs-
takrizlerle yapılan anlaşmalarda bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz kalması 
kaydıyle) ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya tespit edilen amaçlar 
için kullanılmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları sarfa 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine mua
melesi olarak borçlarına karşılık harcanmış meblâğları bütçeye gelir ve ödenek 
ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

E) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemizin 
kullanımına tahsis olunan özel çekme haklarının hâsıl ettiği Türk Lirası kar
şılıklarını, gerektiğinde, bütçeye geiir ve bu konuda yapılacak geri ödemelerin 
gerektirdiği meblâğları Maliye Bakanlığı Bütçesine ödenek ve gider kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 57. — Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı 
banka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağlanan imkânları, ekonominin çe
şitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyle anlaşmalar hükümleri gereğin
ce kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi teşekküllerince ve diğer 
her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi 
olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan!ar dahil) 
ve yatırım bankalarına verilecek kredileri anlaşmalanndaki şartlarıyle garanti 
etmeye özel sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk Parası Kıymetini Ko-

(Bütçe Karma Komisyo 

^DDE 57. — Tasarının 57 nci madd 
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rama mevzuatı çerçevesinde transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 58. — Yıllık programlarla tespit edüen dış finansman ihtiyacı
nın karşslanması maksadıylc, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuru
luşlarla kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Bakanı yetkinidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyüe yürürlüğe girer. 
1976 yalında ve daha önceki Mitçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşma

lar hakkımla da bu hüküm uygulanır. 

Selektif Kredi Fonundan Ödemeler : 

MADDE 59. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılması, yatırmıîarüm ve 
ilîiracK'isn teşviki ve banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yönlen
dirilmesi ajnaayle 7/5822 sayılı Karara ve bu karana ek ve tadillerine daya
nılarak müstakrize, selektif kredi fonundan faiz farkı ödemesi yapılır. 

Çeşidi Saymanlık! ar d ahi Kıymetlerin Hazineye intikali : 

MADDE 60, — Ma%c Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle 
Hazine hesaptan dışında kalan mamelek ve emanetler de dahi! otesak üzere 
her çeşit paralarını Hazine hesaplarına ithal ettirmeye, hu hesaplara tasarruf 
etmeye ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

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

Geri Verilecek Paralar : 

MADDE 61. — 27 . 6 . 1963 gün ve 261 sayılı Kanun gereğince, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin (950) kod numaralı programı (05) kod numaralı aütprog-
ramının (527) kod numaralı faaliyetine konulan geri verilecek paraların öde
me şekil ve usulleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

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

(Bütçe Karma 

MADDE 58. — Tasarının 53 

Selektif Kredi Fonundan Ödem 

MADDE 59. — Tasarının 59 

Çe:-itli Saymanltklardaki Kıyme 

MADDE 60. — Tasarının 60 

Geri Verilecek Paralar : 

MADDE 61. — Tasarının 61 



(Hükümetin teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM : Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler: 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Finansman İhtiyacı : 

MADDE 62. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1977 yılı finansman ihtiya
cım karşılamak üzere; 

a) Maliye Bakanlığınca tespit edilecek şartlarla özel ek iç istikraz tahvil
leri çıkarmaya ve Devlet Yatırım Bankası aracılıgıyle 1211 sayıh Kanunun 48 nci 
maddesi gereğince sözü geçen kuruluşlara imkân sağlamaya, 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadî Teşebbüsleri tarafından çıkarılacak bono
lara «Hazine Kefaleti» vermeye ve 1211 sayılı Kanunun 51 nci maddesi uya
rınca avans açtırmaya, 

Maliye Bakam yetkilidir. 
Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine kefaletini haiz bonoların top

lamı geçen yıllar hariç on milyar liradır. Gerektiğinde bu miktarı bir misline 
kadar artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Ayrıntılı Harcama Planları : 

MADDE 63. — 1977 MaK yılında, genel bütçeye dahil daireler, katma büt
çeli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu ik
tisadî teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve döner sermayeli kuruluşlar, Maliye 
Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminlerim, 
b) Harcama tahminlerini, 
c) MaK tabloları 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını ilgili mercilere vermek zorun

dadırlar. 
Maliye Bakam madde kapsamına giren idare, kuruluş teşebbüs ve kurum

lardan her türlü malî işlemlerinin tamamını, borçlanma ve borç ödeme imkân
larını incelemeye, programa uygun harcama yapamayan ve bilgi, belge ve 

(Bütçe Karma Komisy 

EKİNCİ BÖLÜM : Hazine ve Kamu 
s 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansm 
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hesaplarını ibraz etmeyen idare, kurum, teşebbüs ve kuruluşların bütçe ödenek
lerini kesmeye, ve bütçe ödeneklerini en etkin şekilde kullanmak üzere tedbirler 
almaya yetkilidir. 

Belediyelerin Borç, Tahkim ve Terkin İşlemleri : 

MADDE 64. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
691 sayılı Kanun ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 59 ncu maddesinin 
(a) fıkrası gereğince yapılan tahkimler sonunda doğan Hazineye olan borçlarının 
1312 sayılı Kanuna göre yapılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kısımları 
terkin olunur. 

MADDE 65. — 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
maddeleri uyarınca tahkime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3.10.1963 tarih ve 
347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 yıllık dönem sonunda başlaması 
kabul edilen borçlardan T. C. Merkez Bankasına yapılacak olan tediyelerin 
faiz ve anapara taksitleri için 1977 malî yılında ödeme yapılamaz ve bu süre 
için faiz yürütülmez. 

Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin Hükümler : 

MADDE 66J — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim veya müdürler veya 
genel kurullarınca onaylanan 1976 net kârlarıyle eski yıllar kârları ve fevkalâde 
ihtiyatlarından ödenmiş sermayelerine mahsup edilmeyen ve Hazine hissesine İsa
bet eden miktarları, bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları 
veya genel kurul kararları gereğince sermayelerine mahsup veya kendilerine ikraz 
edilmek üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maiye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 67. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 
a) Geçmiş yıllar faaliyeti kârlarından ödenmemiş Hazine hisseleri. 
b) Millî Korunma Kanununa göre yaprak tütün ekici piyasalarında des

tekleme alımlarında kullanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen serma-

(Bütçe Karma 

Belediyelerin Borç, Tahkim ve T 

MADDE 64. — Tasarının 64 

MADDE 65. — Tasarının 65 n 

Sermaye Değişikliği ve Kâra İliş 
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MADDE 67, — Tasarının 67 
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yeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Kanunun geçici 3 ııcü maddesinin 
(C) likrasına göre Hazineye ödenmesi gereken tutarlar, 

c) 196 Sayılı Kanuna göre çıkarılan kararnameler gereğince Tekel Genel 
Müdürlüğüne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında destekleme alımı yapma 
görevi sonunda tahakkuk eden kârlar. 

d) 9.3.1972 gün ve 1571 Sayılı Kanun gereğince 1973 ve daha evvelki yıl
larda tahakkuk etmiş oîup da T. C. Merkez Bankası nezdindeki fona yatırılama-
yan tutarlar, 

e) 1976 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan vergi borçları iîe bu borç
larla ilgili gecikme zammı ve faizlerini; 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayısı ile tahakkuk etmiş alacak
larına ve Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesine mahsup etmek için gerekli 
bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarları 
bütçeye; mevcut veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gider kaydet
tirmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 68. — Kamu ortaklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenleme 
tedbirlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım, ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek amaçlarıyle; 

a) Hazinece sermaye artırımlarına katıhnmasına ve her türlü sermaye pay
larının satınalınıııasına; 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine devrettirmeye ve onlar tarafından da devrakhr-
maya, 

c) Kamu İktisadî Teşebbüslerince Hazinece ikraz edilen meblâğları yıllık 
yatırım ve finansman programlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş 
sermayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

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

Maliye Bakam yetkilidir. 

(Bütçe Karma Komis 

68. — Tasarının 68 nci m 
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MADDE 69. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi dışmda 
kalan Kamu İktisadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programında 
öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve 
işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel Otomatik Ödemeler : 

MADDE 70. — Gene] Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, İkti
sadî Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin; geçmiş yıllarda 
ve 1977 MaB yılında, birbirlerine Hazineye, belediyeler, belediyelere bağh ku
ruluşlara, özel idarelere, Devlet Yatırım Bankası ve T. C. Merkez Bankasına, 
her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçlarım nakden ve
ya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve ettirmeye, cari hesapların ve karşıhkh 
borç ve alacaklarının ödeme şekil ve zamanını tespit etmeye, mahsup işlemlerini 
tamamlamaya ve bütün bu işlemler sonuçlarım gereğine göre bütçeye gelir ve 
mevcut ve yeniden açılacak tertiplere, yeteri kadar ödenek ve gider kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum ve kuruluşlar, birbirlerine 
olan borç ve alacaklarım, talep halinde her zaman Maliye Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

MADDE 71. — a) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 saydı 12 . 6 . 1973 ta
rihli ve 350 sayılı ve 26 . 7 . 1975 tarihli ve 691 sayılı, 22 . 5 . 1975 gün ve 
1902 sayılı tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 
441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan 
Hazine borç ve alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için, 
yahut yıllık yatırım ve finansman programının gereği olarak ya da küçük meb
lâğların hesaplardan tasfiyesi amacıyle kısmen veya tamamen erken tahsil ve 
ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma K 
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MADDE 71. — Tasarının 71 n 
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b) (a) fıkrasında sözü ge^eıı tahkim kanunları d olay isiyle Hazinenin kamu 
kuruluşlarına olan borçlan Devlet- iç istikraz tahvilleri verilmek suretiyic tasfiye 
olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve 
im fıkra gereğince yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve 
gider kaydının yapılmasında bu kanunun 70 nei maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunlara uyarınca yapılan erken 
ödeme ve mahsup işlemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu islemier için geçmiş 
yıllar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların uygulanmasından 
ötürü Hazineye borçla olan kurumlardan da faiz aranmaz. 

MADDE 72. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüklerinin dışborçları, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) kod nu
maralı (Borç ödemeleri) programının (02) kod numaralı (D:ş Devlet Borçları) 
altprc-gramının ilgili faaliyet, harcama kalemime konulan ödenekten karşs'amr. 

MADDE 73. — Geael Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler 
bütçelerinde Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak «İktisadî transferler ve 
yardımlar» 8 . 6 . 1959 tarihli ve 7338 sayılı Kamanın üçüncü maddesi hiJk--
sr:üade:5 yararlanır. 

MADDE 74. — Malîye Bakanlığı BütçesİHİn (920 İktisadî t r ans i t 1 . / ve 
yardımlar) ^vograını, (01) aliprogranamîn (121 — Hükümetçe akrîf.ıesk tedbir
ler dolayssıyîe ödenecek görev zararları) faaliyetinde!;! ödenekten, 1976 vi
dana önceki yıllarda üıhassül eden görev zararları ile 1977 yılında ortaya çı
kacak görev zararlarım»;, sSg'iii Kamu İktisadî Teşebbüslerine ödemeye ve hu 
ödeneği yeted kadar artırmaya Maîiye Sakam yetkilidir. 

MAD-DE 75. — Hükümet tarafından destekleme alımdan ile görevlendi-
riîcıeef-' K-srau İktisadî Teşebbüslerimin bu görevleri nedeniyle gerekli fm -̂tE--
man İhtiyaçları için çıkarılacak bonolara Hazine kefaleti vermeye Maîiye L;a--
kanı yetkilidir. 

(Bütçe Karına Komis 

MADDE 72. — Tasar mm 72 nei 

MAIMiE 73, ----- Taşanının 73 ncü m 

rf'IAİjiî?' 74 -• T a u n u m "H ncü mad 

MADDE 75. — Tasarının 75 nei m 
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DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli hükümler : 

Köy İşleri Bakanlığının Yapım İşleri : 

MADDE 76. — Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya ka
dar; 

a) İçmesufarı yapımında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Kuruluş ve Görev
leri Kanununun yapım, bakım, satmalına, harcama ve muameleleri ile ilgili 
hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 saydı Karayoüan Gene! Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri Kanununun 1737 sayılı Kanunisi yüıilrlüktcn kaldırılan koy 
yolları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı kanunun yapım, bakım, s»imal
ına, harcama ve muameleleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulamasına ¥Löy İşleri Bakanlığınca devam olunun 

jandarma Genel Komutanlığı Lojmanları : « 

MADDE 77. — Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, 
onarım, idame ve muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli ve 190 sa
yılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtı için de uygulanır. 

Mahsup Süresi : 

MADDE 78, — Muhasebe! Umumiye Kanununun 108 nci maddesÜMde 
merkez için tespit edilen mahsup süresi malî yıhn 4 ncü ayj sonunda biter. 

Bursların Krediye Dönüştürülmesi : 

MADDE 79. — Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerin bütçelerinde yer alan yurt içi yükseköğrenim bursları ile ilgili 
ödenekleri, bunların krediye dönüştürülerek tahsisini sağlamak amacı ile Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne devrettirmeye yetkilidir. 

(Bütçe Karına K 

DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli 

Köy İşleri Bakanlığının Yapım İ 

MADDE 76. — Tasarının 76 n 

Jandarma Genel Komutanlığı L 

iE 77, — Tasarının 77 n 

Mahsup Süresi : 

MADDE 78. — Tasarının 78 n 

Bursların Krediye Dönüştürülmes 

MADDE 79. — Tasarının 79 n 
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Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, devraldığı bu ödeneklerin 
kullanımında ilgili kuruluşların talimatına uyar. 

Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adı geçen kurumca uygulan
makta olan miktarlar esas alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağlanan burslar, ancak ilgili
nin isteği üzerine krediye dönüştürülür. 

Bu madde hükmü Kamu İktisadî Teşebbüsleri için de uygulanabilir. 

Silâhlı Kuvvetlerin Vergi Muafiyeti : 

MADDE 80. — 1977 ma?î ysfs içinde, Gümrük giriş tarife cetvelinin (27,09) 
pozisyonuna giren hampetrolün Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için yabancı ülkelerden 
ithal edilen veya yerli lıampetroîden istihsal olunan ve Gümrük giriş tarife cet
velinin (27,10) pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağların Millî Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mü!î İstihbarat TeşkiJâtı ihtiyaç
ları için yabancı ülkelerden ithal edilen veya yerli hampetrolden istihsal olu
nan ve Gümrük giriş tarife cetvelinin (27,10) pozisyonuna giren akaryakıt ve 
madenî yağların Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Millî İstihbarat Teşkilâtma teslimi; Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, İthalde 
alman Damga Resmi, Rıhtım Resmi, İthalde ve dahilde alınan İstihsal ver
gileri ile Hazineye katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere alt her 
türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

(27,10) Gümrük tarife pozisyonuna gircıa akaryakıt ve madenî yağlar Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı 
ihtiyaçları ÎÇÎM adı geçen kuruluşlara veya onların göstereceği lüzum üzerine 
akaryakıt ikmalini yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çerçe
vesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî 
İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için muafen ithal olunan hampetrolden elde 

(Bütçe Karma Komisyo 

Silâhlı Kuvvetlerin Vergi Muafiyeti : 

MADDE 80. — Tasarının 80 nci ma 
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edilen ürünlerin ciheti askeriye ve Millî İstihbarat Teşkilâtına tahsis olunma
yan kısmı yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dâhil) 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 fık
rasında yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ihtiyacı için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ds;? 
memleketlerden satınalınacak silâh, makine, jeneratör, telsiz, radar ve rnkihabeıre 
cihazları, televizyon ve sisteliderine ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz 
ve bunların parça ve icvıızmıstı 1977 malî yılı îçhıde gümrük vergi ve resim
lerden muaf olarak ithal olunur. 

Devlet Hesaplarında Kuruslu İşlemler 

MADDE 81. — Devletin, para cezalan da dahil olmak üzere, her türlü 
gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile, emanetlerin alınıp, 
geri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında 
tespit edilmiş miktar ve nispetler değişmemek şartıylc, lira esası kabul edilerek 
elli kuruş ve daha aşağı kesirler atılır, elli kuruştan fazla kesirler liraya çıkanlar. 

Vergi sorumlusu gerçek veya tüzel kişilerin, yapacakları ödemelerle ilgili 
olarak hesaplayacakları vergi toplamının eîli kuruşa kadarki (elli kuruş dahil) 
lira kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çıkarılır. 

Pul yapıştırjmak suretiyle yapılan tahsilat bu hükmün dışında bırakılmıştır. 
Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye ve gerekli tedbirleri 

almaya Maüye Bakanı yetkilidir. 

Katma Bütçeli İdareler 

MADDE 82. — Bu kanun hükümleri, kendi bütçe kanunlarmda yer alan 
özel hükümler saklı kalmak kaydıyle, katma bütçeli idareler halikında da uygu
lanır. 

6 — 

(Bütçe Karma 

Devle* Hesaplarında Kut uslu İş 

'MADDE 81. — Tasarının 81 

Katma Bütçeli idareler : 

MADDE 82. — Tasarının 82 
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Yol Yenileme Giderleri: 

MADDE 83. — 1381 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesinin (a) fıkrası uya
rınca Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde yer alması gereken yol yenileme, bakım ve 
onarım giderleri, 1977 yılında Maliye Bakanlığı Bütçesinde gösterilir. 

Malî Yılda Uygulanmayacak Kanun Hükümleri: 

MADDE 84. — a) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
13 ve 64 ncü maddelerinin, her yıl Orman Bakanlığı bütçesinde ve aynı Kanunim 
35 nci maddesinin her yıl Orman Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak öde
nek miktarına ait; 

b) 12.6.1937 tarih ve 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununda değişiklik ya
pılması hakkındaki 25.5.1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(C) fıkrası; 

c) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 
tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (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 Vergisi Kanununun 66 nci mad
desi ile bu maddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi; 

e) 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu
nun 17 nci maddesi; 

f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkında 24.5.1957 tarilıli ve 6972 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi; 

g) 5.1.1961 tarihli ve 222 sayıh İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 nci 
maddesinin (a) bendi; 

h) 10.5.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci maddesi; 
i) 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

Kanuna ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 20.6.1973 tarih ve 1744 

(Bütçe Karma Komisyo 

Yol Yenileme Giderleri: 

MADDE 83. — Tasarının 83 ncü madd 

Malî Yılda Uygulanmayacak Kanun 

MADDE 84. — a) 31 . 8 . 1956 ta 
nunun 13 ve 64 ncü maddelerinin, her yıl 
Kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orma 
lacak ödensk miktarına ait; 

b) 12 . 6 . 1937 tarih ve 3202 sayıh 
lik yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 ta 
maddesinin (C) fıkrası; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 
21 . 10 . 1960 tarih ve 107 sayıh Kanun 
fıkrası; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayı 
3 ncü maddesi; 

d) 13 .. 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayıl 
maddesi ile bu maddeye yeni bir fakra ekley 
desi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı 
nununun 17 nci maddesi; 

f) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkı 
yılı Kanunun 9 ncu maddesi; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlk 
maddecinin (a) bendi; 

h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayıl 
desi; 
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sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi ile ek 4 ncü mad
desi ve aynı Kanunun 3 ncü maddesi ile eklenen 6831 sayılı Kanunun geçici 
6 ncı maddesi; 

j) 28.4.1972 gün ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanununun geçici 5 nci maddesi: 

Hükümleri 1977 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili 
program, aMprogram, faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları 
dahi'inde uygulanır. 

k) Muhafazasına lüzum kalmayan Evrak ve Vesaikin iınha edilmesi hak
kında 26.3.1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanunun, 

(Adalet Bakanlığı, Malîye Ba&anhğ-, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Gümrük
ler Gensl Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili 
kurumları, Karayolları Geneî Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Zirai Donalım Kurumu Merkez ve İller Kuruluşları, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Adlî Tıp Meclisi ve T. C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğüne ait evrak ve vesaikin imhası 26.3.1956 tarihli ve 
6696 sayılı Kanunun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönetmelikler 
esasları dairesinde yapılabiüir.) 

1) Şehiriçi konuşmalar dışında Ankara, İstaabul, İzmir ve diğer şehirlerde 
tesis edilen meccaîiî telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu maddeye ek 
5.12.1928 tarihli ve 1366 sayılı; 13.12.1934 tarihli ve 2609 sâyıh; 10.3.1930 ta
rihli ve 1569 sayılı; 16.4.1933 tarihli ve 2142 sayılı; 1.1.6.1933 tarihli ve 2304 
sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 nci ve 
1.5.1930 tarihli ve 1601 saydı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci maddesi; 

m) 21.5.1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Hava Yollan Kanununun 12.6.1959 
tarih ve 7359 sayılı Kanunla değişik 6 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 

n) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 31, 32, 37, 59 ve 92 nci 
maddeleri; 

(Bütçe Karma 

i) 6831 saydı Orman Kanununu 
na ek madde ile bir geçici madde e 
yılı Kanunun ek 3 ncü maddesine ( 
aynı Kanunun 3 ncü maddesi ile ek 
desi; 

j) 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 s 
Kanununun geçici 5 nci maddesi: 

Hükümleri 1977 bütçe ydında, 
program, altprogram, faaliyet veya 
hilinde uygulanır. 

k) Muhafazasına lüzum kalm 
kında 26 . 3 * 1956 tarihli ve 6696 sa 

(Adalet Bakanlığı, Misliye Baka 
ler Genel Müdürlüğü, Tekel Gene 
Teknoloji Bakanlığının ilgili kurum 
Bankası Geneî Müdürlüğü, Türkiy 
kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kuru 
Adlî Tıp Meclisi ve T. C. Emekli S 
saikin imhası 26 . 3 . 1956 tarihli v 
maksızın hazırlanacak yönetmelikle 

1) Şehir içi konuşmalar dışınd 
de tesis edilen meccani telefonlara 
ek 5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 s 
10 . 3 . 1930 tarihli ve 1569 sayılı 
11 . 6 . 1933 tarihli ve 2304 sayılı 
saydı Kanunun 6 ncı ve 1 . 5 . 193 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi; 

m) 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6 
12 . 6 . 1959 tarih ve 7359 sayılı K 
rası, 
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o) 16.7.1945 tarihli ve 4792 sayılı îşçi Sigortalan Kurumu Kanununun 344 
sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen tahvillere 
yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen % 40'hk limit; 

p) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 199 ncu maddesi; 

r) 9.3.1973 tarih ve 1571 sayıh Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir Deprem 
fonu hesabında toplanmasına dair Kanunun 1 nci mddesi; 

s) 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 5.4.1973 tarih ve 1702 
sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 nci maddesiyle değişik, 23 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasının (a) bendi, 

ş) 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 201 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının (b) bendi, 

t) 6327 sayıh Kanuna, 2.1.1961 tarih ve 202 sayılı Kanunla eklenen madde; 
u) 23.2.1963 gün ve 196 sayıh Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu; 
Hükümleri 1977 Malî yılında uygulanmaz^ 

772 sayıh Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 1 nci maddesinin son fık
rası, 13, 21 ve 44 ncü maddeleri ile bu kanuna 920 sayılı Kanun ile eklenen ek 
madde 1977 Malı ydı için uygulanmaz. 

MADDE 85. — 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Kuruluş Kanunundaki 
mali hükümler 28.2.1978 tarihine kadar yürürlüktedir, 

(Bütçe Karma Komisy 

n) 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye 
maddeleri; 

o) 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 Sayıl 
344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi 
lere yatırılacak yedek akçeler için madde d 

p) 657 Sayılı Devlet Memurları Kam 
r) 9 . 3 . 1973 tarih ve 1571 sayılı B 

lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. M 
rem Fonu hesabında toplanılmasına dair K 

s) 7 . 3 . 1954 tarihli ve 6326 sayılı 
1702 Sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 
sinin 1 nci fıkrasının (a) bendi, 

ş) 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Refo 
2 nci fıkrasının (b) bendi, 

t) 6327 Sayıh Kanuna, 2 . 1 , 1961 
madde; 

u) 23 . 2 . 1963 gün ve 196 sayılı D 
nunu hükümleri 1977 malı yılında uygulanm 

772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri K 
rası 13, 21 ve 44 ncü maddeleri ile bu Ka 
madde 1977 malî yıh için uygulanmaz. 

MADDE 85. — Tasarının 85 nci ma 
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Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 86, — Bu Kanun 1.3.1977 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 87. — Bu Kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumlıuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi Başkanları, 
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini, Cumhuri

yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 
c) Diğer hükümlerini Maliye Bakam, 
Yürütür.] 

Başbakan 
S. D e mir el 

Devîet Balkanı 
M. K. Er kovan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Ulaştırma Bakanı 
NL Menteşe 

Köy İşleri Bakanı 
VL Poyraz 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Bayındırlık Bakanı Y. 
A. Doğru 

Çalışma Balkanı 
Ş. Kazan 

Orman Bakanı 
T, Kapanlı 

(Bütçe Karma 

MADDE 86. — Emniyet ve J 
nan her türlü siüâh ile araç ve ge 
yurt dışından ithale İçişleri Bakanlığ 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 87. — Tasarının 86 n 
edilmiştir. 

MADDE 88. — Tasarının 87 
bul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Y. 

M. Kemal Er kovan 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
H, Ba$ol 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. S- Erek 

Dev 
S. 

İçişler 
/. M 

Sağ. ve 
Dr. 

En. ve T 
S 

Kül 
R. D 



C—Cetveli 
f Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırasıyle) 
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Vergilerin, re&i.mJerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

f 

Çeşidi 

Nizamname 

Ka, Muv. 

Mukavelename 
Kanun 

» 
> 

» 
» 
;» 

» 

> 

26 

13 

18 
27 
26 
14 

14 
17 
22 

29 

7 

Tarihi 

. 3 . 1322 

. 9 . 

. 5 . 

.11. 

. 1 . 

. 4 . 

. 1 . 
2 

. 2 . 

. 5 . 

. 6 . 

, 1331 

, 1336 
1336 
1341 
1341 

1926 
1926 
1926 

1926 

1926 

Numarası 

-

— 

_ 
66 
549 
618 

716 
743 
748 

867 

9.11 

Tebliğ 

Kanım 

ö z e t i . 

10 . 6 . 1926 927 

1925 ve daha evvelki yıllara ait mevzuat 
Maadin Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mahsus şifalı sı 
calar hakkındaki hükümleri. 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve m a ti ab 
vakkat. 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki mukavelenin resmen mü 
İstiklâl madalyası hakkındaki Kanunun harca ımıüteallik 9 u 
Ziraat müesseselerine sabit sermaye vaz'ma dair Kanunun 3 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para 

1Ö26 yılına ait mevzuat 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri. 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek orııval ve 
Emvali Millîye ve metrukeden veya mazbut vakıflardan bâz 
arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi. 
Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesseselerin sur 
maddesi. 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - İngiltere hük 
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol şirk 
hakkımda Kanun. 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı cari 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbü 
tebliğ. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi 

» 
» 

27 . 
26 

1 . 
. 5 

, 1927 
. 1927 . 

968 
1050 

1927 yılma ait mevzuat 

Millî Matbaa tahsisatının müttedavil sermaye halinde istima 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi, (köhne e 
borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetl 
alınan vakıfların sarfı kalmayan müterakim paralı ve s'air 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t * * 
Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

1 

16 

21 
25 

Tarihi 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 

. 1927 

, 1927 
. 1927 

Numarası 

1080 

1118 
1160 

ö z e t i 

•» 

» 
» 

17 
23 
24 . 

. 5 , 

. 5 
5 . 

. 1928 

. 1928 
1928 

1266 
1324 
1338 

4 . 4 . 1929 

16 . 5 . 1929 

1412 

1447 

20 , 
31 . 

2 , 
2 . 

7 . 

7 . 

. 2 
, 5 , 

. 6 

. 6 , 

6 . 

6 . 

. 1930 

. 1930 

. 1930 

. 1930 

, 1930 

, 1930 

1567 
1671 

1660 
1678 

1690 

1691 

Menaf'ii umumiycye hadim miicssesattan hususi binası olmayanlara bi 
nun. 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkında Kanun. 
Mükerrer sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddeleri. 

1928 yılma ait mevzuat 

Islahı Hayvanat Kanununun 28 nei maddesinin tadili hakkında. 

Damga Resmi Kanunu. 
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunim 8 nei maddesin 

1929 yılma aiıt mevzuat 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 319 ncu maddesi. 

Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 nc 

1930 yılına ait mevzuat 

Türk Parasını Koruma hakkında Kanun. 
Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında m'duakit Ticaret ve S 
tasdiki hakkında Kanun 
Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında Kanun 

Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 867 n 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında münakit Ticaret ve Se 
tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında münakit Tic 
sinin tasdiki hakkında Kanun 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

„ A . 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

1931 yılına ait mevzuat 

» 23 . 3 . 1931 1775 Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki Kanunu değiştiren 
» 6 . 7 . 1931 1838 Maarif Vekâleti tarafından idare olunacak mektep pansiyonlar 

8 nci maddeleri 
» 2 . 7 . 1931 1858 Distofajin tahsisatının mütcdavil sermaye olarak loıllanılmas 

maddeleri 

1932 yılına ait mevzuat 

» 7 . 1 . 1932 1918 Kaçakçılığım meni ve takibine dair Kanun 
» 7 . 4 . 1932 1943 ıVIazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk 

maddesi 
» 4 . 6 . 1932 2000 Tıp Fakültesinden meş'et edecek tabiplerin mecburi hizmetleri 

deleri 

2005 Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonlar 

721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimen 

1933 yılma ait mevzuat 

2133 Devlet kitapları mütcdavil sermayesi hakkında Kanun 

2159 İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi 

2226 İstanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdaresi Teşklili) 

2237 Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain 

» 
T. B. M. 

Kanun 
» 
» 
> 

M. K. 
11 . 
30 , 

1 
29 . 
27 . 
28 . 

. 6 . 

. 6 , 

. 4 

. 4 . 
5 . 
5 . 

, 1932 
. 1932 

. 1933 

. 1933 
, 1933 
, 1933 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

12 . 6 . 1933 

ö z e t i 

2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvilât ve hisse senedi be 
hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

28 . 1 1 . 1933 2376 Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisatı hakkındaki 
927 sayılı Kanuna müzeyyel Kanun 

Kararname 
Kanun 

» 
'» 
• » 

» 
> 
» 

> 

» 

» 

y> 

9 
8 

28 
28 
2 
1 
21 
21 . 

30 

30 

5 . 

22 

. 1 

. 5 

. 5 , 

. 5 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 , 

. 7 . 

12 . 

. 1934 

. 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 ecnebi otomobil arabaların 
yet hakkındaki mukavelenamenin tasdikine dair Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında Kanun 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticari itülâfın kabu 
Isikân Kanunu 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme işleri için kuru 
kındaki Kanunun üçüncü maddesi 
Cezaevleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak alınacak harçl 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddeleri 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 1918 sayılı Kanunun 57 ve 60 nc 
bu kanuna ıbir madde ekleyen Kanun. 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumu üret 
6 nci maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanunun 71 nci madd 
tılmasına ve bu kanuna bir madde eklenmesinle iair (Kanun. 

1935 yılına ait mevzuat 

3 . 6 . 1935 2756 2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret Mukavelesinin 1 num 
değişiklik hakkında Kanun. 

5 . 6 . 1935 2762 Vakıflar Kanununun 13 ve 32 nci maddesi. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

10 . 6 . 1935 2777 
14 . 6 . 1935 2809 

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 

2950 
2/4858 
2/5042 
3058 
3078 

3122 
3167 

2/6738 
3224 
3290 
3293 

» 
» 

Karai'name 
Kanun 

» 
> 

21 
11 . 

30 , 
3 , 
22 . 
28 . 

. 3 

. 4 . 

. 4 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. Ü938 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

3340 
3359 

2/8673 
3423 
3478 
3520 

» 28 . 6 . 1938 3524 

— C/6 — 

Ö z e t i 

Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tes 
rinci maddesi. 

1936 yılma ait mevzuat 

Vakıf anallarının taksitle satılması ve kiraya verilmesi ha 
8G7 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese ve 
Vakıflar Kanununun 52 nci maddesi. 
Rüsumu Sıhhiye hakkında 500 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri. 

1937 yılına ait snevauıat 

öğretici ve teknik filimler hakkında Kanun. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkında 
Devlet hesaplarında liranın -esas ittihaz -edilmesi hakkında 
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan ecnebi 
mütehassıs yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun birinci mad 

1938 yılına ait mevzuat 

Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerden alınacak üc 
Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim. Su Şirketi imtiyazı ile 
velenin tasdiki hakkındaki Kanun. 
Camdan fennî cihazlar hakkında. 
Maarif Vekâletine bağlı İErtik okulları mütcdavH sermaye 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kan 
Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletlerarasında intişar 
tarihinde Cenevre'de akdolunan Beynelmilel Mukaveleye 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrirnenkullerin tahsil su 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

ı 
Çeşidi 

Kanun 

Nizamname 

Karaırname 
Kanun 

» 

» 
» 
> 

» 
» 
» 

Kararname 

Kanun 

28 

9 

13 
18 

26 

27 
27 

5 

•5 

5 
7 

24 

27 

Tariki 

. 6 

. 8 

. 1 
. 1 

. 1 

. 1 . 

. 5 . 

. 7 . 

. 7 , 
. 7 . 
. 7 . 
. 1 1 . 

. 1 2 . 

. 1938 

. 1938 

. 1939 

. 1939 

. 1939 

1939 
1939 
1939 

. 1939 
1939 
1939 
1939 

1939 

Numarası 

3526 

2/9634 

2/1025S 
3563 

3577 

3590 
3614 
3667 

3668 
3678 
3704 

2/12374 

3757 

Karam aıne 
Kanun 

ö z e t i 

3 . 1 . 1940 

17 . 5 . 1940 

376o 

8 . 1 . 1940 2/16627 
17 . 1 . 1940 3777 

3828 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalanna nmitedavil sermaye veril 
4 ve 5 nci mıaddeleri. 

Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Nizamnam 

1939 yılma ait mevzuat 

Çiçekler hakkında. 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye satılmas 
nci maddesi. 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 
Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkındaki Kanun 
Ticaret Vekâleti Teşkilâtı Kanununun 19 ncu maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini kısmen değiştiren ve 1 
birer fıkra ek] iyen Kanun 
Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri 
Türkiye - İsveç Ticaret ve Seyrisefain muvacehesinde müzeyyel anlaşm 
Köy eğitim kursları ile köy öğretmen okullarının idaresine dair Kanun 
3667 saydı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının sureti tatbikine a 
leri hakkında 
Cezaevleri ve mahkeme (binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar v 

yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun bâzı hükümlerini değiştiren Kanun 

1940 yılına ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dair Kanun 
Mütehassıs memur yetiştirilmesi hakkındaki 3293 sayılı Kanuna müsten 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesini tadil 
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısıyîe bâzı vergi ve resimlere zam icrasına ve 
fiyeti mevzuuna alınmasına dair Kanun . 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Kanun 
> 
» 

Nizamname 
Kanun 

Kanun 
> 

» 
» 

» 
» 

Tarihi 

20 
10 
23 
24 
30 

29 
5 

9 
4 

11 , 
22 

. 5 . 

. 7 . 

. 8 . 

.12. 

.12. 

. 5 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 9 . 

1940 
1940 
1940 
1940 

, 1940 

. 1941 
1941 

1941 
1941 

1941 
1941 

Numarası 

3829 
3894 
3913 

2/14931 
3929 

4040 
3975 

4062 
4095 

4109 
4119 

» 
» 
> 

Karıamame 

20 . 
27 . 
8 , 
1 

5 . 
, 5 . 
. 6 , 
. 8 , 

1942 
, 1942 
. 1942 
. 1942 

4223 
4226 
4250 

2/18435 

Kanun 

» 

17 . 4 . 1944 4547 
26 . 6 . 1944 4604 
15 . 9 . 1944 4668 

— 0/8 — 

Ö z e t i 

Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 ncı maddes 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 ncu maddesi 
Vakıf Menba Suları ile Orman Zeytinliklerin İşletilmesi ha 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname 
T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi teşkilin 

1941 yılına ait mevzuat 

17 . 5 . 1940 tarih ve 3828 No. lu Kanuna değişik 11 nci m 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış be 
sayılı Kanuna ek Kanun. 
İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında Kan 
Uzunköprü - Sivilingrat arasında Türk toprağı haricindeki 
kında Kanun 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanu 
Kızılay Cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla birlikte 
siyle ıgelecek bu (türlü sıhhî ve insanî yardım heyetleri na 
rük Vergisinden muafiyetine dair Kanun 

1942 yılına ait mevzuat 

Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
Fevkalâde zam Kanunu 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9, 10, 14, 
İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hülâsası, asitk 
hakkında. 

1944 yılana ait mevzuat 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 57 nci (maddesinin 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Kanunu. 
Ankara Yüksek Zdraat Enstitüsü fakültelerine paralı ve 
1 nci maddesi. 
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esimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A > 
Tarihi Numarası O z e t ı 

1945 yılma ait mevzuat 
26 . 3 . 1945 4708 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Kanunun 
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 yılıam ait mevzuat 

13 . 5 . 1946 4885 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birle ;ik Devletleri arasınd 
olan Anlaşmanın onanması hakkında. 

13 . 5 . 1946 4886 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti arasın 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 

...17 . 5 . 1946 4893 Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan postları için kurulaca 
Kanun. 

20 . 5 . 1946 4897 Kibrit ve çakmağın Tekele geçişi, işletme idarelerinin Tekel Genel Müd 
nunun 3 ncü maddesi. 

16 . 9 . 1946 4954 T. C. Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dair A 
kındaki Kanun 

1947 yılma ait mevzuat 

21 . 2 . 1947 5028 T. C. Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükümeti arasında ha 
laşmanın onanması hakkında. 

18 . 6 . 1947 5098 iskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci maddesi 

18 . 6 . 1947 5110 T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava 
manın onanması hakkında. 

18 . 6 . 1947 5111 T. C. Hükümeti ile Hollanda Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dair 
kında. 

18 . 6 . 1947 5115 Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak 
1 . 9 . 1947 5123 T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetleri arasında 12 Temmuz 1947 tari 

(Türkiye'ye yapılacak yardım) hakkındaki Anlaşmanın onanmasına da 
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yogilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

( " - ••• • 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

» 
> 

' > 

Tarihi 

9 . 2 . 1948 

9 . 2 . 1948 

9 . 2 . 1948 

28 . 6 . 1948 
1 . 7 . 1948 
8 . 7 . 1948 

Numarası 

5171 

5172 

5173 

5227 
5237 
5252 

» 

» 
» 

» 

8 

8 
8 

24 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 1 2 . 

, 1948 

, 1948 
1948 

1948 

5253 

5254 
5256 

5282 

ö z e t i 

1948 yılma ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallık 
rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümet 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hüküme 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
İskân Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Belediye Gelirleri Kanununum 2 nci maddesi 
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanis 
veç, İtalya, Hollanda, Portekiz, Birleşik Kıraılık, İsveç, İsv 
ve Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgal alt 
sında imzalanan Avrupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesi il 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 4 Temmu 
İşbirliği Anlaşması ve eki ile aynı tarihte teati edilen mektu 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında Ka 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine nam ve 
sına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
împort Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 
onanmasına dair Kanun 

25 . 3 . 1949 5359 

1949 yılına ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet 
împort Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 
onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Ktüıun 
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imlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

10 

10 

24 

12 

2 

10 
8 
10 
16 
7 

Tarihi 

. 1 . 

. 1 . 

. 5 , 

.12. 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. G . 

.12. 

. 1949 

. 1949 

. 1949 

1949 

1949 

1949 
1949 
1949 
1949 
1949 

Numarası 

5302 

5303 

5395 

5455 

5420 

5422 
5434 
5435 
5441 
5451 

18 . 
10 

11 . 
15 . 
15 

15 . 

14 . 

15 . 

1 . 
2 

, 2 . 
, 3 . 
. 3 

. 3 . 

7 . 

, 7 , 

1950 
. 1950 

. 1950 

. 1950 

. 1950 

, 1950 

, 1950 

. 1950 

5516 
5525 

5539 
5591 
5598 

5599 

5679 

5682 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kır allığı Hükümeti ara 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kır allığı Hükümet 
larına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile İsviçre Fedo'al Hükümeti arasın 
akit ve icra edilmiş olan geçici Anlaşma. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti arasında hava ulaştırma 
onanması hakkında 
İ:;kân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması ve bazı maddelerinin 
Kanunun 2 ne i maddesi 
Kurumlar Vergisi. 
T.C. Km ekli Sandığı Kanunu 
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanu 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu baklandaki Kanunun 12 rıci maddesi 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 425C „:.yılı Kanunun bazı 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

1950 yılına ait mevzuat 

Bataklıkların kurutulması ve bundan ekle edilecek topraklar hakkınd 
Türkiye ile İtalya arasında havayolu ile yapılacak muntazam ulaştır 
dair Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu maddesi. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen (Birleşmiş Milletler 
lerine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin katılması hakkındaki Kan 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dahil memleketler ve Amerika Birleşi 
anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerinin tes 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 
l an hakkında Kanun. 
Pasaport Kanunu. 



