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I. — G E Ç E N T U 

Eskişehir Üyesi Ömer UcuzaL pancar müstahsili
nin içinde bulunduğu sıkıntıların önlenmesi konu
sunda gündem dışı demeçte bulundu. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan; 
Gıda -! Tarım ve Hayvancılık Bakam Mehmet 

Yüceler'e, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in; 
Kültür Bakam Ahmet Taner Kışlsh'ya, Milli 

Eğitim Bakam Necdet Uğur'un; 
İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'a, Dev

let Bakanı Enver Akova'nın; 
Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'e, Köy 

İşleri ve Kooperatifler Bakam Ali Topuz'un; 
Vekillik etmesinin; 
6967 saydı Kanunla Tarım Bakanlığına bağlan-

muş bulunan Devlet Meteoroloji İşleri |Genel Müdür
lüğünün, işlerin daha verimli bir şekilde yürütülebil
mesi için Başbakanlığa bağlanmasının; 

Uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri Genel Kuruîun bilgisine sunuldu. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılmasına dair; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişik
likler yapılması hakkında; 

Kanun tekliflerini; 

II. — G E L E N 

Teklif 

1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Parti-
'er Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni. (M. Meclisi : 2/496; C. Senatosu : 2/125) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 

2. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/52; C. 
Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) 

3. — 1978 ydı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu (M. Meclisi; 1/53; C. Senattosu : 
1/526) (S. Sayısı : 730) 

4. — 1978 ydı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru (M. Meclisi : 1/54; C. Senatosu : 1/527) (S. Sa
yısı ; 731) 

T A N A K Ö Z E T İ 

1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısını; görüşmek üzere kurulacak Karma Ko
misyonlara gösterilen adaylar seçildiler. 

Geri kalmış bölgelerin sorunlarım ayrıntılarıyla 
belirlemek üzere (10/36) kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyon Başkan ve Başkan-
vekilMğine yapılan seçime dair tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun, 1978 mali yılı Bütçe kanun 
tasarısının Genel Kurulda görüşme usul ve progra
mına dair 1 Şubat 1978 tarih ve 2 saydı karan ka
bul olundu. 

TBMM Kitaplık Karma Komisyonu üyeilkleri 
için yapdan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

7 . 2 . 1978 Salı günü saat 09.30'da .toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Afyonkarahisar 

Rahmi Erdem Mustafa Çelik 
Divan Üyesi 

Tabii Üye 
Emanullah Çelebi 

K Â Ğ I T L A R 

5. — 1978 yık Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. 
Meclisi: 1/55; C. Senatosu: 1/528) (S. Sayısı: 732) 

6. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Büıçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. 
Meclisi : 1/56; C. Senatosu: 1/529) (S. Sayısı : 733) 

7. — 1978 ydı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
(M. Meclisi: 1/57; C. Senatosu: 1/530) (S. Sayısı: 734) 

8. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi Büîçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/58; C. Senatosu : 1/531) (S. Sayısı: 735) 

9. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
(M. Meclisi: 1/59; C. Senatosu: 1/532) (S. Sayısı: 736) 

10. — 1978 yih Çukurova Üniversitesi Büîçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
(M. Meclisi: 1/60; C. Senatosu : 1/533) (S. Sayısı : 
737) 
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11. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu: 1/534) (S. Sa
yısı : 738) 

12. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/62; C. Senatosu: 1/535) (S. Sayısı: 739) 

13. — 1978 yıiı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/63; € . Senatosu: 1/536) (S. Sayısı : 740) 

14. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/64; C. Senatosu: 1/537) (S. Sayısı: 741) 

15. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/65; C. Senatosu: 1/538) (S. Sayısı: 742) 

16. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 1/66; C. Senatosu: 1/539) (S. Sayısı: 743) 

17. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi: 1/67; C. Senatosu: 1/540) (S. Sa
yısı: 744) 

18. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M.) 
Meclisi: 1/68; C. Senatosu: 1/541) (S. Sayısı: 745) 

19. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/69; C. Senatosu: 1/542) 
(S. Sayısı : 746) 

20. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi: 1/70; C. Senatosu : 1/543) (S. Sa
yısı: 747) 

21. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 1/71; C. Senatosu: 1/544) (S. Sayısı: 748) 

22. — 1978 yüı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/72; C. Senatosu: 1/545) (S. Sa
yısı; 749) 

23. — 1978 yıh Orman Gönel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/73; C. Senatosu : 1/546) (S. Sa
yısı : 750) 

24. — 1978 yıh Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/74; C. 
Senatosu: 1/547) (S. Sayısı: 751) 

25. — 1978 yılı Hudut ve Salıüler Sağlık Genci 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/75; C. Senatosu: 
1/548) (S. Sayısı: 752) 

26. — 1978 yüı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi: 1/76; C. Senatosu: 1/549) 
(S. Sayısı: 753) 

27. — 1978 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/77; C. Senatosu:, 1/550) (S. Sa
yısı : 754) 

28. — 1978 yılı Tekel JGenel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, 
(M. Meclisi: 1/78; C. Senatosu: 1/551) (S. Sayısı: 755) 

29. — 1978 yüı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Büîçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/79; C. Senato
su : 1/552) (S. Sayısı: 756) 

30. — 1978 yıh Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/80,; C. Senatosu: 1/553) 
(S. Sayısı : 757) 
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BÎRÎNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09.30 

BAŞKAN : Sim Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik Afyonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 25 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

BAŞKAN — 1978 mali ydı bütçe yasa tasarısı
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Tümü üzerinde söz alan gruplar; şimdiye değin 
Milli Birlik Grupu adına söz istenmiştir. 

Diğer gruplar adına söz isteyen?.. Sayın Ucuzal, 
Adalet Partisi Grupu adına. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına bendeniz konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına?.. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca SU) — Sa

yın Zeyyad Baykara konuşacak efendim. 
BAŞKAN — Görüşmelerin şekli ve usulü hakkın

da izleyeceğimiz hususlar Danışma Kurulu kararı ola
rak sayın üyelere dağıtılmış ve bilgilerine sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Yalnız bir tek istisna yapacağız; Cumhurbaşkanı
nın resmi kabulünde sayın üyelerin bulunmalarını 
sağlamak üzere bugün saat 17.30'da ikinci arayı ver
miş olacağız, bilgilerinize sunarım. 

Milli Birlik Grupu adına Sayın Karavelioğlu?.. 
Yok. 

Sayın Ucuzal, Adalet Partisi Grupu adına, buyu
run. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Maliye Bakanı sunuş konuşmasını yapmadı. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz bir saatlik müddeti 
Saysn Müczzinoğlu ya başta, ya sonda kullanacaktır; 
ayrıca takdim için yok. O bakımdan, bir saatlik müd-

(1) 729 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

detinizi isterseniz şimdi, isterseniz sayın grup sözcü
lerinin ve üyelerin konuşmalarından sonra; onlara da 
cevap vermek üzere kullanabilirsiniz, Sayın Bakan, 
bu hakkınızı ne zaman kullanmayı istiyorsunuz?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, izin verirseniz Yüce Se
natonun geleneklerine uygun olarak başlangıçta ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ama sonra söz veremem, onu bil
ginize sunayım. Yani, bir saatlik müddetinizi kullan
dığınız takdirde, ikinci kez söz biliyorsunuz kayıtlı
dır; belli bir zamana bağlıdır. O zamanla kayıtlı kal
mak üzere buyurun. (CHP sıralarından «yarısını şim
di, yansım sonra» kullan sesleri) 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, ikinci kez 20 dakikalık 
bir söz hakkım var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

1978 mali yılı bütçesiyle ilgili konuşmama, izin 
verirseniz, bu bütçenin özelliğini belirten bir kısa 
açıklama ile başlamak istiyorum. 

Sorunların bu denli yoğun ve karmaşık, özlem 
ve bekleyişlerin böylesine canlı olduğu bugünkü bu
nalım ortammda bütçenin, her zamankinden ayrı bir 
anlam ve önem taşıdığına kuşku yoktur. Çünkü büt
çe, ülkeyi içinde bulunduğu bu yokuştan düze çıkar
maya kararlı bulunan yeni Cumhuriyet Hükümetinin 
programındaki hedeflerini gerçekleştirmesini sağla
yacak araçlardan biri olduğu gibi, halkın özellikle 
yoksul ve yoksul olduğu ölçüde gereksinme ve bek^ 
leyişleri büyük olan kesimleri için de bir umut kay
nağıdır. 

Bu anlayış içinde yeni Hükümetin, Yüce Meclis
lerin güvenini almış olan programı doğrultusunda 

— 40 — 
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kendi bütçesini hazırlamak ve bu bütçeyi uygulamak 
istemesinden daha doğal bir istek olamazdı. Ne var 
ki, ülkemizin bir süreden beri içinde bulunduğu bu
nalım ve günün özel koşulları Hükümeti kendi büt
çesini hazırlama- olanağından yoksun bırakmış ve bi
lindiği gibi Hükümetimiz, kendinden önce hazırlana
rak Yüce Meclislere sunulmuş bulunan 1978 mali yılı 
bütçe kanunu tasarısını müzakerelere esas kabul et
mek zorunda kalmıştır. 

Yeni Hükümeti kendi bütçesini hazırlamaktan 
alıkoyan zorunluluklardan biri hiç kuşkusuz yasal 
zorunluluktur. Bilindiği gibi Anayasamız ve öteki il
gili yasalar, bütçelerin Yüce Meclislere sunuluş tarihi 
ile buralarda görüşülme sıra ve sürelerini saptadıktan 
başka, bütçelerin en geç 1 Mart tarihinde yürürlüğe 
konulmasını emretmektedir. Bu Anayasal zorunluluk 
nedeniyle yeni Hükümetin, bütçesini hazırlaması, bu 
bütçenin Yüce Meclislerde değerlendirilip karara bağ
lanması için 40 günlük gibi, kısa bir süre söz konu
suydu. Bu sürenin ise, Hükümetin yeni bir bütçeyi 
kendi sorumluluk duygusu içinde hazırlaması için ye
ter olmadığı açıktır. 

Bu durum karşısında hiç kuşkusuz başka bir seçe
nek üzerinde durulabilirdi ve Hükümetin bir yandan 
geçici bir bütçe uygulayarak Devlet harcamalarını 
sürdürürken, öte yandan da kendi bütçesini hazırla
ması düşünülebilirdi. Şunu önemle belirtmek isterim 
ki, Hükümetimiz bu konu üzerinde büyük bir ciddi
yetle durmuş ve sonuçta, ekonomimizin bugün içinde 
bulunduğu koşulların geçici bir bütçe uygulamasına 
olanak tanımadığı kanısına varmıştır. Gerçekten, ağır 
ekonomik ve mali sorunların uzun süreden beri çözü
me kavuşturulmamış olması toplumun her kesiminde 
belirli bekleyişler yanında, ekonomiyi olumsuz yönde 
etkileyen bir kararsızlık ve güvensizlik ortamı da ya
ratmış bulunmaktadır. Şimdi öteki sorunlar yanında 
bu kararsızliEi ortamının da giderilmesi ve böylece 
ekonomik ufkun aydınlatılması gerekmektedir. Oysa 
geçici bütçe, daha önceki uygulama sonuçlarının da 
ortaya koyduğu gibi, bu kararsızlık ortamını daha da 
karartacak, bu nedenle yatırımlar yavaşlarken spekü
latif özleyişler artacaktı. 

İşte, bu yasal ve ekonomik nedenlerledir ki, yeni 
Hükümet kendinden önce hazırlanarak Parlamento
ya sunulmuş bulunan bütçeyi müzakerelere esas ka
bul etmek zorunda kalmıştır. Hükümet bunu kabul 
ederken, bütçeye Hükümet Programı doğrultusunda 
yeni bir yön ve içerik verilmesi gibi anlamlı bir siya
sal işlevi de Yüce Meclislerin iradesine tevdi etmiş
tir. 

1978 mali yılı bütçe kanun tasarısını bu anlayış 
içinde ele alan Bütçe Karma Komisyonu, bütçe üze
rinde Hükümet Programı doğrultusunda anlamlı de
ğişiklikler yapmıştır. Böylece, Yüce Meclislerin ona
yına sunulan ve şimdi önünüzde bulunan bütçede 
birçok bakımdan yeni bir kimliğe bürünmüştür. Bu 
nedenle, bütçeye verimli ve özenli çalışmaları ile yeni 
bir yön ve içerik veren Bütçe Karma Komisyonunun 
sayın Başkanına ve tüm sayın üyelerine Yüce Heyeti
nizin önünde şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1978 mali yılı bütçesinin yasal ve siyasal özellik

lerini kısaca ortaya koyduktan sonra, şimdi bugüne 
kadarki geleneğe uygun olarak, yeni bütçeyi Yüce 
Heyetinize takdim etmek ve bu çerçeve içinde önce 
dünya ekonomisindeki gelişmeleri, sonra ekonomimi
zin bugünkü durumunu, daha sonra da 1977 yılı büt
çesinin uygulama sonuçlan ile 1978 yıh bütçesinin ya
pısını ve özelliklerini açıklamak istiyorum. 

Dünya ekonomisindeki gelişmelerin ilgili ülkeler 
arasındaki yoğun ilişkiler nedeni ile bunları ayrı ayrı 
ve bir arada etkilediği bilinen bir gerçektir. Türkiye 
de kuşkusuz bu çerçeve içinde yer alan ülkelerden bi
ridir. İlişkide bulunduğumuz ülkeler içinde, bizim 
için durumu özellikle izlenmesi gerekenler özel bir 
bağla bağlı bulunduğumuz kalkınma için İktisadi İş
birliği Teşkilatı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ül
keleri ve bunun yanında* bizimle aynı gelişme düze
yinde bulunması nedeniyle gelişme yolundaki ülkeler
dir. 

Bunların geçen yıl içindeki durumunu toptan bir 
değerlendirmeye tabi tuttuğumuz zaman, bütün bu 
ülkelerde uygulanan ekonomi politikalarının başlıca 
amacının, geçmiş yıllardan beri süregelen enflasyonun 
kontrol altına alınması ve hızının düşürülmesi nokta
sında toplandığı görülmektedir. Bu nedenledir ki, Ba
tılı sanayi ülkelerinde 1978 yılında daha mütevazi öl
çüde bir gelişme hızı ve işsizlik sayısında da bir mik
tar artış beklenmektedir. 

Gelişme yolundaki ülkelerde ise, enflasyonun kont
rol altına alınması yolunda geçen yıl elde edilen so
nuçların bu yıl yer yer daha ileri götürülmesi ve 
enflasyon hızının düşürülmesi söz konusudur. 

Bu genel değerlendirme yanında sanıyorum ki, 
Türkiye olarak dünyanın bugünkü ekonomik günde
minde yer alan bazı anasorunları da yakından izle
mek durumundayız. Bu alanda ilk olarak üzerinde 
durmak istediğim konu, doğal kaynaklar sorunudur. 
Amansız bir biçimde sömürülen dünya doğal kaynak-
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larınııı tükenme noktasına doğru gittiği ortadadır. 
Bu nedenledir ki, tükettikleri bu kaynaklar sayesinde 
zenginleşmiş olan sanayileşmiş ülkeler, şimdi dünya
ya genellikle büyüme hızının düşürülmesini öğütlü
yorlar. Bu öğüde uyarak büyüme hızım elbette düşü
recek değiliz; ama doğal kaynaklarımızı ve zenginlik
lerimizi daha iyi korumamız ve geliştirmemiz gerek
tiği de bir gerçektir. 

Öte yandan, bugün uluslararası ekonomik gün
demde güncel bir konu olarak yer alan dünya enerji 
bunalımını da aslında bu çerçeve içinde değerlendir
mek doğru olur. Tüm kaynaklar gibi, enerji kaynak
larının da özellikle bugün gelişmiş denilebilen ülke
lerce sorumsuzca sömürülmesidir aslmda bu buna
lımın temelinde yatan. Şimdi dünya bu nedenle yeni 
enerji kaynakları arayışı içindedir. Esasen, ülkemizin 
de temel sorunlardan biri olan enerji konusundaki bu 
arayışları yakından izlemek ve değerlendirmek de ka
nımızca var olan kaynaklarımızı en iyi biçimde kul
lanmalı kadar önem taşımaktadır. Hiç kuşkusuz aynı 
şeyi teknoloji alanında da söylemek gerekir. Dünya
yı gelişmiş ülkelerle, gelişme yolunda ülkeler diye 
ikiye ayıran ve gelişmiş ülkelere bugünkü üstünlükle
ri sağlayan temel etkenin teknoloji olduğu şimdi or
tadadır. 

Nitekim, ellerinde bulundurdukları teknoloji te
keli dolayısıyla çok uluslu şirketler çağımıza; «Çok 
uluslu şirketler çağı» dedirtecek kadar ileri gitmişler 
ve dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinden sonra üçüncü 
büyük ekonomik güç haline gelmişlerdir. 

Artık şunu herkes bilmelidir ki, ekonomik alanda 
dışa olan bağımlılığın azaltılması ve sağlıklı bir ge
lişme sürecinin sürdürülmesi yeni teknoloji üretimin
de ve dışarıdan alınan teknolojilerin ülke koşulları
na uyumunda gösterilecek çabaya bağlıdır. 

Türkiye'nin geleceği açısından hayati öneme sa
hip bu temel sorunların yanında, yine uzun dönemli 
yönelimlerimiz açısından, dünya para sistemi, dünya 
ticaretinin geliştirilmesi ve çevre sorunları alanların
daki gelişmelerle, iki temel ekonomik sistem yanın
da bir üçüncü yol arayışı çabalannın ve aynı şekilde 
uzay yarışı ve bu yarış dolayısıyla ilgili ülkelerin üre
tim ve tüketim yapısında olan değişmelerin sanayi
leşmemiz yolunda sağlayabileceği fırsat ve olanakla
rın ve nihayet yoksul ülkelerin var olan devletlerara
sı düzene âdeta bir başkaldırısı olan «Yeni ekonomik 
düzen» istemleri gibi stratejik olay ve gelişmelerin de 
yakından izlenmesi ve ulusal çıkarlarımız açısından 
en iyi biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Programında da belirtildiği gibi, Hükümetimiz 
dünyada hakça bir düzenin kurulabilmesi için, ilgili 
ülkelerle işbirliği yaparak, bu konularda her türlü 
çabayı harcamaktan geri kalmayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1978 yılı Bütçesinin yapısını ve özelliklerini orta

ya koymadan önce, bu Bütçenin nasıl bir ortam için
de hazırlandığım belirtmekte kuşkusuz yarar vardır. 
Bu nedenle şimdi kısaca ekonomimizin bugünkü du
rumuna değinmek istiyorum. 

Bu konuda yapılan en nesnel, en iyi niyetli değer
lendirmeler bile ekonomimizin içe ve dışa dönük tüm 
yönleriyle olağanüstü bir bunalım içinde olduğunu 
göstermektedir. Görülmemiş boyutlara varmış hızlı 
bir enflasyonla, toplumsal barışı zedeleyecek nokta
ya yaklaşmış kaygı verici bir işsizliğin, dış âlemdeki 
saygınlığımıza gölge düşürecek ölçülere ulaşmış dış 
ödeme güçlükleri ile döviz darboğazının, enerji kıtlı
ğı yanında mal yokluk ve kıtlıklarının, ihtikârın ka
raborsanın ve her türlü spekülatif bekleyişlerle bes
lenen bir kararsızlığın ve güvensizliğin giderek art
ması bu ağır bunalımın en açık kanıtlarıdır. 

Sürekli bir sorun erteleme politikası ile sakat, sa
vurgan ve sorumluluktan ve ciddiyetten uzak tutum 
ve uygulamaların yarattığı bu çok yönlü bunalım or
tamında, üretim ve yatırım faaliyetleri yer yer geri
leyerek bazı sektörlerde durma noktasına gelmiş bu
lunmaktadır. 

Kamu maliyesi alanında ise sonuna dek zorlana
rak kullanılan olanaklar yüzünden kaynaklar hemen 
hemen kurumuş, dış öedemeier gibi, iç ödemeler de 
zamanında yapdamaz hale gelmiştir. İçeride ve dı
şarıda en yalın gözlemlerle de doğrulanan bu ağır bu
nalım boyutlarını sayısal göstergeler açıkça ortaya 
koymaktadır. 

1977 yılında Türkiye geçmiş yıllara göre en yük
sek fiyat hareketlerine sahne olmuş ve toptan eşya fi
yatlarında 1977 yılı içinde kaydedilen artış % 36,1'i 
bulmuştur. 

Geçinme endekslerine gelince; 
Ankara geçinme endeksindeki artış 1976 y-hnda 

% 14,1 iken, 1977 yılında % 42,3 olarak gerçekleşe
rek, yaklaşık üç kat artmıştır. 

İstanbul'da ise 1976 yılında % 19,3 olan artış, 
1977 yılında % 46,8'e yükselmiş bulunmaktadır. 

Aslında hayat pahalıhğmdaki artîşm endekslerin 
gösterdiği düzeyin çok üstünde olduğu bilinen bir 
gerçektir. Çünkü, bu endekslerde yer alan birçok 
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malların resmi fiyatlarının üstünde fiyatlarla el de
ğiştirdiği bilinmektedir. Yine ayrıca bilinmektedir ki, 
son yıllarda büyük bir artışa konu olan kiralar da 
endekslerde yer almamaktadır. 

Öte yandan Devlet İstatistik Enstitüsünün yayın
ladığı tüketici endeksleri, genellikle birkaç büyük 
kentte yoğunlaştığı bilinen hayat pahalılığının şimdi 
yeni boyutlar kazandığını ve tüm ülkede durumun 
birbirinden çok az farklı olduğunu ortaya koymakta
dır. 

Geçen yıl içinde görülen ve geçmişte benzeri ol
mayan bu fiyat artışları, özellikle dar ve değişmez ge
lirli geniş halk yığınlarının geçim koşullarını daya
nılmaz hale getirirken, öte yandan da yer yer mal 
kıtlıklarıyla karaborsaya ve ihtikâra neden olmuş, sü
rekli olarak süpekülâtif bekleyişleri kamçılamıştır. Bu 
bakımdan enflasyon hızının yavaşlatılması ve süpekü
latif bekleyişlerin giderilmesi, ekonomimizin en ive
di ve en önemli sorunları arasında yer almaktadır. 

tçe ve dışa dönük yönleriyle olağanüstü önemli 
bir sorun haline dönmüş bulunan dış ödemeler den
gesi sorununa gelince; 

Bu alanda da Türkiye'nin en zorunlu ödemelerini 
bile güçlükle yapabilecek ve zaman zaman bunda da 
gecikmeleri göze alabilecek bir noktaya gelımş ol
duğunu görüyoruz. 

Ayrıntılarını ayrıca girmekte yarar görmediğim bu 
durumun başlıca nedeni, petrol fiyatlarının artırılma
sından sonra başlayan dönemde Türkiye'nin elindeki 
rezervlerinin savurgan bir biçimde kullanılması ve 
onun yanında günün şartlarına uymayan bir borçlan
ma politikası izlenmeye başlanmasıdır. 

Özellikle «Dövize Çevrilebilir Mevduat» şeklinde 
kendim gösteren bu politika, bir süre sonra Türkiye' 
nin dış ödemeler alanmda çıkmaza girmesinin başlı
ca nedenlerinden biri olmuştur. Çünkü, bugün Tür
kiye yalnız dış ticaretinde görülen büyük açığı karşıla
mak değil; fakat onun yanında geçmiş üç yıl içinde bu 
şekilde uygulanan politikalar dolayısıyla çok kısa za
manda karşı karşıya geldiği ödeme mükellefiyetlerini 
de yerine getirmek zorunluluğu ile karşı karşıyadır. 
Oysa, bunu bugünkü döviz rezerveleriyle karşılaması 
olanak dışı olduğu gibi, geçmişte uyguladığı borçlan
ma politikaları nedeniyle de dünyada güvenilirliğim 
büyük ölçüde kaybetmiş olduğundan, yeniden borç
lanma olanakları da büyük ölçüde daralmıştır. 

Kuşku yok ki, bu nedenlerle karşı karşıya bulun
duğumuz döviz darboğazından, ithalattaki tıkanıklık
tan ve mal kıtlığından etkilenen yalnız tüketici değil

dir. Bu alandaki güçlükler enerji darboğazı ile birlik
te üretim ve yatırım faaliyetlerimde geniş ölçüde ak
satmış bulunmaktadır. 

1976 yılında kamu yatırımlarında % 70 olarak 
hesaplanan gerçekleşme oranının, 1977 yılında % 65 
olarak gerçekleşebileceği hesaplanmaktadır. 

Hele, bir süreden beri ülkemizde «Ağır sanayileş
me hamlesi» adı altında başlatılan ve çoğunlukla ha
yalci ve gösterişçi yatırımlarla ilgili gerçekleşme ora
nının düşüklüğü daha da ilgi çekicidir. Örneğin, bu 
çerçeve içinde kendisine önemli görev verilmiş ve öde
nek ayrılmış bulunan kuruluşlardan Makine ve Kim
ya Endüstrisi Kurumunun 1977 yılının ilk 10ı ayında 
yatırım gerçekleşme oranı % 16'dır. Bu alanda aynı 
ölçüde önem taşıyan Sümefbank'ta ise bu oran % 33 
kadardır. Devlet Planlama Teşkilâtının önemli proje
lerin gerçekleşmesini içeren Aralık 1977 tarihli rapo
runa göre, tümüyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
yüklendikleri veya yürütmekte oldukları 98 önemli 
projenin Eylül ayı sonu itibarıyla gerçekleşmesi, or
talama olarak % 28,1'dir. Bu oranlar kamu yatırım
larında durumun ne derece kaygı verici olduğunu 
açıklamaktadır. 

Öte yandan, Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği tarafından yayınlanan, «1978 yılma girerken 
Türk Ekonomisi» başlıklı rapordan, ekonominin içi
ne sokulduğu darboğazın özel sektör yatırımlarında 
da önemli aksamalara neden olduğu anlaşılmaktadır. 
Anılan raporda, geçen yılda özel sektör yatırımları
nın 1976 yılı mutlak değerinin altına düştüğü ve bu 
arada lastik, plastik, demir - çelik, elektrik makine
leri, kâğıt, deri, dokuma ve gıda dallarında bu düş
menin % 10 ile c/c 48 gibi ciddi boyutlara ulaştığı 
açıklanmıştır. 

Böylece, yatırımlardaki gerilemede ekonomik alan
da karşı karşıya bulunduğumuz öteki sorunlar ara
sında önemli bir yer almaktadır. 

İstihdam alanında da durum aynıdır. Geçmiş yıl 
içinde işsizlik, ülkemizde görülmemiş boyutlara ulaş
mış ve açık ve örtülü işsizlik olarak, aktif nüfusun 
% 20'sini bulmuştur. 

Bu alanda önemli olan bir başka husus da şim
di ülkemizde ilk defa olarak çalışanların işsizliğinin 
söz konusu olması; yani bugüne kadar bir işi bulun
duğu halde, ekonomik bunalım nedeniyle şimdi bu işi
ni yitirme durumuna gelenlerin işsizler arasına katıl
masıdır. 

Bu konudaki açıklamalarımı tamamlamak üzere 
gayri safi milli hasılanın son durumu hakkında da 
Yüce Heyetinize kısaca bilgi sunmak istiyorum. 
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Dokuz aylık verilere göre yapılan hesaplardan, 
1977 yılında gayri safi milli hasıla artışının % 5 
dolayında gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Bu oran, 
1966 yılından bu yana kaydedilen en düşük gelişme 
hızıdır. Son yıllarda rekor düzeylere ulaşan tarım
sal ürünlerin katkısıyla % 7 dolaylarında dolaşan gay
ri safi milli hasıla artış hızı, 1977 yılında tarımsal 
üretim bir önceki yıla bakışla büyük bir artış gös-
termeyince, bilinen düzeyine düşmüştür. 

Enerji yetersizliği ve ara mallan alanındaki güç
lükler nedeniyle sanayide katma değeri artış hızının 
düşmesi gayri safi milli hasıla hızının düşük bir dü
zeyde kalmasının başlıca ve önemli bir nedeni ol
maktadır. 

Çimento ve demir kıtlığından dolayı inşaat sana
yiinde üretim, son yılların en düşük düzeyinde gerçek
leşmiştir. 

Ayrıca, döviz yokluğu nedeniyle, başta otomo
tiv ve dayanıklı tüketim malları olmak üzere birçok 
sanayi dallarında üretim yer yer gerilemiş ve işçi çı
karmaları başlamıştır. Bu önlenmediği takdirde piya-
salanmızdaki mal arzının giderek daha da azalacağı 
ve arz- talep dengesinin büsbütün bozulacağı açıktır. 

Bu konuda son olarak şunu eklemek isterim ki, 
buraya kadar arz ettiğim sorunlar 1977 yılında ortaya 
çıkmış olmakla beraber giderek yoğunlaştığı ve ağır-
Iaştığı için asıl etkilerini 1978 ymnda gösterecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Şimdi de kısaca 1977 Bütçesinin uygulama sonuç
larını açıklamak ve daha sonra da 1978 mali yılı Büt
çesi hakkında yine bazı bilgiler sunmak istiyorum. 

Zamanın Hükümeti tarafından ısrarla denk ola
rak hazırlandığı ve uygulama sonucunda da denk 
olarak gerçekleşeceği bildirilen 1977 malı yılı Bütçesi, 
elimizdeki bilgilere göre büyük bir açıkla kapanacak
tır. Aralık ayı sonu itibarıyla hesaplanan açık mik
tarı 14 milyar lira dolayındadır. Bu miktarın, yıl so
nuna kadar gelirlerin ve harcamaların seyrine göre, 
en iyimser bir tahminle 25 ya da 30 milyar lira ci
varında gerçekleşeceği hesaplanmaktadır. 1977 mali 
yılı Bütçesinin bu durumu yeni Hükümetin işbaşına 
geldiği bir zamanda, Devlet ödemelerinde büyük bir 
tıkanmalar ve yığılmalar ile karşı karşıya kalması so
nucunu beraberinde getirmiştir. Bugün bütçe açığı ve 
nakit sıkıntısı nedeniyle hizmet yapıldığı ve hak ger
çekleştiği halde Hazinenin ödeyemediği istihkakların 
toplamı 14 milyar lirayı aşmaktadır. Bu durum yal
nız genel ve katma bütçeli Devlet daireleri açısından 
değil, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların ücret

leriyle toplu sözleşmenin farklarının ödenmesi açı
sından da büyük önem taşımaktadır. Kısaca ifade et
mek gerekirse, bu yüzden Devletimizin dışarıda oldu
ğu gibi içeride de ödeme gücünü büyük ölçüde kay
bettiğini ve bu yüzden kendine olan güvenilirliğinin 
de yine büyük ölçüde azaldığım söylemek doğru olur. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Konuşmamın başında da arz ettiğim gibi, bizden 
önce hazırlanarak Parlamentoya sunulmuş bulunan 
1978 malı yılı Bütçe Kanunu tasarısı, Bütçe Komis
yonunda tüm sayın üyelerin olumlu katkılarıyla büyük 
ölçüde Hükümet programı doğrultusunda yeni bir yön 
ve içeriktik kazanmıştır. Tasan bu şekilde belli ölçü
de değişik bir kimliğe bürünürken, yeni hedeflere de 
yönelmiş bulunmaktadır. Bu hedeflerden biri ve en 
önemlisi, enflasyon hızının yavaşlatılmağıdır. Bu 
amaçla bütçe ödenek rakamlan geçen yıllara bakışla 
daha dengeli tutulmuş ve özellikle kamu harcamala-
nnda tasarrufa özen gösterilmiştir. Uygulama sıra
sında bütçenin bugünkü büyüklüğü korunabildiği tak
dirde bu bütçe ile giderek hızlanan enflasyonun ya-
vaşlatılabileceğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. 

Bunun yanında Bütçe Karma Komisyonunda ya
pılan değişikliklerle kamu giderlerinde savurganlığın 
Önlenmesi yolunda da olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 
Bunlarla birlikte bütçenin hizmet gücü ve sosyal içe
riği de genişletilmiştir. Bir yandan kırsal alanlara, öte 
yandan da kentsel alanlara hizmet götüren bakanlık 
ve kuruluşların ödeneklerinde bu amaçla önemli ar
tışlar yapılmış bulunmaktadır. Devlet yollan ile il 
yollan yapım ve onarımı için Karayollan Genel Mü
dürlüğü bütçesinde öngörülen ödenek toplamı 
2 310 000 000 lira artınlmıştır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesinde 
köy yollan veya köprüler yapımı ile köy - su hizmet
leri ve köy kooperatifleri için öngörülen ödeneğe de 
1,5 milyar lira eklenmiştir* 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinde de bu yönde 
önemli artışlar sağlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, köy okullan yapımı için Milli Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde öngörülen ödenek 400 milyon lira 
artınlmıştır. Aynı şekilde, üniversiteler bütçelerine 
564 milyon liralık ödenek eklendiği gibi, üııivresite 
gençliğinin burs ve kredi sorunu da ele alınmış, bir 
yandan krediler arasındaki farklar giderilirken öte 
yandan da burs oîanaklan tüm istemleri karşılayabi
lecek ölçüde genişletilmiştir. Böylece 90 hin dolayın
da olan kredi kullanan öğrenci sayısı 125 bine yüksel
miş olacaktır. 
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Halka götürülen hizmetlerde Bütçe Karma Ko
misyonunda yapılan değişikliklerle sağlanan arhşîar 
yanında, Hükümet Programında öngörüldüğü üzere, 
dar ve değişmez gelirlilerin hızlı enflasyonla ağırla
şan yüklerini hafifletmek anlayışı içinde kamu görev
lilerine uygulanan katsayı da 12'den 14'e yükseltil
miştir. Bu yükselmeden kamu görevlilerinden başka 
emekliler, dul ve yetimlerle 65 yaşını doldurmuş muh
taç, güçsüz ve kimsesiz olanlar da yararlanacaktır. 
Katsayı artışınımu gerektirdiği ödenek 10 milyar li
ra olarak bütçede yer almaktadır. 

Bu değişiklikler yanında, yeni bütçenin özelliğini 
oluşturan bir başka noktayı da Yüce Heyetinizin bil
gisine sunmak isterim : 

Bütçe Komisyonu, ödeneklerin dengeli ve belirli 
bir biçimde dağılımının gerçekleşmesi yanında Bütçe 
Kanunu tasarısının metninde yer alan ve geçmişte 
Anayasa Mahkemesi kararıyla Anayasaya aykırılığı 
saptanmış bulunan hükümlerin düzeltilmesi ve ayık
lanması yolunda da büyük özen gösterilmiştir. Bu ne
denle şimdi önümüzde bulunan Bütçenin geçmişteki 
bütçelerden farklı olarak bu çeşit kusurlardan ayıklan
mış bir bütçe olduğunu Yüce Heyetinize arz etmek 
isterim. Bütçe Komisyonunun bu konudaki özeni yal
nız biçimsel alanda kalmamış, aynı zamanda, 1978 
maîi yılı Bütçesinin Bütçe ilkelerine ters düşen uygu
lamalar açısından düzeltilmesinde de etkili olmuştur. 
Bu anlayış içinde, son yıllarda bütçe uyguîarcıanuzda 
gittikçe geniş bir yer alan ve bütçe disiplinini olum
suz yönde etkileyen fon uygulaması şimdi anlamlı 
bir çizgiye getirilmiş bulunmaktadır. 

Bütün bunlardan sonra 1978 mali yılı Bütçesi 
264 814 017 300 lira olarak bağlanmış bulunmakta
dır. Bu ödenek miktarıyla 1978 mali yılı Bütçesi, 
bir yıl önceki bütçeye göre % 17 bir arteşı ifade et
mektedir. Bu artış oram, geçmiş yıllardaki artış ora
nının altındadır. Fakat, ülkemizin bugün içinde bu
lunduğu ekonomik koşullan gözönünde tutulursa, sağ
lıklı kaynaklar oluşturulmadıkça bunun bir zorunluk 
olduğunu kabul etmek gerekecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bütçe kadar, bütçeyle birlikte uygulamaya konu
lan politikalar da önemlidir. Bu politikalar, konunun 
bu yönü, yeni bir Hükümetin işbaşına gelmiş olması 
nedeniyle kuşkusuz aynca önem arz etmektedir. Bu 
nedenle, şimdi, 1978 mali ydı Bütçesiyle birlikte uy
gulanacak politikalar hakkında da Heyetinize kısa
ca bilgi sunmak istiyorum, 

Programda da açıkça ifade edildiği gibi yeni Hü
kümet, öteki alanlarda olduğu gibi, ekonomik ve ma
li alanda da ağır bir miras üstlenmiş bulunmaktadır. 
Bu mirasın olumsuz boyutlarına daha önce değindiğim 
için yeniden o konuya dönmeyeceğim. Ancak, bu ve
sileyle şurasını belirtmekte yarar var ki, ekonomik 
ve mali alanda karşı karşıya bulunduğumuz ağır ve 
karmaşık sorunlar ve güçlükler nedeniyle bu yıl büt
çeyle birlikte uygulanacak politikalar her zamankin
den daha büyük bir önem taşımaktadır. 

Hükümet programında ekonomik ve mali alanda 
uygulanacak politikaların anahedefi, enflasyon hızının 
yavaşlatılması ve planh kalkınma kurallarına uygun 
bir ortam içinde sağlıklı bir gelişme sürecinin başla
tılması olarak saptanmış ve ekonominin, uzun dönem
li hedefleri de dikkate alınarak onarılacağı öngörül
müştür. 

Bu onarım programı çerçevesinde hükümet, gelir 
ve harcama alanında, para - kredi alanında, dış öde
meler dengeci ve dış ticaret alanında, tasarruf ve ya
tırımlar alanında yeni politikalar oluşturmak ve bun
ları bütçeyle birlikte uygulamak kararındadır. 

Hükümetin yenli bir yaklaşımla hazırlamakta ol
duğu ve birbiriyle uyumlu bir biçimde uygulanma-
sîrca büyük önem verdiği bu politikaları, bütçeyi de
ğerlendirmek durumunda olan Yüce Heyetinüze şöyle 
özetleyebilirini : 

Tüm bu politikaların temel amacı, önce ekonomi
de kötüye gidişi, daha kötüye gidişi durdurmak ve 
bunu yaparken aynı zamanda ekonomiye bir çeki 
düzen vermek ve nihayet sağlıklı bir gelişme sürecini 
başlatmak ve sürdürmektir. 

Bu çerçeve içinde birindi önceliği alan hedef, hiç 
kuşkusuz enflasyonun hızının yavaşlatılmalıdır. Hükü
met Programında da belirtildiği gibi, bugün enflas
yon, esasen dengesiz olan gelir dağılımını daha kö-
tüleşjirerek geniş halk topluluklarım yoksulluğa sü
rüklerken, aynı zamanda plansız ve programsız uy
gulamayla birlikte kaynak dağılımını da büyük öl
çüde saptırmış bulunmaktadır. 

Önümüzdeki ivedi sorunlardan biri de hiç kuşku
suz döviz darboğazının giderilmesidir. Daha önce a'çık-
îndığım gibi, bu abanda ülkemizin karşı karşıya bu
lunduğu güçlükler alışılmış boyutların çok üstündedir 
ve bu yüzden üretim ve yatırım alanındaki durakla
malar ve gerilemeler yanmda tümüyle bir kararsızlık 
ortamı oluşmuştur. Bu nedenle, Hükümetiniz, bu bu
nalım ortamına egemen olan kararsızlığın ve belirsiz
liğin yerine süratle kuracağı bir güven ortamında ya-
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tının ve üretim faaliyetlerinin sürekli bir kararlılık 
içinde gelişmesine ayrıca büyük özen göstermekte
dir. 

Yine Hükümet Programında öngörüldüğü üzere 
artık ekonominin yükünü taşıyamaz bale gelmiş bu
lunan, başfia enerji olmak üzere tüm alt yapının da 
geliştirilmesi temel hedeflerden biri olarak karşımız
da bulunmaktadır. 

Bu hedef ve amaçların gerçekleştirilmesinin, her 
şeyden önce ekonomik ve mali alanda geniş ölçüde 
İhmal edilmiş bulunan maSi kaynaklara yeniden yaşam 
verilmesine ve bunlara canlılık kazandırılmasına bağlı 
olduğu bir gerçektir. Bu nedenle Hükümetiniz, ka
mu gelirlerini sağlıklı kaynaklardan ve adaletli bir bi
çimde artırırken, öte yandan her türKi savurganlığı 
önlemek kararındadır. 

Bilindiği gibi savurganlığın yasalardan, bürokrasi
nin alışkanlıklarından ve nihayet hükümet etme an
layışından doğan yönleri vardır. Tam bir tutumluluk 
anlayışı içinde, her düzeyde savurganlık önlenerek 
'kaynakların en etkin ve verimli bir biçimde kuflaml-
masının sağlanması, geîir yönünden olduğu gibi enf
lasyon hızının yavaşîatılması yönünden de önemli 
katkılar sağlayacaktır. Bu amaçla ilgili yasalarda de
ğişiklikler yapmak üzere hazırlanmakta olan bir yetki 
kanunu tasarısı en kısa zamanda Yüce Meclislere su
nulacaktır. 

Kamu gelirlerinin artırılması konusu ise aslında 
çok yönlü bir konudur. Sorunu ortaya kamu gelirle
rinin artnrîması biçiminde koymakla birlikte, bunu 
yalnızca kamunun harcamalarını sağlıklı kaynaklara 
dayandırmaktan İbaret saymıyoruz. Bu çerçeve için
de, aynı zamanda, gelir dağılımının iyileştirilmesini, 
kaynak tahsisinin planlı kalkınma kurallarına göre 
yönlendirilmesini ve üretken etkinliklerin özendiril-
m esini sağlayacak yeni bir düzenlemeyi amaçlıyoruz. 

Vergi yasalarında işte bu anlayış içinde değişiklik 
yapmak üzere başlatılmış bulunan çalışmalar en kı
sa süre içinde sonuçlandırılarak Yüce Meclislerin ona
yına sunulacaktır. Bunun yanında vergi yönetimi, ver
gi denetimi ve yargısı alanlarında da, bir yandan ver
gi kayıplarını ve kaçaklarını önleyecek öte yandan 
da mükelleflere belirli kolaylıklar sağlayacak yondeM 
çalışmalarımız, kuşkusuz vergi gelirlerinin artmasına 
önemli katkılarda (bulunacaktır. 

Konuya aynı zamanda gelir dağılımının iyileştiril
mesi ve vergi adaletinin gerçekleştirilmesi açısından 
da yaklaşan yeni Hükümet, vergi Sistemini tümüyle 
bu açıdan da ele almış bulunmaktadır. Son yıllardaki 
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hızlı enflasyonun etkisiyle vergi sistemimiz bir çok 
bakımdan tümüyle geçerliğini yitirirken, vergi ada
letsizliği de giderek görülmemiş ölçüde artmıştır. Aynı 
nedenle, muafiyet ve istisnalar anlamını yitirmiş, ver
gi oranları ise işlevini yapamaz hale gelmiştir. Bunun 
en canlı örneği Gelir Vergisidlr. Ş'lmdi Gelir Ver
gisi, bu haliyle bırakıldığı takdirde, kısa zamanda tek 
oranlı bir vergi haline gelecektir. Öte yandan en az 
geçim indirimi, en az geçim değil, en az blyolofik ge
reksinmeler açısından bile indirim olmaktan çıkmış
tır. Bu gerçekler karşısında, tüm vergi sistemimiz göz
den geçirilirken, en az geçim indirimi de en az ücret 
gözÖKÜnde tutularak günün koşullarına göre yeniden 
düzenlenecektir. 

Bu alanlardaki çpJışma&ruıiizı, 1978 mali yılı 
içinde Yüce Meclislerin onayım aldıktan sonra uy
gulamaya koyacak biçimde planlamış bulunduğu
muzu tekrar bilgilerinize sunmak isterim. 

Ülkemizde iç tasarruf açıklarının büyümesi ve 
kaynak tahsislerinin giderek amacından uzaklaşma
sı ve tüm bunların, ekonomimiz üzerindeki olumsuz 
etkileri, Hükümetimizi para - kredi alanında da ye
ni bir politika oluşturma noktasına getirmiş bulun
maktadır. Söz konusu politikayla genel olarak ulaşıl
mak istenen temel - amaçlardan biri, Hükümet Progra
mında da öngörüldüğü üzere, bir yandan gönüllü ta
sarrufları artırırken, öte yandan da yine gönüllü bir 
yoMan sağlıksız ve gösterişçi tüketimin yaygınlaş
masını önlemektir. Faiz alanında yapacağımız yeni dü
zenlemelerle tasarruf artırılırken, enflasyon hızının 
yavaşlatıîmasıyîa da giderek yaygınlaşan paradan ka
çış eğilimi önlenmiş olacaktır. 

Kredi alanında ise öteden beri karşı karşıya bu
lunulan temel sorun, kredilerin gerçek gereksinme sa
hipleriyle üretken alanlara, özellikle, kalkınma plan
ları ve yıîiık programlardaki önceliklere yönlendM-
mesi sorunudur. Kredi politikamızın öteki temel ama
cı da bu anlayış içinde alacağımız önlemlerle küçük 
çiftçiyi ve esnafı aracının ve tefecinin sömürüsünden 
kurtarmak ve kredileri gerçek gereksinme sahiplerine 
yöneltmektir. Bu alandaki yeni düzenlemeleri de, bu 
bütçe ile birlikte uygulamaya koymak kararındayız. 

Gelir - harcama ve para - kredi alanlarında oldu
ğu gibi, Hükümetiniz yatırımlar alanında da yeni bîr 
politika izlemek kararındadır. 

Ekonomim'iz hızlı bir enflasyon dönemine girdi-
ğaıdedberi günlük kaygıların arasında üzerinde ye
terince durulmayan konulardan biri ve belki de baş-
lıcası yatırımlar konusudur. Plansız ve program'sız uy
gulamaların egemen olduğa bir ortamda, son zaman-
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larda, kslkınnıa hızı gerçekçi düzeye indirilmelidir, 
diyerek üstü kapalı bir biçimde yatırımların azaltıl
masını öğütleyenler bile olmuştur. Ne var ki, yaltınm-
lan savsaklayanlar da, üstü kapalı bir Mçiimde yatı
rımların azaltılmasını isteyenler de Türkiye'nin en de
ğişmez gerçeğini gözden kaçırmaktadırlar. Bu gerçek 
de, öteki temel sorunlar yanında, Türk ekonomisinin 
temel sorunlarından birinin de, planlı ve dengeli bir 
biçimde yatırımı ve üretimi hızla artırmak sorunu ol
duğudur. 

Konuya bu anlayış içlinde yaklaşan Hükümetiniz, 
yatırım alanında Hayalci ve gösterişçi, dolayısıyla sa
vurgan, plansız, projesiz ve finansmarisız bir yatırım 
politikası yerine, ülkemizin kısa ve uzun dönemli ge
lişme yönlerini ve hedeflerini, özellikle geniş halk yı
ğınlarının gerçek gereksinmelerini dikkate a!an akıl
cı, gerçekçi ve tutumlu bir yatırım politikası oluştur
maktadır. Böyle bir politikanın gereği olarak, ilk plan
da enerji yatırımlarına öncelik vermeyi uygun bulu
yoruz. Ayrıca, bitme noktasına gelmiş sanayi yatıran
ları ile ihraç gücümüzü artıracak yatarımlar yanında, 
darboğaz giderici yatırımlar, bilinen nedenlerle şimdi 
sınırlı olan kaynakların yöneltileceği başlıca alanlar 
olacaktır. Bu arada, geçmişte amacından saptırılan teş
vik portikalannı yeniden gözden geçirmeyi de gerekli 
görüyoruz. 

Öte yandan yine Hükümet Programında öngö-
rüîdüğü üzere, küçük tasarrufların oluşturduğu girişim
lerle, halk ve işçi yatırımlarının özendirilmesi de 
önemle ele alınacak çalışmalar arasında yer almak
tadır. 

Daha önce de açıkladığım gibi, dış ödemeler ala
nında bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar, 
bu konunun ayrı bir önem ve özenle ele alınmasını 
gerektirecek niteliktedir. Bu nedenle dış ödemeler ala
nındaki çalışmalarımız, başlıca iki yönde yoğunlaş
maktadır : Bunlardan ilki elimizdeki sınırlı döviz ge-
İMeriri: en verimli ve e'tkin bir biçimde kullanmak, 
öteki de döviz gelirlerini kısa Sürede artırmaktır. Ye
ni dış ticaret rejimi bu anlayış içinde hazırlanarak uy
gulamaya konulmuştur. Söz konusu rejimde bu doğ
rultuda öngörülen önlemler aynca, teşvik tedbirle
riyle uyum içinde yürütülecektir. 

Bunun yanında, önemli bir döviz kaynağı olan ve 
1974'de 1,5 milyara ulaştıktan sonra, şimdi 984 mil
yon dolara düşmüş bulunan işçi dövizli sorununu ye
ni bir yaklaşımla ele almış bulunuyoruz. Bu yaklaşım 
çerçeveginde her şeyden önce yurt dışındaki işçileri
mizin tüm sorunîanna sahip çıkmak ve önce burilan 
çözmek yoluna gideceğiz. 
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Artık işçilerimizin döviz makinesi olarak görül
düğü dönem geride kalmış ve şimdi işçilerimizi garip
lik ve sahipsizlik duygusundan en kısa süre içinde 
kurtarmayı amaçlayan bir anlayışın egemen olduğu 
yeni bir dönem başlamıştır. Bunun ilk kanıtı konunun 
bir Devlet Bakanlığı düzeyinde ele alınmasıdır. 

Bunun yanında, işçilerimize ek menfaatler ve ko
laylıklar sağlayacak önlemlerin de büyük bir önem 
taşıdığına inanıyoruz. Hazırlanmakta olan bu önlem
ler en kısa süre içinde uygulamaya konulacaklar. 

Dış ödemeler alanında üzerinde önemle durduğu
muz bir konu da dış borçlanma ile ilgilidir. Gerçekçi 
bir biçimde şunu ortaya koymak gerekir ki; Türkiye, 
ekonomisinin yapısı ve özellikleri nedeniyle daha bir 
süre ödemeler dengesi alanında belli ölçülerde açık
larla karşı karşıya kalmak durumundadır. Ekonomi
mizin yapısı değişmedikçe ve gerçek anlamda bir sa
nayileşmeye paralel olarak ihracatımız artmadıkça, 
bu açıkların süreceğine kuşku yoktur. O halde Türki
ye, sağlıklı bir sanayileşmeyi gerçekleştirinceye ve 
içinde sanayi ürünlerinin payı büyük oranlara varan 
bir İhracat yapısına kavuşuncaya kadar, dış ticaret 
açıklannı bir ölçüde borçlanmayla kapatmak ve bu
nu yaparken de sağlıklı bir dış borçlanma politikası 
uygulamak zorundadır. 

Dış borçlanma zorunluluğu ne denli gerçek ise, 
öteden beri sağlıklı bir borçlanma politikasının ohış^ 
turalamadığı da o denli gerçektir, özellikle son iki yıl 
içinde bu alanda izlenmiş bulunan politika akla gele
bilecek uygulamalaraı en kötüsü olmuştur. Dünya pi
yasalarında kredi olanaklarının her zamankinden çok 
arttığı, uluslararası kuruluşlardan alınabilecek kredim 
îerin geçmişe göre daha da önem kazandığı bir zaman
da, Türkiye, para piyasasından çok kısa vadeli ve 
çok ağır koşullar aStında borçlanmak suretiyle hem 
kendi kredi olanaklarını zaman içinde azaltmış, hem 
de çok kısa bir zaman sonra bu kötü borçlanmanın 
altından nasıl kalkabileceğini düşünme noktasına gel
miştir. Nitekim bugün, daha önce de belirttiğim üze
re, Merkez Bankasının banker kredileri ve öteki borç
lan yanında 1 milyar 960 milyon doladık kısa dö
nemli, DÇM borcuyla karşı karşıyayız. Bunlann fa- . 
izleri büyük rakamlara ulaştığı gibi, kur garantisinin 
beraberinde getirdiği yük ise başlangıçta yapılan tah
minleri de aşmıştır. Türkiye bugün DÇM'lerin kur 
garantisi nedeniyle ve bu arada yapılan para ayar-
lama]annın sonucu olarak 11 milyar liralık bir ödeme 

I mükeHefîyetiyle karşı karşıya bulunmaktadır, öte yan-
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dan, 1977 yılının son üç ayı içinde yalnızca 110 mil
yon dolar DÇM ve öteki kısa vadeli borçlar için 
faiz ödenmiştir. 1978 yılında vadelerinin dolması ne
deniyle 1 milyar 100 milyon dolarlık DÇM'nuı git
mesi söz konusudur. Bunların ertelenmemesi, ya da 
şu veya bu nedenle, maksatlı ya da maksatsız toptan 
geri gitmesi durumunun ortaya çatması halinde, öde
meler dengesi alanında bugün karşı karşıya bulundu
ğumuz güçlüklerin hangi boyutlara ulaşabileceğin'i dik
katlerinize sunmak isterim. 

İşte bu nedenledir ki, Hükümetimiz keşlin olarak 
kusa vade'îi dış borçlanmıalara itibar etmemeye ve 
olabildiği ölçüde, devletten devlete ikili, üçlü ilişki
lerle ve uluslararası ilişkileri çerçevesinde varolan 
olanaklardan yararlanmaya ve dünya piyasalarından 
orta ve uzun vadeli kaynakları değerlendirmeye ka
rarlıdır. 

iSayın Başkan, sayın üyeler; 
Böylece, İ978 Mali Yılı Bütçesi ile ülkemizin için

de bulunduğu koşullar ve Hükümetimlizİn uygulama
yı öngördüğü ekonomik ve mali politikalar konusun
da Yüce Heyetinize bilgi sunmuş bulunuyorum. 

'Ülkemizin içeride ve dışarıda karşı karşıya bulun
duğu tüm sorunlar üzerinde durmadım. Can güven
liği, öğrenim ve öğretini özgürlüğü, askıda kalmış dış 
sorunlar, çalışma banşı ve sosyal güvenliğin çalışan 
tüm kesimlere yaygınlaştırılması bu sorunlar arasın
dadır. Toplumumuzun bugün içinde bulunduğu bu
nalımın nedenini oluşturan ve toplum yaşamı ile kamu 
yöneliminin her ke'sîroine yanlsıyan bu sorunlar, il
gili Bakanlıklar bütçelerinin görüşülmesi sırasında kuş
kusuz ele alınacaktır. 

Açıklamalarıma son vermeden önce şu noktayı al
tını çizerek belirtmek isterim; Türkiye'nin büyük güç
lükler içinde bulunduğu ve bu güçlüklerin her şey bir 
yana, demokratik yollarla bir Hükümetin düşmesine 
ve yeni bir Hükümetin kurulmasına yol açacak bo
ylulara ulaştığı ortadadır. Ancak biz kesinlikle inanı
yoruz ki; içinde bulunduğu gelişmişlik aşamasının çok 
üssünde bir bilinç düzeyindeki halkının sağduyusu ve 
dayanışma gücüyle, sahip olduğu kaynakların ve ola
nakların akılcı ve gerçekçi biçimde kullanılmasıyla ve 
ciddi ve sorumluluk duygusuna sahip, tüm güçlükleri 
yercmeye kararlı yeni Hükümeti ile Türkiye, en kısa 
zamanda bu çok yönlü bunalımdan düze çıkabilecek 
güçtedir. 

1978 Yılı Bütçesi, bu doğrultuda ilk adım olarak 
önemli bir ödev üstîenmüştir. Böylece halkımızın bi
rikmiş özlemlerinin gerçekleşmesi yönünde de bir ba
kıma anlamlı bir aşama olacaktır. 
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Yeni bütçe ve onunla birlikte oluşturulan politi
kalar işte bu umut ve inançla uygulamaya konula
caktır. Yüce Heyetinizin, yapacağı değerlendirmeler, 
bu umutları güçlendirmek bakînımdan özel bir önem 
taşımaktadır. 

Bu inançla yeni Bütçenin Büyük PvflHîetimize ha
yırlı olmasını diliyor ve Yüce Heyetinize saygıiarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplara kayıt sırasına göre söz veriyorum. 
Söz Milli Birlik Grupu adına Saym Kâmil Ka-

ravelioğlu'nda. 
Sayın Karavelioğlu, buyurunuz. 
Saym Karavelioğlu, saat : 10,30. Müddetiniz 

bir saattir. 
MİLLİ BİRLİK GRUPU ADINA KÂMİL KA

RAVELİOĞLU (Tabii Üye) — Saym Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

1978 Yılı Bütçesi üzerinde Grupumun eleştirile
rini ve önerilerim sunuyorum. Görüşlerimizi Bütçe
nin müzakere edildiği koşullarda, ekonominin için
de bulunduğu ortamı değerlendirerek sürdüreceğim. 

1961 Anayasasının yaratığı özgürlük ortamında, 
o günden bu yana sosyal ve ekonomik hayatımızda 
varlığı çok açık olarak bilinen haksızlıklar ve den
gesizliklerin düzeltilmesi ger eğ! anlaşılmıştır. Bu ih
tiyaç ortadayken geçen uzun sürede yeterli icraat 
imkânı bulan hükümetler bile gereken düzeltmeleri 
yapmamışlar ve toplumu huzura kavuşturamamışlar-
dır. Toplumda artan baskılar siyasal istikrarsızlık 
yaratmıştır. Sorumlu İktidarların toplumu rahatlat
maları beklenirken, özellikle son senelerdeki siya
sal güçsüzlük içinde eldeki imkânlar harcanmış; fa
kat toplum için hiçbir iyileşme sağlanamamıştır. Sı
kıntılar artarak günümüzdeki ağır bunalıma dönüş
müştür. Yönetimin el değiştirmiş olması bunalıma 
son vermek ve çözüm bulabilmek olanağını yarat
mıştır. Bu bütçe yılında uygulanacak politikalarla 
bunalımı gidermek mümkün olabilecektir. 

Hükümet, iç ve dış politikada sorunları hafif
letecek çabalar içinde görülmektedir. Ekonomik 
ve sosyal alanda en etkin araç görüşmekte olduğu
muz 1978 bütçesidir. Bu bütçe şekil ve içerik yö
nünden geçmiş bütçelerden önemli farklar taşımak
tadır. Tasarı eski iktidarca hazırlandığı halde yeni 
iktidarca benimsenmiştir. Bu özelliğe, bütçenin sı
nırlarını tespit ettiği için işaret ediyorum. Yeni ik
tidar, uygulama farkı ne olursa olsun, bu ölçüler 
içinde kalmak zorunluluğumu kabul etmiş olmakta-
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dır. Ekonomik sorunlara getirilecek çözümlerin, büt
çenin hacminden ve hatta yasal dayanağından daha 
önemli olduğuna işaret etmeliyim. İçerik yönünden 
fark, yeni Hükümetin Programı ile ortaya koy
duğu teşhis ve ekonomiyi sağlığa kavuşturmak için 
öngördüğü yeni politikalardadır. Nitekim, Bütçe 
Komisyonunda yeni iktidar, tasarının sosyal muh
tevasını artırmıştır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütçeler kalkınmayı sağlayan yıllık icra vasıtası-

dırlar. Bu bütçeden beklenenleri ortaya koymak 
için ekonominin tümünü bir gözden geçirmek ihti
yacını duyuyoruz. 1977 senesi sonu üstelik Üçüncü 
Planın da son dilim yılıdır. Böylece, özellikle ma
liye politikasının sorumlulukları daha çok açığa çıka
bilecektir. 

Üçüncü Plan döneminde ekonomide % 7,4 nis
petinde hedef alınan büyüme hızı ortalaması % 6,7'de 
kalmıştır. Son yılın büyüme hızındaki önemli düşme 
hariç, bu büyüme başarılı sayılmalıdır; fakat son 
yıldaki % 5, ekonomik krizi kanıtlamaktadır. Bu 
rakam son planın en düşük büyüme rakamıdır. Bü
yümeyi başarılı saymak mümkün olsa da, istikrar 
içinde ve dengeli bir kalkınmanın sağlanamamış ol
ması, ekonomimizin sorunlarım artırmıştır. Büyü
menin istikrar içinde sağlanması öngörülmüştü. Bu
na rağmen içinde bulunduğumuz aşırı enflasyon or
tamı, istikrarın sağlanamamış olduğunu kanıtlamak
tadır. 

Türk kalkınması ekonomide ve özellikle sanayi
leşmenin bünyesinde yapısal düzelmeler istemişti. 
Kalkınma umudumuz sanayileşmeye bağlanmıştı ve 
olanakların çoğu da buna ayrılmıştı. Toplam kay
nakların % 39'umm sanayileşme için harcandığı bi
linmektedir; fakat geçen 15 yılın sonunda gayrisafi 
yurt içi hâsılanın ancak % 21'i sanayiden, % 26'sı 
tarımdan ve yaklaşık % 54'ü de hizmetler kesiminden 
elde edilebilmiştir. Haîbuki Üçüncü Plan dönemi 
daha baştan sanayi gelirinin tarım gelirini geçmesini 
öngörmüştü. Çok dileriz ki, hiç olmazsa bu hede
fi Dördüncü Plan Dönemi sağlayabilsin. 

Ayrıca kurulan sanayinin kendi iç yapısında den
ge sağlanması öngörülmüştür; fakat bu da başanla-
mamışnr. Madencilik ve enerji sektörlerinin sanayi
leşmenin gereksinmelerini karşılamaları öngörülmüş
tü. Üçüncü Plan sonunda madencilikte elde edilen 
büyüme yeterli olmuş, potansiyel belli olmuş; fakat 
imalat sanayiinde hedeflerden hem nitelik, hem de 
nicelik itibarıyla önemli ölçüde geri kalınmıştır. 
Enerjideki büyük bunalıma rağmen, büyüme plan 

öngörmelerine göre yeterli görülmektedir. 
Plan öngörmelerinin bu sektörün ihtiyaçlarını 
kavrayamadığı anlaşılmıştır. Sanayileşmemizde ener
ji kesimindeki kriz bir yana, imalat sektöründeki he
def alman yapısal değişmeler de sağlanmamıştır. Bi
raz sayıları dikkatinize sunmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, imalat sanayii alt kesimleri tüketim 
mallan sanayii, ara mallan sanayii olarak bölün
mektedir. 

İki örnekle bu sanayileşmemizin nasıl olması ge
rektiğine işaret etmek istiyorum. 

Gelişmiş ekonomilerde tüketim malı sanayiinin 
nispetleri şöyledir: 

% 22 tüketim sanayii, % 35 ara malı sanayii, 
% 41 yatının malı sanayii. 

Sosyalist ekonomilerde bu takribi şöyledir: 24, 
26, 48; büyüyen bir dizi. 

1977, Üçüncü Planın son yılında bizdeki durum 
şöyledir: 

Tüketim malı sanayiinin nispeti % 46, ara malı 
% 36, yatının malı % 19; küçülen ve içerisinde bir 
uyumsuzluk olan bir dizi. 

Görüldüğü gibi, imalat sanayiinde büyüme yeter
siz; hedeften önemli derecede geri kalınmış ve daha 
önemlisi ve bünye değişmesi hiç sağlanmamıştır. Ge
ri kalmış sanayi yapısı olduğu gibi devam etmekte
dir. Buna ancak günümüzde yan sanayileşme süreci 
demek yanlış olmaz. Rakamlar alta doğru büyüye
cek, en alttaki de en büyük büyüme hızını elde ede
cek; üstekiler kendiliğinden küçük kalması sağlana
cak idi. Bizde ise, hem büyük miktar, hem de en bü
yük büyüme hızı tüketim sanayiinde görülmektedir. 
Bu, önemli bir sakıncadır. 

Üçüncü Plan sonunda kurulu sanayiimizin ya
rısına yakınını tüketim sanayii alt sektörü, 1/5'den 
daha az bir kısmını da yatırım malı sanayii oluştur
maktadır. Halbuki, gelişmiş ekonomilerde bu kesi
min büyüklüğü bizimkinin iki misli ve daha önem
lisi de tüketim sanayilerinin en az iki mislidir. Tü
ketim malları ve ara mallan kesiminden yatıran malı 
kesimine henüz yönelemediğimiz ve kaynak ayıra
madığımız belli olmaktadır. Üstelik burada ciddi bir 
problem vardır. Tüketim mallan sanayiinin diğer 
kesimlerden önce teşvik edilmiş olması ve büyümeye 
devam etmesi anlamlıdır. Özel sektör büyümesinin 
etkisini bu sektörde bulmaktayız. Bilindiği gibi, plan
lı döneme girerken özel yatırımların kamu yatınmlan 
içindeki oranı % 40 ve % 60 nispetlerinde idi. % 60 
kamu sektörünün büyüklüğü, °/0 40 özel kesimin bü-
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yüktüğü idi. Özel sektör olanakları kamu kesiminden 
daha büyük hızla geliştiği için Üçüncü Planın sonun
da kamu sektörü varlığıyla özel sektör varlığı 
başabaş gelmişlerdir . Kamu sektörünün nispi 
büyüklüğü küçülmüş, özel sektörün nispi bü
yüklüğü hızla artmıştır. Bu da daha çok tüketim alt 
kesiminde oluştuğu için, bu kesimin büyümesi pla
nın öngörmelerinin çok üstünde olmuştur. Bütün teş
vik olanaklarından yararlanabilmesi bu sonucu do
ğurmuştur. İşte özel sektör kalkınmasının yeri ve 
kaynağı burasıdır. 

1977 sonunda varılan ekonomik hedefler gözden 
geçirilince elde edilen sonuçların, nedeni ne olursa 
olsun, özellikle sanayii kesiminde planlara uymadığı 
belli olmaktadır. Bunun nedeni ister uygulanan po
litika olsun, isterse plan öngörmelerindeki isabetsiz
lik olsun sonuçların dengesizliği, sayıların planın 
içinde kalmadığı, ya altında ya da üstünde geliştiği 
açıkça görülmektedir. Bakınız, örnekler vermeye de
vam ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kalkınmanın yeterli kaynakları sağlanamamıştır. 

Sınırlı kaynakların büyük bölümü yatırımlara ayrıla
mamıştır. Üçüncü Planda 53 milyar açık öngörüldü
ğü halde, finansman açığı 160 milyara varmıştır. 
Yılda ortalama 32 milyar TL.'sı açık finansmanla 
karşılanmıştır. Kamu gelirlerini artırmak için yasal 
düzenlemeler getirilememiştir. Ancak enflasyon kat
kısı ile elde edilen gelirlerle yetinihniştir. öngörülen 
kaynakları % 85 oranında toplanabilmesi mümkün 
olmuştur. 

Toplam tüketimin sınırlaması da başarılamamış-
tır. İkinci Planda gayrisâfi milli hâsılanın % 87'i tü
ketime ayrılmışken, harcama % 83 olmuştu. Üçüncü 
Planda gayrisâfi milli hâsılanın % 76'sı tüketime ay
rıldığı halde, harcama % 82 olmuştur. Kamu tüketi
mi artış hızım toplam tüketimden daha yüksek ol
duğu ve nedeninin de Devlet personel giderlerinin 
çok yükselmiş olduğu ve milli savunma harcamala
rındaki yükselmeler olduğu bilinmektedir, yazılmak
tadır. Bunun önemli bir nedenini ayrıca sunacağım. 

İstihdamda iyileştirme sağlanamamıştır. Yurdu
muzda işgücüne katılma oranı ta 1962 senesinde % 
80 iken, 1977 senesinde bu sayı % 67'ye gerilemiştir. 
1977'de Türkiye'de işgücü fazlası, plandaki teknik de
yimi ile «Açık işsiz» sayısı 2 milyon 117 bindir. Nis
peti de % 13 civarındadır. Üstelik bu sayılara Ordu 
ve Jandarma hizmetindeki gençlerin dahil edilmediği 
de bilinmelidir. 

Gelir dağılımı planlı dönemde bozularak süregel
miştir. 1973'e kadar Türkiye'miz Dünyada gelir dağı
lımı en bozuk ülkeler arasında idi. Yapdan araştırma
ları, Devlet Planlama yayınım ve OECD araştırmasını 
bir vesileyle Grup Sözcüsü olarak dikkatinize sun
muştum. Gelir dağıhmınin gittikçe bozulmasının ne
denleri arasında vergi düzeninin yetersizliği, toprak 
düzenimiz, son senelerini enflâsyon baskısı ve ticaret 
alanındaki vurgun bulunmaktadır. 

Ödeme dengesi sanayimizin en büyük darboğa
zı haline gelmiştir. Uygulanan sanayileşme modeli 
ekonomisinin dışa bağımlılığını artırmıştır. Sanayi
nin ikmal ihtiyaçları tam bir kopukluk içine düşmüş
tür. İhracatımızın, ithalatı karşılama nispeti de gü
nümüzde çok küçük düzeydedir. Burada uygulanan 
kur politikasının önemli baskı yarattığı anlaşılmak
tadır. 

KİT'lerin sanayileşmenin en etkin aracı olmasın
dan yararlanma bir yana, ekonominin önemli soru
nu haline gelmesinden kaçınılamamıştır. 1977'de 35 
milyarla kapanan zararlardan 1978'de 28 milyar daha 
zarar beklendiği açıklanmıştır. KİT'lerin işletme ve 
yönetimlerinde önemli düzeltmeler yapılarak artık za
rar planlamasına son verilmelidir. Fiyat politikaları 
gözden geçirilmeli ve aracı ekonomisini desteklemek
ten vazgeçilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Burada benim, Üçüncü Beş Yıllık Planın hedef

leriyle gerçekleşmelerini karşılaştırmak gayretinde ol
madığını belirtmek istiyorum. 

Yukarda işaret etmeye çalıştığım konular Türk 
ekonomisinin güncel problemleri olmakla beraber, 
bunları maliye politikasının yetersizliğine, sorun
larına ve özellikle sorumlulukianna dikkati çekmek 
için sıraladığımı izlemiş olacaksınız. İncelememi Ma
liye politikasıyla ilişkileri yönünden sürdürüyorum. 

1977 sonunda Türk ekonomisinin sorunları ve ula
şabildiği seviye ne olursa olsun planların uygulanma
dığı, problemlerin hiçbir disiplin içinde tutulmadığı, 
önleyici politikaların uygulanmadığı gün gibi aşikâr
dır. Sorunların plan ve politikaları aştığı halde üze
rine eğilinmediği, sahip çıkılmadığı da belli olmakta
dır. Maliye politikası ekonominin tabanı ve tramp
leni olduğuna göre, ekonomik yönetimdeki başıboş
luğun sorumluluğu da Maliye Bakanhğındadır. 

Şimdiye kadar Maliye Bakanlığının ekonomik kal
kınmaya yaklaşımının yetersizlikleri ve bu arada bel
gelerden sunduğum ilgili sayılarla da planlı kalkın
madan alınan sonuçların yetersizliği ortaya çıktı. Özeî-
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likle burada bütçe politikalarının ekonomide yarattı
ğı sakıncaları ve mali politikaların uzun vadede orta
ya koyduğu bazı sakıncaları belirtmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Son yıllarda, 1977 yılında her türlü görüş sahibi için 

enflasyonun varlığı, ağırlığı ve sakıncaları tartışma
sız hale gelmiştir. Ayrıca hangi uygulamalardan doğ
duğu nedenleri de bellidir. Senatoda kısa bir süre ön
ce açılmış olan bir genel görüşmede nedenleri ve ça
releri üzerinde de birleşilmiştir. Bunlar üzerinde faz
la durmadan, farklı olan bir hususu incelemeye gay
ret edeceğim. 

Uygulanan kalkınma planlarının hepsi ekonomi
nin istikrar içinde başarılmasını kabul ettiği halde 
ekonomik istikrar içinde büyütülmemiştir. Bu ilke 
peşin olarak kabul edildiği halde, uygulamada bu 
gayret gösterilmemiştir. 

1970'lere kadar nispi istikrar sağlanabilmiş, enf
lasyon nispetleri °/0 5 - 6 civarında tutulabilmiş; fa
kat 1970'den bu yana enflasyona hâkim olunama
mıştır. 1970 - 1977 arası % 226'lık bir enflasyon, son 
dört senede °/0 100'ü aşım bir enflasyon ve son se
nede % 40'ı aşan bir nispetle karşılaşılmıştır. Bunun 
nedenleri bilinmektedir. Farklı görüşlerimizi arz et
mek istiyorum. 

Enflasyonla mücadeleyi her Hükümet sadece şek
len kabul etmiştir. Özellikle son hükümetler döne
minde mücadele için îsiçbir ciddi gayret görülmemiş
tir; tam aksine, alabildiğine enflasyon yaratan kay
naklar açık tutulmuştur. Burada iki küçük noktayı da 
işaretleyeceğim. Son senelerin en uzun süreli iktidar 
partisi olan AP'nin kalkınma modeline enflasyona bir 
ölçüde yer verildiği bilinmektedir; ama oluşan nis
petlerin onların da aklından geçmediği muhakkaktır. 
Ayrıca özellikle 1970'den sonra önlenemeyen siyasal 
istikrarsızlığın enflasyonların doğuşunda etkili oldu
ğu da kabul edilmelidir. Ama nasıl etken geçmiş ik
tidarların enflasyonisî bir politika uygulamasına zo
runluluk duymamış ve bunun gerektirdiği ciddi ön
lemleri almamış olmalarıdır. Bu konuda en kötü uy
gulamalar da bütçelerde görülmüştür. Uygulanan büt
çe politikaları enflasyonu alabildiğine körüklemiştir. 

Sayın senatörler; 
Burada biraz ayrıntıya girmek istiyorum. 1970'den 

itibaren bütçe tekniğimiz gelişmiştir. Daha evvelki 
bütçelerin katı ödenek fasılları, bütçenin genellikle 
disiplin içinde uygulanması, işlerin yürümesinde tıka
nıklık yaratıyor, yatınmîann sürekliliğini sağlayacak 
esneklikten yoksun bulunuyordu; böyle değerlendiri-

I liyordu. Eski bütçenin yerine «Program Bütçe» diye 
I bilinen bugünkü bütçe uygulamaya konmuştur. Ay-
J rica 657 sayılı Personel Kanununa göre çıkarılması 
I emredilen Devlet Personel Kanunu da çıkarılmamış, 

Hükümete ihtiyaca göre kadro koyma yetkisi de ve
rilmiştir. Bu da yetmemiş, her sene bütçe kanunla
rında sayılan artan, bütçede mevcut mevzuata müda
hale eden bir sürü hükümler konmuştur. 

Bu yeni düzenleme alabildiğine Devletin geienek-
leşmiş harcama disiplinini bozduğu gibi, Parlamento
nun yasama yetkisine, bütçe aracılığıyla Hükümeti 
denetleme yetkisine de müdahale etmiştir. Arz ediyo
rum: 

1970 yılına kadar Cumhuriyet boyunca Devletin 
kadrosu 693 000'e çıktığı halde, kadro ihdas yetki
si Hükümete bırakılınca, son yedi senede bu nispet 
1 158 000'e ulaşmıştır. Genel bütçedeki rakamlar 
463 000'den, 804 000'e çıkmıştır, takriben iki misli. 
Katma bütçe, döner sermayeli kuruluşlar ve Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin memur ve teknisyenleri da
hil, 1970 senesinde rakam 693 000 olduğu halde, bu
gün bu rakam 1 158 000'dir. Ayrıca Kamu İktisadi 

I Teşebbüslerinde önemli artışlar olmuştur. Yedi sene
de memur ve teknik personel sayısı % 53 nispetin-

I de artmıştır. Daimi işçi kadrosu iki mislinden fazla 
I artmıştır. Diğerleriyle beraber Kamu İktisadi Teşeb-
I büslerindeki toplam artış nispeti % 83'ü bulmuştur. 

I Bugün Avrupa'daki çeşitli maksatlar için kullanıl-
I mış olan kadrolann gözden geçirilmiş olması bile, 
I Devletin kadro perişanlığını ortaya koymaya yetecek 
I görüntüdedir. 

I Hükümet eliyle ihdas edilen bu kadro boliuğun-
I dan doğan sayısal sonuç günümüzde Devleti parsel-
I leme veya işgal diye tartışılmaktadır. Kadrolarla oran-
I tılı olarak Hükümete personel giderleri için ayrılan 
I harcamalar da her gün biraz daha artmıştır. Her sene 
I Bütçe Kanununa konulan bir madde ile (Ki, bu sene 
I 36 ncı maddededir) bu uygulama sürdürülmektedir 
I ve 1970'den bu tarafa ihdas edilen kadrolar da geçici 
I olarak devam etmektedir. 

I Bütçe müzakereleri ile giderlere izim vererek, kad-
I rolar koyarak, ek ödenek vererek, Hükümeti hiç ol-
I mazsa harcamalarını etkili biçimde denetleyen Meclis-
I ler; kadro ihdas yetkisini Hükümete bırakmakla ya-
I sama ve denetleme yetkisini kendiliğinden alabildiği-

I ne kısıtlamıştır. Burada Anayasal sorumlar vardır. 
I Anayasanın değişik maddeÎEi indeki Meclislerin 
I bütçe koyma ve bütçe denetimi ile ilgili yetkileri Büt-
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çe Kanununa konan rastgele maddelerle kısıtlanma-
malıydı. Anayasamızın 5 nca maddesine göne Meclisler 
kendi yetkinlerini devredemezler. Bu yanlış düzeltil-
meiidir. Aynca Bütçe Kanununda pek çok bütçe dü
zenleyici maddelerin geçmesine olanak vererek ge
çici maddelerle çıkmış ve yürürSikte olan mevzuatı 
tssu'süz bir şekilde değiştirmeye izin vermiş bulun
maktayız. Yeni senede Devlet Personel Kanunu ile 
çıkarılması istenen devlet kadro kanunu çıkarılma
mıştır. 