Vergilerin, 

t ' 
Çeşidi 

Kanun 
»ı 

> 

» 
•» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

A 

Tarihi 

24 . 
26 

28 . 

25 . 
25 . 

28 . 

8 . 

29 . 
26 . 

1 . 
9 . 

8 . 

, 1 . 
. S 

. 2 , 

5 . 
, 5 . 

, 5 , 

, 6 . 

6 . 
. 9 , 

, 8 . 
8 . 

8 . 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 195 L 

, 1951 
, 1951 

. 1951 

gelirlerin 

Numarası 

5710 
5756 

5750 

5772 
5775 

5779 

5785 

5800 
5801 

5822 
5823 

5830 

» " 1 . 9 . 1951 5842 
> 10 .12. 1951 5848 

— C/12 — 

ö z e t i 

1951 yılına ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kan 
Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında bu iki ülke 
servisleri tesisi hakkında Anlaşmanın onanması hakkında. 
Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve Marshaiıl Y"ard 
len yardımlar karşılığı Türk liralarından 'bütçeye taallûku 
şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri. 
Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı Kanunun değ 
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti-Hükümeti ile Brezilya Hükumıoti ara 
manın onanması hakkında. 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş ye 
Kanım. 
Kadrodan çıkarılmış olan harp gemilerinin satılmasına da 
T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkil 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında Akdeniz mıntıkası hü 
minine dair anlaşmanın onanmasına dair. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlı 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında 
pılması ve bu kanunu tadil eden bazı hükümlerin kaldırılm 
Resmî daire ve müesseselerin siyasî partilere bedelsiz mal 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasî partiler 
ra bu partiler tarafından geneıl menfaatler için yapılmış o 
iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri. 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 36 nci 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümet 
olan Anlaşma ile ekinin onanması hakkında. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

T. B. M. M. K. 
Kanun 

» 

Ka.rarn.ame 

Kanun 

» 
» 

Tarihi 

10 .12 . 1951 

12 . 11 . 1951 

12 . 11 . 1951 

15 

16 
16 

2 
18 

28 
6 

6 
11 

1952 

1952 
1952 
1952 
1952 

20 . 6 . 1952 

1952 
1952 

29 . 1 . 1953 

Numarası ö z e t i 

5849 Türkiye Cumhuriyeti Ilüküıncti ile Iran Şehinşahlık Hükümeti arasın 
ve daha ötelerinde ticarî hava servisleri tesisi için Anlaşma ile ek 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri adı 
port Bankası arasında aktedilen 36 milyon dolarlık kredi anlaşmasın 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imza 
laşmasını değiştiren protokolün onanmasına dair Kanun. 

5852 

5853 

1952 yılına ait mevzuat 

5881 Tuz Kanununun bazı 'maddelerinin değiştirilmesi ve ,bu kanuna bir 
Kanunun 10 ncu maddesi. 

5917 Gayrimenkule tecavüzün defi hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi 

23 
22 
1 , 
L 

. 1 

. 5 

. 7 . 

. 7 . 

. 1953 

. 1953 

. 1953 

. 1953 

6031 
6086 
6092 
6093 

1796 422") sayıh Kamınım 2 nm maddesinin (B) fıkrasının yom mi anmasın 
5922 Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesini d e ş t i r e n Kanun 
5963 Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkında 

maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası 
5977 Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma B 

ve eklerinin onanmasına dair Kanun 
5982 Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkında K 

3/15890 Hususî teşebbüsler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında 

1953 yılma ait mevzuat 

6021 Bir Gümrük İşbirliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile A 
me Grubuna müteallik Protokolün onanmasına dair Kanunun 8 nci bölü 
Türk - Alman Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması h 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
Vakıf Zeytinlik, Fidanlık, Narenciye ve Meyveliklerin satış şekli hakkın 
İskân Kanununun bazı maddelerinin tadiline ve yeniden bazı hükümler 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bazı h 
nun 2 ve 4 ncü maddeleri 

http://Ka.rarn.ame
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

> 

Tarihi Numarası 

2 . 7 . 1953 6095 

3 . 7 . 1953 6114 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
* 
» 
» 
> 

10 . 7 . 1953 

10 . 7 . 1953 
15 . 7 . 1953 

23 . 7 . 1953 

25 . 7 . 1953 

21 . 7 . 1953 
22 . 7 . 1953 
18 .12. 1953 
21. .12. 1953 
21 .12 . 1953 

6131 

6132 
6152 

6179 

6182 

6183 
6186 
6200 
(5202 
6209 

13 . 1 . 1954 
27 . 1 . 1954 
10 . 2 . 1954 
15 . 2 . 1954 

15 . 2 . 1954 

6219 
6237 
6245 
6258 

6266 

ö z e t i 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Eııfrastrük 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi 
Türkiye Ilükümoti ilo Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Te 
Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Saflık T 
nine mütedair esas Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında 
maddesinin 3 ncü fıkrası 
Erzincan'da yapılacak meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanu 
dair Kanunun 1 nci maddesi 
At yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 

Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden almamak ücret h 
'değiştirilmesi hakkında Kanun 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki Kanunun 1 
tirilmesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Ka 
mesine dair Kanun ' 
Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü 
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 m 
Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı K 
rilen 1 ve 3/4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü madd 
nunun süresinin uzatılmasına ve bazı ek maddelerin ilâvesine 
Kan bankaları ve kan nakli merkezleri döner sermayesi Kan 
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Vergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 
dayanakları 

f _ - — ••-

Çeşidi 

Kanun 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

> 
» 

» 
Kararname 

3 
7 
7 
9 

10 

10 

10 

10 

10 . 

10 , 

10 . 

10 . 

10 . 
11 . 

22 . 
10 . 

Tarihi 

. 3 . 1954 

. 3 .1954 

. 3 . 1954 

. 3 . 1954 

. 3 . 1954 

. 3 . 1954 

. 3 . 1954 

. 3 . 1954 

. 3 . 1954 

. 3 . 1954 

, 3 . 1954 

3 . 1954 

3 . 1954 
3 . 1954 

3 . 1954 
4 . 1954 

Numarası 

6309 
6326 
6327 
6339 

6351 

6352 

6353 

6356 

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 86 nci maddesi 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu maddeler 
İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Hazineye 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya Hazine'nin 
mesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
rihli muaddel Ekonomik ve tş Birliği Anlaşmasını tadil eden Anla 
Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Güv 
ket eden «Export - İmport Bank Of Washington» arasında imzalanan 
Anlaşması ve ekinin onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzala 
laşmasında bazı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşmanın tas 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuri 
ulaştırmalarına dair anlaşmanın tasdiki hakkında 
Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım Fonu ile a 
laşmasının tasdikine dair Kanuna ek Anlaşmanın 6 neı maddesi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin meriy 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hük 
nomik İşbirliği Anlaşmasını tadil eden 8 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanı 
Marshall Planı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dahilinde eld 
ve Hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun bazı 
hakkında Kanun 
5675 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına ek Anlaşmanın 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metin 
değişmelere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteniden madenlerde çalıştı 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 
dayanakları 

t— 
Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

» 

> 

Talimatname 

Kanım 

Tarihi 

24' . 5 . 1951 

7 . 7 . 1954 

8 . 7 . 1954 

7 . 1 . 1955 

25 . 2 . 1955 

1C . 3 . 1955 

> 
Numarası 

4/2927 

6427 

6433 

6449 

4/4502 

6375 

» 

» 

Talimatname 
Kanun 

I» 

> 

23 

20 . 

22 . 
2 

9 

9 , 

3 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 1955 

. 1955 

1955 
. 1955 

. 1955 

. 1955 

6528 

6551 

6549 

6552 

6553 

— C/16 — 

ö z e t i 

Of 1: ıSIüore siparişleri için 'Makine ve Kimya Endüstrisine ver 
ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
Devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşmenin 
dikine dair Kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 madde ve 
ra eklenmesine dair Kanun 

1955 yılma ait mevzuat 
Gümi'iik tarifelerindeki eşya tasnif nomanklatürüne ve gümrü 
lerin tasdiki hakkında Kanun. 
Hastaneler Talimatnamesi 

«Kuzey - Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasında k 
nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu S 
4.4.1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 195 
tik Andlaşması Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve Milletlera 
menin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin iş 
dair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey - Atlantik Andl 
arası Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokolün, kafbulün 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listeleri 
değişikliklere mütaallik üçüncü Protokolün tasdiki hakkında K 
Baraj inşaatı dolayısıyle sular altında kalacak kasaba, köy v 
ucu maddeleri 

Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muame 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkit tarafları 
ticari münasebetleri düzenliycn Beyannamenin tasdiki hakkınd 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Ka 
değiştirilmesine ve bu kanuna • bazı hükümler ilâvesine dair K 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Ka 
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine 
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Vergilerin, 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 madde 
Kanun 
]).]).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 ödüne tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı K 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve göçmenlerle nakl 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunun 5 n 
dair Kanunun 9 ncu maddesi 
5397 sayılı Kanunla İstanbul Konservatuvarma tahsis edilmiş olan na 
sının tamamlanmasına dair Kanunun 3 neü maddesi . 
Jicnebi Devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane inşa etmek ü 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı Kanunun 4584 sayılı K 
desinin değiştirilmesine dair Kanun 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41 ve. 43 neü ımnddeılıe 
del 45 nci maddesinin tadiline ve 55 nci maddesinin kaldırılmasına d 
2262 sayılı Sümerbank Kanununun. 4852 sayılı Kanunla değiştirilen 4 
da Kanun 
Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurlarının Diplomatik Statüs 
dikine dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasma ekli listelerin metinl 
yapılmasına müteallik 1 ııei Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Hükümeti ile A.B.D. arasında 12.7.1947 tarihinde Ankara'da im 
cak yardım hakkında Anlaşma) nın onanmasına dair 1.9.1947 tarih v 
2 ııei maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklenmesine, dair 
Ütü ve çamaşır makinelerinin İktisat ve Ticaret Vekâletinin müsaad 
Kararname 



C/18 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Talimatname 

> 

Anlaşma 

Eanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

3 . 8 . 1955 — 6562 sayılı D.D.T. mütedavil sermayesi Kanununun 5 nei m 
nin 6 ncı maddesi 

1 . 9 . 1955 195 Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri mütedavil sermayes 

14 .10 . 1955 — Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imzalarının 
tesbiti hakkında Anlaşma 

26 . 1 2 . 1955 6632 Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşmasının» tas 

1956 yuma, ait mevzuat 

6666 Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtıyle akdedilen Tekn 
ait iki mektubun tasdikine dair Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilme 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cez 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nei madd 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince umumi sağ 
lığında yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için hazırlanan fi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek munzam ta 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında 
Ay dm, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya 
yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım ha 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 
îstihlâlk Vergisi hakkında Kanun. 
İmar Kanununun 31 nei maddesi 

Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir iş 
edilecek eşya hakkında Talimatname 

» 

» 
Talimatname 

Karara; 

» 

Kanun 

» 

» 

Talimat 

rinıc 

name 

24 

28 
2 

10 

12 

22 

22 

7 . 

10 , 

. 2 

. 2 

. 4 

. 4 

. 9 

. 6 

. 6 

7 . 

. 7 . 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

1956 

. 1956 

. 1956 

1966 

, 1956 

6666 

6688 
— 

4/7380 

4/7416 

6746 

6747 

6785 



— C/19 — 

Vergilerin, 

KLJ" 
Çeşidi 

Kamun 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

A 

Tarihi 

13 . 7 . 1956 

11 . 7 . 1956 
13 . 7 . 1956 
13 . 7 . 1956 
13 . 7 . 1956 
16 . 7 . 1956 

27 . 8 . 1956 

gelirleri1* 

Numarası 

6793 

6797 
6802 
6803 
6804 
6815 

6820 

» 

» 

» 

» 
> 
» 

» 

Taiınıatm; in n1 

Kararname 

27 

27 

29 

31 
31 
1 

1 

11 . 

24 . 

. 8 

. 8 , 

. 8 , 

. 8 , 

. 8 , 

. 9 , 

. 9 . 

11 . 

11 . 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1,956 

. 1956 

. 1956 

;H)5() 

1956 

6822 

6827 

6829 

6830 
6831 
6846 

6849 

— 

4/8390 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Hükümeti arasında hav 
nın tasdiki hakkında 
160 milyon liralık madenî nfaklık para bastırılması hakkında Kanım 
Gider Vergileri Kanunu 
17 . 5 . 1940 tarih 3828 sayılı Kanuna Ek Kanım. 
İe istikraz aıkdi hakkında Kamın 
iSınır, ıkıyı karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve. kaçakçılığın men 
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizm, ticarî 
rayolu ile milletlerarası eşya nakliyatına müteallik Milletlerarası (Gü 
geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «ek Protokol» «Turizm ha 
rük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Protokolü ve eklerine» iMhakmuz h 
16 .Şubat 1952 talihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alman T 
Protokolüme merbut Gümrük Taviz Listesinin tadili hakkındaki 11 H 
lün tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticarî numuneler ve 
linin kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin tasdiki 
Kaçakç.dığm men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bazı maddeleri 
bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
İstimlâk Kanunu 
Orman Kanunu 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan Kanunun ıbazı maddelerinde d 
kanuna ek bir madde ilâvesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış M 
hareket eden Export - İmport [Bank Of "Washington iarasında imzalana 
Anlaşması ve eklerimin tasdiki hakkında Kanun 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla yapılacak orman emv 
name 
Türkiye ile İran arasında Ticaret Anlaşma sı, Ödeme Protokolü, a 

bi hakkında Karar) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, A > 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 5 . 1 2 . 1956 6860 

» 28 . 1 2 . 1956 6877 

» 28 .12. 1956 6878 

» 28 .12. 1956 6879 

» 16 . 1 . 1957 6883 

» 30 . 1 . 1957 0893 

> 30 . 1 . 1957 6894 

» 30 . 1 . 1957 6897 

» 31. 1 . .1957 6899 

Kararname 25 . 2 . 1957 4/8733 

— C/20 — 

ö z e t i 

T. O. Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Kuvvetleri Yüksek 
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tabi bulunan, mütte 
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 Hük 
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının muv 
dair Kanun 

1957 yılına ait mevzuat 

Of!" - >Shore 'tedarik pııo'gra.nıma müteallik Türkiye Cumhuri 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mek 
ma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

Islahı Hayvanat Kanununan 31 nci maddesinin tadiline ve b 
dair Kanun 

Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart .1883 tarihli Pa 
ret eşyası üzerinden sahte mahreç işaretlerinin men'i hakk 
İtilâf namesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin ta 

Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürüne müteda 
kavelenamesine ait 1 . 7 . .1955 tarihinde Brüksel'de imza edi 
kında Kanun 

21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman muhtelif komisyonu Pro 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaş 
şiklerinin tasdikli hakkında Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun 11.5 - .118 nci maddelerine istin 



- C/21 — 

f«rgüeriıı, resimlerin ve ba^ka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanım 

» 

» 

> 
» 

» 

» 

» 
Talimatname 
Kanun 

> 

» 

» 

İ. V. H. Kararı 

Tarihi 

6.5. 1957 

6.5. 1957 

S . 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 listeler 
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki hakkın 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ekleriyle bu Anlaşm 
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere [müteallik 4 ncü Protokolün 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXV 
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveline dair K 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaştırma 
diki hakkında 
Madenlerin aranması ve işletilmesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun iki 
sine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 sayı 
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki Kan 
At yarışları hakkındaki fi 132 sayılı Kanuna ek Kanun 
6832 sayılı •Oranan. Kanununun 35 nci maddesinin sureti tatbiki hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına 
port Bank Of Washington»1 arasında 20 Mayıs 1956 tarihinde imzalanan 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 ta 
Protokolünün tasdikine dair Kanım 
Tariz listelerinin mecburi tatbik sürelerine ait XXXVII nci maddesi 
mütedair Protokolün tasdikine dair Kanun 
Türkiye ile İran arasında imzalanan Ticaret Anlaşması, ödeme Protok 
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 
Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkralarının tadiline ve bu Nizam 
ların ilâvesine dair Nizamnameyi meriyete koyan I. V. H. Kararı 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

1 

Çeşidi 

Kanun 
> 

Kanun 

» 

» 

» 

Talimatname 

Kanım 
» 

» 

> 

> 
» 

Tarihi 

10 . 9 . 1957 
10 . 9 . 1957 

10 . 9 . 1957 

11 . 6 . 1957 

26 . 2 . 1958 

24 . 3 . 1958 

6.4. 1958 

9.6. 1958 
25 . 6 . 1958 

25 . 6 . 1958 

14 . 8 . 1958 

19 . 2 . 1959 
3 . 4 . 1959 

Numarası 

7045 
7046 

7050 

7054 

7090 

7106 

— 

7126 
7154 

7156 

7163 

7251 
7256 

ö z e t i 

Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra ekle 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçak 
Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriy 
devletleştirmen Türle mal, hak ve menfaat]erinin tazminine m 
Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındak 

1958 yılına ait mevzuat 

Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara sâri taahhü 
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 

T.C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında münakit 15 A 
Anlatmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 tarihinde Kahire'de 
kında Kanun 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisa 
mesinin 16 ncı maddesi 
Sivil Müdafaa Kanunu 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 67 
Kanun 
6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletlerarası Kalay A 
lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan vergi muafi 
dırılarak yerine 2 fıkra ikamesi hakkındaki mezkûr Konsey Kar 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kan 

1959 yılına ait mevzuat 

Tebligat Kanunu 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli hakkında Ka 
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Vörgilarin, resimlerin ye başka gelirlerin 
dayanakları 

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 . 5 . 1959 

27 . 5 . 1959 
3.6. 1959 

3 . 6 . 1959 
3.6. 1959 

3 . 6 . 1959 

7287 

7307 
7309 

7314 
7315 

7316 

ö z e t i 

1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Sivil Müdafaa Fonu Nizamnamesi 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkında Kanun 
Noterlik Kanununun 71 nci maddesinin tadili ve 73 ncü maddesi ile 47 
geçici maddelerinin ilgası hakkında Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti arasınd 
akit ve icra edilmiş olan geçici Anlaşmanın onanması hakkında 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak tedbirlerle yapılacak 

Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı ih 
leşmeleri Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti H 
şik Devletleri arasında münakit ekonomik işbirliği Anlaşması, Avrupa 
kümetimiz tarafından imza edümiş veya edilecek sair anlaşma, andlaşm 
dan olarak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar namına hareket ed 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınması h 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Fransızca metnine 
nün tasdiki hakkında Kanun 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 

Cezaevleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçl 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı Kanunun 4 ncü madde 
Kanun 
7 . 1 1932 tarih ve 1918 No. lu Kanuna ek fıkra. 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki m 
nun 1 nci kısmı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerik 
meti arasında münakit 12 . 6 . 1956 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkınd 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki m 
nun 1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i 
leri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya ek 2 
manın tasdiki hakkında Kanun 



C/24 — 

Vergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kamın 

Kararname 
Karnın 

Tarihi Numarası ö z e t i 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 

3 

3 . 

3 . 

3 . 

6 . 

. 6 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

1959 

. 1959 

, 1959 

. 1959 

. 1959 

7323 

7324 

7325 

7326 

7327 

8 . 6 . 1959 
13 . 6 . 1959 
16 . 6 . 1959 

7318 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet 
port Bank Of "Washington arasında 28 Nisan. 1.957 tarih 
Kredi Anlaşmasının ve "hu mevzuda teati edilen mektuplar 

7319 .Ziraî maddeler ticaretinin geliştirilin esi ve .yardımlaşma h 
1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hü 
Hükümeti arasında münakit 12 Kasım .1956 tarihli Anlaşm 
akdedilen Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 

7320 T. C. Hükümetiyle Federal Almanya Cumhuriyeti arasınd 
16.2.1952 tarihli Protokolün tadiline ve protokolün tasdikine 

7322 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının birinci k 
mütedair Protokol, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anla 
sımlarının tadiline mütedair Protokol ve Gümrük Tarifeler 
lâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol ha 
ne dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genci Anlaşmasına ekli tavi 
me ve değişikliklere mütedair 6 neı Protokolün tasdiki ha 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilât 
tedair Protokol hakkında İmza Zabıtnamesinin tasdikine 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI nci 
edilen statükonun temdidine dair beyannamenin tasdiki ha 

7326 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasın* ekli tari 
ini! ve değişikliklerine ant 7 nci protokolün tasdikine müte 
Gümrük Tarifeleri ve 'Ti.ica.ret Genel Anlaşmasına (GATT) 
tesinde münderiç sakız ve kolofonla XXV sayılı Yunanista 
lu balıklara ait Gümrük tâvizlerinde yapılan tadil ve gerçe 
kındaki Kanunun ilgası hakkındaki kanun 

7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
4-/2217 Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülmiyen bâzı alacakla 

7346 5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 

http://'Ti.ica.ret


C/25 — 

Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

(— • • — -

Çeşidi 

Kanu/n 

> 

Kararname 

> 
Kanun 

» 

Kararname 

Kanun. 

Karar] ı anı o 
Kanun 
Kararname 

Kanun 

» 
Seçici Kamun 

» 

Kararname 
» 

Tebliğ 
Kanun 

18 . 

18 

10 

19 
21 
23 

16 

S 

24 
28 
30 

6 , 

16 
6 , 
8 

15 
15 , 
18 . 
19 

Tarihi 

11 , 

. 1 1 . 

. 12 , 

. 12 . 

. 1 2 . 

. 12 . 

. 1 . 

2 

. 3 . 
. 2 . 
. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. S . 

. 1959 

. 1959 

. 1959 

. 1959 
, 1959 
. 1959 

. 1960 

İ 960 

1960 
1960 
1960 

1960 

1960 
1960 
1960 

1960 
1960 
1960 
1960 

Numarası 

7377 

7378 

4/12517 

4/12528 
7397 
7401 

4/10609 

7427 

4/10966 
7462 

4/12846 

7473 

7478 
11 
44 

5/236 
5/239 

11 
65 

Ö z e t i 

Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik umumî Anılaşm 
tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik umumî An 
lün tasdiki hakkında Kanun 
Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline elverişli maddelerin 60 
İzmir Çimento Fabrikası T. A. Ş. ne verilmesine ve % 1 Devlet hakkı 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Kararnam 
Sigorta şirketlerinin muralkafbesi hakkındaki Kanunun 30 ncu maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Kırallığı Hükümeti 
Anlaşmasının tasdiki hakkında 

1960 yılına ait mevzuat 
Çatalca kazasındaki linyit madeninin işletilmesinin S. A. S. Limited 
verilmesi ve '•% 1 Devit hissesi alınmasına dair 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 750 milyon lir 
Kanun 
Sıhhî müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek ispirto hakkında Ka 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. §. Kanununun 8 nci maddesin 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı ek Kararla tesbit olun 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar devam olunacağı hakk 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi hakkın 
Kanun ; 

Köy içme suları hakkında Kanun 
Hürriyet İstikrazı hakkında «geçici» Kanun 
Hazine ile T. C. Ziraat Bankası arasındaki eski alacak ve borçların 
dair Kanun. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 16 sayılı Karar 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni diöviz fiyatları ile i 
ne dair Kanun. 



C/26 

Vergilerin, resimlerin ve başfka gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi 

Kanımı 

Kararname 

Kanun 

> 

> 
» 

Kararname 

» 

» 

1 

20 

24 

r-i 

1 

7 
10 

12 

16 

16 

rarihi 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 

. 9 

. 9 , 

. 9 . 

. 9 

, 1960 

, 1960 

, 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

Numarası 

66 

5/277 

72 

74 

77 
79 

5/316 

5/322 

5/325 

Kanun 

Tebliğ 

16 . 9 . 1960 

20 . 9 . 1960 

20 . 9 . 1960 
4 .10 . 1960 

19 . 1 0 . 1959 

5/326 

85 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hüküme 
zalanan Malî Yardım Anlaşmasının, tasdiki hakkında Kanu 
Migros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Bakanlığınca 
bazılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi hakkınd 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bulunan v 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satmalmalar hakkında 
7269 sayılı Umumî hayata 'müessir âfetler dolay isiyle alına 
dair Kanunun 26 mcı maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere Hükümete 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilâtı 
ve bazı hükümler ihdasına daiir Kanun 
Mülga Türk parası kıymetini koruma halikında 15 sayılı 
tasfiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında Kar 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerinin 
name 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan vey 
tesisat ve her türlü işler ve satınalmalardan terk veya terk 
nacak esaslara dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönetme 
Kararname 
Bankalarca ihracatın finansmanına ve sanayie açılacak kred 
Tanzim Komitesince» ittihaz olunan 2.9.1960 tarih ve 96 say 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bazı maddelerinin 
nuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 

86 Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bazı istisna ve mu 
93 Yatırımlar (Holding) A.Ş. ne bazı istisna ve muaflıklar ve 

nin tadili hakkında Kanun 
66 Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara m 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r • " " -

Çeşidi 
Kanuni 

> 
» 

» 
> 

» 
> 

I» 

» 
» 
» 

» 

» 

> 
> 

Tebliğ 
Kararname 

Tarihi 

21 .10, 

24 .10. 
24 .10. 

26 .10. 
4 .11. 

18 .11. 
18 .11. 

24 .11. 

24 .11. 
29 .11. 
30 .11. 

2 .12. 

5 .12. 

6 .12. 
6 .12. 
14 .12. 
21 . 12 . 

, 1960 

1960 
1960 

1960 
, 1960 

1960 
1960 

1960 

1960 
1960 
1960 

1960 

1960 

1960 
1960 
1960 
1960 

1 
Numarası 

107 

108 
112 

113 
123 

132 
134 

139 

140 
144 
146 

149 

152 

153 
154 
— 

5/635 

ö z e t i 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmes 
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kamın 
Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanunun geçici maddesi 
Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci maddes 
Kanun 

Af Kanunu 
Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kaoperatifle 
larının taksitlendirilmesi hakkında Kanun 
Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
113 sayılı Af Kanununun bazı maddelerinin' değiştirilmesine ve bu ka 
sine dair Kanun 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunun 2 nci mad 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
6746 sayılı Şeker Kanununun 16 nci maddesinin 2 nei fıkrasının değ 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında K 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 nci ma 
rife Cetvelinin değiştirilmesine dair Kanun 
T.C. Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 t 
Tediye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair Kanun 
Kaçakçılığın men ve takibi ae dair 1918 sayılı Kanunun 21 ve 24 ncü 
hakkında Kanun 

7129 sayılı Bankalar Kanununa ek Kanun 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının ta 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
5/316 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parasının kıymetini 
Kararın geçici 7 nci maddesine göre, kambiyo karşılık fonundan karşılan 
kadar «Kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabı» ndan ödenecek olan kur 
1 nci maddesindeki müddetin 1.2.1961 tarihine kadar uzatılması hakkın 



— C/28 — 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaktan 

* Tarihi Numarası 

23 .12. 1960 
29 .12. 1960 

30 .12. 1960 

30 .12 . 1960 
30 .12 . 1960 

30 .12. 1960 

30 .12. 1960 

29 . 12 . 1960 

2 . 1 . 1961 

2 . 1 . 1961 
6.1. 1961 
9.2. 1961 

9.1. 1961 
10 . 1 . 1961 
12 . 1 . 1961 

177 
179 

ö z e t i 

167 Yeraltı suları hakkında Kanun 
170 1 ve 3 sayılı kanunlar gereğince mal beyanına davet olunanl 

edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun 

172 Münfesih B.M.M. İdare Amirliğince Meclis tahsisat artıkla 
Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde mevcut hesabın tasfiye 
bütçe yılları tahsisat ve yolluklarına mukabil bankalardan t 
borçlarının takip şekli hakkında Kanun 
1837 «ayılı Kanuna ek bir maddîc ile geçici bir madde leikle 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair K 

184 Millî Korunma suçlarının affına. Millî Korunma Teşkilâtı, s 
ve bâzı hükümler ihdasına dair '79 sayılı Kanuna ek Kanun 

385 Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınlardan 
satılmasına dair Kanun 

1901 Millî 'Savunma Bakanlığına muhassais lojmanların bakım, on 
Kanun, 

1961 yılına ait mevzuat 

189 M.S.B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça 
suzlarının satılmasına dair Kanun 

19.2 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler y 
193 Gelir Vergisi Kanunu 

203 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
madde eklenmesine dair Kanun 

210 6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler ya 
213 Vergi Usul Kanunu 
219 85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 n 

eklenmesine ve 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanu 



— C/29 

Vergüeırin, 

Çeşidi 

Kanun 
» 
> 
» 

» 

Kararname 

Yönetmelik 

Kanun 

> 

» 

> 

> 
Kararname 

Kanım 

> 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

K 

Tarihi 

12 . 1 . 1961 
12 . 1 . 1961 
28 . 2 . 19611 

29 . 3 . 1961 

29 . 3 . 1961 

2 . 6 . 1961 

14 . 6 . 1961 

]4 . 7 . 1961 

17 . 7 . 1961 

17 . 7 . 1961 

16 . 8 1961 

16 . 8 . 1961 
31 . 8 . 1961 

3 . 9 . 1961 

3 . 9 . 1961 

gelirlerin 

Numarası 

222 
224 
281 
289 

307 

5/1280 

— 

315 

320 

325 

350 

351 
5/1420 

358 

364 

ö z e t i 

İlköğretim ve eğitim Kanunu 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanun 
Bir kısım vergi cezaları ile gecikme zamlaranını tecili ve tasfiyesnıe d 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport B 
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalanan 
Andlaşmasmm tasdikine dair Kanun 
Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 
rilmesi hakkında Kanun 
Kambiyo takyidatınm hafifletilmesi ve Türk parası kıymetinin korun 
benzeri nakü vasıtalarından alınacak istikrar fonuna katılma payı hakk 
Sivil Savunma İdaresi Fon hesaplarının toplanma, idare, sarf ve ka 
melik 
Başlanmış yatırım projelerinin devamını ve tamamlanmasını temin etm 
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdolu 
Anlaşması hakkında Kanun 
Türkiye'de enerji tevzi şebekelerinin ıslahı ve tevsiini temin için T.C. 
Etibank Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ajanı 
ma İkraz Fonu arasında akdolunan 7 milyon dolarlık ikraz Anlaşması h 
Muş - Tatvan demiryolu temdidi için' Türkiye Hükümeti ile Kalkınma 
dolarlık ikraz Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun 
İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkında Kanu 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Umuma açılmış bulunan Yeröbatan Sarayını ziyaret edenlerden 50 ku 
Kararname 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve muafiyetleri umumi Anlaşmasının ek üçün 
dair Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki mu 
hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
sında akdolunan 13 . 2 . 1959 tarihli Anlaşmanın ve ekli mektupların 



— C/30 — 

Vergilerin, Teminlerin ve ba^ka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Talimatname 
Yönetmelik 

Kararname 

Anlaşma 

Kararname 

Tarihi 

Tebliğ 

3 . 9 . 1961 

3 . 9 . 1961 
1 . 10 . 1961 

12 . 10 . 1961 

18 . 10 . 1961 

28 . 1 . 1961 

1 . 11 . 1961 

25 . 11 . 1961 

5 . 12 . 1961 

13 . 12 . 1961 

Numarası 

367 

ö z e t i 

Türkiye üıımihuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet 
- İmport Bank Of Washinjg<ton (Eximbank) arasında imza 
masının onanması hakkında Kanun 

4/12720 İnhisarlar pipo ithal ve satışı vazifeleri .hakkımda 
— Ege Üniversitesi hınçlar ve ücretler Yönetmeliği 

5/1768 65 sayılı Kanunun 1 nei maddesiyle T. C. Merkez (Bankası 
fonu ıtaısfiye hesabı» ndan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 say 
'edilen «İstikrar fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi h 

5/1801 Tarım Bakanlığınca hazırlanan ilişik «At Yarışları Tüzüğü 
159, 160, 161 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük 

5/6765 Akaryakıt fiyat istikrar fonuna yatırılacak paralarla 
ve esasları ile Türk tankerlerinin navlun ve sürastaryalarm 
rın yürürlüğe konulması hakkında 

— Memleketimizle Kılbrıs Cumhuriyeti arasında vizeleri muayy 
üzere kaldırılması ve viae alınması gereken bâzı hallerde d 
laşma 

6/25 Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Bozkese köyü ile Fet 
nırları içerisinde ıbulunan iki adet krom madeninin Monta 
devredilmiş ıbulunan işletme imtiyazının bütün vecibelerle H 
redilmesine izin verilmesi hakkında 

6/7 Muğla vilâyetinin Milas kazasına bağlı Alakilise mevkiind 
müddetle işletilmjesi imtiyazının Ören Madencilik Türk 
ve bu imtiyazın '% 1 nispetimde Devlet hakkına ıtaJbi tu tu 

— 1118 sayılı (Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 660 
sinin verdiği yetkiye müsteniden muhtelif cins «yun kâğı 



— C/31 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirleriı* 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 

Kararname 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Kamın 
Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 3 . 1 . 1062 

n . ı . 1962 
11 . 1 . 1962 

6/101 

6/114 
6/116 

11 . 1 . 1962 

16 . 2 . 1962 

26 . 2 .1962 

3 . 3 . 1962 

22 . 3 . 1962 
19 . 4 . 1962 

25 . 4 . 1962 
2 . 6 . 1962 

1962 yılma ait mevzuat 

Bolu'nun G-öyniik ilçesine bağlı Çafeköy ve Safalar köyleri sınırlan 
nimin 60 yıl müddetle işletilmesi imtiyazının ilişik mukavelename ve 
Madencilik Limited Ortaklığı tThdeshie verilmesi ve bu imtiyazın ı% 
tabi tutulması hakıkınıda 
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 t 
5 000 000 (Beş milyon) liranın tahsisine dair Banka Kredilerini? Ta 
nan 27 . 12 . 1961 tarihli ve 109 sayılı Karar hakkında 

6/120 2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 sayıh Kararname ile yürürlüğe konulan T.C 
tikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki kararın 3 ncü m 
sına dair olan ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 

— Ankara Üniversitesince alınacak harçlar ve ücretler hakkında 

6/233 20.7.1937 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 

6/257 Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi bakanlıklarınca m 
tarihli ve 6/175 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan ka 
rılmasına ve azotlu gübrelerin ithaliyle memleket dâhilinde satışlarına 
rürlüğe konulması hakkında 

— 3.3.1962 tarih ve 6/257 sayılı kararname ile ilgili tebliğ 
6/378 Kanunî bekleme sürelerinin doldurulmuş olması dolayısıyle gümrük idar 

zum görülen mallar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması ha 
44 Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Kanu 

6/120 T.C. Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon te 
yürürlüğe konulması hakkında Kararname 



— C/32 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 

Kararname 

10 . 7 . 1962 

10 . 7 . 1962 

17 . 7 . 19G2 

Numarası 

6/697 

6/708 

G/737 

» 

3> 
» 

6 

21 . 
12 

. 8 

8 . 
. 9 

. 1962 

1962 
. 1962 

6/763 

6/847 
6/942 

11 .10 . 1962 6/1026 

11 . 1 0 . 1962 6/1035 

ö z e t i 

(Sivas ilinin Koyulhisar ilcesine bağlı Aksu, Kan ve Eeet kö 
balkırla mahlut, çlınkolu kurşun madeninin 50 yıl müddetle 
name ve şartnameye tefikan Menka Ticaret ve Sanayi Ano 
imtiyazın % 2,5 nispetinde Devlet hakkına tabi tutulması h 
Kayseri ilinin Yahyalı ilçesine bağlı Karamadası köyündeki 
yıl müddetle işletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve ş 
Madeni Limited Şirketi uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 
tutulması hakkında Kararname 
6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin 
edilen fonda tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan, iloğu 
25 550 000 lira ile Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Ban 
5 000 000 liranın tahsisine dair Kararname 
Türk parası kıymetini koruma baklandaki ilişik 17 sayılı ka 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma kararı baklanda Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 83.01 pozisyonuna dahil ki 
lardan hailen gümrüklerin denetiminde bulunanların (Türkiye'y 
olsun, gümrükleme muameleleri hangi safhada bulunursa bul 
olsun olmasın) yurda sokulmamıatsı hakkında Kararname 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Göynübelen köyü sınıria 
18 . G . 1951 tarihli ve 3/13173 sayılı Kararname ile (Sazma 
An on im Şirketi) uhdesine ihale olunan işletme imtiyazının, im 
duğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyet 
Şirketi» ne devredilmesi hakkında Kararname 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Çatak köyü sınırları iç 
9.12.1949 tarihli ve 3/10323 sayılı Kararname ile («Sazına*» San 
Anonim Ortaklığı) nm uhdesinde bulunan işletme imtiyazının 
olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellef 
ted Ortaklığı» na devredilmesine izin verilmesi hakkında K 



C/33 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

Kararname 
» 

Kamun 

Yönetmedik 
Kararname 

» 

Tebliğ 
Kan nn 
Kararname 

Kanun 
•» 

• » 

> 
*v 

> 
> 
» 

23 
1 

11 
20 

3 

12 
21 

11 . 

13 , 
18 , 
19 , 

20 
20 . 

20 . 

20 . 
23 . 
23 . 
23 . 
23 . 

Tarihi 

.10 

.11 

.12 

.12 

.10 

. 1 

. 1 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

2 

2 . 
2 . 
2 . 
2 . 
2 . 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1963 
1963 

1963 

1963 
1963 
1963 

1963 
1963 

1963 

1963 
1963 
1963 
1963 
1963 

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 Eki-m 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında K 
Mersin liman inşaat sahası dahilinde silo tesisleri için ayrılan sahanın 
satışı hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma Kararı hakkında Kararname 
2 . 6 . 1961 tarih ve 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş 
kası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki Ka 
rilmesine dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararnam 
Bursa Merkez ilçesindeki* Gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair Kanun 

1963 yılına ait mevzuat 
7478 sayılı Kanun gereğince illere bırakılan köy içme suyu işlerinin y 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan 
19.11.1962 tarihli ve 6/1153 sayılı Kararname ile değişik birinci madd 
baren yürürlüğe girmek üzere ilişik şekilde değiştirilmesi hakkında Ka 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karar» a ek 
hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanun 
İlişik «Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında 
imzalanan Kalkınma Kredisi Antlaşmasının yürürlüğe konulması hakkı 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilme 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması, İstihsal ve Güm 
rılmış olan akaryakıtların Stok Vergisine tabi tutulması hakkında Kan 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergiet Kanununun 10 ncu maddesinin d 
1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci madd esinin değiştirilmesi ha 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerin değiştirilme 
kümler eklenmesine dair Kanun 



— C/34 — 

Vergilerin, reriımlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r • 
Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

» 
* 

Kararname 

Karar 
Karartruanue 

» 

» 

» 

1 

28 

28 

28 

28 
23 
11 

26 
5 

5 

15 

16 

raribi 

. 2 

. 2 . 

. 2 . 

2 
. 2 
. 3 

. 3 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 4 . 

4 

. 1963 

1963 

1963 

1963 
. 1963 
. 1963 

1963 
, 1963 

1963 

1963 

1963 

Numarası 

202 

204 

205 

210 
216 

6/1500 

67 
6/1501 

6/1501 

6/1503 

6/1504 

Ö z e t i 

» 

Kanun 
» 

20 . 

9 . 
30 

. 4 . 1963 

, 5 . 1963 
. 5 . 1963 

6/1509 

227 
240 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci madde 
nun 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun b 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Değerli Kâğıtlar Kanunu 
Af Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Amerika Birleşik Devl 
essesesi olan Export - İmport Bank Of Washington arasınd 
«Anlaşma» mn yürürlüğe konulmak üzere yayımlanması hak 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin iptali 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma 
hinde imzalanan İkraz Andlaşmasımn yürürlüğe konulması' 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Karkı-nma 
hinde imzalanan İkraz Andl&şmasının yürürlüğe konulması h 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Gökçesu köyünde bulunmu 
ile işletilmesi imtiyazının Kuzey - Anadolu Madencilik Limite 
% 1 nisbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kar 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İ 
metimizin ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Genel Müdürl 
imzalanan 29.3.1961 tarihli ve 289 sayılı Kanunla onaylammış 
laşmasmdaki kredinin son kullanılma süresinin ve ilk taksit ö 
lamak üzere 4 Oeak 1963 tarihinde imzalanan «Tadilât Andla 
kında Kararname. 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Göeek köyü sınırları içind 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının «Köyceğiz Kromları İşletme 
imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi tutulması hak 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu 
5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek Kanun 



— C/35 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

» 

» 

Kararname 

Tarihi 

30 . 5 . 1963 

4 . 6 . 1963 

19 . 6 . 1963 

19 . 6 . 1963 

19 . 6 . 1963 

29 . 6 . 1963 

Numarası 

241 

6/1734 

250 

251 

253 

6/1981 

Kanun 
> 

Tebliğ 
Kanun 
Kararname 

Kanuflü 

5 . 7 . 1963 
12 . 7 . 1963 
17 . 7 . 1963 
17 . 7 . 1963 

17 . 7 . 1963 
20 . 7 . 1963 
23 . 7 . 1963 

25 . 9 . 1963 

28 . 9 . 1963 

261 
265 
278 
269 

271 
6/2913 

6/2225 

6/2182 

ö z e t i 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
geçici iki madde eklenmesine dair Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek k 
hakkında Karar 
Hazine ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının tah 
Kanuna ek Kanun. 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 
ile 60 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür program 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddes 
Kanun 
Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki 2767 sayılı Kanun gereğince yurda 
neğinin tekeli altına verilmiş olan ilâçlara ait listeye Almanya'da Baye 
ile patentini haiz bulunduğu «CHLOROQUINE DIPHOSPHATE» 7. 
I - methyl - butlamino) (qui nolelnedip hosphate «POUDERE) un ith 
İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında Ka 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıya 
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 yürür 
rarname 
10.8.1963 tarihli ve 6/2059 sayılı Kararname ile verilen yetkiye daya 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 11.9.1963 
nan İkraz Anlaşmasının yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
8.5.1963 tarihli ve 6/1681 sayılı Kararname ile verilen yetkiye istina 
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir organı <oian M 
arasında 15.7.1963 tarihinde imzalanan «İkraz Anlaşması» nın onaylan 



Vergilerin, idrimlerin ve oaşka gelirlerin 
dayanaıklan 

f 

Çeşidi 

Kanun 

» 
* 

Yönetmelik 
» 

Kararname 

Kanun 
> 

Kararname 

• » 

> 

Kanun 

Kararname 

1 

10 . 

11 
26 . 

31 
31 
2 

27 
27 

1 

7 

9 

12 

14 

Tarihi 

12 . 

. 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 

Numarası 

6/2482 

6/2231 
353 

_ 
— 

6/2260 

365 
303 

6/2008 

6/2076 

6/2127 

325 

6/2094 

.14 . 9 . 1963 6/2095 

— C/36 — 

ö % e t I 

Gıda maddelerini ve umumî sağlığı ilgilendiren eşya ile leva 
ğün bazı madde ve fıkralarının değiştirilımesi hakkındaki K 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara e 

Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü hakkındaki K 
hakkında Kanun 
Ege Üniversitesi Harçlar ve 'ÜcrotLor Yönetmeliğine ek Yönet 
Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yönetmeliği 

T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
hakkında Anlaşma» ve eklerinin onaylanması hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değiştir 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti ar 
olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» nın ve bu 
bun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma 
Kredisi Andlaşmasımn yürürlüğe konulması hakkında Karar 

Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde bulu 
süre ile işletmesi imtiyazının Orko Krom Limited Ortaklığın 
nında Devlet hakkına taibi tutulması hakkında Kararname 
Türle parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek 
Karar 
Kamu iktisadî Teşdbh'üsl'erinin 1900 ve daha önceki bütçe 
tasfiyesi hakkında Kanun. 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Çayhisar köyünde bulu 
süre ile işletilmesi imtiyazının «Türk Maadin Anonim Şirke 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararnam 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde bulunmuş 
letilmesi imtiyazının, «Emet Boraks Madencilik Limited Şirke 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 



0/37 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 
Kanun 

» 

Kararname 

Tarihi 

8 . 1 . 1964 

8 . 1 . 1964 
16 . 1 . 1964 
16 . 1 . 1964 

29 . 1 . 1964 

Numarası 

6/2532 

_ 
372 
375 

6/2575 

ö z e t i 

13 . 2 . 1964 

18 . 2 . 1964 

19 . 2 . 1964 

1964 yılına ait mevzuat 

Hükümetimiz ile isveç Hükümeti arasında 2.12.1983 tarihinde Ankara 
«Kalkınma Kredi Anlaşması» ve eklerinin yürürlüğe girmek üzere yayı 
AID yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmelik 
Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan temin olunan kr 
zine hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekl 

Muğla ilinin merkez ilçesine bağlı Mesken ve Kadıköy, Elmacık, Kozağ 
Şeref Eğridağ Milas, ilçesine bağlı Kayabaşı, izmir ilinin Torbalı ilçesi 
adası ilçesine bağlı Aziziye-Havuzlu, Tire ilçesine bağlı Alacaklı mevkile 
lerinin, Abot Maadin Limited Türk Şirketi üzerindeki işletme imtiyazl 
nin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi olduğu vecibe, taahhüt ve mü 
fullah N. Kitapçı Madencilik Limited Şirketi» ne devredilmesine izin 
sı hakkında Kararname 

6/2681 Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kozluca mevkiindeki krom madeni 
4/1593 sayılı Kararname ile Arı inşaat Türk Anonim Şirketine ihale 
imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi bulunduğu veci 
leriyle birlikte Kartallar Maden ve Sanayii Limited Şirketi uhdesine 
nin kararnaştınlması hakkında Kararname 

6/2676 Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Faraş ve Çam köyleri sınırlan 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Faraş - Çamköy Bo 
mesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 

6/2673 BaMesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Yeniköy ve Beğendikler köyleri sın 
borasit madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Maden 
rilmesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 

20 . 2 . 1964 6/2682 Edirne ilinin merkez ilçesine bağlı Demirhaınlı sınırları içerisinde b 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Trakya Çimento Sanayii Türk 
sinin kararlaştırılması hakkında Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başfca gelirlerin 
dayanakları 

/ * * 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 9 . 3 . 1964 6/2688 

> 12 . 3 . 1964 6/2713 

» 25 . 3 . 1964 6/2714 

» 31 . 3 . 1964 6/2718 

» 31 . 3 . 1964 6/2719 

* 3 . 4 . 1964 6/2821 

* 4 4 . 1964 6/2743 

— C/38 — 

ö z e t i 

19 . 12 . 1963 tarihli ve 6/2526 sayılı Kararname ile verilen 
ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 30 . 12 . 1963 tar 
Yardıma Dair Anlaşma» ve eklerinin (yayınlandıkları tariht 
sının kararlaştırılması hakkında Kararname 

Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı Otlukilise köyü sınırları 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Demir Export Limited Şi 
hakkında Kararname 
Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kurşunlu, Yen 
bulunmuş linyit madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imt 
Şirketine verilmesi ve bu imtiyaz mukabilinde % 1 Devlet 

hakkında Kararname 

Ankara ilinin Bâlâ ilçesine bağlı Kesikköprü köyü sınırlar 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının, «Kesikköprü Made 
bu imtiyaz mukabilinde % 2,5 Devlet hissesinin alınması ha 

Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Dodurga kcyündeki b 
süre ile işletilmesi imtiyazının Türkiye Kömür işletmeleri K 
name 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl, Hamam ve Kutluh 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Eti bank 
Kararname 

Ankara ilinin Beypazarı ilçesine bağlı Sekli, Kuyucak ve Ç 
madeninin (50) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Beypaza 
verilmesi hakkında Kararname 



C/39 

Vengüerin, resimlerdin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 9 . 4 . 1964 

Numarası 

6/2706 

O s e t i 

Yönetmelik 

Kamın 

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 

4 . 5 . 1964 6/2795 

12 . 5 . 1964 

12 . 5 . 1964 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri H 
Milletlerarası Kalkınma idaresi arasında 15 . 10 . 1963 tarihinde im 
masın ın (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 21 . 2 . 1964 
kında Kararname 
Ankara Üniversitesince alınacak Harçlar ve ücretler Yönetmeliğinin 
bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 
10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekl 
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesine ai 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl, Köprücefk ve Akse köyler 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdü 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kutlu Hamam ve Dereköy köyl 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müd 
Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl ve İğde köylerindeki bul 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne ve 
(Hususî Kredi) ve «Silâhlanma istikrazı» konusunda Hükümetimizle 
İrlanda Birleşjik Krallığı Hükümeti arasında imzalanan 9.12.1960 ta 
(d) fıkralarındaki 1 . 12 . 1963 tarihinin 1 . 6 . 1964 olarak değişti 
tarihinde teati olunan mektupların (imzalandıkları tarihte yürürlüğe 
sı hakkında Kararname 

6/3016 5 Mart 1964 tarih ve 6/2803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile v 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Nisan 1964 tar 
70 milyon dolarlık «İkraz Anlaşması» ile Ekinin (4 Ocak 1964 tarihind 
üzere) onaylanması hakkında Kararname 

6/3003 29.2.1964 tarihli ve 6/2789 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanıl 
marka Hükümeti arasında 13.3.1964 tarihinde Kopenhag'da imzalanmış 
eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanma 

6/2853 



— C/40 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaıkları 

r — 
Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

» 
Kararname 

» 

Tüzük 

Kararname 

» 

» 

» 

V 

» 

Tarihi 

14 . 

26 . 

28 
30 

3 . 

5 . 

6 . 

fi . 

6 

6 

9 

9 

. 5 . 

5 . 

. 5 . 
. 5 

6 . 

, 6 . 

6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 

. 6 . 

1964 

1964 

. 1964 
. 1964 

J964 

1964 

1964 

1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

Numarası 

474 

6/3071 

6/3092 
6/2954 

6/3049 

6/3150 

6/3030 

6/3032 

6/3033 

6/304G 

6/3074 

6/3075 

ö z e t i 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Kanun 
5.12.1963 '•tarih ve 6/2413 sayılı Kaırarnam'e ile yürürlüğe kon 
resim, hare ve benzer tesisler icra eden sair mükellefleri ber 
ların ihdası hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık - Türkiye 1964 Kredi Anlaşması 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yüreğil köyünün sınırları i 
deninin ı(46) yıl süre ile işi etilim'esi imtiyazının Madencilik 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Gıda Programı ara 
sına ait proje hakkında 
(Sivil Savunma ile ilgili şahsî mükellefiyet, tahliye ve se 
metler Tüzüğü) ile «Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedb 

Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı Kale köyünün sınırları içi 
çinko madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Saim 
mited Şirketine verilmesine dair Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Alabarda, Faraş, İskele v 
bulunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi im 
tine verilmesi hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl köyünün sınırla 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürl 

Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı İğde köyünün sınırları i 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürl 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Aşağıyenice ve Yassı viran 
yum sülfat madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının 
verilmesi hakkında Kararname 
Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Lapalı köyünün sınırla 
mahlut magnezyum ve potasyumtuzu madeninin (40) yıl sü 
dencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 



— 0/41 

VergJiLerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kartım 

Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 9 . 6 . 1964 6/3076 Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kavacık ve Gelemiç köyleri sınırlar 
madeninin (C0) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Türk Molipten Limit 
kında Kararname 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu k 
edilmesine dair Kanun 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 

25 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

482 

484 

26 . 6 . 1964 485 

1 . 7 . 1964 488 

1 . 7 . 1964 489 

2 . 7 . 1964 492 
10 . 8 . 1964 6/3339 

11 . 8 . 1964 6/3340 

4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı madde ve fık 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Damga Vergisi Kanunu 

Bazı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanunun 
yapılmasına dair Kanun 
Harçlar Kanunu. 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Karakaya ve Alacakilise köyle 
krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Özkrom Ma 
verilmesi hakkında Kararname 
Burdur ilinin Tefenni ilçesine bağlı Ece ve Yayla köylerinin sınırları 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazınra Maden Arama ve Tefe 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 

14 . 8 . 1964 6/3193 Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Gürlek köyünün Üçköprü mevkiin 
nin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğün 
name 

17 . 8 . 1964 6/3422 Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı, Yeniköy ve iskele köy 
lunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Y 
ketine verilmesine dair Kararname 

26 . 8 . 1964 6/3347 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Hamam ve Kırgil köyleri sınırları iç 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdü 
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 

» 2'J . 8 . 1964 6/3295 

» 31 . 8 . 1964 6/3549 

» 1 . 9 . 1964 6/3481 

, 1 . 9 . 1964 6/3482 

— C/42 _ 

ö z e t i 

Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubuk k 
den kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Bo 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname. 

Erzurum ilinin Oltu ilçesine bağlı bulunan Pakı ve SütffraT 
maden kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının K 
mited Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 
İsviçre Federal Konseyi ile T. C. Hükümeti arasında Malî 
me 

Amerika Birleşik Devletlerince yapılmakta olan destekleme 
edecek Türk paraları ile, 480 sayılı Amerikan Kanunu Tah 
satınalınacak ziraî istihsal fazlası madde bedelleri mukabili 
metimize ikraz veya hibe olunacak kısmından 1964 malî y 
olunan toplam olarak (481 800 000 - dörtyüz seksenbir mily 
kullanılması hususunda 14 . 3 . 1964 tarihli ve 6/2825 say 
yanılarak, Hükümetimiz de A. B. D. temsil en Milletlerar 
olunan mektupların onaylanması hakkında Kararname 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı (NATO) Enfrastrük 
yapılacak inşa ve tesis işlerine müteallik 5 . 8 . 1953, 29 . 
sayılı kararnamelerin hükümlerine göre uygulanması gere 
vergi iadelerinden 15 . 3 . 1965 tarihine kadar uygulanma 
tatbik olunacak işlere dair ilişik kararın yürürlüğe konulması 

tzmir ilinin merkez ilçesine bağlı Işıklar ve Altındağ köyler 
imaline elverişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilme 
Fabrikası Türk Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında K 

Çanakkale ilinin Çan ilçesine bağlı Yahyalı, Durali, Çavuş v 
bulunmuş olan maden kömürünün (45) yıl süre ile işletilmesi 
taklığına verilmesi hakkında Kararname 



— C/43 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 1 . 9 .1964 

3 . 9 . 1.964 

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 

Numarası 

6/3485 

6/3492 

6/3448 

6/3449 

6/3483 

6/3530 

6/3371 

ö z e t i 

6/3484 

14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümleri rıin uygulanması ile 
Yönetmeliğin uygulanması hakkında Kararname 
Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı Taşliman köyünün sınırları içinde 
verişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının A 
Çimento ve Su Kireci Fabrikası Anonim Ortaklığına verilmesi hakk 
Bursa ilinin merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş volfr 
ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hak 

Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Boğanlar ve İğde köylerinin sınır 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müd 
Kararname 
Afyon üinin Dinar ilçesine bağlı Yürekli köyünün sınırlan içinde bu 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alicim Alkali Kim 
mesi hakkında Kararname 
Umuma açılmış olan Dolmabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayını ziya 
retler hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti H 
dıma müteallik Anlaşma hakkında Kararname 

Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza müt 
huriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik K 
akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti a 
allik Anlaşma hakkında Karaırname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında 
pılmasına mütaallik Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti ara 
lik Anlaşma hakkında Kararname 
Van ilinin Gürpınar ilçesine bağlı Şahnıanis köyünün sınırlan içinde 
(60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Şahmanis Linyit Kömürleri i 
verilmesi hakkında Kararname 



C/44 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
» 

Tarihi 

10 . 9 . 1964 

15 . 9 . 1964 
16 . 9 . 1964 

Numarası 

6/3444 

6/3665 
6/3583 

» 

» 
Yönetmelik 
Kararname 

Kararname 

Karar 

19 

26 
28 
2 . 

3 

14 . 

. î) . 

.10. 
.10. 
11 . 

.12. 

12 . 

1964 

1964 
1964 

, 1964 

1964 

1964 

(î/3570 

6/3737 
• — 

6/3738 

6/3997 

6/3906 

Kanamam e 

» 

* 

24 . 12 . 1964 
'24 . 12 . 1964 

31 . 12 . 1964 

5 . 1 . 1965 

6/3976 
6/3958 

6/4008 

6/4072 

ö z e t i 

Hükümetimiz ile Amerika Milletlerarası Kalkınma İdaresi 
de imzalanmış olan İkraz Anlaşması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetmelik 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde istikrar fo 
kındaki Karar» m 3 . 12 . 1963 - 2 . 6 . 1963 tarihli ve 6/11 
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 18 . 3 . 1963 tarihli 6/5 
kaldırılması hakkındaki Kararın yürürlüğe konulması hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Birliği ara 
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 
Kredisi Anlaşması hakkında karar 
Umuma açılmış olan müzelerle açık müze haline konulmuş ta 
lerini gezenlerden alınacak ücretlerin ilişik listedeki gibi tesp 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Gümrükbaşı, Çenger, Kar 
tnuzalanı mevkilerindeki krom madenlerinin Etibank Genel M 
imtiyazlarının sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, talb 
fiyctleriyle birlikte Etibank Mahdut Mesuliyetli Üçköprü Kr 
mesine izin verilmesi hakkında karar 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Pr 
Eskişehir ilinin merkez ilçesine bağlı Kargı köyünün sınırları 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Ortak 
Türkiye Cuanihuriyeti Hükümeti ile AİJianya Cumhuıiyeti Hü 
pılması hakkındaki Anlaşmaya dair karar 

1965 yılına ait mevzuat 
Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Tırha, Çukur ve Savcı köyle 
kömürünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Nttaş Mad 
Ortaklığına verilmesi hakkında karar 



C/45 — 

Vergilerin, resimlilerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

Kanar 

Tarihi Numarası ö z e t i 

6 . 1 . 1965 6/4073 

8 . 1 . 1965 522 
8 . 1 . 1965 6/4061 

11 . 1 . 1965 6/4074 

Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalı ve Elmacık köyleri sınırlar 
mürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik ve Ticare 
mesi hakkında kararname 
1964 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun. 
7.9.1964 tarihli ve 6/3603 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanıl 
lerarası Kalkınma idaresi (AID) arasında 24.11.1964 tarihinde imzala 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında ka 

16 . 1 . 1965 6/4088 

Çanakkalenin Biga ilçesine bağlı Çomaklı köyünün sınırları içinde bulun 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Çomaklı Linyit işletmesi Lim 
hakkında kararname 
7.9.1964 tarihli ve 6/3600 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanıla 
arası Kalkınma İdaresi (AID) aıasında 5 Kasım 1964 tarihinde imzala 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kara 

22 . 1 . 1965 6/4160 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kararın y 
karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 22 . 1 .1965 6/4165 

26 . 1 . 1965 6/4182 

15 . 2 . 1965 5/4296 

15 . 2 . 1965 6/4565 

16 . 2 . 1965 7/1965 

Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Karakurum mevkiindeki krom maden 
Anonim Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarının bu imtiyazların sahibi 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyetleriyie birlikte E 
Üçköprü Krom Madenleri işletmesi Müessesesine devredilmesine izin v 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (A 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 Ocak 1965 tarihli Anlaşma ha 
29 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı kararnamenin 2 nci maddesinin de 
madde ilâvesi hakkında. 
4268 sayılı Kanunun 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 3 n 
Anayasa Mahkemesi kararı 



— C/46 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tarihi Numarası 

25 . 2 
1 . 3 
1 . 3 

22 . 3 

26 . 3 

1965 
1965 
1965 

6/4568 
6/4285 
6/4295 

5 . 3 . 1965 6/4196 

8 . 3 . 1965 6/4224 

1965 

1965 

6/4328 

6/4428 

29 
30 

3 . 
21 

22 

22 

. 3 . 

. 3 . 

4 . 
. 4 . 

. 4 

. 4 

. 1965 

. 1965 

1965 
, 1965 

. 1965 

. 1965 

6/4322 
6/4454 

6/4440 
6/4468 

6/4379 

6/4394 

ö z e t i 

27 ; 3 . 1965 6/4363 7 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait 
Avrupa Para Fonu tarafından Türkiye'ye kısa vadeli bir kre 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükü 
Malî Yardım Anlaşmasına ek Anlaşma hakkında karar 
18.11.1964 tarihli ve 6/3925 sayılı kararname ile verilen yetk 
Yatıran Bankası arasında 6.12.1964 tarihinde imzalanmış olan 
rihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
4.8.1964 tarihli ve 6/3389 sayılı kararname ile verilen yetkiy 
arası Kalkınma idaresi (AID) arasında 18 Kasım 1964 tarihi 
nın, (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzereı onaylanm 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Hükümeti ar 
sına dair karar 
7.9.1964 tarihli ve 6/3602 sayılı kararname ile verilen yetkiye da 
resi (AID) ile Hükümetimiz arasında 2 Aralık 1964 tarihinde 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması h 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3604 sayılı kararname ile verilen y 

Milletlerarası Kallkınma idaresi (AID) arasında 24 Kası 
anlaşmasının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 
Birleşik Krallık - Türkiye 1964 2 nci kredi Anlaşması hakkınd 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3601 sayılı kararname ile verilen yet 
le t.lıerarası Kalkınma idaresi (AID) arasında 2 . 12 1964 tarihi 
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onayla 
Türkiye ile İtalya arasındaki malî anlaşma, hakkında Kararna 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Güneydivanı Köyünün s 
rünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kuzey Anadolu 
mesi hakkında karar 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümet arasındaki 
dair karar 
Avusturyanın Türkiye'ye 1964 yılındaki malî yardım ile ügili 



— C/47 

Vergilerin, resimlerin ve başka getrlerim 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

Kanım 

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 . 1965 623 

8 . 6 . 1965 6/4727 

9 . 6 . 1965 6/4594 

10 . 6 . 1965 6/4699 

12 . 6 . 1965 6/4724 

ö ze t i 

Türkiye'ye 4 (Dört) milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilm 
huriyeti ile isviçre Konfederasyonu arasındaki anlaşma hakkında karar 
Türkiye'ye 7 milyon İsviçre Frangı tutarında bir kredi verilmesine m 
ile İsviçre Konfederasyon arasındaki anlaşma hakkında karar 
Hükümetimizle A.B.D. Hükümeti arasında 14 . 1 . 1965 tarihinde An 
dolarlık Program Kredisi ile ilgili ve bu anlaşmaya ek mektubun 1 . 1 . 
üzere onaylanması hakkında karar 
1 7 . 8 . 1964 tarihli ve 6/3473 sayılı Kararname ile verilen yetkiye day 
Konsorsiyumu dâhilinde 1964 yılı içinde Hükümetimizle Holânda Hü 
(Herstelbank) arasında 7.1.1965 tarihinde Lâ - Hey'de imzalanmış ol 
lanması hakkında karar 
Kütahya ilinin Emet ilçesinin Eymir köyünün sınırları içinde bulunmu 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Madencilik Limited Ortaklığ 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Anonim 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 
Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubıık köyleri sınır 
nün Borman Madencilik ve Limited Ortaklığında bulunan işletme im 
Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına devredilmesine izin ve 
Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Kırallığı Hükümeti arasında, Belçika H 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair anlaşm 
Türkiye Cumhuriyeti ve Miletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tara 
arasında yapılan ve 22.3.1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında k 
Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalık ve Elmacık köyleri sınırlar 
mürünün 18.12.1964 tarihli ve 6/4073 sayılı Kararname ile Ayvalık Köm 
Limited Ortaklığı uhdesine verilen işletme imtiyazının imtiyaz sahibini 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlik 
Kurumu Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine devre 
kında karar 



— C/48 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
Kanun 

Kararnaımc 

Tarihi 

15 . 6 . 1965 
24 . 6 . 1965 

26 . 6 . 1965 

Numarası 

6/4484 
639 

6/4760 

ö z e t i 

> 

• » 

» 

» 
» 

!anun 
» 

» 
» 

» 

> 
krajımame 

» 

29 

19 
6 

6 
12 

13 . 
14 

23 
28 

26 

26 . 
5 

15 . 

. 6 

. 6 . 

. 7 , 

. 7 

. 7 

7 . 
. 7 . 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 

, 7 . 
. 8 , 

8 . 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

1965 
. 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 'tablosu 
bölümünün 18 nci fıkrasının tadili hakkında Kanun 
13.5.1965 tanihli ve 6/3071 sayılı Kararname ile yürürlüğe kon 
lu ve benzeri terilen tül için tesbit edilen vergi iade oranları 
ların, IV deki mamuller için belediye hissesi oranları kaldırı 
hakkında ıkarar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Ivalknıına 
Kredisi Anlaşmasına mütaallik karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında karar 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Arapusnğı köyünün 
ninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ÎTÎTİ İthalât 
lığına verilmesi hakkında karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara 
Gaziantep ülinin îslâhiye ilçesine bağlı Çakmaklı, Kedten v 
lunmuş krom madeninin 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazı 
A. O. na verilmesi hakkında Karar 
Siyasî Partiler Kanununun 65, 71, 74 ve 78 nci maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hüküm 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında. 
Devlet memurları Kanunu 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler y 
Hazine Hissesinin kaldırılmasına, dair Kanun 
Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin b 
tahkimi hakkında Kanun 
5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti a 
kında Anlaşma 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hüküme 
mesi hakkında Anlaşmaya müteallik Karar 



C/49 — 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi 

16 . 8 . 1965 

Numarası 

6/5043 

24 . 8 . 1965 

24 . 8 . 1965 

25 . 8 . 1965 
2 . 9 . 1965 

6/5073 

6/5141 

6/5075 
6/5185 

11 . 9 . 1965 
24 . 8 . 1965 

4 . 9 . 1965 

5 .10 . 1965 

7 .10 . 1965 
8 .10 . 1965 

27 .10 . 1965 

3 , 1 1 . 1965 

6/5141 
6/5171 

6/5205 

6/5069 

6/5118 
6/5182 
6/5422 

6/5410 

özet 

13.2.1965 tarih ve 6/4346 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayana 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1964 yılı içinde Konsorsiy 
nan Kredi Anlaşmasına ek (6 a) daki mektupta değişiklik yapılması 
teati edilen mektupların onaylanması hakkında karar 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon 2 nci Kovada Projesi Tür 
Yatırım Bankası arasında Finansman Mukaveleleri hakkında karar 

İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılan halk konutlarının kiraya ver 
ğişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe konulması hak 
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 Kumandam arasında, Avrupa Müttefik K 
tabi bulunan Müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine v 
hususî şeraite mütedair Anlaşma» nın 9 ncu maddesinin 1 nci fıkras 
tirilmesi ve 9/1-b fıkrasının 1 . 3 . 1957 tarihinden, diğer fıkralar 
olmak üzere uygulanması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair Kararname 
Eefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince genel sağlıkla ilgi 
ğında yapılan muayene, tahlil ve tetkiklere ait fiyat tarifesi hakkınd 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti H 
tırmasma dair anlaşmanın onaylanması ha/Mkında 
50 milvonluk 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 AÎD tarafından temsil olunan A. B. D. arasındak 
ma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından 
da yapılan 12 Ağustos 1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında 



— C/50 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

[\;u*anmrno 

> 

> 

» 

» 

Tarihi 

3 .11. 1965 

9 .11. 1965 

10 . 11. 1965 

22 .11. 1965 

21 .12 . 1965 

Numarası 

6/5439 

6/5068 

6/5296 

6/5369 

6/5478 

25 .12 . 1965 6/5503 

31 .12 . 1965 

6 . 1 . 1966 

10 . 1 . 1966 

6/5722 

6/5624 

6/5622 

Ö z e t i 

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 edi 
birimi tutarındaki bir krediyle ilgili 30 . 3 . 1965 tarihli K 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 

5 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4765 sayılı Kararname ile verilen y 
Avusturya Hükümeti arasında 15 Temmuz 1965 tarihinde imz 
ması» ve eklerinin (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere 

24 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 verüen ye 
Konsorsiyonıu dâhilinde, 1965 yılı için 18 Eylül 1965 tarihind 
kiye ile İtalya arasında Malî Anlaşma» ile «Türkiye ile İtaly 
verilmesine dair Anlaşma» ve mektuplarının onaylanması hakk 
18 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4831 sayılı Kararname ile verilen ye 
mesi gereken bâzı borçlarımızın yeniden borçlanma su 
13 Eylül 1965 tarihinde Paris'te imzalanmış olan «Türkiye C 
Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti taraf 
metine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma» ve e 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek 

1966 yılına ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ille Milletlerarası Kalkınma 
nan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 Kasım 1965 
kında 
16 Eylül 1965 tarih ve 6/5219 sayılı Kararname ile verilen ye 
kınma idaresi (AID) ile Hükümetimiz ve Etibank arasında 
masının onaylanması hakkında 



— C/51 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
Kararname 

Kanun 

Karamamı 

Kanun 

Kararname 

Tarihi Numarası O z e t i 

29 . 1 . 1966 
31 . 1 . 1966 

9 . 2 . 1966 

717 1965 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 
6/5804 Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) ta 

rika Birleşik Devletleri arasında yapılan ve 20 Eylül 1965 tarihind 
lanması hakkında 

6/5688 2 . 10 . 1965 tarihli ve 6/5298 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
dım. Konsorsiyoımu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle Holânda 
2 e Nederlandse învertringadauk Voor Ortwikkelingslanden H. V. a 
de Lahaye'de imzalanmış bulunan ilişik İkraz Anlaşmasının imza ta 
re onaylanması hakkında 

29 . 2 . 1966 
11 . 2 . 1966 

8 . 3 . 1966 

8 . 3 . 1966 

9 . 3 . 196'(i 

18 . 3 . 1966 

723 .1557 S'Siyıılı iKanutum yürürlük sünesinin zuatılmasıma dair Kanun 
724 (Mir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükü 

da Kanun. 
6/5851 Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu illerimizd 

yon projesi ile ilgili olarak 15 Eylül 1964 tarihli Türk - Alman Te 
çevesinde Türkiye'ye teknik yardım yapılması konusunda Hüküme 
kümeti arasında 3 Aralık 1966 tarihinde teati olunan özel düzenlen 
onaylanması hakkında 

753 Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 62 
len (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında Kanun 

(i/5892 24 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5724 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik :Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onaylanması ha 

6/5893 9 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5612 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
dım Konsorsiyomu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle İsviçre 
1965 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik Kredi anlaşmadan 
hakkında 

19 . 3 . 1966 6/6181 28 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı 
ğiştirilmesi hakkında 

Kararın 6/4365 sayılı Kararla, 



— C/52 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Tarihi 

28 . 3 . 1966 

30 . 3 . 1966 

Numarası 

756 

6/6003 

» 

> 

» 
» 

.» 

» 

» 

» 

>x 
> 
» 

» 

» 

5 

7 

18 
19 

19 . 

21 

22 

22 

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 

, 1966 
. 1966 
. 1966 

, 1966 

. 1966 

6/6117 

6/6139 

6/6249 
6/6268 

6/6269 

6/6248 

6/6149 

6/6164 

6/6385 
6/6190 
6/6223 

6/6412 

6/6413 

ÖZETİ 

13 . 7 . 1956 tarik ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında Ka 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanm 
arasındaki Malî Anlaşma» nın 2 nci maddesinin 1 nei bendin 
.röfinansmanmm % 50ye yükseltilmesi konusunda Romanya 
bâzı maddelerin ilâvesi ile ilgili Anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti aras 
ve ödemıe Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türk parası kıymetini koruma Kararının yürürlüğe konulm 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Taç Projesi Türkiye 
Bankası arasında Finansman Mukavelesinin onaylanması hakk 
Avrupa Yatırım Bankası özel iSeksiyon Çelikhalat Projesi T 
nım (Bankası arasında finansman mukavelesi hakkında. 
İkraz Anlaşması Türkiye Cumhuriyetti (Mustakriz) ile Millet 
tarafından temsil olunan Amerika Birleşik Devletleri arasın 
hakkında 
Türkiye'nin ekonomik programının gerçekleşmeskıe ve Türk 
İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakk 
Avrupa Para Anlaşmasının 31 Aralık 1965 tarihinden itibar 
delerinin değiştirilmesi ile ilgili iktisadî İşbirliği ve Kalkınm 
T. C. ile A. B. D. arasında akdedilen Ziraî Maddeler Anlaşm 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 ikinci Kredi Anlaşması hakk 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhu 
dım yapılması hakkında Anlaşma 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 
yon Arçelik Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hak 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 1 
yon Mannesman - Sümerbanık Projesi Finansman Mukavelesin 



C/53 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Karatraame 21 . 5 . 1966 6/6341 3 Şubat 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye d 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Temmuz 1948 ta 
laşmalarına ekli olarak 1966 - 1967 devresi maddelerini tanzim etme 
hinde Varşova'da imzamanan Protokol ve eklerinin onaylanması hakkı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilıe Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ar 
yıllarında vâdesi gelen Türk ticaret borçlarının röfimıansmanına dair 

6 . 6 . 1966 6/6371 

25 . 6 . 1966 6/6522 

Kanun 
Kararname 

y> 

?,. 

Kamun 

Karaomiame 

» 

Kamun 

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 

3 . 2 . 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye da 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 1949 ta 
laşmasına ek olarak 1966 - 1967 devresi mübadelelerini tanzim etmek ü 
eklerinin onaylanması hakkında 
Tapulama Kanunu 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk parası k 
17 sayılı Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasınd 
fından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasın 
kında 
3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair olan Kanunum 
rilmıesinıe dair Kanun 
Hükümetimiz ile Birleşik Krallık Hükümeti arasında imzalanan (Vinii 
nın onanması hakkında 
25 . 4 . 1966 tarihli ve 6/6372 sayılı Kararname ile verilen yetkiye day 
rihinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aras 
dım Anlaşması ve eklerinin imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzer 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlgrii!. ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanarnıaımo 

» 

» 

» 

» 

2> 

» 

Tarihi 

1 . 9 . 1966 

1 . 9 . 1966 

1 . 9 . 1966 

5 . 9 . 1966 

7 . 9 . 1966 

10 . 9 . 1966 

10 . 9 . 1966 

Numarası 

6/6983 

6/6985 

6/6987 

6/6991 

6/7014 

6/6984 

6/6986 

4 .10 . 1966 6/7116 

12 .10 . 1966 6/7102 

15 .10 . 1966 6/7101 
18 .10 . 1966 6/7065 

22 .10 . 1966 6/7089 

27 .10 . 1966 6/7100 
7 . 1 1 . 1966 6/7134 

— C/54 — 

ö z e t i 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 20 Oc 
yon Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakk 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasın.la 28 Te 
siyon Sifaş Projesi Finansman Mukavelesinin onanmas 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29 
Seksiyon, Keban Projesi Finansman Mukavelesinin onay 
Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasında 29 . 6 . 
lık - Tünkiye İkrazı - 1966 Anlaşmasının onaylanması hak 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Te 
siyon, Gediz Sulama Projesi Finansman Mukavelesinin o 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Seka Çaycuma 
rııpa Yatırım Bankası Finansmanın Mukavck-si hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası, Özel Seksiyon, Şişe ve Cam P 
Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında Keban Projesinin Fiınansm 
sı hakkında 
Fransa ile Türkiye arasında aktedilen 13 Şubat 1964 ta 
tokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik. Devletleri ar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkın 
Kredisi Anlaşması 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onay 
sındaki Malî Anlaşma» nın 2 nci maddesinin 1 nci bend 
tarihli ve 6/6093 sayılı Kararname ile % 20 den % 50 
refkıansmanı şartını kaldırmak suretiyle sözü geçen An 
Kredi Anlaşması şekline getirilmesi konusunda 15 Ağusto 
ilişik mektupların onaylanması hakkında 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Yugosla 
Türkiye Cumhuriyeti üe Finlandiya Cumhuriyeti arasın 



— C/55 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
> 

Kanım 

• » < 

• » 

t 

» 

» 

Tebliğ 
Kararaaffiıe 

» 

Yönetmelik 
Kararname 

* 
Tebliğ 

1 

10 
10 

24 . 

15 

19 

7 

7 

29 

2 
11 

19 

20 
25 . 

26 
27 . 

Tarihi 

. 1 2 . 1966 

. 12. 1966 
111 . 1966 

. 1 2 . 1966 

. 1 2 . 1966 

, 1 2 . 1966 

. 1 2 . 196b 

. 12 . 1966 

. 1 . 1967 

. 1 . 1967 

. 1 . 1967 

. 1 . 1967 

. 1 . 1967 

. 1 . 1967 

. 1 . 1967 

Numarası 

32 
33 

784 

789 

798 

799 

800 

818 

34 
6/7437 

6/7486 

6/7644 

6/7577 
35 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetini1 koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fikrasın 
Kanun. 
Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için T. C. Hükümeti ile Eo 
Hükümeti arasında Anlaşma. 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasım 
yetki verilmesinle dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hük 
tırmasına dair 18 . 3 . 1966 tarihli Anlaşmanın (ve ekleri) onaylanm 
hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
ulaştırmasına dair 2 . 5 . 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uy 
1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

1967 yılına ait mevzuat 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türkiye'ye 4,1 milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilmesine m 
Konfederasyonu arasındaki Ankişmanın onanması hakkında. 
Hükümetimiz, Etibank ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı arasında 
imzalanan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 

Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Eomanya Sosyalist Cumhuriyeti Hü 
ulaştırma Anlaşmasının onaylanması hakkında 

1966 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin faiz nispetinin % 6 olarak tesbit 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 



— C/56 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 1 . 2 . 1967 

Numarası 

6/7543 

ö z e t i 

Kanun 
» 

Karamamı e 

» 

> 
» 

» 

» 

» 

» 

Kanun 
Karamam ıc 

» 

» 

2 
12 , 
20 . 

6 

20 . 
27 

31 

(i . 

7 

8 

10 
10 . 
21 , 

11 

. 2 

. 2 . 
, 2 . 

. 3 

3 . 
. 3 

. 3 

4 . 

. 4 

. 4 

. 4 . 
, 4 . 
. 4 

. 3 , 

. 1067 

. 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 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrans 
yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihaleler, döviz müs 
yete sirayetini önliyecek tedbirler ve bir bakanlıklarara 
tarihli ve 6/1470 sayılı Kararname ile bu kararnamede 
tarihli ve 6/4167 sayılı Kararnamenin yürürlükten kald 
ması hakkında 
Rıhtım Resmi Kanunu 
İthalde alınacak Damga Resmi hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetinin bir organı ola 
Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Ş 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında akdedilen Malî Anlaşmanın o 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti arasın 
manın onanması hakkında 
14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerimin 
gösterir yönetmeliğe bir madde .eklenmesi hakkında yö 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alını ve satımının tanzim 
rnn işleyiş şekline ait karar hakkında 
T. C. Hükümeti ile Norveç Krallık Hükümeti arasında 
ması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında 
Hükümetine Malî bir yardım yapılmasına mütedair An 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
Akaryakıtların İstihsal Vergisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AlD 
sı/ndaki 20 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın onanması hakk 
Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında 24 Ocak 1967 
Protokolünün onanması hakkında 



_ 0/57 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

.Kararnaırae 

» 

Kanam 

> 

KaTiaırnıame 

Tebliğ 
> 

Kanun 

Karannainıe 

> 

» 

Tebliğ 
Kanım 

Kanım 

löbl iğ 

1 

31 

29 

1 

1 

2 

9 
9 

13 

13 . 

15 

20 , 

23 
26 

26 . 

26 . 