Burada açık bir Anayasa sorunu daha var. Ana
yasa Mahkemesinin bir kararına göre, Bütçe Kanu
nuyla yukarıda arz ettiğim Meclisin yasama yetki
sini zad:Teycn maddelerin Bütçe Kanununa konmuş 
olmasının Anayasaya aykırılığı, Anayasa Mahkeme
sinin 1976/23 ve 1976/33 esas ve karar saydı karar
larına göre Anayasaya aykırı bulunmuştur. Bunlar 
artık düzeltilmelidir. Bu konular Anayasanın 126 ncı 
madiesinin kesin olarak dışındadır. 

Son yıllardaki bütçe uygulamasının nasıl bozul
duğunu bir örnekle de dikkatinize sunmak istiyo
rum: 

1977 senesindeki bütçe sapması şöyledir: 1977 
konsolide bütçe kesintili ödeneği 255 milyar TL. ol
duğu halde, 1 Ocak 1978 tarihli kuUamlabilir öde
nek tutarı 314 milyarı bulmuştur. 

Açıkça görülmektedir ki, Parlamento bütçe üze
rindeki yetkisini ve kontrolünü kaybetmiştir. 

Buraya kadar üzerinde durduğumuz sorunlar
dan kendEiğlnden bazı sonuçların ortaya çıktığını 
hep beraber gözlemiş bulunuyoruz. 

Ekonomiye yön vermek görevi i-Se karşı karşıya 
olan Bakanlığın uzun dönemli kalkınma ihtiyaç
larına köklü tedbirlerde yaklaşması gerekirdi. Kal
kınmayı yıldık bütçelerin içine hapsetmenin marifet 
olmadığı kabul edifenelÜdir. Kalkınmaya isteyerek 
destek ormanın gereği bugün her zamandan daha 
fazla beHi olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bazı değişik konulan daha dikkatinize sunmak 

istiyorum. Yönetimin ilk prensibi, sikîet merkezi il
kesidir. Bu ilke evrenseldir ve bazı yönetim ilkeleri 
gibi çağdaş da olmayıp, uygulaması insanlıkla baş-
lanîsktadır. Bir eontuca ulaşmak için olanakların 
mümikün olaıa en çoğunu yoğun biçimde hedefe yö
neltmek gerek. Konuyu somutlaştırmak gerekirse, 
kaükınnıa sağlamak için olanaktan, emeği, zihin gü
cünü, para, zaman, araç ve gereci büyük ölçüde kal
kınmaya ve sanayileşmeye yönetunek gerek. Üçüncü 

Plan sonunda sanayileşmeye yatırımlann ancak % 
39'unu yöneltebilmek yeterîi olmamıştır. Gayri safi 
yurt içi hâsılanın ancak % 21'ini sanayiden ürete
bilmek bunu belgelemektedir ve daha da beteri, kal
kınmanın dengesi kurulamamıştır. Dengeli kalkın
mayı başarmanın önemi, günümüzde sakıncalarını 
göstermiştir. Geür dağılımı düzeltiOrnezse, dış kay
nak ilişkileri düzenlenemezse, kalkınmanın darbo
ğazlara gireceği belli olmuştur. Sanayide daha çok, 
tarımda ondan biraz daha az büyümeye ihtiyaç ol
duğu beSi olmuştur. Hizmet sektörünün nispi bü
yüklüğü de küçüülüfanieüdir. Gayri safi yurt içi ha
sırlanın 1977 sonunda % 53 nispetindeki büyüklü
ğünün hizmetler kesiminden yaratılması marifet de-
ğ ildir. 

Burada kısaca Dördüncü Plan hakkındaki gö
rüşümüzü de açıklamak istiyorum. Nedeni ne olur
sa OÜSUÎI Dördüncü Planm bir sene geri kalmış ol
ması isabetli oîmuştur. Geçen dönem içindeki yö
netimlerin hem Planlama Teşkilatına* hem de plan
lama fikrine saygısı oldukça az oîmuştur. Ekonomik 
kriz bunun yanlışlığını belli etmiştir. Önümüzdeki 
günlerde Devlet Planlama Teşkilatını da takviye ede
rek p'aa anlayışına inancını yenileyerek güvenirli
ği yüksek yeni bir p!an oluşturmalıyız. 

1978 Bütçesinin dayanması gereken program ih
tiyacı da boş'uktan kurtarılmalıdır. Kanımızca Üçün
cü Planın yürürKiğünü kanunla bir sene uzatarak 
bütçeye yasal dayanak sağlanmalıdır. Puanda boş
luk yaratmaktan böylece sakınılmış olacaktır. 

Artık 1978 yılı Bütçesinin uygulama karakteri 
de belli olmuştur. Bundan evvel küçük bir hatır
latma yapmak istiyorum. 1960, Devriminde ekonomi 
büyük bir dağınıklık içinde bulundu; ekonomiyi der
leyip toparlamak için bütçe küçültüldü ve yatırım
lara ekonomik önceîlikîer verilerek sınıflandırıldı 
ve bîr kısmı da durduruldu. Bunun sonunda evvela 
ihtilâlin yarattığı psikolojik baskıyla, sonra da büt
çe ve yatınmlardaki kısıtlamalarla ekonomi büzül
meye itilmiş oldu. ekonomik canlılığın ortadan kalk
masından doğan işsizlik, durgunluk 1960 İhtilaline 
karşı beslenen büyük saygıyı gölgeleyecek hale gel
di. Bunun üzerine 1961 Bütçesi yüksek seviyede den
ge hedef alınarak hazırlandı ve ekonomiyi rahatla
tacak tedbirleri de içerdi. 

İçinde bulunulan ekonomik şartların 1960'd skin
den çok daha ağır olduğu, süratle istikrar tedbir
lerinin alınmasının kaçınılmazlığı ortadadır. 1978 
Bütçesinin kapsadıkları ne olursa olsun, uyguîan-
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ması hem iistükrar, hem de büyümeyi hedsf almalıdır. 
Büyümeyi IhıraaH etmek san zamaiîlaırda yaygın
laşan üretim düşüklüğünün ve işsizliğin artması-
na göz yummak olur ki, sosyal sakmcalan, hedefi 
toplum için ağır olabilir. Bu mümkündür de. Ka-
çır.ılabi'cn her para tasarruf edilmelidir; fakat eko
nominin dengesi ve büyütülmesi için gereken yatı
rımlar da yapılmalıdır. 

Enflasyon önSenmesi sağrddı ekonomik karar
larla ve geîir dağıhmıüa müda'haîe ediîerek yapıla
bilir. Ciddi vergi tedbirleriyle, yeni kaynaklar ya
ratarak hem istikra*-, hem de büyüme sağlanmalı
dır. Sadece vergi reformu ile değil, kambiyo kuru 
politikasıyla da yemi kaynaklar yaratılabileceği ve 
geîir dağılunımın düzeJtiIebifcceği görüşünü savu
nan ekonomistler de vardır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Hükümet içinde ekonominin yönetilmesi konu
sunu da incelemek isliyorum. Evveîâ bazı gözlem
lerimizi sunarak konuya başlayacağını. Konunun 
bir defa düşünüînjesine fırsat vermek istiyorum. Ko-
ınaryu kişisel değil, kurumsal bir sorun olarak, yö
netim hiyerarşisi açısından alıyorum. 

Hükümet içinde ekonomiye yön vermek sorum
luluğu, dün de Maüye Baikaınîığsnın göreviydi, bu
gün de... Sorumluluğun Maliyede olması, her zaman 
kararların sağlıklı aîınmassnı, ekonominin etkin araç-
Sarmdan faydaîanıJmasını sağlayamamış hr. Kur po-
C-tîkasînm ihracatı artırıcı, ithalatı kısıcı, gelir dağı
lımını düzenleyici katkıları başarılmış mıdır?... Ha
yır. Vergi politikasıyla, geîir dağılımı düzeltilmiş 
midir?... Hayır. Tam alisine Maliye Bakanlığı, plan 
düşüncesinin gereklerini yerine getirmek iradesini 
göstermiş imidir?... Hayır. Daima yıllık programlar 
bütçeye uydurulmuş, büiçder yıllık programlara uy-
durulamamîişîır. Planın gerektirdiği köklü kararlar 
devamlı ihmal edilmiştir. Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri açdilan kapatılmaımışür. Bu işletmelerde bir uyum 
sağlanmamıştır. Krediler aracıyı desteklemek içim 
ku^anıSmjştîr. Bunlar gibi, pek çok uygu'amada et
kin araç'ar yanlış kuiîandagelmiştir; ama sorumluluk 
Hükümetin tümüne şamil olduğu için, Maliye Bakan
lığının başarısızlığı ortada kalmıştır. 

M a % e Bakanlığı da ekonomilyi, kısa dönemli 
geîir ve harcamalar açısından, yönetmeye devam 
etmiştir. Sonuç olarak, planlı dönemde Maliye poli
tikasının ekonomiyi genel haUaltlyle kontrol ede
bildiğini söylemek ofemağı yoktur. 
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Sayın arkadaşlarını; 
Umulurdu ki, Ma%e Bakanhğı gibi, Devletin en 

yetişkin kadrolarnra sahip ve yönetim istikrarını 
koruyabilen bir bakanlık ekonominin çöküşünü 
durdurabiîsin ve sorumluları zamamnda tedbir al
maya sevk edebilsin. Bundan önceki yasama dö
nemi bayunca ekonominin yönetimine yeni bir bi
çim verilmek işlenmiştir. EkonoKiik Kurul Başkara-
İığı, Başbakan Yardımcılığı yetkisiyle birleştirilerek 
ve bu kurulu müsteşarların da bağlanması sağlana
rak, ekonomiye daha büîüncüî, daha kapsamlı bir 
yaklaşım ve yönetim getirilmiştir; ama bu kurum
sal değ"şlkîlk d'e umulanın, ekonomik yönetimde 
beklenenin aksine tıkanmaları glderm^miş, tam ak
sine dağınıklığı artırmıştır. Ekonomik yetkilerin bir 
Başbaikan Yardımcılığına bağlanmış oimıası, praiiık-
te bir katkı sağlamamıştır. Muhtemelen meseleleri 
ağsrlaştırmışiır. 

Günümüzde sanayifeşmiiş devletlerin yönetimin
de, Hükümet yapıîarıında, kamuoylarında ekonomi
ye verilen önceliği belirtmeye gerek görmüyorum. 
Hükümet veya devlet başkanlarının ünîü ekonomik 
müşavirlere ve ekonomik sorunlara nasıl öncelik 
verdlkler'ini hep biliyoruz. Aîtyapı ekonomide oldu
ğuna göre bunlar doğal karşılanmalıdır ve uygulan
malıdır. îşie bunun için yine günümüzde bütün mil
letlerarası temasların gündemlinde ekonomik sorun
lar yer alıyor. Devlet başkanînrı ekonomik çıkar
ların nıüzakereclliğini yapıyorlar. 

Kanımız odur ki, bugün ekonomik yönetime Hü
kümet içinde akıcı, geniş görüşlü ve Hükümetin bü
tün birimlerini kapsayan bir etkinlik kazandırıl
ması hem sorunun özü, hem de kurumsal yapı yö
nünden zorunludur. 

Bugünkü Hükümetteki görev bölümü uzun va-
deJi planların kontrolü, ekononi'ik kararların koor
dinasyonu -için uygun görünmektedir. 

Sayın arkadaşlarını; 
Konuşmamın sonuna geldim; görüşlerimizi ve 

önerilerim'izi özet halimde sunarak bitiriyorum: 
15 yılîık planlı kalkınma döneminin sonunda tıp

kı toplumumuz gibi, ekonominin durumu da iç açı
cı olmaktan uzaktır. Bunalundaın ekonomi ağır ya
ralar aîm?ştır. Üçüncü Planın son yılında sanayifeş-
naeiîiiz tıkanıp kalmıştır. İstikrar içinde dengeli ve 
hızîı kalkınma başanlamamıştır. Üçüncü Planla, eko
nomi birbirinden kopmuşlardır, tamamen ayrı kal
mışlardır. 

Plan disipî'In'srîen yoksun kalan ekonomi, ken
diliğinden çarpık ve rasîgeîe büyümüştür, hasi'aüık-
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lan da beraberinde büyütmüştür, toplumun özledi
ği düzeltmeler yapılamamıştır, ekonominin büyü
mesinden sadece varlıkb kesimler yararlannnşlardır. 

Önümüzdeki düfîemde ekonomimizde önemli ya
pısal düzeltmeler başarılmalıdır, kalkınmamız ken
di kaynaklarımıza dayandınîmalı, toplumda gelir 
dağılımının giderek çok bozulduğu, kalkınmanın 
yükünü sadece dar ge&rKIerin çektiği bilinmektedir. 
Gelir dağılımına müdahale edilmesi kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Toplumun içime sürüklendiği tüketim hum
ması, kalkınmamızı ve sosyal huzurumuzu baskı al
tına almıştır. Devlet harcamalarında enflasyonun kö
rüklediği ölçüsüz artışlar, yafaruu ödeneklerini ala
bildiğine azaltmıştır. Uzum senelerden beri büyük 
enflasyon baskısı altında uygulanan bütçeler, kal
kınmayı destekleyememektedirler. Kalkınmanın an
cak, istikrar içinde başarılabileceği bir defa daha 
doğrulanmıştır. Buna saygı duyulmalıdır. Sanayileş
mek için yatırımlara daha çok kaynak gerekmekte
dir. Geçmiş dönemde sanayileşmenin tartışmalı ha
le düşürülmesinin bir nedeni yönetim hatası ise, bir 
nedeni de kaynak yetmezliğidir. Sanayileşme ithal 
baskısından kurtarılmalıdır. Ekonominin dış ilişki
leri akıcı hale getirilmelidir. Bu konuda geç kalın
maktadır. 

Bu kısa özet bile, milli kalkınmanın veya sade
ce sanayileşmenin diğer koşullardan soyutlanama-
yacağmı, her oluşumun kendi doğal ortamında sağ-
lanaböeceğini belli etmektedir. 

Geçmiş dönemde Devlet yapısı iş görebiIirlSğini 
önemli ölçüde kaybetmiştir. Bürokrasi sorumsuz 
müdahalelerle aşınmıştır ve karışmıştır. Yürürlük
teki Devlet personel rejiminin başarısızlığı da çözül
meyi hızlandırmıştır. İçinde bulunulan dönemde 
bürokrasiden etkin görev beklemek yanlıştır. 

Unutulmaması gerekir ki, bürokrasimiz hiçbir 
dönemde kendi İnsiyatifiyle görev yapmamıştır. 
Özellikle ekonomik kamu düzeni sahipsiz ve etkisiz 
kalmıştır. Toplum bundan büyük kayıplara uğramış
tır. Devlet yapısı hızla derlenip toparlanma ihtiya-
ondadır. Hükümet birimleri mevzuatıyla, yönetim 
kadroları ve görevleriyle gözden geçirilmelidir. Özel 
görevîi Devlet kuruluşlarının da spekülasyon konusu 
yapılarak tüzeikişilikîerıinin suçlanması yanlış ve 
sakıncalıdır. Buralarda yetki ve görev sapması ol
muşsa düzeltilebilir. Bunlar kendi doğal görevleriyle 
başbaşa bırakılmalıdır. 

Hükümet, ekonomik hayata çeki - düzen vermek
te geç kalmamalıdır. Soranlara sahip çıkılması, yö
netimin gözden geçirilmesi, verimi artıracaktır. 
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Personel rejimine Hükümet içinde yetki ile eğile
cek yeni bir otoriteye ihtiyaç vardır. Devlet kadro
larının suni, gereksiz taleplerle şişmesi sona ermeli
dir. Çalışma hayatının da köklü sorunları birikmiş
tir. Sosyal güvenlik alanında dengesiz haklar oluş
muştur. Rastgele doğan kıdem tazminatı müessesesi 
kamu varlığını tehdit eder hale gelmiştir. 

Sayın senatörler; 
Kümeler halinde birikmiş olan sosyal ve ekono

mik ihtiyaçlar, haksızlıklar, yeni Hükümetten dina
mik ve kapsamlı icraat beklemektedir; fakat bundan 
daha da önemlisi, Hükümetin, toplumun içinde bu
lunduğu kısa dönemli bunahını atlatarak kalkınma
yı destekleyecek huzurlu bir dönemi başlatabilmesi-
dir. 

Hükümetin güvenoyu alışından bu yana anarşi
ye son vermek için başlattığı yoğun çabaların olum
lu sonuçlar vermesini beklemekteyiz. Anarşiye hâ
kim okununca bunalımın gerginliği gidecektir. Geç
miş MC dönemindeki anarşi suçluları da dahil sa
nıkların yakalanması önemini korumaktadır. 

Anarşi Hükümetin hatırı için durmaz. Alman 
önlemler anarşiyi kavrayabJlirse durur. Henüz anar
şiyi durdurmak için birbirini bütünleyen tedbirle
rin alınamamış okluğu görülmektedir. Yönetimin 
tarafsızlaştırmasında, güvenlik kuvvetlerinin gö
rev yapabilir haîe getirilmesinde daha geç kalınma
malıdır. 

Hükümetin mil i güvenlik ve dış politika sorun
larına üstünlük elde edici bir tavırla ve umulandan 
daha kısa zamanda yaklaşmış olmasını övmek iste
riz. Dış politikada insiyatifini kaybetmiş bir Türki
ye'nin dünya kamuoyunda yaratılan uzlaşmaz gö
rüntüsü giderilmek zorundaydı. Güvenliğimizi ema
net ettiğimiz bir ittifakın husumet hedefi haline 
gelmiş olmak sıkıntıların kaynağı olmuştur. Hükü
metin dinamik yaklaşımının dış ilişkilerimizi sağlıklı 
işleyişe kavuşturacağına güvenmekteyiz. 

Son olarak işaret etmek gereğini duyuyoruz ki, 
yeni İktidar dönemlerinde, iktidara tam sahip olu
nuncaya kadar hükümetlerin dirençleri azdır ve bün
yeleri her türlü etkiye karşı hassastırlar. Bu bakım
dan, zaman kazanmak ve bu arada iç dirençlerini 
tehdit eden tasarruflardan uzak durmak zorunda
dırlar. Bu sürede dirençlerini pekiştirecek tek unsur 
hizmetteki verimlilik ve başarılandır. 

Yeni Hükümetin sorunlara yaklaşımını güven ve
rici buluyoruz. Bunalımı aşabileceğine inanıyoruz ve 
bütçesini destekliyoruz. Bu inançla kendilerine başa
rılar diliyoruz. 
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Beni sabırla izlediniz. Grupum adına sizleri se
lamlamanın zevkini duyuyorum ve hepinize teşek
kürlerimi sunuyorum; sağolun. (MB ve CHP Grupu 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saynı Karaveîi-
oğîu. 

Adalet Partisi Grupu ad ma Sayın Ucuza!; buyu
run efendim. 

Saym Ucuza!, saat 11,15; bir saat müddetiniz var 
efendim. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1978 mali yılı konsolide Devlet Bütçesi kanun 
tasarısı üzerinde, Adalet Partisi Cumhuriyet Senato
su Grupunun, grup sözcüsü olarak görüşlerimizi, 
tenkitlerimizi ve temennilerimizi arz etmek üzere 
huzurunuza geldiğim şu anda, her zaman olduğu gi
bi bu bütçe kanun tasarısının da temelini teşkil eden, 
gelir kaynaklanma yaratılmasında bedenen ve fik
ren emek ve gayretleri geçen aziz vatandaşlarımızla, 
kanun tasan simi hazırlanmasında hizmeti geçen gö
revlilere Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
punun şükranlarım ifade etmeyi bir görev sayarız. 

Sayın senatörler; 

Aziz milletimizin siyasi, ekonomik ve sosyal ka
derinde ehemımiyetîi yeri olan, geçmiş yıllara dayan
dığı kadar, gelecek yılları etkileyecek bu bütçe ka
nun tasarısı üzerinde görüşlerimizi arza çalışırken, 
her meselede olduğu gibi, Adalet Partisi oîarak bu
rada da aziz milletimizin menfaatlerini korumada, 
memleketçi, milliyetçi, yapıcı ve yol gösterici olarak 
hareket edecek, doğruyu, haklıyı ve inandıklarımızı 
söyleyecek, yetkililere uyarıda bulunma görevini 
yerine getirmeye gayret edeceğiz. 

Sayın senatörler; 

Muhalefet görevimizin kaim çizgilerini, çizerken, 
Adalet Partisinin kendisine has vakur tutumunda 
iftiranın, isnadın, ithamın, tezviratm, yalanların ve 
demagojinin yer aklığını görmeyeceksiniz. 

Adaîet Pattîsîiîin tutum ve davranışlarında reh
beri daima Atatürk ökeleri oMu; bundan sonra da 
böyîe devam edecektir. Atatürk ilkelerinin ve Cum
huriyetinim korunmasında, «Hâkimiyet kayıtsız şart
sız mlEetindir», buyruğu uğrunda Adalet Partili ola
rak çektiğimiz çile, sarfettiğim'iz çaba, katlandığımız 
elem ve ıstırap büyüktür. 

Genç demokrasimizin 32 nci yaşına basıncaya 
kadar aldığı yaraları ve maruz kaldığı tahribatı say

manın ve böylece, hicranla dolu maziye bakmanın 
bir yarar sağlayacağına inanmıyoruz. İnanmıyoruz, 
ama bu dönemde herkesin yerini, tutumunu ve dav
ranışlarım unutmamak gerekir kanısındayız. Bu dö
nemde açılan yarariarı saran, indirilen darbelerin 
tahribatım tamir eden hep Adalet Partililer olmuştur. 
Bizi bu davranışlara sevkeden düşüncenin kökünde 
yatan şey, Devletimizin mimarı büyük Atatük'ümü-
ze oîan saygımız, büyük milletimize olan sevgimiz 
ve inancımızdır. 

Sayın senatörler; 

Bütçeye girmeden önce, bu bütçeyi uygulamakla 
görevli Hükümetin kurucularına, kuruluş biçimine, 
Hükümeti oluşturmada seçilen yollara ve kurucula
rının mazide bıraktıkları düşüncelere bakmamız ve 
çıkan neticeye göre Devletimizin ve müSetimiZin ka
deri teslüm edilen ellerin 1978 yılında ülkemize ne-
îer getireceğini tespit etmek istiyoruz: 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Hükümetin oluşması, genç demokrasimize 

indirilen bir darbedir. 
Bu darbeyi her fırsatta dile getireceğiz. 
Bu darbeyi her fırsatta kınayacağız. 
Bu olayın siyasi ahlakla bağdaşmadığını, 
Bu olayın Anayasa ve kanunlara uymadığım tek

rarlayacağız. 
Bu tutumun sahibine, şeriklerine, milletimize ve 

memleketimize hayır getirmeyeceğini söyleyeceğiz. 
Ne Türkiye'de ne de dünyada eşinin bulunmadığı

nı tekrarlayacağız. 
Çünkü, bu oîayın temelinde meşruiyetten eser yok

tur. 
Bu olayı hazırlayan ve yaratanların mazideki tu

tumlarına bakılınca kiminin mağripte, kiminin maş-
rlkte olduğunu görmekteyiz. 

Bu kuru!uşu meydana getirenlerden bir kısmı
nın yıllarca solun karşısında, sola karşı mücadele 
verdiklerini iddia edenler, ne hazindir ki bugün mem
leketi bir koltuk uğruna sola teslime memur olup, 
solun emrime girmişlerdir. 

Olay İbretle doludur. 
Olay demokrasimiz için hazin bir tablodur. 
Bu tablodaki kişilerin yakın mazilerine hep be

raber bakalım; ne diyorlar ve hangi görüşü nasü sa
vunuyorlar? 

Tarih 4 Şubat 1974, yer Millet Meclisi, kürsüde 
Demokratik Parti sözcüsü aynen şöyle sesleniyor : 

«Bu Hükümet solcu bir Hükümettir. Böyle bir 
Hükümet karşısında Demokratik Parti olarak sağ-
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cı, milliyetçi, demokrat muhalefeti temsil etmekte
dir. Tarîh önünde, şerefle yüklendiğimiz, şerefle yü
rüteceğimiz sağcı, nıiE'yetçi, demokrat muhalefet 
görevinin iik Meclîs konuşmasını yapmak üzere 
huzurlarınızdayım.» diyor ve sözcü Demokratik Par
ti adına konuşmasına, «Sağcı ve m&üiyetçü» kelime
lerine basa basa devam ediyor ve diyor ki, «Cumhu
riyet Halk Partisi Demokratik Partiye de ortaklık 
teklif etmiş, oiumlu cevap adamayınca da Demokra
tik Fantiyle arasındaki devlet ve millet anlayış far
kım hatırlatmış..» diyor ve konuşmaya devamla; 
«Bize göre rniîieiim'iz sağ bîr iktidar istemiştir. Mi?-
leîimlzün büyük çoğunluğu kendisini sağcı gösteren 
veya öyle sanılan partileri desteklenrişliir. Yapıisn iş, 
milistin istediğini iyi ve doğru olarak değerlendirmek 
ve gereğini yerine getirmektir.» 

Sözcü devam ediyor; «Bu Hükümet komünizmin 
lEiîüetîer için bir tehlike olduğunun anlaşıldığı dö
nemde, Programına komünizmle mücadele hususun
da tek kelime koymayan ilk Cumhuriyet Hükümeti 
oîmaktsdır.» diyor. 

Ayrıca, «Aracı diye zavallı simitçinin peşine dü
şeceksiniz; ama komünist kölelik endüstrisinin ajan
larını (düşünür) diiye seîâmiayacaksınîz» diyor ve 
devamla; «Sağcı, milliyetçi, demokrat düşünce mil
letimizin bütün evlatlarına işçi, memur, çiftçi, sana
yici, köylü, esnaf ayrımı gözetmeksizin sahip çık
makta, vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerini ko
rumakta, tapunun, inancın, ahlakın, mukaddesatın 
bekçiliğini yapmakta kararlıdır» diyor. 

Bu sözler tüm Demokratik Partililerce «Bravo» 
sesleri iie aikışlamyor. Bu sözcüyü, bu fikriyatından 
dolayı yürekten alkışlayan kişi şimdi Türkiye'nin 
İkinci Se*cîi Plüküme-ihrîî kuruluşunu oluşturmuş 
ve bu Hükümette Başbakan Yardımcısı olmuştur. 

Diğer Başbakan Yardımcısının ise, Demokrat sol 
tutumlar için söylediklerinin tümünü huzurunuzda 
ne bsnim dile gelinmeme zamanım yeter, ne de sizin 
dinlemeye tahammülünüz kalır. Buna rağmen, İkin
ci Solcu Ecevit Hükümetinin oluşturulmasında gö
rev alan ve Başbakan Yardımcısı olanm da yakın mazi
deki fikir ve görüşleîinden bir kısmını haürlatraa-
mızda yarar vardır. 

Ai'S'lürkçiii'iiğü bayrak yapıp, solculara karşı mü
cadele verdikleri dönemde aynen şöyle diyorlar: 

«Soücuîa? ve aş sn solcular aynı sımfa mensup ol
mayı, aynı millete mensup olmaktan çok daha önem
li sayarlar. Türkiye'nin bütün meselelerine sınıf kav
gası açısından bakan sosyalistlerle, Türkiye'nin bü

tün davalarına milli bütünlük çerçevesinde çare ara
yan ve her meseleye mailet açısından bakan Atatürk 
miSiyetçüerl arasındaki mücadeleyi biz milliyetçi
ler kazanacağız.» diyor. 

Bir başka konuşmasında, «Ecevit, solculuk ve 
sosyalizm hevesinin Cumhuriyet Halk Partisini na
sıl yıktığım görerek, Güven Partisindeki gerçek mil
liyetçilere ve Atatürkçülere çatmakta bir kurtuluş ça
resi arıyor.» diyor. 

Bir başka konuşmalarında, «Gerçek şudur ki, bu
gün Türkiye'de bir kısım aşırı solcular TÎP'te top
lanmışlardır. Bir kısım da ümitlerini Cumîıuriyet 
Hsik Partisine bağlamışlardır. TİP'în izlediği yoldan 
Türkiye'yi sosyalist yapmanın çok uzun süreceğini 
ileri sürerek, bu işi Cumhuriyet Halk. Partisi vasîta-
siyia kestirme yoldan yapmak lazımdır tezini sa
vunan aşın solcular malumdur. İşte bazı Cumhuri
yet Halk Pariili yöneticilerinin tutumu bunlara ara
dıkları sığınma yerini ve bekledikleri fırsatı vermiş
tir, en sivri solcuüarı teşvik etmiştir.» diyor. 

Bir başka konuşmalarında, «Zafer, Atatük'ün 
«îi^iyetçi görüşierini reddi miras yoluyla terk edip, 
bir sol maceraya heveslenen, Türkiye Cumhuriyeti 
diye saidmp kızıl diktatörleri övenlerin değil, bun
ların maskesini düşürenlerin olacaktır.» diyor. 

Bir başka konuşmalarında, «Milliyetçiliğe karşı 
Sosyalist Enternasyonalizmi bayrak yapanlar, mil
let inancimn yerine sınıf biiincini geçirmek isleyen
ler, bugün gerçek maksatlarını gizlemek için yap
macık bir miilîyetçilik maskesi takmaktadırlar. Tür
kiye'de milletlerarası komünizm şebekesinin oyun
ları devam edemez. Binlerce yıllık şerefli bir tari
he sahip büyük milletimizin kaderi bir avuç bedbah
tın ve bunların gafil destekçilerinin keyfine terkedi-
lemez.» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi tekrar ediyoruz. Bu Hükümeti »luşftıran-

îirın göîüîüyor ki, menşede birliği yok, fikirde birîi-
ği yek, görüşte birliği yok. 

Ycklukiarla malul olan bu ters görüşlü ekipten 
millet ve memleket hayrına ne bekleyebilirsiniz?.. 

Bu Hükümetin kuruluşu, biçimi ve kendisini Hü
kümet yapan güvenoyu karan 1961 Anayasasının 
özüne ve ruhuna aykırıdır; belli maddelerine aykı
rıdır, Meclislerin İçtüzüğüne aykırıdır. 

Anayasanın 56 ncı maddesi başta olmak üzere 
çeşitli maddelerinde siyasi partilere görevler, soram-
îuluklar ve haklar vermiştir. 
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Anayasa, siyasi partiler ister 'iktidarda, ister mu
halefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vaz
geçilmez unsurları olduğunu buyuruyor. Siyasi ha
ya* tabiri, bu müeyyidenin anahtarıdır. Siyasi hayat, 
siyasi iktidarın kullanılması, yönetilmesi ve el de
ğiştirilmesi için yapılan tüm faaliyetlerin toplamı
dır. 

Modern demokrasilerde seçmen, yalnız kendlle-
r"ı:(l ieınsiS edecek kimseleri seçmemekte, aynı za
manda kendi fikir ve kanaaitarının da temsilini isie-
mektedir. Çok partili demokratik siyasi hayatın 
gelişmesiyle farazi temsil yerine, seçmenlerin parti
ler arasında siyasi tercihlerine dayalı bir temsile gi-
d ilmektedir. 

Anayasamız bu gerekçeyi geliştiren bir düzen için
de, Parlamento ve Hükümet işleyişinde, siyasi parti
lere kuvvetleri oranında haklar tanımıştır. 94 ncü 
maddede Bütçe Komisyonu kunruşunda iktidar gru-
puna veya gruplarına en az 30 üye verilmesini şarta 
bağamışhr. 

1C9 ncu maddesinde geçici hükümet modelini si
yasi partilerin kuvvetleri esasına göre kurmuştur. 

Normal seçimlerde ise üç Bakanın bağımsızlığı
nı bir istisna olarak düşünmüştür. 

Anayasamızda siyasi partiler Devletin içindedir. 

Seçim, miiletiiî itimat beyanıdır. Bu beyan siyasi 
partilere yapılır. Temsili rejimin özü budur. 

Anayasa Mahkemesi bir kararında «Siyasi par
tilerin S?Ş"ÎIÎ yollarından İktidara gederek ülkeyi ken
di tüzük ve programları doğrultusunda yönetme ga
yesi ile kuruldakîannı» tesp-î etmiştir. 

«Nispi seçim düzeninde önemli olan kişiler de-
ğl* partilerdir» demektedir. 

Bir başka kararında ire, «Nispi seçim düzeninde 
seçmen oylarının çoğu kişilere değil, fikirlere ve prog
ramlara yönelir, yönelmesi gerekir» diyerek, bura
da adayların kişilikleri ve kimlikleri ikinci planda 
kalmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi iîe 10 bağımsız parla
menter arasında kurulan Hükümet, Parlamento me
kanizması ve arz olunan Anayasa hükümlerine ve 
Anayasa Mahkemesi kararlarına tam manasıyla ters 
düşmüştür. 

Bağımsız milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı 
ve sorumsuzluğu mutlaktır. 

Ancak teşrii faaliyette, parti grupu oluşturama-
yan, belli istikamette oy kullanmayı disiplin altına 
alamayan lö'dan fazla bağımsız üye Hükümetle bir 
siyasi parti fonksiyonunu yüklenemezler. Bu milleî-
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| vekillerinin bir ittifak senedi imzalayıp, bir siyasi 
parti grupu gibi, bir siyasi parti grupuyla anlaşma
ları mümkün değil. Çünkü; Hükümet etmek için seç
menden aldıkları belli bir programa dayalı genel iti
mada sahip değillerdir, genel itimadı kaybetmişler
dir. 

Milletvekilleri oylarını, yeminlerinde yazılı, de
mokratik ilkelere ve kamu yararına kullanmakla yü
kümlüdürler. 

Kişisel yararı ve çıkarı İçin oy kullanılması mil
letvekilinin yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı
nın öz olarak dışında kalır. 

Bir oy karşılığı bir bakanlık formülü, milletveki
line sağlanan kişisel menfaattir. Bu oyların eklenmesi 
ile sağlanan güvenoyu ise, bir Cumhuriyet Hüküme
tinin meşruluğuna kaynak teşkil edecek değerde ka
bul edilemez. 

Anayasal görevler yüklenmiş bir siyasi parti baş
kanının kendi grupu ile birlikte Hükümet kurmasına 
yeter sayıya sahip parlamentoda üç siyasi parti grupu 
varken, bu grupları ihmal ederek, 10 bağımsız millet
vekiline 10 Bakanlık ayırmak suretiyle Hükümet kur
ması, Anayasanın norm değer verdiği ilkelere de ay
kırıdır. 

Başbakan sadrazam değildir, 
Cumhuriyet Hükümeti vükelâ sayılamaz, 
Bakanlar Kurulu Kubbealtı vezirlerinden teşekkül 

edemez. 
îrade-i seniye devri 23 Nisan 1920'de kapanmış

tır. 
Görülüyor ki, bu Hükümet, kim ne söylerse söy

lesin, kim ne yazarsa yazsın, Anayasa karşısında mu
allel bir Hükümettir. 

Değerli senatörler; 
1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki görüş

lerimiz sırasında büyük milletimizin ve memleketi
mizin karşı karşıya bulunduğu bütün meselelere sı-

I rası geldikçe dokunacak, Adalet Partisi Grupunun 
görüşlerini dile getireceğiz. 

Bugün memleketimizde karşı karşıya bulunduğu
muz meselelerin birincisi şüphesiz anarşik olaylardır. 
Bu meselenin teşhisinde 10 yıla yaklaşan zaman için-

I de, ne bugünkü İkinci Solcu Hükümetin başı ile ne 
de taraftarları ile anlaşamadık. Bugün de maalesef 
aynı hal devam ediyor. 

Anarşinin kökünde ve devamında Anayasa ve 
Anayasa kuruluşlarına ters düşülmeyi sebep gösteri
yorlar. Bu iftiranın ve ithamın daha nereye kadar de-

J vam edeceğini bilemiyoruz. 
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Bildiğimiz, bu iftira ve ithamın başlatıldığından 
bugüne kadar Türk siyasi tarihinde 9 Hükümet gelip 
geçmiştir. İkisinin başında Ecevit vardı. Bugün de 
Ecevit Başbakan. Hâlâ anarşi durmadı, bunalım de
vam ediyor ve korkunç şekilde artarak devam ediyor. 
Maalesef sizinle beraber anarşi var. Var olan bu anar
şi; bu görüşte ve teşhiste devam ettiğiniz müddetçe, 
başta Ecevit olmak üzere bütün taraftarlarını yalanla
maya devam edecektir. Bu devamdan memleket ve 
millet zarar görecektir. Endişemiz odur ki, anarşiyi 
gayelerine vasıta eden bedbahtlar ise hedeflerine yak
laşacaktır. 

Sayın senatörler; 
Adalet Partisi olarak, dün olduğu gibi bugün de 

tekrar ediyoruz: Anarşinin kökünde yatan komü
nizmdir. Beynelmilel komünizmin dünyaya hâkim ol
ma çabasından doğan tasallutuna, dünyada maruz 
kalmayan ülke hemen hemen kalmamıştır. 

Beynelmilel komünizm her şekle girmekte, her 
fırsattan istifade etmekte ve her şeyi istismar etmek
tedir ve edebilmektedir. 1971 Martından sonra ku
rulan Sıkıyönetim Mahkemelerinin dosyalan ve ka
rarları iddiamızın açık delilleridir. Türk siyasi ve yar
gı tarihinde intikal eden bu vesikalar bizim için ayrıca 
iki yönüyle büyük değer taşımaktadır. 

1. Anarşiye koyduğumuz teşhisin doğruluğu, 
2, Bunca anarşik olayların içinde ve de kena

rında Adalet Partisinin bulunmayışı. 
Dün olduğu gibi, bugün de Adalet Partisi olarak 

milletin kürsüsünden size sesleniyoruz. Hükümet 
programımızın başına koyduğunuz paragrafta tes
pit ettiğiniz hususların tahakkukunda arzulu ve sa
mimi iseniz, memleketi bu ortama sürükleyenler ister 
bu işin içinde, ister kenarında bulunsun, bu kişilerin 
ve kuruluşların hem fikir, hem de eylem olarak kar
şılarında yer alacağınızı sözle değil, fiiliyatla göster
melisiniz; buna da mecbursunuz; çünkü, Hükümet
siniz, Devletin her türlü imkânı elinizde, iddianıza göre 
Devletin Anayasa kuruluşları da yanınızda. 

Dönüp geriye bakın, başka ülkelere bakın. Kızd 
beladan gençliğim ve memleketini kurtaran ülkele
rin aldığı tedbirlere bakın. Göreceksiniz ki, o yerlerde 
kızıl anarşinin söndürülmesinde, alınan tedbirler ve 
uygulamalarda «Annelere ve babalara sığınma» diye 
bir tedbir yoktur. Oralarda Devlet var, Devletin ted
birleri var, ama tedbirler alınırken bir şey yok; kar
şı çıkan ve koruyucu melek rolüne giren, sokakla 
beraber hükümetleri, «Faşist Hükümet, katil Hükü
met» diye anarşistlerle birlikte itham eden sizin gibi 
muhalefet yoktur. 
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Yeri gelmişken bir defa daha hatırlatmakta ya
rar gördüğümüz, Sayın Kontenjan Grupu adına Grup 
Sözcüsü olarak Sayın Prof. Safa Reisoğlu'nun teş
his ve tedbir yolundaki beyanına bakalım; ciddi ve 
tarafsız bir teşhis ve tedbir. Sayın Prof. Reisoğlu ay
nen şöyle söylüyor : 

«Demokratik rejime yönelik kaba kuvvet girişim
lerini önlemenin ilk şartı, kaba kuvvet heveslUerini 
yalnız bırakmaktır. Kaba kuvvet heveslilerinin cesa
retini kırmada ve onları yalnız bırakmada çok önem
li bir faktör de, yasa dışı örgütlerin kendilerini her 
hangi bir siyasi kuruluşun himayesinde hissetmeme
leridir.» 

«Siyasi partilerimiz bu konuda hiç bir tereddüte 
yer vermeyecek bir dikkat ve kesinlik içinde olma zo
rundadır.» diyorlar. 

Geçen 10 sene içinde Adalet Partisi bu görüşte 
oldu. Bu görüşünde de devam edecektir. 

Sayın senatörler; 

Geçen 10 seneye dönüp bakalım; neler olduğunu, 
bu oluşlarda, memleketin bu ortama sürüklenmesin
de kimlerin nerede, nasıl bir davranış içinde bulun
duğunu hatırlayalım. 

Devletin ve rejimin temelini tahrip, milli bütün
lüğümüzü parçalamak, sosyal ve etnik sınıflar yarat
mayı hedef alanlarla bu niyetlere yem olanlar, 10 se
ne evvel el ele vererek, ardı arası kesilmeyen diren
meler, protestolar, mitingler, okul işgalleri, işyeri iş
galleri, kanunsuz grevler, kanunsuz on binlerce kişi
lik yürüyüşler, üniversite amfilerinde çeşitli tahrikleri 
hazırlama formları, üniversite duvarlarına yazılan 
komünist hezeyanları, «Kanlı Pazar» tertipleri, Beya
zıt Kulesine Ay Yıldızlı Bayrak yerine, kızd paçavra 
çekilmesi, insan kaçırma, fidye alma, Kültür Sarayı
nın ve gemilerin yakılması, bankaların soyulması, 
kaçırılan yabancı kişilerin öldürülmeleri, 15 - 16 Ha
ziran İstanbul olayları ile komünist ihtilal provası; 
daha nice nice olaylar ve bunların yanındaki TRT'nin 
tutumu memleketi ve milleti kasıp kavururken, Cum
huriyet Halk Partisi olayların neresinde idi? Neresin
de olduğunu, tarihi şahit göstererek söylüyoruz: Bu 
çirkin olayların, karşısında değildi. Bu olaylann ço
ğunun başında ve yanında idi. O halde Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Hükümeti olarak komünizmin kar
şısında yer almalan mümkün olmadığı, kaynağında 
beynelmilel komünizmin tasallutu yatan anarşinin 
doğru teşhisinde bulunamazlar. Hükümetin başı, 
Cumhuriyet Senatosu zabıtlarına geçen beyanında, 
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beynelmilel komünizm diye dünyada bir faaliyetin 
olmadığını, Türkiye'de ise böyle bir şeyin olamaya-
cağuu açıklamıştır. 

Bu görüşten hareket edenlerin anarşiyi bastırması 
elbette mümkün değildir. 

Anayasanın yanında olduğunu, Anayasa Hükü
meti olduğunu söylüyor, ama Anayasanın yasakladığı 
komünizmin karşısında olduğunu söyleyemiyor. Ana
yasa kuruluşları ile beraber olduğunu söylüyor, ama 
o kuruluşlarca Türk Ceza Kanununun 141 - 142 nci 
maddeleri Anayasaya aykırı değildir diye karar ver
melerine rağmen, Cumhuriyet Halk Partililer ve ta
raftan dernekler, sendikalar ve kuruluşlar Türk Ceza 
Kanununun 141 - 142 nci maddeleri kaldırılmalıdır 
dedikleri zaman, tekliflere gereken tepkiyi Hükümet 
göstermiyor, üstelik bu fikrin yanında yer alıyor. Bu 
tutum ve davranışını gördüğümüz, Ecevit Hükümeti
nin, sürüp giden anarşiye ve terörizme ister istemez 
kasten teşhis koymadığı şüphesine düşmekten kendi
mizi alamıyoruz. 

Ecevit ve taraftarları, yıllarca hükümetlerimizi bu 
olayların teşvikçisi ve himayecisi ilan ederek, bu yol
la Hükümeti ayakta tutuyorsunuz diye itham ettiler 
bizi. 

Biz, şimdi Hükümette olmadığımıza göre soruyo
ruz; anarşinin menşei nedir, teşvikçisi kimdir? Siz 
Hükümet oldunuz, ama anarşi durmadı, durduramı-
yorsunuz; aksine hızla tırmanıyor. O halde durdura
mayan, hızlandıran Hükümet mi? Hükümetin anarşi 
ile ayakta durmasına ihtiyacı mı var? Hayır, Hükü
met değildir diyorsanız, öyle ise Ecevit ve taraftarla
rının Hükümetlerimizi itham eden sözleri iftira ola
rak ebediyete kadar kalacaktır. 

Sizin dışınızda kurulan hükümetleri yıllarca «MC 
Hükümeti, Cephe Hükümeti, Katil Hükümet, Faşist 
Hükümet, Anarşiyi yaratan, anarşiyi teşvik eden Hü
kümet» diye günde binlerce defa itham ettiniz. Mil
leti böylece iğfal edip aldatmaya çahştmız. Bir yerde 
de inandırmaya muvaffak oldunuz diyelim. Şimdi yer 
değiştirdik. Mületin yakasını anarşinin kirli ellerinden 
kurtarmadığınız müddetçe iftira ve ithama tenezzül 
etmeden bu yoldaki beceriksizliğinizi ve aczinizi her 
gün ve her yerde dile getireceğiz. 

Bu başarısızlığınızın gerçek sebebi, aczinizin ve 
beceriksizliğinizin ötesinde vaktiyle ektiğiniz rüzgâ
rın fırtınası olduğunu söyleyeceğiz. 

Sayın senatörler; 
Adalet Partisi olarak, milletimizin ve memleketi

mizin birliğini ve beraberliğini korumada, milletimi

zin huzura kavuşmasında dün olduğu gibi bugün de 
görev yapmaya kararlıyız. Milletimizin huzurunu 
bozan şerirlerin yeter ki, kirli ellerini yakalamak için 
Hükümet gereken tedbirleri uygulasın, yetişmezse ye
ni tedbir tasarısını getirsin, Adalet Partisi olarak bun
lara milletimiz ve memleketimiz için karşı çıkmaya
cağız, ama anarşiyi önleyeceğiz diye, anarşistlerin uy
kusunu kaçıran, Anayasa hükümlerini işlemez hale 
getirmek ve Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerini kaldırma yoluna tevessül edilirse, Hükü
met ve arkasındakiler şunu bilsinler ki, bu yolu asla 
kendilerine açtırmayacağız ve aştırmayacağız. 

Sayın senatörler; 
Hükümetin anarşi karşısındaki tutumu geçen bir 

ayld* dönem içinde fiilen ortaya çıkmıştır. Beğenme
dikleri Hükümet dönemi aranır hale gelmiştir. Lafla 
peynir gemisi yürümediğini görüyoruz. Her yönü ile 
büyük bir aczin kucağına düşmüş, görevini yapma 
yerine dönüp hâlâ eski muhalefet devrini yaşamak
tan medet umuyor Hükümet. Aczini ve beceriksizli
ğine ortak arıyor. Memleketin karşı karşıya bulun
duğu durum, her geçen gün daha da kötüye gitmek
te ve ciddiyet arz etmektedir. Geçen bir ay zarfında 
ciddi bir tedbir alamadı ve uygulayamadı. Palyatif 
hareketleri tedbir sayamazsınız. Bunlarla bir netice 
de alamazsınız. Bir valiyi, bir müdürü görevden al
mak mevcut anarşiyi önlemede tedbir olamaz. Bu 
olsa olsa o yerlere kendi adamınızı oturtmanın yolu 
olur. 

Tekrar ediyoruz, anarşiye doğru teşhis koyunuz. 
Başbakan faşizmden bahseder, yardımcısı ise her iki 
aşırı ucun varlığından yakınır. Kendi içinde dahi an
laşma olmayan Hükümetin anarşiye son vermesini 
düşünmek safdillik olmaz da ne olur? 

Sayın senatörler; 
Anarşist olayların, terörist davranışların başlama

sından bu yana 10 yıl geçti. 10 yddan beri bu hare
ketlerde bir şekil ve fikir değişikliği var mı? Hayır. 

Sloganlar aynı : 
«Bağımsız Türkiye,» 
«Kurtuluşa Kadar Savaş,» 
«Kızd Güneş Doğacak,» 
«Devrimci ölür, devrim yaşar» 
«Faşistlere ölüm.» 
İşlenen suçlara, yaratılan olaylara gelince bu fiili 

durum 1971 öncesinde ve sonrasında da çeşit itibari 
ile aynı idi. O zamanın Hükümeti, o beğenilmeyen 
Hükümet çeşitli tedbirlere başvurup anarşiyi önleme
ye çalıştı. Sıkıyönetim ilanı istedi, hep beraber karar 
verdik. 
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Anarşinin Anayasadaki hürriyetlerin suiistimalin
den doğduğunu söyledi ve değişiklik istedi. 55 mad
desini hep beraber değiştirdik. 

Anayasa değişikliğine uygun tatbikatı sağlayacak 
kanunları çıkardık. 

Bu uygulamalar sonucu binlerce anarşist yakala
nıp mahkûm oldu. 

îşte sürüp giden anarşinin kökü buraya dayan
maktadır. Bunları olmamış sayamazsınız, bilinen ger
çekleri yok farz ederek bir yere de varamazsınız* 

Bu dönemin sonunda kurulan hükümetler, üni
versiteleri bu beladan arındırmak için üniversite yet
kilileri ile defalarca toplantılar yapıp birlikte teşhise 
varıp, tedbirleri tespit ettiler. O günkü Hükümet ge
rekli tedbirlerin alınması için kanun tasarıları ile Par
lamentonun huzuruna geldi, o zaman da bugünkü tu
tumunuz gibi meseleyi benimsemediniz. O kanun ta
sarılarına karşı çıktınız. 

Sayın senatörler; 
Solcu Ecevit Hükümetinin bunlara dönüp bakma

sında, ciddi tedbirler almasında, memleket için görev 
yapmasuîda yarar gördüğümüzü hatırlatıyor ve bunu 
istiyoruz. 

Anarşinin kökünde yatan fikir ve hedef son Türk 
Devletinin kaderinde oynanan oyundur. Bu ideolojik 
kavgadır. Bu kavgada çoğu gençler piyondur ve yem
dir. 

Bu kavganın devamına ve hedefine ulaşmasına 
müsaade edemezsiniz. 

Bunun için getirilecek her ciddi tedbir tasarısına 
aziz milletimizin huzuru için Adalet Partisi olarak 
yardımcı olacağımızı, Adalet Partisinin yeniden ge
tirdiği bu yoldaki kanun tasarılarına da Cumhuriyet 
Halli Partisinin iştirakini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Basında çıkan haberleri okuyorsunuz, sokaklara 

asılan afişleri görüyorsunuz. Yaşadıkları müddetçe 
Türk Devletinin ve Milletinin kanunlarına göre suç 
işleyip mahkûm olanlar; yabancı ülkeleri vatan seçen
lerin doğum günlerinin, ölüm günlerinin anılacağı ila
nı, anarşiyi derhal önleyeceği, anaların göz yaşlarını 
dindireceği, okullarda can güvenliği ve öğrenim hür
riyetini sağlayacağı iddiası ve bunların yanında çeşitli 
yollara başvurarak işbaşına geîen solcu Ecevit Hükü
metinin gözü önünde cereyan ediyor. Görevli gözler 
bunları görmemezlikten gelirse bu primler hem ken-
dilerini, hem de milleti daha çok sıkıntıya sürükler. 

Saym senatörler; 
Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Geri kalmışlık 

çemberini tam olarak kınp kalkınmaya devama ihti
yacı var. Başladığı kalkınmayı başarmaya ihtiyacı 
var. Bunlardan önce, bunların gerçekleşmesi için si
yasi istikrara ihtiyacı var. 

Bu istikrarsızlık sebebiyle tek başına iktidar oldu
ğumuz dönemde ve ortak hükümetler dönemlerinde 
muhtaç olduğumuz kalkınmayı sürdürmek için çeki
len sıkıntıları biz biliyoruz. Allaha şükürler olsun ki, 
her türlü buhranlara ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
her türlü muhalefetine rağmen, memleketimize ve 
•aziz milletimize hizmet etmiş bulunuyoruz. 

Bu iddia ve inancımızı bir kısım hizmetlere ve 
eserlere dönerek arza çalışacağız. 

Sayın senatörler; 

Bu hizmetleri, bu hizmetlerin eserlerini meydana 
getirirken AP olarak demokratik nizam içinde kal
kınmayı hedef almış, kalkınmayı demokrasi ve hür
riyetin bir alternatifi olarak görmek isteyenlere kar
şı çıkma felsefemiz olmuştur. 

Bizim felsefemizin kaynağı Anayasamızın emret
tiği karma ekonomi sistemidir. Biz başkaları gibi, 
kendi Anayasamızın görüşünü bir tarafa atarak her 
gün yeni bir görüş peşinde koşmadan, sistem arama
dan sosyal adalet prensiplerine dayalı, bölgeler ve 
sektörler arasında dengeli, hızlı ve devamlı bir kal
kınma sürdürmek ve bu görüş ve felsefemiz istika
metinde hizmet yaparken memleketi bir bütün olarak 
ele almamıza rağmen gelmiş ve geçmiş iktidarların 
hiç biri tarafından ele alınmamış cepheleri ile Doğu kal
kınması özel olarak planlanmış, ele alınmıştır. Hiz
metler ve eserleri tahakkuk ettirilmiştir. 

Doğunun kalkınmasında bizim bildiklerimiz, asla 
bir ihmal göstermediğimizdir. Ne yazık ki, bazı po
litikacılar bu bölgenin çalışkan, dürüst ve kabiliyetli 
Türk vatandaşlarına hürriyeti layık görmeme zaafı 
İçindedirler. Bunların refaha kavuşma emellerini Ken
di hürriyet düşmanı politikaları için sömürmek nok
tasından hareket etmektedirler. 

Biz ise, Hükümet programlarında kalkınma plan
ları ve özel kanunlarla Doğunun kalkınması için gere
ken tedbirleri almış ve 22 ili ismen tespit ederek 
Doğu ve Güneydoğu bölgesini açıklığa kavuşturmuş 
ve süratle kalkınması için de, yatırım indirimi nispe
tini iki misline çıkarıp faiz haddini düşürmüş, öde
mesiz devreyi iki kat uzatmış, vergi muafiyeti geti
rilmiş, ihtiyaçlarına öncelik tanınmıştır. 
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Sayın senatörler, ! 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçek
leşen hizmet ve yatırımlardan kısaca bahsetmeme iz
ninizi dilerim. 

Baraj ve santraller : 

Tortum, Hopa, Batman, Kili, Hazar, Çıldır, Van, 
Engil, Hakkâri, Nusaybin, Erciş, Çağçağ, Boîan, Ke
ban, Hacı Hıdır ve Karakaya enerji ve sulama proje
si. Bu proje 25ö milyarlık bir yatmm. Bu projenin 
içinde 7 baraj ve 20 milyon dönüm toprakların su
lanma imkânı var. Güneydoğu Anadolu'nun yeniden 
tarihi Mezepoîamya dönemini ilmin ve teknolojinin 
imkânları ile bir Türkiye'ye bîr Türkiye katacak ! 
kalkınmayı beraberinde getiren bir yatırımdır. Baş- I 
lanmıştır. 27 km. lik I M a su tüneli inşaatı, baraj in- I 
şaah sürdürülmektedir. 

Mevcut karayollarımızm °/0 40'ından fazlası Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılmıştır ve yapılma- i 
ya da devam edilmiştir. 

Köy yollan, içme suları, köylerin elektriklenme
si sürdürülmüştür. 

Fabrikalara gelince : 
Rafineri, tekstil, çimento, gübre, şeker, yonga, 

lif, süt, bakır, krom, plastik boru, beton direk, siga
ra, hah fabrikaları ve et kombinaları kurulup işlet
meye açılmış, yenilerinin yapımına devam edilmiş
tir. I 

Kış ve yaz büyük uçakların trafiğine açık hava t 
meydanları işletmeye açılmıştır. 

Atatürk, Fırat, Ziya Gökalp ve İnönü üniversite- ı 
leri, çeşitli yüksekokullar, bölge okulları, ilk, orta, 
lise ve meslek liseleri ihtiyacın ötesinde faaliyete kon
muştur. 

Tanın sahasında yüzlerce küçük ve 30'a yakın bü- j 
yük sulama tesisi işletmeye geçmiş, 3 milyon dönüm 
toprak sulanma imkânına kavuşturulmuştur. 

Meydana gelen büyük tabiî afetler sonucu Devle
tin bütün imkânları seferber edilerek yaraların sarıl
masında hiç bir fedakârlıktan kaçmıknamıştır. Daha J 
nice hizmetler ve çabalara rağmen, Doğu kalkınması j 
istismar konusu olmaktan kurtarılamamış. Öyle ki, ! 
ülkenin bütünlüğüne aykırı, bölgecilik fikirleri Ana- J 
yasa ve Siyasi Partiler Kanununu hiçe sayan bir aşı- j 
rıhğın hududunda getirilmiştir. Varto'dan, Siverek'e ka
dar nice kışkırtıcı mitingler yapılmıştır, hâlâ da Cum- | 
huriyet Senatosu kürsüsünde ve Karma Bütçe Plan i 
Komisyonunda bu tutumun devamına üzülerek şahit ! 
olmaktayız. j 
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Sayın senatörler, 
Hizmetlerimiz ve eserlerimiz memleketin doğusun

da olduğu gibi batısında, şimalinde ve cenubunda da 
dimdik ayaktadır. 

Hangi köye, kasaba ve şehire gitmek islersen gi
decek yol, içecek su, okuyacak ckul var. Hopa'dan 
İskenderun'a kadar liman var. Ülkenin bir ucundan 
öbür ucuna kalkacak ve inecek uçaklar için hava 
meydanları var. 

Rafinerilerden, petro - kimya tesisleri, demir - çe
likten, bakır, alüminyum, asit sülfirik fabrikalarından 
kâğsda, şeker ve çimento fabrikalarından, pamuk, ip
lik, tekstil ve çeşitli gübre fabrikalarından otomotiv 
sanayiine vagon ve lokomotif fabrikalarına, tersane
lerden enerji santrallanna ve barajlara varıncaya ka
dar bu ülkede Devletin gücü ve milletin imkânları 
ötesinde eserler kurulmuştur ve kurulmaya devam da 
edilmiştir. 

Radyo istasyonları artırılmış, televizyon tesisleri 
kurulup 33 milyon vatandaşın istifadesine arz edil
miştir. 

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan İstanbul Köprüsü ve 
istanbul Çevre yoi'arı açılmıştır. 

18 bin km. yi aşan yüksek gerilim hatları ile 64 
ilimiz bir kaynaktan enerji beslenmesine kavuşturul
muştur. 

Ne hazin bir tecellidir ki, bu eserlerin yapılıla
rına muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve 
yandaşları karşı çıkmış, karalamak için tükenmez ça
ba sarfetmlşîir; ama zaman bu eserleri yapanlara şe
ref, karalayanlara hicap getirdi. 

Gençliğimize olan sevgimiz ve inancımız uğruna 
onbinlerce ilk, binlerce orta, yüzlerce lise, meslek 
okulu, yüksekokullar açtık. Bunlarla birlikte üç üni
versiteyi IS'e çıkardık. Yurtlarının ve yataklarının sa-
yısını, kredi imkânlarını ve miktarlarını artırdık. 

Sayın senatörler; 
İzninizle geride bıraktığımız enkazı kısa kısa da 

olsa dile getirmeye devam edeceğim. 
İş imkânı yaratma ve ihtiyaç maddelerini istihsal 

yanında, çalışan vatandaşlarımızın emeklerini değer
lendirme ve ssoya! güvenliklerini garantiye almak için 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Sendika hukukuna 
büyük yer verdik. Sendikacılığın inkişafı için gerekli 
kanuni tedbirleri aldık. Sosyal güvenliğin sağlanma
sı yolunda alınan kanuni tedbirler sonucu; iş kazala
rı, maluliyet, ihtiyarlık sigortaları genişletilmiş, yaş 
haddi işçi lehine indirilmiş, emeklilik maaş oram 
*fo 7ö'c çıkartılmış; asgari ücret sistemi getirilmiş ve 
uygulanmaya konulmuş, işçi kıdem tazminatı yılda 
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15 günden 30'a çıkarılmış ve 24 aylık tutarı vergiden 
muaf kılınmıştır, tşçi konut kredisi 7 500 liradan pey
derpey artırılarak 150 bin liraya iblağ edilmiştir. Ka
dın işçi ve memurlara istedikleri takdirde 20 yılda 
emekli olma hakkı tanınmıştır. Yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımız için birçok kolaylık sağlayan kanun
lar yapılmıştır. Emekli işçilerin dul ve yetimlerinin 
aylıkları donmuşluktan kurtarılıp 540 liradan 1 500 
liraya artırılmış, kademelere göre % 20 - 50 arasında 
bir yükseltme sağlanmıştır. 

Sosyal sahada çeşitli adımlar atılmıştır. 
Milli Mücadeleyi başarıya ulaştıran gazilerimiz

den yaşayanları bulup 45 yıl sonra önce 300 sonra da 
750 lira şeref aylığı, 

65 yaşım doldurmuş kimsesiz ve bakıma muhtaç 
yaşlılarla sakat vatandaşlarımızın tümüne maaş, 

Bağlanmış. 
Köy ve mahalle muhtarlarına aylık bağlanması ve 

emeklilik hakkı tanınması kammlaştırılmıştır. 

Kamu görevlisi memur vatandaşlarda asla ih
mal edilmemiş, dönemimizde hep korunmuştur. Emek
lilik maaş nispetleri % 70'e çıkarılmıştır. Emekli ol
mak istedikleri takdirde 30 seneyi beklemeden 25 yıl
da emekli olabilme hakkı sağlanmıştır. Maaşlarda 
katsayı sistemi getirilmiş, yan ödemeleri verilmiş, 
emeklilik ikramiyeleri 15 maaştan 30 maaşa çıkarıl
mıştır. 

Hakimlerin yargı ödeneği tasarısı tarafımızdan ge
tirilip kanunlaştınlmıştır. 

Sayın senatörler; 

Köyden fışkırmayan kalkınma başarısız kalmaya 
mahkûmdur görüşümüzden hareketle, köyü vatan 
parçası, köylüyü vatandaş olarak aradık, bulduk. 
Onun efendiliğim kabul buyuran büyük Atatürk'ün 
arzusu istikametinde efendice münasebet kurup ge
liştirdik. İnsanca yaşama imkânı sağlamak için önce 
köyün altyapısını köylü ile ele alıp geçen 27 yıl için
de büyük ilerleme sağladık. Şöyle ki i Yolunda, su
yunda, okulunda, ışığında, ısısında, sulama suyunda, 
iyi tohumunda, gübre ihtiyacında, toprağının ıslahın
da, alet ve makinesinde, taban fiyatında, giyiminde, 
kuşamında, sofrasındaki katığında Devletin yardımı
nı esirgemedik. Sırtından angaryayı biz indirdik. Tah
sildarı köye gönderen kanunları yürürlükten kaldıran 
biziz. Onlara refahın, insanca yaşamanın yolunu aç
tık. Bu ülkenin öz evlatları olduğunu biz öğrettik. 
Devleti yanında bizimle buldu köy ve köylü. Yeni
den birtakım sistemler oluşturma hevesine düşüp kö
yü kibus yapma çabalan çıkar yol değildir. Ovada

ki köyler öküzün yerine traktörü, at arabasının yeri
ne çeşitli pikap ve otomobil koymakta, orman içi ve 
kenarmdakiier de aynı seviyeye gelmek üzere. 

Saym senatörler; 
Hükümet dönemlerimizde esnaf ve sanatkâr va

tandaşlarımızdan Devletin imkânları esirgenmedi. Her 
türlü yardımlarla desteklendi. Sosyal güvenliklerinin 
sağlanması, kredi kaynaklarının artırılması yolunda 
büyük imkân yaratan Bağ - Kur Kanunu dönemimi
zin eseridir. Bu yıl onbinlerce küçük esnaf ve sanat
kâr vatandaşımız kendi işyerinde emeklilik imkânına 
kavuşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu saydığım eser ve hizmetler elbetteki vaktin 

darlığı sebebiyle sayamadıklarımızın zekâtı kadardır. 
Bu hizmetlerin yapıldığı dönemlerde memleket 

güllük gülistanlık değildi. 
Yukarıda da arz ettiğimiz gibi, siyasi istikrarla 

beraber ekonomik istikrarın sağlanması için, Adalet 
Partisi olarak çekilen sıkıntıları, katlanılan yorgun
lukları milletimiz için seve seve göğüsledik. Enflas
yonla, pahalılıkla mücadeleyi gözden kaçırmıyor, öde
meler dengesini sağlamakta rahat değildik. Bu zor
luklan aşıp gelirken, bu hizmetleri yaparken hep yal
nızdık. Kin ve ihtirasa kendilerini teslim eden herkes 
bizim karşımızda idi. 

Her şeye rağmen, Devleti bütün itiban ile ayak
ta tuttuk. Demokrasiyi bütün zorluklara rağmen mu
hafazadan yılmadık, büyük milletimizi aç ve açık bı
rakmadık, hiçbir malın yokluğunu göstermedik. 

Tekrar açık sesle sesleniyoruz. Teslim aldıklan-
mıza yüzde yüz değil, yüzde binin üstünde ilave ya
parak teslim ettik. Enkaz değil hayalinizin dahi ala
mayacağı mamur bir ülkeyi size teslim ettik. 

1974'te de yine bu sözlerle Hükümete gelmişti
niz. Yine aczinize kılıf arıyorsunuz değil mi? Yine 
Devleti ve ülkeyi 7,5 aylık iktidanmzda olduğu gibi 
perişan mı edeceksiniz? Evet Devleti perişan ettinizdi, 
yine türlü tertiplerle aynı işe koyuldunuz. 

Devleti işgalden kurtaracağız diyorsunuz. İşgalci 
saydığınız kişiler ve topluluk hangi milletin evladı?.. 
Bunların hangi ülkeden geldiklerini söyler misiniz?.. 

Kolundan tutup attığınız ve atacağınız işgalcile
rin yerine oturtacağınız kişiler, sizin düşüncenize gö
re bu yeni işgalciler kim; yani hangi ülkenin, hangi 
milletin? Bunların cevabını bekliyoruz sizlerden. 

Programınızda hazırladığınız kılıflar yavaş yavaş 
düşüp mızraklar ortaya çıkmakta. 

Sizin yapacağınız ve başaracağınız tek şey yok. 
I 1974'ten tecrübeniz var, bizim de oldu. 
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Siz ne anarşi ve terörle, ne enflasyon, ne paha
lılıkla mücadelede güce sahipsiniz. Sizin yaradılışı
nızda yapıcılık yok. Sizin yaradılışınızda yıkıcılık var
dır. 

Bakalım şimdi 1974'teki döneminize bir tek ese
rin temeli var mı? Unutmuş olabilirsiniz diye izni
nizle ben hatırlatayım. 10 Kasım 1974 günü Afyon' 
un Sultandağı İlçesinin Derecine köyünde bir koope
ratifin meyve suyu ateîyesinin temelini attınız. Ata
türk'ün öldüğü gün. Ankara'dan Derecine Köyüne 
kadar taraftarlarınız coştu, siz coştunuz. Eserleriniz 
var. Var; ama saymaya benim zamanım yok. Tarla
larda kalan, yollarda yanan üstü açık ardiyelerde 
mahvolan 1974'ün pamuk ürünleri var. Uygulamaya 
çalıştığınız kooperatifçilik sisteminin semeresini siz 
de gördünüz, pamuk müstahsili de. 

Gübreye yaptığınız % 100, % 300 zam sebebiyle 
sizi o yıl ekilen topraklar da biliyor. Gübrenin paha
lılığı sebebiyle gübresiz ekim yapıldı da topraklar sa
yenizde aç kalmıştı. 

Bir Ramazan ayında vatandaş sayei Devletinizde 
bir kaşık yağa muhtaç olmuştur. Pasta börek yiyen
leri bilmiyoruz, ama çorbasına yağ bulamayan vatan
daş sizi unutmadı. 

Şekeri vesika ile verelim diyen o zamanki Manisa 
Belediye Reisini sorguya çekmiştiniz. 

Yatırımlar durmuş, demir - çelik ve çimento fab
rikaları depolarına sığmaz olmuş, bunları taksitle sat
mak için müşteri aramıştınız. «Hiç mi hayırlı bir iş 
yapılmadı?» dersiniz, el hak o da var. Üç buçuk ay 
uğraşarak bir Af Kanunu çıkardınız, memlekete ba
rış gelsin diye. Bilemiyoruz memleketimizde bansın 
şimdi nesi var. 

Bu dönemde bir iş daha yapıldı. Kıbrıs Banş Ha
rekâtı. Buna tümü ile sahip çıkarsınız; ama ne 
kadar sahip çıksanız işte bu mümkün değildir. Orada 
«Türküm» diyen herkes vardı, siz değil. 

Bu konuda Ecevit birkaç gün evvel her hareketin
de olduğu gibi bunda da çelişkiye düştü. Bakın ne 
diyor : «Kıbns sorununu bir kördüğüm halinde bize 
bıraktılar» Bu kördüğüm hangi fatihin döneminden 
kaldı, diye sormazlar mı adama?.. 

Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısını alıp 
fatih olacaksınız, siyaset adamının yapması gereken 
işi yapmayıp, kördüğüm haline getirip başkasının sır
tına yükleyeceksiniz; böyle şey olmaz. Gerçek fatih
lerin hayatında böyle şey yoktur. Onun için onlarm 
fatihlikleri asırlardır yaşamış ve bitmemiştir. 

I Değerli arkadaşlarını; 
Bizim ekonomi politikamızda Devlet kasasını dol

durmak yok, bizim politikamızda memleketin sine
sinin dolu olması var. Devlet kasasının millet aley
hine doldurulmasına çalışan ülkeler vardır. Devlet 
belki zengin görünür, ama o ülkenin insanları yok
suldur. 

Bizim dönemimizde Devletin kasası doldurulup 
kilit altına alınmamıştır. Biz kasayı değil vatan sat
hını eserlerle doldurmuşuzdur. Nitekim, bomboş ka
sa aîddt dediğiniz günler de dahi Cumhuriyet Halk 
Partili belediyelere bir hafta içinde 983 milyonu bu 
boş dediğiniz kasadan çıkarıp ödediniz. Boş dediği
niz kasada 560 milyon dolar döviz olduğunu da ka
bullendiniz. 

I Hükümetsiniz. Hiç olmazsa siz iktidar olduğunu-
I zu kabul edip muhalefetteki gibi ithamlan uluorta 

savurmayınız, 

Değerli arkadaşlarım; 
Siyasi ve ekonomik buhranlara rağmen, memle

ketin imkânlarını her yıl katlayarak artırdık. Enkaz 
değil ümran bıraktık. 

İddiamızın delilini sorarsanız 1963'te bütçenin 
tümü 12 milyar 101 milyon iken bugün 1978'in büt
çesi 260 milyardır. Artış yüzde ikibin yüz. Normal 
gelir toplamı 1963'te 9 milyar, 1978'de bu miktar 
222 milyar. Artış yüzde iki bin üçyüzdür. Teslim al
dığımız bütçe ile teslim ettiğimiz bütçe her yönü ile 
bizi teyit ediyor, aklıyor; enkaz teslim etmediğimizi 
ispata yeter de artar sanırız. 

Muhalefette her yapılanı inkâr edeceksiniz. Bü
yük Türkiye iddiasını ve idealimizi tebessümle karşı
layacaksınız, 260 milyarlık bütçemize kara sürmek 
için büyümediğini iddia ettiğiniz Türkiye'nin, 260 
milyarlık bütçenin küçük geldiğini söyleyeceksiniz. 
Sizin de imzanız bulunan 1963 yılı bütçesinin rakam
larını yukarıda arz ettim. Bu küçük bulduğunuz büt
çenin bir bakanlığına ayrılan ödenek miktan, 1963 
bütçesinin tüm ödeneğinin birkaç misli olmuştur. 

Görüyorsunuz ki, eserler de, bütçe rakamlan da 
hep bizi aklıyor. Bu bizim için şereftir. Şereflerin 
uğruna çekilen ıstıraplar ve duyulan elemler ne kadar 
ağır olsa da çekilir. Şayet bu dönemlerle her türlü 
istikrarsızlıklarla karşılaşmamış olsaydık, ülkemiz 
1978 bütçesini şüphesiz trilyonluk rakamlarla bağla
yacaktı. 

Sayın senatörler; 
Sayın Demirel Hükümetince, zamanında ve usu

lüne uygun tarzda TBMM'ne tevdi edilen, 1978 mali 
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yıh bütçe kanun tasarısı, bu Hükümet tarafından be
nimsenmiştir. 

12 gün süren müzakereler sonunda, Bütçe Plan 
Karma Komisyonunda tasarıya % 1,7 nispetinde 4 
milyar 814 milyon lira ilave yapıldı ve bu ilaveye rağ
men bütçenin enflasycnist bir karakter taşımadığı da 
kabul edildi. Bu kabul, hem müzakereye tabi tutulan 
tasarının ekonomik tercihlerinin sağlam seçilmiş ol
duğunu, hem de kendisinden önceki bütçelerin dahi 
savruk olmadığını ispnllamış iken, Maliye Bakamum 
dün, «yeni politikanın doğru tespit edilir ve uygula
nabilirse, fiyat artışlarının yavaşîatabilineceği» yolun
daki beyanını anlamak mümkün değildir. 

Bütçede yapılan değişiklikler, esasen Grupumuz-
ca tasvip edilmemiş aksine karşı çıkılmıştır. 

Geçmiş bütçe yıllarındaki Bütçe Karma Komis
yonlarının bazı bütçelere karşı artsrma temayülü na
zara alınarak, «Komisyonda artırma sağlanır» dü
şüncemiz, maalesef iktidarca redde mahkûm edilmiş 
ve kısıtlanmıştır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanhğı Bütçesinin 
artırılması teklifimiz, 

Hal t Bankasının küçük esnaf ve sanatkâra kredi 
imkânını sağlayacak 1 milyar 350 milyonluk fon tek
lifimiz, 

Katsayının 16'ya çıkarılması teklifimiz, 
Doğu Karadeniz Bölgesinde yeniden 17 çay fab

rikası kurulması için 250 milyonluk teklifimiz, 

25 milyon Türk çiftçisinin kanur?! kuruluşu Ziraat 
Odaları Birliğine 10 milyon gibi çok mütevazı yar
dım yapılması tekliflerimiz dahi reddedilirken, 

Atatürk tarafından kurulan* ülkemize Milli Mü
cadeleden beri büyük hizmetler vermiş olan AEâdo'u 
Ajansı ödeneği ile, 

Anarşinin önlenmesi, huzurun sağlanması için 
İçişleri Bakanlığı Bütçesine konan 67 milyon lira
nın bu bütçeden çıkarılması; yeniden ihdas edilen ba
kanlıklar için mevcut bütçeden hesapsız ve plansız 
tahsisat ayrılması gibi bütçe ve plan tekniğinden 
mahrum haller ve Komisyonda müzakereler sıra
sında bilhassa bakanların «uygulamalarla bütçeye 
yeni bir yön verileceği» yolundaki konuşmaları bizi 
ciddi endişelere sevk etmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan, 1978 Programı ve 
1978 Mali Yılı Bütçesiyle birlikte ve eksiksiz olarak 
TBMM'ne verilmiştir. 

Bizim planımız, demokratik plan esasına daya
nır. Pîan, kaynak ve ihtiyaçları dengeleyen, ted- \ 
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birler politikasını tespit eden bir dokümandır. Bu 
planın uygulama araçları ise bütçe ve yıllık prog
ramlardır. 

Bir aydır Hükümet plan dokümanına ses çıkarma
mıştır. Bütçe Plan Komisyonu, bütçeyi politikası 
ile kabul etmiştir. Dördüncü Beş Yıllık Planın gö
rüşülmeden reddiyle kabul ettiği bütçesi, hukuk 
açısından dayanıksız hale getirmiştir. Bu durum ise, 
bizi daha da haklı endişelere sevk etmektedir. 

Bütçenin uygulanması sırasında da kanunsuz tu
tumlara başvurulacağına muhakkak nazarla bakıyo
ruz. Görülüyor ki, mevcut düzen giderek bir tah
ribe tabi tutulacaktır. 

Bu nedenlerle bu bütçeye kırmızı oy vereceği
mizi belirtirken, Hükümetin başına tekrar sesleni
yoruz. 

Devletin kanunlarını hiçe sayıp, doğa kanunla
rından bahsederek ortalığı tozauman ettiğiniz muha
lefet döneminde değilsiniz. 

Devleti Anayasa nizamı içinde, meri kanunları 
ile idareye, Devleti, devlet yapan kuruluşlara say
gılı olarak korumaya mecbursunuz, görevlisiniz. 
Çünkü Hükümetsiniz. 

Sayın senatörler, 
Konuşmamızı burada keserken, bütçenin aziz 

Milletimize ve memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını 
Cenabı Hak'tan niyaz eder, Yüce Kurulunuza Ada
let Partisi Grupu adına saygılar sunarım. (AP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
CHP Grupu adına Sayın Erdoğan Bakkalbaşı, 

söz sırası sizindir. 
Sayın üyeler, çalışma süremiz saat 13s09'te do

lacaktır. Ancak, gruplar adına konuşmalar birer 
saatle sınırlıdır. 

Sayın Bakkalbaşı'nın, 45 dakika sonunda sözü
nü kesmemek üzere ve tam bir saat söz hakkını ta
nımak üzere bir kararınızı alacağım. 

Sayın Bakkalbaşı'nm konuşmasının sonuna değin 
sürenin uzatılması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edİlmİŞ-
i t l i . 