Tarihi 

. 3 

. 5 

. 6 

. 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 1967 tar 
TSKB tarafından finanse edilecek yatırım projeleri finansman mukavele 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 15 . 3 . 1967 tarihl 
Santral Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddder 
daki 11.2.1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ile Macaristan Halk Cumhuriyeti ara 
dair 28 . 6 . 1966 tarihli Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 

T. C. ile Sovyet S. C. B. arasında bâzı sınaî tesisler kurulması için Sov 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik hi 
ödeme şartlarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla 
ğiştirilmesi hakkında 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964: tarihli Malî Protokolün 
hakkında 
T. C. ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (ATP) tarafından temsil edil 
letleri arasında yapılan ve 4 Nisan 1967 tarihinde yürürlüğe giren A 
sının onanması hakkında 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomn dâhilinde 1967 yılı için Hükümetimizle 
sında imzalanan 21 Nisan 1967 tarihli İkraz Anlaşmasının onanması hakk 
Türk parası 'kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek verilm 

30.12.1960 tarihli 193 sayull Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler ya 
tarihli ve 202 sayılı Kanun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü v 
sayılı Kanunun 10 neu maddesinin değiştirilmesi hakkında ^ 
Türk parası kıymetimi kortuma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 



._ C/58 -

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

IvararnaımK' 
» 

>* 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Tarihi 

1 . 7 . 1967 
6 . 7 . 1967 

7 . 7 . 1967 

12 . 7 . 1967 
( 3 . 7 . 1967 

15 . 7 . 1967 

Numarası 

6/8376 
6/10396 

6/8451 

40 
6/8459 

6/8424 

Tıdhlda: 

Kanun 
Kararuaını 

Kanun 

Karamaıme 

Ö z e t i 

Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara 
Türkiye. Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasın 
transit nakliyatına ve aynı zamanda iki ülke arasındaki 
hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Keban Projesi 
rım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi hakkında 
Türk paraısı kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara 

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 14 . 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı K 
hakkında 

17 . 7 . 1967 6/8458 Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den transit geçen yük taşımay 
taşıtları ve römorklarından, taşıma ile ilgili koruma ve y 
alınması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1963 İkinci Kredi Anlaşması h 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının elimle mevcu 
hasır olmak üzere tespit edilen toptan ve perakende satış 

17 . 7 . 1967 6/8299 
22 . 7 . 1967 

24 . 7 . 1967 903 
27 . 7 . 1967 6/8421 

29 

27 
28 . 
9 . 

15 . 

. 7 

. 7 
7 . 
, 8 , 

, 8 . 

. 1967 

. 1067 
1967 

. 1967 

, 1967 

917 

930 
933 

6/8582 

6/8571 

Medenî Kanunda '('Vakıf) hakkında yapılan değişildik ha 
Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair İktisadî İşbirliği 
nın onanması hakkında 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli v 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında 
Tasarruf Bonosu ihracı hakkında Kanun. 
Kalkınma Planının uygulanması esasları hakkında (2) n 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arası 
ması hakkında 
Hükümetimizle Japon Hükümeti arasında aktedilen Aksu 
sinin dış finansman Kredi Anlaşmasının onanması hakkınd 



— C/59 — 

Verdilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

K aramaımıe 

•j> 

» 

>> 

' 

v 

» 

:» 

K aram 

» 

Tarihi 

2 . 9 . 1967 

2 . 9 . 1967 
2 . 9 . 1967 

19 . 9 . 1967 

26 . 9 . 1967 

9 . 12 . 1967 
15 . 12 . 1967 

16 . 1 2 . 1967 

17 . 12 . 1967 

21 .12 . 1967 

28 . 12 . 3967 

Numarası 

6/8746 

6/8755 
6/8756 

6/8863 

6/8554 

6/9195 
6/9589 

6/9519 

6/9249 

969 

980 

ö z e t i 

EIB ile Hükümetimiz arasında 8 . 12 . 1964 tarihinde aktedilen anlaş 
hesap birimi tutarındaki krediye istinaden SEKA - DALAMAN projesi 
kredi anlaşması hakkında 
italyan menşeli malların satmalmması ve hizmetlerin ödenmesi hakkında 
T.II.Y. Anonim Ortaklığı ile A.B.D. Hükümetinin resmî bir kurumu ola 
kredi anlaşması Hk. 

Hükümetimiz ile Kanada Hükümetinin bir organı olan Dış Yardım Dair 
Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen KanadaMa Hükümranlık hakk 
arasında 28 . 6 . 1967 yılında yapılan anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hüküme 
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
AID Teşkilâtından sağlanan ve M.T.A. Ens. tarafından kullanılacak kr 
Hacettepe Üniversitesince öğretim lâboratuvar, hastane, kütüphane ve d 
meslekî hizmetler ziyaretçi profesörler, eksperler, teknisnyenler, müşavir 
Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimi sağlanması Hk. 
AID Teşkilâtından sağlanan ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesince kitap, 
metlerin tedariki için alman kredi hakkında 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesi ve ona bağlı E 
tıbbi teçhizat, malzeme ve ilgili hizmetler hakkında 
Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve 
dürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi ha 
Gelir Vergisi Kanununun 'bazı maddelerindin' değiştirilmesi hakkında 

Karaınıajuıe 
Kanun 
Karajmaanıe 

8 . 
23 . 
30 . 

. 1 , 

. 1 . 
1 , 

. 1968 

. 1968 
, 1968 

6/9361 
992 

6/9195 

1968 yık mevzuatı 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye M 
1967 Kalkınma istikrazı 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından temsil e 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz Anlaşmasının (M.T.A. için) onaylanm 



— C/60 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

« 

» 

• » 

» 
» 

?, 

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 taraf 
pılan 23 . .10 . 1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Ortadoğu T 
kında 
Hükümetimiz ile La Hange Hollanda'da kurulu De 
Ontwikkelingslander N. V. arasında yapılan anlaşma hakk 
EIB ile Hükümetimiz arasında imzalanmış bulman 175 m 
reğince adı geçen Banka tarafından Samsun'da kurulacak 
nansman ihtiyacının karşılanması Hk. 
Tasarruf Bonoları Tüzüğü hakkında 
ithalde alınacak Damga Resmi nisbetinin % 15 olarak de 
T.C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı taraf 
pılan 23.10.1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Hacettepe Üniv 
6802 sayılı Kanuna bağlı 1 numaralı tabi onun 2/D pozisyon 
73,50 Krş. olan istihsal vergisi 74,50 Krş'a (ii) fıkrasında y 
gisi 44,1 krş. a, (iii - a) fıkrasında yer alan motorin'in 4 
(iii - b) fıkrasının «aa» bendinde yer alan 4 No. lu fuel - oi 
krş a ve (bb) bendinde yer alan 5 ve 6 No. lu fuel - oil' 
çıkarılması hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yü 
rına ait Avusturya plâkalj Motorlu Kara Taşıtlarıyla röm 
ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret alınması ha 
Türkiye'ye giren yük taşımaya mahsus motorlu kara taşıt 
karşılıklı olmak şartıyle İngiliz Plâkalı olanlardan alınmam 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz ırasında 
hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz atasında 
ma hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yü 
Cumhuriyeti plâkalı motorlu kara taşıtlanyle römorkların 
giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 



— C/61 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kariarnamıe 
» 

>i 

'» 
• » 

» 

» 

* 
» 
» 
•» 
> 
>' 
» 

> 

» 

» 
» 

2 , 

19 
17 

30 . 
2 . 
30 . 
1 

18 . 

18 , 
19 
21 . 
6 
12 
12 , 
19 

7 

7 

25 
25 

Tarihi 

. 7 . 

. 7 

. 2 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 , 

, 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 9 . 

. S-

. 9 

. 9 

1968 

. 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 dolayısryle alınacak tedbirlerle 15 . 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad 
nun. 
İstanbul - Anbarlı Termik Santralı için İsviçre - Etibank FS 115 160 00 
«Türkiye ile İran arasında Transit Anlaşması» ile buna ekli «Tra 
Protokol» ve eki mektupların, onay belgelerinin teati edileceği tari 
onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT Kredisi h«ıkkında 
£ 200 500 lik İngiltere 1968 - 11 Ko.nsorsiyom K redisi halikında 
$ 40 000 000 lik AID Programı Kredisi Anlaşması hakkında 

T. C. Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti H 
sı karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın yapıldığı tarihte y 
lanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
arası sivil hava nakliyat Anlaşmasının onaylanması hakkında 
£ 12 203 410 lik İngiltere İETT kredisi baklanda 
AID - Ereğli Demir - Çelik arasında $ 14 200 000 lik Kredi Anlaşm 
Avrupa Yatırım Bankası ED3 - DSÎ Keban kredisi 5 nci dilim An 
£ 1 586 000 hk İngiltere - MKE kredisi hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT kredisi hakkında 
AID - TSKB arasındaki $ 7 500 000 lik Kredi Anlaşması hakkınd 

T. C. Merkez Bankası nezdinde İstikrar Fonu adı altında yeni 
5 nei maddesinin değiştirilmesine dair kararın yürürlüğe konulma 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Karayolu 
mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arası 
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 



C/62 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Kanun 
(Kararname 

Çeşidi 

Karamı aıme 
» 
> 

> 
» 
» 
* 
» 
;»' 

Tarihi 

23 .10. 1968 
8 .11. 1968 
8 .11. 1968 

8 .11. 1968 
8 .11. 1968 
8 .11. 1968 
16 .11. 1968 
25 . 12 . 1968 
9 .12 . 1968 

Numarası 

6/10847 
6/10855 
6/10897 

6/10897 
6/10899 
6/10900 
6/10980 
6/11010 
6/11091 

14 .12 . 1968 
14 .12 . 1968 
28 .12 . 1968 
28 .12 . 1968 

13 . 1 . 1969 
12 . 2 . 1969 
28 . 1 . 1969 

2 . 2 . 1969 
3 . 3 . 1969 

6/11070 
6/11071 
6/11110 
6/1111C 

6/11228 
1100 

6/11283 

6/11298 
6/11429 

ö z e t i 

Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban 6 ncı dilim kred 
$ 3 000 000 AID program kredisi hakkında 
Lit 6 875 000 000 İtalya Proje Kredisi 1968 ve Lit 1 250 
1968 hakkında 
Lit 4 375 000 000 Iik İtalya Konsorsiyom 1968 kredisi hakk 

3 . 3 . 1969 6/11449 

$ 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 diğei' mam 
ya'nın İran, Suriye, Irak ve diğer Orta - Doğu ülkelerine 
kelerin ithal ettiği malların demiryolları, karayolları ve h 
liyatının Türkiye üzerinden geçirilmesi hakkında 
Sch 20 800 000 Avusturya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkınd 
FB 50 000 000 Belçika Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
Avrupa Para Anlaşması 1968 - I 25 000 000 $ tok EKA kr 
$ 12 500 000 AID - Ereğli Demir - Çelik Sintering Tes - kr 

1969 yılına ait mevzuat 

Hlf 2 600 000 Holânda Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
1968 Kalkınma İstikrazı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumh 
arası karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanmas 

$ 25 000 000 EMA - 1968 - n kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında T 
kında 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
yolcu ve mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın tadili hakkı 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karajıname 
» 

KJanun 

» 

Kjararaiiamo 
» 

Kanun 
Kararname 

Kanun 
Kararname 
Kanun. 
Kararmam o 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

8 
8 
13 

13 

22 
29 
31 
17 

29 
30 
30 

• 7 
4 
4 
25 
25 
2 
3 . 
11 
8 
20 
29 
29 
29 

Tarihi 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

o . o . 

. 3 . 
o 

. 3 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 
. 6 . 
. 7 . 
. 7 . 
. 9 . 
10 . 
.10. 
.11. 
. 11. 
.11. 
.11. 
.11. 

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 

1117 
6/11762 
6/11745 
6/11973 
6/12200 

6/12349 
6/12536 
6/12597 
6/12654 
6/12705 
6/1272Ö 
6/12726 
6/12726 

_ c/63 — 

ö z e t i 

$ 30 000 000 lık Amerika 1969 Konsorsiyom kredisi hakkında 
$ 30 050 lık EIB - DSİ Keban 8 nci dilim kredisi hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir k 
hakkındaki 19.2.1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı k 
maddesinin değiştirilirrueısi hakkında Kanun. 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Earallıgı Hükümeti arasında 
12 . 6 . 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
İthalde alınacak Damga Resmi nisbetinin % 25 olarak tesbiti hakk 
EİB - Etibank Gökçekaya kredisi hakkında 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı aras 
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.hakkimi a 
$ 25 000 000 D3RD - TSKB kredisi hakkında 
Tl. 77 970 050 lık Sürplü Kredisi hakkında 
DM 80 000 000 lık Alman 1969 Konsorsiyom kredisi hakkında. 
DM 15 000 000 lık Alman 1969 TSKB yntırım projeleri Kredisi hakk 
İngiltere 1969 - 1 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Çukurova II Proje Kredisi 
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 Refinansman kredisi hakkında 
İtalya 1969 proje - Boğaz köprüsü kredisi hakkında 



— C/64 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Numarası 

Kararname 10 . 1 . 1970 

Kanun 
Kjararnjame 

» 
» 

Kanun 
Kararnamct 

» 
» 
» 
» 

Kanun 
Kararnameı 

> 

» 

» 

» 
» 
» 

U 
16 
16 
4 
29 
26 

27 
27 
27 . 
27 . 
11 . 
27 . 

17 . 

18 . 

5 . 

17 . 
18 . 
18 . 

. 1 

. i 

. 1 

. 2 

. 1 
o 

2 
. 2 , 
2 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

, 3 . 

4 . 

5 . 

5 . 
. 5 . 
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 

7/331 
7/331 
7/331 
7/331 
1224 
7/342 

7/369 

7/510 

7/586 

7/630 
7/631 
7/725 

ö z e t i 

1970 yılı mevzuatı 
Türk parası kıymetini korama hakkındaki 1567 sayılı Kanun 
maddesine ve 16.9.1969 tarih ve 79 sayılı Kanunun 9 ucu mad 
kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı v 
paylar hakkımda kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu 
Elli - DSİ Keban projesi IX. dilim kredisi hakkında 
İngiltere 1959 - II Konsorsiyom "kredisi hakkında 
Avusturya 1969 proje kredisi hakkında 
1969 Kalkınma istikrazı hakkında 
Akaryakıt ve akaryakıt temıekesi alım ve satımının tanzimi ile 
nın işleyiş şekline ait 6/7956 sayılı Kararnamenin 2 nei madd 
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. 
ingiltere Hükümetinin Hükümetimize verdiği İskenderun liım 
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 hakkında 
EIB - DSİ Keban projesi X. dilim kredisi hakkında 
Birleşik Krallık Hükümeti ile Hükümetimiz arasında Boğaz 
İkraz Anlaşması hakkında. 



C/65 

Yergiieriaı, reskdleıriiL ve başka gelMeraa 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

Kanun 
Kararname 

» 

» 
» 

» 
Kamın 
Karar 

» 

» 

21 

28 

28 
28 

28 

5 
25 

14 
29 
25 

25 

25 

Tarihi 

. 5 

. 5 

. 5 , 

. 5 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 , 

. fi . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

1970 

. 1970 
, 1970 

. 1970 
1970 

. 1970 

. 1970 

1970 

Numarası 

1262 

1266 

1267 
7/744 

7/756 

7/787 
7/868 

1310 
1306 

7/1048 

7/1049 

7/1051 

Kanun 

Kararname 

29 ..7 . 
29 . 7 . 
30 . 7 . 

. 1970 

. 1970 
> 1970 

1318 
1319 

7/1091 

Ö z e t i 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunu 
mesine ve bu kanuna bir fıkra ve ele maddelerle geçici maddeler e 
o neti maddesi 
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu m 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 
6802 sayılı Güder vergileri Kanununa ek Kanun. 
18 Mayıs 1969 tarihinde Kabil'de imzalanmış olan «Türkiye Cumhur 
Kıra Ilığı Hükümeti arasında eşya ve Yolculara] Ülkeleri üzerinden 
arasında Nakliyata Mütedair Anlaşma» nın onaylanması hakkında 
14 Kasımı 1964 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türkiye Cumh 
(Juıtıhuniyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına M 
kolün onaylanması hakkında 
Kanada - Köy İşleri Bakanlığı grayder kredisi hakkında 
Avusturya Hükümeti yetkilileriyle 7 Kasım 1969 tarihinde Viyana'd 
arası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma» nın onaylanması hak 
10 . 6 . 1949 - 5441 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesi hakkında. 
2510 sayılı İskân Kanununa ek Kanun 
Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağlı Saz ve Gümüş köyleri civarınd 
Kömür İşletmeleri Anonim Ortaklığına verilmesine dair. 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde ABD'nin verdiği 40 m 
masının onanması hakkında. 
4 Nisan 1970 tarihlinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik .Türkiye 
Krallığı Hükümeti a.ra;:ında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Müted 
rafların Anlaşmanın onaylandığını yeltd.igerii.ne bildirdikleri en so 
üzere) onaylanması hakkında. 
Finansman Kanunu 
Emlâk Vergisi Kanunu. 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilâtı temsilciliğ 
sanayii geliştirme programa özel fon Kredisi» Anlaşmasının onan 

http://yeltd.igerii.ne


— C/66 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

KJanarname 

» 
» 
» 

Tebliğ 
Kanarmameı 

7 

7 
7 
7 

16 
22 

Tarihi 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

Numarası 

7/1092 

7/1104 
7/1094 
7/1102 

82 
7/1290 

1970 7/1241 

» 

Tebliğ 
Kararname 

» 

*> 

» 

» 

» 

1 

5 
15 

18 

25 

17 

24 

26 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

1970 

1970 
1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

7/1242 

3 
7/1305 

7/1275 

7/1326 

7/1412 

7/1496 

7/1521 

ö z e t i 

Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi i 
bının işleyişine ait 6/7936 sayıh Kararnameye ek Kararın, sa 
değişti riilmesi hakkında. 
Şeker fiyatlarının yeniden (tespiti hakkında. 
İthalde alınacak damga resmi oranlarının yeniden tespiti ha 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka 
1 nei maddesi v,e 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 
2 . 6 . 1961 gümve 5/1280 ısayılı Kanarın 1 nci maddesine b 
Türk parasını koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin T 
Türkiye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde Hümetimizle İn 
«Birleşik Krallık - Türkiye 1970 2 nolu ikraz anlaşm;ası»nın 
Bâzı Petrol şirketlerince ithal «edilmiş ve edilmekte olan ham 
lar ve 14.10.1967 gün ve 6/8957 sayılı, 4.12.1968 gün ve (i/11 
melerinin yürürlükten kaldırılması ve 6 . 4 . 1967 gün ve 6/7 
2-b ve 13 neü maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 
Petrol hakkı sahiplerinin Türkiye'de imâl etlikleri petrolün m 
fiyatının tesbiti hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karar il 
Hükümetimizle ingiltere Hükümeti arasında Kırıkkale Çelik 
len 1 586 000 sterlinlik kredinin 1 980 0O0 sterlime yükselti 
İskenderun Demir ve Çelik Tesislerine inşaası için S'SBC'nm 
tutarında finansmana ait özel klirink tertibinden üdomie şartl 
T. G. Hükümeti ile îsveç Krallık Hükümeti arasında akdolu 
onanması hakkında. 
isviçre Konfederasyon Hükümeti iie Hükümetimiz arasında a 
kredi anılaşmasının mütemmim cüzünü teşkil etmek üzere t 
ların onanması hakkında. 
Fransız Hükümeti 1970 yılı için Hükümetimize açtığı kredi i 
hakkında. 
Keban barajı için Hükümetimiz ile Birleşik Devletler Millet 
imzalanan kredi anlaşmasının tadili hakkında. 



C/67 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 

Tarihi Numarası ö z e t i 

Tebliğ 
Kararname 

Teblğ 
Kararname 

8 . 1 1 . 1970 
20 , 1 1 . 1970 

24 . 1 1 . 1970 
28 . 11 . 1970 

28 . 1 1 . 1970 

24 .12 . 1970 

24 .12 . 1970 

87 
7/1661 

27 .11. 1970 7/1652 

28 .11. 1970 7/1720 

86 Türk Parasını koruma hakkındaki 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
7/1622 Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için Avrupa Yatırmı Bank 

imzalanan Finansman mukavelesi hakkında. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin 
Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasında yapılan 75 milyon Belçik 
kında. 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine 16 . 9 . 1960 tarih ve 7a sayılı Kanunun 9 ncu ma 
da kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve 
ödenecek paylar hakkındaki Karara ek Karar. 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında i 
Araştırma ve Eğitim Özel Fon Projesi» uygulanması hakkında. 

7/1719 

7/1738 

7/1773 

30 .12 . 1970 7/1776 

9 . 1 . 1971 

Avrupa Para Anlaşması (EMA) Fonunun muhtelif tarihlerde Hükü 
dolarlık kredinin onaylanması hakkında. 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde HüMimetimizle İngilte 
laman 1 milyon sterlinlik kredinin onanması hakkında. 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Federal Almanya Hük 
mayı taahhüt ettiği toplam 43,2 milyon marklık ve (borç tescili şek 
Alman Hükümetince kabulü üzerine anlaşmanın onanması hakkında. 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile Hükümetimiz arasında 
lık kredinin onanması hakkında. 

1971 yıkma ait (mevzuat 

Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karara ek tebl 
'koruma hakkında 18 sayılı Kararın 5 nci maddesine 29 . 8 . 1970 t 
lar Kurulu Kararı ile eklenen hükümler gereğince yeni ve eski döviz 
lar hakkında). 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
"Y ö!n,'ot'm.'e l:i:k 

Kanun 
TeMiğ 

Kararname 

» 

Tarihi 

23 . 1 .1971 

24 . 1 . 1971 
23 . 2 . 1371 

22 . 3 . 1971 
1 . 4 . 1971 

2 . 5 . 1971 

12 . 5 . 197i 

Numarası 

7/1873 

7/1845 

J380 
— 

7/2347 

7/2441 

Yönietmelilk 

Kamın 

Kararname 

15 . 5 . 1971 7/2417 

29 . 5 . 1971 7/2526 

31 . 5 . 197L 7/2537 

8 . 6 . 1971 

23 . 6 . 1971 1417 

.12 . 7 . 1971 7/279S 

. 1971 7/2795 

— C/68 — 

Ö z e t i 

T. 0. Hükümeti ile Avusturya Hükümeti arasjnda 1970 yılı 
daki malî yardım hakkında. 
Gümrük giriş tarife cetvelindeki vergi nispet ve hadlerinde 
1262 sayılı Kanunun uygulanmasını gösteren Yönetmeliğin i 
ve (c) bendi hükmü. 
Su Ürünleri Kanunu. 
Türk Parası kıymetini korama hakkındaki 17 sayılı Karara 

Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasında 8 Aralık .1.964 tar 
sabında biriken TL. fonları tekrar kullanılması»hakkmda. 
Entansif süt üretimi projesinin finansmanı için İDA'dan alın 
kında. 
Eadyo, televizyon alıcılarından alınacak yıllık ruhsat karşılı 
kında. 
ingiltere 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 
kamlar Kurulu Kararı. 

2510 sayrılı İskân Kanununa ek 1306 sayılı Kanunun bâzı ma 
tereni Yönetmelik. 
Deniz Kuvvetlerinde yabancı harp gemileri ve harp gemisi 
malzemesi satmahnmasına dair Kanun. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde Fransız Hük 
ahhüt ettiği 102 milyon Fransız frangı tutarındaki Anlaşma 
kında. 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile 
bına ait 6/7956 sayılı Kararnamenin b (el), b, 18 (a) madde 
7/1092 sayılı Kararnamenin 1 nci (maddesi ile değiştirilen 9 n 
yeni bir madde eklenmesine dair. 



C/69 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 12 . 7 . 1971 7/2811 
15 . 7 . 1971 7/2818 

20 . 7 . 1971 1446 

31 . 7 . 1971 6/2873 

31 . 7 . 1971 7/2874 

19 

19 

23 

25 , 

25 . 

4 
2 

13 . 

7 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

,10. 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

1971 

1971 

1971 
. 1971 

1971 

1971 

7/2950 

7/2963 

7/3046 

7/3026 

7/3027 

7/2996 
7/3068 

7/3132 

7/3253 

Memur konutları Yönetmeliği hakkında Kararname. 
Burdur, Bingöl ve Maraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle, Deniz 
Bingöl, Elâzığ, Maraş, Van ve Gaziantep illerinde bütün iş yerlerinde 
vamı süresince 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Bakan 
sı hakkında. 
29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı ma 
hu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında. 
Türkiye Elektrik Kurumunun 10,5 milyon dolarlık gaz türübini pro 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümetinden 1 307 853 .90 dolarlık 
Anlaşmanın onanması hakkında. 

Ankara ve İstanbul gecekondu bölgelerinin düzenlenmesi konusundak 
Avrupa Konseyinin iskân fonundan alman 4 milyon DM'ılik <kredi ile il 
lerinin onanması hakkında. 
Hükümetimizle İBRD arasında Washmgton'da imzalanan 13,5 milyon 
masının onanması hakkında. 
Yaş meyve ve sebze projesinin dış finansmanını sağlamak için İBRD 
Birliğinden temin edilen kredilerle geliştirme krediler hakkında. 
Türkiye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde Belçika Hükümetinin 19 
ettiği kredi ile ilgili Anlaşma hakkında. 

TEK enerji hatları projesinin dış finansmanı için Dünya Bankasından 
lık kredi hakkında. 
Çukurova enerji projesi için Dünya Bankasından sağlanan 7 milyon 
laşmanın onanması hakkında. 
AID program kredisi hakkında. 
Japon Hükümeti tarafından çeşitli yatırım projeleri için sağlanan 50 
onanması hakkında. 
Fransız Cumhuriyeti Hükümetinin Keban Barajı ve Hidroelektrik san 
nansmanı ihtiyacını karşılamak üzere verdiği kredi hakkında. 
Holanda Hükümetinin Hükümetimize verdiği 1971 yılı 'kredisi hakkın 



C/70 — 

Yergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanaktan 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 13 . 1 0 . 1971 7/3271 

» 18 , 1 0 . 1971 7/3292 

Kanun 6 . 1 2 . 1971 1497 

Kararname 27 . 12 . 1971 7/3593 

27 .12 . 1971 7/3587 
23 .12 . 1971 7/3561 

Yönetmelik 
Kanun 
Kararname 

> 

» 

» 

Kanun 

2 . 
13 . 
18 . 

18 . 

18 , 

18 

5 . 

. 1 , 

. 1 , 

. 1 . 

, 1 . 

. 1 

. 1 , 

. 2 . 

. 1972 

. 1972 
, 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

1972 

-
1511 

7/3674 

7/3709 

7/3678 

7/369C 

1512 

Hükümet imi izle Avrupa Yatırımı Bankası arasında Boğaz k 
köprüsünün finansmanda kullanılmak üzere sağlanan fina 
kında. 
Belçika Krallık Hükümetinin Türkiye'ye Yardım Konsorsiy 
diği 1,5 'milyon sterlinlik program kredisi hakkında. 
Cay Kurumu Kanunu. 

T. C. Hükümeti ile Japonya deniz aşırı Ekonomik işbirliğ 
projesi için) imzalanan 9 miılyar yediyüz yirmi milyon ye 
ması hakkında. 
Reasürans tekelinin 3 yıl süre ile Millî Reasürans T. A. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı Karar 
şında dolar karşısında 1 dolar = 14 TL. olarak tespiti) ha 

1972 yılma ait mevzuat 

Atatürk Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmediği. 
Harcırah Kanununa ek Kamın. 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 
Anlaşmasının onanması hakkında. 
KMA (Avrupa Para Anlaşması) İdare Meclisinin Türkiye 
verilmesine ilişkin Kararın onanmasına dair. 
Boğaz Köprüsü projesi için Japonya'dan sağlanan 3 312 
masının onanması hakkında. 
T. C. ile Eximbank arasında (TKİ Kurumuna verilen) 1 5 
kında. 
Noterlik Kanunu 

http://Konsorsiy


C/71 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanarnamıe 

» 
Tcfbliğ 

Kanım 

IKanarnıaane 

Kanun 

Kararname 

Kanım 

Kararname 

...» 

Kanun 
Kararname 

* 
» 

* 

ı> 

14 

9 
19 

24 

29 

9 . 

8 . 

18 . 

22 . 

30 , 

8 , 
2 

1 . 
6 . 

15 . 

15 . 

Tarihi 

o 

. 2 

. 2 

2 

. 2 . 

•> 

. 4 . 

. 4 . 

4 . 

. 4 . 

. 6 
G . 

7 . 
7 . 

7 . 

7 . 

. 1972 

. 1972 

. 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 

7/4660 

7/4666 

Ö Z E T İ 

Haşhaş ekiminin yasaklanması d'olayısıyle, Hükümetimizle ABD aras 
taksidi olan 2 milyon dolarlık Anlaşma ile 300 bin dolarlık Anlaşma 
T. C. ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen İkraz Anlaşm 
1118 sayılı Oyun kâğıtları monopolü Kanununun 6 600 saylıı Kanunl 
verdiği yetkiye dayanarak satış fiyatlarının tespiti hakkında. 
13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bâzı 
pılması hakkındaki Kanım, 
Avrupa Yatırım Bankası özel seksiyon Boğaz .Köprüsü projesi 6 ncı 
Yatırım Bankası arasındaki Kredi Anlaşmasının onanması hakkında. 

Bazı ,telkel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâsıla 
açılacak bir deprem fonu hesabında^ toplanmasına dair Kanun. 
Denizli ilinin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler köyü civarında b 
letme imtiyazının Köyceğiz Kromları İşletmesi Limited İşletmesine ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu. 

5 . 6 . 1969 tarih ve 6/11933 sayılı Kararnameye ek Kararname (Refi 
titüsünce yapılan tahlillerin fiyatlarının tespiti hakkında. 
İşletmeye açılmış ve açılacak olan çeşitli bölgelerdeki sulama şebek 
tam sulamalardan alınacak ücretlere ilişkin Kararname. 
Malî Denge Vergisi Kanunu. 
T. C. Hükümeti ile ADD tarafından temsil olunan ABD arasın 
10 400 000 dolarlık hibe Anlaşması hakkında. 
Türkiye'ye malî yardıma ilişkin (OECD) Konsey kararının onanması 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için AID tarafından Hükümetimize 
kredi ile ilgili Anlaşmanın onanması hakkında. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için Uluslararası İmar ve Kalkınm 
açtığı 76 milyon dolarlık kredi hakkında. 
Antalya'da kurulmuş Onman Ürünleri Sanayii için Birleşmiş Milletler 
355 bin dolarlık vardım alınmasına dair Anlaamıanın onanması hakkın 



Vaı^Menin, i l imlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararnamo 

» 
Yönetmelik 
Kanun 
Kararname 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

Kararname 

17 

30 

19 
25 
1 
22 

20 

30 

29 
l 
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 

Numarası 

1610 

7/4661 

7/4897 
— 

1615 
7/4570 

7/4768 

7/5066 

7/5067 
7/4845 
7/5065 

7/4986 

7/5102 

1 .11. 1972 7/5146 

Kanım 14 .11 . 1972 1627 
Kararname 21 .11. 1972 7/5368 

— C/72 _ 

ö z e t i 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununu 
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı hülcümıler eklenmesi hakkın 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ana tevsiat projesinin 
mak üzere Exsimbank tarafından Hükümetimize açılan 28 
manrn onanması hakkında. 
Arsa sayılacak arazi hakkında Kararname. 
Beden Terbiyesi bölgeleri hesap alım satım bilet ve ayniya 
Gümrük Kanunu. 

Türkiye'ye Yardım Konsor-siyomu çerçevesinde Belçika H 
milyon Belçika frangı tutarındaki krediye ilişkin Anlaşma 
Muş ilinin merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom kö 
madeni işletme imtiyazının 40 yıl süre ile Barit Maden L 
İstanbul ısu projesi için İBRİD den sağlanan 37 ım,ilyon do 
kında. 

İstanbul Gübre Sanayii için ÎİİBRÎD den alman 24 milyon li 
Marmara otelinin işletme karalının 2 ve 5 ııci maddelerin 
Hükümetimiz ile IDA arasında İstanbul şehirsel gelişine p 
2 300 000 dolarlık kalkınma kredisi hakkında. 
Eximbank i]e Hükümetimiz arasında imzalanan Kara Yoll 
makinaları projesi için (5 125 800 dolarlık) kredi anılaşma 
Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için T. O. Hüküm 
ve Lüksenburg'da imzalanmış olan anlaşmanın adı g'eçen pro 
Hükümetimizle Eximbank arasında ve Wells Fargo Bank N 
Müdürlüğü'nün Ayvacık Barajı projesi ile ilgili dış finans 
dolarlık kredi anlaşmasının onanması hakkında. 
Umumî Hıfzıs'sılılıa Kanununun 282 ııci maddesinin değiştiril 
A. B. D. Hükümetinin (AID) vasıtasıyla Boğaziçi •Üniversi 
dım lıaikkında Anlaşma Karan. 



-_ c/73 -

Vekillerin, resimlerin ve "başka gelirlerin 
dayana/kıları 

Çeşidi Tarih'' Numarası Ö z e t i 

Kamın 26 . 1 2 . 1972 1648 2 . 7 . 1967 tarih, ve 828 sayılı İthalde alman Damga Bosmi Kanununu 
rilmesi ve yürürlük •süresinin artırılmasına dair Kanun 

1973 yılına aıit mevzuat 

7/5629 B. M. K. 1*. yardımı ile yürütülmekte olan iş güvenliği projeyi uygula 
tarihinde Ankara'da imzalanan 1 numaralı tadil metninin onaylanmasın 

7/5638 Almanya Hükümetinin HüldiınetimizB açacağı kredi ile ilgili Ankara'da 
manın onaylanması baklanda 

7/5684 Bazı mallardan Gümrük Vergisi yerine tek ve maktu vergi alınması hak 
7/5726 İkinci Beş Yıllık Plan dönemi için İsviçre Hükümetinin Hükümetimize 

kredi verilmesine dair Anlaşmanın uygulanması hakkında 

7/5761 Götürü gider usulünde su ve kara avcılığında uygulanacak götürü gide 
1974 yırlarında su avcılığı için % 82, kara avcılığı için •% 80 olaraik. on 

7/5846 Denizli'nin Acıpayam ilçesino 'bağlı Kara İsmailler köyündeki krom mad 
mesi Madencilik Limited Şirketine verilmesi karalaştırılmıştır. 

7/6191 P. T. T. Genel Müdürlüğü projesinin dış finansmanını karşılamak için K 
nusundaki Anlaşmanın onaylanması hakkında 

7/6198 T. lO. Hükümıeti ile Holânda'da Gelişmekte olan Ülkeler Yatırım Bankas 
nan Anlaşma hakkında 

7/6206 HoHaatıda Hükümetince T\ C. ne yardım, için iki Hükümet arasında teati 
ması Kararı 

7/6294 T. C. Hükümeti ile Holânda gelişmekte olan ülkeler Yatırım Bankası (NI 
İkraz Anlaşması hakkında 

7/6302 Hükümetimk ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Projesi uygu 
hakkında 

Kararname 

» 

» 
> 

* 

-̂  . 

• » 

» 

» 

» 

6 . 

22 

26 . 
31 

31 . 

12 . 

29 . 

4 . 

5 . 

25 . 

25 . 

. .1 , 

. 1 . 

1 . 
. 1 

1 . 

3 , 

o 
. o . 

4 . 

. 4 . 

. 4 . 

, 4 , 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

1973 

, 1973 

, 1973 

, 1973 

. 1973 

. 1973 

1973 



— C/74 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Cesidi 

Kanun 

Tarihi 

14 . 2 . 1973 

27 , 2 . 1973 

26 . 2 . 1973 

26 . 2 . 1973 

Numarası 

7/5847 

7/5916 

7/5925 

7/5927 

O /. e t i 

21 . 5 . 1973 7/6404 

5 . 
25 . 
3 . 
8 . 

8 , 

8 . 

14 . 
19 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

, 5 . 

. 6 . 
6 . 

. 1978 
, 1973 
. 1973 
. 1973 

1973 

1973 

, 1973 
. 1973 

1702 
1710 
1712 
1716 

1717 

. 1718 

1739 
1742 

Gaziantep'in Maliliye ilçesine bağlı Daracık köyündeki krom 
earet ve Dimitod Şirketine verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Ilülvümetimiz arasındaki M 
Avrupa Yatırım Bankası kanalıyle yatırım projesinin finan 

P. T. T. Genel Müdürlüğü projesinin tevsi at prograınmın f 
metimizle Kanada Hükümeti arasında Kredi Anlaşmasının 
Türkiye Sınaî Kalkınma Banka?-*! alo Dünya Bankası arasın 
Hükümetimizle Banka arasındaki Garanti Anlaş masa hakk 

Milletlerarası İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD 
rarı uyarınca 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 
Kurulunca kararlaştırılmıştır. 

Petrol Beformu Kanunu 
Eski Eserler Kanunu 
647 sayılı Cezaların İnfazı 'hakkındaki Kanunda değişi'ldik ya 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile SSCB Hükümeti arasınd 
onaylanmasına dair Kanun 
T. C. Hükümeti ile İsveç. Krallığı Hükümeti arasında hav 
na dair Kanun 
T. C. Hükümeti de Danimarka Krallığı Hükümeti arasında 
onaylanmasına dair Kanun 
Millî Eğitim Temel Kanunu 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında 

. Kanun 



— C/75 — 

Vergilerin, resmilerin ve başka gelirlerin 
dayanakla! ı 

Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 20 . 6 . 1973 1743 
20 . 6 . 1973 1744 

21 . 6 . 197^ 1753 

» 
» 

» 
> 

Karar 

» 

Kjararname 

» 

» 
•» 

25 , 
' 26 

26 . 
28 . 
2 . 

2 

12 . 

28 . 

2 
16 . 

. 6 . 

. 6 , 

6 . 
, 6 . 
. 6 . 

. 6 . 

6 . 

. 6 . 

. 7 

. 7 . 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

1973 

1973 

. aore 
, 1973 

1757 
1772 

1773 
1784 

7/6526 

7/6579 

7/6585 

7/6713 

7/6791 
7/6884 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 neü maddesinin sonuna iki fıfcra 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin 'değiştirilmesine ve (b 
geçici madde eklenmesine dair Kanun 
506 sayılı (SSK) Kanununum bazı madde]erinin değiştirilmesi ve bu kan 
mesi haikjkmida Kanun 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5264 sayılı Kanu 
tirilmesine dair Kanun 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkın 
Türk Uçaik Sanayii A. O. Kanunu. 
Bakanlıklar, Devlet Teşekkülleri, Üniversitelerle özel müessese ve şahısla 
ni Fennî Kullanıma Yönetmeliği 
2 . 5 . 1973 tarihli Balkanlar Kurulu kararıyle Etibaınk dış finansman dl 
ce karşılanmasına ilişkin Anlaşmanın onaylanması hakkında 
Tarım dışı sektörlerin ihtiyacını karşılamak üzere Hükümetimiz ile (BM 
imzalanan Anlaşmanın onaylanması hakkında 
Hükümetimizle Dünya Bankası ( I B R D / I D A ) arasında imzalanan İkr 
laşmasının onaylanması hakkında 
Birleşmiş Müeıtijer Kalkınma Ptfagramı T, C. Hükümeti projesi. 
T. C. ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Boğaziçi Üni 
nen Hüldimetimize (AID) yardımı ile ilgili Anlaşmanın uygulanması h 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
•» 
> 
» 
» 
» 

» 

> 
» 

» 

> 
Tebliğ 
Yönetmelik 
Kararname 

Tarihi Nı 

20 . 7 . 1973 
20 . 7 . 1973 
20 . 7 , 1973 
20 . 7 . 1973 
20 . 7 . 1973 
20 . 7 . 1973 

26 . 7 . 1973 

18 . 8 s 1973 
18 . 8 . 1973 

4 . 9 . 1973 

1 . 10 . 1973 
24 . 8 . 1973 
14 . 9 . 1973 

24 . 10 . 1973 

» • 3 . 11 , 1973 

» 26 . 11 . 1973 

» , 4 . 12 . 1973 

Tebliğ 4 . 12 . 1973 
Kararname 31 . 12 . 1973 

— C/76 — 

Ö Z E T I 

7/6795 Sovyet S. C. B. ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
7/6837 Norveç Kıralhğı ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
7/6838 Avusturya ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
7/6839 İsveç Kıratlığı ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
7/6840 Polonya Halk Cumhuriyeti ile hava ulaştırması anlaşması. 
7/6849 Belçika Hükümetinin Hükümetimize açacağı 100 milyon Belçika 

olan anlaşmanın onaylanması hakkında. 
7/6918 T. C. Devlet Demiryollarının yeniden düzenlenmesi ve dış finansm 

mizle Dünya Bankası (IBRD) arasında 25 Mayıs 1973'te imzalanm 
kında. 

7/7014 İtalya:, Hükümetinin Türkiye'ye yardım komisyonu çerçevesind 
7/7019 İstanbul elektrik şebekesinin ıslahı projesinin Dış Finansman ih 

uluslararası Kalkınma Bankası arasında imzalanan İkraz Anlaşm 
7/7062 Fransız Hükümeti ile imzalanmış 16 . 9 . 1970 ve 11 . 6 . 1971 tar 

kredilerden kullanılmamış 53,6 milyon franklık kredinin uzun va 
7/7202 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karar. 

2 Özel Dış Krediler ve Faiz Eşlendirme Fonu hakkındaki 7/5399 s 
— Define araştırılması ile ilgili yönetmelik, 

7/7219 AET ile imzalanan malî protokol çerçevesinde THY projesi fina 
hesap birimlik kredi hakkında. 

7/7408 Türkiye Cumhuriyeti ile AID arasında 19 . 9 . 1973 tarihinde imz 
kında. 

7/7471 Halen yürürlükte bulunan mevduat munzam karşılıklar oranlan il 
bankalara eksik kısım üzerinden uygulanacak cezaî faiz oranların 
jonktür ve para - kredi durumu gözönüne alınmak suretiyle yenid 

7/7602 Denizyolları Özel Etüdü ile ilgili, Hükümetimizle Mil etlerarası İ 
nan yardım anlaşmasının onaylanması hakkında. 

1 Türk Parası Kıymetinin Korunması hakkındaki 17 sayılı Karara 
7/7674 İthalât rejimi kararı hakkında. 



— G/77 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Genelge 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Tebliğ 

»ı 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Kararname 

» 
Tebliğ 

Kararname 

Tebüğ 
Kararname 

Yönetmelik 
Kanun 
Genelge 

Tarihi 

2 >. 1 
3 . 1 
3 . 1 

10 , 1 
10 :. 1 
10 . 1 
12 . 1 

16 . 1 
19 . 1 

30 , 1 

31 . 1 
31 . 1 

2 . 2 

2 . 2 
3 . 2 

6 . 2 
9 , 2 

10 . 2 

E 1974 
1974 

, 1974 
1974 

. 1974 
1974 
1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

1974 
. 1974 

1974 

1974 
1974 

1974 
1974 
1974 

Numarası 

7/7674 
— 

7/7639 
— 
— 

7/7454 

— 
K.H.K.9 

K.H.K.10 

7/7753 
— 

7/7787 

— 
7/7804 

1788 
— 

Ö Z E T İ 

1974 yılına ait mevzuat 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (73137) 
İthalât rejimi kararı. 
İthalât 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 Tebliğ Say 
T. C. ile Avusturya Hükümeti arasındaki sosyal güvenlik anlaşmasının idar 
tarihli anlaşmaya ek anlaşma. 
Veraset ve İntikal Vergisi genel tebliği Seri No : 18. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu : 1327 sayılı Kanunla ve 6, 7, 8, sayı 
lerde değişik bazı maddelerin değiştirilmesine dair kanun hükmünde kararn 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geç 
lenmesine dair kanun hükmünde kararname. 
Devlet Memurları geçici süreli görevlendirme yönetmeliği. 
İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketinin gerçekleştireceği amonyak - üre 
mamullerin çelik konstrüksiyon malzemenin ve 6'dan büyük ölçüdeki diki 
alınan İstihsal Vergisinden istisna edilmesi hakkında teblğ. 
Diyarbakır ili Ergani ilçesi Çakmak köyü mevkiinde bulunan çakmak ta 
hakkında karar. ' 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen teşvik ve uygulama belgeleri hakk 
18 . 8 . 1974 gün 7/7020 sayılı ve 22 . 9 . 1973 gün 7/7235 sayılı Kararna 
pılmasına ilişkin 11 Sıra No. lu karar. 
Hacettepe Üniversitesi Basın Yayım Merkezi Enstitüsü Döner Sermaye Yö 
Cumhuriyet Üniversitesi kanunu. 
Dış ticaret işlerine ait, Avrupa Ekonomik Topluluğu kararlarına ek karar 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

C/T78 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Yönetmelik 
Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Yönetmelik 

Tebliğ 

Kararname 

Karar 
Tebliğ 

Kararname 

10 . 2 . 1974 

10 ... 2 . 
12 . 2 . 
12 B 2 , 
14 -. 2 . 

. 1974 
1974 
1974 

. 1974 

—-
7/7003 
7/6791 

— 

15 v 2 

15 . 2 . 1974 

7/7679 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 6 ncı maddesinin (t 
ve 2/1685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kabul olunan «e 
delerine lüzum görülen hallerde kısmen veya tamamen eklenebilecek 
Bağ - Kur Genel Kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yön 
T. C. Hükümeti ile Avrupa Konseyi iskân fonu arasında ikraz muk 
Birleşmiş Milletler Kalkınma programı Türkiye Hükümeti Projesi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ve uygulama Genel Müdürlüğ 

1974 K.H.K.ll 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen 
mesi hakkında kanun hükmünde kararname. 
Üniversite asistanları ve öğretim görevlileri ile diğer öğretim yard 
yönetmelik. 
Vergi Usul Kanunu genel tebliği Sıra No : 119. 
8 kat sayısının uygulanması hakkında tebliğ. 

Akaryakıt fiyat farklarının, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına 
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 ha 
Çimento fiyatlarının yeniden tespiti hakkında karar. 
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlardan meydana gelen artışın T. 
ması hakkında. 
Çankırı ilinin İlgaz ilçesine bağh Güney Köyü Sindeler mevkiinde b 
Maden Kanununa alınması hakkında. 
Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağh Şaphane mevkiinde bulunan Şap 
Müdürlüğüne verilmesi. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve dest 
karar. 

15 
22 
25 , 
25 , 
25 . 
25, 
25 . 
25 

28 . 

28 . 

1 . 

. 2 

. 2 

t 2 . 
. 2 . 
. 2 . 
* 2 ; 
. 2 . 
. 2 : 

• 2 ;. 

2 . 

3 . 

. 1974 

. 1974 

. 1974 
, 1974 
. 1974 
, 1974 
1974 

. 1974 

: 1974 

1974 

1974 

— 
— 

7/7853 
7/7855 
7/7863 
7/7864 
7/7866 

— 

7/7823 

7/7833 

7/7877 



_ c /79 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 

Kararname 
Tebliğ 

Genelge 

Kanun 

Tebliğ 
Genelge 

Kararname 

Tarihi 

5 . 3 
6 . 3 

7 , 3 . 
7 . 3 

11 , 3 

13 . 3 

17 , 3 . 

23 . 3 . 

17 . 4 . 

. 1974 

. 1974 

, 1974 
. 1974 

, 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

, 1974 

Numarası 

— 
— 

7/7871 
— 

— 

1800 

— 

— 

7/7977 

Tebliğ 

Kararname 

Ö Z E T I 

18 , 4 . 1974 

24 . 4 . 1974 

24 . 4 . 1974 

25 . 3 v 1974 
9 . 4 . 1974 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında, 19 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme 
Karara ilişkin 1 sayılı Tebliğ. 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti arasında Hampetrol Boru Hattı Anlaş 
T. C. Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında Hava Ulaştırma 
da. 
Dış ticaret işlerine dair Sirküler Anlaşmalar 74 - 17 - 18. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanun 
düzenlenen gösterge tablosunda değişiklik yapılması ve ek geçici madde 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. Sa 
Türkiye Elektrik Kurumu 1 Ocak 1974 de yaptığı yakıt fiyat farkının cerya 
gili genelge (No : 1974/2) 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Hükümetimiz arasındaki İkinci Malî P 
lecek Antalya Ormancılık kâğıt projesi ile ilgili olarak 28 . 12 . 1973 tarihl 
yanılarak Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanmış b 
tarında ödünç verilmesi öngörülen finansman mukavelelerinin onaylanma 

7/7992 Arnavutluktan ithal edilmiş bulunan hampetrolün fiyat farkından doğan 
transfer edilmesi hakkında. 

7/8011 Bursa ilinin Merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş Volfran made 
tiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında. 

— Yurt dışında çalışan işçi ve serbest meslek erbabının meslekî faaliyetleri ile 
kine âlet ve cihazlara ilişkin Tebliğ. 

— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik belgeleri Ocak 1974. 
7/7941 Çimento satış fiyatı ve primleri hakkındaki 1/1164 sayılı Karara ilişkin 19 

ğiştirilmesi hakkında. 



— O/80 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Kaa'aTOHime. 

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 . 
15 . 

Tarihi 

, 4 

• 4 , 

., 4 . 

. 4 . 

. 4 

. 4 

. 5 
R 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 
1974 

Numarası 

_ 

7/7988 

7/8025 

7/8049 

— 
— 
— 
15 

7/7982 
— 

218 
— 

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 k 
dan Japon finansman açığının karşılanması hakkında. 
T. C. Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 
laşmasına ek onbeşinci protokol. 
Yabancı memleketlerde öğrenim ihtisas ve doktora yapmakta olan ö 
tarihine kadar aylık ek ödenek ve yolluklarının yeniden tespiti hakkın 

Balıkesir ilinin Edremit ilçesine bağlı Eğmir köyü civarında bulunan 
Madencilik Limitet Şirketine verilmesi hakkında. 
Veraset ve İntikâl Vergisi Kanunu Genel Tebliğ seri No : 19. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama için verilen Teşvi 
Ege Üniversitesi Mediko - Sosyal Hizmetler Merkezi Yönetmeliği. 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Yönetmeliği. 
Fiyat Kontrol Komitesi Başkanlığının 19 sayılı Karara ek kararın u 

Ergene havzası Batı kesimi yeraltı suyu İşletmesi hakkında. 
1 7 . 4 . 1974 tarihli ve 7/977 sayılı Bakanlar Kurulu kararma ek kara 
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 - İmport Bankası Anlaşması. 
Toprak ve Tarım Reformu mera, yaylak ve kışlak Yönetmeliği, 
Arazi Vergisi, geçici muaflıklardan yararlanacak arazinin muafiyet 
fiyet süreleri hakkında Karar. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin personel seferber olma hazırlıkları Yöne 
T. C. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında ikraz Anlaşm 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Danacık köyü krom maden 
tinden Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 
İhracat geçici vergi iadesi uygulamasına dair karara ilişkin geçici 



— C/81 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
> 

Tarihi Numarası 

16 . 5 . 1974 7/8117 
17 . 5 . 1974 7/8121 

Ö Z E T Î 

17 . 5 . 1974 7/8207 

» 
» 

Genelge 

Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

» 

Tebliğ 

Kararname 

18 
24 . 

2 4 ; 

24 

30 , 

31 

5 i 

11 . 

11 

12 , 

. 5 , 
, 5 . 

» 5 

. 5 

• 5 . 
. 5 

i 6 . 

. 6 . 

. 6 

, 6 . 

, 1974 
. 1974 

. 1974 

. 1974 

1974 

. 1974 

. 1974 

1974 

. 1974 

, 1974 

7/8132 
7/8304 

— 

— 

7/8258 
K.H.K.12 

7/8251 

7/8125 

— 

7/8275 

15 , 6 . 1974 

Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 

» 

15 
19 . 
19 
22 

. 6 . 
• 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 1974 
1974 

. 1974 
1974 

Bazı devlet memurlarına kirasız olarak tahsis edilecek konutların tahsis 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Arapoşuğu köyünde bulunan krom 
Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 
Rize iline bağlı Hopa ilçesi Ebuhemşin köyünde bulunan Manganez made 
mesi hakkında. 
Milletlerarası Anıtlar ve Siteler konseyi (ICOMOS) Türkiye Millî Komitesi Y 
Gazete kâğıdı, üçüncü hamur ve okul kitap kâğıdı satış fiyatları hakkında 
ğiştirilmesi hakkında karar. 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar. 

Akaryakıt fiyat istikrar fonu hesabından akaryakıt satış ve tevzi şirket ve m 
den itibaren beher teneke için 575 kuruş ödenmesi uygun görülmüştür. 
Arsa sayılacak parsellenmiş arazi hakkında karar. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayıh Kanunla ve kanun hü 
bazı maddelerin değiştirilmesine, bazı maddelerin kaldırılmasına ve bazı m 
hükmünde kararname. 
Götürü Gider Usulünde safi ziraî kazançları tespit edilecek Gelir Vergisi 
ölçülerinin onaylanması, 
Sergi, fuar, toplantı veya benzeri gösteride sergilenecek veya kullanılacak 
la ilgili gümrük sözleşmesi. 
Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği. 

7/8275 T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 9 Te 
masına ek protokol. 

7/8297 T. C. Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 23 
masına ek Protokol. 

— Özel Ticaret fonu Tebliği. 
Eşyaların kabulü için A.T.A. karneleri hakkında gümrük Sözleşmesi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve uygulama Genel Müdürlüğünce ve 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 

7/8131 



— e/82 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Kanun 
Tebliğ 
Kanun 

» 

Tarihi 

26 . 6 . 1974 
26 . 6 . 1974 
28 . 6 . 1974 
28 . 6 . 1974 
29 . 6 . 1974 

29 . 6 . 1974 

Numarası 

— 
— 

1826 
— 

1827 

1828 

Tebliğ 

Yönetmelik 
Tebliğ 

Kararname 

» 
Tebliğ 

Kararname 
» 

Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Tebliğ 

Ö Z E T İ 

Nükleer araştırma projesi destekleme yönetmeliği. 
Emlâk vergisi koruma genel tebliği. Sıra No : 9 
Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan doğan çocukların cezası 
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No : 302 T.) 
27 . 7 . 1966 tarihli ve 1926 sayılı kanuna 1326 sayılı kanunla eklen 
ilişkin Kanun. 
17 Ocak 1963 tarih 144 sayılı uçuş hizmetleri tazminat Kanununun 
geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun. 

29 . 6 . 1974 — Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebli 

30 . 6 . 1974 — Mazbut ve Mülhak Vakıf Cami ve mescitlerdeki teberrükât eşyası ha 
30 . 6 . 1974 — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve deste 

rara ilişkin 3 sayılı Tebliğ. 
4 . 7 . 1974 7/8457 T. C. Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
5 . 7 . 1974 7/8465 Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasına geçici ola 

uzatan dokuzuncu tutanak. 
7 . 7 . 1974 7/8156 Filipinlerin gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasına geçici ola 
7 . 7 . 1974 — Tahsilat genel tebliği Seri No : 350 

8 . 7 . 1974 7/8233 Gediz 11 Sulama projesi Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasındaki 
7 . 1974 7/8309 Birleşmiş Milletler kalkındırma programı T. C. Hükümeti projesi 
7 . 1974 — T. C. Ziraat Bankası Toprak ve Tarım Reformu kredileri yönetme 
7 . 1974 7/8558 1974 yılı şeker pancarı erken sokum için üreticilere ödenecek tazmina 
7 . 1974 — Ankara Üniversitesi alım - satım kiralama ve benzeri harcamalar (ih 
7 . 1974 7/8515 T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Krallığı Hükümeti arasında ek 
7 . 1974 — İhracat rejimi kararı. 
7 . 1974 7/8490 Toprak Mahsulleri Ofisince uygulanacak satış fiyatlar nm tespiti hak 
7 . 1974 — Kamulaştırmada Tarımsal âlet ve makinelerin satın alınması yönet 
7 . 1974 — Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No ; 219 

14 . 7 . 1974 — Özel ihracat fonu tebliği Sıra No : 5 

9 
9 

10 
10 
11 
11 
13 
14 
14 



_ c/83 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Genelge 
Tebliğ 

Genelge 
Kararname 

Yönetmelik 

Tebliğ 

Kararname 
» 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Tebliğ 
» 

Kararname 

Genelge 
» 

Yönetmelik 

15 . 7 . 1974 
15 . 7 . 1974 
16 . 7 . 1974 
16 . 7 . 1974 

19 . 7 . 1974 
26 . 7 . 1974 
27 . 7 . 1974 

27 . 7 . 1974 

27 . 7 . 1974 

28 . 7 . 1974 
28 . 7 . 1974 
31 . 7 . 1974 
1 . 8 . 1974 
1 . 8 . 1974 

1 . 8 . 1974 
3 . 8 . 1974 

7 . 8 . 1974 

9 . 8 . 1974 

1 1 . 8 . 1974 

15 . 8 . 1974 
16 . 8 . 1974 
18 . 8 . 1974 

— Sirküler ihracat 74/15 
— Türk Hava Kurumuna teslim edilecek otobüslerin istihsal vergisinden istisna e 
— Yatırım indirimi ve bina inşaat vergisi istisna- belgesi alan projeler 202 ve 
— 474 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre ithal edilen yatırım mallarına ait 

resmi hariç) taksitlendirilmesi için verilen belgeler. 
— Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No : 220 
— Dış Ticaret işlerine dair sirküler ithalât (İzmir Enternasyonal Fuar) 74/20 

7/8582 Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulunca çalıştırılması ön 
biti hakkında. 

— İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye işletmeleri yönetmeliği. 

— Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme f 
karara ilişkin 4 sayılı Tebliğ. 

7/8586 İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 13 Nolu karar. 
7 8547 T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Krallığı Hükümeti arasında Ticaret anla 

— İhracatta vergi iadesinin şekil ve usulleri hakkında Tebliğ No : 1 
7 8629 Kimyevî gübrelerin yurt içinden ve yurt dışından tedarik ve dağıtımına dair k 
7/8642 Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme fon 

ra ek karar. 
— Emlâk alım vergisi genel tebliği No : 16 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebliğ. 

7 8599 31 Aralık 1973 tarihli ve 7/7674 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe 
ek karar. 

7 8672 Devlet memurları kanunu kapsamına giren kurumlar ile aynı kurumun ek g 
rumlarda aylık alanlara iş güçlüğü ve iş riski ödeneği hakkında. 

7 8634 T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bağış anlaşmasın 
— Dış Ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar (74/28) 
— Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü sirküleri (74/4) 
— Toprak ve Tarım reformu yönetmeliği. 



_. 0/84 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
» 

Kararname 

Genelge 
Kararname 

Tarihi 

20 . 8 . 1974 
21 . 8 . 1974 
25 , 8 . 1974 

28 . 8 . 1974 

29 . 8 
29 , 8 

1974 
1974 
1974 
1974 

6 . 9 . 1974 

9 . 9 . 1974 
9 . 9 . 1974 

20 . 9 . 1974 
20 . 9 . 1974 

21 . 9 . 1974 

21 . 9 . 1974 
24 . 9 . 1974 
25 . 9 . 1974 

26 . 9 , 1974 
27 . 9 . 1974 

Numarası 

7/8561 
7/8703 

7/8715 

7/8809 
7/8810 
7/8585 

Ö Z E T İ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğ 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında malî yar 
Gümrük vergisi oranının muafiyete indirilmesi hakkında. 

Mardin ilinin Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyü civarında GMD 
letilmesi imtiyazının ilişik sözleşme ve şartlaşma uyarınca 40 yıl s 
mesi. 
Ödünç para işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek 
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) 

7/8766 6326 sayılı Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla değ'şik .112/1 fıkr 
malzemeden ithalâtta gümrük ve diğer ithalât vergi ve resimlerine ta 

7/8772 Bilecik ili merkez ilçesi Yeniköy civarında bulunan sahanın Maden 
7/8774 Sakarya ilinin Merkez ilçesine bağlı Harmantepe köyü civarında M 

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 Tebli 

7/8826 Balıkesir ili Erdek ilçesi, Marmara Bucağı Çınar Köyü Badalan körf 
nun Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (74/30) 
7/8758 T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasınd 
7/8845 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu üretimi kömürlerin satış fiyat 

tır. 
7/8832 Garanti anlaşması (DYB projesi) T. C. ile Uluslararası İmar ve Kalk 
7/8902 Margarin ve Bitkisel yağ ihtiyaçlarının 50.000 tona kadar Ham Bitk 

tış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 



C/85 _ 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 
»» 

Kararname 
» 

Tebliğ 

Kararname 
» 

Yönetmelik 
Genelge 

Kararname 

» 
» 

» 

» 

» 

28 

29 
5 . 

6 s 

7 s 
9 . 

9 , 
10 „ 

12 , 
12 . 

16 s 

16 , 
22 . 

25 , 

27 . 

28 . 

Tarihi 

,. 9 • 

. 9 . 
10 . 

10 , 
10 t 
10 , 

10 . 
10 . 

10 . 

10 , 

10 . 

10 . 
12 . 

10 , 

10 . 

10 . 

1974 

. 1974 
1974 

; 1974 
, 191A 
. 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 

O Z E T I 

7/8432 Fransa'da bulunan Ceva Firmasının yerli ortaklarla birlikte memleketimizde 
nim vŞirketini yabancı firmanın % 21,5 oranında katılması hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliğ Sıra No : 221 - 222 
Avtısturalya Hükümetince Avusturalya Dolarının % 12 oranında devalüe ed 
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 665 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 

Radyo ve Televizyon cihazlarının TRT tarafından vergisiz ithalâtı hakkında. 
Üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarında 1765 sayılı Kanuna göre ve 
lüğü ödeneği hakkında yönetmelik. 

Zor durumda alacakların geriye bırakılması hakkında yönetmelik. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (1974/25) 

25 Ağustos 1971 günlü ve 1472 sayılı Kanuna tabi yüksek okullar öğretimce 
ücretler hakkındaki tüzüğün 3 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa söz 
Gümrük vergisi oranlan hakkında. 

Denizli İIFnin Çardak İlçesine bağlı Gemiş Köyü dahilinde bulunan magnez 
tuzunun Sotaş Sodyum Sanayi Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 

T. C. ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında konularda adl 
kında. 
Gümrük vergileri muafiyetleri hakkında. 



_ c/86 — 

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 s 

1 : 
6 
6 

12 
12 , 
15 
17 

19 

21 
30 

Tarihi Numarası 

. 11 
. 11 
. 11 

. 11 

. 11 
, 11 

. 11 

. ıı 

, 11 

, ıı 
ı 1 1 i 
. 12 
. 12 
. 12 
. 12 
.: 12 • 
. 12 
. 12 

. 12 

. 12 

. 12 

. 1974 
. 1974 
. 1974 

. 1974 
. 1974 
. 1974 

. 1974 

... 1974 

. 1974 
:< 1974 
i 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 
, 1974 
, 1974 
. 1974 
. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

7/8953 
7/8973 
7/8847 

128 
7/8998 
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 dışına çıkartılan mamuller hakkında karar 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan Margarinin Gümrük V 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Belçika Kırallığı iükümeti A 
kiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapı masına mir 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Kaara ilişkin 
1974 yılı ürünü zeytinyağının destekleme alımları halkında karar 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi ger ğince, Kıbr 
geçici seyahat ve ikâmetleri için memurlara ödenecek gündelikler 
hakkında* 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Yatırım Bankası arasında T. S 
projeleriyle ilgili 1974 kadro finansman mukavelesi. 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun uygulamasında ki mulaştırma 
lik. 
Gider vergilerine ait ilk madde, indirimi Hk. 
Malî Denge Vergisi Genel Tebliğ No. : 5 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara Ek Ka 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri a 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Kaara ilişkin. 
Emlâk Alım Vergisi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Bazı petrol şirketlerince ithal edilmiş ve edilmekte olan hampetrolü 
rekabet fiyatının tespiti hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 2 8 - 1 0 pozisyonunda yer alan a 
Gümrük Vergisi bir yıl süreyle muafiyete indirilmesi hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ile A. B. D. Export lmport Bank arasında A 
Bankalarca dağıtılacak tasarruf mevduatını teşvik ikramiyelerinin 
ları, ile şekil, şart, nitelik ve nev'ileri hakkında. 



— C/87 -

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 
Yönetmelik 

» 
Tebliğ 

Kararname 
Tebliğ 
Kararname 

Tarihi 

31 . 12 . 1974 

3 . 1 . 1975 

3 . 1 . 1975 

3 . 4 . 1975 
3 « 4 , 1975 
5 5 1 * 1975 
6 , 1 3 1975 

8 . 1 , 1975 
9 . 1 , 1975 

10 . 1 . 1975 
12 . 1 . 1975 
13 . 1 . 1975 

13 . 1 . 1975 

Numarası Ö Z E T İ 

7/9181 Nafta ve Fuel - Oillerin alım ve satımının tanzimi ve akaryakıt fiyat istikrar 
hakkında. 

1975 yılına ait mevzuat 
7/8979 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Cumhuriyeti Hüküm 

projesi. 
— Türkiye Petrolleri A. O. na V Bölgede yapılacak petrol çalışmalarında kullanılm 

dar nafta, benzin, gazyağı, motorin ve fuel - oil tesliminin dahilde alınan isti 
si hakkında. 

7/9215 İthalât rejimi kararının yürürlüğe konulması hakkında. 
— İthalât Yönetmeliği. 
— Su ürünleri istihsal yerlerinin kiraya verilmesi hakkında. 
— Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ No. : 

7/9020 
2 

7/8981 
7/9233 
7/9244 

7/9246 

Tebliğ 

Kararname 

» 
» 

15 . 

23 . 

24 . 
31 5 

. 1 

, 1 . 

, 1 . 
. 1 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

226 
7/9196 

7/9286 
7/9312 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasınd 
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 fiyat 
şekline ait kararın 15 nci ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 15.07 pozisyonunda yer alan nebati sabit y 
minde kullanılması kaydı ile gümrük vergi oranlarının Ticaret Bakanlığının m 
muafiyete indirilmesi hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim. 

7/9196 Federal Almanya Hükümetinin Türkiye'ye yardım konsorsiyumu çerçevesinde 
vereceği kredi ile ilgili olarak 4 Ekim 1974 tarihinde Ankara'da imzalanmış 
onanması hakkında. 
(UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesin 
Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla değiştirilen 112 nci maddesinin birinci 
diğer ithal vergi ve resimlerine tabi tutulacak malzeme listesinin değiştirilmesi h 



_ c/88 — 

Vergilerin, ret 
gelirlerin 

Çeşidi 

Kararname 

Genelge 
» 

Tebliğ 

(imlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi Numarası 

2 . 2 . 1975 

3 , 2 , 1975 
3 g 2 > 1975 
3 , 2 , 1975 

7/9173 

227 

Kanun 7 , 2 :, 1975 

Genelge 
» 

Kararname 
Tebliğ 

> 
Genelge 

Kararname 

Tebliğ 
» 
» 
» 

Yönetmelik 
Tebliğ 

Kararname 
» 

Tebliğ 

7 , 
10 

12 
14 ( 

14 , 
15 f 

18 

19 . 
19 ; 

19 . 

20 ;, 

25 ;. 
26 , 

28 :, 
13 . 

13 . 

„ 1 
a —' 

. 2 

, 2 
• 2 

i 2 

• 2 ; 

2 

•: 2 : 

.: 2 ; 
2 , 

. 2 ; 

.- 2 
2 ! 

, 3 
. 3 

« 1975 
, 1975 

. 1975 

a 1975 

a 1975 

3 1975 

« 1975 

s 1975 
> 1975 
. 1975 
a 1975 

, 1975 
i 1975 

. 1975 
, 1975 
. 1975 

O Z E T I 

7/9173 Hükümetimizle ingiltere Hükümeti arasında Köy işleri ve Koo 
lüğünün çiftlik içi geliştirme projesinin dış finansmanı ile ilgili 1 
sının onanması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler 

227 Gider vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında. 

1835 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar. 
— Dış ticaret işlerine ait sirküler Avrupa Ekonomik Topuluğu İşle 

7/9361 İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amac 
1 ihracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amac 

liğ No. : 1 
137 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar. 

7/9425 3ümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51.01 pozisyonunda yer alan 6 
gümrük vergi oranlarının muafiyete indirilmesi hakkında. 

11 Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Genel Tebliği. 
19 Emlâk Alım Vergisi Genel Tebliği. 
— Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
— İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amac 

7/9361 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
— Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği. 

228 Gider Vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında. 

7/9435 Avrupa Konseyi iskân fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
7/9493 Fazla çalışmanın uygulama esaslarını gösterir Yönetmeliğinin y 

— Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 



C/89 -

Vergilerin, resimlerin ve başk 
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 ; 

1 

. 3 

. 3 

. 3 ; 

. 3 . 

s 1975 

. 1975 

. 1975 

, 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 
, 1975 
. 1975 
< 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 

, 1975 
. 1975 

a 

Numarası 

7/9455 

7/9523 

7/9184 

7/9489 

— 
— 

, 23 
— 
— 

7/9643 
7/9357 

— 
— 
— 

232 
7/9358 

27 . 3 . 1975 7/9559 

Ö Z E T İ 

PTT Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon Projesi Tevsiat programının dış fin 
amacı ile Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu (EDC) tarafından Hükümetimi 
da doları tutarındaki kredinin onanması hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 48.0.121 pozisyonunda yer alan gazete kâğıd 
nın gümrük vergi oranının muafiyete indirilmesi hak unda. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 
projesi) 
Hilâl İdrofil, Pamuk ve İplik Fabrikaları Sınaî İşletmeleri Kolektif Şirketinin 
için gerekli 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 k<nusunda Hükümetimiz i 
yeti Hükümeti arasında teati edilen mektupların onanması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkındal7 sayılı Ka ara ilişkin tebliğ. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği sıra No : (230-231) 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve serbest meslek sahiplerinin bedelsiz oto 
ithaline dair 28 . 6 . 1973 tarih ve 7/6683 sayılı karara ilişkin seri 3 No. 14 Te 
Gider vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında. 
Mardin Batı Kasrik Bölgesi fosfat yatağının onanmjsı ve değerlendirilmesi 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 9 . 4 . 1974 günlü ve 7/80 
20 . 5 . 1974 tarihinde mektup teatisi suretiyle akdedilmiş olan Anlaşmanın i 
üzere onaylanması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Hükümeti arasında ikraz anlaşmas 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Tebliğ 

Kararname 
» 

» 

» 

Tebliğ 
» 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 
Tebliğ 
Genelge 

» 
Kararname 
Tebliğ 

Tarihi 

2 . 4 . 1975 

7 . 4 . 1975 

12 . 4 . 1975 

1 5 . 4 . 1975 
16 . 4 . 1975 

16 . 4 . 1975 

16 . 

16 
17 , 
17 . 
18 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 

27 . 4 . 1975 

29 . 
29 . 
6 . 
7 , 
8 , 
8 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 . 

. 5 . 

. 19" 75 
, 1975 
. 1975 
. 1975 
. 1975 
. 1975 

_ c/90 — 

Ö Z E T İ 

7/9701 Yurt içi lisansı öğrencilerinin 350 lira aylık burs mikarının 500 
hakkında. 

7/9768 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkı 
1975 tarihli Garanti Anlaşması (Onbirinci sınaî kalkınma Banka 

23 İhracatta geçici vergi iadesi uygulanmasına dair karara ilişkin geç 

7/973i Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 
7/9607 Mardin ilinin Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyü civarında 

tuzunun. 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Mü 
7/9740 24 . 4 . 1328 tarihli fermanla 60 yıl süre ile verilip sonradan 19 . 

rulu kararı ile Lütfullah E. Kitapçı Madencilik Limited Şirketine 
çesine bağlı Tuzabat köyü civarındaki zımpara madt ninin imtiy 
rınca 39 yıl uzatılarak 99 yıla çıkarılması hakkında k rar. 

7/9386 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Currhuriyeti H 

24 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 tebl 

7/9732 Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51.01 pozisyonunda yer alan 6 
poliamid ve poliester esaslı olanlar ile sunî ipliklerden yalnız vi 
lerinde kullanılmak ve bu kullanımın Gümrük Vergisi oranlarını 

— N. V. Türkse Shell'e V ve VI. bölgelerde yapılacak petrol ara 
yılı sonuna kadar benzin ve motorin tesliminin dahilde alman İs 

7/9802 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı k rara ek ka 
—• Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karar ek 7/9 

•75/15 Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar hakkında. 
1975/2 İç ticaret işlerine ilişkin sirküler iç piyasalar hakkında. 
7/9799 17 . 2 . 1972 günlü ve 7/3914 sayılı Kararnameye ektir. 

146 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin 



— C/01 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Kararname 

» 
» 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 

Kanun 

Kararname 
» 

Tebliğ 
Tebliğ 
Kanun 

13 , 5 . 1975 

13 . 5 < 1975 
13 . 5 . 1975 
20 . 5 . 1975 

14 . 5 . 1975 
14 . 5 . 1975 
17 . 5 . 1975 

21 . 5 . 1975 

21 . 5 . 1975 

22 . 5 . 1975 

22 . 5 . 1975 
23 . 5 . 1975 
21 . 5 . 1975 

21 . 5 . 1975 
21 . 5 . 1975 
24 . 5 . 1975 

24 . 5 . 1975 

7/9606 Elbistan Projesi Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Mukavelesi. 

7/9453 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Arasında iş gücü Anlaşmas 
7/9691 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi.; 
7/9882 Niğde Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A. Ş. nin yapacağı yatırım dış finansman 

3 769 219 Federal Almanya markı tutarındaki Dış Krediye İlişkin Bakanlar K 
7/9192 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi. 
7/9898 Demir - çelik fiyatlarının düzenlenmesine dair Kararname. 

—- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Kararı ilişkin tebliğ. 

7/9820 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği arasında 8 Eki 
ye Anlaşması hakkında. 

— Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 

1896 

7/9394 
7/9326 
7/9820 

1894 

1895 

13 . 2 . 1974 tarihli 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 1974 
de Kararnamenin ek geçici 10 ncu madde (g) bendinin 11 sayılı Kanun Hükm 
münün yürrülükten kaldırılmasına dair Kanun. 
Uluslararası Tekstil Ticaretine ilişkin Anlaşma hakkınia. 
Bengladeş Halk Cumhuriyetinin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşm 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği arasındaki 8 E 
diye Anlaşması hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Ka ara ilişkin tebliğ. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
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. 



— C/92 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
Genelge 
Tebliğ 
Kanun 

Kararname 
Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 

Genelge 
» 
» 
» 

Tebliğ 
Kararname 

» 
Genelge 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

» 
» 
» 

Tarihi 

28 , 5 ; 

29 , 5 
29 , 5 : 

31 , 5 . 

31 . 5 
6 , 6 
7 . 6 , 
7 . 6 , 

13 . 6 , 
13 . 6 , 
13 . 6 , 
13 . 6 
13. . 6 , 
15 . 6 , 

17 . 6 , 
17 . 6 , 
19 , 6 , 

19 . 6 , 
24 . 6 . 

4 . 7 , 
4 . 7 , 
6 . 7 , 

, 1975 
, 1975 
,, 1915 
. 1975 

, 1975 
. 1975 
. 1975 
. 1975 

. 1975 
, 1975 
. 1975 
. 1975 
. 1975 
. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

, 1975 
. 1975 

, 1975 
. 1975 

1975 

Numarası 

7/9317 
75/21 

— 
1902 

7/8389 
150 

7/10040 
— 

75/20 
75/24 
75/26 
75/27 

24 
7/10044 

7/9843 
75/11 

7/10062 

7/9890 

7/10080 
7/10081 
7/10071 

Ö Z E T 1 

Macaristan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşmasına katılmasına 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Kaura ilişkin. 
Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin, Köy Tüzel Kişilerinin, 
Genel Müdrülüğünün bir kısım borçlarının tahkimi hakkında. 
Güneybatı Anadolu uranyum aramaları projesi temel ve destekleyic 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 18 No. lu Kararın yürü 
Yerli sunî gübre fabrikalarının gübre üretiminde kullaıacaklan fos 
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 (İzmir Ente nasyonal Fua 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına dair Karara ilişkin geçici iade. 
Borusan Gemlik Boru Tesisleri A. Ş. nin 24 . 1 . 1974 gün ve 7/77 
mını tamamlayabilmesi için ithal edeceği ek makine ve donatımın 
yacağı Türk Lirası karşılığı nakdî dış kredi haklarında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti A 
Sirküler ihracat. 
21 . 11 . 1972 gün ve 3/5399 sayılı Kararnameyle yürürlüğe konu 
fonu hakkında Karara Ek Karar. 
Özel dış krediler ve faiz eşlendirme fonu hakkındaki 7/5399 ve 7/ 
Elbistan Projesi Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti 
hakkında. 
Kıbrıs'a Türk Lirası karşılığında yapılacak ihracatta vergi iadesine 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 19 No. lu Karar. 
Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu) ve Brezilya Hükümetinin Ajansı B 
sındaki Anlaşma. 



C/93 — 

Vergilerin, resimlerin ve başi 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 
Tebliğ 
Kararname 

» 
» 

» 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 
Yönetmelik 

Kararname 

» 

» 

Kararname 
» 
» 
» 

Tarihi 

6 , 7 
6 . 7 

29 . 7 
20 . 7 
25 . 7 

3 . 8 

3 . 8 
9 . 8 

9 . 8 

10 . 8 
12 . 8 , 
12 . 8 
12 . 8 . 
22 . 8 

4 . 9 . 

5 . 9 , 

7 . 9 . 

10 . 9 . 
17 . 9 . 
11 . 9 . 
1 1 . 9 . 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

, 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
1975 . 

;a 

Numarası 

— 
153 

3 
7/9234 

154 
7/10255 

7/10343 
7/10314 

7/10348 

233 
— 
— 

7/10500 
— 

7/10363 

7/10031 

7/10461 

7/10396 
7/10433 
7/10506 
7/10524 

O Z E T I 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ek 7/9802 sayılı 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
İhracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair Karara ilişkin. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Cunhuriyeti Hükümeti Proj 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Devlet Demiryollarının ithal edeceği 85.01.60 elektrik motorlarının Gümrük 
dirilmesi hakkında. 
İhracatta vergi iadesi uygulanmasına ilişkin 21 No. lu Karar. 
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağîı döner sermayel 
gayrisafi gelirlerinden % 15'e kadar olan kısmının genel bütçeye peşin geli 
Kalkınma sanayiinin ihtiyacı hammaddelerin fiyatların yükselmesini önlemek 
rın tekelleşmesini önlemek için Gümrük Vergisinden muaf tutulması hakkın 
Gider vergilerine ait ilk madde indirimi Hk. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin seri VII N 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Pamuk ihracına vergi iadesi yapılmasına dair. 
Transit Ticaret Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Demokratik Alman Cumhuriyeti Hüküme 
Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kıralbğı Arasında Hukukî ve Ticarî 
leyen Sözleşme hakkında. 
Türkiye'ye gelen yolculardan 4'er girişlerinde FOB değeri 1 000TL. sını, g 
altı ayda bir FOB değeri 1 000 TL. sim ve beraberinde getirdikleri eşyanın 2 
tutulması hakkında. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ikra 
Devlet tekeli dışında işletilecek tuzlar Hk. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında fiyat düzenleme ve destekleme fo 
Ankara ili Bolü Aşıkoğlu Köyü civarında Altoş Madencilik ve Ticaret Limite 
ocağının maden kapsamına alınması Hk. 



— c/94 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanaırnarne 

Genelge 
Kararname 
Genelge 
Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

» 

Yönetmelik. 
Kararname 

Tebliğ 
Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 

12 

13 
16 
18 
18 

19 

19 

24 

26 

30 
1 . 

3 . 
13 . 

14 . 

15 . 
19 . 
25 . 
31 . 

Tarihi 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 
10 . 

10 . 
10 . 

10 . 

10 . 
10 . 
10 . 
10 . 

1975 

1975 
, 1975 

1975 
1975 

1975 

1975 

, 1975 

. 1975 

1975 

. .1975 

1975 
. 1975 

1975 

, 1975 
, 1975 
. 1975 

1975 

Numarası 

7/10372 

75/24 
7/10624 

75/25 
235 

7/10651 

7/10663 

7/10604 

7/10278 

— 

7/10196 

158 
159 

7/10586 

160 
69 

1 
7/10390 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Maliye Bakanlığı (Bakanlık) ve D 
Polonya Halk Cumhuriyetine ait bir devlet teşebbüsü, arasındaki An 
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 m 
hakkında. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında fiyat düzenleme ve d 
Karara Ek Karar. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fiyat - ALLİS Macchıne mevıme 
hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasın 
hakkında. 
Kamulaştırma karşılığı borç senedi veya hisse senetleri verilmesi ha 
İran Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 6 Haziran 1975 tarihind 
tupların onaylanması Hk. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 1894 sayılı Kanunla değişik 140 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun değişik 2 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Gider vergileri genel tebliği Hk. 
İhracatta vergi iadesi Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Belçika Krallığı Hükümeti arasın 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair An 



— C/95 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Genelge 

Tebliğ 

Yönetmelik 
Kararname 

Genelge 

4 . 1 

6 . 1 

9 . 1 

15 . 1 
15 . 1 
20 . 1 

21 . 1 

22 . 1 
25 . 1 

. i 975 

. İ 975 

. 1975 

. -975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

28 . 11 . 1975 

2 . 12 . 1975 

Kararname 
» 

» 

» 

Tebliğ 
» 

9 
10 

21 . 

22 . 

25 
31 . 

. 12 
12 . 

12 . 

12 . 

. 12 
12 . 

. 475 
1975 

.975 

1975 

. -975 
1975 

7/10514 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındak 
üçüncü ek. 

237 Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 

7/10477 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli 
ve Teknik işbirliğinin sürdürülmesine ilişkin Anlaşması. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât: (75/38) 
•— İç ticaret işlerine ilişkin sirküler iç piyasalar 1975/5. 
— Dış ticaret işlerine Dair Sirküler Anlaşmalar. '75/28. 