Buyuran Sayın Bakkalbaşı. 
CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL

BAŞI (Konya) — Sayın Başkan, Hükümet üyeleri, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

CHP adına 1973 Mali Yıh Bütçesinin tümü üze
rindeki görüşlerimizi arz etmeye çalışacağız. 

CHP, CGP, BP ve bağımsız milletvekillerinin 
oluşturduğu bu Hükümet, olağanüstü sorunların top-
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lumumuzu ciddi biçimde etkilediği bir zamanda gö
rev başına gelmiştir. Toplumumuzun ekonomik, 
sosyal ve siyasal çıkmazlar, buhranlarla sarsıldığı ger
çeği, içinde bulunduğumuz dönemin anakarakterini 
teşkil etmektedir. 

Değerli senatörler; 
Bugün dünyanın yaşamakta olduğu savaş eko

nomik savaştır. Gelişmiş sanayi ülkelerinin ekono
mik savaş alanı olarak benimsedikleri ilkeler kalkın
ma çabası içinde olan ülkelerdir. Dev ekonomilerin 
acımasız kıskacı arasımda yaşam savaşı veren 100'e 
yakın ulus bulunmaktadır bugün dünyada. Bunîarm 
birçoğu yetişmiş insan gücüne, zengin doğal kay
naklara sahip olamadıkları için ekonomik ve siyasal 
bağımlılığa mahkûm olmaktadırlar. Tarihsel kö
kenleri, gelişmiş kültürleri bulunmaması nedeniyle de 
egemenliklerine kavuşamamışlardır. Tam bağımsız
lığa ve egemenliğe kavuşmak onlar için bir hayal ol
maktan öteye geçemeyecektir. 

Dünya siyaset ve ekonomi bilimcileri Türk toplu
munu da «kalkınmakta olan ülkeler» arasında ko
yarak yukarıda nitelemeye gayret ettiğim uluslarla 
aynı kefede tartmaktadırlar. Oysa ki, Ulusumuzun 
nitelikleri, insan gücümüz, işletilmemiş doğal kay
naklarımızın zenginliği ile biz odlarla aynı kaderi 
paylaşarnayız. Onların kalkınamamış olmaları ile 
bizim «kalkınmakta olan ülke» olmamız arasında, 
devlet olmamız arasında nitelik bakımından çok bü
yük faiklar bulunmaktadır. -Barutun icadında dün
yanın bir bölümüne egemen bir Devlet iken, uzay 
çağında «kalkınmakta olan üîke» durumunda olmak 
ile uzay çağında devlet olmaya çalışmak arasında 
büvük farklar vardır. Tarihe malolmuş hata ve se-
vaplarımızm tartışmasını yapmak Ulusumuza bir 
yarar sağlamaz. Türk Milleti Cumhuriyetle birlikte 
kendiri bulmuştur. Bu gerçeği kabul edip, tartışma
larımızı bu Ecnıin üzerinde başlatmalıyız. 

Yakın geçmişimizde, demokratik hür parlamen
ter rejime geçiş dönemimizden bu yana toplumumu
za uygulanan çarpık kapitalist düzen bizi bu^ün 
içinde bulunduğumuz noktaya getirmiştir. Türk hal
kının bedenine hiç bir zaman uymayan bir elbise giy
dirilmek istenmiştir. Bu dar kalıplı elbisenin sıkın
tılı halinden kurtulmak isteyen köylü, işçi, esnaf, sa
natkâr, dar ve değişmez gelirli çalışan toplum ke
simi ile bu elbiseyi zorla kabul ettirmek isteyen vur
guncu, karaborsacı, istifçi sermayenin egemen olma \ 
uğraşısı buhranlı, karanlık ve zor dönemlere getir
miştir bizi. Bütün bastına, caydırıcı uğraşılara | 
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karşın, toplumun çahşan kesiminin çağın etkisinde 
kalarak uyanması, haklarını alabilme bilincine eriş
mesi örneklerini son üç yıldır gördüğümüz faşist yön
temlerin de denenmesine yol açmıştır. 

Sayın senatörler, 
1 Ağustos 1977 ve 1 Ocak 1978 tarihleri arası 

2 nci Cephe dönemidir. Ülkemiz bu dönemde âde
ta bir kâbus geçirmiştir. Sokaklarında cinayet şe
bekelerinin kol gezdiği, partizan amaçlar için Dev
letin parsellendiği, can güvenliği ve asayişin kal
madığı bu dönemi, geçmiş cephe hükümetlerinin 
birbirine ekli tutarsız, ekonomik ve mali politika
larından soyutlayarak değerlendirenleyiz. Nitekim, 
2 nci Cephe Hükümetinin 9 Eylü! 1977 tarihli gaze
telerde yeralan ve 26 çeşit ekonomik önlemi kapsa
yan «tedbirler paketi» bu Hükümetin uzun yıllardan 
beri uyguladığı tutarsız, sakat ve sorumsuz politika-
larının bir uzantısı olduğunu göstermektedir. Her 
haliyle bir gösîermcceden ibaret olan ve birbirleriy
le ilişkisi bulunmayan dağınık önlemlerden oluşan 
tedbirler paketinin iki önemli sonucu olmuştur. 
Bunlardan birincisi demir, kâğıt, kömür, çimento, 
elektrik gibi mallara yapılan zamlar, diğeri % 10 
oranındaki devalüasyon. 

Tedbirler paketinin birinci bölümünde ihracatın 
arttırılması ve dış ödemeler dengesi için alınan ka
rarlar yeralmaktadır. Bu bölüm döviz yokluğunun 
giderilebilmesi amacıyla alelacele hazırlanmıştır. Bir
birleriyle tutarsız, birbirlerine ters düşen maddeleri 
vardır. 

İhracat seferberliği ilanına rağmen, 1977 ihra
catı ancak 1 milyar 752 milyon dolara ulaşabilmiştir. 

İthalat teminatlarının artırılması karanna rağmen, 
ithalatta görülen çok hızlı gelişme eğilimi önlene
memiştir. 

1977 yılı 11 aylık ithalatı bütün yılları aşarak 5 
milyar 218 milyon dolara ulaşmıştır. 

Yatırımların hızlandırılması ve finansman sağlan
ması için alman kararlar ise, hiç bir etkin sonuç 
getirmemiştir. 

KİT'lerin 40 milyarı bulan açıklarının kapatıl
ması gayesiyle getirilen bu zamlarla ilgili kararlar, 
KİT zamlarının halka duyurulmasından sonra uy
gulamaya konulmuştur. Bu durum, karaborsacılı
ğa, istifçiliğe ve haksız kazançlann elde edilmesi
ne yol açmıştır. Böylece, fırsatçılara halkın ve Dev
letin sırtından büyük kazançlar sağlamak olanağı 
verilmiştir. Bu zamlara rağmen, KİT zararîan kar
şılanmış değildir. Bu zamîavm sonucu toptan eşya 
fiyatlan endeksinde Eylül ayında % 8,7; Ekim aym-
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da % 4,7; Kasım ayında % 3 artış olmuştur. 1977 
yılının 11 aylık kümülatif toptan eşya fiyatları artışı 
% 31,5'e yükselmiştir. KİT'lerin ve kooperatifle
rin ellerinde mevcut yüksek stokların eritilmesi ted
biri de bir temenniden ileri gidememiştir. Bu ku
rumlar pamuk, tütün, buğday stoklarım ihraç etme 
olanağını elde edememişlerdir. 
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1977 yılında Kasım ayı sonunda bütçemiz 14,6 
milyar liralık bir açık vermektedir. Ocak başında ye
ni Hükümet işbaşına geldiği zaman, hizmet yapıldığı 
ve ödenmesi için her türlü işlemler tamamlandığı hal
de Hazînenin nakit mevcudu bulunmaması nedeniyle 
yapılamamış ödemelerin toplamı 17 milyar 445 mil
yon liradır. 1977 yık Bütçesi tahminlere göre, 25 ya 
da 30 milyar lira dolayında bir açıkla kapanacaktır. 

Değerli üyeler; 
1978 yılı başında Ecevit Hükümetinin devraldığı 

ekonomi kısa hatlarıyla böylece özetlenebilir. 

Sayın senatörler; 

Görüşmekte olduğumuz bu bütçe demokratik yol
larla zorunlu olarak muhalefete geçirilmiş bir iktida
rın hazırladığı, demokratik yollarla iktidara gelmiş 
dünkü muhalefetin savunacağı bir bütçe görünümün
dedir. Evet, bu bütçe yasalar gereği İkinci Cephe Hü
kümeti tarafından Meclislere sunulmuştur. 1978 yılı 
mali bütçesinin bu niteliği parlamentonun, Türk mil
leti önünde demokratik kurallar içerisinde bir bakıma 
geçirdiği bir sınav anlamındadır. Ulusun içine düşü
rüldüğü olağanüstü koşullardan yüce Meclislerce arı
zasız nasıl çıkarılabileceğinin kanıtlan verilecektir. 
Nitekim bu amaçla bütçe yasa tasarısı Karma Komis
yonca günün ekonomik, sosyal koşullan ile uygun bir 
biçime getirilmiştir. Yapılan değişiklikler ile Devlet 
savurganlığını önleme, Devlet harcamalannın sağlıklı 
kaynaklara dayandmlması, enflasyon hızının azaltıl
ması, yatırımlara canlılık kazandırılması, vergi dene
timinin daha etkili biçime getirilmesi hedef alınırken 
bir yandan büyük yıkıma uğramış olan ekonomimizin 
onarılması öngörülmüştür. 

Daha sonra aynntılanna değineceğimiz bu köklü 
değişikliklerle bütçe Hükümet Programında öngörü
len duruma getirilmiştir. Özellikle enflasyon hızım 
kesici karakterine ağırlık verilerek 260 milyar lira ola
rak teklif edilen konsolide bütçe toplam ödenekleri 
komisyonda yapılan değişiklik ödenek ekleme ve ke
silmeleri sonucu 264 milyar 814 milyon 17 bin 300 
lira olarak bağlanmıştır. Geçmiş yıllarda bütçe teklif
lerinin komisyonlardaki uğradığı değişikliklere oran
la çok mütevazi, % 1.7'lik bir artışla bütçe bağlan
mış bulunmaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonunda ve bir kısım basın
da yeni bütçe tasansı düzenlenmeyip İkinci Cephe 
Hükümetinin bütçesinin yeni Hükümet tarafından be
nimsendiği savları ileri sürülmüş ve tartışılmıştır. 1977 
yılının son ayının seçim ayı olması, seçim sonuçlana
nın bir Hükümet değişikliğine yol açması gibi siyasi 

Bütçe ve KİT'lerin finansmanı için, Merkez Ban
kasından açık kredi verilmesiyle suni ve geçici bir mal 
bolluğu yaratılma yoluna gidilmiştir. Hazine, kısa va
deli avanstan Ağustos -• Aralık 1977 döneminde 6.6 
milyar lira artmıştır. 1976 sonunda 21.7 milyar olan 
avanslar, 1977 sonunda 45.2 milyar liraya çıkmıştır. 
Merkez Bankasından Tekel'e açılan kredi 1977 yılı 
içinde 5 milyar liradan 15.2 milyar liraya, Toprak 
Mahsulleri Ofisine açılan kredi son yılda 12.2 milyar 
liradan, 18.5 milyar liraya çıkmıştır. Şeker Şirketine, 
Et Balık Kurumuna ve Çay •» Kur'a açılan Merkez 
Bankası kredilerinde de çok büyük artışlar görülmüş
tür. Banka kredileri 1977 Ağustos sonu * Kasım sonu 
döneminde üç ayda 15 milyar lira artmıştır. Kısaca 
ekonomimizi enflasyon ve döviz darboğazlanndan 
kurtarmak gayesiyle getirildiği belirtilen bu tedbirler 
başarılı ve olumlu sonuçlar vermemiştir. Yapılan zam
lar ve devalüasyon, ekonomimize ve halkımıza fayda 
yerine vurgunculara ve fırsatçılara olanak sağlamış
tır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Cephe Hükümetlerinin yanlış borçlanma politika-

lan sonucu ekonomimiz ağır yükler altına girmiş bu
lunmaktadır. Dünya piyasalannda petro = dolarîann 
hızla çoğaldığı, borç para bulmanın çok kolaylaştığı, 
bir dönemde bu olanaklardan faydalanmak yerine, 
banker kredi ve DÇM şeklinde çok yüksek faizli ve 
kısa vadeli borçlar alınma yollanna gidilmiştir. Geri
de bıraktığımız üç ay içinde DÇM ve kısa vadeli borç 
faizleri için 100 milyon dolar ödemek zorunda kalın
mıştır. Önümüzdeki 6 aylık dönemde 500 milyon do
larlık DÇM'nin geri ödenmesi söz konusudur. 1978 
yılı içinde DÇM'lerin geri gidişi gerçekleşecek olursa 
1 milyar 110 milyon dolarlık bir ödeme mükellefiyeti 
ile karşılaşmamız mukadderdir. Aynca, Irak'tan alı
nan petrole olan borcumuz 234 milyon dolardır. 

Libya ve bazı başka yabancı firmalara ve petrol 
şirketlerine biriken borçlarkrîa birlikte toplam 280 
milyon dolar petrol borcumuz bulunmaktadır. Son üç 
yıl içinde çeşitli biçimde yapılan ve hızlı bir biçimde 
uygulanan borçlanma politikası sonunda, dış borçları
mızın toplamı 11 milyar dolara yükselmiştir. 
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olayların etkisiyle Anayasamız ve yasalar gereğince i 
1 Aralık'ta Meclise verilen bütçenin müzakereleri için 
ayrılan sürelerde ister istemez kısıntı yapmak zorun
luluğu doğmuştur. Anayasamızda geçici bütçe yapma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Geçici bütçeler, büt
çenin Millet Meclisi tarafından reddi halinde söz ko
nusudur. Ayrıca, üç aylık geçici bütçelerin tanzimi da
ha önceki uygulamasında da görüldüğü gibi, yatırım
ları büyük ölçüde aksatmakta böylece ekonomimize 
zararlı olmaktadır. Öte yandan spekülatif kazanç pe
şinde olanları bir bekleyiş içine sokmaktadır. Böylece 
ekonomimize zararlı olmaktadır. O nedenlerle Hükü
metin, İkinci Cephe Hükümetinin Meclislere sevket-
tiği bütçenin, müzakerelere zemin teşkil etmek ve ko
misyonda gerekli değişikliklerle Programına uygun 
hale getirilmesi konusundaki tutumu doğru olmuş
tur. 

Burada hemen şunu söylemeliyim ki, böylesine zor 
ve riskli bir girişim Bütçe Komisyonundaki üyelerin 
değerli katkılarıyla gerçekleşmiş ve olumlu bir sonu
ca varmıştır. Grupum adına kendilerine şükranlarmu 
sunmayı bir borç bilirim. 

Sayın Başkan, 

Diğer görüşlerimize geçmeden önce, bir konuyu 
daha vurgulamak gereğini duymaktayız. 

Anayasamızın 41 nci maddesi, kalkınma planları
nın yapılmasını Devlete ödev olarak vermiştir. 91 sa
yılı Kanuna göre planlar beşer yıllık olarak düzenlen
mektedir. Bütçeler ise bu planın yıllık dilimlerine gö
re hazırlanacak programlar üzerine bina edilmelidir. 
1977 yılının Üçüncü Beş Yıllık Planın son uygulama 
yılı olduğu bilindiği halde 1978 yılı program ve büt
çesinin temelim teşkil edecek Dördüncü Beş Yıllık 
uzun vadeli plan zamanında hazırlanıp Meclislere su-
mıknamıştır. Her ne kadar İkinci Cephe Hükümeti 
eni, boyu ve ağırlığıyla övündüğü bir matbuayı Dör
düncü Beş Yıllık Plan iddiası ile takdim ediyorsa da, 
biz bu tutumu Devlet ve Hükümet sorumluluğu ile 
foağdaştıramıyoruz. Zira, evvelemirde Meclislere sunu
lan plan bir taslaktır ve bu taslak 1977 Kasım ayın
da kaleme alınmaya başlanmıştır. 1978 yılı bütçe ta- j 
sarısı da aynı ayda düzenlenmeye başlar. Uzun vade
li planın yürürlüğe konmasına dair 77 sayılı yasa hü
kümlerine göre Dördüncü Beş Yıllık Planın görüşü
lüp onaylanmasına olanak sağlayacak bir süre içinde 
Meclise sunulması gerekirdi. Planın Karma Komis
yonda, Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisin
de görüşülme süresi toplam 38 gündür. Planın kara
ra bağlanması üzerine hazırlanacak yıllık programlar ] 
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çerçevesinde 1978 mali yılı bütçesinin düzenlenmesi 
gerekirdi. İkinci Cephe Hükümeti bu yasal zorunlulu
ğu yerine getirmemiştir. Böylece bu bütçe, şu anda 
plan ve programı olmayan bir bütçe halindedir. As
lında bu tutumuyla Cephe Hükümetleri Anayasaya ve 
yasalara saygılı olmadıklarının bir kanıtım daha ver
mişlerdir. Plan değil, pilav zihnıtyetinin en çarpıcı ör
neğini bir kez daha sergilemişlerdir. Hükümetin bu 
yasal zorunluluğu yerine getirmek için çare düşünece
ğinden emin olmak istiyoruz. 

Sayın senatörler; 

Eski Hükümet tarafından hazırlanan ve komisyona 
da incelenen bütçe, gerek genel yapısı gerek ekono
mik ve sosyal içeriği bakımından 12 gün sonra tama
men çehre değiştirerek huzurlarınıza gelmiştir. Yapı
lan başlıca değişiklikler şunlardır : 

— Kırsal alana hizmet götüren Bakanlıkların öde
nekleri artırılmıştır. Örneğin; köy yollan ve içme su
larının, köprülerin yapımı ve kooperatiflerine sarfe-
d ilmek üzere Köy İşleri Bakanlığının ödeneği artırıl
mıştır. 

— Kentsel alanlara hizmet götüren bakanlıkların 
ödenekleri artırılmıştır. İmar ve İskân Bakanlığınca 
geri kalmış yörelerde kiralık halk konuttan yapımı, 
belediyelerin yol, park, meydan, otopark, pazaryeri 
yapımlarını sağlamak amacıyla bu Bakanlığın ödenek
leri artırılmıştır. Belediyelerin bütün borçlan affedil
miş; akaryakıt, tekel maddeleri, motorlu kara taşıt 
vergilerindeki hisseleri ayrılmış, kendilerine sağlam 
kaynak yaratılmıştır. 

— Enflasyondan en çok etkilenen toplumun çalı
şan kesimine ilk defa olarak katsayı karşılığı ödenek 
konulmuştur. 

— 1977 yılı Mart ayında Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptal edilen bütçe maddeleri İkinci Cephe 
Hükümetleri tarafından aynen bütçe taslağı olarak 
getirilmiş olmasına karşın, iptal edilen maddeler ayık
lanmış ve yasal hale getirilerek karşılıkları gösteril
miştir. 

— Deprem fonunun tümü serbest bırakılmıştır. 
Maliye Bakanlığı emrine verilen fonlar için Meclisler
ce bir tavan tayin edilmiştir. -

— Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler ödenek
leri artınlmış, llkokullann yapımı, Üniversite gençli
ğinin kredi sorununa köklü bir çare getirilmek ve 
125 bin öğrenciye kredi verebilmek amacıyla ve ar
tırılan ek ders ücretlerini karşılamak üzere karşılıkla
rı ve ödenekleri gösterilmiştir. 
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— Enerji sorununun kesin olarak halledilmesi için 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının taleplerini 
karşılamak üzere Maliye Bakanhğı emrinde 5 milyar 
lirafck bir fon tesis edllnrştir. 

— Büyük illerin içmesuyu sorunlarını halletmek 
için DSİ tarafından kullanılmak üzere ödenek sağlan
mıştır. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz : 1978 mali yılı 
bütçesi, İkinci Cephe Hükümei'sln bütçesi olmaktan 
çıkarılmış, samimi ve yasal bir bütçe haline getiril-
lîî'şt:»'. 

Sayın Maliye Bakanı, Bütçe Karma Komisyonun
da ve Yüce Senatoda yaptığı sunuş konuşmalarında, 
Hükümetin bu bütçeyi uygularken yeni gelir ve har
cama politikası, yeni para - kredi politikası ve yeni 
dış ticaret politikası uygulama kararında olduğunu 
söylemiştir. Bütçe olanaklarını savurgan bir tutumla 
harcamayı önleyen, bütçeyi gerçek kaynaklara ka
vuşturan bir mali politikaya ihtiyacımız vardır. Şim
diye kadar Merkez; Bankası kaynakları ile destekle
nen mali pol'tika, enflasyon hızının gittikçe artması
na, dar ve değişmez gelirli kesimin hayat pahalılığı al
tında ezilmesine yol açmıştır. Bu bakımdan, Hükü
met diğer önlemler yanında, enflasyon nedeniyle git
tikçe büyüyen vergi adaletsizliğini gidermek ve vergi 
gelirlerini artırmak için ciddi önlemler almalıdır. 
Ömürlerini doldurmuş, vasıtalı vergiler kaldırılmalı, 
etkin bir vergi politikası izlenmelidir. Şimdiye kadar 
Amerikan toplumu biçiminde aşın ve lüks tüketime 
abştirıînıış toplumumuzu bu ekilimden vazgeçirmek 
zorandeyrz. Hükümetten gönüliü ve zorunlu tasarruf
lara yönelecek önlemleri bir an evvel almasını bekli
yoruz. CHP Grupu olarak, bu konularda da Hükü
mete destek olacağız. Hükümetin, işçilerimizin yurt 
dışındaki dövizlerinin getirilmesi ve bunların üretime 
dönük biçimde değerlendirilmesi için gerekli ekono
mik ve psikolojik önlemleri derhal almasını bekliyo
ruz. 

En az geçim indiriminde asgari ücretle paralellik 
sağlayacak yasa tasarısı ile, son olarak tespit edi
len asgari ücret nedeniyle işçi ve memurlar arasında 
esasen mevcut adaletsizliği giderici önlemlerin bir an 
evvel alınması Hükümetin ilk görevi olmalıdır. Bele
diyelerin sağlam ms&ll kaynaklara kavuşmaları için 
«Belediye Gelirleri Kanunu» Meclislere sevkedlfeıe-
Ildir. Bu arada, Emlak Vergisinden belediyelere ay
rılan hisse oram artırılarak halka daha iyi hizmet gö
türme olanakları 'sağlanmalıdır. Sağlıklı gelir kaynsk-
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lan elde edildikten sonra Hükümet, gerekirse bütçeyi 
yeniden gözden geçirerek günün ekonomik koşulları
na uygun biçimde değiştirmezdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bütçe münasebetiyle ülkemizde son günlerde cere

yan eden olaylar hakkındaki düşüncelerimizi kısa 
hatlarıyla arz etmek istiyoruz. 

Demokratik yaşamın başlıca gereklerinden olan 
İktidar - Muhalefet diyalogunun en etkin ve yararlı 
biçimde kurulması, barış ve huzur isteyen yurttaşla
rımızın özlemlerindendlr. Politik diyalog, kurumlar ve 
organlar arasında olduğu kadar kişisel düzeyde de 
önemlidir ve olmalıdır. Belki de kişisel ilişkiler, organ
ların biı'birine j^aklaşaıasmda en büyük etkendir. İn
san ilişkilerinin uygarca, açık yüreklilikle tesisi ülke 
huzurunun önkoşuludur. Uygarca ilişkiler ise, her tür 
tutumda karşıkklı saygı ve hoşgörüyle mümkündür; 
ama gelin görün ki, Ecevit Hükümetinin Programında 
açıkça belirtildiği, Başbakanın çeşitli demeçlerinde bu 
yaklaşıma değinildiği halde, Anamuhaîefet Partisi 
Genel Başkam Sayın Demire1!; «'Ben Ecevit'Ie diyalog 
kurmam» diyerek halkımızın bu özîemme daha ilk 
günden set çekmiş bulunmaktadır. Sayın Dem'keFin 
ağzından Hükümetin kurulduğundan bugüne kadar 
Türkiye Cumhuriyetinin Barbakanına, Sayın Bülent 
Eeevit'e «Başlbakan» diye hitap etmek nezaketini da
hi göstermemiştir. Ona sadece «Hükümetin başı» 
«CHP Genel Başkanı» sıfatlarıyla hitap etmeye özen 
göstermiştir. Sayın Ecevit'in kişi olarak mııihalefetin 
övgüsüne ihtiyacı yoktur. Büyük halk kitlelerinin sev
gi ve övgüsü onun için en büyük kıvanç kaynağıdır. 
Ancak, gerçek şudur ki; Saym Ecevit, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin Başbakanıdır. Kaderde, tasa
da, kıvançta bir olan Türk milletini yöneten Hükü
metin Başfckamd.'r. Nasıl dün Sayın Demire! öyle 
idiyse, bugün de isteseniz de istemeseniz de, beğense-
nlz de, beğenmeseniz de Sayın Ecevit anayasal ku
rallar içinde Parlamentodan güvenoyu almış bir Hü
kümetin Barbakanıdır. 

Sayın Başkan; 
Dünkü başarısız iktidar, daha ilk haftalarında 

muhalefette de başarısız olacağını kanıtlamıştır. Ana
muhaîefet Partisi Lideri olarak Demirel, demokratik 
yollardan bir daha gelmemek üzere hükümete veda 
etmenin hırçınlığı, kırgınlığı ve küskünlüğü altında
dır. Türk halkı önünde iyi sınav verememektedir. Oysa 
bugün, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullardan 
topyekûn millet olarak, bir an evvel kurtulmamız ve 
esenliğe çıkmamız şarttır. Bu da, Yüce Meclislerden 
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çıkan, kendi içinde uyumlu bir hükümetin önderli- I 
ğirede sosyal, ekonomik ve siyasal alanlardaki cesur 
ve kararlı atılımların önplana getirilmesi ile mümkün- I 
dür. Bugünkü Hükümet, bu gereksinmeden ötürü oluş
muştur. Hükümetin ilk görevi çarpık, çıkarcı ve batak-
çı müteahhit zihniyeti ile yönetilen Devletimizi yeni
den kurmak, genel asayişi düzeltmek, anarşiyi önle
mek, ideolojik sapmalarla sonsuz tahribata uğramış 
MiEi Eğitim kurumlarını düzene sokmaktır. Bir ta
raftan da yıkılmaya yüz tutmuş ekonomimizi onar
maktır. Bunların acil ve güncel olmadığını aklı ba
şında olan bir tek fert iddia edemez. 

Bütün maddi, manevi değerlerin yozîaştırıîdığı, 
Devlet Hazinesini soymanın, birader ve yeğen zengin 
etmenin, karaborsa, vurgunculuk, istifçilik yapmanın 
afkîüMık; namuslu, yurtsever davranmanın budalalık sa
yıldığı; siyasete, parti satmalmak, bir parti grapunu 
yaşatmak için emanet üye vermek, bir partiyi parça
lamak ve kendi saclarına çekmek için o partiriin mil
letvekillerine para vermek suretiyle her türM ahlâk- I 
sizliği sokan ve sokulduğu bu devri yaratan önderleri, 
biîgjün ülkenin başka iç dış sorunları yokmuş gibi, he
sap verecekleri kendileri değillermiş g?bi, anlamsız Wr 
yaygaraya başlamışlardır. Adalet Partisi ve yandaş- I 
larının içinde bulunduğumuz yeni umut, huzur ve 
barış döneminde gerçek bir muhalefetin görevlerini 
yerine getirme çabasını göstermeleri, uygarca diyalog 
kapılarını kapatmamaları hem kendileri, hem demok
rasimiz için hayırlı olacak, hem de tüm ulusça karan
lık ve zor günlerden çıkış kolaylaşacaktır. 

Sayın senatörler; 

Hür demokratik parlamenter rejimlerde başarı 
gösteremeyen, ulusunu iyi yönetemeyen kişi ve ku
rumlar, demokrasinin kendine özgü kuralları içinde 
görev ve makamlarından ayrılırlar. Bir kişi veya or
gan hem başarısız olacak, başında bulunduğu toplu
mu tehlikelerin kucağına atacak, hem de yerini ko
rumakta direnecek. Bunun adı demokrasi değildir, bu
nun adı diktadır. Kansız kavgasız muhalefete çekil
mek, kansız kavgasız iktidara gelmek. İşte demoîkra-
Sinin en büyük erdemi buradadır. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak 1950*lerde bu erdemi göstermiş, demok
rasinin, özgürlüğün tadını tatmış ve tattırmış bir siyasi 
kuruluşuz. Adalet Partisinin ve onun Genel Başkanı
nın da kuralları içine sindirerek bu erdemi göster- I 
mesi demokrasilmizin güvencesi olacaktır. Kamuoyu
nu saptırmak birtakım asılsız propaganda demeç ve I 
ısrarlı çıkışlarla Türk milletinin gözfbebeği, biricik gü
vencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasi organlar- j 
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îa karşı karşıya getirerek bundan bir yarar ummanın 
kimsenin matlup hanesine bir şey yazdırmayacağı bi-
ÎJıımeTdir. Türk Silahlı Kuvvetleri hepTıniziin hizmet 
vermek için seve seve bağrma koştuğumuz, yaşamı
mızın en güzel, en anlamlı günlerini içinde geçirdiği
n i z kutsal bir yuvadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, ulu
sun içte ve dışta, barışta ve savaşta esenliğinin biricik 
g'ivcr.cesi olduğu kadar, demokrasimizin en etkin ko-
ruyucusudur. Türk milletinin böCünmez bir parçası
dır. O nedenle, nereden ve kimden gelirse gelsin, Türk 
Süaih'h Kuvvetlerimizin kiş'liği üzerine düşürülmek 
biı-nen en küçük bir göîgeyi şiddetle reddederiz. Ki-
şj'îerin şu ve3 a bu davranışı, bu büyük kurumun ken
dine özgü kuralları ve yasalar içinde erir gider, tarihe 
r?~'oînr, unutulur; fakat şanlı geçmişi ve şerefli gele* 
ceği iîe sonsuza kadar Türk milletinin emrinde gö
revini yürütür, Türk tarihi böyle yazmıştır, böyle ya
zacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yüce Senatoda can güvenliği ve ateaytfş konuların* 

da yapılan genel görüşmelerde bu illetin nedenleri, kö
ken'eri ortadan kalkması için önlemlerin neler ola
bileceği konularında, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
f"'drîerim'izi belirtmiştik. Bu konuda daha fazla zama-
j-mzı r-'mak istemiyorum, ancak şu noktaya değin
meden geçemeyeceğiz. 

Adalet Partisi ve Milli Hareket Partisi sözcüleri 
tarafından yeni Hükümetin işbaşına geldiğinden beri 
R"arşi!f. ©"ayların tırmanmaya başladığı ileri sürülmek
tedir. Eski iktidar ve yeni muhalefet sözcüleri daha 
önce anarşi ve terörün bir hükümet sorunu olmadığı, 
Hükümet değişse bile durmayacağını söylerlerdi. Bun-
ılsn ş:î sonuç çıkmaktadır : İktidarda oldukları za
man Devletten ve güvenlik kuvvetlerinden yana ol
duklarını ileri sürenler, aslında Devletin kendi yanla
rında olmasını isteyenlerdi. Devletin kolluk kuvvet-: 
leri, diğer kamu personeli kendilerinden yana olduğu 
«ürece karşıt görüş ve düşünceleri ezip yok edebile-
c ekleri varsayımı tepki gördüğünden toplumdaki huzur 
ve düzeni bozmuşlardır. Bugün, Devletin kolluk kuv
vetleri ve kamu personeli yansız davranmaya başla
yınca suçüstü yakalanmışlardır. İktidarları süresince 
cdind'kîcri kasıtlı alışkanlıkları gereği Devletten yana 
öMukîannı söyleyen gruplar, bu sefer Devlete karşı 
eylemlere başvurur olmuşlardır. 

Eğîiîm Enstitüsü ve bir kısım öğretim kurumları 
içrade yuvalanmış birtakım şiddet eylemdlerinin son 
günlerdeki nümayişleri bunun en kesin deîilid'ir. Ece-
vlt Hükümeti işbaşına geldiğinden beri anarşik olay-
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lar tırmanmamış aksine sönmeye başlamıştır. Bunda, 
halkımızın gerçekleri görerek yasa dışı eylemcilere 
fırsat vermeme, onlara kapılmama biçimindeki tutu
mu başrolü oynamıştır. Daha önce İkinci- Cephe ve 
diğer Cephe Hükümetleri dönemlerinde nasıl oîsa 
şikâyetlerinin değerlendirilmeyeceğinden kesin olarak 
emin olan halkımız anarşi ve terör eylemcilerini tes
pit ve şikâyet etmeye, bazen de olay anında suçluları 
yakalamaya 'başlamışlardır. Siyasal suç işleyen sanık
lar kısa zamanda yakalanıp adalete sevkediimektedir-
îer. Üîkede bir güven ortamı doğmuştur. Hükümetlin, 
bir kısım öğrencilerimizin artık belli mihraklardan 
kaynaklandığı gün gibi aşikâr olan tahrikleri üzerine 
saJbıria, pedagojik bir yaklaşımla gitmesi olumlu so
nuçlar vermektedir. Öte yandan Devlet dairelerindeki 
silahlı zorbaların etkinliği hükümetin sakin ve kararlı 
•tutumuyla ortadan kalkmak üzeredir. Şiddetin, şiddet, 
tepkinin karşı tepki doğuracağı gerçeğinden hareket 
eden hükümetin, en kısa zamanda olayların üstesin
den geleceğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Güç koşullar altında görev alan ve mutlaka her 

aîanda başarılı olması Türk ulusunun esenliği ve ge
leceği açısından zorunlu olan Hükümeti desteklemek, 
ona yardımcı olmak grupumuzun amacıdır. Huzur ve 
barış ortamında ve güven içinde yeni bütçenin ciddi, 
knr&rh, tutarlı bir biçimde uygulanacağına inanmak
tayız. 1978 Mali Yılı Bütçesinin ulusumuz için ha-
yırîı olmasını diler Grupum adma hepinize saygılar 
sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı. 
Sayın Baykara?.. Yoklar. 

Çalışma süremizin bitmesine 10 dakika var; ken
dilerinden izin isteyecektim, konuşmalarının bölünme
mesi için. 

Saat 13,50'de toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 12,50 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 13,50 

BAŞKAN : SIRRI ATALAY 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

Kontenjan Grupu adına Sayın Baykara. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA ZEYYAT BAYKARA (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 

1978 mali yıîı Bütçe kanun tasarılarının tümü 
üzerinde Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Grupu 
adma görüşlerimizi açıklamak üzere söz aldığım şu 
anda hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın üyeler; 
1978 mali yılı bütçelerinin ve onunla ilgili kalkın

ma plan ve programlarının hazırlanarak Parlamen
toya sunuluşları ve onu kovalayan dönem içinde ge

çirdikleri aşamalar yurt içindeki siyasal gelişmelere 
paralel olarak oldukça değişik ve ilginç durumlar 
göstermiştir. Yeni bütçe teklifini hazırlayarak Parla
mentoya gönderen Saym Bemirel Hükümeti, açılan 
bir gensoru üzerine güvenoyu alamayarak istifa et
tiği için bütçe bir ara sahipsiz kalmış, sonradan ku
rulan Sayın Ecevit Hükümetinin kendinden önceki 
Hükümetin hazırladığı bütçeyi benimsemesi üzerine 
1978 Bütçe tasarıları yeni bir sahibe kavuşmuştur. 
Bu dtirum, doğal olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunda bütçe görüşmeleri
ne başlanın asıntı geciktirmiş; ancak hızlandırılmış 
bir görüşme yöntemi uygulanarak bugün Cumhuri
yet Senatosunda görüşmelere başlanması sağlanabil
miştir. 
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Bütçe kanun tasarılarındaki bu gelişmelerin ya-
mbaşmda, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı tas
lağı ile bunun ilk uygulama dilimini oluşturma
sı gereken 1978 yılı programının geçirdiği aşamalar 
da çok ilginç olmuştur. Sayın Demirel Hükümeti, 
«Dördüncü Beş Yıllık Plan Taslağını Meclislere gön
derdim» derken, bu planı hazırlamakla görevli Dev
let Planlama Teşkilatının yetkilileri bundan habersiz, 
planın gerekli teknik işlemlerinin tamamlandığından, 
hatta stratejisinin varlığından bile bilgisiz durumda 
görünmüşlerdir. 1978 yılı programındaki durum da 
aşağı yukarı aynıdır. 

Sayın üyeler; 

1978 mali yılı Bütçe teklifinin inceîeîımesine geç
meden önce, her sene yaptığım gibi, ülkemizin içinde 
bulunduğu iç, dış siyasal, sosyal ve ekonomik koşul
lara kısaca değinmek istiyorum. Çünkü, bu koşullar 
bilinmeden, bütçe gibi Devlet hayatında çok önemli 
ve belirgin yeri bulunan bir belgeyi gerçek anlamı 
ile değerlendirmek mümkün olmaz. Burada hemen 
söylemeliyim ki, bugünkü iç ve dış ekonomik orta
mımızın oluşmasında Sayın Demirel Başkanlığındaki 
Koalisyon Hükümetinin politikaları etken olmuştur. 

Dış siyasal ilişkilerimizde geçen yıla nazaran her
hangi önemli bir değişiklik yoktur. Bu nedenle bu 
konuda bir yıl önce söylediklerimizi tekrarlamak du
rumunda kalıyoruz. Dış ilişkilerimizde çözüm bekle
yen birikmiş sorunlarımız, olduğu gibi durmaktadır. 
Bunların en önemlilerinden olan. 

Kıbrıs konusu; Sayın Ecevit Hükümetinin işba
şına gelişini kovalayan kısa dönemde daha hareketli 
bir durum kazanmış olmakla beraber çözüm umut
ları henüz kesinlik almamıştır. Son günlerde Kıbrıs 
konusunda başlamış olan bu hareketli politikanın 
biran önce, sorunun çözümü ile sonuçlanmasını dili
yoruz. 

Silah ambargosu konusu, savunma gibi en hayati 
bir alanda belii başlı sorunumuz olarak ortadadır. 
Çözümü, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılması
na bağlı tutulduğu görülen bu sorunun, Birleşik Ame
rika Hükümetiyle olan ikili ilişkilerimize ve NATO 
içindeki ittifak bağlarımıza zarar vermeden halledil
mesini bekliyoruz. 

Yunanistan ile aramızdaki anlaşmazlık konuların
da anlaşmaya yönelik bir gelişme yoktur. Kıta sa
hanlığı, FIR hattı, kıyılarımıza çok yakın adaların 
silahlandırılmış olması konularında durum böyledir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkileri
mizde hiçbir ilerleme yoktur. Daha doğrusu bu top
luluk ile olan ilişkilerimizi donmuş halden kurtarmak 
için ne bizim tarafımızdan, ne topluluk tarafından 
atılmış herhangi bir adım vardır, ne de bir girişim. 
Hatta Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Parlamento Komisyonu bile bir yıla yakın bir 
küreden beri çalışamaz bir duruma girmiş bulunmak
tadır. 

Özet olarak söylemek gerekirse, dış siyasal ilişki
lerimiz, yeni Hükümetten enerjik ve ivedi gayretler 
bekleyen konuların başında gelmektedir. 

Sayın senatörler, 
Geçen seneki bütçe konuşmamızda, iç siyasal du

rumla ilgili olarak belli başlı iki husus üzerinde dur
muştum. Bunlardan birincisi, memlekette huzur ve 
asayişin, mal - can ve öğrenim güvenliğinin bir tür
lü sağlanamamış olması; ikincisi ise, o zamanki Koa
lisyon Hükümetinin birlik ve beraberlikten ve dola
yısıyla etkili hizmet görmekten yoksun durumu ile 
ilgili idi. Bugün - aradan bir yıldan fazla bir zaman 
geçtikten sonra - iç siyasal duruma baktığımız za
man, gördüğümüz manzara şudur: Sayın Demirel Ka
binesinin görevden ayrılması ile, özellikle bu kabi
ne ortaklarından birinin neden olduğu dağınıklık ve 
hizmetteki aksamalarla ilgili olan sakıncalar ortadan 
silinmiş, ancak mal - can ve öğrenim güveliği ve 
asayiş ile ilgili olan sakıncalı durumlar, aynen ve hat
ta daha da şiddetlenip artarak bugüne kadar süre
gelmiştir. Bugün yine bankalar soyulmakta, evlatları
mız okulda, sokakta dövülüp kurşunlanmakta, bom
balar patlamakta, okullar kapanmaktadır. Ülkemizde, 
herkes her istediğini yapmakta ve daha da acı olanı da, 
çoğu kez yaptığı yanma kâr kalmaktadır. Bu hallerin 
20 i 25 gün gibi çok kısa bir süre içinde önlenmesini 
yeni Hükümetten bekleyemeyiz; fakat biziîm bekledi
ğimiz, ülkedeki huzursuzluğun, asayişsizliğin, günlük, 
olaya göre değişen palyatif önlemlerle değil; olayların 
derinliklerinde yatan nedenlere inilerek, bu nedenleri 
karşılayacak nitelikteki tedbirler alsnaıak suretiyle 
önlenmesidir. Türk Devletinin gücü, hem anarşik olay
ların kökenine inip onların nedenlerini saptayacak, 
hem de önlemlerini alacak güçtedir. 

Biz, Kontenjan Grupu olarak buna yürekten ina
nıyoruz. İnandığımız başka bir hususu da bu vesile 
ile tekrarlamak istiyorum: Ülkemizde hüküm süren 
anarşik olaylardan şüphesiz bütün halkımız kadar, 
siyasi partilerimiz de şikâyetçidir, rahatsızdır, huzur
suzdur. Bu durumda biz, siyasi partilerimize birçok 
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defalar yaptığımız diyolag kurma çağrımızı bu konu 
için de tekrarlıyoruz. Hem anarşik olayların kökenleri
nin, hem de alınacak önlemlerin saptanması ve bit ko
nuda edinilen tecrübelerin, bilgilerin birkşîirilnîcd 
amacıyla. Hükümette olsun olmasın, bütün Parti 
Genel Başkanlarımızın, sorana ortak tedbir bulmak 
için bir araya gelmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Za
man zaman olayları çıkaranlann, bu olaylara kznmr^ 
Iarın 'bir siyasi partinin militanları, taraf tar ın , katla 
mensupları olduğunun iddia edildiği hrvhrlamrsa, bo;_= 
îe bir toplantının bu bakımdan da yararlı olacağım 
düşünüyoruz. Birçok defalar söylediğimiz gibi, diya
log kurma teklifinin iktidarın başkanından gelme?;! 
gerektiğini tekrarlayarak, sayın Başbakan Ecevit'in bu 
amaçla yapılacak görüşmelere öncü olmasın» rica edi
yoruz. 

Bu vesile ile iç güvenlik örgütlerimizin etkinliğinin 
artırılması ile ilgili bir görüşümüzü de açıklamak is
tiyorum: İç güvenlikten, iç güvenlik örgütünün taraf
sız davranmadığından söz ederken, daima polisi göz-
önünde tutarak, önlemleri de bu Örgüt içinde düşün
düğümüz görülüyor. Oysa bizim kanımıza göre^ gü
venlik kuvvetlerinin etkinliği ve irrafs.zîsğı konusun
da en başta gözönünde tutulacak etkenlerden bîri de 
savcılık örgütüdür. Savcılarımızın güvenlik örgütü 
üzerindeki polis kullanma ve polise sicil verme yetke
leri genişletilip kuvvetlendiriMfği takdirde, polisin et
kinliğinin artacağını ve tarafsızlığına daha ha'ay^kla 
sağlanabileceğini düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, 
Her mali belge gibi, •bütçeler de hazır landp ve 

uygulanacağı dönemin ekonomik koşullarından etki
lenir; duruma göre, birçok defalar da, bu ekonomik 
koşulları etkilemek amacını taşır. Bu nedenle bütçe 
teklifleri incelenirken, içinde bulunulan ekonomik 
ve mali durumun önceden saptanması zorunlu olur. 
Bu gereğe uyarak ben de şimdi 1977 yılının ekonomik 
panoramasını kısaca incelemek htiyomra. 

Geçici rakamlara göre, İ£77 yiimda gayr" esti 
milli hâsılamız 1968 sabit îiyatüarayia % 5 oran^ula 
artarak 205 milyar liraya yiikedrDİştir» Ca:i fiyatlar
la gayri safi milli hâsılada;:! a:--<;: ry.: '11 cr:?-::.1^ ai-
muş ve böylece gayri safi milî; bâtıla 017 i-ıiiyar liız-
ya yükselmiştir. 1977 programında amaçlanan g.nyrf-
safi milli hâsıla artîşs % 8,2 olduğuna cd::c-; % 5 ?!e 
bu artış hızının oldukça gerisinde kaharaıştır. Ba ged 
kalma, hemen hemen bütün anasektörlerdeki geli-jmo 
hızının, hem umulanın, hem de geçen senekî düzeyi
nin altında kalmasından ileri gelmiştir. Örnek olarak, 
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1976 sabit fiyatlarıyla % 7,6 oranında artan tarım 
sektörünün 1977'deki artış h m % 0,1, sanayi sektö-
riinUnki % 1053'e karşılık % 8 ve ulaştırmanınki ise 
% S?,7'ye karşılık % 7,6 olmuştur. 1977 yılında gayri 
safi raiîü hâsıladaki artış hızîmn; beklenenin çok ge
risinde kalmasının birçok nedeni vardır. Bunlar ara-
stnda özellikle, enerji kısıtlaması, döviz darboğazı 
nedeniyle ithali zorunlu olan ara mallarının zamanında 
ve yeterince sağlanamaması sayılabilir. 

Kişi basma düş-;:rî pay i safi milli hâsıla ise, cari 
fiyatlarla 1976 yıknda 16 327 lira iken, 1977'de 
19 426 liraya; sabit fiyatlarla da 4 760 liradan 
4 874 liraya yükselmiştir. Ülkemizdeki yüksek oran
daki nüfus artışi;, kişi başıma düşen milli geliri olum
suz yönde etkilemekte, her yıl nüfusumuza eklenen 
cr 2.5 dolayındaki yeni doğum, kalkınma hızımızın 
yüzde- iki buçuğunun ortağı olmaktadır, 

Gayri safi milli hâsılamızın yapısındaki bir olum
lu ve önemli gelişme, sektörlerin, bu hâsda içindeki 
paylarıyla ilgilidir. Gerçekten. 1971 yılında gayri sa
fi milî I hâs'Ianüzıa Ç̂  3ö'unu o!uştu?aîî terim üreti
mim}!^. pay! 1977 de c/r 23-3'e düşmüş, buna karşılık 
sanayi kesinriırn payı rf

c 2C-7'den % 23,3'e yüksel
miştir, 

îbracata gelince : 1977 yıh için öngörülen 2 500 
milyon dolarlık ihraeata karşmk gerçekleşen ihracat 
t.'îtarı., 1 milyar 752 milyon dolar olmuştur. Bir yıl 
önceki (1976) ihracatımız 1 milyar 960 milyon do
lar c'.duğuna göre, 1977 ihracatımız bir yıl öncesine 
nn^aran c/<: 10,6 oranmda 2fr§ milyon dolar gerile-
rrştiî'. Döviz gereksinmelerimizin en kritik bir aşa
maya. girdiği 1977 yı'mda ihracatımızın bu geriieyişi, 
çîkmtîlanmizm- mal darlığının. karaborsanın önemli 
etkenlerinden b?ri=l G'mnşti!-:. Özellikle ihracatımızın 
gerilemesinde tütün ve pamuk drs satışlarm?n azhğ;-
n-n büyük rol ovnamış bulunması, göze çarpıcılığı 
daha :'- -ı-i»-^ îktad-r. Çı: ika !977 yılında ve halen 
-'••>•»•—v ÎJM.I'T': m'î'îî'-dî» *':'"»ı \ e psmok, ihraç ola-
Tj"«in bel 'e*- d"!*:ır,dar~3*\ ^kono^rnizin dış ödeme 
n..,^ır . , ,• A.^-J ted".~"k; "VÎ'rmmdan her çareye 
i .. . . n „ ; , 0 , vj„ i p i u ıyı t,»..„+;j, o-inierde, «dış 
'--". *"-r!lr • b:-*5*- sdt'1 «'*a:/ taVın fiyatlarından 
d" »••'-< ;;- d{Jsiîrıee-^ \ /e o'^a. ! Ü malların ihraç 
o!a-r»Var«f" I.ııi'cnrT^-îak a*?"aş>hr şey değildir. Hele 

- '-.-,..tT <- - p - , , v n \ ;!>15^^î.^.îî yardımcısı ta-
-T V»].™ -r*,-.,~-*, ^,--^:.^Ks : ;t ^ j , - , h a y a j e gelme-
* e"°k ! ,ed , , :r1 ' î": b'd.-p'i -*-'~?TO acklandığı bir dö-
- >̂  Af, ^^?z -j „.- .^?s rv";ü^., diişt"r'rîürse tutonıun cid-
ör-ci'" daha '3, a:î\^dae?kj ". 
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İşin aslına bakılırsa, bugünkü tutum ve teşkilatla 
ihracatımızın artması ancak rastlantılara bağlı kal
maya mahkûmdur. Başka Rîeraleket'erin, yort dışkı
daki ticaret örgütlerini mal satılacak her yeri yokla
yan en yetenekli pazarlamacılar ve uzmanlarla kuvvet
lendirirken, bizim, ancak merkezden gelen yazılara 
cevap vermek ve gazete haberlerini özetleyen ayhk 
raporları merkeze göndermekle görevini yapmış say
dığımız bir dış ticaret örgütüyle yetindiğimiz sürece 
ihracatımızın yerinde sayacağından emin olmamız la
zım. Yeni Hükümetin Ticaret Bakanmm konuyu bu 
açıdan ele alarak, dsş örgütünü yeni bir düşene ka
vuşturmasını bekliyoruz. 

İthalata gelince : 1977 yılında ithalatsınız artış sey
rini sürdürmüş ve bir önceki yda nazaran 272 milyon 
dolarlık bir artışla 5 milyar 400 milyon dolara ulaş
mıştır. 

Görülüyorki dış ticaret açığımız 1977 yılında 3 mil
yar 647 milyon dolardır. Bu miktar, d«ş ticaret açı
ğımızın 1976 yılına nazaran 479 milyon dolar arttığı
nı gösterir. 

1977 yılı ithalat ve ihracat r a k a m l ı n ı n birlikte 
incelenmesi, bize, azalan bir ihracata karşı, gotikçe ar
tan bir ithalatla karşı karşıya olduğumuza gösterir., 
Böyle bir sonuç, ekonomik kalkınma gereklerimizin 
tam tersi bir durumdur. Böylece oMrımr, bir sonucun 
ortaya çıkışmda, üç plan boyunca uyguladığımız kal
kınma modeli tercihinin de önemli bir roîii olduğa 
açıktır. Şimdiye kadar uyguladığımız yatırım tercih
lerinde iç tüketim maddeleri üretece5', ya t ımla ra ön
celik verilmiş ve bu tür üretimlerin iç piyasada ra
hatlıkla sürüm olanağı bulmaları yüzünden, ihracat 
ikinci plana itilmiştir. Ayrıca, bu tip yatırımlar ser
maye yogan yatırımlar olduğundan îşçizîîk problemi
mizin çözümüne katkıîarıda sınırlı kalmıştır. Buna 
karşılık emek yoğun olan maddeleri ithal etmişiz. 
böylelikle toplumumuz bir anlamda erken tüketim 
toplumu haline gelmeye başlamış, ihracatımızın ya
pısı ise, ağırlık itibarıyla tarım maddelerine daş'alı 
kalmakta devam etmiştir, 

Önümüzdeki pîan döneminde seçilecek kalkınma 
modelinin ve yatırımların daha ziyade ihracata ve 
emek yoğun sanayiine dönük olması gerektiğini düşü
nüyoruz. Aksi bir davranışın, bizi, daha büyük dış 
açıklar ve döviz sıkıntılarıyla birlikte, gittikçe artan 
işsizlik sorunu karşısında bırakacağı şimdiden söyle-
nebilir. 
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— Transferler ve Rezerv durumuna gelince : Ge-
çeıs yıla nazaran değer olarak artış gösteren ithalata 
karşılık, transferlerde gerileme vardır. Gerçekten 9 
aylık dönemler itibarıyla 1976 ymnın 3 milyar 738 
nrMyon dolarlık ithalatına karşılık, 1977 de 4 milyar 
499 milyon dolarlık ithalat yapıldığı halde aynı dö
nemlerde yapılan transferler, 1976 da 3 milyar 23 
milyon dolar iken, 1977 de 2 milyar 628 milyon do-
Î3k' olmuştur. Rezervler ise, illi. 9 ayda, 1976 da 1 mil
yar 52 milyon iken, 1977 de 646 milyon dolara 
yıl sonunda da 540 milyon dolara inmiştir. 

Sayın Senatörler; 
Verdiğim bu kısa bilgiler transferlerde ve döviz 

dorumumuzda olağanüstü bir zor durumun varlığını 
göstermeye yetecektir sanırım. Bir sene önce 1977 yı
lı Bütçesi üzerinde yaptığım konuşmada (içinde bu-
iunduğünuîz ydda Türk ekonomisinin en büyük so-
ranunun dış ödeme, transfer zorlukları teşkil edecek
tir) demiştim. Bu tahminimizin doğru çıktığını üzüle
rek görmekteyiz. 

Şimdi yapacağımız iş, döviz sağlayıcı bütün iç ve 
dış kaynakları ve olanakları harekete geçirecek ön
lemleri almak, temaslara vakit geçirmeden başla-
im.ali.tii: 3Su arada, biraz önce ihracattan bahsederken 
belirttiğim olumsuz ve tutucu davranışımızı her hal
de terk etmeli, zararın üstüne zarar eklemenıeliyiz. 
Orada tütün ve pamuktan bahsetmiştim. Burada da 
e!arJ3uz tutumlara örnek olarak yıllardan beri, ih
raç olanağı çıkmasını toprak altında yatarak bekle
yen buğday stoklarımızdan ve onların bu bekleyişi
nin ekonomimize verdiği zararlardan bahsedebilirim. 

Sayın Senatörler; 
Birçok uluslararası para ve finans kurumunun 

üyesiyiz. Gerektiğinde onların, (bizim de katkımızla 
oluşmuş kaynaklarından faydalanmak) ortak olarak 
bizim de hakkımızdır. Bu kurumlardan birisi de Mil
letlerarası Para Fonudur. Bu kuruısun olanakların
dan yararlanmak için, Sayın Demirel Hükümetince 
başlatılmış görüşmeler vardır. Şimdiye kadar hiç bir 
kuruluşun, arzumuz hilafına bize hiç bir koşulu ka-
hıû ettiremediğinin bilinci içinde, bu görüşmeler nor
mal konsültasyon yöntemleri içinde sürdürmekte hiç 
: i sakınca yoktur. Ayrıca daha önceki konuşmala
rımın birinde de söylediğim gibi, üyesi bulunduğumuz 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde kal-
kmmamızı desteklemek için kurulmuş olan Türkiye 
Konnorsiyomunu canlandırmak ve Avrupa Ekono
mik Topluluğunun, Avrupa Yatırım Bankasının ül
kemiz için öngördüğü kredileri kullanmak amacıyla 
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vakit geçirmeden harekete geçmeliyiz. Uluslararası 
Finans ve Para Kurumlarıyla olan ilişkileri olumlu 
ve işler bir düzeyde tutmanın, benzeri öteki yabancı 
Kamu ve Özel kişilerle olan ilişkileri de olumlu yön
de etkilediğini hatırlamakta fayda vardır; ama, tek
rar edelim ki, bize gelecek en büyük yardımı yine 
kendimizden beklemeliyiz. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
1977 yılında emisyon hacmi çeşitli etkenler altın

da, sanki hiç kontrol altında değilmiş gibi bir geliş
me, yükselme trendi göstermiştir, gerçekten 1976 yılı 
sonunda 52 milyar 61 milyon lira olan emisyon hac
mi 1977 Eylül ayı sonunda 73 milyar 879 milyon li
raya yükselmiştir. Bu rakamlar 1977 yılının 9 ayı 
içinde emisyon'da % 42 ye yakm bir artış olduğunu 
gösterir. İşin en önemli bir yönü de piyasaya sürülen 
banknot miktarındaki bu önemli üttışm en başta ge
len nedenini, Hazineye ve diğer kamu kuruluşlarına 
Merkez Bankasınca açılan avans ve kredilerin oluş
turmasıdır. Gerçekten 1977 yılının ilk 9 ayı içinde 
Hazine avansında 17 milyar 23 milyon liralık, hazine 
kefaletini haiz bonolarda 25 milyar 339 milyon lira
lık, tahvil üzerine avansta 7 milyar 909 milyon lira
lık artışlar olmuştur. Emisyon hacmindeki global ar
tışın, emisyon azaltıcı etkisi olan döviz rezervleri 
azalması, ithalat ve mevduat munzam karşılığı artışı 
gibi nedenlere rağmen ortaya çıkmış olması ayrıca 
dikkat çekicidir. 

Sayın üyeler, 
Geçen sene 1977 bütçesi üzerinde yaptığımız ko

nuşmada 1976 yılınm ilk dokuz ayında emisyon da 
ortaya çıkan ve 1977'nin dokuz ayma nazaran rnüte-
vazi bir düzeyde kalan emisyon artış için demiştim ki, 
«Emisyondaki bu artışlar tehlikeli bir para politika
sının en belirgin işaretleridir. Bu politika sürdürül
düğü takdirde enflasyonun, fiyat artışlarının dayanıl
maz baskısını toplumun ve ekonominin üzerinden 
kaldırmak mümkün olamayacaktır» Böyle demişiz bir 
yıl önce. Bu tahminimiz de ne yazık ki, gerçekleşmiş, 
tehlikeli para politikası sürdürüldüğü için enflasyon 
ve fiyat artışları baskısını halkımız, ekonomimiz en 
ağır şekilde hissetmiştir. 

Emisyon artışındaki bu yüksek artış seyri kuşku
suz para arzında da önemli artışların bir nedeni ol-
mu& 1976 yılı sonunda 151 milyar 505 milyon lira 
olan para arzı 1977 Eylül ayı sonunda % 24,4 artarak 
188 milyar 483 milyon liraya yükselmiştir. Para ar
zında dokuz ay içinde ortaya çıkan 37 milyar liraya 
yakın bu önemli artışın 22 milyar liraya yakın bir 

l kısmı emisyondan % 41'i ise kaydı paradaki artış
tan oluşmuştur. 

Bilindiği gibi Merkez Bankasınca Hazineye açılan 
avanslar Hazinenin belli dönemlerdeki nakit sıkıntı
sını karşılamak amacıyla açılan kısa vadeli destekle
melerdir. Bunlar Hazinenin belli sıkıntılı dönemleri 
geçtikten sonra Merkez Bankasına iade edilirler. İşin 
prensibi budur. Ancak bizde bu avanslar, kısa va
deli avanslar olmaktan çıkmış, Hazinenin bir çeşit 
geliri haline gelmiştir. Çünkü bu avansların geriye 
ödendiğine, son yıllarda rastlanmamıştır. Avansların 
akibsti, birikenlerin konsolide edilerek silinmesi şek-
Mnde ortaya çıkar. 1977 yılında gider bütçesinin % 15'i 
oranında verilen avansların tümü kullanılmıştır. Kon
solide bütçe başlangıç ödenekleri ile yıl içinde alman 
ek ödeneklerin toplamına göre tamamı kullanılan bu 
avansların tutarı 43 milyar lira dolaylarındadır. Bu 
avansın emisyon hacminin çoğalmasındaki önemine, 
bu konu ile ilgili bölümde değinmiştik. 

Fiyatlara gelince : 
Toptan eşya fiyatları endeksi bu yılın ilk on ayı 

içinde geçen yıhn son ayına göre % 27,7 gibi önem
li bir artış göstermiştir. Aylık ortalama esasına göre 
artîş % 20 olarak görünmektedir. 

Geçinme endekslerine gelince : Ankara geçinme 
indeksi ekini ayı sonunda kümülatif olarak % 38, İs
tanbul geçinme endeksi ise % 32 dolayında artmış
tır. 

Eylül 1977 ayında Hükümetçe KİT mal ve hiz
metlerine yapılan zamların sadece bu mal ve hizmet
leri değil, tüm mal, gıda ve hizmet fiyatlarını büyük 
çapta etkilediğini, bütün fiyatları artırdığını biliyo
ruz. 

î 977 yıl sonu endeksleri tam olarak elimize geç-
I tiği zaman fiyatlardaki artışların öneminin daha ke

sinlikle belireceği şüphesizdir. 
Değerli senatör arkadaşlarım; 
Şimdi de 1977 mali yılı bütçe ve finansman uygu

lamalarından kısaca söz etmek istiyorum. Bilindiği 
I gibi, 1977 yılı konsolide bütçe başlangıç giderleri top

lamı 226 milyar lira dolaylarında saptanmıştı. Eylül 
1977 sonuna kadar bu ödenekten yapılan harcama 
130 milyar 96 milyon, fiili ödeme ise 114 milyar lira 
dolaylarında olmuştur. Buna karşılık gelir tahsilatı 
106 milyardır. Harcamalar gelirin 24 milyar lira üs
tündedir ve harcamalar çok süratlenmiştir. Bu du-
rub, Hazine nakit pozisyonunun daha olumsuz bir 
hale gelmesine neden olmuş; Hazinenin mevcudu ile 

I borcu arasındaki menfi fark 51 milyar lira dolayına 
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çıkmıştır. 1976 yılının aynı döneminde bu fark 20 
milyar lira dolaylarında idi. Biraz önce, başlangıç 
toplamının 226 milyar lira olduğuna değindiğim kon
solide bütçe ödeneklerisin Eylül 1977 ayı sonundaki 
toplamı 302 milyar 504 milyon liraya çıkmıştır. Ya
ni, 6 ay içinde 76,5 mîiyar lira ek ödenek alınmıştır. 
Bu ek ödenekler için herhangi bîr ek gelir kaynağı 
bulunmadığına göre, 1977 konsolide bütçesi için baş
langıçta öngörülen gelirlerin tümü ve istikrazın tamamı 
gerçekleşse bile - harcamalarda herhangi bir kısıtla
ma tedbiri alınmadığı takdirde - Hazinenin nakit du
rumunda büyük tıkanıklıkların ortaya çıkması ve 1977 
bütçesinin en az 30 - 40 mîiyar lira dolayında bir 
açıkla kapanması beklenmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her yıl huzurlarınızda kamu kesiminin yıllık ma

li planlaması içinde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
özel ve önemli bir yeri olduğuna değinir, onların yö
netimlerine, finansman olanaklarına büyük yef ver
meye çalışırım, Şüphesiz bu tutum nedensiz değildir, 
Çünkü emin olunuz önemli sorunlarımızın bir kısmı 
devlet malı olan bu kuruluşların bünyelerinde yat
maktadır. Kamu yatırımlarının büyük bir kısmım 
KİT'ler eliyle yapmaktayız; ama acaba onlara verdi
ğimiz yatırım görevlerinin karşılıklarmı iyi planlaya
biliyor muyuz, finansmanlarını gerçekçi ve sağlam 
kaynaklardan sağlayabiliyor muyuz?.. Şimdi bunu in
celeyelim : 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1977 yılı finans
man ihtiyaçları başlangıçta, 19 milyar lirası işletme 
açıklarından, 62 milyar lirası da yatırımlardan doğ
mak üzere 81 milyar lira olarak saptanmıştı. 

1977 yılı bütçe tasarısı üzerinde Grtspum adına 
yaptığım konuşmada biraz önce saydığım finansman 
kaynaklarından 25 milyar liralık ka!eminin, (Ki bu
nun 25 milyar lirası dsş proje kredileri ve diğer dış 
kaynaklardan oluşmaktadır.) gerçekleşmesini olanak 
dışı gördüğümüzü nedenleriyle birlikte belirtmiştim. 
Yine iki milyarlık bir finansman kaynağı olarak ön
görülen «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kuruluş içi 
tedbirlerle sağlayacakları» adındaki kaynağın gerçek
leşme şansının da olmadığını söylemiştim. Şimdi ara
dan geçen süre içinde finansman tablosunda yapılan 
revizyonîa görüşümüz doğru çıkmış, başlangıçta 25 
mîiyar liralık (Dış proje ve diğer dış kaynaklar) ka
leminin 10 milyar civarına indirildiğini, 2 milyarın 
ise kaynaklar arasından çıkarıldığını görüyoruz. Re
vizyon sonucu 81 milyarlık finansman ihtiyacı 70 
milyara indirilmiş ve yukarıda söylediğimiz gerçek-

j ieşmeyeceği belli oian kaynaklar da dahil olduğu hal-
I de, bazı finansman öngörülerinin gerçekleşmeyeceği 

anlaşıldığından 18 milyar lira olarak öngörülen Ha-
j zıns yardımı 28 milyar liraya çıkarılmıştır. Azaltılan 

finansman ihtiyacının yatırımlardan yapılan indirinı-
I îeıle sağlandsğı tahmin edilebilir. Bu durum, kalkın

mamızda önemi belli olan kamu yatırımlarının ger
çekleşmesini sağlayacak kaynakların sağlamlığına ve 

I zamanında güvenlikle sağlanmasına ne ölçüde değer 
j verildiğinin açık bir belirtisidir. 

I Değerli arkadaşlarım, 
I Burada sözü, Sayın Demirci Hükümetinin Eylül 
I 1977de İktisadi Kamu Teşebbüslerinden bazılarının 
I ürettikleri mal ve hizmet fiyatlarındaki ayarlamalan-
I sîa getirmek istiyorum. Hemen söylemeliyim ki, çok 
I Jsabeiî', fakat gecikmiş bir tedbirdir; aynı zamanda 

bu çeşit kararlardaki süratten ve gizlilikten yoksun
dur. Gerçekten KİT mallarının ve özellikle akaryakıt 

I fiyatlarının ayarlanması zorunlumu en az iki yıl ön-
I cesînden kendini belirtmişti; ama çeşitli uyanlara 

rağmen, bu ayarlama yapılmadı. «Biz zam yapan bir 
I hükümet olmayacağız.» deyimi bazı resmi ağızlarda 
I bir slogan haline geldi; ama bu slogan 1977 Haziran 
I Genel Seçimlerine kadar geçerli oldu. Seçimlerden 
I sonra Sayın Demirel Başkanlığında kurulan Koalis-
I yon Hükümetinin ilk önemli icraatı, çok gecikmişte 
I olsa KİT mallan fiyatlarının ayarlanması konusunu 
I eîe almak oldu. Bize göre «Çok gecikmiş.» diyoruz; 

çünkü biz daha 1977 bütçe konuşmamızda bu işlemin 
I zamanının çoktan gelip geçtiğini de belirtmiştik; fa-
I kat bu çok iyi girişim, Bakanlıklararası Ekonomik 
I Kuıisl Başkanı Sayın Başbakan Yardımcısının elinde 
I bir buçuk ay kadar bekledi; fiyatı artırılacak mallar 
I da zaten belli idi. Bu kararsız uzun süre içinde baş

vurulabilecek bütün oyunlara bol bol zaman kaldı; 
I ama sonunda çok şükür ki karar çıktı. Bu oyundan 

kinı'n ne kazandığı bir yana, fiyatları artan mallar-
J dan stok beyannamesine tabi tutulanlardan fiyat farkı 

olarak Devlet Hazinesine girebilen bir para olup ol-
I madiği, girmiş ise miktarı şimdiye kadar bir açıkla

ma konusu olmadı. Bu eksikliği Sayın Ecevit Hükü-
I metinin yetkili Bakanlarından bekliyoruz. 

I Sayın üyeler; 
I Hepimiz, bu milletin yüz milyonlarca lirası ile 
I kurulmuş olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kârlı 

çalışmasını, verimli çalışmasını, yeni yatırımlar için 
kaynak yaratmasını isteriz. Zararlı çalıştığı zaman 

I ilk aklımıza gelen, kusuru, işletmeci kuruluşta, yöneti-
[ çisinin beceriksizliğ'nde aramak olur. Devlete ait bir 
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işletmenin kârlı çalışmasını istemek hepimizin hakkı
dır; ama acaba biz bu kuruluşlara, bir ölçüde özel 
sektör kuruluşu gibi, kârlı çalışma olanağı bırakıyor 
muyuz?.. Bunu da düşünerek yargıya varmamız gere
kiyor. Hiç bir güvencesi olmayan genel müdüründen 
mühendisine, teknisyenine kadar bütün elemanları he
men hemen birer devlet memuru statüsü içinde çalı
şan, çoğunlukla hammaddesinden son ürettiği mala 
kadar olan bütün fiyatları Hükümet tarafından sap
tanan; ürettiği malların fiyatları serbest piyasa koşul
larına göre oluşanıayan, hatta işletmeye alacağı işçi 
ve memurlara kadar olan işlerine ilgili bakanın ka
rıştığı bir kuruluşun işletme zararı vermesinde acaba 
kim kusurludur?... 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunları ne kimseyi suçlamak, ne de kimseyi ko

rumak için söyîüyoram. Bu kısa açıklamayı üç amaç
la yaptım. Bu amaçlardan; 

Birincisi; ilgili bakanlardan bazılarını, bu üretici -
işletmeci kuruluşlarımıza son zamanlarda yoğunlaşan 
müdahalelerinin yersizliğine ve zararlarına işaret et
mek; 

İkincisi; bu kunıhışianmızın mal ve hizmet fiyat
larının ekonomi dışı nedenlerle ayarlanmasını gecik
tirme politikalarının sakıncalarını belirtmek, 

Üçüncüsü ve en önemlisi de, KlT'nin bir yeniden 
düzenlemeye olan ihtiyaçlarım ortaya koymak ve bu 
düzenleme işinin gerçekleştirilmesinin, yeni kurulan 
İşletmeler Bakanlığının değerli Bakanına önceliği olan 
bir görev olarak verilmesini hatırlatmaktır. 

Hemen söylemeliyim ki, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin yeniden düzenlenmesi konusunda yapıl
mış olan değerli çalışmalar, hazırlanmış raporlar, 
kanun tasarıları vardır. En yakın tarihte hazırlan
mış «yeniden düzenlemenin stratejisi» ile ilgili bir 
Bakanlar Kurulu Kararı da halen yürürlüktedir. 
Sayın Ecevit Hükümetinin bu Devlet kuruluşlarım 
yeni bir düzene kavuşturması ile ekonomimize en 
büyük katkılarından birini yapmış olacağı inancın
dayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1977 yılı Bütçesi üzerinde Grup adına yaptığım 

konuşmamda «1977 yılı için öngörülen kamu har
camalarının kaynakları itibarıyla ekonomi için arz 
ettiği tehlikenin büyüklüğüne» işaret ettikten sonra 
denmişti ki, «Bu durum aynı zamanda 1977 Büt
çesinin bir enflasyonla mücadele bütçesi veya açık 
finansmana başvurmayan sağlıklı bir bütçe olduğu 
şeklindeki görüşmelere tamamen ters düşen görüş-
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i lere hak verdirmektedir. 1977 yık Bütçesi bugünkü 
! haliyle uygulandığı, KİT yatırımlarının her ne pa-
! hasına olursa olsun öngörülen şekilde yürütülmesi 
1 için açık finansman yollarına başvurulduğu takdirde, 
| 1977 yılı enflasyonun körüklendiği, fiyat artışları-
| mn kamçılandığı bir yıl olacaktır» Ne yazık ki, bu 
S sözlerimizin haklılığı uygulamada tüm açıklığı île 
j ortaya çıkmış, Türkiye 1977 yılında ekonomi tari-
j hinde az rastlanan bir enflasyon ve fiyat artışı yılını 

yaşamıştır. 

j Değerli senatör arkadaşlarım; 
Şimdi de kısaca 1978 Bütçe taşanlarından bah

setmek istiyorum. 

1978 Konsolide Bütçesi 260 milyar lira olarak 
| teklif edilmiştir. Başlangıç rakamı itibaryla 1977 
; bütçesinden 34 milyar lira fazladır. Bu fazlalığın 
I 20 milyar lirası cari hizmet ödeneklerine, 14 mil-
s yar lirası da sermaye teşkili ve transfer ödeneklerine 
j aittir. 1978 yılında yatırım" ödeneklerinde 1977'ye 

oranla bir artış öngörülmemiş, 65 milyar liralık 
j düzey aynı kalmıştır. Geçen yıllarla bir karşılaştır-
| ma yapıldığında 1978 Konsolide Bütçesinin bu du-
I 
I rümu (tabu eğer bu hafcyie korunabilirse) ekonomi-
i 
i de istikrar sağlamaya yönelik bir politikanın sonu

cu sayılır ki, esasen bugünkü ekonomik ortam için
de 1978 Bütçesinden beklenen de budur. Aslında 
1978 Konsolide Bütçe başlangıç rakamı olan 260 mil
yar liralık düzey, 1977 Bütçesinin Eylül 1977 ayı so-

i 
j nunda ek ödeneklerle birlikte ulaştığı düzey olan 302 
I milyar liranın altında olduğunu da hatırlatmak isti

yorum. 
1978 Bütçesinin dikkati çeken en önemli yanı, 

geçen yıla nazaran en büyük artışı kaydeden ödenek 
türünün % 20 artışla transfer ödenekleri ve onu ta
kiben de % 18 ile cari hizmet ödenekleri olmasıdır. 

1978 için tahmin edilen konsolide bütçe gelirleri 
260 milyar lira olup, bunun 15,5 .milyar lirası iç 

İ istikrazdır. Gelir tahminleri (özellikle vergi gelirleri 
s açısından) genellikle ekonomik konjonktür gerekle-
j rine uygundur. Ancak dış ticaretten alınan vergi-
I 1er gelirlerinin 1977 tahsilatı 30 milyar lira olduğu 
! halde bunun (özellikle Gümrük Vergisi, İthalde 
Ş Alman İstihsal Vergisi ve İthalat Damga Resmindeki 
| gelir artırmaları ile) 1978 yılında 37 milyar liraya 
î çıkarılması nedenleri açıklamaya muhtaç bir durum-
I dadır. Çünkü 1978 ithalat hacminin değer olarak 
| 1977 yılı ithalatının oldukça altında kalacağı bilin-
j mektedir. Özel gelir ve fonlardaki artışın nedenleri 
j de açıklamaya muhtaçtır. 
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Sayın senatörler; 
Türk maliyesinin geleceğinin, önümüzdeki kısa 

bir dönem içinde Devlet gelirleri ile ilgili olarak kök
lü önlemler almamızla yakından ilişkili olduğunu he
pimizin açıkça bilmesinde fayda vardır. Yaklaşsk 
olarak 20 yıldan beri esaslı bir yenileştirme, mo
dernleştirme işlemi görmemiş olan belli başlı vergi 
mevzuatımızın bugün artık ne bir adil yönü kal
mıştır, ne de gelir dağılımına ya da kamu tasar
ruflarına yararlı olacak tarafı. Gelir üzerinden 
ödenen vergilerde sabit, dar gelirli memur, işçi, hiz
metli gerçek vergisini ödeyen vatandaş örneği ola
rak ortadadır. Çok kazançlıların bir çoğu Devlete 
kendi arzusu ölçüsünde vergi ödemektedir. Bugün 
Gelir Vergisinin yaklaşık olarak % 72'sini ödeyen 
sabit gelirliler, işçiler ve memurlardır. 