— Millî Savunma Bakanlığına teslim edilecek ve tank paleti ile harp araçları 
da kullanılacak sentetik kauçuğun dahilde alınan İstihsal Vergisinden istis 

— Keban Barajı İskân ve İstihdam Yönetmeliğinin 72 nci maddesinin değiştir 
7/10861 Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası arasında 

İkraz Anlaşması. 
7/10696 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Denizaşırı Ekonomik İşbirliği 

rihli İkraz Anlaşması. 
— Dış ticaret İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar 75/29. 

7/10848 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslavak Sosyalist Cumhuriyeti Hük 
7/10394 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğ 

Arpaçay Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Tevekkülü Konusunda 
7/10603 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı arasında gelir ve servet vergiler 

mesine ve diğer bazı hususların düzenlenmesine ilişkin Anlaşma. 
7/10765 Japon Hükümetinin bir organı olan Japon - İhracat - İthalât Bankası ile T 

sındaki 25 Temmuz 1975 tarihli ikraz Anlaşması. 

161 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ.; 
— 26 Ekim 1975 nüfus sayımı sonucuna göre İstanbul ili. Kartal ilçesi Pend 

rine çıktığından, belediye hudutları ve mücavir saha içinde faaliyette bul 
işletme vergisi muafiyetinin sona ermesi ile ilgili tebliğ. 



— C/96 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

Tebliğ 

Kararname 

» 
» 

Genelge 

» 
Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 

Genelge 
» 
» 

Kararname 
» 

Tarihi 

4 % 

4 . 

4 . 

4 . 

8 . 

10 

15 s 

16 , 
18 , 

18 , 
18 i 
19 
23 ;. 

25 ;, 
25 , 
25 , 
27 
28 

•: 1 s 
• 1 8 

ı , 

1 «.: 

1 r. 

. ı , 

« 1 >: 
•: 1 a 
? 1 fi 

İ l B 

i 1 g 

. ı B 
• 1 H 

• 1 s 
,: 1 H 

• 1 E 

. ı E 
, 1 a 

1976 
1976 

1976 

1976 

1976 

İ 976 

1976 
1976 
1976 

1976 
1976 
1976 
1976 

1976 
1976 
1976 
1976 
1976 

Numarası 

1 
7/11045 

7/11056 

7/11101 

— 

7/11079 

7/10846 
7/11066 

— 
2 
1 

7/10901 
1 

— 
— 
— 

7/11025 
7/10887 

Ö Z E T İ 

29 , 1 ;. 1976 7/10976 

1976 Yınına ait mevzuat 
31 . 12 . 1975 gün ve 7/11117 sayılı Kararnameye ek karara ilişkin 
Balıkesir ili Erdek ilçesi- Marmara bucağı, Saraylar köyü civarında 
383/5165 sayılı Taşocağı sahasındaki blok mermer maddesinin Maden 
Kocaeli ili Gebze ilçesi Hereke bucağı civarında TürkYtong, Sanayi 
Taşocağı sahasındaki kalker maddesinin Maden Kanununun kapsam 
Balıkesir ili Erdek ilçesi Marmara bucağı, Saray köyü civarında Ha 
yılı Taşocağı sahasındaki blok mermer maddesinin Maden Kanunu 
23 . 12 . 1975 gün ve 15447 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 10 
kiye üzerinde karayolu transit taşımaları ile Türkiye'den transit eş 
kanlar Kurulu kararına ilişkin tebliğ. 
Et i bank Genel Müdürlüğü uhdesinde ve Niğde ili Aksaray ilçesi, B 
sahasındaki «Diatomit» tezahürünün Maden Kanunu kapsamına alın 
Avrupa Konseyi İskân fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara 
İktisadı İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı destek fonunun kurulmasına 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. 76/2. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama: 76/3. 
İhracat Vergisi iadesi kararının 6 ncı maddesine ilişkin tebliğ. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hükümeti projesi. 
Yurt dışında inşaat onarım ve montaj işleri ile teknik hizmetler yap 
hakkında 7/9704 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar. (76/3). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar. (76/4). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar. (76/5). 
Birleşmiş Milletler gelişme programı Türk Hükümeti projesi. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti H 
teknik, sınaî ve bilimsel işbirliği Anlaşması. 
Bakanlar seviyesindeki Türk - İran Ekonomik ve Teknik İşbirliği O 
Protokolü. 



C/97 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

» 
Genelge 
Kararname 

Kararname 

Genelge 
Kararname 
Genelge 

Kararname 
Genelge 

» 
Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

Tarihi 

30 
2 

2 
3 
4 

5 

13 
8 

13 

14 
14 
14 
21 

25. 

25 

7 i 

9 

13 

. 1 , 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 , 

. 2 ; . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 , 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

•f 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. i 976 

. 1976 

. 1976 
, 1976 
. 1976 

. İ976 

! 1976 
1976 

. 1976 

. 1976 
,- 1976 

1976 
Î976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

Numarası 

129 
7/10886 

7/11186 
— 

7/11142 

— 
7/11143 

— 

7/11325 
— 
— 

3 

7/11317 

7/11363 

7/11416 

7/11287 

7/11274 

Ö Z E T İ 

Vergi Usul Kanunu genel tebliği. 
13 Eylül 1975 tarihinde Sofya'da imzalanmış bulunan ilişik Türkiye Bulgarist 
birinci toplantısına ilişkin protokol ile eklerinin onaylanması hakkında. 
İçel - Erdemli kaynaklarının «Yeraltı suyu işletme sahası» olarak kabul ve ilâ 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/6). 
Toprak ve Tarım Reformu Konut Yeri Satış Yönetmeliği. 

7/11142 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan îslâm Cumhuriyeti Hükümeti ara 
liği Anlaşması. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/7). 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Cumhuriyeti Hükümeti arasın 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât: (76/12). 

Resmî ilân fiyat tarifesinin yürürlüğe konulması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme: (76/3). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât: (76/11). 
İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amacı ile fon tes 
ve 7/9361 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Tokat ilinin Merkez ilçesine bağlı Gülpmar köyü sınırları dahilinde ve Oniks 
uhdesinde bulunan 41/81-82 ruhsat sayılı Taşocağı sahasındaki mermer ma 
mına alınması hakkında. 
Uşak ili Banaz ilçesi Çöğürlü köyü civarında Osman Özer uhdesinde buluna 
hasındaki mermer taşının, Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 
Türk - Iran ekonomik ve teknik işbirliği çerçevesinde 13 Kasım 1975 tarih 
kiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ile İran Şehinşahlık Hükü 
Makine Parkının takviyesine dair ilişik «Malî Anlaşma» nın onaylanması hakk 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümet 
Anlaşma. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslavakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükü 
nomik, teknik, sınaî ve bilimsel işbirliği Anlaşması hakkında. 



— C/98 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanarniaim,€ 

» 

> 

» 

Tebliğ 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Tebliğ 
» 
» 
» 

Kararname 

» 

Genelge 
» 

Tarihi 

15 . 3 . 

15 , 3 a 

18 , 3 , 

19 . 3 , 

20 , 3 8 

23 . 3 s 

25 , 3 fl 

27 , 3 , 

1 , 4 , 

1 » 4 s 

1 H 4 a 

8 S 4 S 

8 H 4 „ 
10 . 4 . 

11 . 4 . 

13 . 4 . 
13 . 4 . 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 
U76 
1976 
1976 
1976 

1976 

1976 
1976 

Numarası 

7/11318 

7/11320 

7/11362 

7/11396 

-~ 

7/11401 

1973 

7/11453 

1977 

__ 
— 
— 
— 

7/11613 

7/11316 

. 
—_ 

Ö Z E T î 

Bilecik ili Söğüt ilçesi Dudaş köyü civarında Söğüt Oniks Mermer S 
bulunan 7/24 ruhsat sayıü Taşocağı sahasındaki mermer Maden 
Balıkesir ili Erdek ilçesi Çınarmı köyü civarında Mustafa Nuri Birc 
yılı taşocağı sahasındaki mermer malozu maddesininMaden Kan 
Uşak ilinin Banaz ilçesine bağlı Yazıtepe, Kavacık ve Çöğürlü kö 
bulunan 7/76, 7/22, 4/65 ve 4/66 ruhsat sayılı taşocağı sahalarınd 
münhasır olmak kaydiyle, Maden Kanunu kapsamına alınması hak 
9 . 9 . 1975 tarih ve 7/10624 sayılı Kararname ile yürürlüğe konu 
rarma Ek Karar.» 
Damga Vergisi Kanunu genel tebliği Seri No. : 9 

Uşak ilinin Banaz ilçesine bağlı Ulupınar köyü civarında ve Osman 
yılı taşocağı sahasındaki mermer taşının Maden Kanunu kapsamına a 
Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolün onay 
nun. 
Götürü gider usulünde su ve kara avcılığında elde edilen ziraî kaza 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarifenin değişik 1 nci 
maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değiş 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin 
20 Haziran 1973 tarih ve 7/6577 sayılı Kararnameye ilişkin tebliğ. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliğ Sıra No. : 241. 
Gelir Vergisi genel tebliği Sıra No. : 121. 
Çimento maliyet fiyatlarında vuku bulan artışlar sebebiyle ekonom 
to fiyatlarına dair kararın yürürlüğe konulması hakkında. 
Çanakkale ilinin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınında N. A 
taşocağı ruhsat alanından çıkarılan mermer molozu maddesinin Made 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/2). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/1). 



— C/99 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 

Tebliğ 
Kanun 

Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

Tebliğ 
• » 

» 

» 

Kararname 

» 

» 

» 

13 
17 
18 
19 

20 
21 

21 

26 

27 

27 

28 
5 
5 

5 

13 , 

14 

18 

24 

rarihi 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

, 4 . 

. 4 . 

, 4 . 
. 5 . 
- 5 B 

. 5 . 

. 5 v 

. 5 * 

, 5 , 

. 5 . 

1976 
1976 
1976 
1976 

1976 
1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 
1976 
1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

Numarası 

— 
— 
— 

7/11470 

— 

1981 

— 

7/11592 

7/11597 

7/11572 

164 
4 

165 

7/11600 

7/11469 

7/11335 

7/11521 

Ö Z E T İ 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ., 
Harçlar Kanunu genel tebliği Seri No. : 7. 
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel tebliğleri Seri No. : (318). 
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti arasında 12 Ekim 1 
laşmasına Ek Anlaşma. 
Gelir Vergisi genel tebliği Seri No. : 122. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değjştiren 202 sayılı Kanunun değişik geç 
kında Kanun. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/3). 

Hükümetimiz ile Kanada'mn İhracatı Geliştirme Kurumu arasında 17 . 12 . 
nan kredi Anlaşmasının onaylanması hakkında. 
Hükümetimiz ile Kanada'mn İhracatı Geliştirme Kurumu arasında 17 . 12 . 
nan kredi Anlaşmasının onaylanması hakkında. 
Hollanda Hükümetinin Türkiye'ye yardım, konsorsiyomu çerçevesinde 1975 yılı 
di ile ilgili olarak Hükümetimiz ile «Hollanda Gelişmekte Olan Ülkeler Y 
de 10 Kasım 1975 tarihinde imzalanmış bulunan Anlaşmanın onaylanması hak 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No. : 242. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ, 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karar ve özel dış krediler 
daki 7/5399 ve 7/10062 sayılı kararlara ilişkin tebliğ. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti arasında y 
kında kredi Anlaşması. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında ek 
ması. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümet* ile Afganistan Cumhuriyeti Hükümeti arasm 
Anlaşması. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ikra 



— C/100 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanaklaıı 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 

Yönetmelik 

Kararname 

Genelge 

Kararname 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

12 . 6 . 1976 
24 . 6 , 1976 

28 Â 6 s 1976 

— Damga Vergisi Kanunu genel tebliği Seri No. : 10. 
— «Türkiye üzerinden karayolu transit taşımaları ile Türkiye'den tran 

lüğe konulması hakkında No. : 1. 
— Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik. 

2 . 7 . 1976 7/12096 Ankara ilinin Haymana ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü civarında ve 
ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer taşının, bu ruhsat sahası 
nunu kapsamına alınması hakkında . 

4 , 7 > 1976 7/12110 Sıvılandırılmış petrol gazı fiyat farklarının akaryakıt fiyat istikrar 
8 y 7 3 1976 7/11842 Hükümetimiz ile Federal Almanya Hükümeti arasında «Zonguldak 

tarihinde mektup teatisi suretiyle akdedilmiş olan ilişik Anlaşmanın 
üzere onaylanması hakkında. 

10 . 7 s, 1976 7/12088 Eskişehir ilinin Merkez ilçesine bağlı Margı köyü civarında 200/50 
deninin 40 (Kırk) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ilişik sözleşme 
Madeni İşletmeleri Limited Şirketi uhdesine verilmesi hakkında. 

11 s 7 a 1976 7/12034 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalan 
18 . 7 a 1976 7/11556 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti arasında 1 1 . 8 

olan «Ortak Protokol» ve «Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap 
Anlaşması» nın onaylanması hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler. (76/3). 20 B 7 a 1976 

25 . 7 ;t 1976 

27 < 7 , 1976 

28 , 7 3 1976 

30 . 7 . 1976 
4 . 8 . 1976 

7/11915 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
mik, sınaî ve teknik işbirliği Anlaşması hakkında. 

7/11920 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
ma ilişkin Anlaşma. 

7/12162 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hüküm 
hakkında. 

7/12163 17 . 7 . 1967 tarihli Türkiye - Tunus arasındaki Ticaret Anlaşması 
7/12263 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti 

Anlaşmasına Ek Protokol. 



C/101 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 
» 
» 

Genelge 
Kararname 

Tebliğ 
» 
» 

Genelge 
Tebliğ 

Kararname 
Genelge 

» 
Kararname 
Genelge 
Kararname 
Tebliğ 
Genelge 

Tarihi 

5 
7 

16 
16 
17 
18 
21 
23 

24 
27 

27 
27 
27 

1 
1 

7 
10 
10 
11 
14 
16 
17 
3 , 

. 8 
. 8 

- 8 , 
. 8 , 
. 8 . 
. 8 . 
. 8 . 
. 8 . 

. 8 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 , 

. 9 •. 

, 9 . 

s 9 ;. 
. 9 s 

Ü 9 , 

. 9 , 

. 9 > 

. 9 . 
< 9 > 
10 . 

. 1976 

. 1976 

, 1976 
, 1976 
, 1976 
. 1976 
. 1976 
. 1976 

. 1976 

. 1976 

1976 
. 1976 
. 1976 

1976 
, 1976 

< 1Ç76 
, 1976 
; 1976 

1976 
1976 
1976 
1976 
1976 

Numarası 

— 
7/12325 

__ 
— 
— 

7/12254 
7/11787 
7/12249 

— 
7/11686 

7/11686 
7/11686 
7/11686 
7/11686 
7/11686 

7/12371 
— 
— 

7/12366 
— 

7/12338 
— 
— 

Ö Z E T t 

Vergi Usul Kanunu genel tebliği. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada'nm İhracatı Geliştirme Kurumu t 
imzalanan «İkraz Anlaşması» hakkında. 
Vergi Usul Kanunu genel tebliği. Sıra No. : 132. 
Tahsilat genel tebliği. Sıra No. : 353. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Avrupa Konseyi iskân fonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan i 
Türkiye'de Birleşmiş Milletler kalkınma programı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti arasınd 
işbirliği Anlaşması. 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ No. 
İsviçre Gönüllüler Birliğinin, ülkemizde vuku bulacak tabi âfet hallerinde y 
lunabilmesi amacıyle İsviçre Hükümeti ile Hükümetimiz arasında imzalana 
kında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ No. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliğ Sıra No. 243. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliğ Sıra No. 244. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/8). 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No. 245. 
Akaryakıt fiyat farkının akaryakıt istikrar fonu hesabına alınmasına ait Kara 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/14). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât. (76/26). 
Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme. (76/8). 
Zeytinyağı ihracatına vergi iadesi yapılmasına dair Karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 saydı Karara ilişkin tebliğ Sayı 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (İzmir Enternasyonal Fuarı) (76/29). 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 

Tebliğ 
Genelge 
Tebliğ 

Genelge 

» 
Tebliğ 

Kararname 

» 
Genelge 

Kararname 
» 

6 
8 

13 
15 
15 

23 
27 
28 

1 

2 
2 

3 
6 

Tarihi 

•« 10 . 
. 10 . 

, 10 „ 
. 10 , 
, 10 . 

. 10 , 
v 10 . 
, 10 . 

. 11 . 

."11 , 
9 11 * 

. 11 . 

. ı ı « 

1976 
1976 

1976 
1976 
1976 

1976 
1976 
1976 

1576 

î 976 
1976 

1976 
1976 

Numarası 

7/12369 
7/12415 

172 
— 

4 

— 
— 
16 

7/12527 

7/12486 
— 

7/12287 
7/12633 

9 . 11 . 1976 7/12558 

» 10 , 11 r 1976 7/12626 

— C/102 — 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti ve ABD Export - İmport Bankası arasında im 
Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti 
laşması. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât: (76/30). 
İhracatta vergi iadesi kararının 6 ncı maddesine ilişkin tebliğ. 

Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/16). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (76/17). 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ve 7/6 

Hükümetimiz ile Avusturya Hükümeti arasında el sanatları ürün 
lerinden girişinin sağlanması hakkında. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hükümeti projesi. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/18). 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı arasınd 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağh Salmanlı köyü sınırlan içind 
muş bortuzu maddenin işletme imtiyazının 45 yıl süre ile Şayakçı M 
rilmesi hakkında. 
Taşocaklan mevzuatı ve mahsus kanunlarında adları zikredilmem 
tonit, dolomit, olivin, pomzazeolit, alonut, anortosit nefelinsteyin 
vermilkulit, lösit, krona (tabiîsoda), proflit, apatit, atapulit ve tuv 
kümleri uyarınca daha önce alınmış ve yürürlükte bulunan haklar 
hükümlerine tabi tutulması hakkında. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
mütedair Anlaşmaya Ek Protokolü tadil eden «Protokol» ün ona 



— Ç/103 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Esıki Atacaklar 
a) Tevziattan İstirdat 

Tâvizen verilecek mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde muvazene 
ve diğer hususî kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğden dst 
irade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan salâhi 
nevi imtiyaz mııfearv-elenameleri ve bunlara ait mükerreratm vaj^idata m 

b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları 
Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş kanun ve 
dukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnamelere tev 
oek ıbilûmum vergi, resim, harç ücret ve iltizam bedelleri' ve zam 

v Cezalkr 
a) Para CeaaHan 

Umumî ve hususî bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve ta 
para cezası alınmasını tazaımmun eden hükümleri. 

b) Zam Cezaları 
Umumî ve hususî bilcümle kanunlarla nizamnameye ve kararnameler 
zammum eden hükümleri hususî kanun, nizamname ve talimatnameler g 
tulan talebelerden mecburî hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alına 

FaMer 
— Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açylan hesabı carilerden 

faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsıl 

Müteferrik 
— Umumi ve hususî bilcümle kanun, nizamname, kararname ve talimat 

lire müteallik hükümleri 





u 
u 



Aylık saMplerinin isimileai 

Adiİ : 
Usalt ile vukulbulanı mnisadeanede 
§ehideaı vecfalt ödlenı Kuzaıloa Nahi
yesi Müdürü 

Kızı : iffet tnaaı 

Albmıet MuMar : 
T. İB. CM. Meclıîsö, ©ar&n>ei Dötuean 
tsttaaılbul Milleitıv€ikili 

Kızı : FaJtma Feraha (Batı 
AibduTralhmaaı özgen : 
Miılis Akıncı Varıdar «Müfrezesi 
Kumandana 

T. B. M. Mebusa Birimci Dönem 
Dötjrartbafloır OVOHetvelfeili 

Kızı : Sevim Kürkçü 

AvmiP&şa : 
T. B. M. MeclM Birinci! Dönem 
Sarulhan MiHıeitveMli 

KTEI : F . Bediıa Vartdar 
Aflımet î W z i ®pdem : 
T. B. CM. Meclisi Birincâ' Dönem 
Ba*um MiMatvekiiilii 

OBşi : Ayşe Erdleım 

AhınKett Nafiz : 
T. B. İM. Meclisi Birinci' Dönem 
Caaıik M&lleJtvetkili 

'Eşi : Kadriye Özalp 

Aylık 
tutam Dayandığı kanunum Tutan 
L. K. No. Tarihi L. K. 

65,25 481 13.4.1340 193,79 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

500,00 859 25.4.1967 1 000,00 

87,50 5261) 15.12.1948 519,74 

175,00 5269 15.12.1948 . 992,24 

175,00 5269 1.11.1974 992,34 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 
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Ayfhik saMpler&nin İB&mieri 

AlbduıLgatfor : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karası MüllefovekiiM 

Eişi : Nadide fotin 
(Kızı : Damia İşitin 

Ahmet «Selâhattin : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : iSeza Haoer Taner 

Ahmet : 
T. B. M. Meclisi Bilinci Dönem 
Yozgat MülktöveMM 

Kızı : Emine Erıginıer 
Ahmet öemallettin : 
T. (B. M. M'oclisi Biriaiici Döneni 
Kırşehir Müllettivekili' 

(Kızı : Cemile Ulusıoy 
Albdüllhamâlt Hamda : 
T. B. M. Meclisi Birinıcd Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

Eişi : Nahidıe Çiınltan 
Kızı : Hayriye He/vedıanlı 

Ahmet Hamdü Yalman : 
T. B. M. Meoliısi Birinci Dönem 
Öaau3k Milletvekili 

Kızı : OBmiıne Ülken Yalanan 
Arftf : 
T. B. M. Meölıiısi Birinci Dönem 
Konya Milletftrelkili 

Kuzı : ıŞedtfie Baysal 



Ayüıık saMpleırinin isimleri 

A. Dursun Yaılvıaıç : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Çonam Milletvelkili 

Kjan : Turan Yalrvaıç 
Alim Çınar : 
T. B. M. Meclisi Birimci' Dönem 
Kayserfij Müllelttveadili 

Kızı : Zübeyde Çınar 
Kızı : Nadire Bıçakçı 

A. Vastfi Mühürdaroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Eraaruan Milleltiveflriili 

Eşi : Düriye Münürdartoğlu 
Aralan Toğuız : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Maraş MMetrdkili 

Eşi : Nazmiye 
Oğlu : Mahmut 

Ahmet Maızihıar Alkidüağlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dömem 
Istaribuû Miiflileitivefeili 

Eşi : Nazif e Calhide 
Aîd Rıza Acara : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Battum Milletvekili 

Eşi : Asiye Aeara 
Ali Vasıf T e l i : 
T. B. M. Meclüsd Birimci Dönem 
Gıeruç MüUeftryefeilii 

Eşi : Nedime Telifi 

tutarı 
L. K. 

175,00 

67,50 
87,50 

175,00 

87,50 
87,50 

175,00 

175,00 

175,00 

Dayandığı kanunun 
No. 

5269 

5269 
5269 

5269 

6269 
5269 

5269 

5269 

5814 

Tarihi 

15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 

16.12.1948 
15.12.1948 

15,12.1946 

15.12.1948 

18. 7 .1951 

Tutarı 
L. K. 

992,24 

519,74 
519,74 

992,24 

519,74 
519,74 

992,24 

992,24 

992,24 

Ç / 3 -

A 
t 

AyİTİk saMplefrânin isimleri L 

Ali Fethi Okyar : 
Istanibul Milletvekili 

Eşi : F. Galifbe Okyar 
Kızı : W. Nermin Okyar 

Ali Rnza öızdaremde : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Amasya Milletvekili 

Kıızı : A. Sıdika 1 
Arif Hifemet özdemir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Baltlis Milletvekili 

Eşi : Emine Hediye Özdemir 
Kızı : Zeliha özdemir 

Ali Güven : 
Kırıfchan ilçesinden 5 
Asım Sirer : 
Amasya Mületvekili 

Eşi : Zelihıa Zübeyde Elld 1 
Behçet Kultlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çanflorı Milletrvelkila: 

Kıızı : Ayşe Tayyîbe Kutlu 1 
Bekir Sami : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Aomalsyıa Milletvekili 

Kızı : Nimet Kunda. 1 
Besim Yorulımaız : 
Birinci Dünya ve îsükîâl Sava
şında yararluk gösteren Mustafa-
oğlu 3 



AyMk 
tu tan Dayandığı kanunum Tutarı 

Aylıik saMpleriaıiıı isimleri L. K. No. Tıari'hi L. K. 

Bekir ISıtikı Gümüş r 
T. (B. M. Meıelisi Birinci Döneni. 
Afyon Milletvekili 

Eşi : Emine Gümüş 175,00 6269 1.4.1963 992,24 
Cevat AJbfbas : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
BoiDu! Millefcvefkâli 

Kızı : Halice Necla Gürer 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
(Kızı : Muaılâ Giirer 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Cafer Tayyar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Edinme Millet/vekili 

Eşi : Eımin© Meüıefc EğdiDmez 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
'Kırşehir Mfflileîtıv̂ knili 

Eşi : Nuriye Seçkim 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Cemal Paşa : 
Vatanî hizmetleriyle tarihe maiol-
muş 

Kızı : Kâmuran Cemal (1) 500,00 215 5.1.1961 675,00 

Damar Ariboğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Adama MilleltivelkJîli 

Eşi : H. Balbalhat 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Kuzı : Melâlhat 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Kuza : Üilker 58,33 5269 15.12.1948 346,50 

(1) Bay atta kaldığı müddetçe : 
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Aylıik saM^eff&nin isimleri 

Demir Asaf : 
Bozkunt Kaymıafcamı 

Kızı : Günseli Yolal 
Oğlu : Güneri Atamdemir 

Ethean Felhmi Ansilianlllı : 
T. B. M. Meclisli Birinci Dönem 
Metnfteşe Milletvekili 

Kıça : Hayriye Nöyıanıgil 
Kızı : Z. tclâl Arslanüı 
Kızı : İkbal Arslanlı 

Emir Başa : 
T. B. M. Meclisti Biriaci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Eşi : Fatma Maraşan 

Esat özoğuz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Lâzistan Mebusu 

Kızı : Sadiye Ağan 

Efrnıin Ĝ efyıecü : 
T. B. M. Meclilsi Birinci Dönem 
Cani/k Millet/vekili 

Kızı : İMadıeflıet Gewei 

Enver Tekanıt : 
T. B. M. Meclilsi Birinci Dönem 
tamir MMetovekaiM 

Eşi : "PlaihİTe Tekaüt 



Ayiıik sahiplerinin Mm4eri 
i '. ; 

Emdin Erfcult Seyitöoğhı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bnraa TVüllötJveikili 

Km : Belkia İBıfenlt Seyitoğlu 
Kızı : F . Hürrem 

Fevzi Çakmak : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneau 
Kozan Mletvıelkiili 

Kızkardıeşd : Nehahat 

Fahreıfctâin Altay : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Mersin Milletfvekilâ 

Kızı : Fatma Hayrunnisa însel 
Fahrettin Erdıoğan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kars Miîlıetvekili 

Eşâ : 0öhrıe Erdıoğan 

Fevzi Firincjçioğlu : 
T. B. M. Meclüsâ. Birinci Dönem 
Diyarfoaflnr Mileltveîkili 

Kıızı : Nözalhe Pirinççioğlu 

FuıatUımay : 
T. B. M. Meclilsıi Birinci Dönem 
Bolu Milletvelklli 

Kızı : Fatma Mtübeşışer Uanay 
Hacı Altın er : 
Kore savaşında üstün kahraıman-
lıJk gösteren Mehmetoğlu 

Aylık 
tuftaırı Dayandığı kanunim Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

300,00 5981 20.6.1952 810,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

87,50 .5269 15.12.1948 519,74 

500,00 1062 1.8.1968 1 000,00 
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Ay 
tuta 

Aylı/k saMpîeırinin isimleri L. 

Hüseyin Hacım : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karasi Müiletveikili 

Kızı : Zeynep Nezade Eken 175 
II. Hilmi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön«m 
Van Milletvekili 

Kızı - M. Huriye Vamer 87 
Kızı :' Nehahat Konuk 87 

Hacı Bedir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Kızı : Bedriye Turanlı 175 

Hala HuM1 Ayduk : 
T. B. M. Meel&si Birinci Dönemi 
Siirt Mil'öüvekiılii 

OEızı : Safiye Ayduk 175 
Hakkı Suitekdın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Niğde Milletvekilli 

Eşi : HaJtice Sufoeikm 87 
Kızı : Saddye Yazgan 87 

H. Sıdjdıik Haydari : 
T. B. M. Mecldisi' Birinci; Dönem 
Van Milletvekili 

Eşi : A. Fatee Haydari 175 
Bamdi Karlık :( 
Denizli Kotmiseri 

Eşi : Fevziye Karlık 65 



Ayflalk saMplerânin isimleri 

Hüseyin Aksu : 
T. B. M. Meclisi Birincd Döneım 
Erzincan Milletvekili 

'Hüseyin Hüsnü Oraktçıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinoi Dönem 
BiitÜis Milletvekili 

Kızı : Ulviye Orakiçıoğlu 

Haıkfcı Hamft Uıluıkan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop .Miiletiveküli 

E$i : Hiıkmelt Ululkan 

Haif ıız MeJhımıeıt Engin : 
T. B. M. Mecffiısi Birinci Dönemi 
Tnaltaaom MdılLetivtMli 

KDZI : Meliha Engin 
Hacı Süleyman AJkgün : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
îzmir MüleHsvelkiild 

Kızı : Fatma Bilgen 

Hüseyin : 
'T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Eliâızığ Miılleıtivdkili 

Kıızı : Fatma ö<z 

Haf* Aibdufllaih : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Izmiiıt Miletıveikdll 

Eşi : MJalkibuıle Tezemir 

Aylık 
tutanı Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. Tasrihi L. K. 

350,00 5269 15.12.1948 2 390,00 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 
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Ay'lılk aaMplerânin isimleri. 

Hasan Tahsin : 
T. B. M. Meclisti Birinci Dönem 
Antalya Milletovektüli 

Kuzı : RuMye Süremkök 

Hacı Fevzi Celaiyir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı : Bafbdıa Odalbaşı 

Hüseyin Hüsnü Işık : 
T. B. M. Meclisi Birincd Dönem 
tsibaıılbul Millötrvetkâli 

Eşi : Emine Işik 
Kızı : Fafbmıa Davran 

Halil Ibraihim : 
Şehit Çarkçı Yüdbaşı 

Kızı -. îc'lâil 
Kızı : Necibe 
Oğlu : CeMJldttin 

HayruJMı : 
Maraş Uluımd Riyaziye Muallim 

Eşi : Ayşe Erlkan 
Hüseykı Aydın : 
Abuiıslaih Köyünden 

Eşi : Hanilfe Aydın (1) 
Kıızı : Mülvedldet (2) 

(1) Kaydı hayat şartıyle 
(2) Bekâr olduğu müddetçe 



Aylık 
tutan Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayîfaik saMplerindn isknier^ L. K. No. Taırihi L. K. 

Haranı : 
Gaybubeti tabalkfcuk eden 

Eşi .-Nafi&Atay (8) 150,00 6857 512.1956 425,25 
Kızı : Fataıta Atay (2) 150,00 6857 5.12.1956 425,25 

Hamıza Hayati : 
T. B. M. Meclisti Bdriaııedl Dönem 
Menteşe Mületivekıiıli 

(Kızı : Hatice Melek Memteşe-
oğlu 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

HaikJkt Uinıgan : 
T. B. M. Meclisi Bdrinıol Dönem 
Van Millertıvelkili 

Kızı : Ayten Ungam 87,50 5814 18.7.1951 519,74 
Kızı : ZiMiye Umgan 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

Hamıdi Apaydın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Amasya MİMlelıvıe'kaflii 

Kazı : Nimet Kuran 175,00 5814 18.7.1951 992,24 
HilmaKaüaç : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönemi 
Kayseri Mlletfevekili 

Eşi : A. Faika Ealaıç 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Halil LtoraMımı : 

T. B. M. Meclisi Birimci -Dönem 
îamit cMaHetrekttli 

Kusa : Nazimiye Candıar 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

(3) Kaydt hayat şarhyle ve dul kaldığı müddetçe 
(2) Bekâr olduğu müddetçe 
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A 
tu 

Ayihlk sahiplerimin isimleri L 

Hüdeyinı : 
T. B. M. Meclisi Birimci DötDetm 
Kozan MüitelövieMli 

Kıza : GMîzrikîe Köüsaal 17 
Hüseyin Onur : (1) 
28 Nisan 1Ö60 da îstfiaribul Beya-
znt Meydanındaki n'iimıayâgfte ba
cağımı kaybeden 150 

Hulusi KultJuioğliu : 
T. B. M. Meclisi (Birimci Döoıem 
Aifyota Milktövelkıilli 

Kızı : Türfkân Kntluoğluı 17 

Haindi Yılmaz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Genç Müetvekili 

Eşi : Lâtife Yılmaz 8 
Kızı : Suplıiye Erdemli 8 

Hasan Hüsnü Saika : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Trabcaom Milletvekili 

Eşi : Emine Melâbat Saika 17 

Hilmi Çayııriatoğlu : 
T. B. (M. Meclisi Birimci Dötuem 
Ankara Milletvekili 

Kuza : Ayşe Nuriye öızarelan 17 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe. 



Aylık 
tutan Dayandığı kanunun Tutan 

AyiMk saMpletrininı îedmieıri İL. K. No. Tarihi L. K. 

Halit Aıkmansu : 
Millî Mücadelede fevikalâdje hiz-
meltilerî ıgörülen 

Ki» : Neıtmin, Akflmatasoı 500,00 41 1.4.1962 1000,00 
Hasan Taraştı : 
T. B. M. Meclisi Biritoci D&ıfeon 
Deniasli MilletivelMIi 

Kizı : Hatice Taraflı 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Haydar Aralan : 
T. !B. M. Meclisi BiriSnei Döaeım 
îgel Miiletövefcıli 

Eşi : ıMeMke Arslan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kıza : Suizan Arşla© 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Hamut Karaoömjanoğla; : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
Bdiga MüleıtJveMli 

Egi : MKkıtenvier 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
BDaiH : 
T. B. M. Meclîsi B i r M Dö&ema. 
Burdur Mdllötıvefkili 

Kızı : Naile Arus 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Hasan Basni : 
T. B. CM. Meclisi Birilocİ DöoHsm 
Karası Mlletvelkiili 

Egi : Naamiy* Çaoltay 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
İbrahim Turhan : 
T. B. M.. 'Meclisi Birimci Döoıem 
Mardin MMleftJvetoülii 

Kuza : Nıeriıman Turchan 87,50 5269 1512.1948 519,74 
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AyfoSk saMpterinân isimleri 

İsmail Naamı : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dötiıenı 
Erzurum Milletvelkili 

Eşi : Estmıa Nadime Sanıvar 
Kızı : F,alhriye Mutlu 

İsmail Suphi Soysallıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöLnem 
Burdur MMletövekili 

KÎZÎ : E. Gönül ıSoysailtooğlu 
Eşi : E. Mümine Soysalıoğlu 
Kızı :H. inci Tökgöz 

İbrahim Hakkiı : 
T. B. M. M'eclisi Birinci Dötuem 
Ergani Milletvekili 

Kızı : Mü/hüfbe Akgütı 
Kızı : Nesligür Akgün 
'Eşi Naide lAfcgiiıı 

î. Remzi : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
İsparta Milletvekili 

IKızı : !F. Beımiba Başar 

İbrahim Cevdet : 
T. B. İM. Meclisi Birimâ Döuıem 
Karasi Miüilettvelkili 

Kızı : iNafiLa Sanib'eyler 
KIKI : Zarife Yağcılarlıoğlu 



Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tariki L. K. 

îbrtahim Ruşen : 
T. OB. M. Meclisi Birinci Dötıean 
Gümüşhane Milletvekili 

Kızı : Saadet MısıdboğİTi 87,50 52G9 15.1.1948 519,74 
Kuzı : Safiye Murathan 87,50 5269 15.1.1948 519,74 

İhsan Hami t Tiğrel : 
Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti üyesi 350,00 5269 15.1.1948 2 390,00 
İsa Güneş : 

EleşSkirit Molla Süleyman Köyün
den 

Eşi : Güliçiçelk Güneş 
Kuzı : Hatice Güneş 

Ivom;ail; Bahadır Demir r 
Amerika'nın 'Los Angeles şehrin
de 'görevli ilçen katledilen 

Eşi : Melek Bina Demir (1) 
Kâzım öızalLp : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döa'eım 
Karasd Milletvekili 

Eşi : Müveddet Özalp 
Kadri Oktay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dckıem 
Siirt Milletveikili 

Eşi : Bahriye Ofctay 
Kızı : Palıriye Soydan 
Kıızı : Cavide Yasa 

200,00 
50,00 

1500,00 

175,00 

58,33 
58,33 
58,33 

780 
780 

1936 

5269 

5269 
5269 
5269 

22. 5 .1967 
22. 5 .1967 

24.2.1976 

15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

200,00 
50,00 

1500,00 

992,24 

346,50 
. 346,50 

346,50 

(I) Hayatta kaldığı sürece 
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t 
Aylık sahiplerinin isimleri 

Kemal : 
Boğazlıyan Kaymakamı 

Kızı : Müzehher Sel 5 
Kızı : Müşerref Güren 

Kemıa,! Kalip'çıoğ'lu : .(1) 
İstiklâl Savaşına katılarak em
sallerinden üstün basan gösteren 5 

Lütfullah Yetkin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
Malatya Mill^tvellîıiıli 

Kızı : Mafcbule Yetkin 1 

Lütfü Tiğrel : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

Kızı :Seniye Piri neci oğlu 1 

Mehmet Esat : • 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmir Milleıtive'kili 

Eşi : A. Feheda Bozkurt 
Kızı :AyBo.zkunt 

Müfit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kırşehir Milletvekilli 

Eşi : Saliiha Teslime Kurutlu-
oğlu 1 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe.. 



Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık sahiplerinin isimleri L. iv. No. Tarihi L. K. 

Mehmet Ali Ulusal : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döoıeım 
içel Milletvekili 

Kızı : Sakine Tüznıen 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Mazhar Germen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Aydın Milletvekili 

Eşi : Mürşide Germen 175,00 5269 15.12.1948.. 992,24 

Mehmet Vasıf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Sivas Milletvekili 

Kızı : Ay t elcin Karaikuıl 
Kızı : Emine Türlkân Karakul 

Mehmet Şerif : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Kızı : Nimet Nefise Kayhan 175,00 5269 15)12.1948 992,24 

Mehmet Şamlı Baydıar 3 
Amerika'nın Dos Anıgıeles şehrin
de ıgıörevli iken 'katledilen 

ÎHşi : Naâfo Güntar ©ayılar (I.) 1500,00 ' 1936 24.2A97-6 1500,00 

{Kızı : ı.Ayş.e İS afiye Leylâ Bayn 
«Lar (1) ! 1000,00 19,% 24.2.1976 1000,00 
JCııza : A ^ ı a n B a y d a r <!) 1000,00 1936 24.2.19745 1000,00 

(7) Hayatla kaldığı sürece 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12,1948 519,74 

Ç / 1 0 -

Aydık sahiplerinin isimleri 

M. Ali Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kütahya Milletvekili 

Eşi : S. Melâhat Barlas 

Mustafa Batıp Soylu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Niğde Milletvekili 

Kızı : Vusla-t Süel 

Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karahisaırısahip Milletvekili 

Eşi : Servet Koç 

Mehmet Raıgıp Topala : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Amasya Milletvekili 

Kızı : Veliye Topala 
Kızı : E. Bahire Topala 
Kızı : A. Samİmc Gür 

M. VehJbd : 
T. (B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Niğde Milletvekili 

Kızı : Düriye Alkoç 

M. Rifat Arkım : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Tokat Milletvekili 

Kızı : Noelfı Arkım 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin! isimleri L. IC No. Tarihi L. K. 

M. Sadık Sevtekin : 
T. ıB. M. Meclisi Bilinci Dötıem 
Kırşehir Milletvekili 

SKız! : Semiha Leman Sevtekin 87,50 5814 18.7.1951 519,74 
Kı-zı : Semiiha SevteMn 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

M. İSabri Baysan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siirt Mi'Betvekilli 

Eşi : Şefika Baysan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Sıdıka Öcal 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Mehmet Karaerıkeîk : 
Mehmetoğlu 120,00 6390 11.3.1954 340,20 
Mehmet Emin özserdar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döoıem 
Ergani Milletvekili 

Kızı : Naciye özserdar 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Mehmet Necip GKiven : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dıöaıem 
Mardin Milletvekili 

Kıızı : Makbule Muitlu 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Muikrime Beşkardeş 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Mehımet iSı/rn : 
T. B. M. Meclisi Birinci D&ıem 
Sivenek: Milletvekili 

aSJizı : Leman Tayanç 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Mus&adia Lûtifi Azer : 
T. B. M. Meclisi Birdaucî Dönem 
Siverek: Milletvekili 

Eşi : F. Naimıe Azer, 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Ç / 1 1 -

A 
tu 

Aylık saMpleriıninı isimleri L. 

M. Emin LekiOd : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dötıiem 
Erzincan Milletvekili 

Eşi : Firdevs Lekili 4 
Kızı : Seniha Tülmelaike öz-
kutlu 4 
Kızı : ReSyetükıelhra Özyiğit • 4 
Kızı : M. Tülmülk Lekili 4 

Mehmet Tevtfiik : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döüjenı 
Erzincan Milletvekili 

Kızı : M a k M e Şehsurvar 17 
Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birinci DröLiem 
Gümüşhane Milletvekili 

Kızı : iMelâhat Üçüncü 17 
Musitaf a Sırrı Atay : 
'T. B. M. Meclisi Birimci Diötıem 
KaraiMsarTŞ'arlki Milletvekilli 

Kıızı : Ulviye Yurdakul 17 
Mehmet TaJhir Kucur : 
T. B. M. Meclisi Birimci J>domL 
İsparta Milletvekili 

Kızı : Turna Kucur 5 
Kızı :özten Kucur 5 
Kızı : Türkân Kayal 5 

M. Vasfi. : 
T. B. M. Meclisi Birinci Böaem 
Karajhisarışarki Milletvekili' 

Kızı : Ayşe Erdoğdu 17 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık saMpleramiıu isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Mustafa Derman : 
T. B. M. Meclisi (Birimci Döoıem 
Gümüşhane Milletvekili 

Kızı : F. Nigâr Derman 175,00 52G9 15.12.1948 992,24 
M. Salih Yeşil oğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaiem 
Erzurum Milletvekili : 

E$i : Fethiye Yeşiloğlu , 87,50 5269 15.12.1948 619,74 
E§i : Fatma Yeşiloğlu 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Memduh Necdet Erberk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dfoem 
Şarkikarahisar Milletvekili 

Eşi : Hatice Erberk 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Ülker Kılmç 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Mesuıt Benli : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöLienı 
Şarikikaraihisar Milletvekili 

Eşi : Meziyet 87,50 5814 18.7.1951 519,74 
Kızı : Dijle Benli 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

Mehmıet : 
Kore Türk Silâhlı Birliği Aşçısı 

E§i : Satı Akman 100,00 6576 29.5.1955 300,00 
Mehımett Necati : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötıem. 
Lâzüstıan Milletvekili. 

Kızı : Mesture Memişoğlu 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
MeJhmet Hulusi : 

T. B. M. Meclisi Birinci Döaıeım 
Kastamonu MilletvekiH 

Eşi : Ayşe Erdemir 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Ç/12 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

M. Vastfi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Tokat Milletvekili 

Kızı : Hikmet Meriç 
Kızı : Nefise Süsoy 

Mevlüt Meriç : 
5 . 3 . 1971 tarihinde Orta - Doğu 
Üniversitesinde meydana gelen 
silâhlı çatışma sonunda şehit olan 

Annesi Seher Meriç (1) 
Kızı : Meryem Meriç 
Eşi : Fatma Şahin 

Mustafa Fikri : 
'T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
Mersin Milletvekili 

Kızı : A. Zerrin Arıkoğlu 
Kızı : Ülker Alkaya 

Mehmet Faik Alitay : 
Manyas ilçesinden 
Mehmet Kaya : 
İğdır İlçesi Başkurt Ömer Kö
yünden] 

Mehmet Şahin i 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
'G aziantep Milletvekili 

Kızı : Halise öaâjöver 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 



Aylık 

Aylıık sahiplerinim isimleri 

Mustafa Fevzi : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

•Kazı : Vecibe Oltulular 

tutarı 
L. K. 

175,00 

Dayan 
No. 

5269 

dığı kanunun 
Tarihi 

15.12.1948 

Tutarı 
L. K. 

992,24 

Mustafa : 
T. tB. M. M. (Birimci Dönem 
&ivas Milletvekili 

'Kızı : Emine Naiciye Peşkir-
cdıoğlu 

Mehmet Akif : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı : iSuat 
Kızı : Faıtma Oeımile Doğrul1 

Mustafa Fehmi : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

•Kızı : Esma Yalvaç 
' Kızı : Ayşe Hesma Akman 

Necati Kutoıla : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döaem 
Bursa Milletvekili 

'Kızı : Şükriye Kuamla 
KDZI : Vasıf iye Kuanla 

Naci Tabir Nuri : 
Ülkeımz lehine yararlı hizmetler
de 'bulunan 

üEsi : Rüveyda Tuna Talürova 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

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 

1000,00. .1978... 6.4.1976 1000,00 

13 — 

A 
tu 

Aylı/k sahiplerinin isimleri L 

Neemetltin : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöVıem 
Sürt Milletvekili 

Kızı : Safariye Şendıır 
Kızii : Suphiye özeatı 
Kızı : Mihrunisa İsmet Bediik 5 

Nuri : 
Vatanî hizmet yapmakta iken 
gay!buibeti taihalkkuık eden 

Kızı : Fethiye Yeniay 27 
Kızı : Munise Yeniay 27 

Numan Ustalar : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
îstadbul Milletvekili 

Eşi : Cemile 17 

Naci Karaali : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı : Enise Karaali 17 
Nuri Bulman : (1) 
istiklâl Saıvaşında yararlık gös
teren 50 
Osman Uşaklı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletvekili 

Kızı : Saliha Çıngıühoğlu : 8 
Kızı : Memduha Çelebi 8 

(1) Hayatta bulunduğu müddetçe 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. Tarihi 

Tutarı 
L. K. 

Osman Salmanlkurit : 
istiklâl Savaşıma Milis olarak ka
tılan, üstün hizmet ve yararlık 
gösteren Reoepoğlu 
Osman Kadri Bingöl : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Kızı : Fahriye 
Osman : 
Camili Bucağı Düzenli Köyifcuden 

Annesi : Hatice Balcı 
Rasiim Celâtettin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gelbeldlbereket Milldtvekili 

Kızı : Nilüfer Azize öztekin 
Kızı : Mihrunisa Azize Turgay 
Kızı : Fikriye Azize Öztekin 

Rüştü BoKkurt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Maraş Milletvekili 

Kızı : Şefika Şalhaıı 
Raiıf Dinç : 
Sivas KonıgreSanoe seçilen Temsil 
Heyeti Üyesi 

Eşi : Fatma Bediiye Ddnç 
Kızı : Nıçlbdl'e 

Bieşaıt, : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Sarulhan Milleıtivekili 

'Kızı : Afifie Ayfoıart 

400,00 1442 13.7.1971 400,00 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

200,00 870 22/5.1967 200,00 

43,75 5814 18.7.1951 259,86 
43,75 5814 18.7.1951 259,86 
43,75 5814 18.7.1951 259,86 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

58,33 5269 15.12.1948 346,50 
58,33 5269 15.12.1948 346,50 

175,00 52G9 15.12.194& 992,24 

/ 1 4 -

Aylık siahipl erinin isimleri 

Rasih Kaplatı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya Milletvekili 

Kızı : Fatma Kaplan 
Rauf Be-nli : 
Rize Mebusu 

Eşi : Binınaz Benli (1) 
Kızı : Melâhat Benli (2)| 

Rıdvan Hiisrev Gerede : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Tralbzon Milletvekili 

Eşi : F. Lâmia Gerede 
Ragıp Soysal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kütahya Milletvekili 

Eşi : Safiye Soysal 
Rıza Vamılk Uras : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Millettvekili 

Eşi : Zehra Uras 
Ragıp Yoğun : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 

Eşi : Cevahir Yoğun 
Kuzı : Fetihle Yoğutı 

(1) Eytam ve eramil aylıkları 
ği takdirde kesilmek üzere kay 
edinceye kadar. 

($} Hayatta bulundukları müddetçe 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayu.uk sıahiplerdaıin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Raf et Belen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem. 
î»s*»ir Milletvekili 

Eşi : Perihan Belen 175,00 5269 15.İİ2J1948 992,24 

Rüstem Hanişoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Milletvekili 

Kızı : Vaısfiye Özarslan 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Rıza Hacıoğulları : 
Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
(köyünden 

Eşi : Oülzade Hacıoğlu 200,00 870 22.5.1967 200,00 
Kızı:Rabia 50,00 870 22.5.1967 50,00 
Kızı : Bedriye 50,00 870 22.5.1967 50,00 

Rezzak Altun : 
G-öle Çayıribaşı Bucağı Yeleçli 
Köyünden 

Eşi : Esma 200,00 870 22.5.1967 200,00 

Reşit Ağa Ağar : 
T. B. M. Meclisi Birinei Dönem 
Malatya Millötrveiküi 

Kızı : Emine Ağar 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Emiş/en Emre 87,50 5269 15.12;1948 519,74 

Sait Üçok : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Çanıkırı Milletvekili 

& a : A%e Sönmezer 175,00 5269 15.12,1948 992,74 

Ç/15 -

Aylık sıaMpletinin isimleri 

SaJbit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletvekili 

Eşi : Semiha Gözügeçgel 

Sökmen Öülitelkin : 
28 Mayıis 1960 gecesi bir kazaya 
kurfban giden 

Balbası : Ali Gültekim (1) 
Annesi : Kadriye Gülıtekin (1) 

Salih Atalay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem, 
Sürt Milletvekili 

Kızı : Şükriye Ekini 

SadikÜniver : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Aydın Milletvekili 

E§i : Sndıka Ünver 
Kızı : Nazire Sufttanıoğluı 

Salih Hayal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Urf a Milletveilrili 

Kızı : Şefika Kanlı 
Kıza : Naime Bilgin 

Server AihısSka Altalbeyoğullaraj : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönean 

İl) Hayatta dulunduMan müddet 

http://Ayu.uk


Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutan 

Aylıık sahiplerinin.' isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

T. (B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Ardatan Milletvekili 

E§i : Seniye Ahıslka 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

SamiArfcaü. : 
T. ıB. M. Meclisi Birinci Dönem. 
içel Milletvekili 

E§i : Fatma Talia Arkan -175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Süleymıaın Sadi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem. 
Beyazıt Millefcveûrili 

Eşi : LûtEiye Acaıfoay 175,00 5S14 18.7.1951 992,24 

Salim. Kundak : 
Yuırtt dışında vatanı için üstün 
hizmetleri göçen Hasanoğlu 350,00 684 16.7.1965 350,00 

Siözad Saover : 
İstiklâl Savaşıma katılarak em
sallerine nazaran üstün (başarı 
gösteren Alioğlu 500,00 680 16.7.1965 1 000,00 

Sel&hattin. Eöseoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mİersin. Milletvekili 

Eşi : NebiLe- 175,00 5814 18.7.1951 992,24 

Sül'eyımıaaı Sırrı Içöz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yoızgaıt Milletvekili 

Kızı : Kadriye Aksoy 175,00 5269 15.12.1948 992,74 

0/16 — 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Süreyya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sarahati Milleitvelkili 

Eşi : II. Modiha Yiğit 
Kızı : 1. Canan Yiğit 

Süleyman Sırrı : 
Nafia Ydkili 

Eşi : Elüünan Aral 
Selim : 
Şehiıt Yüzlbaşı 

Eşi : Hükmet Yörük 
Su alt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kastamonu Milletvekili 

Eşi : II. Mefharet Soyer 
Servet AJkdağ : 
T. B. M. Meclisi Birmci Dönem 
Bursa Milletvekili 

Eşi : E'mıine Akdağ 
Salman Pak : 
Millî Mücadelede yararlık göste
ren 
Seniha Yediç : 
Millî Emniyet hizmetleri emrin
de yararlı hizmetleri geçen 

Şaiban Vehbi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönean 
Bitlis Milletvekili 

Eşi : Beihiye öztekin 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Şevki Göklevent : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
içel Milletvekili 

Kızı : Lütfiye Şevki Gök 

Şükrü Çelikkalay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Afyon Milletvekili 

Kızı : Düniye özlbaşaran 
Kızı : Sadiye Sarısoy 

Şevket Pelker : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Kızı : Ayşe Erdoğdu 

Şevket Bay azıt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bayaızıit Milletvekili 

E§i : Saadet 
Şevket Kurt t 
27 Mayıs/ta ayağını kaybeden 
Şevket Candemir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı : Nezihe Tanyolaç 

§akir Kmacı : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Ankara Milletvekili 

Kızı Naciye 'Çubukçu 

Aylık 
tutan Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 1.4.1973 '992,24 

87,50 5814. 18.7.1951 519,74 
87,50 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 

175,00 5269 1,5.1971 992,24 

Ç / 1 7 -

A 
tu 

Ayilik sahiplerinin isimleri L 

Turan Emeksiz : 
Şehit 

Annesi : Zeynep 35 

Talât : 
Sadri Eshak 

Eşi : Hayriye Bafralı 15 

Tahir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmit Milletvekili 

Eşi : Gamide Barlas 17 

Tevfiik Gençltürlk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Dersim Milletvekili 

Eşi : Hatice Genejtürk 8 
Kızı : Hidayet Inceoğlu 8 

Tevf ik Rüştü Araş : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 

Eşi : H. Behire Araş 17 

Vehbi Dolak : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Balıkesir Milletvekili 

Eşi : Saffet 17 

VeliSaMcgil : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur MiHetrvekili 

Kızı : inci Saltıkgil 17 



Aylık 
tutan Dayandığı kanunun. Tutan 

Aylıık sahiplerindin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Veysel Rıza : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Guîmüşhane Milletvekilli 

Kızı : Refika Başar 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Kızı : Saadet Kantek 98,33 5269 15.12.1948 346,50 
Kazı.: Sahure Ataç 58,33 5269 15.12.1548 346,50 

Yusuf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Denizli Milletvekili 

Km : Müzeyyen Kızılıpk 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Zehra Bankaya 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Yasin Haşimıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Milletvekili 350,00 5269 15.12.1948 2 390,00 

Yusuf Kemal Tengirşenk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kastamonu Milletvekili 

Kızı : Nazlı Tengirşenk 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Üllfeer Tengirş'enk 87,50 5269 15,12.1948 519,74 

Yakup Örgü : 
Van ili Tımar Bucağı Gedik 
Bulak] Köyünden 400,00 870 22.5.1967 4ÛO,00 

Yasin Kutluğ : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 

Eşi : Saliha Kutluğ 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kâzı :ö . Muzaffer Gökçe 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Ç/18 -

Aylık sıahiplerinin isimleri 

Yahya Kaptan : 
Kuvayi Milliye Komutanı 

Kızı : Fikriye Günden 
Kızı : Muzaffer örencik 

Yusuf Ziya özer : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çankırı Milletvekili 

Kı<zı : Munise 

Yusuf Çelik : 
Hopa İlçesi Başofoa Köyünden 

Eşi : Katıma Malkfbule Çelik 
Yusuf Bahri Tatlıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat Milletvekili 

Kızı: Fatma Suray (Tatlıoğlu) 

Zehra Karluova : 
Yunus Eşi : (1) 

Ziyaettin Başaran : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Eşi : Sıdıka Başaran 

Kızı : Faltümetülzehra Başa
ran 
Kızı : E. Lûtfiye Başaran. 

(1) Hayatta bulunduğu ve dul 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Ziya Gtökalp : 
Kıızı : Hürriyet (2) 

(2) Teehhülüne kadar 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. Tarihi L.r K. 

178,50 518 11.11.1340 506,05 

Aylik sahiplerinin isimleri 

Zekai Apaydın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Bonem 
Adana Milletvekili 

Kızı : Fatma Apaydını 1 
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Kanun 
No. 

1050 > Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 ncı maddcerinde gösterilen 
5209{ hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 

1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus Adana demiryolları ve Hıydarpaşa Lima
nı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası arasında niün akit 4 kıt'a ihti 
lâfname ve merbutanın tastiklerine ait Kanun. 

2182^ Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz icrasına dair olan 1219 sayılı Ka 
2876( nuna eklenen ve eki Kanun. 

2510 İskân Kanununun 40 ncı maddesinde gösterilen hizmetler 

2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uz
manlara ait Kanun. 

2832 Miliî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde kullanı
lacak yabancı devlet tabaasmdan mütehassıs ve ustalarla yapılacak mu
kaveleler 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, öğretmen, 
mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkın
da Kanun. 

5368 Verem savaşı hakkında Kanun. 

5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu mad
desinde belirtilen işler. 

560? Tapulama Kanunu. 

Kanun 
No. 

6128) Yeni radyo istasyonlarının 
6588 C tevsii ve takviyesi için gele 

kında Kanun. 

6181 İltisak ve kuşak hatları inşa 

6059) Doğu vilâyetlerimizde kur 
6373 i lecek yıllara sari taahhütle 

6200 Devlet Su İşleri Genel M 
nunun 37 nci maddesi. 

' Limanlar inşaatı hakkında 
7305$ 

6594 Karadeniz Teknik Ünivers 
ması hakkında Kanun. 

6595 i Ego Üniversitesi adiyle b 
6461 geçici 4 ncü maddesinin d 

6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
nizli vilâyetlerinde 1955 -
lere yapılacak yardım hakk 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Ay 
na gelen yer sarsıntısından 
Kanun. 

7256 Türkiye Atom Enerjisi Pr 

165 Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilâveten yeni bir teknik ok 



Kanun 
No. 

186) Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek yıl-
338 C lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun. 

222] 
308 | 
353 l İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 
68 I 

1731J 

351 Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu. 
527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun. 

1601 Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerinin yenileştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında Kanun. 

Kanun 
No. 

6165] 
70271 İstanbul Opera binası inşaatının H 
7306 f kında Kanun. 
350J 

1904 Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yenid 
reçlerinin yenileştirilmesi amaciyl 
yıllara geçici yüklenmelere girişm 
yılı Kanunun bazı maddelerinin 

1632 Jandarma Genel Komutanlığının 
lâh, araç ve gereçlerle donatılma 
ma Genel Komutanlığına gelece 
yetkisi verilmesi hakkkında Kanu 





H - Cetveli 
(6245 Saydı Harcırah Kanununun 33, 34, 45 ve 50 nci Maddeleri 

Gereğince Yerilecek Yurt ÎÇi ve Yurt Dışı Yevmiyeleri ile 
Tazminatları Gösterir Cetvel) 



H — CETVELİ 

I - Yurt İçi Seyahatlerinde Yerilecek Yevmiye 

(Madde : 33) 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 

Başbakan 
Genelkurmay Başkam 

Bakanlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 

Kuvvet komutanları 

Memurlar : 
Kadro derecesi 1 olanlar 

Kadro derecesi 2 ve 3 olanlar 
Kadro derecesi 4 olanlar 

Kadro derecesi 5 ve 6 olanlar 

Yevmiye 
miktarı 

Lira 

160 

160 
150 

150 

140 

140 

110 
90 
75 

60 

Kadro derecesi 7 olanlarla daha aşağı dereceli kadrolardan ay

lık alanlar 50 

C) Müfettişler ve yevmiyeleri (bunlar gibi hesaplananiaırdan : 

L teir il sınırları içinde denetim hizmetini yürütenlere : 75 

2, Bir böîge veya TPürlkfiye çapında denetim hizraetinÜ yürütenler : 1215 

H/2 — 

II - Yurt Dışında Yapılacak 

(Mad 

Harcırah Kanununun 34 ncü mad 
lacak; daimî vazife seyahatleri yle, muv 
mur veya hizmetlilere ödenecek yevm 
lecek miktarlara esas olacak katsayıla 

Yukardaki 1 numaralı kısmin (A) 

Kadro dereceleri 1 - 3 olanlar için 

Kadro dereceleri 4 - 5 olanlar için 

Kadro dereceleri 6 ve daha aşağı 

III - Yurt İçinde Y 

(Mad 

1. Kadro dereceleri 6 veya daha yük 

2. Kadro dereceleri 7 ve daha aşağı o 



H/3 

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 

75 
65 
60 
50 

Kadro 
dereceleri 

6 
7 
8 

9—15 

(3) SAYILI 

50 nci maddenin 3 numaralı bend 

dastro personeli ile 766 sayılı Kan 

zılı tapulama hâkimi ve diğer pers 

a) Tapulama hâkimleri 

b) Grup kontrol başmühendis ve 

hendisler, harita uzmanları 

c) Tapu fen amir ve memurları, 

arazi ekip şefi, nirengi grup 

kontrol memurları, fen amir 

posta tapu memurları 

ç) Teknisyen yardımcısı, fen mem 
mur ve daimî hizmetliler (şofö 

d) YaiHİımcı sınıf personeli 



Günlük 
taaoatinat 
miktarı 

Lira 

2 — 50 noi maddenin 4 numaralı bendıinıde yazılı olanlar : 
a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

f) 

g) 
h) 

Kaldiro derecekri 4 oianlar 
Kadro dereceleri 5 olanlar 

Kadro dereceleri 6 olanlar 
Kadro dereceleri 7 olanlar 

Kadro dereceleri 8 olanlar 
Kaidro detecetafli 9 olumlar 

Kadro dereceleri 10 olanlar 

Kadro dereceleri 11 ve daha aşağı olanlar 

45 
40 
40 
40 
35 

35 
35 

30 

50 nci maddenin 5 numaral ı b e 
a) K a d r o dereceteri 2 olanlar 
l>) Kaidro dereceleri 3 olanlar 
c) Kadro dereceleri 4 olanlar 
d) Kadro dereceleri 5 olanlar 
e) Kadro dereceîeri 6 olaûlar 
f) Kadro dereceleri 7 olanlar 
g) Kadro dereceleri 8 utanlar 
h) Kadro dereceleri 9 olanlar 
i) Kadro dereceleri 10 ve daha 



T - Cetveli 
(Kurumların Saünalacaklan Taşıtların Ortalama 

Satınalma Bedellerini Gösterir Cetvel) 



Sıra 
No. Taşıtın cinsi 

1—a Diiradk 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 Arazi 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 arazi 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 kişilik) 
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 2ü kişilik) 
26 Kamyon şasi kalbin tam yüklü ağırlığı en az 3 501 Kg. 
27 Kamyon şasi kahin tam yüklü ağırlığı en az 7 500 Kg. 
28 Kamyon şasi kalbin 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 

Diferansiye 

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 
6 X 4 
4 X 2 



— T/3 — 

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 yapılmak üzere) 
37 Motosiklet 60 - 100 cc. Mık 
38 Motosiklet 100 - 200 cc. lifle 
39 Motosiklet 200 - 250 cc. ik . 
40 Motosiklet 600' cc. lilk (Sepetsiz) 
41 Motosiklet 600 cc. I k (Sepetli) 
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) 

Diferansiyel 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 

— 
4 X 2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 X 4 
4 X 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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R — 

100 — PERSONEL GİDERLERİ : 

110 — AYLIKLAR : 

a) îîgi mevzuatına göre ödenecek Devlet memurları aylıkları, aske
rî personel aylıkları, öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları ay
cıkları; 
— 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 karşilıkları: 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasıyle 15 nci maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına (1101 saıyüı Kanunun ek 
4 ncü maddesi hükmü dikkate alınarak) yapılacak ödemeler, 

c) Gösterge üstü ödemeler : Müktesep haktan sayılan (1000) üstü 
gösterge karşmkları ve kanunları gereğince gösterge rakam
larına eklenecek 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 ve 600 ek gösterge 
karşılıkları; 
d) Emsal farkları : Yabancı memleketlerde çalışan Devlet memur
ları ve askerî personellin aylık emsal farkları, 
Bu [kalemden karşılanır. 

120 — SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERÎ : 
a) Sözleşme İle istihdam edilecek personelin sözleşmeler çerçevesin
de ödenecek ücretler, yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimizde istih
dam edilecek yabancı uyrukluların ücretleri ile sözleşmeler ve ma
hallî mevzuat ile örf ve adet gereğince yapılacak her türlü ödemeler 
ve inltilba'kı yapılamayan Türk uyruklu personellin (ilgili mevzuatına 
göre inlbibaikları yapılıncaya kadar) ücretleri, 

b) NATO porejesi ile ilg 
talaasına istinaden Bakanla 
personelin sözleşme ücretle 
leşmeli teknik personelin 
cak her türlü ödemeler (ka 

c) Yabancı uzman ve yard 
ücretler ve ücret dışı her türl 
d) Mevzuatı gereğince Sos 
ve kesenek karşılıkları, 

Bu kalemden karşılanır^ 
Ancak, sözleşme ile istihdam 
yardımcılarının mevzuatına 
istin kakları Maliye Bakanlı 
Ba'kanlar Kurulunca tespit o 

MİT'in sözleşmeli olarak is 
türlü istihkakları Başbakan 

İŞÇİ ÜCRETLERİ : 
İş Kanunu kapsamına gire 
reğinde aylık ücretleri, ek ö 
kavt kanunları gereğince m 
ödemeler, aynî ve nakdî ya 
lışma karşılıkları; mevzuatı 
ödenecek prim ve kesenek 

SOSYAL YARDIMLAR : 
a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 

c) Ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardımı : İlgi 
Kanun hükümlerine göre yap 



e) Giyecek yardımı : 31 . 10 . 1972 tarih ve 7/5314 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına ek olarak yayınlanan «Devlet Memurlarına Yapıla
cak Giyecek Yardımı Yönetmeliği» ve bu Yönetmeliğe ek olarak 
13 . 11 . 1975 tarih ve 7/10845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür
lüğe konulan ek Yönetmeliğe göre yapılacak yardımlar ile satınal-
ma. yaptırma, diktirme giderleri ve bunlara ilişkin her türlü gi
derler, 

f) Yiyecek yardımı : İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine gö
re ödenecek yiyecek yardımı, 

g) Diğer yardımlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI ı 
a) Huzur ücreti : Vergi kanunları gereğince kurulacak komisyonla-
ların, ziraî kazançlar Merkez Komisyonunun, 261 sayılı Kanuna 
müsteniden 'toihaz olunan 5 . 1 2 . 1963 gün ve 6/2453 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı gereğince kurulacak komisyonların, 2613 sayılı Ka
dastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kurulan kadastro komis
yonlarının memur ve memur olmayan üyelerinin huzur haklan; satış. 
artırma ve eksiltme komisyonlannda bulunacak ve sevimle gelecek 
belediye azalarının huzur ücretleri; gayri muvazzaf komisyon üyeleri
nin yol masrafları; 644 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine istinaden 
kurulacak sınav komisyonuna teşekkül dışından katılacak komisyon 
üyelerinin yol masrafları; huzur ücretleri ve 1050 sayılı Kanunun 132 
nci, 1630 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre ödenecek ücretler, 
Kültür Bakanlığınca, onayla kurulan yayın kurullarına, Bakanlık dı
şından katılacaklara, Bakanlıkça, çıkarılacak bir yönetmelik çerçeve
sinde, ödenen huzur ücretleri, 

b) Fazla çalışma ücreti : «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yö
netmeliği» ile diğer fazla çalışma kanun, tüzük ve yönetmeliklerine 
göre ödenecek olan fazla çalışma ücretleri, 

c) 3 . 9 . 1974 gün ve 7/8840 s 
nileme işleminde çalışan memurla 
necek ücretler; 
d) Konferans ücreti : Bütçe K 
necek konferans ücretleri, 

e) Ek ders görevi ücreti : Mev 
şına ek ders ücreti, Karadeniz T 
üzere gelen öğretim üyelerinin, m 
geliş uça'k bilet bedelleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

TAZMİNATLAR VE ÖDÜLLE 
a) İş riski, iş güçlüğü ve temini 
tına göre ödenecek iş riski, iş gü 
ve malî sorumluluk zammı, 

b) Hizm eteri tazminatı : 182 say 
Kanununa göre ödenecek olan h 
c) Tayın bedeli : Kanunlarına 
yın ve teamiye bedelleri ile sivil 
d) Özel kanunlar gereğince öde 
uyarınca ödenece'k sıkıyönetim 
kurbağa adam ve dalış tazminat 
rilen tazminatlar. 
(641 sayılı Döner Sermaye Kanu 
natları dahil) 

e) T. B. M. M. üyeleri yolluk taz 
f) Ek görev tazminatları, 
g) 1765 sayılı Kanunun, 1991 s 
ğişik 16 nci maddesinin 2 nci f 
h) Diğer tazminatlar, 
0 Devlet li.-.an srnıavı ödülü, 



j) Ödül : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü madde
si gereğince çıkarılacak tüzük vürürlüğe girinceye kadar Bütçe Ka
nununa göre yapılacak ödemeler ile 926 sayılı Kamunun 202 ve 240 
ncı maddelerine göre çıkarılan tüzükler gereğince yapılacak ödeme
ler, 
k) Diğer ödüller, 
Bu kalemden karşılanır. 

170 — ÖDENEKLER : 
a) Cumhurbaşkanı ödenekleri;, 
b) Senato, Millet Meclisi Başkanı ödenekleri. 
c) Senato, Millet Meclisi Başkanlık Divanı temsil ödenekleri, 
d) Başbakan Devlet Bakanı, Bakan ve Genelkurmay Başkanı öde 
neği, 

e) Senato, Millet Meclisi üyeleri ödenekleri, 
f) Yargı ödeneği, 
g) Konut ödeneği, 
h) Mahrumiyet yeri ödeneği, 

i) Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : 1765 sayılı Üniversiteler 
Personel Kanununun 15 nci maddesi ve Bütçe Kanununun ilgili mad
desi gereğince ödenecek «Kuruluş ve gelişme güçlüğü» ödeneği, 
j) 1765 sayılı Kanunun, 991 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle deği
şik 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasına göre yapılacak ödemeler, 
k) Diğer ödenekler : Mevcut mevzuatı gereğince ödenmesi gerekli 
diğer ödenekler, 
Bu kalemden karşılanır. 

180 — TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ : 
a) Tedavi yardımı ve cenaze güderleri : İlgili yönetmeliğine göre 
ödenecek her türlü giderler ile ilgili mevzuatı gerektirdiği takdirde 
kurumlarınca satmalı nacak iâç ve gereç giderleri; 2490 sayılı Ka
nun gereğince ihale yapılan eczanelere yapılacak ödemeler, 211 sayılı 

Kanun gereğince şehit olan 
tınma giderleri, 
b) Tedavi yolluğu : Özel 
esaslara göre ödenecek olan 
Bu kalemden karşılanır. 

1.90 — DİĞER PERSONEL GİDE 
a) Harçlıklar : Parasız ya 
rileceik harçlıklar ile yükse 
celemelerle ilgili olarak dü 
ve kültürel toplantı ve gez 
giderleri (Öğrenciler için ( 
katılmanın zarurî kıldığı, k 
b) Er ve erbaş harçlıkları 
lıkları ile munzam harçlıklar 
c) Staj ve öğrenim giderle 
giderleri, staj ve öğrenimle 
yılı Kanun gereğince d 
Kanuna 1327 sayılı Kanun 
lüne girenlerin ve burssuz 
ları ile öğrenci baremi ara 
ncu maddesi hükmü saklıd 
•nitelikteki giderleri, stajla 
'bakanlıklara bağlı ve :baka 
yapaca'kları, staj çalışmalar 
maddesi gereğince öğrencil 
(Sivil öğrenci, sporcu gibi) 
Bu kalemden karşılanır, 

200 •— YOLLUKLAR : 
210 - - YURT İÇİ GEÇİCİ GÖR 

a) Cumhurbaşkanı seyaha 
maddesi gereğince Cumhur 
hatler sırasında yapılan tüm 



— R 

!b) Yurt içi geçici görev yolluğu : Yurt içinde yapılacak her çeşit 
seyahat ve oturmalarda (Geçici ve daimî personele) 6245 sayılı Ka
nun, çeşitli kararname ve yönetmelikler gereğince yapılacak öde
meler, mah'kûm veya mevkuflerin şevkine memur edilen veya refa
kat vazifesiyle mensup olduğu vilâyet mıntıkası haricinde çıkan jan
darma er ve erbaşına verilecek yevmiyeler, 
Bu kalemden karşılanır. 

220 — YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU : 
Yurt içi sürekli görev yolluğu : Yurt içinde yapılacak atanmalarda'ki 
seyahatlerde (Geçici ve daimî personele) 6245 sayılı Kanun, çeşitli 
kararname ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödemeler ile mahal
linden temin olunamayan kalifiye işçilerin yollukları, 
Bu kalemden karşılanır. 

230 — YOLLUK KARŞILIĞI VERİLEN TAZMİNATLAR : 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 6245 sayıl * Kanunun 50 nci madde
si gereğince ödenecek tazminatlarla aynı Kanunun ^9 ncu maddesi 
gereğince belediye hudutları dışında seyyar olara'k vazife görenlere 
ödenmesi gereken tazminatlar. 
Bu kalemden karşılanır. 

240 — YURT IMŞÎ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI : 
a) Cumhurbaşkanı ve Başbakan yurt dışı seyahat giderleri, 
b) Yurt dışı geçici görev yolluğu : Yurt dışına ve yurt dışında ya
pılacak geçici seyahhat ve atanmalarda 6245 sayılı Kanun, çeşitli ka
rarname ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır. 

250 — YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI : 
Yurt dışı 'Sürekli görev yolluğu : Yurt dışına ve yurt dışındaki atan
malarda 6245 sayılı Kanun, çeşitli kararname ve yönetmelikler gere
ğince yapılacak ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır. 

(Yurt dışı yolculuğunun zorunlu 
lışma veya toplantının gerektird 
gibi ödemeler ile dış seyahat ha 
veya 250 nci harcama kalemin 

260 — TAHLİYE GİDERLERİ : 
Özel şartlarda ve olağanüstü d 
limatı gereği, dış ülkelerdeki m 
aileleri ile birlikte görev yaptı 
giderler bu kalemden karşılanır 
içinde diğer kalemlere aktarılama 

300 — HİZMET ALIMLARI : 

310 — MÜŞAVİR FİRMA VEYA Kİ 
a) Proje yarışma ödülü : Ya 
sonucunda önceden tayin olan 

b) Proje düzenleme giderleri 
şınciaki kişilere hazırlattıkları p 
kilâtının-91 ve 340 sayılı kanu 
yaptıracağı araştırma, inceleme 
tirdiği her türlü giderler ile 19 
ordinasyon ve izlenmesine dair 
maddeleri gereğince idareyi ve 
çalışmaları için kurulacak komi 
re kurulan Danışma Kuruluna 
olanlara Bakanlar Kurulu Kara 
rinden ödenecek ücretler, 

e) Bilirkişi, ekspertiz ücretleri 
ği bilirkişi ve ekspertiz ücretleri 
larına ilişkin giderler dahil) h 
ile Hazineye intikal eden kıym 
tuvar 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 : ihale 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 kira 

^ lama, 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 
giderleri dışındaki (Taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderleri dahil) 
taşıma giderleri ile bunlara ilişkin giderleri (Konaklama, barındırma, 
kanal geçiş ve liman giderleri dahil), 

b) Sonunda muayene kaydiyle 3 aydan fazla istirahat ve hava 
değişimli alan er ve erbaşların muayeneye sevk ve gerektiğinde tek
rar memleketine gönderilmesi halinde geçecek günler içm mahallî ra-: 
yice göre verilecek konaklama ve nakil giderleri; celp ve terhis er ve 
erbaşının mahallî rayice göre verilecek konaklama ve nakil giderle
ri, kıta intikalleri ve buna ilişkin konaklama, barındırma giderleri 
ile kaçak eşya ve hayvanların taşıma, bakım, ve korunma giderleri; 
para taşıma giderleri, araba vapuru ve köprü geçiş ücretleri; şehir 
içi otobüs ücretleri; fakir hasta, cüzzamh, akıl hastalarının yol para
ları, 
Bu kalemden karşılanır. 

340 — TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER : 
a) İlân : Her türlü ilân ve reklâm giderleri, 

b) Sigorta giderleri : Diğer 
ilişkin olarak ödenen sigort 
gorta edilmemesi esastır.; 
Ancak, 
aa) Yanıcı, patlayıcı madde 
linin sigorta giderleri, 

bb) Dış ülkelerdeki Devlet 
malı eşyanın ve kira ile tut 
medburiyeti varsa kiralık bin 
ra ile tutulan yerlerde orga 
•riyeltıi konulmuşsa söz konusu 

cc) Dış kuruluşlarla ilgili ol 
dd) Evrakı müsbitelerine g 
ve navlun giderleri, 
c) Komisyon, 
d) Kovuşturma giderleri : 
ile doktorların yol giderleri, 
ücret ve yol giderleri; ekspe 
otopsi masrafları; suçun açı 
yerden diğer yere yollanma 
nebiler istinabe giderleri, ad 
Nüfus Kanunu gereğince sa 
derleri; Medenî Kanunla ve 
ticaret sicilli memurunun ke 
bulunduğu dava ve işler gid 
la belirli yerde ikâmet ve i 
yurt içinde yer değiştirmeye 
sayılı Kanun gereğince mah 
dileceklerin sevk ve iaşe gid 
tedbir kararlarının infaz ve 
ter, 



e) 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 Ka
nunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenle
rin garaj kiraları; büyükelçilik, elçilik, daimî delegelik askerî tem
silcilik, ataşelik, yardımcı delegelik ve başkonsolosluk ikâmetgâh 
karşılığı ve otel kiralan; büyükelçilik ve elçiliklerin nezdinde ak re
dife bulundukları Devlet, hükümetleri ile birlikte yazlığa taşınmala
rı halinde muvakkaten tutulacak bilûmum otel, garaj ve eşya kira
lan; ev sahibi tarafından yaptırılıp da bina bedeline ilâve edilen ta
mirat bedelleri, tutulacak binalar için verilecek komisyon, tellaliye 
ve belediye vergi, resimleri; dış kuruluşlar için kiralanacak binalar
da mahallî teamüllere göre devir, tazminat ve garanti bedeli gibi 
ödemeler; Amerikan Askerî Heyeti Başkanı ile kara, hava, deniz gu
rup başkanının ikâmetleri için Millî Savunma Bakanlığınca mobil
yalı veya mobilyasız olarak kiralanacak binalar ve bunların sözleş
meleri gereğince ödenecek diğer giderleri, Dışişleri Bakanlığı kadro
larından atanan elçi, müsteşarlara, 1 nci sınıf ortaelçi unvanına ha
iz daimî temsilci yardımcılarına ve kendilerine birinci sınıf ortaelçi 
payesi verilen uzman müşavirlere 5 . 5 . 1969 tarihli ve 1173 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü bendi uyarınca aynı Kanuna ek 
(1) ve (4) sayılı cetvellerde Maliye ve Ticaret hakanlıklarına veri
len kadrolardan atanan ve kendilerine birinci sınıf ortaelçi payesi 
verilen en az 2 nci dereceye haiz daimî temsildi yardımcılarına, hiz
metin icapları gerektiriyorsa Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının mu
tabakatı ile tahsis edilen İkâmetgâh kiraları, 

«Devletin yurt dışındaki müşter 
mizlik, aydınlatma, ısıtma, kapı 
da, ayrılamaması halinde.» 

Sürekli görevle yurt dışımda bul 
nunu ve 926 sayılı Türk Silâhl 
personelin Misyon Şefi tarafınd 
alınarak teklif edilen ve ilgili b 
raları, memurun eline geçen ne 
de, 1/4 nispeti ile bu nispeti aş 
ödenme kaydı ile, geri kalan m 
Memur maaşından ayrıca bir ker 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sek 
den, konutun diğer masrafları 
lanır. 

b) Makine, alet ve taşıt kiralar 
Makine, alet ve taşıt kiraları il 
ğer giderler ve anten direği kira 

c) Nükleer yakıt kirası, 

Bu kalemden karşılanır. 

MAKİNE, TEÇHİZAT VE TA 

a) Taşıt onarımı : Taşıtların i 
işçilik ücretleri, onarım malze 
derler, 

b) Makine ve teçhizat onarım 
ya taşınabilen makine ve teçhiz 



• ile onarını malzemeleri, yedek parçalar ve icabında mukavele ile 
teknik müesseselere ödenecek yıllık bakım ve tamir giderleri ve bun
lara 'ilişkin diğer giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

37G — BİNA KÜÇÜK ONARIMI : 

Mülkiyeti veya intifaı 'bedelsiz olarak Devlete ait taşınmaz mal
larla (Mazbut vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) Devlet daire
lerince kiralanan binalar ve taşınmaz mallarda iıızmetin gerektir
diği ve kiralayan tarafından karşılanması mutat olmayan zarurî ve 
150 000 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, 
havalandırma ve 'klima gibi tesislerin (telefon santralı hariç) tevsiinin 
gerektirdiği bina tadil ve onaranları, 

Noter 'senedi ile kullanma ha'kkı bedelsiz olarak Devlete verilen 
taşınmaz malların getirebileceği kira bedelli kadar yapılacak ona
rımları ve Jandarma Genel Komutanlığına mahsus olmak üzere 
2 000 000 liraya kadar yeni yapım giderleri, 

Bina 'küçük onarımına ilişkin her türlü inşaat malzemesi alımları, 
Bu 'kalemden karşılanır. 