Gelir Vergisi tarifemizi bugünkü ekonomik kon-
septlerle bağdaştırmak olanağı kalmamıştır. Bir yıl
da elde kalan 2 500 liralık safi gelirden % 10 üze
rinden, 5 000 liradan % 15 üzerinden vergi isten
diğine dünyanın artık hiç bir tarafında rastlayamaz
sınız. Buna karşılık milyonlara varan, çok yük
sek kazançlardan da en çok % 60 vergi sınırı ile 
yetinilmesini de dünyanın en gelişmiş zengin ülke
lerinde bile göremezsiniz. Ülkemiz artık 1960'lann 
Türkiye'si değildir. Maliyede, vergicilikte, her iler
leme aşaması, sonuçtan, yeni vergi düzenlemeleri 
getirir. Bu prensibin bütün vergi türlerimize uygu
lanması gerektiği kanısındayız. Vergilerimizi adil, 
verimli ve gelir dağılımına yararlı hale getirmek zo
rundayız. Bu amaçla yapılmış birçok değerli ça
lışma ve hazırlanmış birçok tasan Maliye Bakanlı
ğında beklemektedir. Sayın Maliye Bakanının bir 
an önce bu çalışmaları, taşanları harekete geçir
mesini bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarını; 
Şimdi de ekonomik yaşamımızdaki, kalkınma

mızdaki, çok önemli yer hepimizce bilinen Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin şimdi de 1978 yılı yatınm ve 
finansman programlarından kısaca söz etmek isti
yorum, 

KİT'lerin yatırım ve finansman programında kay
nak - ödeme açıklarının 25 milyar 37 milyon lirayı 
bulacağı hesaplanmıştır. 1978'de KİT'lere 60 milyar 
463 milyon liralık yatınm görevi verildiğinden bu 
kuruluşlara sağlanması gereken finansman toplamı 
85 milyar 500 milyon liraya ulaşmaktadır. Hemen 
söylemeliyim ki, bu yıl 25 milyar 37 milyon liraya 
ulaşan işletme zararlarının 1977 yılı revize progra
mındaki miktarı 20 milyar 629 milyon lira olarak 

saptanmıştır. Demek oluyor ki, KİT'lerin işletme 
açıkları, alınan zam tedbirlerine rağmen, I977'ye 
nazaran 4 milyar 408 milyon lira artmıştır. Bu ar
tışın nedeninin açıklanmasını Sayın Maliye Baka
nından bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
KİT'lerin 1978 yılı için hesaplanan 85,5 milyar 

liralık finansman ihtiyaçlarının: 
27 milyar 500 milyon liranın bütçeden. 
22 milyar liranın Devlet Yatınm Bankasından, 
12 milyar 500 milyon liranın dış proje kredile

rinden, 
19 milyar liranın özen fondan, 

| 4 milyar 500 milyon liranın 20 sayılı Petrol Fo-
| nundan sağlanması öngörülmüştür. 
j Görüleceği gibi, bu finansman programında, 
j biraz önce 1977 finansman programı dolayısıyla yap-
| tığım açıklamalarda gerçekleşmesi olanağı bulunma-
I dığına değindiğim kalemler yer almamıştır. Ancak 

iki seneden beri sağlıklı bir kaynak olmadığı üze-
j rinde ısrarla durduğum özel fon, bu yıl da artarak 
| kaynaklar arasında sayılmıştır. Açdc finansman yo-
, lu olmaktan başka, Merkez Bankası Kanununa da 
i aykırı bulunduğu görüşünde olduğum bu olanak üze-
j rinde Sayın Maliye Bakanının önemle durmasını te-
I menni ediyorum. 
j Sayın üyeler; 
) 1978 KİT finansman programının asıl üzerinde 
i durulması gereken bir başka yönü vardır: Bütçe ge-
! rckçesinde KİT'lerin işletme açıkları için hesaplanan 
| 25 milyar 37 milyon liranın ancak belli koşullar ger-
I çeşleştiği takdirde bu düzeyde kalacağı belirtilmek-
j tediı. Bu koşullar şöyle sıralanmıştır: 
J 1. Mal ve hizmet fiyatlarının bugünkü seviye-
I 

sini koruyacağı, 
2. Girdi fiyatlarında önemli değişiklikler olma

yacağı, 
3. Desteklemeye tabi ürün fiyatlarının aym se

viyede tespit edileceği, 
4. Stokların gerekli olan asgari seviyede kala

cağı, 
5. Merkez Bankasına kuruluşların destekleme 

dolayısıyla olan borçlannın aynı seviyede kalacağı, 
6. Diğer varsayımlardır. 
Değerli arkadaşlarım; 
Ağır bir enflasyon baskısı dönemini henüz at-

latamamış bir ülkede, bugünkü fiyatların ve des
tekleme fiyatlarının 1978 süresince sabit tutulaca
ğı, destekleme dolayısıyla Merkez Bankasına olan 
borçlann aynı kalacağı varsayımının ne derecelerde 
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uygulama yeri bulacağım takdirlerinize bırakıyo
rum. Ayrıca, (bugünkü seviyesini koruyacağı var
sayılan mal ve hizmetler) deyimi ile eğer KİT'lerin 
ürettikleri mal ve hizmetler kasdediliyorsa 1978 yı
lında KİT'lerin mali durumlarında hiçbir iyileşme 
olamayacağını şimdiden tahmin edebiliriz. 

Ayrıca, KİT'lerin finansman ihtiyaçlarının hesa
bında her zaman bilinmeyen bir faktörmüşcesine 
ortaya çıkan toplu sözleşme yüklerinin 1978 finans
man programında nazara alınıp alınmadığı da belli 
değildir. Sayın Maliye Bakanımızdan bu konuyu 
da açıklığa kavuşturmasını rica ediyoruz. 

Bu konu ile ilgili olarak son bir noktaya daha 
değinmek istiyorum: Kamu İktisadi Teşebbüsleri
mizde son yıllarda bir istihdam patlaması olduğu bir 
gerçektir. Özellikle bazı siyasi partilerin referans
ları ile KİT'lerde ihtiyaç olsun olmasın -kolayca 
iş bulunabildiği söylentisi yaygındır. Gerekçedeki 
rakamlar da özellikle son yslda bunu doğrulayacak 
niteliktedir. Gerçekten, 1970'den 1974'e kadar 
yılda 12 bin, 18 bin, 33 bin olan KİT personelin
deki artışların, 1974'den itibaren 78 bin, 41 bin, 
41 bin ve 1977'de de 73 bine yükseldiği anlaşılıyor. 
Böylelikle 1973 yılında 426 bin kişi dolayında bulu
nan KİT istihdam hacmi, % 50'den fazla bir ar
tışla, 1977'de (Arada geçen yıllarla birlikte) 658 bi
ne yükselmiştir. KİT'lere verimli bir çalışma dü
zeni verilmek isteniyorsa, bu kuruluşların istihdam 
gereksinmelerini de sağlam bir düzene kavuşturmak 
gerekir. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Buraya kadar olan sözlerimle dış politikamızın, 
iç politikamızın ve ekonomimizin bugünkü durumu
na kısaca değindim. 

Söylediklerimizden çıkarılacak özet; ülkemizin 
bugün önemli iç - dış ve ekonomik sorunlarla karşı 
karşıya bulunduğudur. Yurt içinde güvenliğin, barışın 
ve barışmanın sağlanmasında, güvenlik düzeninin 
geliştirilmesi kadar, iktidarda olsun muhalefette ol
sun, bütün siyasi partilerimizin evvelâ rahatsızlığın, 
can; mal ve öğrenim güvensizliğinin nedenleri ve 
bunu önleyecek tedbirler üzerinde birleşmeleri ge
rektiğine inanıyor ve bunu sağlayacak yollardan bi
rinin siyasi parti liderlerimiz arasında gecikmeden 
kurulacak bir diyalog olduğuna inanıyoruz. Dış so
runların çözümüne kadar genişletilecek olan böyle 
bir karşılıklı görüşmenin, dış sorunlarımızın çözü-
mündede gücümüze güç katacağına inanıyoruz. 

7 . 2 . 1978 O : 2 

Ekonomimizin en önemli darboğazı, bundan bir 
sene önce gelişini haber verdiğimiz, dış ödemeler (dö
viz) sorunudur. Bu konudaki tutumumuz üzerindeki 
görüşlerimizi biraz önce belirttim. Plan içinde kalır 
ve olanaklarımızın çok dışına taşmak alışkanlığından 
vazgeçersek, bunlar çözülemiyecek sorunlar değildir. 
Bir taraftan «Plana inandığımızı» söylerken öte yan
dan «Bu plan ekonomimize dar geliyor» diyerek, 
Plan büyüklüklerini kendi kişisel takdirlerimiz yönün
de yorumlayarak uygularsak, kabahati artık başka
larından arıyaraayız. Şimdiye kadar olanlar bundan 
sonra tekrarlanmamahdır. Dış ödemeler güçlüğümüzü 
ilk önce kendi gayretlerimizle sonra da dış destek
lerle çözmeye başlamalıyız. Daha önce sözünü etti
ğim gib?, ortağı olduğumuz uluslararası finans kurum
lan ile temaslarımızı sürdürmeliyiz. 

Bunun yanında, ağır bir enflasyon baskısı altın
da olan ülkemizde Eylül 1977 ayında uygulanma
ya başlanan tedbirler paketini yetersiz buluyoruz. 
KİT'nin ürettikleri mal ve hizmetlerle ilgili zam ted
birlerinin, bu kuruluşların yeniden düzenlenmeleri ile 
pekiştirilmesi gerekir. İhracatın geliştirilmesi için alın
dığı bildirilen tedbirler etkinlikten yoksundur. °f0 10 
oranındaki devalüasyon boşuna yapılmış bir feda
karlık sayılabilir. Paramızın bu değer kaybı ne ihra
catımızın artmasına ne de işçi dövizleri girişinin ço
ğalmasına yaramıştır. Çünkü bu amaçlar için yeter
sizdir. Eğer stokların eritilmesi amacıyla yapılmış ise 
yersizdir. Çünkü bu amacı vergi iadelerinin arttırd-
ması yoluyla sağlamak mümkündür. Aynca, tekrar 
edelim ki, fiyatların galopan artış dönemlerinde ya
pılan devalüasyonlardan tam fayda sağlamış memle
ket çok az görülmüştür. 

Eylül 1977 ayında kabul edilen önlemler paketi
nin en önemli eksikliklerinden birisi de tüketimi kı
sıcı ya da tasarrufu artırıcı bir tedbire yer vermemiş 
olmasıdır. Vergi ve faiz hadleri operasyonları ile 
sağlanabilecek olan faydalara ekonomimizin her za
manından fazla ihtiyacı vardır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer senatör arkadaşlarım; 
Ülkemizin çözüm bekleyen bu kadar çok sorunu 

varken ve bütün dikkatlerimizi, bütün enerjimizi bu 
sorunların çözümü için kullanmamız gerekirken, 
son günlerde İktidar ve Muhalefeti en çok meşgul 
eden şeyin, gizli örgütler, gerilla, kontrgerilla konu
ları olduğunu üzüntü ile görüyoruz. Memleketimizde 
varlığından bile bir çoğumuzun haberdar olmadığı, 
varlığı şüpheli teşekküller üzerinde yapılan yoğun 
tartışmaların ülkemizin yararına değil, zararına, hat-
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ta çok zararına olduğu kanısındayız. Karşılıklı tar
tışma halinde olan sayın yetkililerimizin de kısa sü
rede bu kanıya varmalarını, temenni ediyoruz. 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
1978 Bütçe tasarıları ile birlikte ülkemizin önde 

gelen sorunları üzerindeki konuşmama son veriyo
rum. Dikkat buyurulmuş olacağı gibi, bu konuşmam
da, sadece durum saptaması ya da gerektiğinde eleş
tirileri ile yetinmedik. Sorunlara uygun, problemleri
mizin çözümüne yarayacak görüşlerimizi, önerileri
mizi de belirttik; yapıcı olmaya çalıştık. 

Grupumuz her zaman, el ele verdikçe, gücümü
zü birleştirdikçe, Yüce Milletimizin her zorluğu yene
cek güçte olduğunun derin inancı içinde olduğunu 
tekrarlıyor. 

Önümüzdeki bütçe yılının, ekonomimize, Maliye
mize ve bütün öteki sorunlarımıza en iyi çözümleri 
getiren bir dönem olması dileğiyle, Sayın Başkan si
ze ve Cumhuriyet Senatosunun değerli üyelerine say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykâra. 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir; 

ancak Sayın Maliye Bakanı, «Konuşmasının birinci 
bölümünü sunuş olarak yaptığını» ifade ettiler. Ger
çekten, şimdiye kadarki geleneğe göre Maliye Baka-
kanlarının ilk konuşmaları sunuş halinde yapılmış, di
ğer konuşmalar içerisinde konuşma hakkı alınmış 
bulunmaktadır; ancak Sayın Maliye Bakanı da tak
dir ederler ki, 10 günlük bütçeyi 7 gün içinde bitire
ceğiz, 1 saatlik konuşma ve ikinci kez konuşma ye
rine, sayın Bakan 30 dakikalık bir konuşma için mu-
tabaklarını bildirmişlerdir. 30 dakikalık konuşma so
nunda, tümü üzerindeki görüşmelerde sayın üyelerin 
görüşmelerine geçmek üzere Sayın Bakana söz ve
riyorum. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

Danışma Kurulunda kabul edilen bütçe programında 
böyle bir husus yoktu; olmadığı için sabahleyin zatı-
âliniz kendisine sordunuz; «Şimdi mi sonra mı ko
nuşacaksınız, konuşma hakkınız 1 saattir» dediniz. 
Şimdi döndünüz 30 dakikalık bir hak tanıyorsunuz. 
Danışma Kurulundan böyle bir şey tespit edilerek 
geçmedi; ancak gruplara tanınan ikinci kez konuşma 
süresi 30 dakika değil 20 dakika olarak kabul edil
di. Buna göre söz vermeniz gerektiği inancındayım 
efendim. 
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BAŞKAN — 25 dakikadır. 

Sayın Ucuzal, sizin de iştirak ettiğiniz Damşma 
Kurulu toplantısında, Bakanların, gruplarla beraber 
görüşmeleri; tümü ve bütün Bakanlıklar üzerinde gö
rüşülmüştü; ancak bir sunuş konuşmasının yapıhp 
yapılmayacağı; yapılırsa müddetinin ne olacağı, su
nuş konuşması yapıldığı takdirde Bakana söz veril
meyeceği konusuna asla değinilmedi. Bu konu hiç 
görüşülmedi. 

Ben, Birleşimi ilk açtığım zaman Sayın Bakan 
söz istediğinde bunu belirttim; ama bu, Bakanın 
hakkını kullanmaya engel teşkil etmez. Ben kendile
rine dedim ki; «Bunu konuşursanız, ikinci kez bir 
saat konuşma hakkınız olmaz.» Bu bir temenni idi; 
ama Bakan, hakkını kullanmak isterse, şüphesiz ki 
ben engel olmam. 

Dikkat ederseniz, ben uzlaştırıcı bir yol buldum. 
Başkanların, idareyi rahatlıkla ve emin bir şekilde 
süratle gerçekleştirebilmesi için, bir takdir hakkının 
olacağını da teslim edersiniz umarım. 

Bunun için kendilerine, 30 dakikalık; böylelikle 
hem sunuş konuşmasını, hem ikinci kez konuşmayı 
birleştirerek, böylesine bir imkân veriyorum. Siz is
terseniz ikinci kez konuşma hakkını size de veririm. 
Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
Sayın Bakan konuşmasın demiyoruz; ama gruplar 
gibi 20 dakika konuşsun. Konuşmayı ortadan kaldır
mak için müdahale etmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bunu, Bakanın bir saatlik 
konuşma hakkını da ilâve ederek, demin söylediğim 
gibi, lütuf buyurun, idarede Başkana biraz esneklik 
tanıyın. 

Sayın Bakan, buyurunuz; mümkün olduğu ka
dar kısa rica edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kişisel konuş
malardan sonra olsun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica edeyim, karşılık
lı konuşmayınız, rica edeyim efendim. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Sayın Başkan, bana tanıdığınız söz hak
kı için teşekkürlerimi sunarım. Zaman bakımından 
işaret ettiğiniz noktaya da uymaya çalışacağım. Yal
nız, kişisel olarak bütçenin tümü üzerinde söz almış 
sayın senatörler varsa, izin verirseniz onlardan sonra 
konuşmakta yarar görürüm efendim. 

BAŞKAN — Yani kişisel konuşmalardan sonra 
30 dakikayı kullanacaksınız. 
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MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu, Genel Kurula da saygı, sayın 
üyelerin sorularının da cevaplandırılması olanağını 
sağlayacağı için makul bir tekliftir. Teşekkür ede
rim Sayın Bakan. 

Şimdi kişisel görüşmelere geçiyoruz. Sayın üye
ler; evvelâ isimleri okuyayım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 
grupları adına ikinci kez konuşmalardan sonra mı 
efendim?... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Üyelerin 
konuşması bittikten sonra. 

BAŞKAN — Üyelerin konuşmaları bittikten son
ra, gruplar™ ikinci kez konuşması mümkün değil; 
ama muhalefet sözcüsü söz ister ise, Danışma Kuru
lunda bir hususta mutabık kalmıştık. Size mahsus ol
mak üzere 15 dakikalık bir müddet... Sayın Ucuzal 
siz onu kullanmadınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kullanmadım 
efendini. 

BAŞKAN — Bu bakımdan yalnız size mahsus 
olmak ve 15 dakikalık o hakküîizı kullanmak üzere 
isterseniz, üyeler konuştuktan sonra, Bakanın konuş
masından önce veya sonra size .15 dakikalık bu hali
kınızı kullanma olanağını sağlayacağım Sayın Ucu
zal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim grupla
rın ikinci kez 20 dakikalık hakkı var. 

BAŞKAN — Buna şimdi özel bir muamele ya
palım, 15 ile 20 dakikanın farkı, yok, Saym Ucuza! 
lütfen efendim merak buyurmayın onu idare ede
riz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Peki sonra konu
şuruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan kişisel görüşmelerin so
nunda hakkınızı kullanacaksınız. Şimdi ben söz alan... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş
kan müsaade ederseniz bir noktayı açıklayacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş

kan bu yılki müzakereler, her yıl normal yapılan 
müzakerelerin dışmda yapılan bir müzakere
dir. Zatıâîiniz bugün Başkan olarak kürsüdesi
niz, siz idare ediyorsunuz. Yarın Başkanyardımcıla-
rı çıkacaklardır. Şimdi çok kısa zaman içerisinde ko
nuşmamız gerekir; Komisyonda da öyle oldu. Bu
nun prensiplerini de vazetmek lâzımdır ki, yarın kar
şılıklı sürtüşmeler olmasın; bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Ege. Uyarınıza 
çok tcç-ckküv ederim; çok nazik bir şekilde uyarıyor-
sanuz, gerçekten teşekkür ederim. Prensipleri herhal
de zedelemiş olmayacağız. Önemli olan, demokratik 
hayatta uzlaşmadır. Bakanla Muhalefet Grupu ara
sında bu uzlaşma sağlanmıştır. Binaenaleyh, herhangi 
bir anlaşmazlık yoktur. 

Şahısları adına söz alan saym üyeleri arz ediyo-
l i - i i l . 

Saym İsmail İlhan, Saym Hüseyin öztürk, Sa-
T'Î:I Mehmet Feyyat, Saym Ferid Melen, Sayın Ah
met Yıldız, Saym Cihat Alpan, Sayın Raif Eriş, 
Saym Ömer Naci Bozkurt, Sayın Hilmi Nalbantoğ-
!u; sıra ile söz veriyorum. 

Sayın üyeler; 
Bir hususu bilgilerinize sunuyorum: İçtüzük gere-

••İnce, kMnde aleyhinde, üzerinde diye söz sıralama
sı yapıkbll'r. Ancak bütçe görüşmelerinde; kayıt usu
lü çok ckldi bir şekilde önerilmiş ve tatbik ediliyor. 
Bunu tatbik edersek kayıt usulünün, söz sırasının 
önemi kalmıyor. Bu bakımdan izin verirseniz bir 
önerge verilip oyianmadıkça, ben kayıt sırasına göre 
söz vereceğim. 

Saym İlhan buyurunuz, biliyorsunuz süre 15 da-
dikadır. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, değer
li senatörler; Hükümetin saygıdeğer üyeleri, hepinizi 
saygı ile selamlarım; 

1978 mali yılı Bütçe tasarısı üzerinde grup sözcü
leri görüş tenkit ve temennilerini dile getirdiler. Ben 
do, bir bağımsız üye olarak, aynı konuda görüşleri
ndi belirtmeye çalışacağım. 

Bilindiği gibi, 5 Haziran 1977 Genel Seçimleri 
Türkiye'nin çok büyük iç ve dış sorunlarla karşı karşı
ya bulunduğu bir sırada yapılmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ecevit' 
ip seçimlerden sonra kurduğu Hükümet güvenoyu ala
mamış, daha sonra bir araya gelen; Adalet Partisi, 
Milli Selâmet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi 
tarafından oluşturulan Hükümet güvenoyu almıştır. 

Bu suretle kurulan üçlü Koalisyon Hükümeti, da
ha önceki dörtlü Koalisyon Hükümetinin 26 aylık 
tecrübelerine rağmen, uyumlu bir çalışma içerisine 
girememiş; Koalisyona katılan partilerarası sürtüşme 
ve karşılıklı suçlamalar azalacağına daha da artmış
tır. 

Anarşi ve terör, memleketin askıya alınmış iç ve 
dış soranları ağırlaşarak devam etmiştir. Bu sırada 
verilen bir gensoru önergesiyle üçlü Koalisyon Hü
kümeti düşürülmüştür. 
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Kısa bir süre içinde kurulan Üçüncü Ecevit Hü
kümeti, Yüce Meclisten güvenoyu almış ve yoğunla
şan sorunlar içinde çalışmalarına başlamıştır. 

Ecevit Hükümetinin ülkenin içinde bulunduğu bu 
kritik dönemde, memleket ve millet yararına olacak 
çalışmalarını daima desteklemeyi ve Hükümete yar
dımcı olmayı kendimize görev sayarız. 

Ülke sorunlarının gerçekçi, demokratik ve taraf
sız ölçüler içinde çözümü için yapılacak çalışmaların
da Hükümete başarılar dilerim. 

Sayın senatörler; 

Türkiye'de yeni Hükümetin karşı karşıya bulun
duğu en Önemli sorun, anarşi ve huzursuzluktur. Ha
len can ve mal güvenliğinin kalmadığı cana ve mala 
karşı saldırıların yeni Hükümetin kurulmasından 
sonra da azalmayıp, aksine artmakta olduğu herkesçe 
bilinen bir gerçektir. 

12 Mart 1971 tarihinden bu yana gelişen ve yeni 
Hükümetin görev başına gelişinden sonra da devam 
eden anarşik olayların hedefinin şu veya bu parti ol
madığı, doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti olduğu artık herkesçe kabul edilmesi gereken bir 
gerçektir. Anarşinin dışarıdan büyük ölçüde desteklen
diğini artık tahrik ve teşvik edildiğini zannediyorum. 

Sayın senatörler; 

Siyasi Sloganlarla ve vahşi metotlarla sürdürülen 
huzursuzluk ve kardeş kavgasının artık bir Hükümet 
ve parti meselesi değil, bir Devlet meselesi olduğu 
kabul edilmelidir. Bu nedenle, anarşinin ünlenmesi 
için, bütün siyasi parti ve milli kuruluşların bir gün 
dahi kaybetmeden asgari müştereklerde anlaşıp, ge
rekli önlemleri beraberce almaları zorunludur. 

Üzülerek belirtmek îsîernıi ki, çok partili demok
ratik sistemi kabul edişimizden ve 1968 öğrenci olay
larının başlamasından bugüne kadar; Türkiye'de Hü
kümet - muhalefet ilişkileri çoğulcu demokrat rejimi 
kabul etmiş diğer ülkelerde görüldüğü g'!b;, sûihz':-
li ve karşılıklı güven içinde devam eimc'mişilr, Hükü
met - mu'haMet; a r amda mevcut bu soğukluk ve 
düşmanca ilişkilerden en çok milletimiz zarar gör
müş ve halen de bu zararın falurasinı ödemeye devam 
etmektedir. 

40 yıl Franco rejimi alfonda inledikten sonra, çd<k 
kısa bir süre önce, demokrasiye ka'ruşan İspanya'da!?.! 
siyasi partiler kadar bile birbirimize güvenemiyoruz. 
Bilindiği gibi, İspanya'da komünistinden, faşistine ka
dar mevcut bütün siyasi parüiîer, bir araya gelerek 
İspanya usulü bir uzlaşmaya varmışlardır. İtalya'da 
da benzer bir uzlaşma, partiler arasında yapılmıştır. 

7 . 2 . 1978 O : 2 

Şıı aiîda ülkemizin içinde bulunduğu politik, eko-
nrnmr'k ve sosyal durumun gereği, gruplar arasında 
yapıcı bir diyalogun başlatılması ve sürdürülmesi ka
çınılmaz bir zarurettir» 

Sayın senatörler; 
Anarşiye karşı mücadelede Hükümete düşen en 

önemli görev, anarşinin nedenlerini iyi ve sağlam bir 
şekille tespit etmek, alınacak tedbirlerle ve bu tedbir
lerin uygu'Iamasında tarafsız ve objektif davranmak
tır. 

Türk miîîeti, partili partisiz tüm çoğunluğu ile 
Hükümetin snarşi karşısında alacağı önlemleri ve bu 
tedbirlerde taraf tutup tutmayacağını büyük bir dik
kat ve heyecanla takip etmektedir. Şayet Hükümet, 
bu tedblî'eri alırken; Sayın Başbakanın, İçişleri Ra
ksımın ve diğer Hükümet yetkililerinin açıkîa'malarm-
da, ?!tını çizerek beîirttikîeri gJbi; barışçı, tarafsız, ob
jektif ve kararlı olabilirlerse, milletin tamamının des
teğini aldb ilecek ve bu suretle de diğer soranların 
çöslîırnünde miîîeiin topyekûn güvenini kazanacaktır. 

Böyle o'maz da, Hükümet, hadiselere yanlış'teş
his koyar ve önlemlerde taraf tuttuğu düşüncesini ya
ratırsa, milleti hayal kırıklığına uğratacak ve deste
sini kaybedecektir. 

Bu konuda en büyük görev ve sorumluluk başta 
Sayın Barbakan olmak üzere İçişleri, Milli Eğitim ve 
Genç'le ve Spor bakanlarının omuzlarına yüklenmiş 
hıfunınakîcdır. Hükümetin bir aylık çalışmasından 
edindiğimiz kanaate göre, ifrat ve tefrikten uzak, 
uyş'.ra'Tjı b'r çalışmanın sağlanmasında Sayın Ecevit'e 
cok büyük görevler düşmektedir. 

Dcğerîi senatörler; 
Türkiye'de anarşinin yanında en önemli iç so

rur?, aşırı pR|1;̂ ?i?!,k; enrteyon ve gittikçe artan işsiz-
rîd'r. Eceviî Hükümeti pahalılık, enflasyon ve işsiz-
liiîîe inlre^de'edc bir önceki Hükümete göre, daha et
kin ünlemler *îi?p uygulayacak durumdadır. Çünkü, 
sn r;üi "cin yem fîü'kiŞ mette bundan evvelki Hükümette 
sürüler ölçüde uyuminıziuk ve giir'ıüşme görülmemek
tedir. 

Dıı Ji'r.'ndtf aîmacak temhirler, uygulamalar, par-
- tlr~'*7!!k görünümünü vermediği sürece millet tarafın
dan O^UT^TU karşılanacak ve desteklenecektir. 

Hükümet ksçakçıkk, karaborsacılık, istifçilik ve 
her farili zararlı spekülasyonlarla en etkili biçimde mü-
€"l".1e ctiiıe'idîr. 

Ekonomik bozuklukların, yine ekonomik önîem-
j hr'le gIJeri"e'fe*ieeeği malumdur. Bundan önceki Hükü-
| pv:t î>-~iî:?iîi:kla mücadelede başarılı olamamış, kara-
[ borsayı, istifçiliği önleyememiştir. 
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Değerli senatörler, 
Hükümet, Türkiye'nin dış ilişkileri ve uluslararası 

saranları bacımından da çok güç şartlar altında gö
rev almıştır. Kıbrıs sorunu, en önemli dış sorunumuz
dur. Kıbrıslı soydaşlarımızın meşru çıkarlarını koru
yan, yarınlarını güvence altına alan, adaletli bir çö
züme en kısa sürede gidilmelidir. Hükümetin Kıbrıs 
£3nj?îîina taraflarca kabul edilebilir bir çözüm getir
me yolundaki çalışmalarını takdir ediyor ve destekli
yoruz. 

Ancak, Kıbrıs konusunda karşımızda Avrupa'nın * 
şımarık çocuğu Yunanistan ve hiç tatmin olmasını bil
meyen Rumlar vardır. Bizim kadar bu konuda Yu-
naıi'istan ve Rumların da yapıcı olmaları gerekir. On-
îsrı destekleyen Fransız ve Amerikalılar ve diğer ül
keler bu desteklerini sürdükleri sürece Rumlar ve Yu-
.nanktan ile anlaşmak çok zordur. 

Onların maksatları, Türkiye'yi devamlı olarak ulus
lararası platformda baskı altında tutmak, bunun için 
de işi uzatmak ve akılcı olmayan, Türk milletinin ka
bul edemeyeceği tavizleri istemektir. 

Sayın Barbakan Ecevit'in görüşme teklifinin, Yu
nanistan Başbakanı Sayın Karamanlis'çe isteksiz de 
öîsa kalbul edilmiş olması olumlu bir gelişmedir. An-
eı^k, Kıbrıs konusunda insiya'tifi elimize alırken, karşı 
tarafın gerçek tutum ve amacının bilinmesinde büyük 
yarar vardır. Bu hususta Bütçe Karma Komisyonunda 
düşüncelerini belirten Sayın Metin Toker'in görüşle
rini paylaştığımı ifade etmek isterim. 

Kıta sahanlığı ve FIR hattı ülkemiz için en azın
dan Kıbrıs karlar önem taşımaktadır. Bu konuların 
mümkün olan en kısa süre içinde hallinde Türkiye' 
n:n sayısız yararları vardır. 

Sayın senatörler, 
Türkiye'nin Ortak Pazar ülkeleriyle olan ekono

mik iUşkileri yıllardır ele alınmamış sorunlarla yük
lüdür. Ortak Pazar bölgesi Türkiye'nin en önemli dış 
ticaret alanıdır. Bu ülkelerden ithalatımız büyük oran-
dn artarken, ihracatımız giderek azalmıştır. Türkiye ile 
Ortak Pazar ülkeleri arasında ticari ve ekonomik so
runlar, Türkiye'nin çıkarlarına uygun olacak şekilde 
eT: alınmalı ve çözümlenmelidir. 

Sayın senatörler, 
Türkiye'nin en önemli ve adi sorunlarından birisi

nin dış ödemeler ve döviz sorunu olduğu malumdur. 
1973 petrol krizinden sonra, giderek ithalatımız art
mış, ihracatımız ve işçi dövizi azalmıştır. Dış ödeme
ler denesinde çok büyük bir açıklık mevcuttur. Buğ
day, tütün, pamuk gibi ürünlerdeki önemli stoklar ih
raç edH-memeikte veya çok ucuz fiyatlarla uluslararası 

piyasadaki aracılar kanalıyla alıcı bulunabiîmelktedir. 
Türkiye, Amerika'nın 19741ten beri uygulamakta 

olduğu haksız silah ambargosu yanında, fiili, ticari ve 
ekonomik bir ambargo ile karşı karşıyadır. Bu alanda 
Batılı devletler ile Sosyalist Blok Türkiye'de karşı 
âdeta ortak bir politika izlemektedirler. 

Dış kredi temini zorukîarı da devam ermelkteldir. 
BAŞKAN — Sayın İlhan, iki dakikanız var. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bu ve konuşma 

süresinin kısalığı nedeniyle saymaktan vazgeçtiğim 
diğer şartlar karşısında, Ecevit Hükümetinin izleye
ceği politikanın esaslarının çok hesaplı bir çerçeve 
içinde hazırlanması gerekir. 

Sayın senatörler, 
Almanya ve diğer üîkeîerde çalışan vatandaşları

mızın büyük miktarlara varan ve yabancı bankalar
da bulunan mevduatı Türkiye'ye getirmek ve en fay
dalı yatırımlara kaydırmak için gerekli tedbirler alın
malıdır. Avrupa'da çalışmakta bulunan işçilerle yap
mış olduğum temaslara göre, yurt dışında çalışmakta 
bulunan işçilerle karşılıklı güvene dayalı bir diyalog 
kurulursa ve yurda gönderilecek paraların Devlet ga
rantisi altında yatırımlarda değerlendirileceğine dair 
işçi ikna edilirse, çok kısa bir süre içinde önemli mik
tarda dövizin yurda geleceğine inanıyorum. 

Ülke kaynaklarının en iyi şekilde değerlendiril
mesi ve ihracatın geliştirilmesi için yeni düzenlemele
re ihtiyaç vardır. Görev ve hastalık dışında yurt dışına 
gidecek olanlara dövizin verilmemesine ilişkin Hükü
metin kararını destekliyoruz. İhracat seferberliği, tu
rizmin teşviki gibi tedbirleri alkışlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, müddetiniz doldu. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, bir 

dakika müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN —• Bir dakika değil, bir cümle. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bütün bu ve ben

ze; 1 konularda Hükümetin akılcı ve etkin çalışma dö
nemlisi başlatmasını diler, ülkeye hizmet yarışmasın
da başarılar temenni ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, Do

ğu Anadolu ile ilgili bir cümle söyleyeceğim müsaa
denizle. 

Türkiye çapında mevcut yatırımların dengesizliği
nin giderileceğine, yatırımların daha çok Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'ya kaydırılacağına, bu yörelerde
ki altyapı çalışmalarına öncelik verileceğine dair Hü
kümet Programında belirtilen vaatlerin mutlaka yeri
ne getirilmesini Hükümetten istiyor ve bunu büyük 
üıiîitierie bekliyoruz. 
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Sayın Ecevit Hükümetinin 1978 Mali Yılı Sütçe 
tasarısının Hükümete ve Türk milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını Tanrı'dan diler, hepinize saygılar su
narım. (CHP ve Cumhurbaşkanınca SÜ Grupundan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İlhan bir dakika teşekkür 
ederim, yalnız konuşmanızın muhtevasını ben anlıyo
rum lehte; ama sizin ifadenizi istiyorum. Çünkü, leh
te, aleyhte, üzerinde tasnif yapacağını. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte. Teşekkür ederim. 
Bir önerge vardır, Sayın Raif Eriş vermiştir oku

tuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Bütçenin tümü üzerindeki kişisel görüşmelerin leh
te, aleyhte ve üzerinde olarak tasnif edilmesini ve 
buna göre sıraya konulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 
Raif Eriş 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhinde konu
şacağım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, aleyhinde konuşma 
mümkün değil. Çünkü, İçtüzük gereğidir. Başkan 
kendiliğinden yapabileceği gibi, üye teklif etti. Karara 
bağlı değil, ancak biraz önce de ifade ettim, ka
yıt sırasına göre Bütçede Söz verilmesi kuralı bu şe
kilde tasnif ile değiştirilirse kaydın önemi kalmaya
cak; ama İçtüzük de bu ayırımın yapılmasını öngör
mektedir. Bu iki çelişkiden dolayı Sayın Eriş'in öner
gesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ayrımı yapacağız. 

Sayın Chan.,. Lehte. Sayın Öztürk?.. Üzerinde. Sa
yın Feyyat?.. Lehinde. Sayın Melen?.. Yok. Sayın üye
ler bulunsun ki, haklarını sonra kullanma olanağı bi
zim için mümkün olmayabilir.. Sayın Yıldız?.. Yok. 
Sayın Alpan?.. Üzerinde. Sayın Eriş?.. Aleyhinde. Sa
yın Bozkurt?.. Yok. 

Göriiyorsuniîz ki, olanağı da kalmıyor. Söz alan
ların yarıdan çoğu yok ve haklarını nasıl kul'anacak-
îarını ifade etmiyorlar. Bu nedenle, bu ayran da ge
çerli olmayacak. Geçerli olmuyor Sayın Eriş. Yapa
mayacağım şimdi, bütün üyeler olmayınca ben ayı
rımı nasıl yapayım? («Olmayanlar hakîarını kaybe
der.» sesleri) 

Ben sırasını okuduğum zaman yoksa hakkı kay
bolur, yoksa bu ifadeyi bulunmada bir hak zayii 
söz konusu olmaz. 

Sayın Feyyat?.. Lehinde. 
Sayın Na3bantoğIu?.. Üzerinde. 
Şimdi bîr güçlükle karşı karşıyayım, beş üye var, 

dört üye yok, hakkım kullanmıyor. Özür dKeyeceğîm 
Sayın Eriş, tekrar kayıt sırasına göre devam edece
ğim. Çünkü, diğer üyeler bulunmadığı takdirde ancak 
onları geçebilirini. 

Sayın Öztürk, buyurun. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Oylandıktan 

sonra nasıl olur bu iş... 
BAŞKAN — Oylamadan önce üyeleri burada ben 

mevcut farzederîm; ama görüşlerini alamıyorum. Şim
di, nasıl bir... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Takriri oy
ladınız arcıa, 

BAŞKAN — Güzjel, iyi ama... 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Şimdi ge-

lîrlai' sorarsınız, ne olur? 
BAŞKAN — Sayın Üye.. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Genel Ku-

raîun kararı ne olacak ş?radi?.. İtiraz ediyorum bu 
dununa Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İtiraz ediyorsunuz; Sayın Öztürk 
itiraz edilmiştir, ayrıma göre yapacağız. 

Aleyhte Sayın Eriş, buyurunuz efendim. 
RAİF ESİŞ (Tlabkcsir) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
1978 Mal» Yıh Konsolide Devlet Bütçesinin tümü 

üzerinde grup sözcülerinin görüş ve düşüncelerini 
difılcdik. Hükümet temsilcilerini de dinledik. Tabii 
bunîr.r'n önemi vr; ağîrbğt olduğu bir gerçektir. Bun-
fsnn yanında şahsi görüş ve düşüncelerin de parça 
parça da olsa bütçenin -karakterini ve Hükümetin tu-
fcînunü ortıvm koymak yönünden katkısı olacağım 
elbette fe.kdsr buyuracaksınız. 

Bu f'ü^-ihıce ile bzn rk„ bu bütçede gördüğüm bazı 
özt'üklen ortaya koyup, burada tescil ettirerek ilgili
leri iit dikk.'îlV-Tİîv. çekmeye çalışacağım. 

Say:™, senatörler; 
Bu bü':çe, InırA&n evvelki Hükümet zamanında 

hazırkr.învş olep, Meclise sunulmuştur. Bütçe ve Plan 
Krirroa K.omif:yoıuntla ileride bazı değişiklikler ya-
pîiaei'ğ] Î>::yr<:i'er2k aynen benimsenmiş ve sorumlu
luğu da bu hükümetçe üslenümlşiir. Bundan evvelki 
yı'yarda yir~ ayrı? kadrolar tarafından, aynı prensip
ler, tahtımda hazırlanarak gelen bütçeler üzerinde, 
Cumhuriyet H?.lk Partisinin sayın üyelerinin neler 
cüy!cdî^"T5?:i hatırlîirsansz, ya. söylenilenlerin gerçek 
dışı oldu'^unî.ı ya da baş;.:a bir şey yapamayacakları 
hükmüne varmak zorunda kalırsınız. 
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BÜKÜ an başka, yeni Hükümetin sık sık beyan et
tiği «Enkaz kaldırma» mazereti yanında, bütçenin de 
MC markasım taşıdığını bahane ederek eleştiri ve ten
kitlerden topluca sıyrılmanın yollarım arayabileceğim 
laf üretme faaliyetlerini anlamış bulunarak, şimdiden 
bunu işaret etmek isterim. 

Say m senatörler; 
Bu kolay ve çabuk bütçe, Sayın Maliye Bakanının 

iddia ettiği gibi, Meclislere myabeien çalışan ve bü
yük çoğunluğa iktidar kanadına mensup üyelerden 
kurulu, Bütçe ve Plan Karma Komisyonunda yön 
ahp içerikliği tekâmül görmemiştir. Bilakis, ülke ger
çekte'! bîr yana itilerek partizanca bir tutum ve dav
ranış içinde bazs yara ve gölgelerle malul hale getiril
miştir, 

örneğ'n, Halk Evlerine ayrılan 10 milyon lira, 
Halk Evleri Genel Başkanı ve Tabii Senatör Sayın 
Ahmet Yâdız'm taşıdığı Anayasal hüviyet ve afal? 
ile bağdaşmayacak, fakat insanüstü gayret ve faali
yeti ile Cumhuriyet Halk Pat is i çıkarma cayır c.vyrr 
harcanacaktır. Bu işlem aynı zamanda partizanlığı 
bütçeye sokan yeni iktidarın yetkilerini kötüye kul
lanma temayülü, zafiyetinin belirgin bir işaretidir. 
Çünkü; böyle b.V madde yok iken, Kalk Partili üye
lerin verdikleri bir önerge ile bu sonuca vardımştır. 

Ots yandan, kamu yararca hadim dernekler de 
Devlet şefkat, ve desteğinden mahrum mrakûnmşfe-
dı.r. En büyük üç ilimizin Hazineye olan borçları a.f-
f"diir.ıişt'r. 3u üç ilin belediye basyam Cumhuriyet 
Halk Partilidir, Bv. işlemde de he'ediye başkanlarıma 
F-îalk Partili olmasmm etkisi ve önemi vardır. Diğer 
b:î??',Iyo'?rin borçlarınla dokunuîmarmşiır. Bu parti
zanca tutuman bütçeye yansıması yanmda, bütçe ka
nunlarında en önce aranacak freneüik prensibi ihlâl 
editeişiir. 

r'-y-s bir kanunla I-allrdik^csi Anaya?:* emri ol?.?; 
bıı basit tenkit kaide bile nazara alınmayarak, bu 
konu Bütçe Kanununun bir maddesinde yanın satır
lık bir metin ile geçiştirilmiştir, Tabirimi mazur gö
rün «Hokus pekus» edilmiştir. Bu suretle Anayasaya 
nykın bir hüküm ihdas edilmiştir. 

Daha fazla zamammz! israf etmer^ek için örnek
leri çoğaltmaktan çekiniyormn. Böylece bütçenin ya
pısına ve dokusu üzerinde sağlık?! bir kanaat bsyan 
etmenin koüay olmadığım tespit ve tescil etmiş oluyo
rum. 

Sayın senatörler; 
40 günden bsri işbaşında fcuJunan bu Hükümetin 

cîişe dokunur bir faaliyetini de görmüş değiliz. Anar-
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I si., enflasyon, pahalılık konularında büyük iddia ve 
I şamata ile işbaşına gelen bu Hükümetin, devri idare

sinde vukuu bulan olaylar «Doruğa ulaşmak» deyi
mi ile ifade edilmeyecek seviyeyi fersah fersah as
ri? »ştır. Tabii okulları kapativcrmckle, Milli Eğitimin 

I idaresini epeyce kolaylaştırmıştır. Güvenlik tedbirle-
rirû muhatap ve mağdurlarına yükleyip sorumluluk
ları da okul müdürlerine ve idarecilerine paylaştırdık-

I tan sonra, içişlerimize de kaygı verici bir taraf kal-
mannş olmuyor mu?.. 

Sayın senatörler; 
I Daha 27 gün evvel huzurlarınızda okunan ve bir 

hükümetin taahhütlerini ve fikriyatını belgeleyen Hü-
İdîrr-eî Programının beşinci sahasındaki bir paragraf
ta; <:rl"ç bir gerekçe ile hiç bir kimseye Devlet dene
timi ve sorumluluğu dışmda kamu görevi yapma, zor 
kuörmı?r;? güvenlik sağlama» burasını tekrar ediyo
rum, * Güvenlik sağlama, kendi kendine hak alma 
yetkisi ve olanağı tanınmayacağı» açıkça belirtilmiş
ti ama gelin görün ki, bu Hükümetin Başbakan Yar-
düîr.cîsı ve Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci adamı 
Sayuı Eyüboğîu, «Soyguna karsa tedbir almayan ban
ka şubelerinin kapatılacağım» beyan etmiştir. 

I Bu durum karşısında bu ne lahana turşusu, bu ne 
perhiz mi diyelim, yoksa Sadi gibi; «Mence guyem 
tangurem çeguyet», yani ben ne çalıyorum, tambu
rum ne sÖ3'îeyelİKî mi diyelim?.. Tercihini ve takdirini 
sizlere bırakarak hepinize saygılar sunarım. (AP sı-
ra'armdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eriş. 

Sayın Hüseyin Öztürk, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
I Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Daha çok bütçe üzerinde konuşmak isterdim, fa
kat Adalet Partisi sözcüsünün ve şimdi konuşan ar
kadaşımın konuşmalarından sonra bazı noktalara de
ğinmek; gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak isti
yorum. 

Önce, 1978 mali yıh Bütçe kanunu tasarısının 
ulusumuza, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını di
liyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

Geride bıraktığımız 3,5 yılda Sayın Demirel'in 
yönetimindeki Cephe Hükümetleri, Devlet aygıtım 
yasa dışı tutum ve eylemleri ile onarılması zor çö
küntü ve yıkıntılara uğratmıştır. Devlet bütünlüğünü 
yok etmek için üç ortak cepheciler; mantık, yasa ve 
çağ dışı her yola başvurmuşlardır. 12 Mart dönemi 

j ile su yüzüne çıkan yasa ve insanlık dışı Amerikan 
işkence sistemi ve yöntemleri, ister «Kontr - Gerilla» 
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deyin, isterseniz «İşkence sevenler dernekleri, cemi
yetleri» deyin; akla ve insanlığa sığmadık eziyetler 
yapmışlardır bu milistin çocuklarına. 

İşkence ve komando kamplan, çağ dışı ideolojik 
kuruluşlar yaratmak hep Cephe Hükümetinin yüz 
karası eylemleri olarak ortadadır. Bunların her biri 
el altından toplama egemen olmak için, işkenceci fa
şist yöntemler uygularken, diğerleri dini siyasete alet 
ederek demokratik ve laik Cumhuriyeti yıkmak için 
ülkenin bazı kesimlerinde mezhep kavgalarını oluş
turmaktan geri kalmamışlardır. 

Memur kıyımı; Cephe İktidarı ve Demirel ikti
darı döneminde yapılan memur kıyımı, Cumhuriyet 
kurulduğu günden beri yapılan memur kıyımına 
denktir. 

Vurgunculuk, rüşvet, soygunculuk, karaborsacılık, 
pahalılık, sömürücülük görülmemiş şekilde ülkeyi 
sarmış, dar gelirliler bir açlık savaşı vermişlerdir bu 
dönemde, 

Enflasyon, devalüasyonlarla para değerini düşü
rüp, halkımızı geçim sıkıntısına sürüklerken, Cephe 
Hükümetinin el altından yetiştirdiği cinayet manga
ları 436 gencin ölmüne sebep olmuşlardır. 

Hâlâ yerleştirdikleri ve yetiştirdikleri bu cinayet 
çeteleri ve yöneticileri işbaşında dururken, üç haftalık 
hükümete «İşte siz de anarşiyi önleyemediniz, ölüm
leri önleyemediniz» diye sesleniyorlar. Hatta biraz 
ileri giderek sapık bir ruh, sapık bir anlayışla ülke 
içinde bir iç harpten bahsedecek kadar ileri gidenleri 
var. 

Evet, bir kurtuluş savaşı vermişlerdir bunlar. Ki
me karşı vermişlerdir?.. Kendi dindaşlarına, kendi 
soydaşlarına karşı vermişlerdir. Onlara işkence ede
rek ve onların haklarını elinden alarak bir savaş ver
mişlerdir ki, bu yüz karası savaş bir daha bu ülkede 
görülmeyecektir inşallah. 

Hele, insanlık dışı işkenceleri kendi soydaşlarına 
uygulamakta bir sakınca görmeyen ruh yapışma sa
hip insanlann, bugün kalkıp memlekette derhal bir 
asayiş düzeni istemelerinden, hakikaten insan bu 
akıllardan bu düşüncelerden şüphe ediyor. 

Türk Ulusuyla gittikçe bağlanm koparan, Millet 
Meclisinde suçlu ve beceriksiz tutumları güven oyla
masıyla tespit edilen, Hükümetten uzaklaştırılan cep-
hecilerin, suçluluk korkuları ve çığlddarına düştükleri 
ve bunun içinden çıkmak için de ona buna çamur at
ma hevesine kapıldıkları ise ayıplanacak bir iştir. Bu 
tutumları ancak suçlulukları artıracak, Yüce Divana 
gitmelerini kolaylaştıracaktır, 
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Atatürkçü, Cumhuriyetçi, gerçek aydınlara karşı; 
padişahçı, şeriatçı, ırkçı ve kapitalist emperyalizmin 
sözcülüğünü yapanlar, onların finansman gerçekleri
ni uygulayanlar, bugün Türkiye'de artut yerlerinin 
olmadığını bilmelidirler. 

Sayın Ucual, «Anarşinin kaynağı beynelmilel ko
münizmdir» diyor. Beynelmilel komüzim diye bir 
ideolojik sistem dünyada yok. Komünizmler var ve 
bunlar da bugün birbirleriyle çelişki halindedir, savaş 
halindedir. Önemli olan, okullarda, yurtlarda, sokak
larda gençleri vuran, faşist ideolojik kampa ayrılmış 
insanlann % 80'inin suçluluğu ortada iken, suçu şu
na buna atmaya gerek yok. Mahkemeler kararlarıyla 
ortaya koymuş, günden güne de gözler önüne bu 
çirkin olaylar dökülmektedir. 

Çağımızda ekonomi, sosyal ve siyasi düzende 
endüstri, sanayi ve enerjide, ulusal güvenlik ve dış 
politikadaki hızlı gelişim, ulusları büyük sorunlarla 
karşı karşıya bırakmıştır. Bilhassa, sanayileşmiş ülke
ler petrol ve hammadde fiyatlarındaki hızlı değişimleri 
pahalı enerjiye karşı, pahalı sanayi ürünleriyle denge
lerken, bizim gibi Cephe İktidarının yönetiminde az 
gelişmiş ülkeler ise ancak bunu enflasyonla, deva
lüasyonla karşılamışlar veya kişi enerjisini kısa yol
dan değerlendirmeyi bir çözür olarak seçenler, ya
bancı ülkelere işçi gönderme yolunu tutmuşlar veya 
borçlanma yöntemine başvurmuşlardır. Yazık ki, bu
radan gelen paraları da har vurup harman savurarak 
amacına ulaştınlmadığı için Türkiye bugünkü çıkma
za sokulmuştur. 

Bu ekonomik çıkmazlar yanında halkımızın çıkar
larına açıkça ters düşen, dikta ve sömürüye alabildi
ğince olanaklar yaratılmakta hiç bir sakınca görme
mişlerdir. Anayasa ve çağ dışı, devlet yönetimi bir 
tarafa itilmiş; soygun vurgun, sömürü, şeriatçılık, ırk
çılık, kurnazlık, çıkarcddt, sadistçe işlenen siyasi ci
nayetler cephe hükümetinin başlıca özellikleri olmuş
tur. 

Dinsel ve faşist irticamn gücüne sığman Cephe 
Hükümeti himayesindeki cinayet mangalanyla 430 
gencin ölümüne sebep olmuşlardır. 

Enflasyon ve pahalılığın ise dar gelirli vatandaş-
lanmızın ezilmesine etkisi devam etmiştir, 

Ashnda 1977 mali yılı Bütçesinin enflasyonist bir 
ekonomik temele dayandırılarak hazırlanmış olması, 
ülkeyi bugünkü darboğaza sokmuştur. Nitekim, 1977 
yılı Bütçesi üzerinde yaptığım konuşmadan birkaç pa
sajı aynen arz ediyorum ; 
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«1977, dış borçların anapara ve faiz ödemeleri yıl 
boyunca elde edilecek ihracaat, yani dış satım ve işçi 
dövizlerinden elde edilenlerin karşılığı kadar büyük
tü. Dış ahm, yatırımların temellerde kalmasına neden 
olmuştur. Çünkü döviz yok, ithalat yapılamıyor. Hele 
ekonomik bir planda birleşemeyen cephe partilerinin 
hükümet üyeleri bir hayli yarışa girerek, sayısı, yeri, 
konusu ve özelliği belli olmayan, dayanaksız yatırım 
girişimleriyle enflasyonist bir oluşumda daha da birle
şerek ülkeyi gerçekten bugünkü ekonomik darboğaza 
sokmuşlardır. Geçim sıkıntısı öbür taraftan ülkeyi 
sarmış, bugün dar gelirli vatandaş en büyük sıkıntı 
içindedir. 

Aslında 1976 yılında hayalci yatırım girişimleriyle 
halktaki tasarruf eğilimlerinin azalmasını, işsizliğin 
büyümesini, gelir dağılımının bozulmasını, tüm ekono
mik hesabın anlamsız kılınmasını, enflasyonu etkiler
ken, 1977 bütçesinin daha da büyük bir enflasyonu 
getireceği kaçınılmaz gözükmektedir» diyorduk o za
man. 

«Mal darlığı yaratılarak, fiyatların artırıhşı, sömü
rü düzeninin işlemesi için banka kredilerinin büyük 
sanayici, toptancı, ithalatçı ve döviz tahsisinden bel
li sayıdaki büyük firmaların faydalandırılması nede
niyle pahalılık, dar gelirlileri ezerken bu sömürenler 
biraz daha sömürülerinde şişmanlayacaklardır» diyo
ruz. 

Ayrıca, «Cephe hükümetinin endüstriler arasında 
sağlayamadığı denge, iktisat politikasıyla, para poli
tikası arasındaki fiziki denge bozukluğu nedeniyle de 
para ve piyasa politikası iyi işletilemediği için de fi
nanse edilecek imkânların yetersizliği nedeniyle de ya
tırımlar gerçekleştirilemeyecektir» diyoruz. 

Şimdi ise 1976 mali yılı.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hiç bir şey 

anlayamadım bunlardan. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Biraz okur

sanız anlarsınız. Kültürünüz kafi değil tabi. 
«1976 mali yılı yatırımlarıyla başlayan ve gittik

çe artan maliyet artışı, 1977 yılı Bütçesini etkilemiş, 
1977 yıh Bütçesindeki anormal maliyet artışları da 
1977 Bütçesindeki asgari finansmanı karşılama zor
luğu ile ülkeyi karşı karşıya getirmiştir, döviz dar
boğazını yaratmıştır. Bu sonuç petrolde, ham maddede 
ve sanayi ürünleri, dış alımı olanaksız kılmıştır. 

Bu zorluk nasıl giderilecektir?.. 7 milyar dış borç 
nasıl ödenecektir?... 1977 yılında çoğalan gelir dağı
lımındaki dengesizlik, işsizlik, enflasyon, şiddetli zam
lar ve gayrimenkul fiyatlarındaki artışlar 1978 yılı 
Bütçesinin bir ayakbağı olarak görülmektedir. 

Cephe döneminden kalan bu kötü mirasa karşın, 
görüldüğü kadarıyla 1977 mali yılı Bütçesi enflasyon
la mücadele bütçesi olarak görülmekte, böyle bir 
özellik taşımaktadır. Kamu harcamalarının tasarrufla 
finanse edilmesi, hayalci olmaması, ülkenin ve çağın 
koşullarına göre, düzenlenmiş olması görülmektedir. 
Vergi sistemindeki bozukluğun giderilmesi, tüketici
nin örgütlendirilmesi, etkin bir kalite kontrol sistemi
nin kurulması, meslek kuruluşları arasında daha iyi 
ve daha iyi bir denetim sisteminin yaratılması, üre
tici bir eğitim politikası, verimli çalışma, huzurlu ve 
sosyal bir düzen kurulması, bilhassa israfın önlenme
siyle tutumluluk alışkanlıklarının geliştirilmesi gibi 
özelliklerin bütçede yer almış olması takdirle karşı
lanmaktadır. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Özrürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamamlıyo

rum. 
Bu görüşümüzün bütçede tahakkuk etmesini, bu 

tespit edilen gerçeklerin Türkiye'yi bugünkü çıkmaz
dan kurtarılmasında gerçekten değerli Bakanın ve 
çok yetkili gördüğümüz bu Hükümetin başaracağı 
inancıyla hepinize saygdar sunuyorum, teşekkür edi
yorum. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztiirk. 
Lehte, Sayın Mehmet Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Belki bir yanlış anlama oldu; «Kendi soydaş» 

tabiri yerine kendi soydaşını dejenere eden, yani 
Türklüğü dejenere eden. Bu itibarla, Türkiye'de bir 
cephe oluşumunu sağlayan, ne idüğii belirsiz, Türk
lüğü tekeline alanlar, Türklüğü dejenere eden ve 
Türklük mikrobu olduğunu beyan ederim. Bu iti
barla, onlar kendi soydaşlarına değil, kendilerinden 
olmayan Türk soydaşına zulüm ettiklerini, burada bu 
şekilde açıklamak isterim. Değerli arkadaşımın aynı 
kastı taşıdığı ümidindeyim. 

Değerli senatörler; 

Türk soyu, düşmanla karşı karşıyadır: Direkt, 
endirekt. Şimdi endirekt; düşmanın aleti olanlar, 
Türkiye'de Türklüğü tekeline alanlar, Müslümanlığı 
tekeline alanlar, Mevlâna'yı alıp Amerika'da propa
gandasını yapıp Türkiye'de kökü dışarıda olan bazı 
mihraktan Türkiye'deki çıkarlarını sağlamak için 
kullananlar. İşte bunlar endirekt; yabancı, düşman
ların aleti, uşakları; bunlar Türk olamazlar, Türklüğü 
tekelinde tutanlar; geçen devre arz etmüştim, Ötügen 
Dergisi ve o dergi etrafında oluşanlar. Eğer Milli-
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yetçi Hareket Partisi, o dergiden kendisini tecrit et
mediği takdirde topuyla beraber Türk düşmanı ola
rak ilan ederim. Çünkü Ötügen Dergisinin hezeyan
larını geçen birleşimde huzurunuzda arz etmiştim. 
B!Î yabancı müellifin «Kürdistan Devleti» sloganını, 
Türkiye'de aynı şekilde Sayın Cevdet Sunay'ın bir 
gezisi nedeniyle dile getirmiştim. Açık meydanda. 
Meydanda, açık ve seçik. Mahkûm da oldu. Rah
met caiz mi değil mi? Bilmem, mahkûm da oldu. 
Mesele, iktidar meselesi değil; Türkiye'de kimin sol, 
kimin sağ... 

Değerli arkadaşlarım; 
Cepheyi Adalet Partisinden tecrit ederim. Adalet 

Partisini de çok huzursuz etmişti. Yani, bir hilkat 
garibesi doğuran bir anormal bir hamile kadına ben
zetirdim Adalet Partisini; rahata kavuştu, Cepheyi 
mündefi etmekle. O Cephe, Adalet Partisi demek 
değildir. Adalet Partisini tenzih ederim. Cephe bir 
muzırrat kaynağıydı. Türkiye'de, ihanet-i vataniye 
içinde. Bunda gerçek, iki kere iki dört gibi. 

Bu itibarla Cephe zihniyetine karşı çıkanlar, bili
yor musunuz? <On, on iki arkadaş, İstanbul Hükü-
tinden Kuvayı Milliyeye gelen değerli Fevzi Çakmak 
ve değerli Atatürk'ün kadroları gibidir ve 1921 Hü
kümeti kadar şereflidir. Bu gelen arkadaşların dav
ranışı. Çünkü, Cephe muzırratının Rum muzırratın-
dan hiç farkı yoktu. Adalet Partisini tenzih ederim; 
rahatlamıştır Adalet Partisi. Bu itibarla, Milliyetçi 
Hareket Partisinin Genel Başkanı, «Ben, Nihal At-
sız'ın hezeyanları Ötügen Dergisi ve o camia, ırkçı
larla ilgimiz yoktur, onları tasvip etmiyoruz.» derse, 
tenzih ederim, özür dilerim. Nasıl ki, Cumhuriyet 
Halk Partisine «Komünistlerle ilgimiz yoktur de
yin» diye beyanat verdirmek istiyorsunuz. Komünist 
kadar, daim müptedi. Komünizm bir panter gibi 
tehlikeli hepimiz için; diğeri veba faresi; ikisi de 
hayvan. Bu nedenle... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat; acaba 1978 Bütçesine 
kadar iner misiniz? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Anarşik 
olayların kısır kafalardan sudur ettiğini arz etmek 
isterim. Kısır kafaları bu şekilde dile getirmek isti
yorum. Sayın Başkanım. 

Değerli senatörler; 
Fikir özgürlüğü nedir? Bundan rahatsız olan 

kısır kafalara şunu söylemek isterim. Fikir özgür
lüğü evvelâ bir fikrin oluşması, yani imkânlar âle
minin yaratılması, kaynağa girilmesi; kütüphanesi, 

aracı ve o fikri öğrenmek için kovuşturma tehdi
dinden azade kılınması lâzım; bu, birinci aşama. Bu, 

! yeterli değil. 
İkincisi, o fikrin davranış içerisinde, yani suç ol

madan, sokağa gitmeden; mesela propaganda sol 
cephede önemlidir; ama sağ cephede propaganda 
yoktur, reklâm vardır, ticari nitelik taşır, para ile 

i insan transfer edilir orada; ama solda reklâm yok
tur propaganda vardır, çünkü fikrin kamuoyuna in
tikaline propaganda denir. Bir fikri basmakalıp, ol
duğu gibi söyletmek, faşizan bir zihniyetle, ona rek
lâm denir, tşte sağ, belli çdtar çevrelerinin, bir 
çorabın reklâmının yürüyüşünü yapan zavallılar gibi
dir bir sağ cephenin kadrosu; onu tutan Güvenlik 
Kuvvetleri de öyledir. Bu itibarla, Türiye'deki sağ 
cephenin muzırratına gömülmüş bir sağcılığı ben 
sağ olarak kabul etmem, sağın da kendine göre 
bir düşünce tarzı vardır. 

Saniyen, fikir oluşmasını, fikirin davranışlarla iza
hından sonra bunun bir siyasi parti şeklinde taazzuv 
etmesi lazımdır, tşte fikir özgürlüğü budur. 141 -
142 nci maddeler hakkındaki bütün tadilleri ben Büt
çe ve Plan Komisyonunda dile getirmiştim; Adalet 
Bakanlığı Bütçesinde de burada dile getireceğim ay
nen. Bunu böyle düşündüğümüz takdirde soldaki ve 
sağdaki cinayetim işleyen militanların hepsi yabancı 
ajanlara alet olduğunun idrakine varmış olurlar. 

Sağdaki cinayet işleyenler kimlerdir, biliyor musu
nuz? Türkiye'de bir diktatör taslağının uşağıdır on
lar, zavallı, bilinçsiz. Soldakiler ise, mesela «Kürdari 
azadi» diyen, dışarıdaki, Türkiye'de bir Ermeni Dev
leti kurmak isteyenlerin aleti durumundadır, o da bi
linçsizdir. Bu itibarla bunları bu şekilde mütalaa et
mek, bu dengeyi sağlamak lazımdır. 

Biraz evvel bir avukata, Sayın Valimiz Naci Boz-
kurt ile beraber yemek yedirdik; o Avukat, Hazinenin 
aleyhinde milyonlarca tazminat davası vermiş, onun 
takibi için gelmişti. Haksız yere Muhtıradan sonra 
tutuklanan solcu gençleri... Bu basiretsizlik kimin? 
Herhalde Muhtıra Hükümetinindir. Muhtıra Hükü
metinden sonraki Cephe oluşumunundur. Halen on
dan medet bekleyen zavallılarındır. Muhtıranın, CIA' 
nın bir aleti olduğunu iddia eden Adalet Partisinin 
bazı yöneticileri, bugün aynı zihniyete, Türün'e sı
ğınma sevdası içinde kontrgeriHa gibi lüzumsuz keli
melerle polemiğe girmektedirler. Türkiye'de, Türk 
Ordusunun bu konularla ilgisi yoktur. Türkiye'de 
MilK Emniyeti alet ederek Orduda görev almış olsun 
olmasın, örfi idare, Ordu demiyorum, örfi idarede, 
Orduyu ilzam etmez, Ordu ile ilgisi yoktur, ama bir 
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örfi idare kumandanının yahut da yetkilisinin, MilM 
Emniyet yetkilislnrn meczubane suç işlemesi, bunun 
açığa çıkarılması Türk Ordusu ile yakından uzaktan 
ilgisi yoktur. Çünkü, Türk Ordusuna 27 Mayıs'tan ev* 
ve! hakaret ederek iktidara gelen o zamanki slogan
ları biliyoruz. Şimdi riyakârları ve kendisine muha
rebede muhabere sınıfının köpeği gibi, riyakârlık ya
panları Türk Ordusu tutmaz. Türk Ordusu, kişiliği 
olanları tutar. Bu İtibarla Türk Ordusuna ikide bir, 
bir yüzbaşı, bir validen, bir profesörden üstün gören, 
hatta Senato Başkanına bir suikast yapıldığı zaman, 
onu görmeyip de bir yüzbaşıya yapılan suikastı bura
da söyleyen riyakârın aşağılık kompleksini Türk Or
dusu çoktan sezmiştir. O bilir banları. Ona bir uşak 
nazanyla bakar ve onlardan değil Türk Ordusu, Türk 
milleti de iktidar beklemez ve iktidar olamazlar da, 
hiç bir zaman olamazlar. Çünkü iktidar olsa, kendi 
iradesiyle iktidarı devreder, milletin iradesiyle iktida
rı devreder. Milletin iradesiyle iktidarın devredilme-
mes'nin nedeni bu. Ama Cumhuriyet Haîk Partisi 
reyle iktidara gelmemiştir.. O zaman otoriter bir sis
temdi, Bunun izahı var. Atatürk devrinde otorite sis
temdi, tek partiydi. Eğer tenkit ediyorsanız, Ataiürk'ü 
de tenkit edin. Ha, Atatürk'e hep beraber saygı du
yacağız, onun kadrosunun devresini kötüleyeceğfz.. 
Bu da riyakârlığın danjskasıdır, yani riyakârlığın küb-
rasıdıv bu da. 

İşte, sağ cephenin içinde bulunduğu kompleksler 
budur. Adalet Partisinde bunu düşünen çok değerli 
kimseler vardır. Hatta Adalet Partisinin tabanında, 
Cumhuriyet Haîk Partisfnin çok milletvekili, senatör
leri sağda bırakacak kadar da devrimci solcu arkadaş
lar da vardır. Bu itibarla, parti politikası dışında de
mokratik sol sloganı. Atatürk sağ huduttur, ileriye de
miştir; ama ileri mi dersiniz, sol mu dersiniz ne der
seniz deyin budur. Bunun dışında, gelecekteki kuşak
lar bunun dışında kalan dedelerim gizleyeceklerdir, 
onlarla hicap duyacaklardır. Bu itibarla, biran evvel 
kendimizi toplamamızı değerli Adalet Partili arkadaş
lara arz etmek isterim. 

Anarşizm diyorlar. Tarihi şartlan ne olursa olsun 
defletin ortadan kaldırılmasını savunan ideolojiye 
anarşizm denir. Yerleşmiş bir iktidarın sistemli bir 
şekilde reddedilmesi doktrinleri vardır; mutlak hürri
yet Mesela sofistler eski Yunanlılarda anarşizmi sa
vunurdu. Hıristiyan anarşizmi vardır, ferdi anarşizm 
vardır, komünizm anarşizmi vardır. Bunlar artık ça
ğın dışında kalmıştır arkadaşlar. Çağ dışı sloganlarla 
güneş sıvanamaz, yani o balçıkla, o kirle güneş sıva-
namaz. 

Bakın, anarşinin Ceza Kanununda tipik bir mad
desi vardır. Hukukça arkadaşlara savunuyorum, hiç 
dile getirmediler. Sayın senatörler, istirham ediyorum, 
hukukçu arkadaşlarımıza arz ediyorum. Türk Ceza 
Kanununun 168 nci maddesi, gayet sarih; «Her kim 
Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 149 ve 
156 ncı maddelerinde yazdı cürümleri işlemek için 
silahlı cemiyet ve çete teşkil eder yahut böyle bir 
cemiyet ve çetede amirliği ve kumandanlığı veya hu
susi vazifeyi haiz olursa 10 seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur.» 

Dev - Genç kuruldu. İşte bu cemiyet tam buna 
göre. Hiç suç istemeseydi buna göre 10 seneye mah
kûm olurdu ileri gelenleri. Suç işlemişse; adam öldür
mek, banka soymak buna ilave edilir, 

Şimdi, 141 nci maddenin son fıkrası idam cezasını 
amirdir. Adamlar zaten «Komünistiz» dediler. Ma
demki, öyle 141'den niçin muhakeme edilmedi?.. 146' 
ya getirdiniz de rahmetlik Menderes'e yoldaş yaptınız. 
O halde, Talat Aydemir, rahmetlik Menderes, rah
metlik gençler üçü de yoldaş, aynı maddeden asılmış. 

îşte, böyle karar olmaz arkadaşlar. Eğer idam et
mek istiyorsamz aklı başında, Eîverdi'nin muhakeme
si adli tarihimizde bir yüz karasıdır. İşte bunu söyle
mek isterim. Bu, Türk Ordusunu ilzam etmez. Örfi 
idare ayrı şeydir, yargı ayrı şeydir, Türk Ordusu ay
rı şeydir. Ama Türk Ordusuna, mahalledeki zavallı 
bir çocuğun jandarmadan korkar gibi, aynı zavallı 
sağcı kanat, ister parlamenter olsun, ister Başbakan 
olsun, Türk Ordusuna öcü nazarıyla bakarsa bu dal
kavukluğu, bu riyakârlığı Yüce Orduya yaparsa, o 
zaman Yüce Ordunun Parlamento emrinde olduğu 
gerçeği tahakkuk etmez,. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — İşte arkadaş
lar, bu kürsünün, bu çatının altına gelen kimse mil
li iradeyi temsil ettiğini, Yüce Türk Ordusunun da 
üzerinde olduğunun idraki içerisindedir. Ama sağ 
kanat, özellikle Sayın Süleyman Demırel'de aşağılık 
kompleksi onu, o üstünlüğe getirmeye manidir. Hele 
Milli Selâmet Partisi; yıllar boyu karakolda dayak yi
ye yiye bugün için bu kompleksin peşindedir. Bu iti
barla komplekslerle iktidar olunmaz. Cumhuriyet 
Halk Partisi dikta yapmışsa Atatürk devrinden gelir 
başlangıcı. Sevabıyla günahıyla ona aittir. Yüce Türk 
Ulusunun tek kurucusu, devletinin kurucusu Atatürk'e 
dalkavukluk yapacaksın, kanunu çıkaracaksın, devrini 
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kötüleyeceksin. Buna küçük çocuklar güler. Hatta öte
de sağcıların bu hezeyanlarına küçük çocukların bir-
şeyleri gelir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
Sayın Cihat Alpan, buyurun. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın senatörler; zorunlu sebepler yüzünden, Bütçe 
Karma Komisyonunca ancak 21 Ocak tarihinde gö
rüşülmesine başlanan 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Hükümetli güç bir 
yasama göreviyle karşılaştırmış bulunuyor. 

Bu göreve ilişkin görüşlerimi açıklamadan önce; 
Bütçe Kanunuyla birçok yönlerden bağlantdı olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin durumuna ve son 
Hükümet değişikliğine, Hükümet Programı üzerinde 
konuşma fırsatı bulamadığım için, kısaca temas et
mek istiyorum. 

5 Haziran Genel Seçimlerinin yenilediği Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, 11 Aralık Yerel Seçimlerinin 
sonuçları alınıncaya kadar geçen 6 aylık sürede, ülke
mizin her alanda giderek ağırlaşan ve bunalıma dö
nüşen şartlarına rağmen, normal çalışmasına girmek
ten aluconnıuştur. Dolayısıyla yeni bir yasama dö
neminin başlangıcında azami derecede değerlendiril
mesi gereken bu çok önemli süre maalesef boşa geçi
rilmiştir. 

Nihayet, Parlamento denetiminin gensoru yön
temini bu defa tam zamanında ve gereğince kulla
nan Millet Meclisi, İkinci MC Hükümetinin görevini 
sona erdirmiştir. 

Bu sonucu sağlayarak, Parlamenter demokratik 
rejimimize yeni bir güven, devletimize taze bir güç ve 
saygınlık kazandıran Millet Meclisinin sayın üyeleri
ne yürekten tebriklerimi sunarım. 

Milletimizce iyi karşılanan bu gensoru sonucunun, 
süratle değerlendirilmesi suretiyle kurulan Üçüncü 
Ecevit Hükümetini de en iyi temennilerle kutlarım. 

Ülkemizdeki gerginliği ve karamsarlığı azalbğı 
açıkça görülen bu hükümet değişikliğinin politik yön
leri nedense hâlâ tariışmyor. Fakat, bu olguyu küçült
meye ve gerçekleşmesinde etken olan sayın milletve
killerini, partilerindeyken kendilerine düşen uyarma 
görevlerini içtenlikle yaptıkları halde yermeye devam 
etmek, Milletimizce hoş görülmüyor artık. Çünkü, 
bundan yalnız yerenler ve yerilenüer değil, ülkemiz de 
yara almaktadır. 

Olanlardan bıkkınlık duyan ve huzurun özlemi 
içinde bulunan Milletimiz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisiyle Hükümetten: 

Ülkede güvenlik sağlanmasını, 

Dayanılmaz derecede artan iktisadi ve sosyal sı
kıntıların azaltılmasını, 

Çıkmaza sokulmuş dış ilişkilerimilzin çözümlenme
si yolunda cesaretli ve insiyatifli girişimlerde bulunul
masını, 

Bütün kamu hizmetlerinin adaletli ve istikrarlı ola
rak yürütülmesini, 

Bekliyor. 

Bunların başarılması için de; Hükümetin kurulma
sına kaynak, çalışmalarına destek olan partilerimizin 
ve parlamenterlerimizin sıkı işbirliği yapmalarım, ik
tidar ve muhalefet partilerince de, iyi niyetle başlatı
lacak ve samimiyetle sürdürülecek diyaloglarda 'bulu
nulmasını istemektedir. 

Sayın Başbakanın, bu bekleyiş ve isteklere uygun 
bir ortam ve tutum sağlamak içjin yaptığı açıklama
lar; Hükümet ile partisi ve grupları arasındaki ilişki
leri düzenlemek ve ahenkli olarak yürütmek uğrunda 
sarfettiği gayretler, polemiklere girmeyerek Hüküme
tin inandırıcı ve güvendürici olması yolunda gösterdiği 
basiret ve Sayın Bakanların da kendisime uymaları, 
genel bir takdirk izlenmektedir. Bu hava korunmalı
dır. 

Sayın senatörler; 
1978 Yılı Bütçe Kanunu tasarısının hükümet de

ğişikliği dolayısıyla iktidar ve muhalefet partilerinin 
gruplarını çelişik duruma düşüren genel neticelerini 
şöyle sırayabilirinı : 

1. 1978 Yıh Bütçesi, adeta temelsiz olarak hazır
lanmıştır; çünkü 1977 Yıh Bütçe§i, Birinci MC Hü
kümetince seçimlerin öne alınması telâşına girildiğin
den ciddi bir tutum ve sürekli bir denetim altında uy
gulanamamış, aksine yapısının imkânlarını ve özel
liklerini iyi bilen Hükümet ortakları tarafından bir 
seçim ve politika aracı gibi kullanılarak kapsadığı 
hizmet programlan dışında büyük portreli bazı uygu
lamalara götürülmüştür. 

Ayrıca, geçen eylül ve ekim aylannda Bakanlar 
Kurulunun zorunlu olarak aldığı seri halindeki ikti
sadi ve mali tedbirlere tabi tutulduğundan ve bir kı
sım hükümleriyle tertipleri de, Cumhuriyet Halk Par
tisinin açtığı dava sonucunda Anayasa Mahkemesin
ce iptal edildiğinden, tutarlılık derecesini kestirmek 
güçleşmiş ve 1978 Yılı Bütçe Kanunu tasarısının ha
zırlanmasına mesnet teşkil edecek belli bir zenıin 
olma niteliğini de kaybetmiştir. 
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2. 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilâtının Kurul
ması Hakkındaki Kanunun 14 ve 15 nci maddeleriy
le bunların uygulanmalarına göre, 1978 Yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının hukuken sakat olduğu ileri sürül
müştür. Zira, İkinci MC Hükümetince, tasarının, içe
riğine ve esaslarına uydurulması gereken 1978 Yılı 
Programmm dayandırıldığı Dördüncü Beş YıIKk 
Kalkınma Planı, 77 sayılı, uzun vadeli planın yürür
lüğe konması ve bunların bütünlüğünün korunması 
hakkındaki Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tasvibinden geçirilmemiştir. 

Mezkûr Plan ve Program dökümanîanyla bunları 
tamamlayan «Uzun dönemli kalkınmanın ve Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planının temel hedefleri» ve 
stratejisi ve «1978 Yılı Programmm uygulanması, 
koordinasyonu ve izlenmesine dair karar» hakkındaki 
Bakanlar Kurulu kararnameleri ancak 28 ve 30 Ka
sım 1977 tarihli Resmi gazetelerle yayımlanabilmiş 
ve hepsi, tasarı ile birlikte 30 Kasım günü Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulmuştur. 

3. Bu durumu mezkûr kanunlarla uygulamalara 
aykırı bulan ve o sırada ana muhalefeti teşkil eden 
Cumhuriyet Halk Partisi, tasarı kanunlaştırılacak 
olursa Anayasa Mahkemesine başvuracağım açıkla
mıştır. Fakat vaki olan siyasi tecelliye bakın ki; Üçün
cü Ecevit Hükümeti kurulunca, 1978 Yılı Bütçe Ka
nunu çıkarmak sorumluluğu doğrudan Cumhuriyet 
Halk Partisine yüklenmiştir. 

4. Diğer taraftan tasarı ile plan dokümanlarının 
uyumluluğunu inceleyen Bütçe Karma Komisyonu, 
bunun sağlanmamış olduğu kanaatına varınca, Hü
kümet Programını da dikkate alarak plan doküman
larını geri göndermeyi kararlaştırmıştır. Bu karar 
doğrudur. 

5. İşte bu yolda oluşan durum hükümet ile ik
tidar ve muhalefet grupları için çelişik bir tecelli ya
ratarak önümüze güç bir yasama görevi koymuştur. 

Bu karmaşıklık, tasarının yasalaştırılması için, 
hepimizden aynı yönde bir anlayış, Bütçe Karma Ko
misyonunca da dikkatli ve hesaplı bir çaba gösteril
mesini gerektiriyor. 

Bu görevi, Anayasanın bütçe konusundaki zaman 
ilkesine göre bir marta kadar başarmak isteyen Hü
kümet ve Bütçe Karma Komisyonu, 1974'de Birinci 
Ecevit Hükümetinin benzer şartlar içinde geçirdiği 
tecrübeyi de dikkate alarak gerçekçi davranıp, Hü
kümet Programına ve yapısına da uygun olmayan ta
sarıyı kabullenmek zorunda kalmışlar ve görüşmeler 
sırasında yapılacak değişikliklerle tedvin yoluna gıdi-
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ien Bütçe Kanununu, mali yıl esnasında kararlaştırıla
cak yeni politikalara ve düzenlemelere göre çıkarıla
cak ek kanunlarla kuvvetlendirmeyi tercih etmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Hükümeti, kendi 
görevleri için mart başında serbest bırakacak, türlü 
sıkıntı ve değerli zaman kaybım önleyecek olan bu 
tercih, duruma ve Devletin devamlılığı konusundaki 
geleneklere de uygundur. 

Ayrıca, uzun vadeli kalkınma planının bütünlü
ğünü ve devamlılığım bozacağı tartışılan bu defaki 
savsaklamanın, ilerisi için fena bir misal teşkil etme
sini önlemek ve tasarıyı 91 sayılı Kanun karşısındaki 
sakatlığından kurtarmak maksadıyla Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planına ilişkin dokümanların, Hü
kümetin de düşündüğü ve Programında belirttiği gibi 
yeniden düzenlenmesini ve bütçe ile uyumlarının 
sağlanmasını öngören Karma Komisyonun aldığı 
son karan da yerinde buluyorum. 

Bu suretle, 1978 yılını bir toparlanma ve Dördün
cü Beş Yıllık Plan dönemini dört yıla indirecek bir 
Jıazırhk yılı olarak değerlendirecek mezkûr karann 
yasalaştınlması için yapılacak işlem, 77 ve 91 sayılı 
kanunlarla da irtibatlandırılarak bu kanunların, uy
gulanmalarla meydana çıkan boşluklarını ve zayıf-
lıklannı gidermek fırsatını da verecektir. Hükümet
ten bu fırsatı kullanmasını bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 

Tasarının aynntılanna girmeyeceğim. Buna mu
kabil, her yıl ilgisi azalan bütçe çalışmalannı kuv
vetlendirmek ve bütçe uygulamalarım etkili bir de
netim altında bulundurabilmek için, bazı düşünce ve 
önerilerimi arz etmek istiyorum. 

1. Geçen yıl Danışma Kurulumuzda, götürü 
işler biçiminde görüşülerek oluşturulduklan ileri sü
rülen bütçe kanunlannın bir yıl geçerlik taşıyan ken
dilerine özgü nitelikleri de dikkate alınarak, daha pra
tik bir mekanizma ve yeterli bir süre içinde daha et
kin bir cereyan tarzına bağlanacak yeni bir yöntem
le Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirilmesi tar
tışılmış ve bu konuda girişimde bulunmaya niyet 
edilmişti. Bendeniz de keyfiyeti Milli Savunma Ba
kanlığı Bütçesi görüşmeleri sırasında burada arz et
miştim. 

Bildiğiniz gibi bu niyet, Anayasa ile İçtüzüklerde 
değişiklik yapılmasını gerektirdiğinden; ancak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Ortak Divanınca benim
sendiği ve partilerimizin de katıhşlan ve katkıları sağ
landığı takdirde gerçekleştirilebilir. 
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2. Teracîi, bütçede birlik ilkesi ile Hükümet ve 
yıllık kalkınma programları üzerinde kurulan ve cari, 
yatırım, transfer harcamalarım kapsayan program -
bütçe sistemi hâlâ bir sağlamlığa ve uygulama kolay
lığına kavuşturulamamıştır. 

Bazı ülkelerde olduğu gibi, bütçenin, cari harca
malar bütçesi ve yatırım bütçesi olarak ikiye ayrıl
ması, bizde de incelemeye ve denenmeye değer bir 
önem kazanmıştır. Çünkü, gelişme halindeki ülkeler 
için, yatırım bütçelerinin lehinde söylenenler, aley
hinde söylenenlere göre daha ağır basmaktadır gi
derek. 

BAŞKAN — Sayın Alpan, bir dakikanız var. 
CİHAT ALPAN (Devamla) — 3. Genel Muha

sebe Kanunu, katma bütçeli kuruluşların giderlerini 
özel giderleriyle karşılamaları yolunda bir kural koy
muştur. Halbuki, bu kural, mezkûr kuruluşlann pek 
çoğunda uygulanamadığından bütçeden tahsisler ya
pılarak Devlet gelirlerinin rasyonel olmayan bir bi
çimde bölünmesine yol açmaktadır. Bu sebeple, kat
ma bütçe uygulamasının sürdürülmesi için, gerçek 
bir zorunluk olup olmadığı incelenmelidir. 

Zaman bitimi dolayısıyla metnin bazı kısımlarım 
çıkarmak gereğini duydum. Sonunu bağlayıcı olan 
paragraf lan arz ediyorum : 

— Bütçe Karma Komisyonunun Sayın Başkanı, 
tasarı metninden Anayasaya aykın hükümlerin çıka-
nldığım ifade etti. Anayasa Mahkemesinin bu konu
daki bağlayıcı kararlarına uyulduğunu gösteren bu 
işlemi öğrenmekle sevindim. Çünkü, bu hususun ye
rine getirilmesi için senelerdir sarfettiğim gayreti ha
tırlarsınız. Fakat, bütçe kanunu tasansına belediyele
rin Hazineye olan borçlarım kaldıran bir hüküm ila
ve edildiğinin açıklanması ise sevincimi azalttı. Büt
çe kanunu ile ilgili görülmeyen bu hükmün, Anaya
sanın 126 ncı maddesine uymadığım sanıyor ve Büt
çe Karma Komisyonunca bir daha tartışılmasını öne
riyorum. 

Belediyelerin borçlarını kaldırmak veya konsolide 
etmek için, daha önceleri de yapıldığı gibi, ayrı bir 
kanun çıkarılmasına girişilmelidir. 

Hele belediyelerimizi, özel idarelerimizi ve köy
lerimizi çektikleri mali ve maddi sıkıntılardan tama
men ve sürekli olarak kurtarmak istiyorsak, politik 
mülahazalardan sıyrılıp yeni bir mahalli idareler ge
lir kanunu çıkarmak gerekir kanaatındayım. 

— Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) REMO 
programlarının ödenekleri gibi, kuruluşlanm geliştir
mek, yatırımlarını gerçekleştirmek, hizmetlerini ba
şarmak yolunda büyük çabalar harcayan... 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Saym Alpan; bir 
cümle ile bağlayınız. Rica ediyorum. 

CİHAT ALPAN (Devamla) — Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
yatırım programlarının ödenekleri de, ülke güvenliği
nin sağlanmasına birinci derecede önem veren Hü
kümet Programının bir gereği olarak, geçen yıllarda 
olduğu gibi, Bütçe Karma Komisyonunca önerilen 
% 5 kesintinin dışında bırakılmalıdır. 

Son günlerdeki tartışmaların etkisi dışında görev 
yaptığına inandığım Bütçe Karma Komisyonunun bu 
hususu da, bir daha gözden geçirmesini dilerim. 

Sayın senatörler; 
Sözlerimi bitirirken, İ978 yılı bütçesinin ülkemize 

yararlı olacak bir tasarruf zihniyetiyle kullanılmasını 
diler, tasarının Hükümet Programına ve Hükümet 
yapısına uydurulmasını sağlamak, sosyal içeriğini ve 
ödeneklerini imkânlarımız ölçüsünde artırmak, için 
çok hızlı ve yorucu çalışmalar yapmış ve tasarıya de
ğerli katkılarda bulunmuş olan Bütçe Karma Komis
yonuna ve hepinize şükranlanmı ve saygılarımı su
narım. (Cumhurbaşkanınca SÜ, CHP ve MiUii BirKk 
Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Alpan. 

Saym Ahmet Yıldız, kişisel son söz; buyurunuz. 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Saym Başkan, 
sayın senatörler; 

Çok yönlü ilginçlikler ve olağan dışıhklar orta
mında gerçekten ilginç olan bir bütçeyi görüşüyoruz. 
«Bütçenin sahibi kimdir?» diye sordum, yanımdaki-
ler de bana yanıt veremediler. Bütçe Komisyonunda 
öyle oldu; önce muhalefet partisi mensupları, «Biz 
buna karşıyız» dediler, ondan sonra, «Biz hazırla
mıştık bunu, öyleyse lehindeyiz» dediler. İktidar par
tisine mensup olanlar da «Zorunlu olarak savunaca
ğız» dediler, yasal dayanağını da Bütçe Karma Ko
misyonu oluşturdu. Bu yönlerine fazla dokunmuyo
rum. 

Sayın AP'li arkadaşımın Halkevlerine yönelttiği 
sözlere de kısaca konuşmamın sonunda değineceğim. 

Arkadaşlanm, siyasal bunalımı rejim bunalımına 
dönüştürücü, her yerde «Kent eşkiyalan» diye tanım
lanan saldırganlarla dayanışma halinde olmayan her
keste can korkusunu yaratıcı, anarşiyi süregenleşti-
rici, dış saygınlığımızı ayaklar altına serici ve çok 
yönlü yıkından alabildiğine hızlandırıcı bir dönem
den esenliğe kavuşma uğraşlarımıza olanak ve araç 
sağlama amacı için yararlanacağımız bir bütçeyi gö-
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riişmekteyiz. Bu bakımdan önce hastalıklara doğru 
tanımlamalar koymalı, onların yeniden depreşmeleri
ne olanak verecek nedenleri ve kötü alışkanlıkları 
iyice tanımalı ve ondan sonra da kalıcı, sağlıklı çö
zümler üretmeye çalışılmalıdır. 

Bütçenin rakamsal sınırlan içinde kalamayacak 
kadar bir rahatsızlık içindedir toplum. Onun için ben 
temel ilkelere ve politik yönlere değineceğim. 

Önce, içinde bulunduğumuz durum nedir ve onu 
oluşturan başlıca nedenler nedir? Bunun üzerinde dur
mak istiyorum. 

Yaşadığımız durum, sözcüklerin gerçek anlamı 
ile emperyalist güçlerin güdümündeki faşizmin açık
ça yürürlüğe konmak istendiği, çıkarcılığın azgınlaş-
tığı, Orta Çağın da gerisinde kalmış köhneliklerin 
yaşama egemen kılınmaya çalışıldığı ve Devlet yöne
timine yön verme savaşımım hızlandırdıkları bir dö
nemi kapatıp, onun yerine «Atatürkçü, anayasacı, 
çağdaş bir gidişi yapıtiama dönemine geçiş aşaması» 
diye tanımlayabiliriz, içinde bulunduğumuz ortamı. 

İktidarın hukuka başkaldırma hali, Devletin te
mellerinden ödün verme ve koparma yarışmaları, iş
galci parsellemeler, Avrupa Konseyinin deyimi ile 
«İşkence ve cinayetlerin resmi Devlet politikası ha
linde görünümü alması», kardeşi kardeşe kırdırma 
kampanyası ve bugünkü geçiş aşamasını başarısızlığa 
uğratmak için de azgın bir savaşıma kalkışılması, 
kapanmasına çalıştığımız dönemin doğal sonuçları
dır. Bunlar doğal sonuçtur. Çünkü, geçmiş Cepheci 
İktidar hangi ülkede olsa ya da ona benzer bir ikti
dar hangi ülkede olsa, bu karşılaştığımız durum en 
az kötüsü olur, daha kötü durumlar oluşabilirdi; 
Türkiye'nin olgunluğu durumu bu kertede tutabilmiş-
tir. 

Arkadaşlarım, sona erdirilmesi için akıl almaz en
gellemelerin sürdürüldüğü dönemin hastalıklarının te
davileri ve bir kez daha depreşmelerini önlemek de 
pek kolay olmayacaktır. Önce kapamak istediğimiz 
dönemin suçluları var, suç ortakları var, ancak o 
dönemin koşullarında yaşayabileceklerine inananlar 
var. O koşullan amaçlarına basamak yapma tutku-
sundakiîer var. «Oh gittiler de rahatladık» dedirtmek 
istemeyenler var ve krallan, başbakanlan bile alıp 
satan, Arabi İsrail'in buyruğuna sokan ve denge he
saplan için ülkeleri peşkeş çekmekten kaçınmayan 
emperyalist güçlerle çok çetin bir savaşı vermek zo
runda olduğumuzu göz ardı etmemeliyiz. Durumu 
bu çerçevede görmeliyiz. Böyle bir savaşım için Hü
kümet tüm sağlam güçlerin desteğini sağlamalıdır, 
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sağlayabilir de. Sonra hastalığı depreştirici etmenleri 
yok ederek kalıcı, sağlıklı çözümler üretmeye çalışıl
malıdır. 

Ben bu çözümlerden en önemli birkaç tanesine 
değinmek istiyorum. 

Birincisi, herkesin katıldığı can güvenliği kesen 
kes sağlanmalı, öğrenim özgürlüğü korunmalı ve bu 
amaçlar için tüm yasal olanaklardan ve güçlerden en 
geniş çerçevede yararlanılmalıdır. Türkiye'de yasa 
egemen kılınmalıdır. 

İki; Devletin herkesin Devleti, adaletli ve her 
türlü yasa ve rejim dışı eylemi önleyeceği görüntüsü 
belirginleşmelidir. Devlete kesin güven sağlanmalıdır. 
Bağışlamayacağı suçluları anlaşılmalıdır. 

Üç; Devlet kadrolarında kesin bir annma sağ
lanmalıdır. 

Ben bunu söylerken çoğulcu sisteme ters düşecek 
bir uygulamayı savunmuyorum. Yani, «İktidara bir 
parti geldi, bütün kadrolara partisinden yerleştirsin» 
demiyorum. Ne diyorum? «Bugün Devlet kadroları 
temizlenmelidir» diyorum. 

Eğitim birliğine aykırı olanlar, laikliğe ters düşen
ler, Anayasanın 130 ncu maddesine göre yeraltı, yer
üstü zcnginlüderıni Devletin işletmesine karşı çutan-
lar, Atatürk düşmanları ve haksız yere gelenler, ye
tersizler ve yasal dayanağı yok olanlar, bütün bu kad
ro temizlenmelidir. Böyle bir kadronun kalması sa
vunulamaz. 

Bir onanm ve yeniden yapıtiama gibi çift görevi 
olan Hükümet böylesine bir arıtmayı sağlayamazsa, 
en büyük engellemeyi bürokrasiden görecektir. Onun 
için bürokrasiyi önce bunlardan temizlemelidir. 

Devleti ydom sürecinde, ekonomiyi iflasın eşi
ğinde, dış saygınlığı çok lekelenmiş bir evrede, can 
güvenliği dehşet verici derecede yok olmuş ve savaş 
biiîieni gibi cinayet ve ölümler yayınlanan bir aşama
da iken iktidara gelen Sayın Ecevit Hükümeti bu 
durumu yaratmanın suçluîannı, kasıtlılarını ya da 
yetersizlerini yerlerinde tutmak gîbi onulmaz yeni 
yaralar açacak bir çelişkiye düşmemelidir. Hele hak
sız yers geîenler, yargı kararına karşı direnenler son 
bulmalıdır. 

'Böylece her aklı başında ve iyi niyetli yurttaşın 
beklentilerine de ters düşiülmeyeceğini umuyorum. 

4. — Suçluların yapüklan yanlarında kalmama
lıdır. İktidarın karşıtlarından siyasal hesap sorması 
değil, böyle bir şeyi savunmuyoruz, iktidarın siyasal 
hesap sormasını benimsemiyoruz. Fakat, suçluları 
koramasını, hesap soracakları engellemesini de el-
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bette beklemiyoruz. Onu yapmamasını Öneriyoruz. 
Kısacası, suçu işememesini öneriyoruz. Yan!i, suç
luları; saklama suçlusunu, koruma Suçunu işlemesin. 
İçeride de, dışarıda da, yerileıneyecek 'bir yöntem 
önermekteyim. 'Hesap soracaklar »vardır, kurulan 
Barbakan Yardımcılığının onlara yardun etmesini, 
Devlet olanaklarından yargı organlarım yoksun (bı
rakmamasını, toplumsal 'beklentilere ters düşmemesini 
ve kişilerin ve Devletin arınmasını sağlamasını İçten
likle dilemekteyim. îstenen, (her yönü ile genel bir te-
mizüiktir. Sanıyorum ki, temizliğin karşısına çıkıla
maz. Kirden temizlensin, kötü kadrolardan temizlen
sin. Temizliğe karşı çıkanlar olursa, onlar da kamu
oyuna sunulsun. 

Ben Karma Komisyonda muhalefetin değerli üye
lerinin de böylesine bir temizliği önerdiğini gördüm, 
bundan umutlandım, kendilerini kutlarım. 

Bu güncel ivedi «orunlara getirilecek çözümlere 
koşut olarak, paralel olarak 3 - 4 önerim de vardır; 

1. — Bunlar güncel, öbürleri Ibiraz daha uzun; 
programın toplumsal içerdiklerini yaşama geçirirken 
sınıfsal gerçeklere gereken yeri veren, özgürlükleri 
geniş tutan, örgütlenme özgürlüklerini ve olanaklarım 
genişletici, emekçileri üretime etkin biçimde kalıcı 
tüm toplum kesimlerini içeren bir kalkınma ve (böy
lece de az gelişmiş ülkelerde yaşaması çok güçleşen 
geleneksel demokrasiye yaşam gücü kazandırıcı bir 
politika izlenmelidir. 

Gerçekte arkadaşlarım, demokrasi, klasik demok
rasi, özellikle az gelişmiş ülkelerde yaşaması güçleş-
miş bir haldedir. Gelişmiş ülkelerde ödünler vererek 
yaşahlabSyor, Keyneıs aşıları île, sosyal devlet, sos
yal refah devleti gibi onarmalarla yaşaması sağla
nabilirse de, az gelişmiş ülkelerde neni kapitalizm, 
hem demokrasi yan yana yaşatılamaz. EşMk, ada
let, öz£ürüük, bağımsızlık, az gelişmiş ülke ve kapita
lizm. Bu altısı yan yana gelemez. O halde, hu altısını 
yan yana getirecek bir politika izlemek gerekir. Bunu 
bizim Anayasamız öngörmektedir. 

2. — Eğitimi demokratikleştirip; çağdaş, çoğulcu, 
özgürlükçü niteliklere kavuşturarak geçmiş 'bunalım
ları yaratan kafaları yetiştirmeye araç olmaktan kur-
tanîmahdır. Bunun İçin programlar ve kitaplar yeni 
baştan gözden geçirilmelidir. 

3. — Dış politika ve savunma stratejisi yeniden 
saptanmalıdır. Bir çıkmazdadır her ik!M de. 

4. — Bütün hu politikaların haşarı ile uygulana-
biümesinde «Toplumsal muhalefet» dirye dünyada ni
telenen demokratik kitle örgütleriyle, işçi örgütleriyle 

uygar bir diyalog kurulup sürdürülmesinin gereklili
ğine önemle değinmek istiyorum, 

(BAŞKAN — İki dakikanız var, Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Ve bu arada genç

lik sorunlarına özel bir ilgi öneriyorum. Bugün böyle 
bir şansın 'büyük olduğunu vurgulayarak yararlaml-
masım içtenlikle önermekteyim. Bunun için ilk adım 
siyasal iktidarın değişik niteliklerini Ibeîirginîeştirip, 
«Biz o değiliz, biz biziz» dedirten bir politika izle
melidir. 

Arkadaşlarım; 
Cepbeci iktidarların biraz daha sürmesinin, ülkeyi 

nereye götüreceğini bugün Ibiraz daha iyi anlıyoruz. 
Gerçekten Tanrı Türk'ü korumuş. Cepheciler bırak
tıkları yıkıntıların onarılmasına karşın en 'büyük en
gelleri oluşturmaya özel bir özen göstereceliîerine 
ilişkin kuşkularımı doğrulayan kanıtlan gözlemlemekten 
derin bir üzüntü duymaktayım. Bu üzüntümü; Cephe 
İktidarlarının, partilerin birçok üyelerinin, yurtsever, 
sağduyulu üyelerinin de paylaştıklarını görmekten ge
leceğe ilişkin umutlarım güç kazanıyor. Ama bakın 
Hükümet nelerle uğraşıyor, birtakım insanlar ne ile uğ
raşıyor ve o uğraşlar Türkiye'ye ne getirecek Bu kısır 
döngüye saplanmadan ne bekleniyor? 

Arkadaşlarım; 
Geçirdiğimiz karanlık dönemden aydınlıklı esenli

ğe kavuşmaya Bütçenin yararlı olması dileğimdir. Ar
kadaşım, Adalet Partisinden, bir denge getirip ne yap
tı ise, bir de Halkevlerine niye para ayrıldı diye 
burada eleştirdi, önce, Halkevlerine para ayrılmadı. 
Bu, bir koro halinde Halkevine karşı çıkanlar ki, hep
simi yanyana getirdiğim zaman çok hoşuma gitti, de
mek ki başarılı imişiz. Onları yanyana getirince bun
ların şimdiye kadar savundukları her şey kötü ve her 
iyinin karşısında gelme gelenekleri olduğundan, onla
rın yazılarına yanıt vermeye tenezzül etmedim. Çün
kü, tartışma gereksizdi. Onlarda, o türlü devrimci, 
Atatürkçü bir örgütü anlayacak kafa yoktur. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Zaten ben... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne biçim 

laf böyle, sende var mı kafa? 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Yan tutmazmışım. 

parti tutmazmışım. Ben, eskiden de söyledim; ben yan 
tutarım, doğrudan, Anayasadan yanayım. Ben, kötü ile 
iyinin karşısında onlamsız seyirci değilim. İyiyi destekle
me, kötünün karşısına çıkma görevini, ikisini birden 
yapmaz veya bunları anlamaz bir insan niteliğinde 
olmaktansa, o kötü yaptık, için aleyhlerinde konuş
tuklarımın «Yan tutuyorsun» suçlamaları ve... 
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BAŞKAN — Tamam, müddetiniz doldu Sayın 
Yıldız... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Halkevlerine 
karşı gelenlerin yazılan bana umut veriyor. Onlara 
da teşekkür ederim size de saygılar sunarım. (MBG 
ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Kişisel konuşmalar (bitmiştir. Bakan ile AP Grupu 

adına Sayın Ucuza! söz almışlardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş
kan, Sayın Başkan... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca SÜ) 
— Saym Başkan... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saym 
Başkan.. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir husu

su istirham edeceğim efendim. Ben Bütçe Komisyonu 
üyesiyim; Bütçe Komisyonunda hu şekilde herhangi 
bîr derneğe para ayrılmaması lazım geldiğinin savun
masını yaptım. Bu, Halkevi de olabilir, bir başka der
nek de olabilir. Yani, bunu yapmış olanları kafasız
lıkla itham etme yetkilerini nereden buluyor, Saym 
üye? 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Yıldız, kendi gö
rüşlerini ifade etti. 

Sayın Çelebi?.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca SÜ) 
— Saym Başkan, Sayın Yıldız'ın, kast ettiği yazı
yı, ilgili yazıyı yazan benim. Eğer usulünüz cevaz ve
riyorsa, niçin yazdığımı ve hangi heyecan ve tutu
mumdan dolayı yazdığımı anlatırım. O zaman kimin 
kafah olduğuna Genel Kurul karar verir. 

AHMET YÎLDÎZ (Tabii Üye) — Bir diyalog var
dır, Sayın Başkanını. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Diyalog?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İhtiyaç yok. 
BAŞKAN — Saym Çelebi, bir dakika... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — 10 milyo

nun avukatlığım yapıyorsun. 
BAŞKAN — ... İçtüzüğümüze göre, sizin burada

ki bir konuşmanız aleyhinde... 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca SÜ) 

— O zaman müsaade etmemeliydiniz Sayın Baş
kan?.. 

BAŞKAN — Saym Çelebi, ben genel olarak bu
rada üyelerin konuşmalarına bir sansür koyamam ve 
engel olamam. Yalnız sizin bir yazınızdan dolayı eleş

tirileri ve konuşmanızdan dolayı; ancak bir sataşma 
veyahut söylemediğiniz bir sözü size izafeden dolayı 
İçtüzük size söz söyleme hakkı verir. Şu anda bu im
kân doğmuyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sayın Baş
kan, hakaret var. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca SÜ) 
— Hakaret var, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Ege*.. Gerçekten üzgünüm Sa
yın Çelebi; ama İçtüzüğü siz de benim kadar bilirsi
niz. İçtüzüğün olanak vermediği bir hususta benim 
söz verme imkânım yoktur. Sanırım sîz Cumhuriyet 
Senatosu Bütçesi üzerinde söz almışsınız, orada gö
rüşmelerin seyri üzerinde bir üyenin, diğer üyenin 
herhangi bir yazısını kürsüye getirmemesi hususunda 
eleştiri şekliyle cevap verebilirsiniz, bu imkân sizin 
için mevcuttur. Sizin zekânız bunu kemaliyle yerine 
getirir. Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Biz ne 

zaman konuşacağız?.. 
BAŞKAN — Dağıtılan ve Genel Kurulca kabul 

edilen karara göre altı üyenin konuşması ile görüşme
ler biter, altı üyenin konuşması, yeterlik önergesi an
lamındadır, yeterlik önergesi verilmiş ve kabul edil
miş saydır Sayın Nalbantoğîu. 

Saym Bakan, konuşmanız 25 veya en çok 30 da
kika ile sınırlıdır. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Bu sabahki oturumda Yüce Heyetinize sunduğum 
1978 mali yılı bütçe tasarısı üzerinde Senatoda temsil 
edilen gruplar adına ve şahısları adına söz alan arka
daşlarımız tarafından yapılan eleştirileri büyük bir dik
katle izledim. Her şeyden önce bu eleştirileriyle büt
çemize katkıda bulunan tüm sayın senatörlere en iç
ten teşekkürlerimi sunmak isterim. 

1978 mali yılı bütçesinde bu eleştirilerden uygu
lamada geniş ölçüde yararlanacağız. Şuna eminim ki, 
Maliye Bakanlığı bundan sonraki yıllarda bütçe tasa
rılarını hazırlarken de bunlardan yararlanmaktan ge
ri kalmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Söz alan sayın senatörler yaptıklar? eleştirilerde 

genellikle bütçe ve bununla birlikte uygulanacak poli
tikalar üzerinde durdular. Bu arada Adalet Partisi 
Grupu adına söz alan arkadaşımız, konuşması İçinde 
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Hükümetimizin kuruluş şekli üzerinde durduğu gibi, 
dış politikaya temas ederek Kıbrıs sorunu üzerinde 
de bazı düşünceler ortaya koydu. Ben bunu yadırga
madığımı her şeyden önce ifade etmek istiyorum. Çün
kü, bütçe müzakereleri biidiğîmiz gibi Hükümetin 
topluca denetimi anlamım taşımaktadır ve bu çerçe
ve içinde söz alan sayın senatörlerin her konuda en 
geniş ölçüde eleştiride bulunmaları onların en doğal 
hakkıdır. 

Aslında öteki arkadaşlarımız, Sayın Ucuzal'ın bu 
konudaki eleştirilerini yanıtlamış bulunuyorlar. 

Sayın Ucuzal'ın konuşmasında yadırgadığım bir 
husus var. O da daha önce bu kürsüden ifade edilmiş 
olan hususların tekrar edilmesidir. Sayın Ucuzal, bu
rada yeni Hükümetin kuruluşunu demokrasiye vurul
muş bir darbe olarak nitelendirmiş bulunuyor ve ay
rıca böyle bir Hükümetin kurulmasının ahlak kural
larıyla ne dereceye kadar bağdaşabileceğini de bir so
ru olarak ortaya koymuş bulunuyor. 

Türkiye'de Hükümetlerin nasıl kurulduğunu bili
yoruz. Son Cumhuriyet Hükümetinden önce işbaşına 
gelen hükümetlerin, Birinci Cephe Hükümetinin, İkin
ci Cephe Hükümetinin nasıl kurulduğu halkımız tara
fından yakından bilinmektedir. Bugünkü Cumhuriyet 
Hükümeti, Anayasamız ve yasalar çerçevesinde ku
rulmuş, kendine düşen sorumluluğun bilinci içinde 
görev yapan bir Hükümettir. Bu Hükümetin kurulu
şunu şu ya da bu anlamda bir darbe ile ilişkili gör
mek, sanıyorum ki en azından olmayan bir şeyi var
mış gibi göstermek olur. Darbeden söz edilince ister 
istemez bir başka benzetmeleri de yapmak hakkını 
kendimizde görürüz. . 

Cephe Hükümetleri aslında kuruluş şekilleriyle ol
duğu kadar, Devleti idare ediş şekilleriyle de darbe 
yapmışlardır. Eğer bir hükümet döneminde devlet par-
sellenmişse ve bu parsellenmeyi yürütmek için devk-
tin kadroları gereksiz bir biçimde artırılmışsa, işte o 
zaman belki bir darbeden söz etmek yerinde olur. 

Bu konuda bir açıklığa kavuşmak için şunu arz 
eîmek isterim ki; 1975 yılından bu yana, yani Birinci 
ve ikinci Cephe Hükümetleri döneminde Devlet kad
rolarında yapılan artış 260 bin kadroyu bulmaktadır. 
Bunlar büyük çoğunluğuyla hizmet artışının gerektir
diği bir ilerleme ya da artışı ifade etmemektedir. Cep
he Hükümetlerinin taraftarları sâdece Devlet içinde 
kendilerine daha çok taraftar bulmak ve böylece Hü
kümet olarak Devlete karşı bir darbe yapmak anlayı
şı içinde bu kadroları artırmak yoluna gitmişlerdir. 
Bunun Türk Devlet Bütçesine ve Türk vergi mükelle
fine maliyeti fse 10 milyar lirayı aşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun gibi, Sayın Ucuzal'ın Kıbrıs konusundaki 

eleştirilerinin de ayrıca üzerinde durulmaya değer ol
duğunu sanmıyorum. Kıbrıs sorunun nasıl başladığı, 
eski dönemde nelerin yapıldığı, neler yapılmadığı, 
Kıbrıs Barış Harekâtının hangi şartlar içinde ne bi
çimde gerçekleştirildiği, bu Harekâta başlandığı sıra
da bazı sorumlu mevkilerde bulunan kimselerin neler 
söylediği, Türk halkı tarafından yakından bilinmekte
dir. Keza, Barış Harekâtından sonra olanlarla ve bu 
arada Kıbns sorununun Birinci ve İkinci Cephe Hü
kümetleri döneminde nasıl askıda bırakılmış olduğu 
da bilinmektedir. Böyle olunca, Hükümeti zamanında 
bu Harekâtı başarıyla yürütmüş olan bugünkü Başba
kanın bir yandan bir fatih edası içinde göründüğün
den, öte yandan da bugün o konuyu, o sorunu sav
sakladığından söz etmek her halde gerçeklere ters dü
şen bir davranış ve anlayış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Zorunlu gördüğüm bu açıklamadan sonra bütçe 
üzerinde yapılan eleştirilere geçmek istiyorum. 

Sayın Ucuzal bir anlamda bütçeye sahip çıktı, bir 
anlamda da bütçeyi bu Hükümete mal etmek istedi. 
Önce şunu belirtmek isterim ki, bizden önceki Hükü
met tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lan bütçe ile, bugün Yüce Senatonun önünde bulu
nan bütçe arasında büyük farklar vardır. Bunları 
özetle açıkladım, tekrar bilginize sunmakta yarar gö
rüyorum. 

Bütçenin içeriğinde Komisyonun çok dikkatli ça
lışmaları sonucunda büyük değişiklikler yapılmış ve 
böylece bütçe bugün işbaşında bulunan Hükümetin 
programı doğrultusunda yeni bir yön ve aynı zaman
da yeni bir renk kazanmıştır. Sayın Ucuzal, «Yaptlan 
değişikliğin yalnız % 1,8 oramnda ödenek artırma
sından ibaret olduğunu» söylemiş bulunuyor. Oysa, 
bütçede yapılan değişikliklerin toplamı 18 milyar lira
yı bulmaktadır. Bu değişikliklerle kırsal alana, kent
sel alana daha çok hizmet götürülmek yoluna gidil
miştir. Bu değişikliklerle bütçenin sosyal içeriği daha 
ileri bir noktaya getirilmiştir. Devlet memurlarına, ka
mu görevlilerine, daha büyük olanaklar sağlanmıştır 
ve bütün bunlardan daha önemli olarak bütçemiz ilk 
defa Anayasa doğrultusunda bir bütçe kimliğine ka
vuşmuştur. Oysa bundan önceki bütçeler tümüyle 
Anayasaya aykırı hükümleri içeriyordu ve bu hüküm
ler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ol
duğu halde, hükümetler bu uygulamayı ısrarla sürdü
rüyordu. 
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Bütçe Karma Komisyonunun dikkatli çalışmaları 
sonunda, Ok kez bütçemizin bu çeşit hükümlerden bü
yük ölçüde ayıklanması sağlanmıştır. Bu sayede, şim
di belediyelerimiz daha çok olanağa kavuşmuş bulu
nuyorlar. Çünkü, Devlet gelirlerinin belirli bir payı
nın belediyelere ayrılmasını öngören hükümler, Büt
çe kanunlarına konulan bir hükümle uygulanmıyordu 
ya da ancak çok sınırlı bir çerçeve içinde uygulanı
yordu. 

Yine bu doğrultuda yapılan değişikliklerle, yok
sunluk bölgelerinde, geri kalmış yörelerde hizmet ya
pan Devlet görevlilerinin çocuklarının burs giderleri
ne Devletin katılması imkânı sağlanmıştır. Yine, bu 
çerçevede yapılan değişikliklerle, deprem fonunun ken
di içinde işlemesi olanağı sağlanmıştır ve kısaca ifa
de etmek lazım gelirse, bu bütçe tümüyle yasal bir 
bütçe haline gelmiştir. 

Bu nedenle, bu bütçenin bizden önceki Hükümet 
tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
bütçe olarak görülmesi ve kabul edilmesi gerçeklere 
uymamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Usuzal, eleştirileri arasında, Cumhuriyet 

Halk Partisinin bundan önceki Hükümet döneminde 
neîer yaptığım, neler yapmadığım kendi anlayışına gö
re izah etti ve bu arada «Pamuğun ortada kaldığın
dan» söz etti. Öyle sanıyorum ki, bu iddiayı ortaya 
sürerken bugünkü durumu görmemezlikten gelmiş bu
lunuyor. Biz Hükümet olarak işbaşına geldiğimiz za
man, Türkiye'de 4 5 milyon tonun, buğday o'arak bü
yük ölçüde toprak altında saklandığını gördük. Çün
kü, ihraç edilmek üzere alınmış bu buğdaylar, bedel
leri ödendiği halde, bugüne kadar ihraç edilmemiş 
bulunuyordu ve çok ivedi tedbirler alıp bunları ihraç 
edemediğimiz takdirde, bu alanda uğranılacak zarar
ların büyüklüğü de ayrıca ortadadır. 

Aynı şey patatesle, çayda süz konusudur. O hal
de, pamuktan söz ederken (Ki, pamuk daha sonra, 
onu izleyen yılda Türkiye'nin ihracat gelirlerinin bir
denbire artmasında en büyük amil olmuştur.) herhal
de bugünkü durumu göraıemezlikten gelmek mümkün 
değildi*'. 

Sayın UeuzaL «Biir kaşık yağ» hikâyesini tekrar 
ortaya getirdi. Hepinizin çok yakından bildiği ve bu 
kadar çök kez söylenen bu hikâyeyi burada tekrar 
ederken, herhalde şu son iki yıl içinde özellikle ge
çen yıl içinde Türkiye'de döviz darboğazı nedeniyle 
ortaya çıkan mal kıtlığını, bu yüzden oluşan ve git
tikçe gelişen spekülasyon ortamını, vurgunu, soygunu 
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J görmemiş olması gerekir. O dönemde bir yağ kıtlığı
nın nasıl ortaya çıktığını hepimiz sonradan yakından 

t öğrendik; fakat öteki soranların, yani bizden önceki 
I Hükümetin döneminde, soranların nasıl ortaya çıktı-? 
I ğmı ve bunların ciddiyetle ele ahnnıaması ve onlara 
I akılcı çözümler getirihneme£İ yüzünden bu sorunla

rın nasıl biriktiğini ve sonunda Türk ekonomisinin 
I bugün ne hale geldiğini hepimiz birlikte görüyoruz 
I ve birlikte yaşıyoruz. 
I ö te yandan Sayın Ucuzal, «Tamtakır Hazineden 

söz ediliyor ve biz bu Hükümete 560 milyon dolar 
I döviz rezeni devrettik» diyor. 
I Değerli arkadaşlarım; 

Burada dış ödemeler dengesinin ayrıntılarına gir
medim. Çünkü, bunda yarar olmadığı kanısındayım; 
fakat şu kadarını, arkadaşımızın bu konudaki iddiası 
dolayısıyla Yüce Senatonan önünde ifade etmek iste
rim ki, 560 milyon dolar diye görülen döviz rezervi 

I tamamen bir hesap rakamından ibarettir ve bu yüz
den Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çok uzun 
zamandan beri, dışarıdaki ödeme mükellefiyetlerini 
zamanında yerine getirmemektedir. Bunun böyle bilin
mesinde yarar olduğunu sanıyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz getirirsiniz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (De
vamla) — Onun nasıl olduğunu Sayın Ucuzal, bir 
müddet sonra her halde görmek olanağını elde ede
ceksiniz. 

I Yine Sayın Ucuzal, «Bütçede, açıktan söz ediliyor. 
I Oysa, Cumhuriyet Halk Partisinin kısa Hükümet dö

neminde belediyelere büyük ödemeler yapıldı» dedi. 
Değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten, Cumhuriyet Halk Partisinin bundan 

önceki kısa Hükümet döneminde belediyelere yar
dım, yapılmıştır. Bu yardanın bir yasal daya
nağı vardır. Başlangıçta da arz ettiğim gibi, 
yürürlükteki yasalar belediyelere, Devlet gelirle-
ıinden belirli bir pay ayrılmasını öngördüğü 
halde geçmişte bu hüküm, bütçe kanunlarına konulan 
bir başka hükme dayanılarak uygulanmıyor ve ancak 
yine başka bir hüküm çerçevesinde onlara borç ya da 
yardan sağlamak suretiyle bunun gerçekleştirmesi yo
luna gidiliyordu. O zaman, yani Cumhuriyet Halk 
Partisinin kısa Hükümet döneminde yapılan şey, bu 
hükümler çerçevesinde, özellikle geçmiş dönemde yar
dım almayan, bilerek kendilerine yardım verilmeyen 
belediyelere, bir ölçüde bu haklarım teslim etmekten 
ibaret kalmıştır; fakat Sayın Ucuzal ve arkadaşları 

j eğer isterlerse, bu konuda bajka bir örnek de vere-
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bilirim. Bu da, son Cephe Hükümeti dönemiyle ilgi
lidir. Aynı makamı işgal eden bir başka arkadaşımız, 
söz konusu dönemaes yine böyle bar yardımda bulun
muştur. Özeliği şadur : Yardım yapılan 11 belediye
den 10'u aynı ilin belediyeleridir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte, bu nedenledir İd, biz bu alanda, tam bir ob

jektifliğin getirilmesi ve yasaların işlemesini sağlamak 
için, bir yandan belediyelerin Hazineye olan borçları
nı simi ek yoluna giderken, öte yandan da şimdiye 
kadar bütçe kanunlarında yer almış olan Anayasaya 
aykırı hükmü, bu tasarının metninden çıkarmış bulu
nuyoruz. Öyle umuyoruz ki, şimdi, yerel yönetimde 
kendilerine eskiye nazaran çok daha büyük görevler 
düşen belediyelerimiz bandan böyle kendi olanakla
rıyla hizmetlerini yürütmek imkânına sahip olacak
lar ve şu ya da bu biçimde artık hükümetlerin etkisi 
altında kalmaktan kendilerini kurtarabileceklerdir. 

Sayın Ucuzal, ayrıca «Plandan» söz etti ve bu ara
da benim bir demecime değinerek, «Maliye Bakanı
nın fiyatlar hakkındaki sözler? inandırıcı değildir» di
ye bir yorumda bulundu. Benim, bu demecimde, üze
rinde durduğum nokta, Türkiye'de enflasyonun hız
landığım ve bunun böylece zararlarının büsbütün art
tığı ve bundan sonra, yapılacak şeyin, para - kredi, 
vergi ve öteki alanlarda aknacak önlemlerle, enflas
yonun hızının kesilmesi gerektiği idi. Bunun da ger
çekçi bir beyan olduğunda, daha doğrusu bir gerçeği 
ve hatta bir zorunluluğu yansıttığında kuşku olmadı
ğım sanıyorum. 

Önemli olan şudtor ki, geçmişte de enflasyonun, 
beraberinde getireceği tehlikeler bu kürsülerden ifade 
edilerek, «Bütçe içinde ve bütçeyle birlikte uygulana
cak politikalar çerçevesinde alınacak önlemlerle enf
lasyonun hızının kesileceği ve kontrol altına alınacağı 
ve Türkiye'ıfn kısa bir sürede istikrara ulaşacağı» 
söylenmiştir. Ancak bu beyanlar, sonradan gerçekleş
memiş ve 1977 yılında olduğu gibi, Türkiye, bütün 
Cumhuriyet döneminde gördüğü enflasyonun en bü
yüğüne sahne olmuştur. Biz, bu nedenle enflasyon ko
nusunda kararlıyız ve aynı zamanda gerçekçiyiz. Biz, 
ilk hedef olarak fiyatlardaki artış hızının kesilmesi 
üzerinde duruyoruz ve bu enflasyon ortamının Tür
kiye gerçeklerine uygun bir istikrar ortamına dönüş
türülebilmesi için zamanın gerektiğini unutmuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Karavelioğlu'nun, Sayın Baykara'nm Bütçe

nin tümü üzerindeki yaptığı eleştiriler bizim için baş
langıçta da söylediğim gibi birçok alanlarda ışık tu- ] 

tucu nitelikte olmuştur. Bunlan en iyi biçimde değer
lendireceğimizi tekrar arz ve ifade etmek isterim. 

Özellikle Sayın Baykara'nm dış ticaret açığı ko
nusundaki görüşüne tamamıyla katılıyoruz. Gerçek
ten Türkiye'de bugün dış ticaret açığı her türlü tah
mini aşan boyutlara ulaşmışsa bunun asıl nedeni çar
pık sanayüeşmedir ve yine bunun yanında aşırı tü
ketimin, özellikle lüks tüketim eğiliminin artmasının 
da bunda önemli payı vardır. Bunu ısrarla belirtmek 
istiyorum. Çünkü, çok kez ithalat rakamlarından ha
reket ederek, özellikle Adalet Partili arkadaşlarımı
zın, «İçte ithalat rakamları. Bunun yüzde bu kadarı 
yatırım mallarıyla ilgilidir. Geri kalan şu kadarı da 
ara mallarıyla ilgilidir. Ancak yüzde 5 tüketim ma
lıdır. Bunun neresinden nasıl kesinti yapılabilir?...» 
diye sordukları görülmüştür. Bu yaklaşım bilimsel 
olmadığı kadar gerçekçi de değildir. Önemli olanı 
Türkiye'de dış ticaret açıklarının kökeni üzerinde 
durmaktır. Buraya bakılınca, Türkiye'nin çarpık sa
nayileşmesinde kendini göstermektedir. Kurulan sa
nayilerin dışa bağlı olması, yalnız teknoloji açısın
dan değil, aynı zamanda ara mallan açısından da dı
şa bağlı olması, çok kez ikame işlevini beraberinde 
getireceği sanılan bu kuruluşların bunun tam tersi
ne giderek Türkiye'nin ithalatım artırmakta olduğu 
görülmektedir. Bu nedenledir ki, biz dış ticaret açı
ğının ancak sağlıklı bir sanayi politikasıyla birlikte 
ele alınması ve bu politikalar içinde, dışa, ihracata 
dönük sanayi dallarının oluşturulması, gerektiği ve 
bunun da dışarıdan ithal edilen teknolojilerin bizim 
koşullarımıza uydurulması ya da bizim kendi tek
nolojimizi yaratmamızla mümkün olabileceği inan
cında bulunuyoruz, 

Sayın Baykara IMF ile ilişkiler üzerinde durdu. 
Bu noktada şunu açıklamak istiyorum değerli arka
daşlarım: 

Biz IMF'nin üyesiyiz. Bu kuruluşa üye olan 136 
ülkeden biri de Türkiye'dir. IMF ile bizden önceki 
Hükümet zamanında başlatılan müzakereler gerçek
ten birçok yönüyle çok talihsiz olmuştur. Bu müza
kerelerin uzun sürmesi, aynı zamanda gelen heyet
lerin burada uzun süre kalması, Türkiye'nin o sıra
da içinde bulunduğu kararsızlık ortamını daha çok 
karartmış ve spekülasyon bu yüzden de aynca art
mıştır. 

Bu nedenle, biz IMF konusuna yaklaşırken ko
nuyu kendi açımızdan değerlendirmek gereğini duy
duk. Biz Türkiye'nin ekonomisine çeki düzen veril
mesini Cumhuriyet Hükümetinin görevi olarak gö-
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rüyoruz ve bu yetkisini hiç bir başka kuruluşla pay
laşmasını doğru bulmuyoruz. Şimdiye kadar aldığı
mız ve almayı düşündüğümüz tedbirleri bu anlayış 
içinde hazırladık ve yürütmek niyetindeyiz. Gerek
tiği zaman öteki ülkeler gibi bizim de IMF ile te
mas etmemiz doğaldır. 

Sayın Baykara ve aynı zamanda Sayın Karaveli-
oğlu vergi kanunlarından ve tümüyle Maliye Bakan
lığında yenileştirmeden söz ettiler. Bu görüşlere de 
tamamen katıldığımızı ifade etmek isterim. Gerçek
ten vergi sistemimiz zaman içinde çok eskimiştir. 
Özellikle son yıllarda hızlanan enflasyon dolayısıy
la işlevini tümüyle yitirmiş buîunuyor. Sistemin ge
liri, verimliliği azaldığı gibi vergi adaletine ters dü
şen yönleri de büsbütün artmıştır. Bu nedenle, Hü
kümet Programında açıklandığı gibi ve bugün bura
da yaptığım konuşmada da ortaya koyduğum gibi, 
vergi kanunları üzerinde yaptığımız çalışmaları hız
la bitirip en kısa zamanda hazırlayacağımız tasarı
ları Yüce Meclislere sunmak gayreti içinde bulunuyo
ruz, 

Hemen eklemek isterim ki, bu çalışmaların ama
cı tek yönlü değildir. Bir taraftan kamu gelirlerini 
artırmak istiyoruz. Bunun zorunluluk olduğu kam-
smdajnz. Geçmişte kamu harcamalarının büyük bö
lümünün, giderek artan bir bölümünün açık finans
man yoluyla karşılanması Türkiye'nin büyük bir 
enflasyonun içine düşmesini beraberinde getirmiştir. 
Bu nedenle, kamu gelirlerini artırmayı düşünüyoruz; 
fakat aynı zamanda bunu yaparken konunun sosyal 
yönü üzerinde de durmanın zorunlu olduğu kanısın
dayız. Çünkü, gelir dağılımındaki adaletsizlik, vergi 
sisteminin b»*raz önce açıkladığsm durumu nedenlerle 
daha büyük ölçüde vergi adaletsizliği getirmiş olma
sı yüzünden büsbütün bozulmuştur. Bu nedenledir 
ki, vergi kanunları üzerinde yapacağımız değişiklik
lerin amaçlarından biri de bu noktada kendini göster
mektedir. Bu anlayış içinde, en az geçim indiriminin 
asgari ücrete göre yeniden ayarlanması ve günün 
koşullarına göre yeniden düzenlenmesi konusundaki 
hazırlıklarımızda hayli ilerlemiştir. Bununla ilgili ta
sardan en kısa zamanda Yüce Meclislere sunacağı
mıza inanıyoruz, 

Sayın Baykara'nm KİT'ler hakkındaki eleştirileri
ne katılıyorum. Bu konuda bazı soruları oldu. Onu 
kendilerine ayrıca yazılı olarak arz ederim. 

Bir başka sorusu oldu. Tedbirler Paketi içinde 
uygulanan fiyat artışlarından sonra, zamlardan sonra 
demir fiyat farklarının tahsil edilip edilmediğini sor

du. Arkadaşlarımdan aklığım bilgiye göre, Hüküme
timiz işbaşına geldiği sırada bu alanda yapılan tah
silat 30 milyon liradan ibaretti. Sonradan 5Q0i mil
yon liraya kadar yükselmiş bulunuyor. Aslında ta
hakkuk ettirilen miktar, 1,5 milyar lirayı bulmakta
dır. Bir aylık bir ek tahsil süresi tanınmıştır. Bu sü
re içinde ödenmediği takdirde ilgili kanunlara göre 
gerekli takibat yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son olarak bîr başka konuya daha temas etmek 

istiyorum; o da Sayın Eriş'in eleştirileriyle ilgili. 
Sayın Eriş Halkevlerine ödenek ayrılmış olduğun

dan söz etti ve bu beyanları başka eleştirilere de yol 
açtı. Bu noktada şunu açıklamak istiyorum Yüce 
Heyetinizin önünde: 

Bütçenin Bütçe Karma Komisyonundaki müza
keresi sırasında bir aralık böyle bir ödenek önerisi 
oylanmış ise de sonradan konu yeniden gözden ge
çirilmiş ve böyle bir ödenek konulmasından vazge
çilmiştir. Bunu Bütçe Karma Komisyonunda üye bu
lunan sayın Adalet Partili arkadaşlarımız da hiç şüp
hesiz ki yakından bilmektedirler. Bu nedenle, belli 
bir kuruluşa, belli bir miktarda ödenek konulmuş ol
duğundan söz ederek yapılan eleştiriler, aslında her
hangi bir hukuksal ya da maddi dayanaktan mah
rum bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üç dakikanız var. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNO.ĞLU 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yine Sayın Eriş, belediyelerle ilgili olarak parti

zanlıktan söz etti. Bundan önceki Halk Partisi Hü
kümeti zamanında yapılan uygulamalar nedeniyle bu
nun yersiz ve haksız bir itham ve iddia olduğunu 
tekrar önünüzde açıklamak isterim. O dönemde ya
pılan yardımların amacı, aslında hak ettikleri bu 
yardımlardan yoksun bırakılmış olan belediyelere 
belli bir ölçüde olanak sağlamaktan ibaret kalmış
tır. Eğer bu alanda bir partizanlıktan söz etmek ge
rekirse, onu ondan sonraki dönemde örnekleriyle ko
laylıkla bulmak mümkündür. 

Sayın Yıldız güncel sorunlar üzerinde durdu. Bun
lardaki görüşlerine de hemen hemen tümüyle ka
tıldığımızı ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan değerli arkadaşlarım; 
Eleştirilerde bulunan arkadaşlarımızın burada or

taya koyduklan görüş ve tenkitlere büyük ölçüde 
cevap arz ettiğimi sanıyorum. Tutanakları tetkik et
tiğim zaman eğer şu ya da bu şekilde cevaplanma
mış herhangi bir nokta bulunursa, onları ayrıca ya
zılı olarak cevaplamak yoluna gideceğim. 
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Sözlerimin sonunda, izin verirseniz şunu bir kere 
daha arz etmek istiyorum. 

Toplumumuz bugün ağ»r bir bunalım içinde bu
lunmaktadır. Bu bunalımın nedenlerini hepimiz bi
liyoruz. Şimdi Türkiye bir anlamda bu bunalımı aş
mak için her alanda özel bir çaba göstermek duru
mundadır. Bunalımı oluşturan nedenler arasında ol
duğu kadar, bunalımı, bugünkü yoğun noktasına ge
tiren nedenler arasında da ekonomik sorunların, uzun 
zaman askıda bırakılmış olan ekonomik sorunların 
kuşkusuz büyük payı vardır. 

önümüzde bulunan Bütçe, bu bunalımı aşma yo
lunda bugün işbaşında bulunan Hükümete hizmet et
mek olanağı vermek amacıyla bu Hükümetin Prog
ramı doğrultusunda hazırlanmış, daha doğrusu daha 
önce hazırlanmış olmakla beraber olanakların elver
diği ölçüde bu doğrultuda değiştirilerek buraya geti
rilmiş bir bütçedir. 

Yüce Heyetinizin, Bütçenin tümünü değerlendirir
ken, Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar yanında, 
1978 Bütçesinin bu özelliğini de gözönünde tutaca
ğına inanıyorum. Bu inançla, tekrar hepinize saygı
larımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (CHP MB Gru-
pu ve Cumhurbaşkanınca SÜ Gruplarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Buyurunuz Sayın Ueuzaî. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Saym Bîişkan, değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuza Gru.pum adına ikinci defa gelmeyi 
düşünmüyordum; ama benden ence konuşan Maliye 
Bakanının ve ondan önce Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına konuşan ve Adalet Partisine tevcih edi
len bir kısım sözler ve onu takip eden şahsı adına 
yapılan konuşmalarda Partime bir kısım haksız it
hamlar yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Grupum adına sabahtan söz aklığım zaman, Ada

let Partisi olarak muhalefet görevimizi yaparken, ko
nuşmalarımızda hiç bir zaman yalanın, iftiranın, it
hamın ve demogojinin yer almayacağını ifade et
miştim. Huzurunuzda arz ettiğim fikirlerin tamamı 
gerçektir. Sabahtan arz ettiğim hususları bir defa 
daha huzurunuzda tekrar etmekle kendimi görevli 
sayıyorum. 

Sayın Maliye Bakanı Kıbrıs konusunda ileri sür
düğümüz fikirleri yadırgadıklarını söylüyorlar. Asıl 
yadırganacak durum, Kıbrıs meselesinde Cumhuri
yet Halk Partisinin tutumudur. Maliye Bakanı Hü

kümetin kuruluşunda ahlâk dışı hareketlerin bulun
duğunu söylememden üzülmüşler. Sabahtan da arz 
ettim. «Bu Hükümetin kuruluşunu her fırsatta, her 
yerde dile getireceğiz» dedim ve devam edeceğiz bu
na* 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Başka 
diyeceğiniz yok zaten. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Gelip, geri dönüp Birinci, İkinci MC Hü
kümeti, kendi kurduğunuz Hükümete gelince Cum
huriyet Hükümeti. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Hangi yüzle bu
nu ortaya koyuyorsunuz?.. (CHP sıralarından «Sız 
kurdunuz» sesleri.) 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Dc-
vemla) — Kurduğunuz Hükümetin, kuruluş başlan
gıcının nerede olduğunu, nereden başlayıp nereye ka
dar çalışmalar yapıldığını ben Yüce Senatoda söyle
meye tenezzül etmedim. Bunu Türkiye'de biliyor, 
bütün dünya da biliyor. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Söyle 
Sayın Ucuzal, söyle. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Satın alma Hü
kümetiydi sizinki... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Öyle if
tira edip de kaçmak yok. Lütfen söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen müdahale et
meyin, lütfen... 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ve bizi itham ediyorlar. Tamtakır, kasa 
almamışlar, tasa almışlar. 

Yaptığınızı söylüyoruz. Temmuzda kurduğunuz, 
güvenoyu almadığınız Hükümet vermedi mi 983 mil
yon lira belediyelerinize?... Nereden buldunuz verdi
niz?.. 

SÜLEYMAN SIRRI ERGUN (Edirne) — Siz 
vermediniz ki, siz vermeyince biz verdik. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen müdahale et
meyin* 

AP GRUPU ADTNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ve bugün de size tamtakır bir Türkiye tes
lim etmediğinizi söyledik sabahtan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yah
ya'ya kalmadı. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Arkadaşım, ne biliyorsanız hem buraya 
hem öbür Meclise getirmeye vazifelisiniz, Devletin 
arşivleri elinizde. İtham etmeye, iftira etmeye hak
kınız yoktur. (CHP sıralarından «Getireceğiz, acele 
etmeyin» sesleri.) 
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BAŞKAN — Sayın UcuzaJ, siz de biraz daha yu
muşak konuşabilirsiniz ve sesinizin tonunu şöyle bi
raz daha tathlaştırın lütfen. Rica ederim, siz de mü
dahale etmeyin. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Efendim, yasal hükümler varmış da, on
dan istifade ederek belediyelere para vermişler de, 
ondan önce verilmemiş de... O ne kadar mülayim 
hareketler. Sizin de bu Mecliste bulunduğunuz dö
nemde, 1973 senesi dahil, önceki yılların borcunu bu
rada biz tahkim etmedik mi?.. Ankara, İstanbul, İz
mir belediyelerinin milyarları aşan borçlarım tah
kim etmedik mi?.., 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Yara ağyara ver

diniz. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Herkes borcuna saddt, sattığı elektriğin 
parasını vatandaştan tahsil edip TEK'e ödesin, İstan
bul, Ankara, İzmir'e gelince hayır. Sonra da gele
ceksiniz yasal hareket içinde bulunduğunuzu söyle
yeceksiniz. Bu TEK hangi şartlarla görevini yapa
cak?... 

Geldiniz, Temmuz ayında 3,5 milyar borcu dur
durdunuz. Bu Devlet idaresi, bu sizin anladığınız ma
nada partizanlık değil, yasal hareket. Yedi senede 
Devlete 260 bin kadro ilave edilmiş. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 
(Kayseri) — Üç senede Sayın Ucuza). 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bundan sonra sizi takip edeceğiz; ama 
geliyorsunuz buraya, masum tavır içerisinde 10 mü-
yonhık halkevlerine yapılan ödenek ayrımını, «Efen
dim, arkadaşlar lüzumlu görmedi, kaldırdı...» Ne
reye gitti bu 10 milyon Sayın Bakan, emrinizdeki Büt
çeye girdi. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Siz de 
Ülkü ocaklarına verdiniz. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Takip edeceğiz. O ahçı dükkânı gibi kul
lanılan yer eğer siz 10 milyon veya daha fazla para 
verirseniz, sizden hesabını soracağız. 

Efendim, halkevleri; O büyük Atatürk'ün kurdu
ğu müessese ne hale geldi. 

HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 1954'de 
niye yıktınız?... 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Geçen sene de söyledim burada. Senatör
lük yapacak yerde, gidip o derneğin başkanlığını ya
pan kişiye, «Büyük Atatürk'ün kurduğu müessese» 

dediği zaman, 1976 yılının Ağustos ayında çıkardık
ları dergide, Türk kadınına nasıl hakaret ettiğini, 
edildiğini, niye buna sahip olmadıklarını sorduğu
muz zaman, bu kürsüden «Ben o ayda izinliyim» de-
diler< 

Böyle idare edilen yere, Devletin kuruşu verile
mez. Bir senatör de bir dernek başkanlığını idare 
etmekle mükellef değil. Her şeyden önce, temsil et
tiği Milletin buradaki görevlerini yapmakla mükel
lef. 

SÜLEYMAN SIRRI ERGUN (Edirne) — Engel 
de değil. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Efendim, Kıbrıs meselesini biz askıda 
koymuşuz. Bu meselenin milli bir mesele olduğunu 
biz daha 20 Temmuz günü o Mecliste toptan Mille
tin bize verdiği yetkiye dayanarak, oyla, ittifak ha
linde destek olduk. 

Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Ne Cumhuriyet 
Halk Partisinin, ne Adalet Partisinin meselesi değil
dir; ama geçen 2,5 yıla yakın zaman içerisinde, be
nim hükümetlerim hassasiyetle meseleyi takip etti. 
Bundan sonra da sizin takip ettiğiniz hassasiyetin içe
risinde size yardımcı olacağız. Bundan endişeniz ol
masın; ama birbirimizi itham etmeyeceğiz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Buzdo
labına koydunuz, buzdolabına!... 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Buzdolabına biz koymadık arkadaş!... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, rica edeceğim... 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — 1974 Kasımının dördüncü günü Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda alman kararla siz koydu
nuz. Orada, hudut değişikliğine imza koydunub. Ora
da, göçmenlerin yer değiştirmesine imza koydunuz 
geldiniz. 

Bize neyi devrettiğinizi, biz ne Yüce Meclislerin 
huzurunda ne milletin huzurunda dile getirmedik; 
tek Kıbrıs meselesine gölge düşülmeyelim diye. Bun
dan sonra da düşürmemeye gayret edeceğiz. 

Biz «Devlette darbe yapmışız.» Peki şimdi si
zin yaptığınız ne? «İşgalciler» namı altında bu va
tanın evlatlarım sıfatlandırarak, kolundan tutup dışa
rı atıyorsunuz. Bu nedir?... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sizin 
attıklarınız kimin evlatlarıydı? 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, rica edeyim efen
dim. 



C. Senatosu B : 25 7 . 2 . 1978 O : 2 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Sayın Bakkalbaşı, konuşmasının sonunda, bir 
güzel başlangıçla konuşmasını bitirecek tavır içeri
sinde, «İktidarla muhalefet arasında diyalog kurul
masını teklif etti Genel Başkanımız, fakat bu diya
logu Demirel kabul etmedi.» dediler. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — O karanlıkta şar
kı söylüyor. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Bilmiyorum ne söylediğini; siz de benimle din
lediniz. 

Diyalog kurma ihtiyacında olduğunu, Türkiye'nin 
şartlarını da ortaya koyarak dile getiren Saym Bak
kalbaşı, derhal Adalet Partisi Genel Başkanına insaf
sızca saldırılara başladı; arkasından bir taktik, kontrge-
rilla meselesini bu kürsüye getirmek oldu. Bu takti
ğe biz girmeyiz sevgili arkadaşım. Bu, eski ve yeni 
Başbakan arasında ortaya atılmış bir mesele haline 
geldi. Sizin Genel Başkanınız, 1973'!erdcn 1978'Iere 
kadar bu meseleyi, bildirgenizde, meydan konuşma
larınızda, Cumhurbaşkanına kadar yazdığı yazıda di
le getirdi. Sizin arkadaşlarınız bu kürsüde de bunu 
dile getirdi. Bunlar kâfi görülmedi, götürdünüz Büt
çe Karma Komisyonunda dile getirdiniz; şimdi ge
liyorsunuz bize nasihat ediyorsunuz: «Şerefli Türk 
Silahlı Kuvvetlerine gölge düşürüyorsunuz. Hepimiz 
genç yaşımızda buraya giderek vatan vazifesi yap
tık, buraya gölge düşürmeyin...» Buraya gölge düşü
ren biz değiliz sevgili arkadaşlarım; eğer gölgeyse. 
Gölge kabul ediyorsanız, bu nasihati Adalet Partili 
arkadaşlarıma değil, siz kendi içinizdekilere söyleyin, 
kendi Genel Başkanınıza söyleyin. Nasıl ortaya atîıy-
sanız öyle temizleyeceksiniz. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Siz de dalkavuk
luğa devam edin. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Aynen iade ederim. Dalkavukluk sisindir. 
Hem ortaya atıp itham edeceksiniz hem ithamınızdan 
korkup yalayacaksınız... Erkekseniz sözünüzün üs
tünde durun ve açıklayın. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Orduyu da temi
ze çıkaracağız. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica edeyim efen
dim. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Biz bu memlekette komünist anarşi hare
ketleri başladığı zaman bu kürsüden sise seslendik; 
memleketin düşürülmek istenildiği tehlikeli noktaları 
söyledik. «Bu ortam içerisinde milli mesele olarak 

bunları ele alıp asgari müştereklerde birleşelim» de
diğimiz zaman, bize müstehzi nazarlarla baktınız, 
çok çirkin kelimelerle de bu yakınlaşma talebimizi 
reddettiniz; ama şimdi geliyorsunuz, Hükümet oldu
nuz diye, Devletin idaresinin mesuliyetini görüp, bir 
korku içerisinde diyalog arıyorsunuz. Evvela, mazi
de ektiklerinize bakacaksınız, sonra da neyi biçece
ğinizi tahmin edip ona göre hareket edeceksiniz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bütün 
kötü tohumlar sizin eseriniz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — İyileri de sizin galiba. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sevgili arkadaşlarım; 

Zaman kısaldı; Saym Başkanın da sabahleyin bir 
ikazları olmuştu, ona uyarak şimdilik sözlerimi ke
siyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (AP sı
ralarından alkışlar.) 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ikinci 
söz hakkımızı kullanmak istiyorum; ancak siz daha 
evvel bir bildiride bulundunuz; saat 17,00'de Cumhur
başkanlığına davetli arkadaşlarımızın gidebilmeleri 
için tatile sokacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, çok kısa olmak 
üzere söz istiyorsanız vereyim, tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiş olsun, maddelere gçümesini oylaya
yım. Çok kısa olarak ikinci kez kullanmak... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
çok özür dilerim, hep kendinize göre burada idareye 
yöneliyorsunuz. Grup adına söz isteyen benim. Ba
kandan sonra da söz bana verilmek üzere meseleyi 
kapattınız, sonra nasıl açıyorsunuz bunu anlayama
dım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Grup adına sen 
konuşacaksın da başkası konuşmayacak mı? 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade ediniz efendim. 

Saym Bakkalbaşı, şimdi, grupların ikinci kez söz 
alma hakları var idi; ama şöyle tanzim ettik. İkinci 
kez söz almadınız, Bakan ve Sayın Ucuzal söz aldı
lar. İsrar ederseniz söz veririm, ama bütçenin biti
mi, özellikle iktidar grupu olarak sizlerin dirayeti
nize, sizlerin idarenize bağlıdır. İzin verirseniz, gö
rüşmeler bitmiş olsun. Herhangi bir görüşme sırasın
da, Adalet Partisi Grupu adına Saym Ucuzal'm yap
tığı konuşmayı karşılayabilirsiniz. Mutlaka bir söz 
alma, itirazlara yo! açacak ve böylelikle uzamış ola
cak. 
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ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, söz almıyorum, ancak şu hususun düzeltil
mesini isterim: Burada ikinci kez 20'şer dakika söz 
alma hakkımızı tespit edemedik, bendeniz ve arka
daşım bir işimiz olduğu için salonda değildik. Bu 
nedenle, söz baklamızı kullanıp kullanmayacağımız 
şeklindeki sorunuzu karşılayamadık efendim. 

BAŞKAN — Bu kez bunu bu şekilde bitirmiş ola
lım, böyle bitmiş olsun; başka bir konuda söz ile bu
nu telafi edersiniz. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Sayın üyeler; 
Bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerde göster

diğiniz olgunluk, anlayış ve iyi havadan dolayı tü
münüze şükranlarımı sunarım. 

Şimdi, bütçenin tümü üzerindeki biten görüşme
lerden sonra maddelere geçilmesi hususunu oylarını
za arz edeceğim. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1978 Ydı Bütçe Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler : 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Görüşmelere Cumhuriyet Senatosu 
Bütçesiyle başlıyoruz. 

Komisyon Başkanvekili Sayın Hasan Güven ha
zır. 

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ve Denge : 

Gider Bütçesi : 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin har
camaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (261 208 700 278) liralık ödenek verilmiştir. 

Genel bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin % 5'i kesilmiştir. 
Bu hüküm katma bütçeli idareler hakkında da uygu
lanır. (Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinin REMO programında yer 
alan ödenekleri hariç) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Birinci madde okunmuştur. Gider bütçesiyle ilgili 
daire ve bakanlıkların ve Cumhuriyet Senatosu, Mil
let Meclisi bütçelerinin müzakerelerine başlayacağız. 
Ancak, Birleşimi açtığım zaman ifade ettiğim gibi 
Sayın Cumhurbaşkanının resmi kabulünde üyelerin 
bulunmasını sağlamak üzere saat 20,15'te toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17,10 

Cumhuriyet Senatosu adına, Başkan Saym Sun 
Atalay hazır. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi üzerinde söz iste
yen sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum: Saym Şa
ban Demirdağ Adalet Partisi Grupu adına. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri sunuyo
rum: Sayın İsmail İlhan, Sayın Mehmet Feyyat, Sa-

UÇUNCU OTURUM 

Açılma Saati : 20,15 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 25 nci Birleşimin Üçüncü Oturumumu açıyorum. 
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yın Hüsamettin Çelebi, Sayın Ali Cüceoğlu, Sayın 
Kemâl Sarıibrahimoğlu, Sayın Ömer Naci Bozkurt, 
Sayın Süleyman Ergin, Sayın Mehmet Ali Arıkan. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Şaban Demir-
dağ?... Yoklar. Başka grupları adına söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Kişisel görüşmelere geçiyoruz. Sa
yın İsmail İlhan, buyurun efendim. 

Sayın İlhan, söz sürenizin 10 dakika olduğunu ha
tırlatırım efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Meclisinin de
ğerli mensupları, hepinize saygılar sunarım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Devletinin 
en yüce organıdır. Bu sebeple, gerek Senato ve ge
rekse Meclisin yönetimleri ve bu yönetimde görev 
alan personelin tutum ve davranışları, bu yüceliğe ya
raşır ve diğer kuruluşlara örnek olacak bir biçimde 
olmalıdır. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Sena
to ve Meclis kesiminde çalışan personelin çok büyük 
bir bölümü, görevlerini bu espri içinde ciddiyetle yap
maktadırlar. Ayrıca, personelin parlamenterlere kar
şı tutum ve davranışları her türlü övgünün üstünde
dir. Bu saygılı davranışları, sadece Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binası içinde değil, dışında da aynıyla 
devam etmektedir. Bu sebeple, başta Senato ve Meclis 
Başkanlarım, Genel Sekreterlerini ve İdare Amirle
rini ve daha sonra da bizzat personeli tebrik etmek
ten büyük mutluluk duymaktayım. Dört yıllık par
lamenterim, bugüne kadar Senato ve Mecliste görev 
yapan hiçbir memur veya işçiden en ufak bir şikâ
yetim olmamıştır. 

Bu yüce kürsüden gerçekleri dile getirmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Hiçbir kimseye hoş görün
me arzu ve niyetini taşımamaktayım. Yapılan hiz
metler takdir edilmelidir ki, çalışanlar teşvik görsün 
ve manen desteklensinler. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Senato Başkanı Sayın Sırrı Atalay ile Meclis Baş
kanı Sayın Cahit Karakaş'ın, şimdiye kadar hiçbir 
Başkanın yapamadığı hizmet yarışında olduklarını 
büyük bir memnuniyetle görmekteyiz. Gerek üyele
rin yasama görevlerini daha rahat ve zaman kaybet
tirmeden yapmayı sağlayan dosya sistemi ile ve ge
rekse Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında bugüne 
kadar hiçbir kimsenin aklından bile geçiremediği faydalı 
buluşları ile gerçek yönetici olduklarım göstermişler
dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası içinde kısa 
sürede yapılan değişiklikler yanında, her şeyde bir 
nizam ve intizamın hâkim olduğu hemen göze çarp
maktadır. 

Meclis Başkanı Sayın Karakaş ve Senato Başkanı 
Sayın Atalay'ın Başkan olarak bu görevlere getiril
melerinde ne kadar geç kalınmış olduğunu düşüne
rek adeta üzülüyorum. 

Millet Meclisi ve Senato Başkanı seçildikleri gün
den bugüne kadar geçen çok kısa süre içinde ele al
dıkları ve başarı ile yaptıkları işleri benim kadar siz
lerin de bildiğinizi kabul ederek, ve fazla zamanınızı 
da almamak için teker teker saymak istemiyorum. 

Ancak, şu veya bu sebeple Başkanların çalışma
larından memnun olmayan, bazı girişimlerini başka 
biçimlerde değerlendirenler de şüphesiz vardır. Her 
başardı idareciden memnun olmayanlar daima çık
mıştır; fakat bu gibi değerlendirmelerde ölçünün, ço
ğunluğun değer yargılan olduğunu hepiniz bilirsiniz. 

Sayın senatörler; 
Sayın Senato Başkanı daha evvel söz vermiş ol

dukları halde, bir daktilo timi (bürosu) hâlâ kurula
mamıştır. Yazıları daktilo ettirmek için çok zorluklar
la karşılaşıyoruz. Bilhassa, benim gibi bağımsız üye
lerin bir yazıyı daktilo ettirmek için kaç kapıyı çal
dıklarını bir bilseniz... Biran evvel sözü edilen dak
tilo bürosunun kurulmasının çok yararh olacağı ka-
nısındaynn. 

Sayın senatörler; 
Sık sık aktüel olan bir konuya değinmek istiyo

rum; Senatonun etkinliğe kavuşturulması konusuna. 
Hangi gerekçeyle yasanın ilgili maddeleri hazır

lanmış bilemiyorum; fakat o kadar akıl kabul etmez 
ve mantık almaz çelişkiler var ki bu yasada, izahı 
mümkün değildir. 

Onun için Başkanlarımızdan istirham ediyoruz. 
Senatörlerin hiç olmazsa bütçe ve güvenoylamalarm-
da oy haklan olsun. Bu hususta girişimlerde bulunur
larsa, ülke yaranna çok iyi bir hizmet görülür kanı
sındayım. Yasada; senatör olmak için 40 yaş ve yük
sek tahsil ön şart olarak arandığına göre, en azın
dan milletvekillerinin yetkilerine eşit yetkilere kavuş
turulmamız gerekir kanısındayım. 

Bütçenin, Cumhuriyet Senatosu mensuplarına ve 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, he
pinize saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, gruplar adına sorduk; hiç
bir grup sözcüsü yoktu efendim. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Efendim, saat 
20,15'te açılacak diye hareket etmiştik. 

BAŞKAN —- Yanlış anlaşma olduğu da iddia edi
liyor. Onun için bir defaya mahsus olmak üzere si
ze söz veriyorum efendim. Tekerrürü çalışmalarımızı 
aksatacak efendim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Şaban Demir-
dağ; buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA ŞABAN DEMİRDAĞ 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1978 mali 
yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Cumhuriyet Se
natosu Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bütçe kanunu tasarıları, Anayasanın 94 ncü mad
desi gereğince 35 milletvekili, 15 Cumhuriyet Senato
su üyesinden kurulu Bütçe Karma Komisyonunda 
görüşüldükten sonra, önce Cumhuriyet Senatosunda 
müzakere edilmektedir. Günlerce süren bu müzakere
ler sonunda, Yüce Senatoda maalesef oylama ya
pılamamaktadır. 

Bütçe görüşmelerinin Karma Komisyonda olduğu 
gibi, Meclislerce de müştereken yapılması, hem za
man kaybı bakımından, hem de senatörlerin müzake
resini yaptıkları, üzerine emek verdikleri bütçenin oy
lamasına iştiraklerinin temini için, Anayasanın 94 ncü 
maddesinin bu yolda değiştirilmesinde zaruret oldu
ğu kanaatindeyiz. 

Esasen, Anayasamız belki de teşekkül tarzı sebe
biyle Cumhuriyet Senatosuna çok az yetki tanımış
tır. Hükümetlerin güvenoylamasında Cumhuriyet Se
natosu üyelerine hak tanınmaması, senatörlerin hü
kümetlerde görev alabilmesini son derece kısıtlamak
tadır. Halen mevcut Hükümette sadece, çok değerli 
bir arkadaşımıza görev verilmiştir. 184 üyeli Cum
huriyet Senatosundan bir üyeje görev verilmesi, el
bette üzücüdür. Senato içerisinde Devlet tecrübesi gör
müş, Devlete ve Hükümete yararlı olacak çok kıy
metli arkadaşlarımız vardır. Gönü! arzu ederdi ki, 
bunlara da Hükümet içerisinde görev verilsin. 

Cumhuriyet Senatosunun yetki azlığı teşkil tarzın
dan dolayı ise, icabında Anayasa tadili île teşkil tar
zında değişiklik yapılarak mutlaka yetkileri artırılma
lıdır. Çift Meclisli parlamenter rejimimizin daha sağ
lıklı işiemesi için, bunda zaruret olduğuna inanıyoruz. 
Siyasi parti gruplarının ve diğer grupların ba mese
leyi ciddi bir şekilde en kısa zamanda ele alıp netice
ye ulaştırmaları lazımdır. 

Sayın senatörler; 

Meclislerin bütçelerinin hazırlanmasında tasarrufa 
riayet edildiği ve israftan kaçınıldığı iddia edilemez. 
Son senelerde Meclislerdeki personel adedinin de aşı
rı bir artma gösterdiği gözden kaçmamaktadır. Ha
len Meclislerde parlamenter adedinin dört katından 
fazla personel bulunmaktadır. Çok zaruri teknik ih-
yaçlar dışında artık Meclislere personel alımına son 
verilmelidir. Ayrıca, personelin istihdamında ve alın
masında sübjektif ölçüler değil, objektif ölçülere iti
bar edilmelidir. 

Meclislerin, ekseriyet bulunmadığı nedeniyle ça
lışamaz duruma gelmeleri çok üzücü olmaktadır. Haf
tanın muayyen günleri yapılan toplantılara sayın par
lamenterlerin iştiraklerinin temini için çareler aran
malıdır. 

Senatomuz İçtüzüğü yeniden ele alınarak günün 
şartlarına göre yeni hükümlerle teçhiz edilmelidir. 

Meclisîerdeki müzakerelerde sayın üyeler eleştiri
lerinde birbirlerini rencide edici beyan ve davranış
lardan sakınmalıdırlar. 

Parlamentoda, Başkanlık Divanı ve gruplarda gö
rev alan sayın üyelerin dışında, diğer senatör ve mil
letvekillerinin oturacak ve çalışacak yerleri yoktur. 
Parlamenterler seçmenleri ile köşe bucakta, koridor
larda ayaküstü görüşmektedirler. 

Her sene bütçe müzakerelerinde sayın üyeler ta
rafından dile getirilen bu meseleye bugüne kadar bir 
çözüm yolu bulunamamıştır. 

Sayın Meclis Başkanımızın seçildiğinden bu yana, 
Meclisin disiplin ve intizamını temin bakımından bü
yük bir gayret içinde olduğunu müşahede etmekte
yiz; fakat son zamanlarda nedense yine Meclise giren 
çıkan belli olmaz bir duruma gelmiştir. Senato çalış
malarında üyelere her bakımdan müzahir olan dos
yaları hazırlayıp, Umumi Heyet görüşmelerinden ön
ce üyelere takdim eden Sayın Senato Başkanımız ve 
Sayın Meclis Başkanının elele vererek bu meselelere 
bir çözüm bulacakları kanaatindeyiz. 