380 — 1050 SAYIU YASANIN 48 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPI
LACAK GİDERLER : 
a) Beyiye aidatı, 

b) Nfepdüi 'kanunlarla belirtilen ikramiye ve mükâfatlar, 
c) Mahkeme harçları ve giderleri : Adlî, idarî ve malî kaza dola-. 

yısiyle yapılacak gider ve 
necek harç ve vergi; idareler 
'kovuşturmalarıyle sonuçlanan 
me külfeti yüklenen her tür 
Kanununun 415 nci maddesi 
gereğince mahkemelerce re's 
hususların gerektirdiği giderle 

d) Bina ve arazi vergileri : 
arazi vergileri ile geçmiş yıll 
ve arazi vergileri, 

Bu kalemden karşılanır. 
(1050 sayılı Yasanın 48 nci m 
den karşılanmaz.) 

390 — DİĞER HİZMET ALIMLAR 

a) Telif, tercüme, patent ha 
derleri : Telif, tercüme hakla 
ri, paten hakları ve fikir, sa 
(Subay ve astsubaylara da ) 
Dışişleri Bakanlığınca uluslar 
nasebetlerle ilgili olarak mem 
ülkeler bilim 'kuruımlarıyle, t 
çe veya yabancı dillerde do 
yapılacak yayın masraflarına 
hallerde kayıtların yanilenme 
temeler için memur olmayan 
b) Vizite ücretleri : Kadrol 
yerlerde vizite ücretleri, 



c) Geçici hizmet ücretleri: Hizmetin gerektirdiği hallerde, zaman ve 
yer aoiliyeti dolayssiyle belirli süreler ile mahallen temin olunan 657 sayılı 
Devlet Personel Kanunundaki Devlet memuru, sözleşmeli personel ve 
•işçi kapsamına giremeyen 'kişilere (Devlet İstatistik Enstitüsünce sa
yım, propaganda ve anketlerde çalıştırılanlar gibi) ve dış kuruluşlarla 
mahallî servis personeline teamüle göre ödenecek ücret, prim, ikra
miye ve tdberrular, gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında 
zorunluluk duyulan tercümen, mihmandar, spiker ve yardımcıların 
ücret, bedeil veya istihkakları ve benzeri ödemeleri, sportif oyunlarla 
yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak 
personele bu müsabakalar için ödenen ücret, bedel ve istihkaklar, 
yurt içinde ve yurt dışında yapılacak 'her türlü sportif oyunlar ile ya
rışmalar ve bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına katılacak 
hakem, antrenör, masör, doktor, müşahit, saha komiseri ve idareciler 
ile bunların yardımcılarının, sporcuların, işçilerin ilgili Bakanlar Ku
rulu kararına göre ödenecek istihkakları ve benzeni ödemeler, 

Devlet hudut işaretleri giderleri; baca, fosseptik temizliği, elektrik ve 
su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, elemek pişirme, 
kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri, ile mera, bağ, bahçe, mey
velik, zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet ahmları, 
el) Aidatlar: Kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz 
kadrolu personelin kanunen zorunlu bulunan baro nakil ve yıllık aidat
ları ile özel kanunları gereğince ödenecek fahrî konsolosluklar aidat 
ve giderleri, 

e) Kurslara iştirak giderleri: Diğer kurumlarca ve ilgili kuruluşlarca 
açılan kurs ve seminer masraflarına iştirak giderleri, 

f) Haber alma giderleri, 

Bu kalemden karşılanır. 

TÜKETİM MALLARI VE MA 

KIRTASİYE YE BENZERÎ EM 
YAYIN GİDERLERİ : 
a) Kırtasiye, basılı kâğıt, defte 
metin gerektirdiği kırtasiye, ba 
malzemelerin alım bedelleri ile 
ketim malzemesi alımları ve ba 
pimi ile bunlara ilişkin diğer gi 
b) Yayın alımları: Hizmete m 
yazı ve Resimleri Derleme Kan 
lerie yabancı ülkelerden yurda s 
resimleri satınalmaya ilişkin diğ 
c) Baskı ve cilt giderleri: Hizm 
riıyle cilt giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 
YAKACAK ALIMLARI: 
Isıtma, işletme ve pişirme ile i 
yakıtların satınalma bedelleriyle 
faza ve dağıtım dahiil) giderleri 
naklannda ikamet eden bakanlık 
derleri tertiplerine konulan öden 
gili tertibine aktarmaya Maliye Ba 
AKARYAKIT VE YAĞ GİDER 
Makine ve taşıtların işletilmesi 
ilgili kimyevi maddeler dahil) b 

ELEKTRİK - SU VE HAVAGAZ 
Her türlü aydınlatma, soğutma 
maya ve havalandırmaya zorun 
malzeme alımları ile su temizlem 



lanma su beldeleri, çalıştırıcı kuvvet olarak elektrik bedelleri ve bun
lara ilişkin giderler bu kalemden karşılanır. 

450 — YİYECEK VE YEM ALIMLARI : 
Kanunla tespit edilen istihkak maddeleriyle bunların mübadelesine ta
bi tultulan ikmal maddeleri bedelleri besin ürünleri ve beslenme ile 
ülgili her türlü ikmal madde ve vasıtaların satınalınmaları ile bunlara 
ilişkin her türlü (Depolama, bakım, onarım, muhafaza ve dağıtım, 
pişirme dahil) giderler; sıhhati hozucu ve aynı zamanda zehirleyici 
olduğu doktor raporu ile sabit olan yatıranlar dışındaki işlerden ba
kanlığınca kabul edilen görevlerde bilfiil çalışanlara yapılacak süt ve 
yoğurt yardımları ile bunlara İlişkin her türlü (Depolama, bakım, 
onarım, muhafaza, dağıtım ve pişirme dahil) giderleri ve yalnızca as
kerî ihtiyaçlar için mutfak ve yemekhane levazımatı, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (jandarma dahil) kazandan iaşesi müm
kün olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda muaye
ne kaydı ile üç aya kadar (üç ay dahil) istirahat ve hava değişimi 
alan er ve erbaşın, askerî öğrencilerin iaşe bedelleri; hava değişimli er 
ve erbaşın muayeneye şevki gerektiğinde tekrar memleketlerine gön-
deriilmesi halinde geçecek günler için verilecek yiyecek istihkakları; 
celp ve terhis er ve erbaşının iaşe ve ibate bedelleri; komando erleri 
dışında kalan ve kazandan beslenmeyen jandarma er ve erbaşının 
4370 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek iaşe be
delleri, 
Bu kalemden karşılanır. 
657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi gereğince çıkarılacak yönetmelik 
hükümleri saklıdır. 

460 — ÖZEL MALZEME ALIMLARI : 
a) Giyim - kuşamı alımları ve giderleri: Kanun ve kanuna dayanan 
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 (D 
dağıtım dalhil) giderler, yaln 
nesi, 

Silâhlı Kuvvetler kuruluşund 
bando ve boru takımları ve 
levazımatı için gerekli ikma 
üretimleri ve yapımları gide 
ma, bakım ve onarım, muh 
Sıhhati bozucu ve aynı zam 
İle tespit olunan yatırım dış 
görevlerde bilfiil çalışanlara 
ler, 

b) Hayvan alımları, tazmin 
van alım, muhafaza, bakım 
her türlü giderleri; özel ve 
min ve taviz bedelleri; hizm 
kişilere karşı işleyecekleri za 
vanları yok etme, gömme g 
c) Temriinllik malzeme alım 
giderler, 

d) Diğer özel malzeme alı 
metlin özelliği gerektirdiği ha 
lemlerinden alınamayan mal 

e) Tethiş ve sabotaj harek 
donanım alımları: Yabancı 
silciliklerde görevli memurla 
gereç ve malzeme alımları il 
kımlarının gerektireceği her 
ile görevli yabancı emniyet 
Bu kalemden karşılanır. 



470 — SAVUNMANIN GEREKTİRDİĞİ ALIM VE GİDERLERİ : 
a) Savaş gereçleri ve savaş stoklan alımları ve giderleri : 
aa) Silâhlı Kuvvetlerin savaş gücünün devamını artırmak maksadiyle 
gerekli her türlü harp tesislerini (Elektronik, radar muhabere radyo-
ling sistemleri teisi'slerfi dahil) kurma, tevzii ve dihazîanmn konulacağı 
yerüstü, yeraltı 'mahallerin inşa, bakım ve onarımları; her türlü ikmal 
maddeleri tedarik, depolama, muhafaza, bakım ve dağıtım giderleri 
ile bunlara ilişkin (çimento, demir, kereste) gibi inşaat malzemesi, her 
türlü taşınır ve taşınmaz (silâh, gemi, uçak, helikopter, tank, zırhlı 
personel taşıyıcıları gibi) harp, silâh, araç ve gereçlerinin alım, yapım, 
tadil ve her çeşit tamir giderleri; 
bb) Çeşitli kurumların Silâhlı Kuvvetler adına yapacakları hizmetler 
karşılığı ödenecek güderler; 

cc) Bütün savaş gereçlerinin özel ve tüzelkişilere karşı işleyecekleri 
zararlar için verilecek tazminatlar (NATO ve CENTO ülkelerinde iş
leyecekleri zararlar dahil). 
dd) Savaş stoklarının gerektirdiği her türlü ikmal maddelerinin alımı 
ile bunlara ilişkin bütün giderler; 

ee) Uçaklarla ilgili malzeme imali, uçak motor revizyonu, uçakların 
fabrika seviyesi bakımlarında kullanılacak özel form, çizelge, iş cet
velleri, fotokopi, kart, teyp, ile Silâhlı. Kuvvetlerin dizayn ile ilgili 
plan, keşif, reslimhane ihtiyacı ve seyir, hidrografi, oşinografi cihaz, 
malzeme ve taçhizatın alım, yapım, tanzim, tersim, teksir ve tab'ı ile 
muhafazalarının gerektirdiği giderler; 

ff) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri tahkim 
teslislerine ve cephaneliklerine ait paratoner malzemesi alım, onarım ve 
yapım giderleri; 

gg) Silâhlı Kuvvetlerin her türlü silâhlarla yapacakları atışlarda kul
lanılacak hedeflerin yapım, balkım, onarım malzemesi ile atış alanla
rının onarım ve emriiyeü ile ilgili diğer giderler; 

237 sayılı Kanuna göre daire hiz 
nek, otobüs ve makam otoları sa 
alınmaz. 

MİT ihtiyaçları için yurt içi ve y 
onarımı ve bakım giderleri; 

hh) Silâhlı Kuvvetlere gerek mi 
yardımlardan sağlanan TOW güdü 
içinde yapılamayan beşinci kadem 
yurt dışında sözleşmeleri gereğinc 
Supply Agency) teşkilâtında yapt 
sis, tevsii ve idarî masraflarına 
türlü fabrika bakım ve onarım m 
ile ilgili olarak NAMSA aracılığı 
masraflarına katılma payları; 

b) Ahi hareket, yeniden teşkilâtl 
ların gerektirdiği alim ve ve gide 
»kuşam, savaş gereçleri, savaş stok 
berleşme giderleri; bina, makine, 

c) Manevra ve tatbikat alım ve 
gili alım ve giderler, 

d) 3325 sayılı Kanunun 3 ncü m 
sayılı Kanuna dayanılarak çılkarda 
rektirdiği giderler, 

e) İçişleri Bakanlığı bütçesinin 11 
yukarkii «d» bendindeki giderler 
maddesi ve 6/3150 sayılı tüzüğün 
göre konulan giderler, aynı Kanu 
giderler, sığınak, bakım muhafaza 
Bu kalemden karşılanır., 



480 — TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, VE TANİTMA GİDER
LERİ : 
a) Temsil, ağırlama ve tören giderleri: Makam sahibinin takdiri esas 
olanak suretiyle temsilin gerektirdiği her türlü giderler, 
İlgili yönetmeliğine göre yetkililerce yapılacak görevle ilgili temsil gi
derleri ve cenaze törenleri için Türk Eğitim Vakfından kiralanan ma
denî çel enkler in kira 'bedelleri, 
Geleneklerin zorunlu kıldığı ve zaruretlerin icabettirdiği ahvalde, pro
tokole dahil askerî ve mülkî amirlerin. ziyaretlerinde verilecek ziya
fet giderleri ile yabancı temsilciler ve misafirlerin geleneklere ve da
vetin şümulüne göre ağırlama, konüttama ve 'konuklanmalarının ve 
bu işlerle 'ilgiil hazırlıkların gerektirdiği giderlerle verilecek ziyafet, 
hediye, çiçek, bahşiş taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği gi
derler, 
Dişillerinde, icabında yetkililerin eşleri tarafından; gelecek resmî ya
bancı misafirlere verilecek ziyafet giderleri; Protokol Genel Müdür
lüğünce yabancı misafirler için hazırlanan programlar mucibince ya
pılan merasimün icabettirdiği giderler ve bunlarda vazife alanlara ve
rilecek kumanyalar; misafirlerin yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle 
muhafazaları için vazifelendir!(enlere yapılacak giderler, 
Devlet ricalinin dış memleketlere götürecekleri ve gönderecekleri he
diyeler ile 'bunların yollanması ile ilgili giderler, 
Misafirlerin ikâmetlerine tahsis olunacak kö:;k ve sarayların lüzumlu 
görülecek onarım, tefriş ve diğer gederleri ile yabancı misafirlerin ikâ
met ve ağırlanmasına tahsis edilecek köşk ve bunların kira bedel
leri, millî gün ve bayramlarda yapılmakta oları benzeri törenlere iliş
kin giderler, Dumlupmar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve benzeri anma 
törenleri ile Silâhlı Kuvvetler, üniversiteler açıhş törenlerinin gerek
tirdiği giderler, 
Makamın gerektirdiği temsil ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve 
spor faaliyetlerine kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi top
lantılara ilişiklin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri, 

Yurdumuza davet edilmeler 
basın, radyo ve televizyon 
içindeki ağırlama, konutlam 
takdirde geliş ve dönüş bile 

b) Fuarların diğer giderler 
ma kaleminden karşılanmas 
giderler, 

c) Plan yıllık program ve 
ma giderleri: Kamu yönetic 
olarak yapılacak yurt içi to 
rın gerektirdiği ahvalde yat 
ve bütçelerin koordinasyon, 
giderleri; plan, program ve 
ması ile ilgili her türlü bas 
televizyon, film, fotoğraf v 
plan. program, ve bütçelerin 
Karma Komisyonu Millet M 
zakerelerin izlenmesinde gö 
çalışmalar dolayısiyle akşam 
yan Devİet Planlama Teşkilâ 
Bakanlığınca tespit edilecek, 
Bu harcama kaleminden kar 

DİĞER TÜKETİM MALL 
a) Temizlik malzemeleri a 
malzemesi ile 'bunlara ilişki 

b) Bahçe malzemeleri alım 
nılan her nevi madde, malz 
ilişkin her türlü giderler, 
c) Yangından korunma m 
nın gerektirdiği malzeme alı 



d) Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları: Sağhkla ilgili olarak kullanı
lacak her türlü sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve bunlara ilişkin 
giderler, 
Bu 'kalemden karşılanır. 

500 — DEMİRBAŞ ALIMLARI: 

510 — BÜRO MALZEMELERİ ALIMLARI: 
Hizmet, çalışma ve 'işyerinin donatımı ve döşemelerin .b kullanılan eş
yalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği büro malzemeleri 
gibi taşman malların alım ve bakımı ile ilgili her türlü giderler bu ka
lemden karşılanır. 

520 — BÜRO MAKİNELERİ ALIMLARI: 
Büro hizmetlerinde kullanılacak daktilo, hesap makinesi gibi çalış
maya ilişkin makine alım ve bakımlarına ilişkin her türlü giderler bu 
kalemden karşılanır. 

590 — DİĞER DEMİRBAŞ ALIMI A R I : 
Büro malzemeleri ve makinelerinin dışında kalan ve hizmetin gerek
ltirdiği diğer demirbaş (Askerî 'ihtiyaçların dışında kalan çamaşır ma-
k'inesi, kazan, karavana, tencere gibi mutfak levazımatı dahil) alım ve 
bakımlarına ilişkin giderler bu kalemden karşılanır. 

600 — MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI: 

610 — TAŞIT ALIMLARI: 
237 sayılı Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile bi
nek, otobüs, makam otoları ve taşıtlanyle birlikte alımı mutad ekip
man giderleri, şase halinde alınan taşıtların kullanılabilir hale getiril
mesinin gerekltirdiği giderler, hibe yoluyle iktisat» edi'ecek taşıtlara 
ilişkin giderler, 
Maliye Bakanlığınca kamu sektörü için Amerikan ihtiyaç fazlasından 
sağlanacak taşıtların iktisabı ile ilgili giderler; taihmil, tahliye, teslim, 
depolama, kontrol muayene giderleri; bölge makine paıkları ve müş

terek gayret makine parkları, tab 
makine stoklarının teşkil ve tesi 
Bu kalemden karşılanır. 

MAKİNE, TEÇHİZAT ALIML 
Yatırım projeleri ile ilgili olarak 
a) Makine, teçhizat ve bunların 
montaj giderleri ile büyük ona 
derler, 
b) Jeneratör, projeksiyon sinam 
si telefon santralı gibi makine 
hizmetlerle ilgili keski, teksir bask 
ve üretimin artırılması amacına y 
lan makine, alet, cihaz ve sabit 
c) Öğretim ve araştırma mü 
matbaa, atelye gübi iş ve hizme 
ile ilgili kuruluşların teknik 'ba 
gerekli makine, alet, cihaz ve sa 

d) Yeni hizmete giren öğretim 
yeni hizmete giren savaş gemiler 
ibüro ihtiyacı masa sıra, sandaly 
faza örtü dolap ve vitrinleri, kür 
komedin gibi hizmetin ifası için g 
Bu kalemden karşılanır. 

Geçmiş yıllarda hizmete giren ö 
ma yerlerinin (d) fıkrasında bel 
'baş Alımları» harcama kalemind 

Sanat modelleri satınalınması ve 
sanatlarının geliştirilmesi amacıy 
bakanlıklarınca tespit olunacak 
Türkiye Halk Bankasına ödeneb 



e) Esnaf ve kefalet kooperatifleri ve üst kuruluşlarına, Köy işleri 
Bakanlığı bütçesinde yer alan 113-02-2-002 faaliyetinin 620 kod nu
maralı harcama kalemindeki ödenekten, Maliye, Ticaret ve Köy İşleri 
bakanlıklarının müştereken tespit edeceği esaslar dahilinde ödemede 
bulunulur. 

700 — YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 

710 — YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ: 
a) İhale yoluyle yaptırılan yapı, tesis ve büyük onarım bedeli karşı
lığı olarak müteahhitlere ödenecek istihkaklar, 
b) Taşaron. marifetiyle yaptırılacak emanet işlere ait her türlü harca
malar, 
c) İnşaatla ilgili yapım sırasındaki müşavirlik hizmetleri giderleri, 
d) Özel kanunlardaki usuller uygulanmak suretiyle müteahhitine iha
lesi mümkün olmayan hallerde emanet usulü ile veya bizzat kuruluş
larca gerçekleştirilen yapı, tesis ve büyük onarımlarla jiğili geçici işçi 
ücretleri, bu işçilerle ilgili olarak mevzuatının gerektirdiği Sosyal Si
gortalar prim ve kesenekleri ile diğer ödemeler, malzeme satın alın
ması, geçici şantiye tesislerinin yapımı ve prefabrik şantiyelerin satın 
alınmasına ilişkin giderler. 
Bu kalemden karşılanır. 

720 — NATO ENFRASTRÜKTÜRÜN İNŞA VE TESÎSLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER : 

730 — 3010 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ESKİ YILLAR MAHSUBATI: 
3010 sayılı Kanun gereğince yapılacak bir mahsup bulunduğu tak
dirde yıl için daireler bu kalem altında usulüne göre mahsuplarını 
yapacaklardır. (Bütçe yapılırken bu kalem açılmaz.) 

800 — DİĞER ÖDEMELER : 

810 — VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : 
Vergi, resim ve harçlar: Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin ola
rak ödenen vergi, resim ve harçlar dışında gerçekleşmiş ve gerçekle

şecek, otoların işletmeye 
vergi resim ve harçları. Ha 
lan, (Mahkeme harçları v 
ve harçlar dle bina ve arazi 
Bu kalemden karşılanır. 

DİĞER ÖDÜL, İKRAM 
Kanun ve kanuna dayana 
ğince, Devlet memurları d 
ramiye, mükafat ve verilec 
karşılanır. 

GİZLİ HİZMET GİDERL 

a) örtülü ödenek, 
b) MİT İstihbarat ve pr 
İstihbarat ve propaganda 
ması, MİT mensuplarının 
çalışmalar giderleri; teşkilâ 
istihbarat ve propagandas 
anlaşmalar karşılıkları; bu 
inceleme, yayın fotoğraf v 

(MİT Kanununda gösteril 
tihbarat ve propaganda gi 
lenler hakkında 1050 sayılı 
maddesi hükümleri uygulan 

c) 644 sayılı Kanunun 2 
karşılığı: Bu fıkraya ai 
canır. 

d) Gizli haber alma gider 
Bu harcama kaleminden k 



840 —i ULUSLARARASI PROFESÖR, UZMAN, MEMUR VE ÖĞRENCİ 
GİDERLERİ : 
4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür anlaş
malarının gerektirdiği giderler, yayın giderleri, milletlerarası kültür 
kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri, 
Devletçe öğrenimleri deruhte edilen veya mübadele dol'ayısıyle yurt 
dışından gelen öğrencilerle diğer eiemaların Türkiye'deki masrafları 
mukabili ikâmet ve iaşeleri için yapılacak ödeme ve yardımlarla ince
leme geziler giderleri bu öğrencilerin her türlü öğrenim giderleri, yurt 
dışına gönderilen elemanların zarurî giderleri karşılığı yapılacak öde
meler (öğrencilerin yollukları dahil), 
Bu kalemden, karşılanır. 

850 — KARANTİNAYA ALINMA VE EMNİYET NEZARETİNDE BU
LUNDURMA GİDERLERİ : 
Sağlık nedenleriyle karantinaya alınan kişilerle çeşitli redenlerle yurt 
içi ve yurt dışında emniyet nezaretinde geçici olarak tutulan kişilerin 
yiyecek ve barındırma ile her türlü giderleri, cenaze ve defin giderleri 
(taşıma giderleri hariç), mültecilerin her türlü giderleri; terk edilmiş, 
'bulunmuş, emniyete sığınmış ve diğer nedenlerle poli-siı> görevi icabı 
ilgili kurumlara teslim edilinceye kadar polis nezaretinde kalan ço
cuklar için yapılan her türlü giderler bu kalemden karşılanır. 

860 — NATO VE CENTO GİDERLERİ : 
a) Güney - Doğu NATO ve CENTO komutanları ile Altıncı Taktik 
Hava Kuvvetleri Komutanının şahsî ikâmetine mahsus möbleli ola
rak kiralanan binanın kira bedeli, NATO ve CENTO Teşkilâtları nez-
dindeki askerî temsilcilik, müşavirlik, ataşelik ve Kd. Subaylık gibi 
Türk teşkilâtı tarafından NATO ve CENTO'nun icabı olarak yapılan 
her çeşit hizmet ve temsil giderleri ile NATO ve CENTO makamları
nın talebi üzerine ifa edilen geçidi görev yollukları, Amerikan Yar
dım Kurulu (JUSMMAT) Karargâh personeli ile bu personelden yur
dun muhtelif bölgelerinde görevlendirilenler için biaa kira bedeli, 

tenvir, teshin, döşeme, demirba 
konuşma bedelleri ve diğer ula 
tasdik olunan sözleşmeye göre 
b) NATO ve CENTO askerî 
yi ziyaretlerinde makam sahibin 
hizmetinin gerektirdiği her çeşit 
Söz konusu ihtiyaçları karşılam 
olan giderlerden ödenek yokluğ 
rek borca bırakılan miktarlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

870 — ESKİ ESERLER ALIMLARI 
DERLERİ : 
a) 1710 sayılı Eski Eserler Ka 
desi gereğince nispeti kanunlar 
kâfaatlar ile müzelere alınacak 
bu kalemden ödenir. 

b) Kültür Bakanlığının izni v 
kümlerine göre; ilmî bir heyet 
kazılarda, yeraltında bulunan e 
karılmasında, mimarî kalıntıları 
eserlerin kazı evlerinde ve kam 
rak müzelere maledilmesinde l 
leri ile bunların işletme, bakım 
evlerinin her türlü ihtiyaç, araç 
bakım ve onarım giderleri; kaz 
lerin alım, işletme, bakım ve on 
bunlara ilişkin alet ve malzeme 
plan, harita, röleve, hava fotoğr 
yaptırılması giderleri ile tedat v 
halar ile müze ve ören yerlerini 
şınır ve taşınmaz eski eserlerin 



türlü araç ve gereçlerle, kimyevî maddelerin alım giderleri; yurt dışı 
ve yurt içi eski eserlerle ilgili sergi giderleri, yurt dışındaki millî anıt
larla mezarlıkların korunması için gerekli her türlü giderler, 
Bu kalemden ödenir. 

900 — TRANSFERLER : 

910 — YATIRIM PROJELERİNİN KAMULAŞTIRMA VE BİNA SATIN 
ALIMLARI : 
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 
tesfei için ödenecek bedeller, 
c) Kamulaştırma, satmalına, aynî hak tesisi işlemlerine ilişkin gi
derler; geçici işgalin gerektirdiği giderler ve hasara uğrayan mahsul 
tazminatı ile 'bunlara 'ilişkin diğer giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

(Dış memleketlerde yaptırılacak bina ve onarımların yurt İçi ve yurt 
dışı ihalesi ile yurt içi ve yurt dışından satın alınacak her türlü mal
zeme, gereç ve nakliye için 2490 sayılı Kanunun uygulanamadığı hal
lerde Dışişleri Bakanlığının telklifi ve Maliye Bakanlığının muvafakati 
üzerine Bakanlar Kurulundan alınacak karar dairesinde ihale ve mü-
'bayaa işlemleri yapılabilir.) 

920 — KURUMLARA KATILMA PAYLARI YE SERMAYE TEŞKİL
LERİ : 
a) 'İktisadî Devlet Teşekküllerine katılma paylarına ilişkin ödeme
ler, 
b) Kamu iktisadî teşebbüslerine katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
c) Ortaklıklara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
d) Döner sermayeli kuruluşlara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
e) Diğer kurumlara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır. 

930 — İKTİSADÎ TRANSFERLE 
İktisadî Devlet Tevekküller 
transferler: Kaynak açığın 
Yolları İşletmesine, geçmiş 
nizci! ik Bankaısı ve Türk H 
olan mahallî idarelerin pro 
5116 sayılı Kanuna göre te 
lanamayan tahs'isier için İl 
faaliyetlerle ilgili olarak : 
a) İktisadî Devlet Teşekk 
ler, 
b) Kamu iktisadî teşebbüs 
c) Hükümetçe alınan tedb 
d) Müdahale alımları ve 
ler, 
e) Diğer iktisadî transferle 
Bu kalemden karşılanır. 

940 — MALÎ TRANSFERLER : 
a) Katma bütçeli idarelere 
meler, 
b) Bağımsız bütçeli idarel 
c) Özel idarelere yapılacak 
d) •Belediyelere yapılacak y 

e) Fonlara katılma payla 
dinde açılacak selektif kred 
lara uygun olarak krediler 
ihracat, sanayi, küçük esn 
verilecek krediler için faiz 
f) Karma teşebbüslere ka 
g) Uluslararası kuruluşlara 
h) İkraz ve avanslarla ilgi 
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i) Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler, 
j) 7/9245 sayılı kararname gereğince gemi inşaat ve satın alma ile 
tersane kurma ve geliştirme fonuna yapılacak ödemeler, 
k) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kamu finansmanı ile ku
rulmuş özel şirketlerden, 
A) TÜMOSAN ile ilgili : 
1. Traktör motoru, 
2. Traktör fabrikası (3 adet), 
3. Kamiyon motorları, 
4. Aktarma organları, 
5. Ağır kamyon motoru 
6. Benzin motoru, 
7. Lokomotif motoru, 
8. Gemi motoru, 
9. Otomobil motor yenileme, 
10. Traktör motor yenileme, 
11. Kamyon motor yenileme, 
12. Diğerleri. 
B) TAKSAN ile İlgili: 

1. Otomatik takım tezgâhları, 
2. Ağır takım tezgâhları, 

3. Üniversal takım tezgâhları, 

4. Dişli, 
5. Diğerleri. 
C) TESTAŞ ile ilgili: 
1. Elektronik elemanlar, 
2. Elektronik ev aletleri, 
3. Elektronik sanayi cihazları, 
4. Diğerleri. 
D) TEMSA'N ile ilgili: 
L Enerji nakil hattı teçhizatı, 

2. Tel çekme fabrikası, 
3. Su tribünleri, 
4. Buhar tribünleri, 
5. Gaz tribünleri, 
6. Transformatörler, 
7. Derin kuru pompaları, 
8. Pompalar, 
9. Alernatörler, 
10. Elektrik motorları, 
11. Kazanlar, 
12. Diğerleri. 
E) GERKONSAN ile ilgili: 
1. Çelik konstrüksiyon, 
2. Fabrika içi teçhizatı, 
3. Diğerleri. 
F) TELES AN ile ilgili: 
1. Teldkomünikasyon teçhizatı 
2. Diğerleri. 

G) TÜTEKS ile ilgili: 
1. Dokuma makineleri fabrika 
2. İplik makineleri fabrikası, 
3. Diğerleri. 
H) Sanayi ve Teknoloji Bak 
ların, sanayi yatırımlarına yap 
nır. 
Bu fonların kullanılışı ile ilgili 
ğınca tespit edilir. 

1) Seçim giderleri: Kanunlar 
lerde kullanılacak büro ve ma 
298 sayılı Kanunun 182 nci m 
cek ücret, gündelik ve harcırah 



k) Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri ve üst kuruluşlarına, Köy İşleri 
Bakanlığı bütçesinde yer alan İl3-02-3-292 faaliyetinin 940 kod nu
maralı harcama kalemindeki ödenekten, Maliye - Ticaret ve Köy İş
leri bakanlıklarının müşterek tespit edeceği esaslar dahilinde ödeme
de bulunulur, 
1) Yurt içinde Mazine mülkiyetinde ve Kültür Bakanlığı tasarrufun
da bulunmamakla beraber iştigal sahasına giren tarihî Türk Kültür 
mirası yapılarının gerektiğinde her türlü bakım, onarım, restorasyon 
ve donatım işlerinin Kültür Bakanlığmın tayin edeceği şekil ve şart
lara göre yapılma giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

950 — SOSYAL TRANSFERLER : 
a) T. C. Emekl'i Sandığına yapılacak ödemeler % 1 ek karşılıkla
rı; 1425 Sayılı Kanunun ek 6 nci maddesine göre ödenecek emekli 
ikramiyeleri; yönetim giderlerine katılma payı; 1301 sayılı Kanuna 
göre yapılacak ödemeler; 5434 sayılı Kanunun geçici 8, 11, 14, 19, 20, 
21, 24, 27 ve 28 nci maddelerine göre yapılacak ödemeler; 1425 sayılı 
Kanunun geçici 9 ncu maddesine göre yapılan ödemeler; 

(Yukarda belirtilen ödemelerle ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince taksite bağlanmış ödemelerle gecikme faizleri ge
cikmenin vuku bulduğu ödemeye ilişkin fıkradan karşılanır.) 
b) T. C. Emekli Sandığı dışında kalan emdkli dul ve yetimlere özel 
kanunları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 

c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları ile ya
zılma, öğretim, tasdikname, imtihan ve diploma harçları ve benzeri 
güderleri ile ilâç ve tedavi giderleri, 

d) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs gider
leri, 
e) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrenci
lerin 'burs giderlerine ilişkin ödemeler, 

f)! Parasız yatılı öğrenciler 
g) Memur çocuklarına pan 
şılığı ile ilgili ödemeler, 

h) 6660 sayılı Kanun gere 
tedavi, ders, araç ve enstr 
uzman ve yabancı uzman 
lerine yaptırılacak konser, 
sanat gösterilerinde kendiler 
ücret refakatindekilerle ber 
galeri ve sergiler için öde 
de yetiştiricilerine ve kendi 
yapacakları gezilerde kendil 
ve giderleri; 

Kanunları uyarınca yurit içi 
katindekilere Harcırah Kan 
ve 350'şer lira aylıkları; yur 
t'indekilere gerek harcırah g 
cakları memleketlerdeki Tü 
remi ve harcırahlar. 

i) Dernek, birlik, sandık, k 
lere yapılacak ödemeler, 

(Birleşmiş Milletler Türk D 
yardımlar Dışişleri Bakanlığ 
nir.) 
j) Memurların öğle yemeğ 
Devlet Memurları Kanunun 
melik hazırlanıp bilfiil uygu 
lına kadar uygulandığı üze 
yapılacak bu yardımlar il'g 
veya derneğine veya sendik 



servisi yönetim kurullarına ödemeler (Memurlara nakden verilmez.) 
k) Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma giderleri: 
aa) Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma giderlerine ilişkin 
faaliyetlerle ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme ve yaym gi
derleri ile fotoğraf, film, dublaj, sutitraj ve plak yaptırma, satın alma 
ve yollama giderleri; yabancı memeleket okullarında, ilkokul çağın
daki Türk öğrencilerine tahsis edilen sınıflarda meydana gelecek ha
sar giderleri, 
bb) Dış memleketlerdeki soydaşlarımıza ait okullar ve Türk sosyal 
ve kültürel teşekküller, Türk kurum ve derneklerinde ve Türk tarih ve 
kültürü ile ilgili tarihi ve bedii kıymeti haiz binalarda görevli öğret
men, memur ve personelin ödenmesi kabul edilecek aylık, ücret ve 
yol giderleri, 
cc) Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile binaların 
bakım, onarım ve yönetim giderleri; bunların kontrol ve teftişi için 
görevlendirileceklerin yolluk ve zarurî giderleri, 
dd) Türk Dil. ve Kültürünü dış memleketlerde tanıtmak amacı ile 
faydalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel kişilere ve 
yabancı ülkelerdeki Türk kültür kurumu ve derneklerine yapılması 
uygun görülecek yardımlar, 
ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde veya 
Türkiye'de tahsil ve staj yapmalarım mümkün kılmak üzere yapılacak 
yardımlar, 
ff) Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma ko
nusu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının ön
ceden yazılı muvafakati alınmak suretiyle alâkalı diğer daire ve ku
rumlarca memleketimize davet olunacak (kimselerin yolluk ve zarurî 
giderleri, 
gg) Türk kültür ve sanatını tanıtma ve yayma amacı ile konferans
lar, konserler, temsiller vermek ve folklor gösterilerinde bulunmak, 
Türk sanat eserlerine ait sergiler açmak üzere bu işleri ehli olduk
ları ve memleketimizi yurt dışında bihakkın temsil edebilecekleri sa

bit olan şahıs ve toplulukların 
yabancı memleketlere gitmeler 
cek profesör, öğretmen ve çeş 
larının davet edenler tarafında 
hh) Türk kültür ve sanatını 
tertip olunacak sergi ve sanat 

i i) Dış memleketlerdeki ırkda 
gülerinin geliştirilmesi ve Ana 
yesiyle yapılacak giderler ve b 
ve teşekküllere yapılacak yard 
temin olunacak ilim adamları 
yollukları, 
Bu kalemden karşılanır. 
İlgili faaliyetlerdeki «k» fıkras 
lüzum görülecek ödenek (Dışi 
ğın muvafakati ile Başbakanlık 
le ilgili tertibine Maliye Bakan 
Yukarıdaki (aa), (bb), (cc), (dd 
mül yurt dışındaki Türk işçile 

1) Dışişleri Bakanlığı bütçesin 
ilgili olarak; Dışişleri Bakanlı 
ma düştükleri sabit olupta yu 
edebileceklere memlekete dönü 
meyecek durumda oldukları g 
yiyecek, masrafları için verilen 
da dönüşlerinde ilgili muhasip 
fakir oldukları tahkikat netic 
Umumiye Kanununun 133 nc 
olunabilir.) 
Memleketimizi tanıtıma maksad 
lere geçici olarak gönderilenle 
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lann ani ve ciddî müdahaleyi icanettiren tedavi ve cenaze giderleri; 
muhtaç vaziyetteki vatandaşlarla isçilerin haklarım korumak için ya
pılacak hukukî ve teknik istişare, avukat ücretleri ile, bulundukları 
memleketteki siyasal ve sosyal şartlar dahilinde muhtaç duruma düşen 
Türklere Dikişleri Bakanlığının talimatına tevfikan yapılacak her türlü 
iaşe, ibate, giyim eşyası ve tedavi masrafları, (Muhtaç ve güç du
rumda oldukları tespit olunanların tedavi ve cenaze giderleri de ge
rekli takibat icrasından sonra ancak söz konusu 133 ncü madde hü
kümleri dairesinde terkin olunabilir. Ödünç olarak vesilen paralar 
tahsil zamanındaki resmî döviz kuru üzerinden tahsil edilir.) 
m) Dış ülkelerde siyasî tanıtma giderleri : Memleketimizin dış ülke
lerde siyasî alanda tanıtılmam, olumsuz propaganda.arın önlenmesi 
veya etkisiz hale getirilmesi amacıyle özel ve tüzelkişilere yapılacak 
ödemeler, kitap makale yazdırılması, satın alınması ıckjif ve tercüme 
halkları sağlanması, film yaptırılması, gazetelerde özel ilânlar yayınla-
tı'lmaisı, özel. gazete nüshaları ile televizyon programlan hazırlatılma
sı giderleri ödenir. 
Bu tertibe konulan ödenekten lüzum görülecek miktarı Dışişleri Ba
kanlığının teklifi ve Başbakanlığın muvafakati ile Başbakanlık Bütçe
sinin «830 - a Örtülü Ödenekle» ilgili gizli hizmet giderleri tertibine 
Maliye Bakanlığınca aktarma yapılabilir. ş 
n) Talebelere yemek yardımı faaliyeti ile •ilgili olarak üniversite, aka- 1 
demi ve yüksekokul 1 arca talebeye ucuz yemek verilmesini temin en j 
yapılacak yardımlar, tespit edilecek esaslar dairesinde Mediko - Sos
yal merkezi veya merkezi bir üniversite teşkilâtı vasıtası ile veya özel 
yönetmelikleri gereğince, Gençlik ve Spor Akademilerinde ise Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğe göre bu harcama kale-
mıin'den karşılanır. 
o) 1977 yaz aylarında ülkemizde yapılacak 1 nci Avrupa îzcileri 
Folklor ve Kültür Festivalinin her türlü giderleri ve harcamaları Genç-

. . . . > - . . >&< 

lik ve Spor Bakanlığınca te 
val organizasyon komitesinc 

BORÇ ÖDEMELERİ : 
a) İç Devlet borçları anapa 
b) İç Devlet borçlan faiz ö 
c) İç Devlet 'borçları genel 
d) Dış Devlet borçları anap 

e) Dış Devlet borçları faiz 
f) Dış Devlet borçları gene 
(İç ve diş Devlet borçlarına 
kılmaksızın cari yıl bütçesind 

g) Geçen ve eski yıllar kar 
h) Geçen ve eski yıllar kır 
i) İlâma bağlı borçlar, 

Hizmetin ifa edildiği yıl bü 
lunmaması sebebiyle kendi t 
şılıklı borçları faaliyetinden 
lar; bütçede tertibi bulunma 
gereğince sulh yolu ile alac 
kaklar, 

j) Geri verilecek paralarla i 

k) Faiz, acyo, para farklar 
ne cari hesaplarının faiz ve 
için muhtelif kanunların verd 
noların faiz, komisyon, gide 
harikalara yaptırılacak hizme 
1) Diğer borç ödemeleri, 
Bu harcama kalemlinden karş 