Öğrendiğimize göre, Sayın Meclis Başkam yeni bir 
mescit hazırlamaktadır. Mutlaka eskisinden yer ve 
dekor bakımından daha iyi olacaktır. Ancak, bura
da bir hususa temas etmek istiyorum. Parlamento ça
tısı altında say m üyelerle birlikte bir kasaba nüfusu 
seviyesinde kimse vardır. Meclisimizin sahası çok ge
niştir. Arka tarafında, her bakımdan müsait sahalar 
vardır. Bilhassa, Cuma ve bayram namazlarında ce
maat koridorlarda namaz kılmak mecburiyetinde kal
maktadır. Sayın Başkanların senelerden beri düşünü-
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lüp, bir türlü tahakkuk ettirilmeyen ihtiyaca cevap ve
rebilecek güzel bir camiin yapılmasında anlayış ve 
gayret göstermelerini beklemekteyiz. 

Bütçe Karma Komisyonunda bazı üyeler tarafın
dan dile getirilen Halkevleri Genel Merkez binası me
selesine temas etmek istiyorum. 

Bu binanın mülkiyeti Meclise aittir; fakat bina, 
ne zaman olduğunu bilmiyorum, Halkevleri Genel 
Merkezine kiralanmış mıdır, yoksa hibe mi edilmiş
tir veya başka bir sebeple mi terk edilmiştir, açıklan
masında fayda vardır. Halkevleri özel bir dernektir, 
kamu kuruluşu değildir. Kaldı ki, buranın bazı kısım
ları Halkevleri Genel Başkanlığınca ahar kişilere lo
kanta, çay behçesi vesair isimler altında kiralanmış
tır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Koral-
tan da oturmuştu orada. 

AP GRUPU ADINA ŞABAN DEMİRDAĞ (De
vamla) — O Meclis Başkanı idi. Meclis Başkanları
nın hakkı vardır, oturabilir. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyin rica 
ediyorum beyefendi. 

AP GRUPU ADINA ŞABAN DEMİRDAĞ (De
vamla) — Meclis bünyesinde olan bu binanın Halk
evleri Genel Merkezince boşaltılarak, asıl sahibi olan 
Meclise terkinde fayda mülahaza etmekteyiz. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçele
rinin mensupları ve milletimiz için hayırlı olmasını di
ler, hepinizi en derin saygılarımla şahsım ve Gru-
pum adına selâmlarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirdağ. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fev

zi Hakkı Esatoğlu, buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

1978 mali yılı Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi bütçeleriyle ilgili olarak CHP Grupu adına 
görüş ve düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurları
nıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlar; 
Bütçe yasa tasarılarının, diğer yasaların hazırla

nış, teklif ve müzakeresinden farklı bir yönü vardır. 
Anayasa ve İçtüzüğün bunlarla ilgili, hepinizin bildi
ği hükümlerinden burada söz etmeyeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri
nin hazırlanış ve teklifinde ise, diğer bütçelere göre 
ayrıca farklılıklar vardır. Bu konu üzerinde biraz du
racağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakeresi ya
pılan genel ve katma bütçe tasarıları, Bakanlar Ku
rulu tarafından mali yılbaşından en az üç ay önce ha
zırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu
ğu halde, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt
çeleri ayrı bir yöntemle hazırlanıp huzurlarınıza ge-
tiri'mektedir. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 173 ncü ve 
Mület Meclisi İçtüzüğünün 152 nci maddelerine gö
re; idareci üyelerin hazırlayacağı bütçeler, Başkanlık 
Divanında görüşülerek kesin şeklini aldıktan sonra, 
genel bütçede ve ayrı olarak gösterilmek üzere, Büt
çe Karma Komisyonuna sunulmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri
nin hazırlanış biçiminin değişikliği nedeniyle müza
kerelerinde de diğer bütçelere göre bir farklılık var
dır. 

Bütçe müzakerelerinde bütçenin teknik yönü bir 
tarafa bırakılıp, müzakeresi yapılan bütçe ile ilgili 
kurumun genel politikasının eleştirilmesi Parlamento 
geleneklerimiz arasına girmiştir. Bunun yararlı ve za
rarlı yönlerinin bulunduğunu bundan önceki bütçe 
müzakerelerinde anlatmaya çalışmıştım. 

Bütçe Yasasının müzakeresi her defasında, bütçe
yi hazırlaması nedeniyle olacak ki, Hükümetin politi
kasının da eleştirisine bir neden sayılmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçele
rinin, Hükümet tarafından hazırlanmadığı için, bu 
bütçenin müzakeresinde Hükümeti eleştirme olanağı 
elde edilemiyor demektir. 

Hükümet ortada olmayınca, Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi bütçelerinin eleştirisi bir yönüyle 
öz eleştiri sayılıyor. Önce bu konu üzerinde görüşle
rimizi sunduktan sonra, bütçe nedeniyle Yasama Mec
lislerinin diğer sorunlarına geçeceğim. 

Sayın arkadaşlar; 
Üzülerek söyleyeceğim ki, Meclislerimizin, gerek 

bu bütçelerinin, gerekse bundan önceki bütçelerinin 
hazırlanmasında görev aîan yönetei arkadaşlarımız iyi 
not alamamışlardır. Meclislerin bütçeleri, biçim ve 
amaç bakımından bir üzüntü kaynağıdır. Belki önem
siz sayılabilir, ters bir rastlantı denebilir, müzakeresi
ni yapmakta olduğumuz bu bütçeler, geçen yılların 
tersine olarak Bütçe Karma Komisyonunda da zama
nında müzakere edilememiştir. 

Nedeni ise, Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanı
nın Başkanlığında ve Başkanvekillerinden bir sayın 
arkadaşımızın da katıldığı bir Cumhuriyet Senatosu 
heyetinin 17 Ocakta yurt dışına gitmiş olmalarından-
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dır. Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanı da, üzüntü
müzün haklı olduğunu Bütçe Karma Komisyonunda
ki şu sözleriyle teyit etmiş bulunmaktadır. «Üzülerek 
söyleyeyim, hazırlık sırasında bulunamadım, kadro
larda yapılan önerilerimiz reddedildi» dediler. 

Şu halde, bütçenin hazırlanması sırasında Cumhu
riyet Senatosu Başkanının bulunmasında zorunluk ol
duğu kendilerince de kabul edilmektedir. Bu seyaha
tin ertelenip ertelenmeyeceğini bilemiyorum; ancak, 
şu gerçek anlaşılmaktadır İd, bütçenin hazırlanmasın
da büyük sorumluluk taşıyan iki sayın arkadaşımız 
dış seyahati göreve yeğlemişlerdir. Bunu yüksek hu
zurlarınızda üzüntü ile belirtmekle yetineceğim. 

Biraz evvel gerek bu bütçenin, gerekse bundan ön
ceki bütçelerin hazırlanışında Başkanlık Divanlarının 
iyi not alamadıklarını söylemiştim. Nedenlerini açık
ladığım zaman Yüce Senatonun beni haklı bulacağım 
sanıyorum. 

Sayın arkadaşlar; 

Yasama organlarının görevlerini yerine getireme
melerinin iki nedeni vardır; maddi ve hukuki. Önce 
maddi nedenleri ele alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 
ayrılmış olan bu büyük yapıt, mimari sanatı, görü
nümüyle büyük bir değerdir; ama bu binada halkın 
temsilcilerinin temsilcilik görevini yerine getirmeleri 
için hiç bir şey yapslmamıştır. Tersine, milletin tem
silcilerini çalışmaktan alıkoymak, onlan tembelliğe 
alıştırmak için her türlü hesaplar en ince ayrıntılarına 
kadar yapılmıştır. 

Sayın arkadaşlar; 

Bu binada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin hiç birisi çalışma olanağı bulamaz. Üyenin çalış
ması için bir kere yer yok, oda yok. Bu koca bina, 
galeriler, koridorlar, salonlarla doldurulmuş; Başkan
lar, Başkanvekilîeri, Parti Gene! Başkanları, Meclis 
Genel Sekreterleri için odalar değil, salonlar, hatta 
bazdan için daireler ayrılmış; fakat üyeler için 6 
metrekarelik bir çalışma odası düşünülmemiştir. 

Çünkü, bu yapılırsa, o zaman üyeler rahatlıkla 
okur ve çalışır, birtakım hazırlıklar yapar, o zaman 
bazılarının rahatı kaçar; onun için bu olanağı verme
mek gerekir. Kendilerine kahvehane, kıraathane gibi 
yerler ayrılmalı, orada oturup sohbet ettirilmeli, Büt
çe Komisyonu Başkanının söylediği gibi, bol bol de
dikodu üretilmeli. 

Üyelere oda verilirse, yardımcı personel de gerek. 
O zaman yasama ve denetim işleri daha rahat, daha 
bilimsel yapılır ve huzuru kaçacakların huzurları da 

| daha çok kaçar. Onun için üyeler kendi olanakları 
ile kalmalı, çoğu daktilo ile yazmasını bilmediklerin
den, soru önergelerini bile yazamamahdır. 

I Sayın arkadaşlar, 
Bunlar ne yanlış değerlendirme, ne de, abartma-

I dır. Bırakın üyelerin çalışmalarını sağlamayı, bugün-
I ka zihniyet, komisyonları bile çalıştırmak istememek

tedir. Cumhuriyet Senatosunun 13 ihtisas komisyonu 
var. Son zamanlarda yeni bir düzenleme yapılmış, bu 

I komisyonlar için sadece üç oda ayrılmış; yani bir 
I odaya dört komisyon düşüyor. Anlamı açık; onlar da 
I işin üzerine inmeye yer ve zaman bulamasınlar. 
I Dahası var; partilerin grup başkan vekiller inin da-
I lıi odaları yok. Bırakın odalarım, rahtahkîa çahşabi-
I lecek masaları yok. Bunlar üzücü şeylerdir. Cumhuri-
I yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları için bir 
I sosyal meskenden geniş lüks daireler tahsis edecek-
I sin; sekreterleri bile müstakil odalarda oturacak; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu Meclis için-
I de oturacak dahi yer bulamayacaklar... 

Sayın arkadaşlar; 

I Bu sözlerimi duygusallığıma vermeyin, sakin bir 
I halle lütfen düşünün. 632 üyenin 80 - 90 tanesi de

ğişik görevler nedeniyle oda sahibidirler. 540 - 550 
I oda, bu binada yapılacak değişiklik ve eklerle, en kı-
I sa süre içinde yapılabilir; yeter ki, istensin. 
I Personel sağlanması ise daha kolay. Şimdi onu 
I da arz edeceğim. 

Geçen yıllarda, şimdiki Başkanlık Divanında gö
revli bir sayın arkadaşımız, bütçeler nedeniyle, şöyle 
bir soru yöneltmişti Divan Temsilcisine : 

I «Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 1961'den 
I bu yana genişlemedi. Üye sayısı da aynı. 1961'deki 
I görevli sayısı şu kadar iken, bugün bu kadar. Nedeni 

nedir?» 
I Acaba şimdi bu bütçeyi hazırlayanlar arasında bu-
I lunan Divan Üyesi arkadaşımız, sordukları sorunun 
I yanıtını aldılar mı? Şayet bunu öğrenmişlerse, biz ar-
| kadaşlanna da lütfetsinler de, bizler de öğrenelim. 

Saym arkadaşlar; 
I Değerli arkadaşımsz gerçeği öğrenmişlerdir; ama 

bu işi düzeltmeye onun da gücü yetmemiştir ve yet
meyecektir de. Çünkü, bu çark böyle kurulmuş, böy
le işleyecektir. 

İşte o hatır için, yardım için hangi insancıl ne
denlerle olursa olsun alınan, dışarıdaki emsallerinden 
4 derece yüksek maaş alan personel, yapılacak 550 
odaya oturacak üyelerin kalem sekretaryasım karşı-

I lamaya fazlasıyla yetecektir. Koridorlar işsiz güçsüz 
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dolaşan odalar aynı biçimde oturan kişilerden kurtu
lacak, daha sonra da bu kadrolar gerçekten Parla
mentoya yararlı duruma gelecektir. 

Sayın arkadaşlar; 

Sanki gizli bir güç parlamenterleri çalıştırma
mak ve böylece saygınlığını azaltmak için ağını örü
yor. Şu koridorlar, "kulisler, kıraathane misali sabah
tan akşama kadar dolup taşıyor. Bütün bu koridor
lar, salonlar boşalsa, üyeler odalanna çekilip yasama 
çalışmalarını yapsalar, misafirlerim o odada kabul 
edip ağırlasalar, onların bazı dileklerini telefon kabin
lerinde değil de, odalarındaki telefonla yerine getir
seler, bir kişinin önüne düşüp dairelerde dolaşırken 
binlerce kişinin bundan zarar göreceğini düşünüp de, 
bu işleri gerekirse başkalarına yaptırsalar, çok şeyler 
düzelir o zaman; ama bir türlü yapmıyoruz, bunu ya
pamıyoruz. Bunu gerçekleştirmek zorundayız sayın 
arkadaşlar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gelecek 
sefer oyum senin. 

CHP GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT-
OĞLU (Devamla) — Sağolun Nalbantoğlu. Ben ta
lip değilim, onun için de yapmıyorum bu konuşma
ları. 

Bir hususu şükranla belirtmek isterim: Komisyon
da bu konu ciddiye yakın bir biçimde ele alındı. Ko
misyonun Sayın Başkanı ve üyeleri bu ihtiyaçları ^île 
getirdiler. Divanlarda da yardımcı olacaklarını vaat 
ettiler. Cumhuriyet Senatosu ve Miliet Meclisi Sayın 
Başkanları da, dilekleri olumlu karşılayıp, girişimde 
bulunacaklarını ve kısa sürede gerçekleştireceklerini 
vaat ettiler; fakat bütçelerde yine bir değişiklik yok. 
Dileriz ki, gizli güç buna engel olmasın. 

Sayın arkadaşlar; 
Şimdi, hukuki nedenlerini arz edeceğim. 
«Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir. 

Millet, egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara gö
re yetkili organlar eliyle kullanır. Egemenliği kullanan 
yetkili organlar, yasama, yürütme, yargıdır.» Biz, 
Anayasanın bu felsefesini benimseriz. Bazıları bütün 
gücün Yasama Organında toplanmasını istiyorlar; 
baka organ kabul etmiyorlar. Şimdi onlara da soru
yorum: Cumhuriyetin hiç bir döneminde egemenlik 
sadece yasama organı eli ile kullanılmış mıdır? 

Arkadaşlar, bırakın yürütme ve yargı yetkisini, 
sade yasama yetkisini Anayasanın koyduğu esasla
ra göre kullanabilmişse, kullanabiliyorsa, bizler için 
en büyük mutluluktur. 

Bir gerçeği bilmekte yarar var; bunu bilirsek der
dimize çare buluruz ve belki de bu yolla rejime yöne
lik tehlikeleri de önler, savuştururuz. Aksi halde, 
parlamenter demokratik rejimin geleceğini tehlikeden 
kurtaranlayız. 

Bir kuvvetler ayrılığından söz ederiz. «Yasama, 
yürütme, yargı.» Zaman zaman yargının bağımsızlığı 
zedelendi, zedelenmeye çalışıldı. Bu yüzdendir ki, 
adalet tarihimizde bazı yargıçlar kahraman sayıldılar. 
Bunun anlamı şuydu: Yürütme ve yasama yoluyla 
yapılan baskılara bu yargıçlar boyun eğmemişlerdir. 
Şu anda böyle kahraman yargıçlara gerek kalmadı. 
Peki, yasama, yürütme ilişkileri nasıl olmuştur? Bu
rada, «Yumuşak kuvvetler ayrılığı sürdürülüyor» 
deniliyor. Acaba öyle mi? Eğer böyleyse, bu ilişki 55 
yıldır yasamanın aleyhine olmuştur. 55 yıl yürütme, 
yasamaya istediğini yaptırmış; hem de yasama orga
nının çıkarttığı yasalarla. Okuduklarımız var, anıla
rımız var. Bu, neden böyle oldu, neden böyle oluyor? 
Atatürk döneminde böyleydi; icra Vekilleri Heyetine 
riyaset eden Cumhurbaşkanı, Meclis münakaşa ve 
müzakeratına iştirak edemediği ve rey veremediği 
halde, tarihten de gelen yüce kişiliği ile her şeye ka
dirdi. Atatürk'e bağlı hükümetler de, Millet Meclis
lerinden hiç bir zorluk görmemişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, söz süreniz bitti 
efendim, lütfen bağlayın. 

CHP GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Efendim, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi bütçeleri... 

BAŞKAN — Ayn ayrı efendim. 
CHP GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT

OĞLU (Devamla) — Başkanlık Divanında, «Grup 
adına ikisi birden» dediniz. 

BAŞKAN — Efendim, program hilafına nasü ha
reket edelim Beyefendi? 

CHP GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Birlikte müzakere edilmiyor mu 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Birlikte müzakere 
edilmiyor efendim. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Önerge 
gönderiyorum. 

BAŞKAN — Bağlayın lütfen efendim. 
CHP GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT

OĞLU (Devamla) — İnönü döneminde tek parti sis
temi yürüyordu, çok partili döneme kadar da durum
da bir değişiklik olmadı. 1946 -. 1950 döneminde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin gücü ortaya çıktı. 1950, 

I çok partili yeni bir dönem. Milletvekillerine, «Siz is-
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teseniz hilafeti bile getirirsiniz» diyecek kadar saygı- S 
da ölçü kaçırılmıştı. Fakat bir süre sonra o Yasama 
Meclisini oluşturan üyelerin seçilmesinde ne denli et
kili olduğunu anlatmak için aynı zat, «Odunu koy
sam, seçilir» diye Millet Meclisine saygısızlığının en 
büyük örneğini verebiliyordu. Bunlar da mı yumu
şak kuvvetler ayrılığıydı? 

27 Mayıs oldu, yeni bir Anayasa düzeni getirildi. 
Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanının yetkileri 
süresiz sınırlandı; ama bu Anayasa düzeninde de kısa 
bir süre sonra yürütme yasamadaki etkinliğini kabul 
ettirdi ve 12 Mart olayına kadar geldi işler. Bu dö
nemlerde, yöntemler değişmişti; hepinizin bildiği 
örnekleri sıralamaya gerek görmüyorum. Amacım, 
belli kişi ve kuruluşları da suçlamak değildir. İyi so
nuçlar vermeyen durumdan kurtulmanın çarelerini el
birliği ile bulmaktır. 

Sayın Başkan süremin bittiğini söylüyorlar; bun
dan sonraki konuşmamı Millet Meclisi bütçesi müza
keresinde arz edeceğim. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esatoğiu. 
Efendim grupları adına başka söz isteyen saym 

üye? Yok. 
Kişisel görüşmek isteyen sayın üyelerimizden Sa

yın İsmail İlhan görüştüler. 
Sayın Mehmet'Feyyat, buyurun. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Başkan, 

saym senatörler; 
«Kuvvetler ayrılığı» hususunda, sayın arkadaşımız 

gereği kadar konuştular, tekrara gerek görmüyorum. 
Ancak, kuvvetler ayrılığı, millet adına üç kuvvet dev
leti yönetir, devletin organlarıdır. 

İktidarın taazzuv ettiği üç güç. Birbirinden ayrı; 
sadece bunlardan yasama kudretiyle ilgili Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosunun bütçesi sözkonusu. 

Zaman zaman Millet Meclisinin Devletin en üstün 
bir kuvveti olduğu bazı politikacılar tarafından ifade 
edilir; gülünçle karşılarız, güler geçeriz. Çünkü, bu
nu bir hukuk fakültesi talebesi birinci sınıfta söylese 
- özür dilerim - dana gözü gibi bir sıfır alır. Şimdi 
bunlara gerek görmüyoruz. Artık yeter; bu millet la
yık olduğu temsilcilerini buraya göndermiştir, kudre
tinin hududunun idrakine varmasını beklemektedir. 
Buraya gelen, ben yasama gücü, milletin yasama gü
cünü temsil etmekteyim; ama benim ötemde bir yargı 
kuvveti vardır. Aile; babası, yasama kudreti, anası 
yargı kuvveti, evladı Hükümet ve ordu. Bunu kafala
rımıza bir türîü sindiremedik. Çünkü neden? Buraya 
gelen bazı temsilciler, (Bütün partileri tenzih ederim,) j 

her nedense bu kompleks, bu aşağılık duygusu içeri
sinde gelir. 

Mahallesinde hasbel kader küçükken bekçiden bir 
sopa yemiş bir kimse, büyüyünceye kadar bekçiyi gö
zünde dev aynasında görür, o kompleksten kurtula
maz. İşte, bu tip politikacıdan memlekete hayır gel
mez. Bu tip aşağılık kompleksine müstağrak kimseleri 
Tamı zaten tedavi için bir imkân da sağlamamıştır, 
vermemiştir, kendi haline bırakmıştır; ama millet bun
ları bazen buralara gönderiveriyor; gönderiyor, te
sadüfen geliyor. 

Şimdi, buraya gelen bir kimse, «Millet adına» de
diği zaman, «Ben yasama kudretinin temsilcisiyim» 
dedîğî gün, haddini bilmiş olur. Biraz aştı mı, haddim 
bilmez. Haddini bilmezlerin de bu Yüce Meclislerde 
yeri olmasa gerek ve bu tip hezeyanları umumiyetle 
sağ güçte, hele özellikle cephede görmekteydi; Al
lah bir daha tekrarını nasip eylemesin. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, yasama kudreti, Senato ve Millet Meclisi 

dir. Bundan 4-5 sene evvel galiba, ben burada ilk 
konuşmamda Senatonun içinde bulunduğu durumu, 
yapıyı dile getirmiştim. «Millet Meclisi ve Senato; 
parlamenterlerin hadımı senatörler; hâkimi, hadımı 
olmayanı milletvekilleri» demiştim ve hatta buradan 
bazı tepkiler de gelmişti. Onu acaba; özür dilerim, 
başka yönden mi tefsir ettiler, sağlık yönünden mi 
tefsir ettiler anlamıyorum ben. Halbuki, oy hakkımız 
yok. Bütçede ve diğer konularda; güvenoylamasında 
oy hakkımız yok. Gerçekten hadımız, bunu idrak et
meliyiz. Bunun, insanın fizik yapısıyle ne alakası var?. 
Maalesef bunda heyecan gösterenleri de gördük, de
likanlıları gördük. «Ben erkeğim, ben hadım değilim» 
diye burada heyecan gösterenleri gördük. 

Şimdi, ben bunu söylediğim zaman bazen Adalet 
Partili değerli arkadaşlarım, «Mademki Senatonun 
yapısını beğenmiyorsun, Anayasa Mahkemesi var, 
niçin senatör oldun geldin?» derlerdi. Benim her 
meslekte, savcılık mesleğinde veyahutta adliye mes
leğinde de; o meslek içinde kalarak, o mesleğin bün
yesi içerisinde düzen değişikliğinde rolüm oldu, mü
cadelesini yaptım ve netice aldım. Üç defa Anayasa 
Mahkemesine gitti, üç defa kanun iptal edildi ve bu 
Parlamento çok meşgul edildi; bizzat benim hareke
timle, eylemimle. Zabıtlar, kanunlar, Anayasa Mah
kemesi meydanda. 

Şimdi, benim bu sözlerimi ciddiye almayanları, 
ciddiye almadığım iddia edenleri ben fare gibi oynat
tım; savcıyken Ankara'da fare gibi oynattım ben. 
İşte o fareler bana, «Ciddi değil» diyebilir. ! 
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IV. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'a ihtar ceza
sı verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat bir sa
niye efendim. Sayın Feyyat, çok rica ediyorum, İç
tüzüğün bahsettiği şekilde.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Beyefendi, bir saniye efendim, ben 
konuşuyorum.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sadet hari
ci konuşmadım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Lütfen İç
tüzüğün tarif ettiği şekilde temiz dille konuşun efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben temiz 
dille konuşuyorum. 

BAŞKAN — Temiz dille konuşmuyorsunuz, ih
tar ediyorum size. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Temiz dille 
konuşuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum Sayın Feyyat, 
buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — .. 
(Hatibin mikrofonu Başkan tarafından kapatıl

mıştır.) 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim, bu
yurun kürsüden inin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan, temiz dille konuşuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, size hatırlatmama rağ
men ısrar ediyorsunuz, sözünüzü kesiyorum, buyu
run efendim. 

Söz sırası Sayın Hüsamettin Çelebi'de, buyurun 
Sayın Çelebi. 

Sayın Feyyat, lütfen kürsüyü boşaltm efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) —... 
BAŞKAN — Burada şahsiyet yapmayın efendim. 
Size ihtar cezası veriyorum Sayın Feyyat. İhtar 

cezası veriyorum, uyguluyorum. Buyurun, boşaltın 
kürsüyü. 

Buyurun Sayın Çelebi. 
MEHMET FEYYAT (İseanbul) — İstanbul'dan 

yeni gelmenin kompleksi içinde misiniz?.. 
BAŞKAN — Sizi ikaz ediyorum, hakkınızda İç

tüzüğün diğer hükümlerini uygularım. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Benim sözle

rimi ciddiye almayanlara tepki göstermiyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, size tekrar ihtar edi

yorum. Cumhuriyet Senatosundasınız, «Hadım» ke
limeleriyle «Fare» kelimeleriyle burada kürsüyü iş
gal edemezsiniz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

(1) 729 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

SÜ.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bu bütçe üzerinde bazı düşüncelerimi ve bazı de
ğerlendirmelerimi arz etmek için söz almıştım. O dü
şüncelerimi başka bir zamana erteliyorum, sadece bir 
izlenimimi belirtmek istiyorum: 

Yıllardır dinlediğimiz sözlerin bugün tekrarına ta
nık olduk. Örneğin; anarşi üzerinde çok duruldu, 
«Bitsin artık bu anarşi» denildi. 

Benim kanıma göre anarşi, biz bu tulumda kaldı
ğımız sürece bitmez. Çünkü anarşi, yani düzensizlik, 
bazı kafalarda yerleşmiştir ve değişme istidadı da 
göstermemektedir. Anarşiyi önce kafalarımızdan kov
maya mecburuz. Kavramları yerli yerine oturtturma-
ya mecburuz. Örneğin Atatürkçülük konusunda, hiç 
olmazsa bu Parlamento'da anlaşmak zorundayız. Ne
yin Atatürkçülük olduğunu tespit etmek durumun
dayız. 

Bakınız size bir belge okumak istiyorum: 
«Doğudaki emekçi halk üzerinde uygulanan ırk

çı - şoven, asimilasyonum uygulamalara son veril
meli, soy kırıma girişimler önlenmeli, işkencelere, 
yasa dışı tutuklamalara ve soruşturmalara son veril
meli, bu uygulamaların sorumlularından, cinayet şe
bekelerinden, mutlaka hesap sorulmalı, her alanda 
can güvenliği sağlanmalıdır.» 

Atatürkçü düşüncede, o düşünceyi maddeleştiren 
1961 Anayasasında, Doğuda yaşayan vatandaşları
mızın herhangi birini, diğer bölgelerde yaşayan va
tandaşlarımızdan farklı gören bir hüküm, bir madde 
var mıdır?.. Hayır. Şu" halde, bu «Irkçı, şoven, asimi-
îasyoncu, soy kır imci» iddiaları ne için ve niçindir? 
Hangi amaca yöneliktir?.. O halka sahip çıkılıyor 
görüntüsü altında oynanmak istenen oyun nedir?. Bu 
ağzı kullanarak, bir bölgede meskûn ve devlete, öte
ki bölgelerdeki vatandaşlarımız kadar bağlı bulunan 
vatandaşlarımızı kendi devletlerine karşı savunma du
rumunda görünme oyununun altında ne saklıdır?. 
Bu sözlerle denilmek istenen nedir?. 

Bu oyunda kim, kiminle kolkoladır? 
Biraz sonra bu sorumun cevabını sözlerimden an

layacaksınız. Ama ben, şimdi sizlere başka bir bel
ge sunmak istiyorum. (Belgeler buradadır, talep eden 
sayın senatör arkadaşlarımıza derhal takdim edebi
lirim.) 

«Halkevleri Genel Başkanlığı 
Sayı: 400^6/6329/76 

Konu : Yardımlaşma hakkında. 

Halkevleri - Halkodaları Başkanlığına 

Anti - demokratik tutumlara karşı giriştiği eylem
lerden ötürü DİSK'e yöneltilen baskılar acımasız bi
çimde işçilerin ekmeğini kesme kertesine varmıştır. 
DİSK'in, işten atılan üyelerine uzattığı yardım elini 
sınıfsal bir dayanışmanın da ötesinde, insancıl bir 
davranış olarak övgü ile karşılıyoruz. 

Tüm ulusun malı ve gerçekten halkın evleri olma 
uğraşı içinde bulunan Halkevleri, DİSK'in düzenle
diği yardım kampanyasını desteklemeyi amaçlarına 
ve kamusal niteliklerine uyumlu bir davranış say
maktadır. 

Bu anlayışın şubenizce de paylaşıldığı inancı ile 
DİSK'in açtığı hesaba (Merter Sitesi İş Bankası Şu
besi Hesap No. : 183) bağış sağlanmasına yardımcı 
olmanızı rica eder, en iyi dileklerimi sunarını. 

Halkevleri Genel Başkam 
Ahmet Yıldız 

Sayın Başkan; 

Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımız bu okuduğum 
belgelerden birincisinde Başkanı bulunduğu kuruluş 
adına imzacılardan biridir. Yani kendilerine «Demok
ratik kuruluş» sıfatını veren ve demokratikliği ken
di inhisarlarında sayan yeni bir tür derneğin arasın
dadır. O derneğin temsilcisi olarak bu beyanın yapıl
dığı basın toplantısında hazır bulunmaktadır. Bu bi
rinci belgede sıralanan «Demokratik» kisveli iddia, 
isnat ve görüşler arasında, Yüce Parlamentonun 
Cumhuriyet Senatosu kanadının dikkatini çekerek 
arz etmek istiyorum, şu cümle de vardır: «Seçim, em
peryalizme, faşizme karşı demokratik güçlerin biriik-
te vermekte olduğu uzun soluklu mücadelede bir 
araçtır; ancak kurtuluş değildir.» 

Hem burada Parlamentonun çatısı altında otura
cağız, hem Parlamentoya vücut veren temel meka
nizmayı araç olarak belirteceğiz. Bununla da yetin
meyeceğiz; «Bunu diyen kuruluşlar, artık milli kül
tür kuruluşu olmaktan çıkmıştır. Bunu diyen kuruluş
lar, artık Atatürk'ün kurduğu milli kültür kuruluşu 
olmaktan uzaklaşmıştır. Olsa olsa ideolojik anarşinin 
sol kanattaki, merkezlerinden biri haline gelmiştir. 
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Onu başka gözle görerek, Hazineden ona 10 milyon 
lira yardım yapılamaz» diye yazanlara, gelip bu kür
süden diyeceksiniz ki, «Sizin kafanız bu Atatürkçü 
Derneği anlamaz..» Yağma yok; olmamalıdır. 

Sayın Ahmet Yıldız bu düşünceleri daha kimler
le paylaşıyor? Bazı kelimeleri, tabir ve terimleri bu 
Yüce Senatonun tutanağına geçirmemek için, elimde
ki belgeleri okumuyorum; ancak merak eden arka
daşlarım, «Özgürlük Yolu» ve «Aydınlık» adlarını 
taşıyan Ocak 1978 tarihinde çıkmış iki derginin son 
sayılarım tavsiye ediyorum. Bu görüşlerin kime ait 
olduğu, nereden kaynaklandığı, kiminle paylaşıldığı 
görülecektir. Görüldüğü zaman da, Sayın Ahmet Yıl-
dız'ın böyle herkese, uluorta, Atatürkçü olmamak, 
Atatürk'ten taviz vermek, hele Atatürk'ü anlamamak 
gibi ithamlarda ve isnatlarda bulunma hakkı bulun
madığı, kendisinin özellikle bulunmadığı, açıklıkla 
anlaşılacaktır. 

Sayın Başkan; 
Özetle şunu söylemek istiyorum. Bu memlekette 

öyle Atatürkçüler vardır ki; Atatürkçülüklerinin sa
dakasını verseler, Sayın Ahmet Yıldız yeniden Ata
türkçü olabilir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi. 
Söz sırası Sayın Ali Cüceoğlu'nda efendim. 
Sayın Cüceoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu,?.. Yoklar. 
Sayın Ömer Naci Bozkurt?.. Yoklar. 
Sayın Süleyman Ergin?.. Buradalar. 
Sayın Ergin, buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) 

— Sayın Başkan, Senatonun değerli üyeleri; 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesi üzerinde kişisel gö

rüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Senato Bütçesini tetkik ettim. Üzerinde durmak 

istediğim hususları iki açıdan eleştireceğim: 
1. Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri. 
2. Kadrolar. 
«Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri» bölü

münün bazı harcama kalemlerinde oldukça büyük 
meblağlar bulunmaktadır. Özellikle, «Personel gider
leri» harcama keleminde sözleşmeli personel giderle
ri olarak 1,5 milyon lira, «Hizmet alımları» harca
ma kaleminde ulaştırma giderleri olarak bir milyon 
lira, «Makine teçhizat ve taşıt onarımları» için 620 
bin lira, «Tüketim malları ve malzeme alımları» ka
leminde «Baskı, yayın ve kırtasiye» giderleri olarak 
bir milyon lira, «Diğer tüketim malları ve malzeme 
alımları» için 500 bin lira, «Demirbaş alımları» ka

leminde ise büro makineleri ve alımları için 3 milyon 
lira gibi yüksek sayılabilecek ödeneklerin konmuş 
bulunması dikkati çekmektedir. 

Kadrolara gelince; Cumhuriyet Senatosunun bün
yesi kuruluşundan bu yana hiç bir değişikliğe uğra
madığı halde, her yıl aynı hizmetler için yeni yeni 
kadrolar ihdas edilmekteedir. Her bütçe yılı Cum
huriyet Senatosu Bütçesi görüşlürken personel kad
rolarının fazlalığı üzerinde çeşitli tenkitler yapılması
na rağmen, yine yeni kadrolar konur. Gerçekten bu 
kadroları işgal eden personel sayısının fazlalığına 
inanılıyorsa, bundan sonra yeni kadro ilaveleri yapıl
mamalıdır. Yapılıyorsa, neden yapıldığı açıklığa ka
vuşturulmalıdır. Şayet mevcut personelin nitelikleri 
bu hizmetlerin niteliklerine uymuyorsa, o zaman o 
personeli tasfiye etmek; meselâ hiç olmazsa onun 
hizmetinden faydalanılabileceği herhangi bir Devlet 
dairesine aktarmak mümkündür. Ben öyle personel 
biliyorum ki; hiç bir yerde faydalı olamamış, fakat 
buraya bir sayın üyenin tavassutu ile girmiş, sonra 
da verilen hizmeti yapamadığı için, onun yerine baş
ka bir personel almak durumunda kalınılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu kadrolarının istisnai kadro
lar olması ve bu kadrolara atanacak personelde 657 
sayılı Devleet Memurları Yasasında öngörülen ata
ma, imtihan derece yükselmesi hükümlerine tabi ol
maksızın işlem yapılabileceği ifade edilmesi, idareye 
en iyi personeli seçme imkânı sağlamasına rağmen, 
idare bu yetkiyi ters yönde kullanmaktadır. 

Her ne kadar Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
172 nci maddesinde; «Personelin işe alınması, işten 
çıkarılması görevleri ve disiplin cezalarının uygulan
ması hakkında hükümler ihtiva edecek bir iç idare 
yönetmeliği çıkarılır.» denmişse de, henüz bu yönet
melik çıkarılmamıştır. Bu yüzden de bu göreevler lâ
yık olduğu şekilde yapılamamaktadır. Tamamıyla 
keyfi şekilde devam etmektedir. Belki de bu durum 
Sayın Başkanların işine de daha çok gelmektedir. 
Bazı personel hariç, birçokları disiplinsiz ve gördük
leri görevin lâyığı değildirler. 

Saydığım bu sebepler yüzünden, her yıl bütçe ile 
yeni kadrolar ihdasına gidilmektedir. Bunun netice
si olarak da bütçenin personel giderleri gittikçe ka
barmaktadır. 

Kadrolarla ilgili diğer bir husus da, muhtelif yıl
ların bütçe kadrolarının mukayesesinden meydana 
çıkmaktadır. Bu da; bazı personelin emekli mükte
seplerinin değişmemesine rağmen her yıl aylık almak
ta oldukları kadrolar otomatikman yükseltilmekte
dir. 
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Diğer bir husus da, yüksekokul mezunları mevcut 
olmasına rağmen, ilk, orta, ve lise mezunu persone
lin çeşitli unvanlar verilmek suretiyle yüksek derece
li kadrolara getirilmesidir. Bu tutum bir yönüyle-
de yüksek tahsil yapmış olanların cezalandırılması 
manasını taşır. Halbuki kanun, her okul çıkışına gö
re bir tavan derecesi tespit etmiştir; bunun istisnai 
kadrolar için de bir noktada geçerli olması gerekir. 

Bugün Senato da ilkokul mezunu olan ve emekli 
müktesebi düşük olup, maaşını üçüncü dereceden 
alan memur ve yardımcı hizmet sınıfından personel 
bulunmaktadır. Tahsil seviyeleri düşük olan bu gibi 
personel, derecesi yükselecek diye emekli süreleri dol
duğu halde emekli olmamakta ısrar etmektedir. 

Netice olarak sözlerimi özetleyecek olursam; 
Genel yönetim ve destek hizmetleri ile yasama 

hizmetleri bölümlerindeki harcama kalemlerinde gös
terilen meblağların çok yüksek olması sebebi ile yu
karıda sayılan kalemlerden hiç olmazsa en azından 
% 20 nispetinde bir indirim yapılması; 

Ayrıca, yeteri kadar kadrolu personelin bulunma
sı, yeni personele ihtiyaç olmaması sebebiyle de ve 
istisnai kadrolardan layıkı veçhile kıymetli eleman
ların bulunması imkânı bulunduğundan, «Personel 
giderleri»bölümündeki «Sözleşmeli personel giderleri» 
olarak ayrılmış bulunan 1,5 milyonun tamamen çıka
rılması uygun olur kanaatindeyim. Böylece lâyık per
sonel alımına,özen gösterilmesi yolunda ilgililer zor
lanmış ve ayrıca Hazine menfaati de sağlanmış olur. 

Kadrolar yönünden ise, tekliflerim şunlar olacak-
tır: 

1. Mevcut personelin terfilerine objektif usulün 
getirilerek çalışkan ve verimli personelin sicil esasına 
göre terfi ettirilmesi; 

2. Personel alımlarının bir usul ve esasa müste
nit yapılması; 

3. Hizmetinden yararlanılmayan personel hak
kında kanuni işlem yapılması; 

4. ilk, Orta, Lise tahsillilerin hiç olmazsa yükse
lebildikleri en son derecelerin tespiti; 

5. Kadrolarla ilgili olarak bir kadro unvan stan
dartlımı yapılması; 

6. Cumhuriyet Senatosu içinde rastgele ünitele
rin kurulmaması; 

7. İçtüzüğün emrettiği iç idare yönetmeliğinin bi
ran önce çıkarılması şeklinde özetleyebilirim. 

Saym üyeler; 
Burada hatır-gönül meselesinin idaremizde ne de

rece, ne denli boyutlara ulaştığına, bu uğurda Yüce 

Senatonun ve senatörlerin itibaıının hiçe sayıldığma 
ve yasaklara saygınlığın çiğnendiğine misal olması ba
kımından şahsen maruz kalmış olduğum bir hadise 
yi bahsederek sözlerime son vereceğim. 

Bundan takriben 7-8 ay önce üyesi bulunduğum 
Araştırma Komisyonu odasında Komisyon Sekrete
rinin fiilen darp teşebbüsüne maruz kalıp, yaralan
dım. Suçum neydi biliyor musunuz? Suçum; o sıra
larda Araştırma Komisyonlarına seçilecek üye adedi
nin tespitine konu olan Anayasa Mahkemesinin bir 
iptal kararını bularak bana getirmesini bu sekreter
den istemiş olmam idi. İsmi Bahtiyar Baysan olan 
ve şu anda Halk Partili senatörlerden birinin akraba
sı bulunan bu şahıs, hadiseyi müteakip kaçtı. O za
manki idare bu şahsı derhal açığa aldı ve şikâyetim 
üzerine işin üzerine eğildi, cezai takibatın yapılması 
için bu memurun muhakeme edilmesi kararını aldı, 
ayrıca idari yönden de Disiplin Kurulu harekete ge
çerek dört ay görevden uzaklaştırmak kararını aldı. 
Bu kararın, Sayın eski Başkan tarafından tasdikin
den hemen sonra seçilen yeni Başkan Saym Sun Ata-
îay bey, kararı her nedense infaz etmeyi tercih etme
di. Mütecaviz memurun disiplin cezasına itiraz konu
sunda Danıştaya müracaatını bahane ederek cezai 
uygulamaya koymadı, koymaktan vazgeçti. Üstelik 
bu geçimsiz ve terbiyesiz memuru Halk ile münase
betler ünitesine yeniden tayin etti. 

Şimdi size soruyorum Sayın; Disiplin Kurulunun 
bu mütecaviz memur hakkında almış bulunduğu 4 ay 
görevden uzaklaştırma kararım uygulamama yetkiniz 
var mıdır? Varsa, hangi yasanın hangi hükmü bu
na imkân vermektedir? Çünkü bu şahıs, Danıştayda 
kararın iptali davası açmıştır, infazın; yani yürütme
nin durdurulması davasını açmamıştır, böyle bir ka
rar alınmamıştır. Ayrıca, Disiplin Kurulu kararı alı
nana kadar geçen 3,5 aylık açığa alınma müddeti de 
Disiplin Kurulunun aldığı 4 aylık görevden uzaklaş
tırma cezasına mahsup edilemez. Mahkemede, şah
sen mütecavizi affetmiş görünmem, sadece mecbur 
kaldığım içindir. Ayrıca, davanın amme davası ola
rak devam etmesine engel teşkil etmediğinden dola
yıdır. 

BAŞKAN — Sayın Engin, söz süreniz bitti efen
dim; bağlar mısınız? 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Devamla) 
— Tamam efendim, bağlıyorum. 

Mütecaviz memur yeniden işe alınırken, hiç ol
mazsa nezaketen haberdar edilmem gerekirdi. Ayrı
ca, Disiplin Kurulu kararından yine benim haberdar 
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edilmem Başkanlığın yasal görevi idi. Fakat maale
sef şimdiye kadar bu hususda bana herhangi bir teb
ligat yapılmamıştır. Senatoda çalışan diğer personel 
nezdinde hadisenin dış görünüş olarak yorumu nedir 
biliyor musunuz? Ben söyleyeyim; bir memur görev 
esnasında bir senatörü dövdü; fakat bu memur Sa
yın Senato Başkanının partisinden bir senatörün ya
kın akrabası olduğu için hiç bir işlem yapılmadı, 
memur, memurluğuna devam etmektedir, İşte dış 
görüntüsü budur. 

Sayın Başkan, aynı tecavüze siz veya akrabası 
bulunan senatör arkadaşımız maruz kalsaydı, yüzde 
yüz eminim neticesi bu şekilde olmazdı. O halde so
ruyorum; yasalara saygınlık böyle mi olur? Şahsım
dan vazgeçtim, Senatonun ve Parlamentonun manevi 
şahsiyetini korumak bu mudur? Yoksa bunlar siz
den olmayanlar için geçerli değil midir? 

Disiplin Kurulu cezasını biran önce uygulamanı
zı bekliyorum. Bu memurun, buradan çıkarıldığı za
man başka bir Devlet dairesine tavassutunuz ile alın
ması bugünün şartlarında sizin için bir mesele değil
dir. Memura acımanızı ve hatır-gönül meselesini o 
yönde kullanmanızı rica ediyorum. Böylece Parla
mentonun itibarını olsun kurtarmanızı sizden bekli
yorum. 

Senato Bütçesinin mensupları için hayırlı olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. (MSP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergin. 
Sayın Sarıibrahimoğlu, buyurunuz. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın senatörler; 

Senato Bütçesinin görüşülmesinde söz almamın 
kendimce önemli bazı nedenleri mevcut. Gerek oku
duklarımıza, gerekse şöyle yüzeysel gördüklerimi
ze göre, medeni dünyadaki tatbikatı olarak bizim 
parlamento hayatımız, parlamenterlere tanınan im
kânlar ve çalışma olanakları açısından gerçekten 
son derece kısır. Bir masa, sandalye, ilkokul sı
ralarındaki masa, saldalye, bir de kapı gösterilmiş. 
Üç ayda da, işte Allah ne verdi ise bir ödenek ve
rilir, ondan sonra milletvekilinden, senatörden gö
rev beklenir... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Halk idaresi deriz, tabana inelim deriz. Tabii 

bunlar güzel şeyler, elbette ineceksin, mecbursun 
da bir yerde. Ama bu vatandaşın gelince nereye 
oturacak, nereye kalkacak, gönderdiği mektubu na
sıl yazacaksın, cevap vereceksin?.. Yani bir me

seleden ibaret bu. Hani, gelen mektupları okumak 
bile bazen mümkün olmuyor. Okusan bile vere
ceğin cevabı yazmak ve yazdırmak mesele. Biz mü
esseseleri alıyoruz. Güzel; hakikaten Türk Milletin
de yüz - ikiyüz senedir devam edegelen, çoğu za
man da yine kendi elimizle engelleye geldiğimiz 
yenilik, ilerilik, medeni bir devlet ve dünya dü
zeni kurmak arzusu hâkim. Ama müesseseyi alıyo
ruz, ondan sonra bize benzetiyoruz yine. tşte Av
rupa, Amerika gören, lisan bilen hocalarımız, bü
yüklerimiz, arkadaşlarımız var; onlar daha iyi 
bilirler. Besi de bir ara gittim gördüm; şöyle bir ça-
lakalem. Adam, her senatörüne, her milletvekiline 
güzel, mükellef döşenmiş bir oda veriyor. Hani 
oda dediğim bizim evlerin gıytınk odaları değil, 
böyle salon gibi oda, Kâtip, yani sekreter, odacı; 
her şeyi mükellef, mükemmel, mevcut ve adam 
rahat çalışıyor. Söylendiğine ve yazıldığına göre, 
Amerika'daki senatörlerin her birinin emrinde 16 
tane yetişmiş mütehassıs mevcut imiş. Mevzuu ge
tiriyor, «Bunu hazırlayın» diyor; hazırlıyorlar, geti
riyorlar. Biz bir kanun teklifini hazırlamak için git
tiğimiz devlet dairelerinde bilgi almayı mümkün kı
lamıyoruz. Aslında kendileri de bilmiyor; çünkü 
doğru dürüst arşiv yok. Zaten her gelen iktidar da, 
orada az çok aklı başında adam varsa, «Benim ada
mım değildir» diye attığı için, o da oradaki bil
ginin yerini yurdunu bilemiyor. Size bir misal ve
reyim: 

Eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından Akçal, 
Müsteşarına bir gün telefon ettirmiş, (o zaman avu
kattım, milletvekili değildim) «Bu sahiller mev
zuunda sizde bilgi var idi, mücadeleniz var idi, ka
nun teklifiniz de var idi, biz size birtakım bilgiler 
de vermiştk hatırımızda kakhğma göre, şimdi bula
mıyoruz, eğer sende varsa geîir de bakalım, kanun 
teklifini hazırlayacağım.» dediler. Ben ariyet olarak 
götürdüm ve izahat da verdim, ondan sonra İmar 
Kanununda değişiklik yaptılar. Yani, devlet dairesi 
do;. biz de bu derece perişanlık içindeyiz. 

Beyler, onun için mutlak şekilde milletvekilinin 
halka hizmet etmesini mümkün kılacak ve millet
vekili ve senatör gibi çalışmasını mümkün kılacak 
ortamı hazırlamak zorundayız, Sunu idareciler ve 
hepimiz düşünmek zorundayız, Çünkü, biz gelip 
geçebiliriz; ama bu müessese devamlıdır, ebedidir. 
Bunu temin etmediğimiz takdirde, müstakbel ne
sillere karşı veba! altındayız, Çünkü, bu şekilde gö
rev yapılamaz, yapılamamaktadır. Herkes ya evi
nin bir köşesinde, ya bulduğu bir büroda, daktilosu-
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nu da kendi yazmak suretiyle bir kanun teklifi veya 
takrir yazabilmektedir. Oradan öte bir şey yapa
mamaktayız. Grupların sekreterleri zaten işgal al
tında, çokları da maalesef gereği kadar ehliyetli de
ğil. Bir kısmı daktilo yazmasını bile burada öğre
niyor. Onun için bu son derece önemlidir, bu ko
nuyu halledelim. 

Sonra, protokol meseleleri de biraz laubaliliğe 
geliyor. Bildiğime göre senatörün, milletvekilinden 
hiç değilse bir önceliği var; fakat kapılara, «Mil
letvekilleri ve senatörler girer.» diye yazmışlar. Sa
yın Başkanım her gün görüyor, okur - yazarlığı da 
var, buna mani olması lazım. Bu küçük şey; ama 
anlamı büyüktür. 

Beyler, sonra 40 yaşım geçmiş, yüksek tahsil 
yapmış vatandaşlar, diğer şartları da mevcut ise, 
senatör olabilirler. Okur - yazar olan her vatandaş 
milletvekili olabilir. Yani, 40 yaşını geçmiş ve yük
sek tahsil sahibi adam, «ben senatör olacağını' di
yor ve halk da buna oy verip seçiyor ise, bu, haki
katen mesleğinde veya memuriyetinde kariyerinin 
son noktasına aşağı - yukarı gelmiş bir kişi demek
tir. Türkiye'de göründüğü kadarıyla da, arkadaş
larım genellikle milletvekilliği, bakanlık, general
lik, profesörlük v.s. yapmış, mesleğinde ve politika
da cidden değerli hizmetleri olan insanlar. 

Ondan sonra Anayasaya bakıyoruz; çok çok 
affedin, tabirimi mazur görün, senatörler deveku
şu gibi. Gensoru önergesi veremez. Yani, şurada 
şu bütçeyi görüşmemizin felsefesi ne, hizmetine 
aslında bir türlü eremedim. Görüşüyoruz sadece. 
Bu hatır tesellisi. Koca koca adamlarız, burada 
böyle hatır tesellisi için de oturup günlerini, milletin 
verdiği bir yığın parayı heder etmenin alemi yok. 
Ya bizim burada görüşmemizin, görüşlerimizin ve 
önerilerimizin bir ağırlığı olacaktır veyahut biz ne 
görüşelim canım?.. Eğer dinlemek istiyorsak, gider 
MiBet Meclisindeki görüşmeleri dinleriz. Bizi ora
dan kovan yok, orası da serbest bize, gider otu
ruruz. Reyimizin değeri olmadıktan sonra, orada 
da rey vermeden oturur dinleriz ve muttali de olu
ruz, açar okuruz. Okur - yazar Meclisi burası. 

O halde bu anlamsız birtakım formaliteleri an
lamlı hale getirmek suretiyle... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anaya
saya •*«^»mur bu cümle. 

KEMÂL SARltBRAHİMOĞI U (Devamla) — 
Efendim, Anayasaya da dokunur, babayasaya da 
dokunur. Üstadım, Anayasaya dokunurken bunlara 

dokunsaydınız. Bunlara dokunmuyorsunuz, ama, 
olumlu noktasına değil, Anayasanın tekerleklerine 
çomak koyacak - noktalara dokunuyorsunuz... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Getir, 
getir, beraber dokunalım. 

KEMÂL SARÜBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
«Getir» tabii, getirelim hep beraber. Konuşuyorum 
ben burada. 

Sonra, Hükümet teşkil edilir; okumuş, mesleği
nin zirvesine çıkmış, Cumhurbaşkanı olmuş, 
Başbakan olmuş, bu zatın rey hakkı yok... Beyler, 
yani müsaade edin, devlet idaresmde Hükümete de 
rey vermeyeceksin de yahut düşürecek bir reyin ol
mayacak da, hatta ve hatta bir gensoru önergesi 
verip sığaya da çekemeyeceksin. Neymiş?.. Parla-
mentermiş vatandaş. Anlamsız bu. 

BAŞKAN — Sayın Sarübrahimoğlu, süreniz 
bitti, lütfen bağlayın efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Beyler, şimdi bu müessese, zamanın şartlarına 
göre ve bu müessesenin Türkiye tarihinde ilk mües
sese olması acemilikleri nedeniyle bu şekilde kurul
muştur. Bu müessesenin kurulmuş olması da, ku
ranlara rahmet okumamız için bir yerde yeter; ama 
bu bizim görevimizi daha fazla ihmal eylememizin 
sebebi olamaz. Onun için senatörler olarak, iktidar -
muhalefet çekişmelerini bırakalım. Zaten bu kı
sır çekişmeler Türkiye'yi çok kötü noktalara götürü
yor ve götürecektir, yarın torunlarımız bizi her 
halde güzel sözlerle anmayacaktır. 

Bu dediğim mevzulara ciddiyetle eğilelim. Na
sıl olsa başka, işimiz yok. Başka etkin bir rolümüz 
de yok. Kanunu geri çeviriyoruz, Mecliste ne der
lerse o oluyor. O halde, bari işe yarar bir öneri 
getirelim, ittifak ile bunun kavgasını verelim de, 
şu aldığımız maaşları da hak edelim. Yarın torun
larımız da, «Aferin be, biraz olsun kıpırdamışlar.» 
desinler. 

Saygılarımla. (CHP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarübrahim
oğlu. 

Sayın Arıkan, buyurun efendim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bendeniz Başkanlık Divanı üyesi ve İdare Amiri 
olduğum için Bütçenin sorumluluğu altındayım. An
cak, son günlerde bazı müesseselerin tahribine yö-
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nelik bazı davranışları tespit ettiğim için kendimi 
söz alıp huzurunuzda fikirlerimi beyan etmekten 
men edemedim, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Cumhuriyet Senatosunun, naçizane kanaatime 
göre ilk vazifesi, Anayasanın murakabesidir. Bir 
yerde biz, kanunların ve Anayasanın uygulanıp uy
gulanmadığını murakabe etmekle görevliyiz. 

Bendeniz Anayasanın 84 ncü maddesi etrafında 
fikirlerimi beyan etmek istiyorum. O 84 ncü madde 
ki, Anayasamızın en güzel, en gerçekçi maddelerin
den birisidir. Bu maddeye göre, malumunuz bu
lunduğu veçhile Başkanlık Divanları, parti grupla
rının kendi kuvvetleri ölçüsünde teşekkül eder. De
mek oluyor ki, özellikle Başkanlar, Başkanhk Di
vanının bir üyesidirler ve bir üyesi olmak münase
betiyle kendi partilerinin kuvvetlerinin bir parçası-
dırlar. Her parti orada bir ölçü içinde temsil edilir, 
onlar da o ölçünün içinde bir unsurdurlar. 

Oysa, Cumhuriyet Senatosunun kuruluşundan 
bugüne kadar gördüğümüz şudur ki, Başkanlar ken
dilerini lâyüsel kabul etmişlerdir, kendilerini bir 
bakan gibi telakki etmişlerdir ve Başkanlık Divan
larını, Başkanlık Divanı üyelerini kendi emirlerine 
müheyya birer müsteşar veya birer umum müdür 
kabul etmişlerdir. Bu, Anayasamızın 84 ncü mad
desini tahrip eder bir davranıştır; yanlıştır bu. 

Nitekim, İçtüzüğümüzün 6 ncı, 11 nci ve 173 
ncü maddeleri, Başkanlık Divanının görevlerini, 
Başkanın görevlerini, idareci üyelerin, yani idare 
amirlerinin görevlerini ve Divan kâtiplerinin görev
lerini açık ve seçik bir şekilde ortaya koymuştur. 
Hiçbir kimsenin, diğer kimsenin vazifesine, görevi
ne müdahale etmek yetkisi yoktur. O kadar ki, bun
lardan birisi, Tüzüğe veya kanunlara aykırı bir iş 
yaptığı zaman, İçtüzüğümüzün 6 ncı maddesi gere
ğince, «Başkanlık Divanı üçte iki çoğunlukla top
lanır ve bu konuda kesin karar verir.» der. Demek-
ki, bütün meselelerin nazım organı Başkanlık Diva
nı olmak lazım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım; Şimdi, buradan şu ko
nuya geçiyorum: 

İçtüzüğümüzün 6 ncı, 11 nci ve 173 ncü maddele
ri, «Bütçenin, Başkanlık Divanının talimatı üzeri
ne idare amirleri tarafından hazırlanması lazım gel
diğini» derpiş etmiş bulunuyor. Başkanlık Divanı, 
idare amirlerine gerekli talimatı verdikten sonra, ida
re amirleri olarak üç arkadaş toplandık, bütçeyi ha
zırladık ve Başkanlık Divanına sevk ettik. Başkan

lık Divanında, bilhassa, bilahara üave edilmiş ba
zı danışman ve uzman kadrolarının gereksiz bulun
duğuna ittifakla karar verildi. Dikkatinize arz et
meme müsaadenizi rica ediyorum, Başkanlık Diva
nı, bütün partilerin kuvvetleri orantısında teşekkül 
eden bir organdır; burada ittifakla bu kadroların 
gereksiz olduğuna karar veriyoruz. Ama ne oluyor?.. 
Sayın Başkanımız, Endonezya seyahatinden döndük
ten sonra, bizi çağırdılar, bu konu etrafında fikir
lerimizi sordular. Kendilerine «Başkanlık Divanının 
kararının kesin bulunduğunu, kendilerinin de Baş
kan olarak, Başkanlık Divanının kararlarını uygu
lamak mevkiinde bulunduklarım (Tüzüğün amir hük
mü) ve bundan vaz geçmelerini» ifade ettik. Ken
dileri, özel olarak Bütçe Komisyonunda bir konuş
ma yaparak, «Bu danışman ve uzman kadrolarının 
konmasını» talep ettiler; ama Bütçe Komisyonu Baş
kanı, Başkanlık Divanının böyle bir teklifle gelme
diğini beyanla, «Böyle bir şeyin müzakereye tabi 
tutulamayacağını' beyan ettiler. 

Ondan sona ne görüyoruz?.. Bütçe Komisyonunun 
26 üyesi, bir tekriri müzakere talebinde bulunmak 
suretiyle, gecenin geç saatlerinde bu kadroları ilave 
ettiriyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Evvela şu noktaya işaret etmek isterim: Müza
kere edilmemiş bir konunun, tekriri müzakeresi söz 
konusu olamaz. Müzakere edilmemiş ki, tekriri 
müzakeresi talep ediliyor. Bu, birinci yanlış. 

İkincisi; Personel Kanununun 36 ncı maddesinin 
son fıkrası, bu yetkinin kesinlikle Başkanlık Diva
nının vazifesi dahilinde olduğunu derpiş etmiş bulu
nuyor. Müsaade buyurursanız okuyorum: 

36 ncı maddenin (F) fıkrası; «Bu kanunla tespit 
edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından, Cum
hurbaşkanlığı dairesinde ve Yasama Meclislerinde, 
asli ve sürekli görevlerde bulunanların, (Dikkat 
buyurmanızı istirham ediyorum.) kadro, unvan, de
rece, intibak ve diğer bilumum özlük haklarının kul
lanılmasıyla ilgili yetkiler, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanhk Divanlarına aittir.» diyor. Bitti. 

Şimdi, ne oluyor?.. Benim asıl üzüldüğüm nok
ta şudur: 

Herkes kendi kendine, kanunları, tüzükleri dik-
Hkate almaksızın bir kural tesis etmek istiyor. Bütçe 

Komisyonu, siz, 26 imzayla bu konuyu ortaya ge
tirip bir karar alma ve yeni kadrolar ihdas etme yet
kisini nereden aklınız?. Bütçe Komisyonu, kadro-
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larla ilgili bir teklif gelmişse, o teklif üzerinde ka
bul karan, ret karan verebilir; ama kendiliğinden 
harekete geçip, ihdasi mahiyette kadrolar veremez 
ve böyle bir şeyi karara bağlayamaz. Hukuk ise, 
budur. 

Şimdi, izin verirseniz biraz daha açıklayayım. 
Biz Başkanlık Divanında karar aldık, «Kaliteyi yük
seltelim, ilkokul mezunlarından hiç kimseyi memur 
yapmayalım» dedik. Adam gelmiş hademe olarak 
girmiş, teksirci olarak girmiş, imtihana tabi tu
tulmamış. Personel Kanunu, «İmtihana girebilmek 
için ortaokul mezunu olmak şarttır» demiş; ama bu, 
bir başka yol takip etmiş, gelmiş odacı olarak, ka
pıcı olarak girmiş; bir - iki sene çalışmış, sonra 
kendisini memur yapmışlar. Peki, eğer bu yol var 
İdi ise, o zaman kanunun bu hükmünün geçersiz 
olduğunu kabul etmek lazım gelir. 

Şimdi, ismi lazsm değil, bir kişi, Bütçe Komis
yonunda bir teklif, bir takrir verdiriyor; «Falanca 
teksircinin memuriyete geçirilmesini arz ve teklif 
ederiz.» diyor, oylanıyor ve kabul ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar. 

Eğer, idare bu karar aleyhinde dava açarsa, mu
hatap Bütçe Komisyonu mu olacak?.. İdare Mah
kemesine gidildiği zaman, Bütçe Komisyonu mu
hatap olabilir mi?.. O halde, hukuken Bütçe Komis
yonunun ihdasi mahiyette kadrolar, kararlar alma
ya yetkisi yoktur. Hele hele, şu Personel Kanunu
nun 36 ncı maddesinin (F) fıkrası muvacehesinde, 
«Kadrolann, ünvanlann, derecelerin tespiti kesin
likle Başkanlık Divanlarına aittir. Tüzüğümüz de 
aynı hükümleri sevk etmiş, derpiş etmiş bulunu
yor. 

Ne olacakmış?.. Üç tane uzman, üç tane danış
man kadrosu konmuş. Ne yapacakmış bunlar... 
Bunlar, komisyonlarda oturacakîarmış, bize hu
kuki istilahlan öğreteceklermiş, bizlere akıl vere
ceklermiş.. 

BAŞKAN — Sayın Anka» söz süreniz bitti, 
lütfen bağlayın. 

MEHMET ALİ A R K A N (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanım, toparlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Tüzüğümüz, ihtisas komisyonlarına, her 

hangi bir konu etrafında uzman çağınp dinleme yet
kisini vermiş. Zaten bakanlıklardan gelen temsilci 
kişiler birer uzmandırlar ve dahası, diğer komisyon
lardan mütalaa sorma hakkını vermiş. O halde bu 

altı danışman ve uzmana ne gerek var?.. Başkanlık 
Divanınız buna gerek olmadığına ittifakla karar ver
miş. Hâlâ arka kapılardan yürümek suretiyle, bu 
kadrolar konmak isteniyor; yersizdir. Kanunlar Mü
dürlüğümüzün emrinde beş - altı hukukçu boş otur
maktadır, çok değerli hukukçu insanlardır, arka
daşlardır, fevkalde başarılı olmuşlardır, bu hiz
metleri mükemmel surette yapabilecek durumda
dırlar. 

Bu itibarla, gerekçeler ve iddialar doğru değil
dir. Efendim, kanunların kütüğü tanzim edilecek
miş... Beyefendiler, bu icranın vazifesi, çok istir
ham ederim. Adalet Bakanlığı ne güne duruyor?.. 
Adalet Bakanlığı kanunların kütüğünü düzenlesin. 
Daha daha isterse, Kanunlar Müdürlüğümüz yap
sın; onun da emrinde, demin arz ettiğim gibi, değerli 
hukukça elemanlar vardır; onlara yaptınlsın. 

Binaenaleyh kadrolann şişirilmesi doğru değil
dir, 44 tane kadro konmak istenmiştir. Başkanlık 
Divanımız bunu da önledi. Ben bir takrir takdim 
ediyorum; bu kadroların kaldınlmasma karar veril
mesini istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ankan. 
Efendim, Genel Kurulumuzun almış olduğu ka

rar gereğince, altı sayın üye konuşmuştur. 
Senato Başkanı Sayın Sun Atalay, buyurun 

efendim. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 

Yasama hayatımızda iîk kez, Yasama Organı 
üyeleri Yüce Heyetinizin huzuruna geliyorlar re ilk 
kez bir Yasama Organı Başkanı olarak ben, size 
saygımın gereği ve hesap vermenin açık yürekliliği 
ile huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Hemen ifade edeyim ki, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin büyük bîr çoğunluğundan (Gruplar dahil) 
çaÎTşmamda büyük müzaheret, engin yardım gör
düm, Tüm gruplara ve Cumhuriyet Senatosu üye-
lerhıc şükranlarımı ifade ederim. 

Sevctü arkadaşlarım; 
Bütçe Karına Komisyonunda Senato Başkanı ola

rak bana yöneltilen yazılı sorulara bir hafta içeri-
rÂıv?.Q cevap verdim. Sayın üyelerin konuşmalarında 
değindiği ve doğrudan doğruya ifade ettiği sorulara 
efi grjç bir hafta içinde cevap arz edeceğim. Bu ba
kımdan, saym üyeler şu kısa konuşmamda somları
na değinmeyecek olur isem, beni mazur görürler; 
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kendilerine, ifade ettim, en geç bir hafta içinde ce
vap arz edeceğim; bazı konulara değinme ,olanağı-
nı bulabilmek için. 

Yalnız iki konuya değinmeden geçemeyeceğim: 
Sayın Ergin, gerçekten çok üzüldüğümüz bir olay

dan dolayı belli bir safhasının burada açıklanmasını 
istediler. Ben göreve başlamadan önce bir memur ile 
bir Senatör arasında gerçekten çok çirkin olan bir 
olay geçmiş. Disiplin Kurulu memura dört ay gö
revden uzaklaştırma cezasını vermiş ve bir yandan 
da ceza davası açılmış ve olay yargı organına intikal 
etmiş idi. Sayın Üye geldi, bu konuda kendisiyle 
uzun boylu görüştük. Kendisine bir hususu anlat
maya çalıştım. Ben hukuka bağlı bir insanım, ben 
hukuk kurallarını kolay kolay çiğneyemeyeh bir in
sanım. Benim hukuk anlayışım odur ki, ileride her
hangi bir şekilde hukuk kurallarının noksan tatbiki 
veya tatbikinden dolayı bir kimsenin zarar görmesini 
istemem. Bir memur kendisine tatbik edilen disip
lin cezasına karşı yargı merciine itirazda bulunur ve 
kanun yollarını kendisine hak olarak kullanır ise, ben 
bunun sonuna değin saygı duyarım ve beklerim. Bu. 
ne Sayın Üyenin, ne de Parlamentonun haysiyetiy
le ilgili bir konu değildir. Benim hukuka saygınlı
ğımın bir ifadesidir. Bir yandan ceza davasının 
sonucu, bir yandan da kendisine uygulanan disiplin 
cezası karşısında Danıştaya yapılan müracaatın so
nunu beklemek zorundayım. Yeteri kadar görevden 
uzaklaştırılmış; ama henüz kesinleşmeden ben disip
lin cezasını uygulayamam. Yasa ve hukukun gere
ğine uymak zorundayım. 

tzin verirseniz bir diğer konu da; Cumhuriyet 
Senatosunda göreve Başkan olarak başladığım sıra
da, ilk konuşmamda da ifade ettiğim hususlar vardı. 
Bunlardan biri de, Cumhuriyet Senatosunda yasa ya
pımım yeni bir zihniyet içerisinde ele alacağımı, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin çalışmaları için 
bazı olanaklar hazırlayacağımı ifade etmiştim. Bir 
zihniyet değişikliği yapmak istiyordum. Bu zihniyet 
değişikliğinin başhcası da, yasaların yapımında artık 
yüzyılın ötesinde kalmış, usuller ve metotlar değil, Ba
tılı anlamda, demokratik ülkelerin, parlamentola
rında uygulanan usulleri tatbik edebilmekti. Bunun 
için, sayın üyelere gerekli bilgileri, dokümanları ve
rebilmek, yasaların kütüğünü tutmak, hiç bir 
yasa Cumhuriyet Senatosunda görüşülmeden kesinleş
mesi gibi, gerçekten etkinliğini zayıflatan bir hususu 
ortadan kaldırmak ve böylelikle üyelere her konuda 
incelemeye hazır birer dosya ile konuları getirebil
mek... Bunun için hiç şüphesiz ki, bazı çalışmalar ge-

1 reklidir. Bu da, Batı parlamentolarında yüksek tah-
I silli ve özellikle hukukta üstün bilgiye sahip olanların 

oranı tüm personelin % 70'i iken, Cumhuriyet Sena-
I tosunda bu oran % 8'dir. Cumhuriyet Senatosunda 
I memur yığınım ortaokul ve ilkokul mezunları teşkil 
I etmektedir. Ben Cumhuriyet Senatosuna yeni bir ni-
I telik vermek, yönetiminde yeni bir usul getirmek, bir 

düzen değişikliği getirmek istiyorum. Bunu hazmede-
I meyen ve buna alışmayanlar, bunun için direnmek 
I isteyenler olabilir; ama tek başıma da kalsam, gücü

mün yettiği sürece ben Cumhuriyet Senatosu yöneti-
I ininde bu düzen değişikliğini yapacağım. 
I Ben, Cumhuriyet Senatosunda görüşülmeden bir 
I yasanın kesinleşmesine kesin olarak engel olmaya ça-
I aşacağım. Ben Cumhuriyet Senatosunda üyelerin ez-
I bere yasa görüşmeleri usulünü ortadan kaldıracağım. 
I Üyeler herhangi bir yasayı görüştükleri, görüşmeye 
I başladıkları zaman kendilerine o yasa hakkında tam, 
I eksiksiz bilgi vermeyi kendime bir görev bileceğim. 
I Bunun için ben sizden sadece altı tane kadro istiyo-
I rum; ama komisyonlar fikir beyan edecekmiş, halta 
I bunun için, «Elemanlara, uzmanlara ne ihtiyaç var-
I dır?.. Başkanlık Divanından fikir sorsunlar, Başkan-
I lık Divanları bunlan ayrıntılarıyla cevaplandırır ve 
I aydınlatabilir» görüşleri mevcuttur. İşte, iki zihniyet 
I karşı karşıyadır. Biri, Cumhuriyet Senatosunun et-
I kinliğîni aynı şekilde devam ettirmek, Cumhuriyet Se-
I natosunu karakuşi bir zihniyet içerisinde, rastgele 
I usuller içerisinde yasa görüşmesini sağlayabilmek; bi-
I risi de, Cumhuriyet Senatosuna etkinlik kazandırmak, 
I Cumhuriyet Senatosu üyelerinin çalışmalarında ken-
I dilerine yardımcı olmak, eksiksiz, hatasız yasa çdtar-
I masını Cumhuriyet Senatosuna temin edebilmek. Cuzn-
I huriyet Senatosu üyelerinin bu iki görüşten birini ter-
I cih edeceklerini ve tercihini hangi şekilde yapacakla-
I rina ben inanıyorum. Çünkü, Cumhuriyet Senatosu-
I nun sağduyusunu 18 yıla yakın bir zamandan beri ta-
I kip etmekteyim. 

I Sayın üyeler; 
J Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü dahil, bir-
I çok değerli arkadaşlarımız bazı konulardan dert yan-
I dılar. Gerçekten Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ça-
I hşma için olanakları ve yerleri mevcut değildir; ama 
I bu kabahat şu anda ne benim, ne de Millet Meclisi 
I Başkanının omuzlarına yüklenecek bir hata değildir. 

Yapılışından beri bu binanın şekli ve devam eden ha-
I cim genişliği; yani işlerin çokluğu yönündendir. Bu 
I bürokrasi sadece bize musallat değildir; dumanın her 

yerinde ve ülkemizde her zaman görülecek bir husus-
I tur. 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 
olarak biz görevimizin devam ettiği bu süre içerisin
de, bir şeyi yapabilirsek, hiç olmazsa başlayabiîirsek 
kendimiz için bir kıvanç duyacağız. O da, ek binalar, 
ek eklenti kısımlar yaparak Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin rahat çalışabilme olanaklarını sağlayabil
mek. Ama takdir buyurursunuz ki, bu o kadar kolay. 
ve kısa bir sürede bir mucize olarak gerçekleştirile
cek bir husus değildir; ama temin etmek isterim ve 
bilgilerinize sunmak isteriz ki, bu hususta elimizden 
geleni yapacağız. Fakat hemen ifade de edeyim ki, 
pek o kadar da süratle yapılacak bir husus değildir. 
Çünkü, Türkiye'nin koşulları içerisinde 600 küsur 
üyeye yer bulabilecek büyük bir yatırımı gerçekleştir
menin bir kaç yılı alacağı; bunu kısaltsak bile, en az 
bir yıldan önce gerçekleşmesinin olanakları güç ola
caktır. 

Sayın üyeler; size şu hususları sağlamanın karar
lılığı içindeyim : 

Yasa yapımı için yeteri kadar doküman ve belgeyi 
mutlaka sağlayacağını. 

Komisyonlar ve yönetim emrine yardımcı uzman 
ve Danışma Kurulu ile yeni bir yasa yapımı sistemini 
getireceğim. 

Sayın üyelerin amacun, çerçevesini verdikleri tak
dirde yasa tekliflerim bir büro vasıtasıyla emrinize 
hazır kılacağım. 

Bu bir zihniyet meselesidir. Bunu hazmetmcyen-
lerle bunu gerçekk'ştirıuek isteyenlerin mücadelesidir 
ve bulları sayın üyelere sağlamak isterken, sizden 
hademe kadrosu istemiyorum, sizden daktilo kadrosu 
istemiyorum, sizden falan veya filan arkadaşınızın 
şu veya bu yakının tayinini istemiyorum; sizden sa
dece altı uzman ve danışman kadrosu istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun etkinliğini artırmak is
tiyorum. 

Tasan ve tekliflerin görüşmesinin Cumhuriyet Se
natosunda son günlere getirilerek, «Ne yapalım, bir
kaç gün kaldı, birkaç saat kaldı, şunu hızlı çıkaralım, 
görüşülsün veya görüşülmesin» zihniyetini yıkmak 
istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülecek herhangi 
bir tasarı veya teklifin en az bir hafta önce üyeler 
tarafından bilinmesini sağlamak istiyorum. Bu, kolay 
bir zihniyet değildir ve kolay ve yüreksiz bir iş de
ğildir, yürekli bir cesarettir. Bunu sayın üyelere sağ
lamak, Cumhuriyet Senatosunun etkinliğini; bu her 
kafanın kolay alacağı bir husus değildir, ama ben bu
nu omuzlayıp götürmek istiyorum; direnişler ne olur
sa olsun, söylentiler ne olursa olsun. 

Sayın üyeler; 
Kurulacak bir büroda sayın üyelerin çanta kol

tukta bakaahk dolaşmalarının önlenmesini sağlamak 
istiyorum. Üyeler kuracağımız bir bürodan takip et
mek istedikleri işleri bu büroya verecekler, kısa bir 
sürede bu büro tarafından takip edilecek, sayın üye
lere sonuçlar bildirilecek, eğer sayın üye isterse mek
tubu bile bu büro tarafından hazırlanacak. Sayın üye
lere bunları sağlamanın kararlılığı içindeyiz. 

Sayın üyeler çalışma yerlerinden bahsettiler. Size 
geniş yerler hazırlamanın güçlüğü içindeyiz; ama Mil
let Meclisi Başkanı ile mevcut mescitin yeri değişti
rildiği takdirde, bugünkü 19,5 metre uzunluğunda 
4,5 metreden fazla ende olan mescit yerinde en az 
20 tane üyenin bir masaya oturup, bir telefonla dı
şarıyı arayıp, hiç olmazsa mektup yazma olanağını 
bulmalarını istiyoruz. Sizlere bunları sağlamak için, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı olarak sizden sadece 
altı uzman ve danışman kadrosu istiyorum. Verip 
vermemek sizin takdirinize bağlıdır. 

Sayın üyeler; 

Sadece bunları sağlamak kâfi değildir. Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarının 
Yalova'da sahipsiz bırakılmış arazileri vardır. Bun
ların üzerinde, üyelerin tatil zamanında, yaz ayların
da dinlenmelerini sağlamak için devamlı dinlenme 
yerleri yapmanın kararlılığı içindeyiz. Bunlar yapılın
caya kadar, hiç olmazsa İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin dinlenme yerlerinde üyelerin birer ikişer ve 
memurların gözüne batar şekilde değil; ama normal 
bir dinlenmeyi sağlayabilmek için en az birkaç din
lenme yerinde toplu olarak sayın üyelerin dinlenme
lerini sağlamak için imkânları aramaktayız ve bun
ları sağlayacağımı umut ediyorum. 

Sayın üyelerin; «Avrupa parlamentolarında, özel
likle demokratik parlamentolarda yasalar nasıl ya
pılır, yasalar nasıl kovalanır, yasalar nasıl çıkarılabi
lir» özellikle bunu biraz önce yapılan konuşmadan 
da esinlenerek söyleyebilirim ki, bilmelerine gerçek
ten ihtiyaç vardır. Yasa nasıl yapılır, yasalar nasıl 
tanzim edilir ve yasaların yapılması için kadrolar, ku
rullar, heyetler; ama uzmanlar ve danışmanlar sevi
yesinde, nasıl işbirliği edebilir?.. Bunların görüşüle
bilmesi için (R) cetvelinin 240 ncı bölümünde bir 
teklif getiriyoruz. Lütfederseniz, bize bu olanağı sağ
larsanız; sizden mali külfet de istemiyoruz, sadece 
bu imkânı bize verir iseniz, ben Cumhuriyet Senato
su Başkanı olarak önümüzdeki yaz ayları içerisinde 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin en az yarısına Av-
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rupa parlamentolarında birer hafta müddetle incele
me yapma olanaklarım da sağlayacağımı umut edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosunun etkinliğinden, bütçe 
görüşmesinde oy hakkımız olmadığından, gensoru 
görüşmesi verememizden dert yanıldı. Gerçekten bun
lar çok haklı eleştiriler. Sayın Feyzioğîu hatırlar, 
17 yıl önce Anayasa görüşmeleri sırasında «Cumhu
riyet Senatosunun yetkileri ne olsun?» görüşmeleri 
yapıldığı sırada, bu konuda arkadaşlarımın söyledik
lerinden daha çok dert yanmış, kurulacak Cumhuri
yet Senatosunun; Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun 
bugün söylediğini 18 yıl önce, henüz kurulmadan ön
ce, Anayasa görüşmeleri sırasında ben ifade etmiş, 
çalışmıştım; ama bir şeyi de bilelim ki, iki meclis 
sistemi dünyada çeşitli şekillerdedir. Bazı ülkelerde, 
özellikle italya'da Millet Meclisiyle Cumhuriyet Se
natosu yahut oradaki şekliyle Senato ayrı bir yapı
dadır; yani ikisi de aynı yetkilere sahiptir. 

Alm bir Fransa'yı yahut bir Japonya'yı, ikinci 
meclis bir müşavere heyetidir; yani Cumhuriyet Se
natomuzdan hiç de farklı değildir. Ama önemli olan, 
yasalarda verilen haklar ve yetkiler değildir. Önemli 
olan, Anayasada verilen yetkiler kadar, o kurulun et
kinliğini, manevi ağırlığını kullanarak yapabilmesin-
dedir. Ben öyle umut ediyorum kî, Cumhuriyet Se
natosu yasa yapımında yeni bir zihniyetle bu ağırlı
ğını gösterebilir. Cumhuriyet Senatosunun üyeleri 
bunu yapabilirler; yeter ki biz, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerine bu olanaklarını sağlayabilelim. 

Sanırım müddetim doldu veya dolmak üzeredir. 
BAŞKAN — Doldu Sayın Başkanım, evet efen

dim. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SÎRRI 

ATALAY (Devamla) — Sayın Başkanın ikazını al
madan ben sözlerimi burada bitirmek isterim. 

Tekrar ediyorum, değinmediğim hususlara; bütün 
arkadaşlarımın konuşmalarını dikkatle dinledim, za
bıtlardan tekrar okuyacağım ve yazılı olarak cevap
ları en geç bir hafta içinde arz edeceğim. 

Saygılar sunarım sevgili arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sual soraca

ğım efendim. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sual 

soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Adalı arz edeyim, müsaade 

buyurun. 

Danışma Kurulunun kabul etmiş olduğu kararın 
8 nci maddesini uygulamak zorundayız. Bu maddeye 
göre konuşmacıların suallerini konuşurken sormaları 
gerekir yalıutta daha evvel yazılı ve gerekçeli olarak 
Başkanlığa vermeleri gerekir. Aksi sorunların mua
meleye konulmayacağı açıkça ifade edilmiştir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Saym Baş
kan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Usul hakkın

da söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efendim?.. 

Buyurun. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Konuştuğumuz 

8 nci madde hakkında. Müsaade ederseniz buradan 
söyleyeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Siz, 8 nci mad

deyle Danışma Kurulu kararının bizim sual sorma
mıza mani olduğunu ifade buyurdunuz. 

BAŞKAN — Evet, şu anda; yani sual sormanıza 
şu anda mani. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Şimdi 8 nci 
maddeyi okuyalım. «Üyelerce sorulacak soruların, 
üyenin konuşması sırasında tutanağa geçirilmesine 
veya cevap verecek Bakanın konuşmasından önce 
yazılı...» diyor. Burada bahis konusu olan bakandır. 
Bizim burada muhatap Senato Başkanıdır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Danışma Kurulu 
öyle tefsir etmedi efendim. Bakan; yani o bütçesi gö
rüşülen mesul insandır efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Beyefendi siz 
hukukçusunuz. Kanun bu şekilde «Bakan» kelimesiy
le geçse, Sayın Başkanımız da karşımıza gelse «Ba
kan» diye kendisini mahkûm edebilir misiniz?.. Da
nışma Kurulunun bu 8 nci maddesi âdeta soru so
rulmasın diye getirilmiş. Tabir bulmakta fevkalâde 
zorluk çekiyorum. Elbette Başkan veya bakan ko
nuşma yapacak, üye onları tetkik edecek, bazı ko
nulara takılacak ve soru soracak. Bakan ne konuşa
cak, nelere değinecek biz önceden nereden bilelim. 
Biz müneccim miyiz ki, bu bakan konuşması sıra
sında ne diyecektir, onu bilelim de ona göre sorula
rımızı hatırlayalım; bu bir. 

İkincisi, Danışma Kurulunun verdiği kararın özel
liği vardır Sayın Başkan. Biraz evvel Saym Cumhu
riyet Halk Partisi Sözcüsünün ifade ettiği gibi, kuv
vetler ayrılığı prensibine göre burada Yasama Mec
lislerinin bütçeleri ayrı, bakanlıkların bütçeleri ayrı 
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görüşülür. Biz burada kendi bütçelerimizin tenkidini 
yapıyoruz, bakanlık bütçelerinin tenkidini yapmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim?.. 
Sayın Adalı, bakandan maksat, hangi bütçe gö

rüşülüyorsa, o bütçenin temsilcisi şahıstır. Kaldı ki, 
bu konular bütün siyasi partilerin grup başkanlarının 
katıldığı Danışma Kurulunda oy birliğiyle kabul edil
di, Danışma Kurulu kararının burada müzakeresi 
yapıldı. O müzakereler sonunda bu karara varıldı. 
Onun için, daha evvelce kabul edilmiş konular üze
rinde... 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Özür dilerim; 
Makamı Riyasetin, zabıtlara; «Bakandan maksat, 
bütçesi konuşulan ita amiridir» lafının geçmesine se
bep olduğum için çok üzüntü duydum. 

BAŞKAN — Efendim, üzüntü duymanıza sebep 
yok. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — İleride hukuk
çular tarafından okununca, bakanın ne olduğu za
bıtlardan tetkik edilir... 

BAŞKAN — Sayın Adalı, daima bu konu konu
şulup, bütün grupların kararları... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — İleride zabıt
lar okununca, bakanın ne olduğu zabıtlardan tetkik 
edilince... 

BAŞKAN — Efendim, bu kelime oyunlarına çok 
rica ediyorum alet olmayın, biz de sizin hukukçulu
ğunuza saygılıyız. Yalnız Danışma Kurulunda kabul 
edilen, oybirliğiyle bütün partilerin kabul ettiği, Yü
ce Genel Kurulun kabul ettiği konuları, döner döner 
yine konuşursak, işin içinden çıkamayız efendim. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, söz istiyor musunuz 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin tümü üzerindeki 

müzakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir; bölümler okunup, gerekli 
işlem yapılacaktır. 

Sumhuriyet Senatosu Eütçesi 
Bölüm l i r a 

101 Genel Yönetim ve Destek hizmet
leri 84 209 000 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu konuda, yani 101 
nci bölümle ilgili verilmiş önergeler vardır, evvela bu 
bö'ümle ilgili önergelerin tamamım bilgilerinize sunu
yoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bölüm : 101 
L Sağlık İşleri Müdürlüğünde kuruluşu tamam

lanmak üzere bulunan laboratuvar için 1977 yılı Büt
çe Kanununda mevcut olup, Bütçe Karma Komisyo
nunca cetvelden çıkarılan 1 adet 3 ncü dereceden dok
tor (Biyokimya mütehassısı) ile 2 adet 7 nci derece 
laborant - biyokimya teknisyeni kadrolarının yeniden 
cetvele ilavesini, 

2J Kadroların gerektirdiği ödeneği sağlamak üze
re, «710 Yapı tesis ve büyük onarımları» giderlerin
den 399 000 liranın düşülerek, «100 personel giderleri» 
bölümüne ilavesini arz ve teklif ederiz. 

İdare Amiri İdare Amiri 
Mehmet Ali Ankan Sakıp Hatunoğlu 

İdare Amiri 
Haydar Tunçkanat 

Gerekçe : 
Laboratuvar kurulması için bir doktor ve iki la

boranttan oluşan kadrolar 1977 yılı Bütçe Kanunu ile 
öngörülmüştü. Bu kadrolara ataması yapılacak perso
nelin seçimi yapılmış ve işlemleri yürütülmektedir. 
Mîllet Meclisi Başkanı ile anlaşmaya varılarak, labo
ratuvar için iki oda ve bir saüondan oluşan yerin ha
zırlıkları yapılmış ve gerekli onarımlar yerine getiril
miştir. 

Laboratuvar malzemesi Devlet Malzeme Ofisi 
eliyle sipariş edilmek üzere anlaşmaya varılmıştır. 

Alınacak malzeme için 575 000 lira sağlanmış, 
yerin hazırlanması için de 10 000 liraya yakın harca
ma yapılmıştır. Böylece, 10 ila 15 gün içinde labora-
tuvann çalışır hale gelmesi planlanmıştır. 

Tesisi düşünülen laboratuvar, üyelerin, personelin 
ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin tümüne 
birden cevap verecek; eski üyeler hesaba alınmamak 
kaydıyla yaklaşık 8 000 kişinin gereksinmelerine ce
vap verecektir. 
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Üyelerin ve personellin büyük zaman kaybını ön
lemek ve onurlarına yaraşır hizmet yerme amacına 
yönelik bu çalışma ile ayrıca ecza dolabındaki uygu
lamada görüşüldüğü gibi, en az % 50 tasarrufla Ha
zine yararı sağlanmış olacaktır. 

Teklifimiz, ödeneği kendi bütçesi içinde karşılan
mış olduğu dikkate alınırsa, yapılacak değişiklik gi
der artırıcı da olmayacaktır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle değişikliğin ya
pılması zorunlu hale gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeler fazladır. Di-
va» Üyesi sayın arkadaşımızın önergeleri oturduğu 
yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 

Cumhm'yet Senatosu Başkanlığına 

Bölüm : 101 
Cumhuriyet Senatosunun ihtiyacı için 1978 mali 

yılı Bütçe Kanunu tasarısına konulan 510 000 lira 
ödenek, Bütçe Karma Komisyonunca çıkarılmış bu
lunmaktadır. 

Gerekçede zorunluğu açıklanan bu ödeneğin tek
rar konulabilmesi için, Bütçenin «710 Yapı Tesis ve 
Büyük Onarunîarı» ödeneğinden 510 000 lira düşürü
lerek, «610 Taşıt Alımları» maddesine eklenmesini 
ve Komisyonca çıkarılan aşağıdaki taşıt cetvelinin ay
nen konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
237 sayılı Yasaya göre hailen kullanılmakta olan 

1962, 1966 ve 1973 yıllarında satın alınan Pontiac, 
Playmouth, Morris markalı otoların, aynı Kanuna 
göre miatları dolmuş bulunmaktadır. 

Tamirleri, yeni arana bedeline yaklaşan miktar
lara ulaşmaktadır. Gelecekte yedekparça temini ya 
olanaksız veya çok pahalı olacaktır. Hizmet dışı bı
rakılması zorunlu, sözü geçen arabaların yerine, yer-
îi yapım (3) adet yeni binek arabası alınması gerekli 
görülmüşttür. 

İdare Amiri idare Amiri 
Mehmet Ali Arıkana Sakıp Hatunoğlu 

İdare Amiri 
Haydar Tunçkanat 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu 1978 bütçesinin 7 nci sayfa

sında yer alan kadro cetvelinin «Genel Sekreterlik» 
bölümündeki aşağıdaki beMrtilen kadrolar Başkandık 
Divanımızdan geçmemiştir. 

Sınıfı De. Adet Unvanı 

Genel İdari hizmetler 
{Genel İdari hizmetler 
Genel İdari hizmetler 
Genel İdari hizmetler 
Genel İdari hizmetler 
Genel İdari hizmetler 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Danışman 
Danışman 
Danışman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 

Bu kadrolar, Başkanlık Divanına önerilmiş ve oy-
birljğiyle ret olunmuştur. Buna rağmen, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe ve Plan Karma Komisyonu
nun son çalışma gecesinde bir önerge verilerek, söz 
konusu kadrolar kadro cetveline eklenmiştir. 

184 üyeli Cumhuriyet Senatosunun şu anda 279 
personeli mevcuttur. Yeni personel alımına ihtiyaç 
yoktur. Yeni personel alınmasının gerekmediği Baş
kanlık Divanının oybirliğiyle aldığı kararda belirlen
miştir. 

Bu nedenle, kadro cetveline Komisyonda eklenen 
yukarıda belirli kadroların çıkarılmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Hüsamettin Çelebi 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin 'hazırlanması, Tü
züğün 6 ncı maddesinin 5 nci fıkrası ve 11 nci madde
sinin 4 ncü fıkrası ve yine İçtüzüğün 173 ncü mad
desi gereğince İdare Amirlerinin ve Başkanlık Diva
nının görenleri arasında belirtilmiştir. 

Bütçenin hazırlanışı sonunda Başkanlık Divanı 
bütçeyi görüşmüş ve karara Ibağlamış'tır. 

Bu karara göre, «Danışman» ve «Uzman» adı 
altında yeniden konulan kadrolara gerek görülme
miştir. 

Danışman ve uzman kadrolarının bütçeye konul
maması, Başkanlık Divanının İttifak kararıyle nelir-
tiîmişiir. Bütçe Komisyonunda ise bir tekriri müzake
re teklifiyle bu kadroların 'İhdas olunduğu görülmüş
tür. 
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Başkanlık Divanının îıeı'hangi bir teklifi M i n d e 
Baiçe Komisyonuna intikal etmeyen bu husus hak
kında Bütçe Konı'isyonu herhangi bir müzakere aç-
mamış ve bu kadrolar hakkında (bir karar alınmamış 
ve Başkanlık Divanı bütçe teklifi olduğu gibi kalbul 
edilmiştir. 

Müzakere edilmemiş bir konunun tekriri müza
kere yoluyla görüşülebilmesi mümkün değildir. Kal
dı ki, Bütçe Komisyonu kadro tekliflerini ret veya ka-
brsl edebilir; ancak ilgili dairenin kadro teki'ifi olma
dan ühdası mahiyette kadrolar bağlayamaz. 

Bilice Komisyonuna intikal etmiş bir teklif Ibuîun-
madıkça, «Başkanlık Dîvanı teklifi» Bütçe Konıisyo-
numrn kendiliğinden kadro İhdas etmesi kanunlara, 
usule ve teammüîlere aykırıdır. 

'Bunun gibi, Bütçe Komisyonunun memuriyet un
vanlarını da idari bir tasarrufla değiştirmesi 'müm
kün değildir. Çünkü bu k2>bîl kararlarda İdare Mah
kemesine gidildiği zaman, Bütçe Komisyonu muhatap 
olamaz. Esasen Personel Kanununun 36 ncı maddesi
nin (F) fıkrası aynen şöyle demektedir : 

«'Bz; Kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfı men
suplarından, Cumhurbaşkanlığı Dairesinde ve Yasama 
Meclis1'erinde asîi ve sürekli görevlerde 'bulunanların 
kadro, unvan, derece ve intibak ve diğer bilumum öz
lük hakları île ilgili yetkiler, CumhuTbEşkanlığı Ge
nel Sekreterliği, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
su Başkanlık divanlarına aittir.» 

Bu hükme göre, kadro konulması ve unvan veril
mesi taın&men Başkanlık Divanına ait bir görevdir. 
Başkanlık Divanı ise danışman ve uzman kadroları
nın konulmasma gerek olmadığına ittifakla karar ver
miştir. 

'B;?îçe Komisyonu ise, ihdasi mahiyette kadrolara 
dair 'herhangi bir karar verme hakkına sahip oîma-
dığma göre tekriri müzakere yolu ile ihdas olunan; da
nışman ve uzman kadrolarının kaldırılması ve bunlar 
için konulan ödeneklerin 710 no. lu 'bölümde bırakıl
masını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan bütün 

personelin İstisnai kadroya tabi olması; kalifiye ele
man istihdamına imkân vermek 'içindir. Bu sebeple 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin «Personel Giderleri» 
bölümünde; 120 harcama kalemiyle 'belirtilen sözleş
meli personel giderleri için ayrılmış 'bulunan 1,5 'mil

yon Türk lirasının Bütçeden çıkartılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat 

Süleyman Ertuğrul Ergün 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bölümle ilgili bütün önergeler 'bilgilerinize sunul

du. Şimdi sırasıyla önergeler okunup tek tek... 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan 

kaç defa okuyoruz. Sual sormak imkânı bile veril
miyor. 

BAŞKAN — Efendim, hulasaten de gerekçesini 
okumadan önerge kısmı okunup oylarınıza sunula
cak, gerekli işlem yapılacaktır. 

Buyurun efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bölüm : 101 
1. Sağlık İşleri Müdürlüğünde kuruluşu tamam

lanmak üzere bulunan ls'bora'tuvar için 1977 yılı Bütçe 
Kanununda mevcut olup; Bütçe Karma Komisyo
nunda cetvelden çıkartılan bir adet üçüncü derece
den doktor, (Biyokimya mütehassısı) ile, iki adet ye
dinci derece laborant, biyokimya teknisyeni kad
rolarının yeniden cetvele ilavesini, 

2. Kadroların gerektirdiği ödeneği sağlamak üze
re «710 Yapı tesis ve büyük onarımları» giderlerin
den 399 bin liranın düşürülerek «100 Personel gider
leri» bölümüne ilavesini arz ve teklif ederiz. 

İdare Amiri İdare Amiri 
Mehmet Ali Arıkan Sakıp Hatunoğlu 

İdare Amiri 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Gider artırıcı 
nitelikte değildir. Aktarma ile karşılanacaktır, Yüce 
Senatonun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başkan katılıyorlar mı? 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATA LA Y (Kars) — Sayın Başkan, zaruri ve yerin
dedir. Katılıyorum. 

BAŞKAN — Efendim Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı önergeye katılıyor. Komisyon Yüce Senatonun 
takdirlerine bırakıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ' 

Holüm : 101 
Cumhuriyet Senatosunun ihtiyacı için 1973 Mali 

yılı bütçe kanun tasarısına konulan 510 bin lira öde
nek, Bütçe Karma Komisyonunca çıkarılmış bulun
maktadır. 

Gerekçede zorunluluğu açıklanan bu ödeneğin tek
rar konulabilmesi için, Bütçenin «710 Yapı tesis ve 
büyük onarımları» ödeneğinden 510 bin lira düşüle
rek; «610 Taşıt alımları» maddesine eklenmesini ve 
Komisyonca çskarîdan aşağıdaki taşıt cetvelinin ay
nen konuimas'.nı arz ve teklif ederiz. 

İdare Amiri İdare Amiri 
Mehmet Ali Arıkan Sakıp Hatunoğîu 

İdare Amiri 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Efendim önergeye komisyon katılı
yor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KlLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Senato Başkanımız katılıyorlar mı 
efendim? 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRÎ 
ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; önergeye Komisyon ve 
Senato Başkam katılıyor. 

YETİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan; Komis
yona bîr soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim bunların oylaması müza
keremiz; Anayasada ve İçtüzüğümüzde açık hüküm 
var. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Müzakeresiz nasıl oy 
vereceğiz? Komisyonda zamanında nasıl çıkardınız 
şimdi burada nasıî kabul ediliyor? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Baş
kan orada ne yapıyor, burada ne yapıyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Anaya
sanın 94 ncü maddesi açık efendim. Hilâfına muame
le yapamayız müsaade buyurun. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum : Önergeyi kabul edenler.,. Kabul etme
yenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Sayın Hüsamettin Çelebi ve Sayın Mehmet Ali 

Arıkan'ın vermiş oldukları önergeler aynı mahiyette
dir. Daha kısa olan Sayın Çeîebi'nin önergesi okuna
rak gerekli işlem yapılacaktır. İkisini aynı muameleye 
tabi tutuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın- Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu 1978 Bütçesinin yedinci 

sayfasında yer alan kadro cetvelinin «Genel Sekre
terlik» bölümündeki aşağıda belirtilen kadrolar Baş
kanlık Divanımızdan geçmemiştir. 

Sınıfı 

Genel İdare Hizmetleri 
« « « 
« « « 
« « « 
« « « 
« « « 

Derecesi 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Unvanı 

Danışman 
« 
« 

Uzman 
« 
» 

Bu kadrolar Başkanlık Divanına önerilmiş ve oy 
birliği ile ret olunmuştur. Buna rağmen, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe ve Plan Karma Komisyo
nunun son çalışma gecesinde bsr önerge verilerek, 
söz konusu kadrolar kadro cetveline eklenmiştir. 

184 üyeli Cumhuriyet Senatosunun şu anda 279 
personeli mevcuttur. Yeni personel alımına ihtiyaç 
yoktur. Yeni personel alınmasının gerekmediği Baş
kanlık Divanının oy birliği ile aklığı kararda belir
lenmiştir. 

Bu nedenle kadro cetveline Komisyonda eklenen 
yukarıda belirlenen kadroların çıkarılmasını öneriyo
rum. 

Saygılarımla. 

Hüsamettin Çelebi 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Efen
dim soru sormak için istirhamım var. «Evet veya ha
yır» diye cevap versin, Komisyon Başkam. «Bütçe 
tekniğine aykırıdır» diye bir cümle var burada. Büt
çe tekniğine aykırı bir nokta var diye teknik sorun 
hakkında bilgi versinler. Aykırı ise neden buraya ge
tirdiler, lütfen izah etsinler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon şimdi okunan öner
ge hakkında efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Bütçe Plan Komisyonunda yasama faaliyetlerinin 
daha iyi bir şekilde yürütülmesi için ve yine biraz ev
vel belirtildiği gibi Senatoda 279 personel bulunma
sına rağmen ciddi, diri, araştırmaya gerek hazırlaya
cak nitelikte elemanın bulunmadığı da bir gerçektir. 
Bu boşluğu doldurma amacıyla uzman niteliğinde, 
danışman niteliğinde; yoksa, daktilo, kâtip vs. gibi 
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kadroları şişirip; fakat o tip işleri yapan herkesin ; 
bulunmasına karşm; bu tip işleri yapabilecek uzman ı 
niteliğinde elemanın bulunmaması nedeniyle, Bütçe 
Plan Komisyonunda 30'un üzerinde üyenin imzasıyla ! 
tekriri müzakere yapılmış ve yine Bütçe Plan Komis- 1 
yonunda ittifakla bu uzman niteliğindeki kadroların 
konulması kabul edilmiştir. Bu nedenle önergeye ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılamıyorîar. Cumhu
riyet Senatosu Başkanı Sayın Atalay siz katılıyor 
musunuz? 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) Sayın Başkan; biraz önce arz et
tiğim nedenlerle Cumhuriyet Senatosu çalşmalannın 
ve verimli sonuç vermelerini engelleyeceği için; Bütçe I 
Karma Komisyonunun yaptığı değişiklik, Bütçe pren- I 
siplerine, yasalara uygun olduğu için önergelere katıla
mayacağım. I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Cumhu- I 
riyet Senatosu Başkanı önergelere katılmıyorlar. Sa
yın Arıkan'ın ve Sayın Çelebi'nin önergelerini müş- I 
tereken aynı mahiyette olduğu için oylarınıza sunu- I 
yorum... Önergeleri kabul edenler... Kabul etmeyen- I 
ler.... Önergeler kabul edilmiştir. I 

Sayın üyeler; I 
Sayın Süleyman Ergin'in bu konudaki önergesi I 

okunup, muameleye tabi tutulacaktır. I 

Sayın Başkanlığa I 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan bütün 
personelin istisnayi kadroya tabi olması, kalifiye ele
man istihdamına imkân vermek içindir. Bu sebeple 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin «Personel Giderleri» 
böiümünde, 120 harcama kalemiyle belirtilen sözleş
meli personel giderleri için ayrılmış bulunan 1 500 000 
Türk lirasının Bütçeden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat 

Süleyman Ertuğurul Ergin 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Önergeye ka
tılıyor mu?... I 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkam Sayın 
Atalay?... 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Kars) — Katılmıyorum^ | 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Sayın üyeler, 
Önergeye Komisyon ve Başkanlık katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka-
Tral etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

101 Bölümü yapılan değişikliklerle birlikte oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

111 Yasama Hizmetleri 84 680 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili önergeleri bilgi
lerinize sunuyorum* 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 1978 mali yılı Bütçe Kanu
nu tasarısına bağlı (R) cetvelinin «240 üyeler yurt 
dışı geçici görev yolluğu» maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Konya 
Hasan Fehmi Güneş Erdoğan Bakkalbaşı 

Elazığ Tabii Üye 
Cahit Dalokay Fahri Özdüek 

Cumhurbaşkanınca SÜ 
Hüsamettin Çelebi 

Madde 240 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Üyelerin assambîe, konferans ve komisyonlara ka

tılma karşılığı olarak birlik gruplarının başkanları ta
rafından toplantı tarihlerinin ve konularının Başkanlı
ğa bildirilmeleri kaydıyla giderleri bu kalemden öde
nir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Batı ülkeleri par
lamento çalışmalarını izleme ve inceleme yapmalarım 
sağlamak üzere bir program dahilinde yapılacak ge
çici görev yolluklarının bu kalemden ödenmesi Baş
kanlıkça takdir olunur. 

Sayın Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin 480 numaralı 
harcama kaleminde belirtilen temsil, ağırlama ve tö
ren giderleri için ayrılmış bulunan 1 500 000 liranın 
1 000 000 liraya indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Yozgat 

Süleyman Ertuğurul Ergin 

BAŞKAN — Efendim, birinci önergeden başlana
rak muameleye başlıyoruz. 
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(Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Hasan Feh- | 
mi Güneş, Konya Üyesi Erdoğan BaîtkaSbaşı, Elâzığ 
Üyesi Cahit Dalokay, Tabii Üye Fahri Özdilek, Cum
hurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi'nin önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?.., 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yüce Senato
nun takdirine bırakıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın Atalay?... 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Kars) — Takdire bırakıyorum. 
BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın üyeler, 
Gerek Komisyon, gerek Cumhuriyet Senatosu Baş

kanı Sayın Atalay önergenin kabulünü Yüce Senato
nun takdirlerine bırakıyorlar. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğrul Ergin'in öner

gesi tekrar okundu.) 

Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KÎLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Başkanlık?... 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Başkanlığın ta
sarrufu ile ilgili olduğu için fikir beyan etmeyeceğim, 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın üyeler, 
Önergeye Komisyon katılmıyor, Cumhuriyet Se

natosu Başkanı Yüce Senatonun takdirlerine bırakı
yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Saym Başkan, 
önergeyi takip edemedik. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Oylan
maz ki bu efendim, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, sayın 
üyelerimiz tekrar okunmasını istiyorlar. j 

(Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğrul Ergin'in öner
gesi tekrar okundu.) J 

i BAŞKAN — Efendim Önergeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

111 nci bölümü vaki değişiklikle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

9C0 Transferler 452 ftGO 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında önerge yoktur. 
Bölümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Sayın üyeler, 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin görüşülmesi bit

miştir. Hayırlı olsun. 

B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Millet Meclisi Bütçesinin görüşülme
sine başlanıyor. 

Komisyon Başkanvekili Sayın Hasan Güven ha
zır. Millet Meclisi Başkam Sayın Cahit Karakaş ha
zır. Söz isteyen sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Şaban Demirdağ Adalet Partisi Grupu adı
na. Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına. 

Kişileri adına söz isteyen sayın üyeleri sunuyo
rum : 

Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Hüsamettin Çelebi, 
Sayın Ali Cüceoğhı, Sayın Ömer Naci Bozkurt, Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Veli Uyar, Saym Erdoğan 
Adalı. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisi Başkanı burada bulundukları için Ada
let Partisi Grupu adma Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçeleri üzerindeki konuşmalarını birlikte 
yaptım efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, teşekkür ederiz 
Sayın Demirdağ. 

Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu, Cumhuriyet Hafik 
Partisi Grupu adına. 

CHP GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (İstanbul) — Saym Başkan, sayın arkadaşla
rım; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bütçeleri
nin birlikte müzakere edileceğini zannederek her iki 
Bütçenin sözcüsü olarak konuşmamı bu plan üze-
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rine hazırlamıştım. Cumhuriyet Senatosu Bütçesi mü
zakeresinde konuşmamızın yansında Sayın Başkanın 
sürenin dolmasını hatırlatması üzerine bu bir bütün 
halindeki konuşmayı yarıda kesmek zorunda kalmış
tım. 

Şimdi, her iki Meclisimizi ilgilendiren ve başlan
gıcını Cumhuriyet Senatosu Bütçesinde sunduğum gö
rüşlerimizin geri kalan kısmını arz edeceğim: 

Çare balinamız gerektiğini söylemiştim. Yeni bir 
düzenlemeye mi gidilmeli? Kesin olarak tek yol de
miyorum, bir örnek olarak sunuyorum; bir gerçek 
var ki, Amerika Birleşik Devletlerinde parlamento -
hükümet ilişkileri daha demokratik gibi. Kimse ne 
cumhurbaşkanının, ne de bakanların kongre üzerinde
ki baskısından söz etmiyor. Orada bakanlar parla
mentodan sevilmedikleri için yasama ve yürütmede 
akla gelmeyen sorunlarla karşılaşamıyor. Orada Batı 
ülkelerinin bunalımları da çıkmıyor. Biz de, hatta Ba
tı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi anayasa değişikliği 
de söz konusu olmuyor. 

Şu halde, karşılaştığımız ve çoğu zaman bizi uçu
rumun kenarına vardıran bunalımlardan kurtulma
mız ve parlamenter rejime sağlık getirmemiz için ba
zı yasal önlemleri düşünmek zorunda olduğumuzu 
kabul etmeliyiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Maddi olanaklar sağlanmadan, hulf.uk düzenlen

mesi yapılmadan yasama görevinin tam olarak yeri
ne getirilebileceğini sanmıyorum. Ancak, acı bir ger
çek daha var bu hukuk ve Anayasa düzenimizin biz
lere verdiği yetkileri de tam olarak kullanamıyoruz. 
Bunun en açık örneği de bütçe müzakereleridir. 

Bütçe tasarılarının hazırlanışı da, müzakeresi de 
ayn bir yöntemle olmaktadır. Hatta bu tasarıyı mü
zakere eden komisyonun biçimi dalıi değişiktir. Ge
nel Kurula niyabeten bütçeleri inceleyen Karına Ko
misyon, diğer yasaları inceleyen ihtisas komisyonların
dan farklı yapıda olduğu gibi, onlarda daha büyük 
yetkilerle donatılmıştır. Bu yetki doğal olarak sorum
luluklar da yüklemektedir. Büfee raporu Komisyon
dan geddikten sonra, Genel Kurulda üyelerin tasar
rufları çok sınırlı kalmaktadır. Üyeler gider artırıcı, 
gelir azaltıcı teklif yapamazlar, bölümler ve değişik
lik önergeleri üzerinde ayrıca görüşme de yapamaz
lar; başka bir deyimle teferruatına inemezler. 

Anaj'asanın 94 ncü maddesinin gerekçesinde yazı
lı olduğu gibi bütçe tasarılarımın teferruatlı incelen
mesi; ancak Komisyon çalışması ile mümkün olabi
lir. Gece yarılarına kadar çalışmalarını sürdüren Büt

çe Karma Komisyonu, tasarılar üzerinde teferruatlı 
inceleme yapıyor mu?... Üzülerek söyleyelim ki, ya
nıt hayır. Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımızı suç
lamak için söylemiyorum. Bu da ağır sonuçlar doğu
ran yerleşmiş bir bozuk düzendir. 

Sayın arkadaşlar; 
Bütçe Komisyonu çalışmalarım hepiniz işlemişsi-

nizdü. Bu yıl oradaki bir sayan üyenin söylediği gibi, 
«Burada herşey konuşuluyor, sadece bütçe konuşul
muyor.» Konuşma zamanı sınırlanmış, örneğin; üye
ler 20, üye olmayan parlamenterler 10'ar dakika ko
nuşuyorlar. Genel Kurulda grup sözcülerinden fazla 
bir süre bu. 

Bir üye hakkım başka bir üyeye de devredebili
yor ve böylece süre iki katına ulaşıyor. Bu süre zo-
runluymuş gibi çoğu zaman dolduruluyor. 40 dakika
da sayın üye neler söylemiyor. Hangi kurumun büt
çesi olursa olsun o önemli değil, sağ - sol, faşizm -
komünizm, kapitalizm - sosyalizm, MC - Yeni Hükü
met, AP - CHP karşılaştırmaları sürenin yarısını dol
duruyor, hatta geçiyor. Bu konuşmaların içinde ba
zen bilimsel olanları da var. 

Bakanlık yapan.bir sayın üye, 40 dakikanın son
larına yaklaşırken Adalet Bakanlığından söz edince, 
Adalet Bakanlığı bütçesinin dün geçtiği; müzakere 
edilen bütçenin İçişleri Bakanlığı bütçesi o-duğu gü
lüşmelerle hatırlatıldı, o sayın üye hiç sıkıntı çek
meden konuşmasını elindeki notlara göre sürdürdü 
ve tamamladı» 

Bu konuşmalar müzakere biçiminde de olmuyor. 
Âdeta, iiîtabci yarışması fc'çîminde; her üye ya yaz-
diğü-ı okuyor ya da hazırladığını söylüyor. Bir di
yalog da kurulmuyor; diyaîcg ancak sarkmalarda 
oluyor. 

Bakanlığın genel politikasına da biraz değinildik
ten sonra, hayırlı uğurlu olması dileği ile konuşmalar 
belirtiliyor. 

Anayasanın 94 ncü maddesinin gerekçesinde tefer
ruatlı incelemeye böylece fırsat kalmıyor. Bunun is
tisnaları da oluyor kuşkusuz; ama çok seyrek. Ko
misyon teknik incelemeyi alt komisyonda yapıyor
muş. O zaman bu kadar kalabalık, asıl komisyonun 
varlığının tartışma konusu olması gerekir. 

Sayın arkadaşlar; 
Üyelerin elbettekl gene! politikaya değinmeleri bak

landır, görevleridir; ama bu asıl konuya bir giriş ol
malıdır. Üyelerin asıl görevi, tasarıyı ayrıntıları ile 

" incelemektir. Dağıtılan raporları inceleyen, boalar 
üzerinde konuşan, soru soran üyeye zor rastlarsınız 
bu Komisyonda. 
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İçişleri Bakanlığı bütçesinin ödenek cetvelinin ye
dinci sayfasının demirbaş alımları sırasında şu rakam
lar görülür; 1976 yılında 25 bin, 1977 yılında 37 5C0 
lira, 1978 teklifinde 614 bin Türk lirası, 37 500 Türk 
lirasından 614 bin Türk lirasına çıkan demirbaş ra
kamı, insanın aklına İçişleri Bakanlığında herhalde 
bir yangın olduğu ihtimalini getiriyor. Hiç bir üye, bu 
20 misline yakın artışın nedenini sormuyor. 

İncelediğim tasarıda, Milli Eğitim Bakanlığı Büt
çesinin gerekçesinde kadroların arttığından bahsedi
liyor; ama aylıklarda geçen yıla göre düşüş var. Bu 
çelişki de kimsenin dikkatini çekmiyor. Örnekleri ço
ğaltmak mümkün; fakat gereği yok. 

Bu neden böyle oluyor?... Bütçe Komisyonu ne
den yasama, yürütme değil de iktidar muhalefet are
nası oluyor. Saptayabildiğim kadarı i!e, özellikle mil
letvekilleri arkadaşlarımız deşarj olmak istiyorlar, O 
halde yürürlükteki Millet Meclisi İçtüzüğü, milletve
killerine konuşma olanağı sağlamıyor. Onları bir de
ğerli milletvekili arkadaşımın deyimi ile «Seyirci mil
letvekili» haline sokuyormuş. 

Konuşmacı adedi, konuşma süresini sınırlayan Mil
let Meclisi İçtüzüğü mutlaka gözden geçirilmelidir. 
Anayasada sayılan denetim yollan işlememektedir. Bu 
yolların kötüye kullanılmasını enflasyonunu önleye
cek önlemler alınmalı; ama üyelerin Devletin yöneti
minden sürekli ve anında bilgi alabilecek tüzük de
ğişiklikleri de mutlaka getirilmelidir, 

Millet Meclisi İçtüzüğüne göre, denetime daha el
verişli olan Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü dahi ye
terli değildir. Örneğin, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 131 nci maddesi ağır işliyor, 132 nci maddesi 
hiç işletilmiyor. Her gün basma 'bilgi veren bakan
lar, Meclislere bilgi vermekten nedense kaçınıyorlar. 
Hele Cuma günleri Cumhurbaşkanına bilgi sunan baş
bakanların, Köşkten çıktıktan sonra merdiven ya da 
araba başında basın mensuplarına bilgi vermeyi ve on
ların sorularını yanıtlamayı gelenek haline getirip de 
Yüce Meclislerin üyelerini bu bilgilerden ve öğrenme 
olanağından yoksun bırakmaları, Yasama Meclisle
rini umursamamazlığın en büyük örneği olmalıdır. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Hatırlarsınız, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanı Sayın Kânıraıı İnan, bir yurt dışı dönüşünden 
Sonra, demokratik anlayışının gereği ovduğunu belir
terek Genel Kurula 'bilgi sundular. Sözlerini (bitirdik
ten Sonra İçtüzüğün 132 nci maddesi gereğince Gru-
pumuz söz istedi. Bu Tüzüğün gruplara tanıdığı bir 
hakti, bu hakkın {kullanılıp kullanılmaması önemli de

ğildi. Çıkan tanışmada Bakanın sözleri ilginçti. «'Siz 
böyle yaparsanız, bu kürsüde bir daha bakan göre
mezsiniz» dedi. Bu söz, Tüzüğe uygun değildi; ama 
gerçeği içtenlikle anlatıyordu. Gerçektende o gün
den sonra bu kürsüde bir daha 'böyle 'bilgi veren bir 
bakanı göremedik. 

Tüzükteki zorluklar giderilmeli, bu maddeler sü
rekli olarak işletilmeli, iktidar - muhalefet değil; ya
sama yürütme diyalogu kurulmalı; ancak o zaman 
Parlamento görevini daha sağkkiı bir biçimde yapa
bilir. Bir ihtisas komisyonu olan Bütçe Karma Ko
misyonu da kapalı salon toplantısı olmaktan kurtu
lur. 

Sayın arkadaşlar, 

Komisyon çalışmalarından neden bu kadar yakmı
yoruz?.. Burada egemenliğin kullanılması ihmale uğ
ruyor da onun için. Anayasamızın 126 ncı maddesi 
«...Bütçelerin nasıl yapılacağı ve uygulanacağı kanun
la gös'ier'v'iir» der. Bütçelerin nasıl 'hazırlandığı belli. 
Bakanlar Kurulu hazırlanışta plan, yıllık program, 
programa uygun olarak siyasi tercihini gösterecek; 
ama cari, yatırım, transfer 'harcamalarından hangisi 
olursa olsun teknisyenler tarafından bütçeye rakam
ları konulacak. Bakanlar Kurulunun 'teknisyenler ta
rafından bütçeye konan bu rakamları ne şahsen ne 
de vasıta ile incelemeleri olanaksızdır. O halde gider 
bütçeleri; teknisyenler, başka bir deyimle bürokrat
lar tarafından hazırlanıyor demektir. 

Meclislere niyabe'ten bütçeyi en ince ayrıntılarına 
kadar incelemekle görev'îi Bütçe Karma Komisyonu, 
Anayasanın Yasama Organına verdiği egemenlik hak
kını vekaleten kullanıyor demektir. 

Geçen yıl Başbakanlık Bütçesiyle iîgili konuşmam
da arz ettiğim gibi, bu Komisyon, gider bütçesinde 
% 2 gibi bir artış yapmıştır ve hiçbir bölümünde bir 
kuruş bile indirim yapmamıştır. Bu defaki değişiklik
te % 1,4. 

Bunun sonucu da ülkenin yönetinıiride ne yürüt
me, ne yasama söz s&'hvbi değildir. Ülkede söz sahibi 
bürokratlar oluyor. Sonra da savurganlıktan yakını
rız; hangi Devlet kurumuna giderseniz gidiniz, bir 
lüks yarışmasını görürsünüz. Bakanlık yapan arka
daşlarımızın şu Meclislerde oturdukları koltuklar, ça
lıştığı masalar bir müdür yardımcısı hatta özel ka
lem şefi masasının yanında ntiiteivazi kalır. Resmi dai
re •ciddiyetiyle bağdaşmayan, evler için hazırlanmış 
oymalı saion takımları görürsünüz bazı dairelerde. 

— 127 — 



C. Senatosu B : 25 

Ya o ziyafetlerde harcanan paralar... Nereye ba
karsanız bir israf alıp, götürüyor ülkeyi. Sonra dü
şünüyor, kendi kendimize soruyoruz; bunların öde
neklerini 'biz mi kabul ettik?.. 

İktidar - muhalefet savaşımı sürmeli, bir de yürüt
me - yasama diyalogu kurulmalı. Siyasi tercihi gerek
tiren yatırımlarda birleşemezsek, cari ve transfer har-
camalarmm israfını önlemekte de birleşemez miyiz? 
Dairelerin, lüks mobilya mağazası ya da vitrini hali
ne gelmesini önleyemez miyiz, araba saltanatına son 
veremez miyiz, profesyonel pisboğazların düzenledik
leri ve düzenlettikleri o lüzumsuz ziyafetlere son ve
remez miyiz?.. Bunların hepsini önleriz; ama nedense 
yapmıyoruz. O zaman da Anayasanın bize yüklemiş 
olduğu görevi savsaklamış oluyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Esatoğ'u, süreniz (bitti lütfeder 
misiniz efendim? 

CHP GRUFU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT-
OĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlar, 

Bütçe nedeniyle bir konuya daha değineceğini : 
Cumhuriyet Senatosu, kuruluşundan 'bu yana var

lığı tartışılan Anayasa kurumlarının başında geliyor. 
Komisyonda bir sayın milletvekili Cumhuriyet Se-
nato'sunun silinmesini istemiş. Bu durum, ne 1946'iar-
da Demokrat Partinin istediği ve ne de 1950 - 1960 
döneminde Cumhuriyet Halk Partisinin rejim konu
larının çözümlenmesinde gerekli gördüğü için yapılan 
vcslîerin yerine getirilmesi için Anayasaya konmuş 
değiMir. Böyle bir zorunluk olmadığı halde, İkinci Ci
han Savaşından sonra yapılan Anayasalarda da 'Cum
huriyet Senatosu vardır. O halde, 'bu Kurum, ne 'bu
günkü anlamıyla İngiltere'deki Lordlar Kamarasına, 
ne de Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Ayan Mec
lisine benze tilemez. 

Bizim Cumhuriyet Senatomuz, çağdaş Anayasalar 
düzeyinde değerlendirilmelidir. O zaman da her iiirîü 
etkinliği bu Kuruma vermek gerek. Aksi halde, millet
ten kopup İngiliz Lordlar Kamarası ve Osmanlı Ayan 
Meciisi durumundaki bir kurumun yaşamını sürdür
mesi, güb'i abes bir iş ile uğraşmış oluruz. 

1947 tarihli İtalyan Anayasası, «Hükümet her iki 
meclisin güvenine haiz olmalıdır. Meclislerden her bi
ri gerekçeli bir önerge verilmek ve üyelerin adları 
çağiTÜarak oy kullanmak suretiyle güvenini bildirir ya 
da güvensizliğini açıklar,» kuralını getirmiştir. O hal
de modern anayasalarda da senatoların etkinliğini ar
tıran kurallar bulunmaktadır. Bu konunun da eîe alın- j 
ması zamanı geldiği kanısındayım. i 
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Sayın arkadaşlar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Anayasada yapılan bazı 

değişiklikleri benimsementiştir. Anayasayı değiştirme 
gücünü elde ettiği anda bu değişiklikleri kaldıracağım 
da çeşitli nedenlerle bildirmiştir; ama Cumhuriyet Halk 
Partisinin devrimci karakteri, Programında yazılı ol
duğu gibi, demokrasiye daha çok yaygınlık, derinlik 
ve gerçeklik kazandırmak için yeni atılımlar yapaca
ğını da ilan etmiştir. 

Demokratik yaşamamızda etkinliği artırabilmesi 
için, seçmen yaşının 18'e İndirilmesini, seçilme yaşı-
nm da 'bugünkülerden aşağı yaşlara indirilmesi gerek
tiğini benimsemiştir. 

Yine Programmda şu konuyu kamuoyuna açıkça 
ilan etmiştir : «Türkiye'de demokrasinin aksayan yön
lerini düzeltmek ve demokrasinin yapısında, kurumla-
rmda ve işleyişinde, çağın gereklerine ve gelişme sü
recindeki toplumların gereksinmelerine uygun düzen
lemeler ve değişiklikler yapmak, kendi toplumumuzu 
b^Ealıiîîlardan kurtaracağı ve daha sağlıklı bir geliş
me olanağına kavuşturacağı gibi, gelişme sürecinde
ki ülkelerin (de demokrasiye geçiş bakımından cesare
tini artıracaktır ve bütün dünyada demokrasiye yeni 
bir canlılık ve güç kazandıracaktır.» demektedir. Cum
huriyet HaSk Partisi dışındaki arkadaşların da bu gö
rüşlere katılacağını umuyorum. 

Sayın arkadaşlar, 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 'bütçeleriy
le ilgili olarak görüş ve düşüncelerimizi sunmuş bu
lunmak tcyım. Tümü üzerinde yapılan müzakerelerden 
sonra ilk olarak müzakere edilen bir bütçe cuması ne
deniyle bu bütçenin Yüce Kurulunuzda incelenerek 
Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bir (biçimde 
bazı değişiklikler yapılacak olursa, bu tutumumuz 
bandan sonra müzakeresi yapılacak bütçeler için de 
örnek sayılacaktır. 

Dileğim, Yasama Organının görevini tam olarak 
yapmış olmasını görmektir. Bu inançla sözlerime son 
verir, Yüce Senaionun sayın üyelerini şahsım ve Gra-
pam adına saygı ih selamlarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esatoğlu. 
Grupları adına söz isteyen başka üye var mı efen

dim?.. Yok. 
Kişisel görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın Feyyat buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın senatör

ler, 
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Talihsiz Ibir olay nedeniyle nokta koyduğum yer
den konuşmama başlıyorum. Sorumlular adına, sorum
lusu adına özür dilerim sizden. 

'Millet Meclisinin Yüksek Hâkimler Kurulu üyele
rini seçtiği sıraları 'hatırlarsınız; hâkimlerin Meclis ku
lislerinde tur yaptıklarını. Bunu sık sık yazılarımda, 
makalelerimde de 'belirttiğim gibi, Sayın Turan Gü
neş'in Kurucu Mecliste şöyle 'bir mütalaası vardı. 
Yüksek Hâkimler Kurulunun personel dairesi olduğu 
yargı organı, Tüık milletini yargı yönünden temsil 
etmektedir. Yargı g'ücü oîarak Türk milleti adına 'bu 
fonksiyonu icra etmektedir. Mîllet Meclisi de teşrii 
organ, teşrii fonksiyonu, direkman millet adına. De
mek, millete bir çatal gîbi; millet aynı kaynaktan ge
liyor yargı organına, teşrii organa. 

Mademki, yargı organı, doğrudan doğruya mille
ti direkman temsil ediyor, millet adına bu fonksiyo
nu icra ediyor, o halde teşrii organ içerisinden ayn 
bir fonksiyon icra eden organdan 'buraya üye nasibi 
doğru olamaz. Yargı organına doğru 'bir fonksiyon 
gasipı olur gi'bi 'bir anlam verdim. Yani bu mahalde 
konuşmuşlardır ve nihayet zaman geldi, Büyük (Miîîet 
Meclisinden, özeîlikie Millet Meclisinden Hâkimler 
Kuruluna üye seçimi bertaraf edildi. 

Şimdi, bu gerekçeyle, Anayasa Mahkemesine üye 
seçiminin de, Millet Meclisinden ve Yüce Senatodan, 
Yüce Meclîsten yapılması, aynı sakıncaları taşımakta
dır. Çünkü, yıllardan beri gerek Millet Meclisinde, 
gerek Cumhuriyet Senatosunda Anayasa Mahkemesi
ne üye seçilememektedir. Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyelerinin Millet Meclisinden seçilmemesi gerekçesi, 
Anayasa Mahkemeleri üyeleri için de cari değil mi
dir?.. Bunu Yüce Senatonun takdirlerine arz ediyo
rum. 

Yüce Senatonun terkip tarzı; yani oy bakımından 
hadım olması Millet Meclisi kadar hâkim olamaması, 
Sorunu dile getirildi. Biz bunu dört sene evvel Söyle
miştik, geçen celsede nitelediğim 'bazı kimseler ciddi
ye almamışlardı; ama zaman geçti, makaleler ilim 
adamlarının yazıları, Sayın Turan Güneş'in yazıları, 
Sonra Adalet Partili değerSi sözcülerinin beyanları, be
nim dört sene evvel yadırganan düşüncemi bugün di
le getirmektedirler. 

İşte, değerîi arkadaşlarım, dört yıl önce âdeta, 
burayı harekete geçiren o konuşmam, 'bakıyorum Tbe-
nimsenmiş durumda. Biz dört sene evvel dört sene son
rayı görmüştük; 'bazı arkadaşlar günü geldi, ancak 
gündelik kafayla gününü görmeye, 'burnunun dibini 

yeni görmeye başladı. İşte aradaki fark bu. Çok ko
nuştuğumuz için 'belki sık sik tekrar ettiğim'iz için, 
dikkatinize sunamadık, arz edemedik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün, Sayın Cumhurbaşkanlığının davetlisi ola

rak mîîîetvekiîleri ve hanımları orada tanışırken, özel
likle şu izlenimde bulundum. Sayın bir Bakanın ha
nımefendi eşiyle konuşurken, bana aynen şu beyanda 
'bulundu; dedi ki; «Telefondan sabahtan akşama ka
dar meşgulüz, telefona gidip geliyoruz.» «Hanım
efendi dedim, siz telefonla meşgulsünüz, bütün millet-
vekiiierjriin hanımları, gelen hastaları evinde yatırı
yor.» dedim. 

Kalbul merakimi; her milletvekilinin hanımı, Ba
kanların, Hükümetin özei kalem müdiresi görevini 
yapmaktadırlar. Bu itibarla, Bakanların ödeneğinin 
bir kısmını kesip, hangi partide olursa olsun, miîlet-
vekillerrain hanımlarına intikal ettirmek, gîbi hir es
pride buiundum. Gerçekten değerli miletvekİllerinin 
sık'rihsının ötesinde, eşlerinin çektiği sıkıntıyı hepi
miz bilmekteyiz. Bunu İstanbul'da bulunan arkadaş-
üarım pek takdir edemezler (uçan milletvekilleri gider 
gelirler); ama Anadolu'dan gelen mflletvekiBeri bu
nu çok iyi bilir. istanbul milletvekilleri ve senatörleri 
içerisinde bulunan Mehmet Feyyat da çok iyi bilir, 
bunu çok iyi bilir. Eşimle beralber, sabahtan akşama 
kadar Bakanların özel kalem müdürlüğünü ve müdı-
reliğini yapmaktayız. 

İşte, milletvekilleri hangi partiden olursa olsun, 
bu küüfetin bu ağırlığın içerisindedir. Bu durum kar
şısında Bütçe Pian Komisyonunda görüşülürken (Mec
lis Balçesi görüşülürken, Senato Bütçesi görüşülür
ken) millet vekillerinin kuîMerde; ancak bir konuşma 
oîanağîiu 'bulduklarını Sayın Yılmaz Alpaslan çok gü
zel ifade buyurmuşlardı. 

Şimdi, Yüce Meclistin üyelerine Kamu İktisadi 
Kuruluşlarında, yani baba yasama organı, yasama 
gücü, anayargı güdü, evlat hükümet, evladın emrin
deki Kamu İktisadi Kuruluşlarında, 'bize milletvekil
lerine dinlenme için imkân, sadaka verecekler. Evet 
milletin mahdır bunu böyle mütalaa etmiyorum; ama 
oradaki bürokrat kafalar 'bunu fair sadaka olarak dü
şünürse, gözü batarsa ne Olur?.. 

Değerîi arkadaşlarım; 
Yîîiardan beri milletvekilleri oturup da bir koo

peratif kurdu : (Dostlar Kooperatifi). Sıkıntısını çek
meyen hatta daha ötede, zararını çekmeyen taahhüt 
ettiğinden daha çok ödemeyen millet vekilleri yoktur. 
Fakat, millet vekilleri kendi evini yapamadı, zor bela 
bir avuç milletvekilleri için. 
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'Büyük Millet Meclisinin üyeleri, gerek mesken 
politikası bakımından, gerek dinlenme bakımından ve 
gerekse diğer vatandaşlarla ilişkiler bakımından özel 
bir mevzuat beklemektedir. Artık bu, Yüce Meclisin, 
Meclis Başkanlarının, Senato Başkanlarıma görevidir. 

Şimdi, pratik bir örnek arz edeceğim : Bir Anadolu 
Kulübü vardır. Anadolu Kulübü, köylerden gelen ça
rıklı vatandaştan, hastasına kadar üçüncü katı karşı
lama yeridir. Millet Meclisine vatandaş gelemez. Sena
to Başkanının huzuruna 'bir vatandaş nasıl gelecek? 
Gelecek de Senato Başkanvekjîmln, Senato Başkanı
nın makamım görecek de, mutlu olacak. Vatandaş 
«Bsra ne. Ben buraya rahat gelemiyorum ki, seninle 
ilişki kuramıyorum.» diyor. Bu itibarla, haysğı beğen
mediğimiz !bir özel hükmi şahıs olan Anadolu Ku
lübü, Parlamento halk iîişkiîerini çok iyi bir şekilde 
karnen olsun sağlamakladır; ama bazı kimseler ufak 
tefek, itiyat oyunlar olur, eğlence kabilinden ve bun
lar da herhalde Ordeevinden, Orduevindekî alışkan
lıktan daha fazla değildir. 

Simdi, bugün, hu 'müessesenin Bayükada'da 500 
m'üyana yakın gayrimerikuîü vardır. Milletvekilleri
nin tamamına yeter, artar hile. Baradaki binası, aktifi, 

pasifi böyle. Eski parlamenterler yeni parlamenterler 
buranın üyesidir. 

Bu iti'bsr'îa. Yüce Meclisin Sayın Başkanımızın bu
yurduğu g2bi, 'bahçesinde halkla İlişkilerde her vilâ
yetin milletvekiline 'bir oda tahsisi suretiyle bir hina-
mn yapılması tahakkuk ederse ve !bu cemiyette kendi 
•bünyesinde bazı bir değişiklik yapmak suretiyle Or
duevleri Hazineden nasıl destekleniyorsa, hu tip bir te
şekkülün de Hazineden yardım görmesi olağandır. 

Başkale Kışiasmda 'bir subayın, '(Muhakkak M ona 
özel bir itina göstermemiz lazımdır.) Ankara'da bir 
KT*hs.'yırs, bir generalin oturacağı, onun kişiliğine îayik 
çok yerler vardır; zaruri değildir. Onun için zaruri 
ise 'milletvekilleri için de zaruridir arkadaşlar. 

BAŞKAN — & y m Feyyai sûreniz bitti efendim 
lütfen bağlayın. 

'MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu' nedenle 
milletvekillerinin halkla ilişkilerini sağlamak için hu 
lazimeye riayet etmek gerekir ve bu lazimeye riayet 
etmek demek de, Sayın Başkanlarımızın bu konuda 

| alelacele bir mevzuat teklifiyle gelmelerini istirham 
ederim. 

IV. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 

1. — İstanbul Üyesi Melanet Fcyyat'a ihtar ce
zası verilmesi. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın sena
törler; 

Biraz evvelki konuşmamda bir şanssızlık oklu. 
Sözüm kesildi. «Temiz Msanla konuşum.» dendi. Te
miz lisanla konuşuyorum, dahs ağırım geçen yıl arz 
etmiştim; bu sene tahammül ettim ve tekrar edilme
den sözüm kesildi. İçtüzüğün 62 nci maddesi sarih. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat size bu konuda söz 
vermedim efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Gereksiz ye
re sözüm kesildi. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat size bu konuda söz 
vermedim, rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır biraz 
evvel konuşmamamın nedenini anlatıyorum. Sözüm 
kesildi. Usulsüz olarak, yasa dışı olarak, İçtüzük dışı 
olarak... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat size bu konuda söz 
vermedim efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu Meclîs 
Başkanlığında çok şey bekleriz. Bu Meclis Başkan

lığı, bana yaptığı hsksızbğı sağ cephe mensuplarına 
da yanarsa affederim. 

Saygılarımla. 
Onlara taviz rutmasm, taviz vermesin. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, şu anda hatibin söy-

kîiîiş olduğu son cümleler... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çok doğru 

konuşlum. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat sizi Başkanlığa saygılı 

olmaya davet ediyorum. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben Başkan

lığa saygılıyım. 

BAŞKAN — Size söz vermediğim halde söz ver
mediğim konularda söz söylüyorsunuz. Bunu bir cü
ret telakki ediyorsunuz, kendinizi îâyüs'el zannedi
yorsunuz. Bu çatı altında bütün senatörlerin hakları 
ve yetkileri eşittir ve İçtüzükle bağlıdır, sizin bu söy
lediğinizi ciddiye almadığım için hakkınızda muamele 
yapmıyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 63 ncü mad
deyi öğrenin. 

BAŞKAN — Size ikinci defa ihtar cezası veri
yorum ve uyguluyorum, Saym Feyyat. Arkasından 
Tüzüğün diğer maddeleri gelecektir. 
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IIL — GÖRÜŞÜL] 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu, (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; söz sırası Sayın Hü
samettin Çelebi'nindir. 

Buyurun efendim, 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

SİJ) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Alışılmış bir konuşma yapmak niyetinde değilim. 
Alışılmış bir konuşma derken hep eleştiri, hep şikâ
yet, hep dert söylemek şeklinde gelip gidiyor, konuş
malar. Bu sene Millet Meclisinin Sayın Başkam Sa
yın Karakaş'ın seçildikten sonra Meclis içinde yap
tığı düzenlemeler dolayısıyla ve Meclisi biraz daha 
rahat çalışılabilir, biraz daha rahat konuşulabilir, an
laşılabilir bir ortama kavuşturması dolayısıyla kendi
lerine teşekkürlerimi ve tebriklerimi arz etmek iste
miştim. 

Halkla ilişkiler; Sayın Başkanın süregelen ciddi 
takipleri sonunda hayli rahatlamış bulunmaktadır. 
Kitaplığımız (ki, hepimizin bir nevi yasama çalışma
sı için araç temin ettiğimiz yerdir) oturulabilir, ça
lışılabilir ve herşey bulunabilir ciddi, medeni bir ki
taplık olma yönünde büyük mesafe almıştır. 

Onun yanında, Cumhuriyet Senatosunun hemen 
bitişiğinde ibadet kavramıyla bağdaştırılması ger
çekten müşkül ibadethanenin o kutsallığa uygun bir 
yere taşınması yönünde çalışmalar yapıldığını görü
yoruz. Gerek ibadet eden arkadaşlarımız yönünden, 
gerek işleri veya başka sebeplerle bu görevlerini eda 
edememek durumunda bulunan arkadaşlarımızın ra
hatsız olmaları yönünden bu hareket çok olumlu bir 
harekettir. Bundan dolayı da kendilerine teşekkürle
rimi ve tebriklerimi sunmak istiyorum. 

Saygılar sunarım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Savın Çelebi. 
Efendim, söz sırası Sayın Ali Cüceoğîu'nun. 
Buyurun Sayın Cüceoğlu. 

(1) 729 S. Sayılı basmayazı- tutanağın sonuna 
eklidir. 

EN İŞLER (Devam) 

I ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Millet Meclisi ve Senato bütçelerinde bazı husus-
I lava temas etmek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Şunu arz etmek isterim evvelemirde, Millet Mec
lisi Başkanlık Divanının teşekkülünden sonra Sayın 

{ Millet Mecîisi Başkanımız birtakım güzel tedbirler 
almıştır. Başkanlık Divani ve İdare Amirleri, gerek 
milletvekillerinin ve gerekse senatörlerin ihtiyaçları
na mümkün mertebe imkân verecek kolaylıkları sağ
lama yolunda gayret göstermişlerdir. Bilhassa ziya
retçilerle temasta ve üyelerin müşterek konuşmalarını 
sağlama bakımından kurdukları lokantalarıyîa ve üye
lerin birtakım ihtiyaçlarını karşılama bakımından da 
yönetici, idareci üyeleriyle yararlı kararlar alma ola
nağım milletvekili ve sesıatörîere sağlamışlardır. Bu 
nedenlerle kendilerine teşekkür ederim. Ancak, bir 
yasa boşluğu mevcuüur. Bu, Senato ile Millet Mecli
sini birtakım tedbirler konusunda çatışır duruma ge
tirmiştir. Bilhassa güvenoylaması ve gensoru vesile
siyle alman kolluk tedbirlerinde, güvenlik tedbirlerin
de kanımca çok aşırı ve çok ileri gidilmiştir. O günün 
koşullarında belki alınan tedbirler yerinde mütalaa 
edilebilir; ama bir senatör olarak, bîr Senato olarak 
şanu kesinlikle ifade edelim ki, gerek Senato Başkan
lık Divanının ve gerek Senato İdare Amirlerinin du
rumu hiç nazarı itibara alınmamıştır. Neden alınma
mıştır?... 

İçtüzüğe bakıyoruz; İçtüzükte bizim İdare Amir
lerine Cumhuriyet Senatosuna giriş kâğıtlarını da
ğıtma yetkisi verilmiştir. Ama o gün Cumhuriyet Se
natosunun İdare Amirlerinin imzalayıp senatör arka
daşlara verdikleri kâğıtlar geçerli sayılmamıştır. Ama 
o gün iki tane Meclis içtima yapmıştır. Hem Senatoda 
içtima vardır, hem Millet Meclisinde. Binaenaleyh, 
Senato ile Meclîsin içtima ettiği bir günde yalnız ve 
yalnız Millet Meclisinin kolluk tedbirlerinin geçerli 

i olması sonucunda gerek Anayasaya aykırı, hem de 
İçtüzüğe aykırı Senato gizli oturum yapmak zorun
da kalmıştır. Senato salonlarına dinleyici girememiş
tir ve senatörler Divanla başbaşa kalmışlardır. Bu da 
gösteriyor ki, iki Meclisin çalışmasında bir yasa boş
luğu vardır, çatışma vardır. Bunun için gerek Sena
tonun ve gerekse Meclisin ilişkilerinin mutlaka Bir
leşik Toplantıda olduğu gibi bir İçtüzüğe veyahut bir 

| yasaya ihtiyaç vardır. Benim inancım budur. 
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Şimdi İçtüzüğe baksyoruz; hakikaten Birleşik Top
lantı İçtüzüğünde görüyoruz ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi deyince, onun Başkanlık Divanı, Millet 
Meclisinin Başkanlık Divanıdır. Doğrudur. Ama, bu 
Başkanlık Divanı sadece toplantının yönetimiyle il
gilidir, yapılacak Birleşik Toplantının yönetimiyle il
gilidir ve buradaki yönetimi Millet Meclisinin Baş
kanlık Divanı yapar. Diğer hususlarda kararların 
müşterek alınma zorunluluğu vardır. 

Millet Meclisi, gerek güvenoylamasında olsun, 
gerek gensoru görüşmesinde olsun, görüşmesinin oy
lamasında olsun almış olduğu kolluk tedbirlerinde 
haklıdır. Ben, haksızdır demiyorum, onu da iddia 
etmiyorum. Ama, Senatonun da aynı günde içtima 
ettiğini düşünmesi lazımgelirdi. Üzülerek söylüyorum, 
biz o gün gizli toplantı yaptık. Neyle yaptık?.. Millet 
Meclisinin aldığı kolluk tedbirleri sonucunda. Bina
enaleyh, bu şekilde bir yetki çatışmasına, birbirine 
karşı olan ilişkilerinde alınan kolluk tedbirlerinde ça
tışma durumlarını engellemek için mutlak surette bir 
tedbirin alınması zorunluluğu vardır. 

Görüşme konusuna gelelim. Millet Meclisinin de, 
Cumhuriyet Senatosunun da Başkanlık Divanları 
müştereken oturup, pekâlâ milletvekillerinin görüşme 
olanaklarını sağlayacak, muazzam bir bahçesi olan 
binanın bahçesinde görüşme yerlerini düzenleyebilir
ler ve inşaat yapabilirler. 

Aslında Meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binası temeli atıldığı zaman Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi düşünülerek yapılmış değildir, Bu ne
denle kargaşalık doğmaktadır. Burası Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adı altında yapılmış bir inşaattır ve bu
gün burada Senato olarak müzakeresini yaptığımız 
bu salon da parti grupları için tahsis edilmiş bir sa
londur. Ama bilahara 27 Mayısı müteakip çıkan Ana
yasamız ile çift meclis usulüne gidilmiş ve bunun so
nucunda Senato ve Millet Meclisi teşekkül etmiştir. 
Alelacele yapılan bu tertipleme ve düzenleme sonu
cunda da Senato da, Millet Meclisi de bu binanın ça
tısı altında toplanmak zorunluluğu içinde bırakılmış
tır. 

Şimdi, her iki tarafın da kolluk görevini yapan 
emniyet kuvvetleri vardır. Her iki tarafın da perso
neli vardır, her iki taraf da kendisine göre kararlar 
alır; ama salon müşterektir, ziyaretçilerin geldiği yer 
müşterektir. Hangisini uygulayacaktır? Memurlar 
müşkül durumda kalmaktadır. Senatör arkadaşım eşi
ni alıyor, toplantıya geliyor; «Millet Meclisi karar 
almıştır, giremezsin» diyor emniyet kuvvetleri, «Mil

let Meclisi Başkanının emridir, giremezsin» diyor. O 
senatör arkadaşın durumunu sizler takdir edin. Ben 
buna söz bulup söyleyemiyorum. 

Binaenaleyh, görülüyor ki; çatışma her vesile ile 
devam edecektir. Bu çatışmanın engellenmesi bakı
mından yine önerimi tekrar ediyorum ve bu önerim
le sözümü bitireceğim. İki Meclisin Başkanlık Di
vanları bir araya gelmeli, Senato için yeterli bir yer 
hazırlanmalı ve her iki Meclisimiz de personeli için 
o personelin durumunu garantiye bağlayacak ve biraz 
evvelki tartışmalarda da gördüğümüz gibi birtakım 
hissi davranışların dışına çıkabilecek personel yönet
meliğini de çıkarmalıdır. Her başkanlık divanı deği
şiminde, o başkanlık divanının hoşuna gidecek şe
kilde ne kadro şişirilmeli ne de kadrodaki personel 
yerinden edilmelidir. Bir statüye bağlanmalı ve bu 
statü içerisinde bütçesi de, geliri de, gideri de hesap
lı bîr şekilde yerine oturtulmalı ve ondan sonra da 
hiç bir tartışma konusu olmaksızın her iki Meclis 
kendi yönetimini çok rahatlıkla yapabilmelidir. 

Ben bu konuyla ilgili Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına bir önerge de verdim. Önerge değil de da
ha doğrusu bir sözlü soru verdim. Millet Meclisi ile 
Senatonun bu çatışma durumunu ortadan kaldırabil
mek için her ilci Meclisin ayrılmasında ben fayda gö
rürüm. Ya burada bu binanın boş arazisi fazladır, ek 
inşaatıyla aynı bina içerisinde bunu birleştirmenin 
yolunu bulalım veyahut Cumhuriyet Senatosu ile 
Millet Meclisi ayrılmalı; Cumhuriyet Senatosu, Mil
let Meclisinin malı olduğu kanaatmda olduğum eski 
Meclise taşınmalıdır veyahut bu binanın etrafında 
bu tesisler yapılmalı en kıza zamanda bu yetki ça
tışmalarının, bu tatsız durumların önüne geçilmelidir. 
Bunu da, çalışması ile temayüz ettiği kanısında oldu
ğumuz Sayın Başkanın ele alarak Cumhuriyet Sena
tosu Başkam ile müştereken bir gayretin içerisine 
girmesini diler, Bütçenin hayırlı olmasını temenni 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cüceoğlu. 
Sayın Ömer Naci Bozkurt?.. Yoklar. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu; buyurunuz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU {Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygı İle selamla
rım. 

İlk önce iki küçük konuya dokunacağım. Birisi; 
Sayın Esatoğiu'nun dediği gibi her halde milletvekil
lerini ve senatörleri, cem'i olarak söylersek parlamen
terleri çalıştırmamak için bir sistem yaratmışız şura
da. 
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Sayın Karakaş bir icraata geçti, ben de teşekkür 
edeceğim. Hakikaten Meclisimizin koridorlarının hiç 
olmazsa bizim de olduğunu hissettik. Geniş ve loş ko
ridorlarda rahat gezer öldük. Ancak, biraz sonra mi
safirlerimiz taa uzaktan, Meclisin bir köşesinden mi
safirler, ziyaretçiler geliyor, bir köşesinde de grup 
odalarında oturuyoruz. Bir şeyle meşgul olurken bir 
de bakıyoruz ki bir görevli, hizmetli; «Efendim sizin 
misafiriniz var» diyor. Koşuyoruz, oraya gidiyoruz, 
onunla konuşuyoruz. Geliyoruz, grup odasında bir 
daha oturuyoruz, bir sigara yakalım" diye; bir daha 
geliyor; «Efendim, bir ziyaretçiniz daha geldi» diyor
lar. Akşama kadar oradan oraya, oradan oraya koşa 
koşa dilintiz çıkıyor. 

VELİ UYAR (Yozgat) — İyi ya kilo almazsın. 

HtLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Kilo 
kaybettik. 

İkinci bir konu : Bir Meclis hizmetlisi 1 0 - 1 5 gün 
evvel bana geldi. Bir terfih veya kadro konusunda 
ricada bulundu. Adamı tanımam. Baktım ki; demek 
ki biz de parlamenteriz, Meclis hizmetlisi de bir va
tandaş, biz de onun hakkını arayacağız herhalde. O 
da öyle zannetmiş bize müracaat etti. Biz de onun o 
isteğini, dileğini artık Meclis Başkanını veyahut da 
Senato Başkanını rahatsız etmeden ben sekretere ilet-
tim. Bilmiyorum; tavrımda da herhangi bir empoze 
veya emir yoktu. Fakat, iki üc gün sonra vatandaş, 
hizmetli bana geldi, «Efendim bana ihtar çektiler» 
dedi veya; «İkaz yazısı verdiler» dedi. Artık bilmi
yorum. 

Şimdi, demek ki; benim bu araya girmem, bir va
tandaştır diye kabul edip, onun da belki bir hakkı 
vardır, diye incelenmesini istediğim halde hizmetlinin 
ikaz veya ihtar alması, dolayısıyla benrm de ihtar al
mamı; yani sen ne karışıyorsun şekline geldi. Eğer o 
sekreter arkadaş şimdiye kadar personelden herhangi 
birisine ayrıcalı bir husus tatbik etmemişse ben hak
sızım. Eğer etmişse, ben haklıyım. Etmemişse de yine 
kendisini kutlarım. Bu hususa dikkatinizi çekerim» 

Şimdi asıl konuşmama geçiyorum. 
Görüşmekte olduğumuz Millet Meclisi Bütçesi ne

deniyle Millet Meclisinin çalışmalan üzerinde biraz 
durmak istiyorum. Bildiğiniz üzere. Meclislerimiz 
5 Haziran seçimlerinden sonra uzun süre çalışamaz 
bir duruma sokuldu. Bu çalışılamayan süre milletimi
zin yaran, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin ku
ral ve varlıkları bakımından büyük b'r kayıptır kanı
sındayım. Demokrasimizde böyle bir rızayı göstermiş 
olan parti genel başkanları herhangi kişisel hesabinin 

gereğince hareket etmiş olabilirler; ama bte Meclisi
mizin yarısından çoğunu teşkil eden parlamenterleri-
ra'zin böyle bir davranışa rıza göstermiş olmaları ve 
o niyete hizımî etmiş bulunmaları cidden üzücüdür. 
Halbuki, memleketimizin ve milletimizin çözüm bek
leyen sorunları yığınlarla önüiîîüzdeydi ve ayrıca 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının yapılması 
zomnkığu da görevlerimizin başında yer alıyordu. Bu 
devre veya geçen devreden aktarılmış olarak bu da 
vardı. 

Adına «Demokrasi» deyin, «Cumhuriyet» deyin 
ne derseniz deyin; bu demokrasinin, bu Cumhuriyetin 
Millet Meclisi ve o Meclisi oluşturan parlamenterleri 
görevlerini yapmıyorlarsa ve Anayasamızın hükümle
rine göre çalışmıyorlarsa aldıkları parayı hak ediyor 
sanılmamalıdır. Meclisimiz Anayasamızın emirlerini 
şimdiye kadar yerine getirmemişse, Anayasamız haya
ta geçmiş sayılır mı? Meclislerimizin saygınlıklarını 
kazanmaları için bugünden başlayıp çalışmalarını, 
Anayasamızın emirlerine uydurmalıdırlar. Halbuki, 
bundan evvel çahşraa sürelerimizde Meclislerimizde, 
çok kişiye, özel sayılabilecek kanunlar da önümüze 
gelmiştir. Örneğin doktorların fiili hizmet süresi, avu
katların emeklilik kanunları gibi. 

Halbuki, mevzuatımız içerisinde Anayasamıza ters 
düşen birçok kanunlar olduğu gibi süresi geçmiş, ça
ğı geçmiş, artık uygulanamaz hale gelmiş birçok ka
nunlar da vardır. Osmanlı İmparatorluğunu yıkan bo
zukluklar, gerilikle ve m;adı doldurulmuş, dolmuş 
kavramlarla dolu köhne hukuk sistemi Türkiyemizde 
halen mevcuttur. Ayrıca mahkeme usullerimiz ve di
ğer idari görev biçimlerimizi düzenleyen formaliteleri
miz illa da merkeziyetçi bir tutuma o masalarda otu
ran idarecilerimizi zorlamaktadır. Biz parlamenterleri, 
hâlâ şu salonlarda çalışırken, hâlâ ziyaretçilerin bizi 
djşanya çağırıp görüşmek gereksinmesi duymaları, 
da uzaklardan gelen vatandaşlarımızın işlerinin ye
rindeki idaredlerce çözümlenmemesi nedeniyledir. 
Herhalde, idari kademeleri işgal etmiş olan kişilerde 
insiyatif bırakmayan, karar ve hüküm veremeyen bir 
formaliteyi sürdürmekteyiz. 

Ayrıca, kanunlarımızda fikir özgürlüğü ve din ve 
vicdan özgürlüğünü engelleyen hükümler vardır, Ana
yasamıza rağmen, Velhasıl önce köhne hukuk mev
zuatını kaldırmalıdır. Sonra, Anayasamızla çelişir du
rumda olan kanun hükümleri Cumhuriyet dönemimi
zin, hatta demokrasi dönemimizin kanunları olsa da 
gözden geçirilip, bunlar ayıklanmalıdır. Parlamenter
lerimiz ve Meclisimiz bunlarla uğraşmalıdır artık ve 
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Parlamentoya gelenler, gerekse Devlet idaresine talip l 
clanîar bundan sonra Anayasamızın hükümlerini uy
gulamak zorunda olduklarım, ona göre çalışmak ve 
gayret göstermek gerektiğim bilmelidirler. 

Bazı düzeltmeleri yaparken rastgele günübirlik fi
kir ve politikalarla kanun değiştirme veya kanun çı
karma gibi eylemlerine de girişmemelidir. İşleri, kök
lü ve kapsamlı olarak ele almak uygun olur kanısın
dayım. Gerek Parlamenterlerimi, gerek Devlet kuru- I 
luşlarmdaki hukuk bilgisi ile mücehhez kişilerimiz, 
gerek kurumlardaki hukuk ile uğraşan kişilerden ve 
demin biraz evvel Senato Başkanımızın da kurmak 
istediği uzman heyetlerden yararlanarak, tüm bu ge- I 
çerli kanunları Anayasamızın lafzına ve ruhuna uy
gun şekilde yeniden tetkike tabi tutup, gerekli kap
samlı değişiklikleri, taslakları hazırlayıp Meclisleri
mizde görüşüp yasalaştırmahyız. Aksi takdirde atla, 
butla; yani rastgele çıkardığımız yasalarla hem Ana- I 
yasanın, hem hukukun, hem çağın gereksinmelerinin, J 
hem çağdaş hukuk düzeninin bütünlüğünü de bozarız. 
Rahmetli Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü vardır, 
«Ehven-i şerr, şerrden en beteridir» der. Harap bina- I 
nm orasına, burasına tahta çakmakla kurtulduğu şim-
dîyedek görülmemiştir. 

Onun için, hergün karşılaşılan sorunlar için kanun I 
düzenler olmayı ben bu şekilde bir davranış olarak I 
görüyorum. Tez elden derinlemesine, kapsamlı bir ça- I 
hşma ortamına girerek, geçerlikte olan köhne hukuk 
mevzuatımızı ve Orta Çağdan kalmış tortularla dolu i 
kanisim veren mevzuatımızı, usullerimizi ayıklamak
la meşgul olmalıyız. Aksi takdirde kendimizi oyala
mış, milleti oyalamış, millet ve memleket işlerini sü
rüncemede bırakmış, ilerlememizi ve gelişmemizi 
frenlemiş oluruz. j 

Son günlerde Meclisimizin uğraşıları içerisine, 
Partiler Kanununu değiştirmek uğraşısı da katıldı. 
Anayasamızın 19 ve 20 nci maddeleri varken, Ana
yasamızın koyduğu anlam ve kavram içinde bu mad
deleri anlamamış ve Anayasamızın getirdiği fikri ra
hatlık alanı ve o anlama karşı durmuş ve kavrama 
karşı olduğunu her fırsatta mırıldanmış kimselerin, 
vicdan ve dini inanç hürriyetini dini sömürü olarak 
uygulamış politikacıların söktürmek istedikleri her 
türlü tutarsız politika için Parlamentomuz ve parla
menterlerimiz kullanılmamalıdır. Atatürk'ün devrim
lerine rağmen kimse halkımızı istismar etmeye kalkış
mamalıdır. Atatürk zamanında hangi Vahdettinci 
sonradan kahraman diye ortaya çıkabildi? Kaldı ki, 
Anayasamızın koyduğu vicdan ve dini ilkelerine rağ

men, hürriyet ilkelerine rağmen hâlâ din ve vicdan 
özgürlüğü yokmuş gibi yavelerle politika yapılabilini-
yorsa ve halkımız aldatılmak isteniyorsa yazıklar ol
sun. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz bitti 
efendim, bağlar mısınız? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum. 

BAŞKAN — Tabii efendim, lütfen. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Anaya

samız, davulcu öksürüğü gibi güme mi gitti? Politika 
arenasına çıkanların, Anayasamızın ihlali sebeplerini 
açık açık devam ettirmeleri önlenmelidir. Bunlara 
karşı durmalıyız. Gerek dini inanç ve gerek fikir öz
gürlüğü alanındaki sömürüler için ileri sürülen savlar 
ve harta bu sömürü nedeni ile çapraza düşüp kurtarıl
mak istenenler 'çin ileri sürülen kurtarıcı laflar statü
koda yer bulup günlerini gün etmek arzusu ile geve
lenen uydurmalar olmaktadır. Bilmeliyiz ki, dünya ve 
Türkiye'miz çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Par-
lamentolardaki uğraşılarımızda çıkaracağımız kanun
lar önce onlara inananlar arasında yürürlüğe girer. 
Bu kanunlardan yana olmuşlar ve olmayanlar kadar, 
yararları olanlar da yarın eziklik duymamalıdırlar. 
İnsanları fikren olsun sömürenleri kurtarmak istemek, 
kurtaranlara da, kurtulanlara da fayda sağlayama
yacaktır. Bunu anlamayanlar bu memleketin manevi 
cellatlığını etmektedirler. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Nalbantoğ

lu. 
Sayın Veli Uyar, buyurunuz efendim. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Gecenin bu geç saatinde Millet Meclisi bütçemi
zin müzakeresinde kısaca tedavi giderleri konusuna 
değinmek istiyorum. Bilhassa son yıllarda, sosyal 
devlet kavramı içerisinde kendisine hizmet veren per
sonelin ve aile efradının tedavileri ve sosyal hakları
nın sağlanması elbette ki, bir görevdir. Parlamento
muzda çalışan personellerimizin de ve Parlamento 
üyelerinin de tedavilerinin sağlanması elbette ki, ge
nel bir kavram içerisinde yerindedir. Ne var ki, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi; iki kanat Parla
mento olarak görev yaptığı halde, her bir Başkanlık 
Divanı kendi kendine, ayrı ayrı tedavi yönetmelikleri 
yaparak çelişkiler içerisinde tedavi ücretleri ödemek
tedirler. 

Devlet Personel Kanunu; yani 657 sayılı Kanun 
ve onun eki olan 1327 sayılı Kanundan sonra Dev-

— 134 — 



C. Senatosu B : 25 

let Memurları Tedavi Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu, 
uzun tetkiklerden sonra ve Sayıştaym da, 832 sayılı 
Kanun gereğince Sayıştaym da denetiminden geçen 
bu tedavi yönetmeliğinde bazı ölçüler konulduğu hal
de, Millet Meclisi ve Senatomuzda çıkarılan Başkan
lık Divanlarının Tedavi Yönetmeliği, alabildiğine ge
niş tutulmuş ve bugün Millet Meclisinde ve Senato
da tedavi ücretleri, tabirimi hoş görün, başı boş bir 
şekilde, herkes kendi keyfine göre bir tedavi istemi 
uygulatır ve masraf ödetir bir duruma gelmiştir, Mil
let Meclisimizin maalesef bir yıla yakın bir zaman
dan beri Hesapları İnceleme Komisyonunun olma
ması ve Denetçisinin bulunmaması nedeni ile Senato 
Denetçiniz olarak bendenizin Millet Meclisi giderle
rini de tetkik etmem nedeni ile öyle şeyler gördüm 
ki, yani insanın üzülmesi mi, veyahut gülmesi mi 
lazım geldiğini kestiremedim. Hele bir diş tedavileri 
var ki, samimi söylüyorum yürekler acısı. Herkes ca
nının istediği diş doktoruna gitmiş ve almış olduğu 
faturalarla diş tedavileri yaptırılıyor. Parlamento üye
lerimiz ve memurları ailelerine, çocuklarına, anaları
na, babalarına, alabildiğine ve işin garip tarafı da bu 
diş tedavilerinde çoğu zaman hemen hemen dişlerin 
yarısına yakın kısmı altın kaplatılıyor. İnanın ki, son 
günlerde bir kişinin diş tedavisi için 36 gram altın 
kullanıldığı faturasında görülmektedir. Devlet Tedavi 
Yönetmeliğinde bir diş için azami 2 gram altın kulla
nılması kabul edilir ve bu da iki diş olarak kabul 
edilir. Bizim Başkanlık Divanlarımızın yapmış oldu
ğu Tedavi Yönetmeliğinde hiç bir ölçü ve kıstas ka
bul edilmemiş. Devlet Tedavi Yönetmeliğinde bir 
gözlük çerçevesi fiyatı tespit edildiği halde, Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı gözlük çerçevesine 500 lira, 
demiş, Senato Başkanlık Divanı 350 lira demiş. Atfı
nızı dilerim, tabirimi mazur görün, alabildiğine, ken
di keyiflerine. Biz kanun yapıcı bir müessese olduğu
muza göre, evvela Devlet memurlarının tedavi sistem
lerini, daha doğrusu Devlet memurlarının tabi olduğu 
sosyal hakların dışında başka hakları kendi kendimize 
kabul ettiğimiz takdirde, evvela kendi yapmış oldu
ğumuz kanunları kendimizin çiğnediğinin bir delilidir 
bu. 

Parlamento üyeleri böyle yapınca, gayet tabii ki 
Parlamentonun hizmetini gören memurlar da aynı öl
çü içinde faydalanmış. O halde benim Sayın Başkan
lardan acizane ricam; Başkanlık Divanlarının müş
tereken bu Tedavi Yönetmeliğini, Devlet Memurları 
Tedavi Yönetmeliği ışığı altında ve o kıstaslar içe
risinde gözden geçirerek, buna göre bir esas tespit 
etmeleri gerekmektedir. 
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Millet Meclisi tedavi giderlerine şöyle bir baktığım 
zaman, 21 500 000 liralık tedavi gideri var. Bu yal
nız Millet Meclisinin. Millet Meclisi üye sayısı 450. 
Raporda da bir üyeye 3,1 personel düştüğü hesap 
edilmiş. Ben bu rakamı biraz fazla buldum belki; 
ama onu da hesap ettim, 1 350 de personel olduğunu 
kabul edelim, mevcut 1 800 olur. Her kişiye 12 000 
liralık tedavi masrafı görülüyor bütçede. Bu kaba 
hesap, kusura bakmayın, belki de yanılıyorum; ama 
buna analarımızı, babalarımızı, evlatlarımızı ve daha 
başkalarım dahil edersek belki bu rakam düşebilir. 

Sayın Başkana daha evvel arz ettiğim gibi, hele 
bir de kaplıca tedavileri vardır. Evet, Parlamento üye
lerimizden gidenler var; ama memurlarımızın da bü
yük ekseriyeti Yalova kaplıcalarına eşleriyle birlikte 
tedaviye giderler. Bunların birçoğunun nasıl rapor 
alındığı pek bilinmez; ama doktorlar, «Altroz. Maf
sallarda sivrilikler vardır» falan diye yazar ve bir 
kaplıca tedavisi olacak o memurun derecesi, ölçüsü 
olmadan eşi birlikte kaplıca tedavilerine giderler. 

Demin arz ettiğim gibi sayın başkanlarımız,, Baş
kanlık Divanlarıyla bunu müştereken bir tetkik eder
lerse, iyi olur. Hiç olmazsa Devlet memurlarının ta
bi olduğu ahkâmın dışına taşıtmaması lazım. Devlet 
memurlanna bilhassa bu kaplıca tedavilerinde bütün 
masraflar verilmemekte, yolluklar ve orada yapılan 
kaplıca ve fizik tedavilerinin ücreti verilmektedir. 
Memur yolluğunun dışında ne kadar masraf etmişse, 
bunu kendi cebinden karşılar. Parlamentoda Maliye
nin denetimi dışında bulunduğumuz için, Maliye Ba
kanlığının yapmış olduğu tamimin dışına taşılarak 
Parlamentonun memurları Devlet memurları kapsa
mı dışında mütalaa edilerek alabildiğine larj bir te
davi masrafı içerisinde boğulunmaktadır. 

Benim acizane kanaatim; Sayın Başkanlık Di
vanlarımızın bu işe eğilmelerini ve müştereken bir 
yönetmelik tespit etmelerini tekrar arz eder, hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uyar. 
Sayın Adalı, buyurun efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Konu enine, boyuna her tarafından arkadaşlar ta
rafından irdelendi maalesef. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı içerisinde ol
duğumuza göre, Meclis ve Senato bütçeleri, kanun
larımızın yapılış prosedürü itibarıyla da birbirinden 
pek ayrı mütalaa edilemeyen iki müessese. 
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Bu saate kadar konuşan arkadaşlarımızın yaptık
ları çeşitli konuşmalar özetlenirse; her iki Meclisteki 
sorunlar, personel sorunu, vatandaşla temas, çalışma 
ve esas vazife olan kanun yapma konuları gibi 
üç - dört esaslı konu etrafında toplanabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Benim bazı arkadaşlarımın ileri sürdüğü; (Tabii 

fikirlerine hürmetim var) fakat iştirak edemeyeceğim 
noktaların başında, arkadaşlarımın bahsettiği yasal 
boşluklar gelmektedir. Meclislerin çalışmasında ve 
bilhassa bu çatı altında mevcut olan her iki Meclisin; 
yani Millet Meclisi ve Senatonun arasındaki tedahül
leri önleyecek yasal birtakım tedbirlerden bahsedildi. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Demokrasilerde yazdı yasaların fazla önemi yok

tur. Esas olan, yazılı olmayan yasalardır. Zaten (Çok 
klasik bir laftır; ama doğrudur) kanunlar kötü ni
yetli insanlar için kurulur. Bu ne demektir?... İyi 
niyetli, hüsnüniyet sahibi insanlar zaten kanunun hu
duduna kadar gitmez. Hele demokraside. Demokrasi, 
yazılı hukukla yaşayacak bir rejim değildir. Bu bir 
anlayış, bir nevi fikir seviyesi rejimi, teamüllerle yü
rüyecek. Her iki Meclisin çatısı altında teamül yara
tıcı hiçbir davranışın içerisine girmemiştir. 

Bir muhterem arkadaşım, Meclislerin haysiyetin
den, vatandaş gözünde olması lazım gelen muteber 
seviyesinden bahsetti. Bir arkadaşım çdttı, (Çok tek
nik bir konu, buraya getirilmesine bence lüzum yok) 
arkadaşlarımızın dişindeki altın miktarından bahsetti. 
Ben şahsan üzüntü duydum, muhterem arkadaşlarım. 
Bu konular buraya kadar gelmeden, eğer bir aksak-
hk varsa aşağı seviyelerde düzelecek konular. Bir 
Umumi Heyet toplantısında bunlardan bahsedilme-
meîiydi. Belki yarınki günlük gazetelerde birtakım 
başhklara sebep olabilir. Olabilir; ama bunlar yapı
lırken Meclisin de birçok noktalardan zedelendiğini, 
haysiyetinden ve itibarından kaybettiğini düşünmek 
lâzım. Bu, Türk Milletinin Meclisi, muhterem arka
daşlarım. Milletimizin hasletleriyle, iyi taraflarıyla, 
zaaflarıyla biz kendilerini temsil ediyoruz. Burada ne 
büyük, parlak sözlere ihtiyaç var, ne de kendimizi 
küçük görecek bir komplekse ihtiyaç var. 

Meşhur ormandan kesilen odunların hikâyesi gi
bi, «Baltanın sapı bizden.» demiş... 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz kendi kendimize... Meselâ her iki Meclisin 

Cumhuriyet Senatosu kanadını alalım. Cumhuriyet 
Senatosu Bütçesi üzerinde birtakım arkadaşlarımız 
çıktı, Cumhuriyet Senatosunun yasal yetkisizliğinden 

7 . 2 .1978 O : 3 

bahsetti. Arkadaşlarımız, (Bu hepimizde mevcut, kim
seyi kınamak için söylemiyorum, haddim de değil) 
hep yasal kanun koyalım, kanun çıkaralım... Belki 
de Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünya parlamento
ları içerisinde yılda en çok kanun çıkaran Meclisle
rin başında gelir, muhterem arkadaşlarım. Yeni ka
nunlar çıkarmak neyi temin eder?... 

Mesele, fazla miktarda kanun çıkarmak değil. Şu 
Meclisin içerisinde çeşitli tüzükler var. Bu tüzüklere 
bir yenisini daha ilâve edin, bir yenisini daha ilâve 
edin; bununla bir netice ahnmaz. Bizim kendi Baş
kanlık Divanımız dahi, şu bütçe müzakereleri dola
yısıyla, Danışma Kurulu olarak verdiği kararda, ya
sanın bize verdiği 10 günü dahi çok görmüş, yedi gü
ne indirmiş. Onu dahi kısıtlamak için, sualleri kal
dırmış, altı kişi konuşunca yeterlik önergesi verilmiş 
sayılmış. Ne mümkünse (Kısıtlamak için) yapmış. Ha
ni biz, yasal yetkimizin az olduğundan saatlerden beri-
şikâyet ediyoruz. Biz, kendi yasal yetkimizin hudu
duna kadar kullanırız, buna yetkimiz yok mu?... Hiç
bir partiyi, hiçbir grupu itham etmek için söylemiyo
rum. Gecenin bu saatinde bütün iyi niyetimle, aklı
mın erdiği kadar, bir fikri ifade etmeye çalışıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer, Cumhuriyet Senatosu, Anayasamn ve tü

züklerin kendisine verdiği yetkileri kemaliyle kullan
sa, hiç yeni yasalara, Anayasa değişikliğine filân ih
tiyaç kalmadan, müessiriyetini mükemmel şekilde ifa 
eder, gösterir; ama falan grupun Hükümeti işbaşında 
olduğu için, o Hükümet gelmiştir ve gelecektir, (Gel
miştir de diyorum, başka bir fikre ve yanlış anlaş
maya meydan vermemek için kimseyi dışanda bırak
mıyorum.) Aman şu kanunu iki gün içerisinde, üç saat 
içerisinde müzakere edin çıkarın, geriye dönmesin, 
dönerse çıkamaz, prestijimiz şöyle olur, böyle olur... 
O Hükümetin mensup olduğu parti grupu buna amen-
tü der. Hemen buradan aksaklıklarınızı göre göre, 
kanuni teknik noksanlarım göre göre, bağrımıza taş 
basarız, çıkarırız. Yarın gelecektir, gece aynı şekil
de olacaktır. Ondan sonra da geliriz, burada «Kanun 
bize bu yetkiyi vermiyor, Yasa bize bu yetkiyi ver
miyor» deriz. Biz burada hiç olmazsa muayyen ko
nularda, gelen kanun tasarılarını veya tekliflerini, 
Anayasanın öngördüğü ve bütün dünya parlamento
larında ikinci Meclisin kurulmasına sebep olan isti
kamette gelen konuları tetkik etsek ve mevcut Ana
yasanın verdiği imkânları kullansak, hükümetler bi
zini önümüze, Senatonun önüne gelirken, başka bir 
ciddiyet ve önem göstermek zorunda kalır. 
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Burada yapılan bütçe müzakerelerinde kalite ve 
kantite itibarıyla bakanlıkların bütçeleri ciddi şekil
de eleştirilse, gelecek yıl hangi hükümet işbaşında 
olursa olsun bir bakan, Cumhuriyet Senatosundan 
bütçesini geçirmek için, günlerce hazırlanmalı, muh
terem arkadaşlarım. 

Eğer, biz bu ciddiyeti ve tetkiki gösterirsek ve el-
betteki siyasi grupların kararları olacaktır; ama hiç ol
mazsa muayyen konularda, birlikte hareket edebilir
sek nıüessiriyetimizi kemaliyle gösterebiliriz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Personel Kanunu: 
Bir şeyi, bilebildiğimiz kadar açıklığıyla ifade et

mek lâzım. Otoriteyi kurabilmek için, mükâfat ve 
mücazat birlikte olacak kıymetli arkadaşlarım. Bu
nu yapamadığınız takdirde, iyi yapılan hareketi taltif 
edemediğiniz, kötü yapılan hareketi de cezalandır
madığınız takdirde, otorite kurmaya, asayiş kurmaya 
imkân yoktur. 

Bu Parlamentonun çatısı altında dahi, çalışan per
sonel üzerinde başkanlarımız, hangi siyasi partiden 
gelmiş olursa olsun, bu Parlamentoların seçmiş oldu
ğu insanlar bizim başkanımızdır, bu çatının temel 
direğidir. Bunlara, personel üzerinde otorite kurmak 
imkânını ve yetkisini tanımazsak, bu işi yürütemeyiz 
muhterem arkadaşlarım, bu, kademe kademe aşağıya 
kadar gider. 

Komisyonlarda verilen takrirlerle, berberde traş 
olurken gelip berberin kulağınıza fısıldadığı takırtıy
la, falan arkadaşım şikâyet etti, affını rica ederim, 
fikrine iştirak etmiyorum. Bir memur arkadaşımız, 
bir parlamentere gelecek ve onu kendi amirine aracı 
kullanacak. Oradaki çalışan sekreter veya amir olan 
arkadaşımızın durumunu düşünün muhterem arka
daşlarım; karşısına gelen bir parlamenterdir. Bu tea
mülleri, şu çatı altında yok edemezsek, elbette bakan
lıkların kapısında, otellerimizin kapısında, bu kori
dorlarda ricacı, tavassutçu memurlardan kendimizi 
kurtaramayız; (Şu çatı altında dahi kurtaramadıktan 
sonra) Buna kati surette başkanların, Millet Meclisi 
ve Senato Başkanının tutumlarıyla, bu tutumu takvi
ye etmek için, bizden ne şekilde destek isterlerse ken
di yanlarındayız. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Seçmenle temas meselesi : 
Hiç olmazsa şu kürsüde, (Tabiri af buyurun, hiç

bir arkadaşım söylemiştir diye söylemiyorum, fikri
mi tavzih etmek için söylüyorum.) birtakım ucuz laf
larla meseleye eğinilmez. Seçmenle temas etmek baş
ka şeydir, demokrasinin icaplan başka şeydir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demokrasiyi biz garptan aldık. Hiçbir büyüklük 

şeyiyle söylemiyorum. Birçok arkadaşlarım benden 
çok daha iyi bilirler. Başka memleketlerin, demokra
siyi 700 küsur senedir tatbik eden memleketlerin par
lamentolarında, bizdeki insan sayısının yüzde biri, 
binde biri yok. Göremezsiniz muhterem arkadaşla
rım. Onların seçmenleri yok mu, onlar seçmenleriyle 
temas etmezler mi?... Belediye otobüsü gibi koridor
lar; omuz vurmaktan, yürümekten geçemiyorsunuz, 
muhterem arkadaşlarım. Hangi arkadaşım, şu çatı al
tında komisyonlarda ve gruplarında rahat çalıştığım 
iddia edebilir?... Mevcut, nispi sistemin getirdiği ak
saklık içerisinde seçmen, delege, içerideki, komisyon
daki en önemli kanunun önüne geçmektedir. 

BAŞKAN — Saym Adalı, süreniz bitti, sözünüzü 
kesmemek için bir dakika daha uzattım; lütfen efen
dim. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bunu önlemek 
için, her iki Meclisin Senatonun ve Meclis Başkanı
nın tutumlarım daha bir ileri dereceye getirmelerini, 
seçmenle temasm ayrı konu, Parlamento çalışması
nın ayrı bir konu olduğunu ve bize bu imkânı verme
lerini hassaten rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vaktimiz müsait değil. Bizim esas görevimiz olan 

(ki buna Cumhuriyet Senatosu Bütçesi sırasında da 
işaret edildi ve bir takrirle maalesef oylaîndı, kabul 
cdi.Mı.) yasa yapmak görevi, kanun koymak, kanun 
tedain etmek, kanun kodifiye etmek vazifeslini hak
le *yîe yapabildiğimizi kim idd'ia etîobiür?... Hangi kad
royla 

Muhterem arkadaşlarım; 
Naçizhane ben de, Bütçe Komisyonunda çalış

tım, Bütçe Komisyonuna Başkanlık ettim. Beni bu
r s l a ilk defa hayal kırıklığına uğratan şey, o zaman 
(İsim söylemek istemem eîibette, hem de akademik 
unvanının en üst kademesine gelmiş olan bir parla
menter r.ıicadaşun) bir gün şurada Komisyon yerin
de otururken, geldi, şöyîle kanunun kapağını açtı «BU
RU niye buraya koydunuz» dedi, «Şundan koyduk» 
dedim. Onun üzerine söz aidi, kanun tasarısı hak
kında en ufak bir fikri olmadığı halde, görmemiş, 
eline almamış, çdtitı burada yarını saat aleyhinde ko
nuştu, muhterem arkadaşlarım. 

Bir tek sayfa yaprak masalara dağıtılıyor. Bu şe-
kiMe kanun koyulmaz. Buraya gelmeden evveî ar
kadaşlarımızın kanun hakkında fikri olması lazım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
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Bazı parlamentolarda, yalnız menfi rey verecek 
olanlar parlamentoya gellir. O kanuna gelmemiş olan
ların reyi, müspet mütalaa edilir. Niçin?... Parlamen
to azası, o kanunun hakkında daha gelmeden ma
lûmat sahibidir. Eğer, onun karşısmdaysa, gelir re
yini aleyhe kullanır. Hatta bazı parlamentolarda, 450 
kişElkse, oturacak yer 35C| kişll'Mir. psikolojik bir 
ortamdır; herkes gelmez. Sıraları boş göstermemek 
için 35G kişilik yer yapmışlardır. Bu bir çalışma sis
temidir. Bizim mevcut kadromuzla bunu yürütmemi
ze bugüne kadar muvaffak olamadık, muhterem ar
kadaşlarım. Kanun koyuyoruz, kim bize izahat ve
recek?... Senato Başkanı yerden göğe kadar haklı
dır. Elbette bize, yetişmiş kalifiye elemana ihtiyaç 
var. Ben kimseyi küçümsemek için söylemiyorum; 
ama bugünkü mevcut kadromuzla, bunu yürütme
mize imkan yok. Ne yapılır?... Bugün icra memuru 
ve hapishanelere gardiyan tayin etmekten başka gö
revi kakmamış olan Adliye Bakanlığıyla teşriki mesaü 
mi edilir?... O da bir yoldur, o da düşünülür, kos
koca bir kadrosuyla Bakanlığı çalıştırmak lazım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Buradan, keElme halalanyla, cümie hatalarıyla 

miiıga kanunlara atfen kanunlar çıkmaktadır. Tat
bikatçılar, savcılar, hâkimler, avukatlar pek iyi niyet 
ve takdir hisleri elbette beslemezler. Bu kadroyla, bu 
EİSientfe, komisyoiîjarffi bu çalışmasıyla bizim daha 
iy'i kanun yaptığımız iddiasında bulunmamıza im
kan yoktur. 

Bana müsamaha ettiği için Sayın Başkana ve be
ni dinlemek fütfunda bulunduğunuz için bütün Se
natoya şükranlarımı arz ederim; sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Adalı. 
Millet Meclisi Başkam Sayın Cahit Karakaş, bu

yurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Millet Meclisi Başkam olarak huzurunuzda ko
nuşma fırsatı bulduğum için ve bana bu fırsatı bah
şettiği için Sayın Başkana teşekkür ederim. 

Sayın senatörler; 
Millet Meclisi Başkanı ve Senato Başkanı ve her 

iki Meclisin Başkanlık Divanları, sizlerin içinden se
çilerek çıkmış, her birinizin teveccühlerine mazhar 
olmuş kişiler olarak, sizlerin bütün dertleriyle, bütün 
istekleriyle ilgilenmek zorundadırlar. Zaten bütün 
Başkanlık Divanlarının asli görevleri de, kendilerini 
seçen Meclislere, tümüyle Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyelerinin arzularına ve isteklerine göre ha
reket etmek durumundadırlar. 

Hal böyle olunca, sizin teveccühlerinizle çıkmış 
Başkanlık Divanları ki, bu Başkanlık Divanları bü
tün partilerin temsilcilerini Anayasanuun gösterdiği 
belirli oranlar içinde taşımaktadırlar; o halde bu şe
kilde teşekkül etmiş Başkanlık Divanlarının tasar
rufları her şeyden önce sizlerin arzularına yönelik 
olmak mecbzuriyetindedir ve bunun bu şekilde kabul 
edilmesi gereklidir. 

Buradan gelmek istediğim nokta, maalesef bu se
neye kadar yanhş tatbik edilmiş ve bu sene de bütün 
ikazlarımıza rağmen yanlış tatbikte bazı örnekleri gö
rülmüş olan bir konuyu dile getirmek içindir. O da, 
1961 Anayasasının açık ve kesin karakteri olan 
«Kuvvetler ayrımı» prensibine göre, yasama, yargı 
ve yürütme ayrılmış bulunmaktadır. Yasamanın say
gınlığı, kendi hak ve salâhiyetlerini kullanırken baş
kalarının hak ve salâhiyetlerine tecavüz etmemesi, 
aynı şekilde yürütme ve yargının da kendi salâhiyet
lerini ve çerçevesini gayet iyi bilmesi ve kullanmasıy
la mümkündür; ama maalesef diyeyim, bugüne kadar 
bazı yanlış tatbikatlar, özellikle Yasama Meclisleri
nin kendi bütçelerini yaparken ortaya çüumştır. Hiç 
bir zaman Yasama Meclisleri kendi yaptıkları yasa
ların aksine, o yasaları değiştirmediği müddetçe bir 
tasarrufa gidememeleri ve dolayısıyla Anayasanın bu 
«Kuvvetler ayrımı» prensibine uygun olarak yürüt
menin görevlerine müdahale etmemesi gerekir. 

Nitekim, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu ve 
1322 sayılı Kadro Kanununun maddei mahsusuna 
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki organında 
(Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde) Baş
kanlık Divanları yürütme organları olarak ele alın
mış, Meclislerin kadro, unvan ve terfi konulan Baş
kanlık Divanlarının kararlarına bağlanmıştır. 

Böyle olunca, bu Kanunların maddelerine uygun 
olarak, sizin içinizden çıkmış, sizin görevlerinizi, 
Meclislerin görevlerini en iyi şekilde yapmakla görev
lendirmiş bulunduğunuz Başkanlık Divanları, sizden 
aldıkları güçle ve bu Kanunların kendisine tanıdığı 
salâhiyetler içinde kendi görevlerini yaparken, büt
çelerini tanzim ederken karşılaştıkları problemleri 
tezekkür ediyor, Başkanlık Divanlarında karara bağ
lıyor; ama bu kararlar yanlış olarak, yasalara aykırı 
olarak Bütçe Komisyonlarında değiştiriliyor. 

Sayın üyeler; 
Eğer Bütçe Komisyonu yürütmenin yerine geçer

se ve bütün diğer komisyonlar, «Ben Meclise niya-
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beten iş yapıyorum.» diyerek yürütmenin yerine ge
çerse, bir Dışişleri Komisyonu, Meclise ve Senatoya 
gelmeden kanunları kendisi düzenler, anlaşmaları ken
disi yaparsa, Sağlık Komisyonu sağlık konularım 
kendisi oylarıyla hallederse, o zaman Yasama Mec
lislerinin saygınlığından büyük ölçüde bahsedenle
yiz. O zaman, Yasamanın yürütme ile olan ilişkilerin
den, yargı ile olan ilişkilerinden bahsetmek zor du
ruma girer. Onun için, bu kabil uygulamaların bun
dan böyle yapılmamasını temin için bu konuşmamı 
zabıtlara, Bütçe Komisyonunda olduğu gibi burada 
da geçirme zaruretindeyim. 

Sayın üyeler; 
Başkanlık Divanları olarak görev yapan arkadaş

larınız sizin güveninizle gelmişlerdir. Nedir görevle
ri?.. Meclislerin esas fonksiyonu olan yasama ve de
netim görevlerini ve bunun yanı sıra halkla yasama 
üyelerinin ilişkilerini en düzenli seviyeye çıkarmak, 
bu ilişkileri, bu görevleri yaparken bütün üyelerin 
karşılaştıkları, gerek fiziki yapı bakımından gerekse 
mana bakımından Meclislerin îçtüzükleriyle kendi
lerine verilmiş olan imkânları en iyi şekilde kullanmak 
ve yönetmekle yükümlüdürler. Bütün kabiliyetlerini 
kullanarak çalışmaları gene belli çerçeveler içinde ve 
belli yasalar içinde bu yöne matuftur. Bunda zanne
diyorum hiç bir üyenin şüphesi yoktur. Bunu yapar
ken, Başkanlık Divanlarının Meclisi yönetirken, sa
yın üyelerin bütün Anayasal fonksiyonlarını en 
iyi yerine getirmeleri için, kadro olsun, fiziki yapı 
olsun, yatırımlar olsun, bütçeye koyduğu rakamlar 
üzerinde şu veya bu telkinlerle değişikliğe gitmek, ya
saya aykırı olduğu gibi esasında Başkanlık Divanla
rına duyulması gereken güvenin de aksine mütalaa 
edilmesi lazım. Bütün üyeler, kendilerinin bir parçası 
olan Başkanlarına, her gün gruplarda, umumi heyet
lerde yan yana oturdukları Divan Üyelerine hesap 
sormak durumunda iken, hesap sorabilecek iken, ka
pılarını vurup Meclis Başkanlarının,. Senato Başkan
larının yanına girip, «Bu hizmet neden daha iyi görül
müyor?.. Şu personel niye iyi çalışmıyor?..» deme hak
kına sahip iken, bunu sormadan, bir önerge ile maa
lesef yanlış tatbikat, kötü bir alışkanlık neticesi, Mec
lisimizde hakikaten bilgisiyle, feragatıyla, huzurunuz
da teşekkür etmek mecburiyetinde olduğum, ehliye
tiyle çalışan diğer personele de gölge düşürmek du
rumunda oîan bazı basit personelin emellerine ve on
ların Meclisimizin hakiki çalışan personelini gölge
leyici tasarruflarını dile getirmek için burada önerge
ler düzenlemelerini hakikaten senelerce ibretle ve bir 

üye olarak üzüntüyle seyrettim. Maalesef bu kötti 
alışkanlığın bu sene de bütün ikazlarıma rağmen, ko
misyonlar üzerinde denetim görevi olan, Anayasal 
denetim görevi olan Meclis Başkanı olarak Bütçe Ko
misyonuna yaptığım telkinlere rağmen, Bütçe Komis
yonunda nahoş hadiseler olmasını esefle huzurunuz
da tekrar ifade etmek istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Meclisimizin fiziki yapısı ve personel yapısı, asla 

sizlerin de kâfi görmediğiniz gibi, Başkanlık Divan
larının da ve Başkanların da kâfi görmediği ve gör
mesi mümkün olmayan bir seviyededir. 

Millet Meclisinin personel sayısı, bir üyeye 3, 1 
Personel düşmektedir ve bu personelin % 57,38'i 
ilkokul mezunudur. Bütün kadroları istisnai kadro 
olmasına rağmen, dışarıda çalışan en yüksek yargı 
seviyesine gelmiş, yönetimin en yüksek kademesine 
oturmuş bir müsteşar, bir umum müdürden daha 
yüksek seviyede en alttaki personel taltif edilirken, 
öğretim seviyesi maalesef bu düzeydedir. Böyle bir 
personel rejimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üyelerine bugünün koşullarına uygun ve onların ana
yasal görevi olan denetim ve yasama fonksiyonları
nı en iyi şekilde yapma imkânını sağlamak mümkün 
değildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Meclisimizin fiziki yapısı da maalesef ilk düşü

nüldüğü seviyesine ulaştırılamamıştır. Büyük Ata
türk'ün hasta döşeğinde, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisini Türkiye'nin en büyük anıtı olarak yapacaksı
nız.» diye zamanın mimarlarına verdiği emir, aradan 
40 sene geçtiği halde hâlâ gerçekleştirilememiştir. 

Meclisimiz 550 dönüm arsa üzerine yayılmış ol
masına rağmen, ancak bugün 100 dönüme yakın in
şaat yapılabilmiştir. Meclisin diğer tarafı tamamıyla 
boştur ve büyük bir mastır (master) planı içinde bun
dan 40 sene evvel düşünülmüş olan ve planı gerçek
leştirilmiş olan bu yapıya, açılmış olduğu 1961 sene
sinden sonra bir tek çivi çakılmamıştır. 

Bunları kısa zamanda, diyebilirim ki iki sene zar
fında büyük çapta gerçekleştireceğiz. Gerçekleştir
mek için büyük Atatürk'ün biraz önce bahsettiğim 
gibi, «Anıt olacak» diye tavsif ettiği bu yapı, maale
sef 2490 sayılı Artırma - Eksiltme Kanununun için
de mütalaa edilmiş, anıt vasfı düşünülmeden hareket 
edilmiş fakat 1710 sayılı Anıtlar Kanununa uygun 
olarak biz kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin mastır planı içinde noksan kalmış inşaatları
nı tamamlayacağız ve ümit ediyorum ki, iki sene son-
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ra arkamızdaki 400 dönümlük bahçe Ankara'nın en 
büyük botanik bahçesi haline gelecektir. 

Bundan bir ay önce ön bahçeyi (Belki pek çok
larınızın kış olduğu için haberi yok) halka açtıkr 
Meclisin kapısında askerler bekliyordu. Askerler 
Meclisin zaruri hallerinde müdafaa uzvu olarak ar
kamızda duruyor; ama hiç bir parlamentoda asker bu 
görevi yapmazken, senelerce burada askerler bekli
yordu. Gelir gelmez askerleri Meclisin kapısında 
nöbetten kaldırdık, Meclisin ön bahçesini Cumar
tesi, pazar ve tatil günleri halka açtık. Size şurada 
katiyete yakın bir ifadeyle ifade edebilirim, iki sene 
sonra Meclisin 400 dönümlük arsası Ankara'nın en 
büyük botanik bahçesi olarak halkın, hepimizin hiz
metine açılacaktır. Bunun yollarını kısa zamanda açı
yoruz. 

Meclisimizin içinde idari kadrolar, birkaç hafta 
sonra başlayacağımız inşaatlar biter bitmez, ümit edi
yorum önümüzdeki Kasım ayı içinde yandaki idari 
binalarına taşınacak ve bugün parlamenterlerin otur
ması lazım gelen odalar ve salonlar boşalacak, sayın 
parlamenter arkadaşlarımıza daha geniş olanak sağ
lanacaktır. 

Evet doğrudur arkadaşlarım, arkadaki müracaat 
salonu halkla ilişkiler bakımmdan istenen düzeyde 
asla değildir; ama kısa zamanda bunu bir hapishane 
köşesi gibi alttaki müracat yerinden alıp, arka taraf
ta hiç olmazsa gelen vatandaşlarımızın «Mecliste bu 
muymuş?.. Güzel mermerleri, giriş kapısı var,» di
yebileceği bir salon haline getirdik. Bu kâfi değil. 
Yapacağımız inşaatlarlaki, bu inşaatları da yaparken 
asla keyfi yapmayacağız, bu projenin müellif mimarı 
olan, yaşlanmış da olsa rica ederek buraya getirme
yi düşündüğümüz meşhur Holzmeister'in de fikrini 
alarak ek binaların inşaatlarına kısa zamanda girişe
ceğiz. 

Say m arkadaşlarım; 
Böylece her il için, her milletvekilinin rahat otu

rabileceği sekreterya hizmetinin içinde bulunduğu, 
dosyalama hizmetlerinin olduğu, altında basın top
lantı salonlarının bulunduğu, kafeteryalarının bulun
duğu bir blok inşa edeceğiz. 

Bugün Meclisimizin basın ve tanıtma konusu maa
lesef istenilen seviyede değildir. Sayın basın mensubu 
arkadaşlarımızın kendi gayretleriyle ve kendi didin-
meleriyle öğrenebildikleri şeyler ancak gazete sütun
larında yer almaktadır. Halbuki, Meclisimizin içinde
ki üyeleriyle Meclisimizin fonksiyonuyla tanıtılması 
gereken, halka anlatılması gereken pek çok yanları 
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vardır; ama asla bugüne kadar tanıtma görevi yapıla
mamıştır. 

Meclisimizde bir albüm doğru dürüst çıkarıla
mamıştır, Meclisimiz de bir mecmua çıkarılamamış
tır. Meclisimizin hangi grupunun başkanı kimdir, 
sekreteryası kimdir?.. Yoktur. Hangi hizmet ünite
si ne yapar belli değildir. Bu görevi yapacağız, bunu 
yapmak mecburiyetindeyiz. Esasında Meclis Baş
kanlarının asli görevleri arasında Meclisin tanıtıl
ması görevi de en büyük yeri işgal eder. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş söz süreniz bitti, 
lütfen efendim. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA
KAŞ (Devamla) — Sayın üyeler; 

Gönlüm isterdi ki, size yapacağımız işlerden da
ha çok örnekler vereyim; ama eminim yakın zaman
da sizler bizzat daha pek çok şeyleri, iyi şeyleri, arzu 
ettiğiniz, içinizden geçen söylemek istediğiniz, diledi
ğiniz pek çok şeyi yakın zamanda örnekleriyle göre
ceksiniz ve bunu yaparken de hasseten rica edeceğim, 
kendi seçmiş olduğunuz Başkanlarınıza ve Başkan
lık Divanlarınıza güveniniz; onların her tasarrufu ge
rek personel bakımından, gerek yönetim bakımından 
yalnız ve yalnız sizin içindir, Yüce Meclisler içindir. 

Saygîlar suiîanm. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karakaş. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Kabay. 
EKREM KABAY (Burdur) — Niye Sayın Baş

kan?.. 
BAŞKAN — Efendim arz edeyim; Danışma Ku

rulumuzun kabul etmiş olduğu Programdaki prensip
lerin 8 nci maddesine göre (ki, Yüce Genel Kurul 
tarafından da kabul edilmiştir.) soruların konuşma
lar esnasında sorulması veyahut da daha önce konuş
madan önce yazılı olarak Başkanlık Divanına veril
mesine amirdir. Bu husustan hareket ederek size so
ru sormanız için imkân tanıyamadığım için özür di
lerim Sayın Kabay. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, bir 
hususu zatıâlinizden öğrenmem imkânını bana verir 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun efendim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Diyorsunuz ki, 

«Yazılı olarak soru sormak imkânınız vardır». Doğ
ru mudur?.. 

BAŞKAN — Daha evvel vardı, konuşmadan ev
vel efendim. 
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EKREM KABAY (Burdur) — Ben Sayın Başka
nın konuşmasının biraz önceki anında, zatıâlinizi 
uyaracak biçimde masaya vurarak bu talepte bulun
duğumu arz ettim. Sayın Başkanın konuşmasını ke
semezdim, benim açımdan vicdansızlık olurdu. An
cak, onun konuşmasının bitmesini bekledim ve zatı-
âlinizden Sayın Başkana soru sorma hakkımı o nok
tada talep edebileceğimi düşündüm ve bu isteğimi 
arz ediyorum zatıâlinize, 

BAŞKAN — Sayın Kabay, estağfurullah efendim, 
rica ederim, arz söz konusu değil. Sayın üyelerimi
zi temsilen bir burada görev yapmaktayız. Ancak, 
bizler Genel Kurula arzda bulunuruz. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 
yazılı olarak soru sorabileceğim, niye Genel Kurul
da sözlü olarak soramayayım?. 

BAŞKAN — Sayın Kabay, niçin bendenize bu 
suaSi tevcih ediyorsunuz?.. 

EKREM KABAY (Burdur) — Efendim, zatıâli-
niz bu Meclisin Başkanısınız. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda daha evvel 
Danışma Kurulunda, yine biraz evvel Sayın Adalı'ya 
izah ederken arz ettim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Efendim, ben o 
Danışma Kurulu kararını değil, zahâMnizden yazılı -
sözlü soru sorma isteğimin birbirinden farklı ola
mayacağını.. 

BAŞKAN — Sayın Kabay, cümleyi okuyayım. 

EKREM KABAY (Burdur) — Efendim, okuya
cağınız şey ayrıdır. 

BAŞKAN — «Konuşmadan önce..» diyor efen
dim, Sayın Kabay niçin zorluyorsunuz efendim?.. 

EKREM KABAY (Burdur) — Lütfen dinleyin. 
Yazılı veya sözlü istek, istektir; ister yazılı olsun, 

ister sözlü olsun. Bunu takdirinize arz ediyorum, is
tirham etmiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim Sayın Kabay, 
anlıyorum; yazılı, sözlü tefriki yapmıyorum Sayın 
Kabay. Bakandan önce.. 

EKREM KABAY (Burdur) — Fark olamaz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim; ama bendenizi dinlemiyor
sunuz. «Bakanın konuşmasından önce..» tabiri var. 
8 nci madde «Önce» tabiri olduğu için, biraz evvel 
Sayın Adalı da istediler. Bunu konuştuk, izah ettik 
efendim. Müsaade buyurun, mümkün değil Sayın 
Kabay. 

EKREM KABAY (Burdur) — Tabii efendim, ida
re bu olursa.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Danışma 
Kurulu kararı, «Bakanın konuşmasından sonra..» diye 
değiştirelim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Elimizde bir program var. Bunlar oturuldu, ko

nuşuldu, Danışma Kurulunda kokuşuldu, burada ko
nuşuldu. Konuşulup oylanılan, kabul edilen şeyleri 
tekrar tekrar buraya getirmek katiyen bizi hedefimi
ze ulaştırmaz. 

Sayın Kabay, «Yönetim bu olursa...» diyorlar. 
Sayın üyeler; itimatlarınız yoksa, biz derhal bu 

makamı istifa ederek sizlere terk etmek için amade
yiz. Bu konuda her an emirlerinize muntazırız. Kati
yen ve kaatıbatan Sayın Genel Kurulun itimatları 
dışında bu makamları işgale hevesli insanlar değiliz. 
Bu makamlara gelinceye kadar, Milletimizin itima-
dıyîe birçok makamlar işgal ettik geldik. İtimadınız 
yoksa izhar buyurun, istifaya amedeyim efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Saym Başkan, izin 
verirseniz bir şeyi açıklamak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Kabay, 
size söz vermedim efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Bir hususu açık
lamak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

EKREM KABAY (Burdur) — Ben zatiâlinizin 
yönetimine karşı değilim, ben zatiâlinizin bugüne 
kadar yönetiminizde takdir hakkını kullanırken ne 
ölçüde basiretli olduğunuzu bilirim. Üstelik, akılcı bir 
yöntemle bu Meclisi yönettiğinizi de bilirim. Ben zati
âlinizin yorumladığı biçimde söylemedim. 

BAŞKAN — Özür dilerim, yanlış anladım. 
EKREM KABAY (Burdur) — Bana, Meclis Baş

kanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bir 
soru serma hakkmı bağışlayabileceğiniz! düşündüm. 
Bu. Parlamentonun bu kesiminde, yararlı olabileceğini 
düşündüğüm bir soru soracaktım; ama izin vermedi
niz, teşekkür ederim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Saym Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda müzakere aç
madık, çok özür dilerim, istirham ederim. Ben Saym 
Kabay'm beyanını yanhş anladım; kendilerinden ve 
Genel Kuruldan özür dilerim. 

Sayın üyeler; 
Biraz evvel arz ettiğim gibi, bütün grupların oy 

birliğiyle kabul ettikleri, bütün grup temsilcilerinin 
oy birliğiyle kabui ettikleri, Başkanlık... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Tekriri mü
zakere yoluyla tadil edelim. 
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BAŞKAN — Efendim, mümkün değil böyle bir 
müzakere açmak. 

Sayın üyeler; 
Millet Meclisi Bütçesi üzerindeki görüşmeler bit

miştir. Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir; bölümler okunacak, gerekli işlemler yapı
lacaktır. 

Bölüm 

101 

Millet Meclisi Bütçesi 

Genel Yönetim 

Lira 

277 649 000 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millet Meclisi Bütçesi
nin 101 nci bölümüyle ilgili 4 tane önerge vardır. 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 113 ncü maddesi 
gereğince işlem yapılacaktır. 

Evvelâ önergeleri bilgilerinize sunuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Millet Meclisi 
personel kadrolarım mümkün mertebe daraltıcı ve 
hizmeti rasyonel hale getirici şekilde kabul ettiği hal
de, Bütçe Karma Komisyonunca yeni kadrolar ilâve 
edilmiş bulunmaktadır. 

İlâve edilen kadroların kuruîuşa yarardan çok za
rar getireceği cihetle, görüşülmekte olan 1978 Malî 
Yılı Millet Meclisi Bütçesine bağlı kadro cetvelinden, 
aşağıda gösterilen kadroların çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Konya Sakarya 
Erdoğan Bakkalbaşı Hasan Fehmi Güneş 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

Sınıfı D. Unvanı Adedıi 

Gn. İ. Hz. 
» » » 

» » » 

8 
2 

3 

Bütçe Müdürlüğü Sekreter 
Kitaplık Müdürlüğü Müdür 
Yardımcısı 
Kitaplık Müdürlüğü Kısım 
Amiri 

1 

1 

1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ş'mdlye karlar oîan taîb'kat.'a, Millet Meclisinin 

tenılfması konusu gereği gibi yapılamadığından, 
Bssınîa ilişkilerin daha etkili ve düzenli bir seviyeye 
gedmesini sağlamak İçin, doğruca Başkanlıkça irti-
bafîa'ndırılaiî ve «Basın ve Tanıtma Müşavirliği» adı 
al toda yeniden Başkanlık Divanınca şekillendirilen 
Basın Müşavirliğinin, yeri ve kadrolarında Bütçe 
Komisyonunca yapılan değiş îklCğin, gerek hizmeti 

reoıganlzasyona imkan vermediği ve gerekse kadro 
fazialaşması yarattığından, görüşülmekte olan 1978 
Mali Yılı Milfet Meclisi Bütçesine bağîı kadro cet
velinden, aşağıda (1) No. îu cetvelde gösterilen «Ba
sın Müşavirîiği» biriminin ve kadrolarının kaldırı
larak, (2) No. lu cetveldeki kadroların Başkanlığa 
direkt bağîı oîan Özel Kadem Müdürlüğü kadroları 
arasına allamasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Sakarya 
Erdoğan Bakkalbaşı Hasan Fehmi Güneş 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

1 Notîu Cetvel 

D. Unvanı Adedi 

Gn. İ. 
» 
» 

» 

Hz. 1 
3 
5 
7 

7 

Basın Müşavirîiği 
Basın ve Tanıtıma Müşaviri 
Kısım Amiri 
Tercüman 
Fotoğraf ve Fotokopi Me
muru 
Daktilo 

1 
1 
1 

1 
1 

2 Nolu Cetvel 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Sınıfı D. Unvanı Adedıi 

Gn. İ. Hz. 1 Basın ve Tanıtma Müşaviri 
3 Kısım Amiri 
7 Fotoğraf ve Fotokopi Me

muru 

1 
1 

1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte oîan İ978 mail yılı Millet Meclisi 

Bütçesine bağlı (R) cetvel'nde Bütçe Karma Komis
yonunca yapılan değişiklikler, uygulamada aksaklıklar 
yaratacağından, «140 Sosyal yardımlar» ve «150 Ek 
çalışma karşılıkları» açıklamalarının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Sakarya 
Erdoğan Bakkalbaşı Hasan Fehmi Güneş 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

140 Sosyal yardımlar : 
Memurlara yapılacak yiyecek yardımı, Başkanlık 

Divanınca tespit edilecek esaslara göre bu kalemden 
ödenir. 
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150 Ek çaiışma karşılıktırı : 
Millet Meclisinin normal çalışma saatleri dışında

ki çalışma özelliği dikkate alınarak, çalışma saatleri 
dışında görev yapmak durumunda bulunan personelin 
1 yıldaki çalışmalarına karşılık 3 aylık maaş tutarında 
ve Başkanlık Divanının tespit edeceği esaslara göre 
ödeme yapılır. 

Millet Meclisi Emniyet mensuplarına da, (Aydan 
aya almakta oldukları fazla çalışma ücreti hariç) 1 
aylık maaş tutarında ödeme yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millet Meclisinin 1978 yılı 

bütçe kanununa bağlı kadro cetvellerinde, yıllardan 
beri berber olarak çalışan 8 personele ait kadroların 
hademe kadrosu olarak değiştirildiği görülmektedir. 

Kadrolarda çalışan personel mevcut olduğuna gö
re, bu personelin münhal odacı kadrolarına 1 Mart 
1978 tarihi itibarıyla yeniden tayinleri yapılmadığı 
takdirde bu kişiler mezkûr tarihten itibaren kadro lağ
vı sebebiyle açıkta kalacaklardır. 

Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin berber 
salonu kaldırılamayacağına göre, burada 657 sayılı 
Kanun hilâfına hademe kadrosu ile berber istihdamı 
da mümkün olmadığından, Millet Meclisi Bütçesine 
bağlı kadro cetvelinin Daire Müdürlüğü bölümünde 
bulunan yardımcı hizmetler sınıfından 4 ncü dereceli 
1 adet, 5 nci dereceli 2 adet, 6 ncı dereceli 1 adet, 
7 ncı dereceli 1 adet, 9 ncu dereceli 1 adet ve 11 nci 
dereceli 2 adet hademe kadrosunun, ki cem'an 8 adet 
hademe kadrosunun, cetvelden çıkarılarak yerine, es
kiden olduğu gibi, 4 ncü dereceden 1 adet, 5 nci dere
ceden 2 adet, 6 ncı dereceden 1 adet, 7 nci derece
den 1 adet, 9 ncu dereceden 1 adet ve 11 nci derece
den iki adet olmak üzere; cem'an sekiz adet berber 
kadrosunun ilâvesine arz ve teklif ederiz. 

Afyonkarahisar Hatay 
Ahmet Karayiğit Kemal Kılıçoğlu 

Erzurum Samsun 
Hilmi Nalbantoğlu Şaban Demirdağ 

Bilecik Zonguldak 
Mehmet Erdem Ahmet Demir Yüce 

Çanakkale Kars 
İsmail Kutluk Ziya Ayrım 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu 

BAŞKAN — Önergeler bilgilerinize sunuldu. Bi
raz evvel arz ettiğim gibi, İçtüzüğümüzün 113 ncü 
maddesi gereğince evvela çıkarma ile ilgili, bilahara 

değişikliklerle ilgili, ondan sonra da ilave ile ilgili 
önergeler okunup işleme tabi tutulacaktır. Evvela çı
karma ile ilgili önergeyi tekrar sunuyoruz. 

(Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı, Sakarya Üye
si Hasan Fehmi Güneş, Eskişehir Üyesi Ömer Ucu
za" m birinci önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Efendim önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU KÂTİBİ ER-
TOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon Milletvekili) — 
Yüce Kurulun takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanı Sayın Kara-
kaş katılıyor musunuz? 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Katılıyorum efen
dim. 

BAŞKAN^ — Sayın üyeler; Komisyon önergenin 
kabulünü takdirlerinize bırakıyor. Millet Meclis: Baş
kanı Sayın Karakaş önergeye katılıyor. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan zatı 
alinizden bir şey öğrenmek istiyorum. Çok özür dile
rim, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ellerimiz hava

da kaldı. 
EKREM KABAY (Burdur) — Efendim elleriniz 

size aittir, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 

Millet Meclisinin bir Divan kararı vardır. Danış
ma Kurulunda veya Divanda bir şey görüyoruz; şim
di Sayın Millet Meclisi Başkanı, şu anda belki iste
meyerek, belkide isteyerek «katılıyorum» dedi; ama 
ben güvence içinde değilim. Burada bir şey dikkatimi 
çekiyor; Adalet Partisi Grup Başkam ve Grup Baş-
kanvekili ve CHP Grup BaşkanvekiHeri aynı önerge
yi imza ettiler. Şimdi bir şey yerine gelecek, ondan 
sonra CHP ve AP ortaklaşa bir önerge verecek ve 
Millet Meclisi Başkam da katılacaktır. Buna açıklık 
getirilsin. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KA|Ş (Zonguldak Milletvekili) — Müsaade eder misi
niz Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA

KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Önerge Millet Mec
lisi Başkanlık Divanının sunmuş olduğu bütçenin ru
huna tam uygun olduğu için Başkan olarak «katılı
yorum» dedim; yani Divanın vermiş olduğu karara 
ve yasalara da uygun bir önergedir. Onun için katılı
yorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendiın. 
Sayın üyeler; önergeyi tekrar oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler^, önerge oy 
çokluğuyla kabul edilmiştir. 

Değişiklikle ilgili ikinci önergeyi sunuyoruz. Ge
rekil oylama işlemi yapılacaktır. 

(Konya Üyesi Erdoğan Bakka'başı, Sakarya Üye
si Hasan Fehmi Güneş, Eskişehir Üyesi Ömer Ucuz-
al'ın ikin d önergesi tekrar okundu) 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
SÜ) — Sayın Başkan, soru sormak mümkün mü efen
din? 

BAŞKAN — Sayın Çelebi görüşmek mümkün de
ğil, özür dilerim. 

ERDOĞAN ADALI (t&tanbul) — Başkan kesa-
şsmıyor, komisyon konuşarrs-yor, önerge sahibi konu
şamıyor... 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Anayasanın 94 RCÜ 
maddesini şu anda burada sizi temsiîen bulunan Baş-
kanvekilinizln değiştirme yetkisini tasavvur edebiliyor 
musunuz? 

94 ncü maddenin 5 nci fıkrarmı aynen okuyorum: 
«.... bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerlerinde ay
rıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya kcrıur.» 
der. Bendeniz bunu nasıl değiştiririm?.,. 

ERDOĞAN AD ALÎ (İstanbul) -— Görüşme ya
palım demliyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; istirham ederim, açık 
meydanda. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Çok dar tefsir 
ediyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, fikirlerini soruyorum. 
Şimdi, Komisyona da, Sayın Başkanımıza da flkrlrri 
soracağım, Fikrini sorduğum z.nnan; bu önergeye katı
lıp katılmadığım açıklarken; gerekçesini de açıklamak 
lüzumunu hissederse, kendileri gerekçelerini açıklarlar. 
Biz kendilerini bir kelime ile evet veya hayır demek 
mecburiyetinde tutmuyoruz. Takdir kendilerinindir. 

ERDOĞAN AD ALÎ (İstasbuî) — Sayın Baçkaı?, 
görüşme başka şey, ama bugüne kadar Mîllet Mecli
sinin bir Basın Bürosu var iken; Say'în Başkanın ken
dine şahsen bağlı bir müşavir getirmesinin hikmetini 
kendi ağızlarından duymadan Senato üyeleri olarak 
bunu nasıl kabul edeceğiz? 

BAŞKAN — Sayın Adah, 3u programı dz kabul 
ettiniz. Bu programın 8 nci maddesin: siz okumadan, 
tunun gereğini yerine getirmeden bizi -külfet a!tma 
sokacak beyanlarda nasıl bulunursunuz? Bu sual nizi 
daha evvel Sayın Başkana yazı ile tevcih ederdiniz. 

Sayın Başkan yazılı sualiniz" kürsüye çıktığı zaman 
cevaplandırırdı:. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Sizi de yormak istemiyo
rum. İlk defa bu bütçede bu usul tatbik edildi... 

BAŞKAN — Saym Adalı, 'bendeniz ne yapayım? 
ERDOĞAN ADALI (İslan'bui) — Ben size bir tek

lifte bulunuyorum. Bugünkü temayü'den de anlaşıldı
ğı gibi, bu hûîçe sonuna kadar gidemeyecek, Danış
ma Kurulunu toplayıp bunu değ'ştirin efendim. 

BAŞKAN — Efendim şu anda benim yapacağım 
görev değildir. 

EROĞAN ADALI (İstanbul) - - Şu an için söyle
miyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyelerimizin bu teroajülîerini 
bendeniz Başkanlığa intikal ettiıirim. Gerekli görür
lerse Danışma Kurulunu toplarlar, gereğini yaparlar 
efendini. Bendeniz bu temayüllerinizi ilgili mereiye 
aksetıirreccğiın efendim.. 

Önergeyi dinledin'* z, Sayın Komisyon katılıyor 
musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU KÂTİBİ ER-
TÖZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon Milletvekili) — 
Gelir artırıcı ve eksi'îtiei nitelikte değildir. Takdiri 
Yüce Kurulunuza bırakıyorum. 

BAŞKAN — Takdiri Genel Kurula bırakıyorsu
nuz, Sayın Başkan siz katılıyor musunuz? 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak MiIletvekU;) — 

Sayın Başkan, haMhazır Basın Müşavirliği bura
daki şemada da olduğu gibi, Millet Meclisi Genel 
Sekreterliğinin altında 'bulunmaktadır. Basın Müşavir
liği maalesef Senato ve Milleti Meclisinin müşterek 
BasiFi Müşavirliği değildir. Milleî Meclisinin Genel 
Sekreterinin altında bulunmaktadır. Ben bunu hizmet 
daha iyi görülsün diye direkt Başkanlığa bağlamış 
oluyorum. 

O sebeple önergeye katılıyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Komisyon takdirlerinize arz ediyor. Millet Mec

lisi Başkanı Sayın Karakaş katılıyor. Önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Sayın üyeler, önerge kabul edilmiştir. 

Efendim, değişiklikle ilgili bir başka önerge var, 
okunup gerekli işlem yapılacaktır. 

(Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı, Sakarya Üye
si Hasan Fehmi Güneş, Eskişehir Üyesi Ömer Ucu-
zafın üçüncü önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Efenim, Komisyon önergeye ka
tılıyor mu?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU KÂTİBÎ ER-
TÖZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzoa) Milletvekili) — 
Sayın Başkan, sosyal yardımlar harcama kalemiyle 
ilgili önergeyle yiyecek yardımı için tespit olunan 
günlük 30 liralık miktar kaldırılmaktadır. Ek ça
lışma karşılıklarıyla ilgili önerge ile ise, fazla ça
lışma karşılığı olarak, «En az üç maaş tutarında 
ödeme yapılır.» hükmüne karşılık «Üç maaş tutarı 
ödeme yapılır.» getirilmektedir, bu nedenle öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Karakaş?.. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanı Sayın Kara
kaş önergeye katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Efendim, ilave ile ilgili ve sonuncu önerge iş
leme tabi tutuluyor. 

(C. Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Ahmet Kara-
yiğit ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye ka
tılıyor mu?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU KÂTİBİ ER-
TOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon Milletvekili) — 
Katılmıyoruz. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Önergede bahse
dildiği gibi kadroların ortadan kaldırılması diye bir 
keyfiyet yoktur. 

Ayrıca, berber kadrosu diye gözüken bu şahıs
lar, esasında girişleri hademe kadrosudur ve kad
roları aynen müktesep hakları baki kalmaktadır, 
hiç bir maddi zarara duçar değillerdir, düşünülen 
keyfjyet, yalnız ve yalnız Mecliste berber hizmetle
rinin en güzel ve en düzenli seviyeye çakması için 
alınmış tedbirdir. Teşekkür ederim. 

O sebepîe önergeye katılıyorum, 
BAŞKAN — Komisyon ve Millet Meclisi Baş

kam önergeye katılmıyorlar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ber
berler kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı?.. 

BAŞKAN — Kaldırılmıyor efendim. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler.., Sayın üyeler, özür 
dilerim arada ihtilaf oldu, onun için yeniden ayağa 

kalkmanız suretiyle oylayacağını. Önergeyi kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim?.. Kabul et
meyenler lütfen ayağa kalksınlar?... Önerge oy çok
luğu ile kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 
101 nci bölümü değişiklikleriyle birlikte oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

111 Yasama hizmetleri 215 255 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Milli Sarayların İdare ve Ko
runması 82 260 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Transferler 15 335 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Millet Meclisi Bütçesinin görüşülme
si bitmiştir. 

Hayırh olsun. 

O CUMHURBAŞKANUĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin görüşülmesine baş

lıyoruz. 
Sayın üyeler; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin görüşülmesinde Ko
misyon hazır. Cumhurbaşkanlığını temsilen Genel 
Sekreter Sayın Halûk Bayülken hazır. Görüşmelere 
başhyoruz. 

Söz isteyen sayın temsilcileri ve şahısları adına 
v söz isteyen sayın üyelerimizi sunuyorum: 

Sayın Şaban Demirdağ, Adalet Partisi Grupu adı
na; Sayın Şeref Bakşık, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına. 

Şahısları adına söz isteyen üyeleri arz ediyorum : 
Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın 
Hüsamettin Çelebi, Sayın Ahmet Remzi Hatip, Sa
yın Kemâl Sanibrahimoğlu, Sayın Ömer Naci Boz-
kurt. 

Adale! Partisi Grupu adsna Sayın Şaban Demir-
j dağ, buyurunuz efendim. 
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AP GRUPU ADINA ŞABAN DEMİRDAĞ 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Par
tisi Senato Grupunun görüşlerini Yüce Heyetinize 
sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Görüşülmekte olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, 
teknik ve ödenek bakımından incelendiğinde görüle
cektir ki, hazırlanışında tasarrufa fazlası ile önem 
verilmiştir. Devletin eu yüksek organı olan Cumhur
başkanlığı Bütçesinde görülen tasarruf ve israftan ka
çınma düşünce kararlılığının, diğer kamu kuruluşla
rında da benimsenmesinde zaruret olduğuna inan
maktayız. 

Türkiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini tem
sil eden Cumhurbaşkanı, Devletimizin başıdır. Ana
yasamız, Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığını temin 
bakımından, daha önceki anayasalarda değişik hü
kümler vazetmiştir. Cumhurbaşkanının, 1924 Ana
yasasındaki dört yıllık görev süresini yedi yıla çıkar
mıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı seçilenin, partisi ile 
ilişiğinin kesileceğini ve ikinci defa tekrar Cumhur
başkanı seçilemeyeceğini belirterek, 96 ncı maddede 
yazılı yemin metninde tarafsızlıktan ayrılmayacağını 
hükme bağlamıştır. 

Vatan hainliği dışında, Cumhurbaşkanının görev
leri ile ilgili işlemlerinden sorumlu tutulamayacağı da 
Anayasa gereğidir. Sorumsuzluğu Anayasada kabul 
edilen Cumhurbaşkanı gerekli gördükçe Bakanlar Ku
ruluna başkanlık eder, yabancı devletlere Türk Dev
letinin temsilcilerini gönderir ve Türkiye'ye gönderi
len yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Milletler
arası anlaşmaları onaylar ve yayınlar. Sürekli has
talık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin 
cezalarını hafifletebilir veya kaldırabilir. 

Ayrıca, Büyük Millet Meclisince kabul edilen ka
nunları 10 gün içinde yayınlar, uygun bulmadığı ka
nunu bir daha görüşülmek üzere, bu hususta göster
diği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisine geri gönderir. 

Burada bir husus üzerinde durmak istiyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanının kanunları geri gönder

me meselesi, maalesef Cumhurbaşkanı ile Meclisler 
arasında, hatta Senato ile Millet Meclisi arasında bir 
mesele olmuştur. Orman suçlarının affı hakkındaki 
ta 1972 senesinde çıkarılan bir kanun, hâlâ komisyon
larda beklemektedir. Bir karma komisyon kurulacak
tır, Ir.nlLT: fm komisyon da kurulmamıştır. Bu komis
yonun kısa zamanda kurulması veya bu meseleye bir 
çözüm yolu bulunması şarttır. 

Sayın senatörler; 
Hürriyetçi demokratik parlamenter rejimimiz ge

reği, mümtaz makamına ve yüce kişiliğine derin say
gı duyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın karar ve 
beyanlarının kendilerini seçen Parlamentoda saygın
lık ölçüleri içinde eleştirilere tabi tutulabileceğini ka
bul etmek gerekir. Daha ziyade ülkemizde uygulan
makta bulunan nispi temsile dayalı seçim sistemi so
nucu siyasi partiler Parlamentoda tek başlarına ikti
dar olabilecek üyeye sahip olamamaktadırlar. Bu 
sebeple, hükümet kurmak zor olduğu gibi hem de ku
rulan hükümetlerin ömrü pek fazla olmamaktadır. 

5 Haziran 1977 seçimlerinden bu yana, üç hükü
met kurulmuş; bunlardan birisi güvenoyu alamamış, 
diğer ikisi ise çok az denecek farkla güvenoyu al
mışlardır. Hükümetlerin kurulmasındaki zorluklar ve 
ömürlerinin kısa olması, Parlamento ve siyasi parti
ler kadar, Sayın Cumhurbaşkanının da dikkatleri 
üzerine çekmesine vesile teşkil etmektedir. 

Hükümet kuruluşları sırasında, Sayın Cumhur
başkanının karar ve beyanları, esasen kuruluşları ica
bı değişik düşüncelere sahip siyasi partiler ve bunla
rın mensupları tarafından aynı şekilde değerlendir
meye tabi tutulmamaktadır. 

Bugünkü Hükümetin kurulması sırasında, gazete
lere intikal eden Sayın Cumhurbaşkanına ait beyan
lar, kamuya yanlış aksettirilmemişse, bu beyanları se
bebiyle Grupumuzun üzüldüğünü yüksek müsaadele
riyle Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine arz ede
rim. 

Başbakan Sayın Ecevit'in Bakanlar Kurulu üyele
rini Çankaya Köşkünde kabul eden Sayın Cumhur
başkanı, bu kabulde Hükümeti meydana getirenlerin 
yayınladıkları ortak deklarasyona herkesin imza ata
bileceği görüşünü savunarak; «Türkiye tarihini ve 
coğrafyasını bilmeyen ve son çağın devlet şekilleri 
hakkında doğru teşhiste bulunmayan bazı ekzantrik 
kimseler dışında, bu deklerasyonun altına imza at
mayacak ve bunu kabul etmeyecek vatandaş buluna
bileceği düşünülemez. 

Bu itibarla diyebiliriz ki, bu deklarasyonun orta
ya koyduğu idealler ve ifade tarzı bütün vatandaşla
rın, bütün gönülleri ile benimsenmiş olduğu bir dek
larasyondur. Ben de bunlardan biri olarak sizlere bir 
söz mahiyetinde bu memnuniyetimi belirtmekten bah
tiyarlık duyuyorum» demişlerdir. 

Burada şunu arz etmek isterim; Sayın Cumhur
başkanım, hükümet kurulmasından önce neşredilen 
deklarasyonu çok güzel bulabilirler; ama bu dekla-
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rasyondan sonra kurulan Hükümete güvenoyu ver
meyecek Parlamentoda gruplar da vardır, bunları se
çen temsilciler de vardır. Eğer, «ekzantrik» tabiri ile 
bu kitleler kasdediliyorsa, bu kitlelerin mevcudu mil
yonlara varmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanının bu beyanı basında da 
değişik yorumlara ve eleştirilere tabi tutulmuştur. Hü
kümet Programları, deklarasyonlar ve muhtıralar çok 
güzel ifadelerle kaleme alınmış olabilir. Aslolan be
yan ve programdan ziyade, davranış ve uygulamadır. 
Hür parlamenter demokratik idarelerde, değişik prog
ram ve düşüncelere sahip siyasi partilerin mevcudi
yeti bir gerçektir. Meclislerde, hükümetlere program
lara bakarak siyasi parti gruplarının güven veya gü
vensizlik oyu vermesi beklenemez. 

Nitekim, en kısa zamanda anarşiyi önleyeceğini, 
can güvenliğini temin edeceğini, enkaz devraldıkları
nı iddia ettikleri ekonomiyi düzelteceklerini Program
larına koyan Sayın Ecevit Hükümeti, kurulduğundan 
bugüne kadar hiç bir meseleyi halledemcmiştir. Çok 
süratli bir şekilde girişimlerde bulunduğu Kıbrıs me
selesinde bile, nedense duraklama devrine girmiştir. 

Mevcut Hükümet anameselelerden ziyade, tec
rübeli kamu görevlilerini yerlerinden alarak, siyasi 
bakımdan kendilerine yakın yeteneksiz kimselerin ta
yini ile gün geçirmektedir. Milli birlik ruhu içinde 
milletimizin yücelmesini, Devletimizin ülkesi ve mil
leti ile bölünmezliğini her vesile ile ifade eden Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, deklarasyon hususundaki çok 
samimi beyanını biz bir talihsizlik olarak mütaaa et
mekteyiz. 

Burada bir hususa daha temas etmek istiyorum. 
İsmi kamuoyunda, matbuatta günlerce münakaşa 

edilmiş bir eski genel müdür,, bir pazarlık neticesi 
yurt dışında çok mühim bir göreve atanmak isten
mektedir. Yurt dışında Devletimizi temsil etmiş tec
rübeli Sayın Devlet Başkanımızın, bu mesele üzerin
de hassasiyet göstermesini arzu etmekteyiz. TRT Ge
nel Müdürlüğü koltuğunun terki karşılığı, kendisine 
bir ödün olarak Verilmek istenen böyle bir göreve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın «Evet» diyeceğine inana
mıyoruz. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum. 
Cumhuriyetimiz kurulduğundan bugüne kadar 

başta büyük Atatürk olmak üzere, cumhurbaşkanla-
rımız zaman zaman yurt içinde, vatan sathında gezi
ler tertip ederek, halkın dertlerini yakından dinle
mek imkânlarını aramışlardır. Sayın Cumhurbaşka
nımız, saygı duyduğumuz Sayın Korutürk, Cumhur

başkanı seçildikten sonra yurt içinde birçok geziler 
yapmışlardır; ama nedense son zamanlarda kıymet
li Devlet Başkanımız bu gezilerine eskisi gibi çıka
mamaktadır. Elbette vatandaşlarımız, milletimiz böy
le bir zamanda; birliğe, beraberliğe, bütünlüğe ihti
yacımızın çok olduğu bir zamanda Devletin Başı olan 
çok değerli Cumhurbaşkanlarının aralarında görmek 
isterler. İmkân nispetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yurt sathında gezilere çıkmasını arzu etmekteyiz. 

Sözlerime burada nihayet verirken; Cumhurbaş
kanlığı Bütçesinin, Sayın Cumhurbaşkanlığı men
suplarına ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, Adalet Partisinin en derin saygılarını Sayın Cum
hurbaşkanımıza ulaştırılmasını arz ve temenni ederim. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirdağ. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Şe

ref Bakşık; buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK (İzmir) 
•— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına Cumhuı'başkanhğı 1978 Bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Bu Bütçede güncel olarak Sayın Cumhurbaşkanı
na yönelen tarafsızlıkla ilgili eleştirileri söz konusu 
etmek gerekiyor, 

Demokrasilerde anayasaya bağlı tarafsız bir cum
hurbaşkanı, bu siyasal düzenin sağlıklı işlemesi açı
sından büyük önem taşır. Çok partili yaşantımızda 
edindiğimiz acı tatlı; ama zengin deneyler, bu kesin 
ihtiyacı açıkça belirliyor. İşte bu deneylerden kaynak
lanarak, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı Anayasamızca 
sağlam bir güvenceye bağlanmak İstenmiştir. Cum
hurbaşkanının, varsa partisinden ilişiğinin kesilmesi ve 
Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatının sona ermesiyle 
ilgili zorunluk, arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı 
seçiîememe hükmü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Baş
kanının tarafsızlığı konusundaki anayasal dikkat ve 
duyarlığı açıkça gösteriyor. 

Bu durumda, bütün gözlerin Cumhurbaşkanının 
tarafsızlığı konusuna dikkat kesilmesi ülkemizde an
laşılır şeydir. Bir bakıma tarafsızlığı alanında Sayın 
Cumhurbaşkanının titizliğini artırmada katkıda bulu
nabileceği için, bu yakın izlemdc yarar bulunduğu 
söylenebilir. Böylesine olumlu bir ilgide saygılı ve 
ölçülü bir eleştiri doğaldır ve gerekliliği savunulabi
lir bir durumdur; ama sözde tarafsızlığı isteniliyor-
muş gibi davranarak, bu yüce makam sahibini kendi 
siyasal amaçlarımız doğrultusunda kullanmaya kalkış-
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mak, hele ölçüsü taşıtılmış ve saygıdan uzaklaştırıl
mış bir dille bunu yapmak, (kırıcı olmamak için ha
fif deyimini kullanalım.) demokratik hayatımıza hiz
met değildir. 

Sayın üyeler; 
İçinde bulunduğumuz ortamda siyasal partilerimiz 

arasındaki ilişkiler gergindir ve uygarca yöntemlerden 
yoksundur. Özellikle siyasal yaşantımızın sert tartış
malardan geçtiği, siyasal parti önderlerimiz arasında
ki ilişkileri bile, küs çocuklar arasındaki ilişkilere ben-
zed'ği zamanlarda toplumun rejim bunalımlarından 
uzak tutulabilmesi için, Devlet Başkanının saygın nok
tada bulundurulması ve hepimizin bunda dikkatli ol
ması, ortak görevimiz sayılmahd-r, 

İktidar - muhalefet ilişkilerinin öfkeden kaynak
landığı gergin zamanlarda cumhurbaşkanlarınm rol
leri büsbütün önem kazanır ve aynı oranda brs göre
vin yerine getirilmesi zorlaşır. Cumhurbaşkanlarına en 
çok ihtiyaç duyulacağı zamanlarda, Devlet Başkanı
nı etkisizleştirecek ortam yaratmak sorumsuz bir tu
tumdur. Olaylara hep dar partici açıdan bakarak, ob-
jektiviteden uzaklaşmayı, yanlışlığın temel nedeni sa
nıyoruz. Oysa herkesin saygın noktada tutuğu bir 
Devlet Başkanının varlığı, partilerarası bozuk ilişki
lerin düzeltilebilmesi bakımından vazgeçilmez bir 
umuttur ve bu umudu tüketmeye hiç birimizin hakkı 
yoktur. Soyut planda söyleyelim; cumhurbaşkanları
nın yanlışları olabilir. Geçmişte bizim de bu yüce ma
kamda bulunanlar için bazı yakınmalarımız olmuştur 
Özellikle yargı kararlarının uygulanmasıyla ilgili du
rumlarda; sayın cumhurbaşkanlarının farklı tutum iz-
lemleri gerektiğini düşünürüz ve 'bu durumların pek 
çoğunda sessiz kalmışızdır ve açıkta söylemeye ken
dimiz! zorunlu saydığımız durumlarda ise, ölçülü ve 
saygılı üslup kullanmakta dikkatli davranmışındır ve 
güncel olarak belirtelim; Sayın Korutürk'ün iyi ni
yetlerinden ve tarafsız davranma kaygılarından kuş
kuya düşmemişlzdir ve hele özel amaçları bulunabi
leceği ihtimalinden uzak dıırmusuzdur ve bu yüce 
makamı gözden düşürücü, saygınlığını azaltıcı tutum
lardan sakınmışızdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Aslında ne söylersek söyleyelim, Sayın Korutürk' 

ün yurttaşlarımızın gönüllerinde yarattığı büyük say
gıyı gözlerden saklayamayız. Hele Sayın Cumhurbaş
kanının en haksız ve ölçüsüz davranışlar karşısında 
bile ı . _ ̂  ve Vi.'iu; kalabilmesi, kendilerime karşı bes
lenen sevgi ve saygıyı arttırıyor. Bu sabır ve sükûnet
te sanırız ki, kendine güven duygusunun payı büyük

tür. Esasen Devlet Başkanlığı makamının üstün özel
liği böyle bir tutumu gerekli kılıyor. 

Bu haksız hücumları yöneltirken, Sayın Cumhur
başkanım komplekse kaptırarak bundan sonraki ta
vırlarını etkilemek amacını güdenler varsa, Sayın Ko
rutürk'ün içten ve kararlı tutumunun ve güçlü ira
desinin böyle girişimleri de boşa çıkarmaya yeteceği 
bilinmelidir^ 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Anayasamız, yumuşak kuvvetler ayrılığı temeline 

dayalı bir parlamenter demokrasiyi öngörmüştür. Bu
rada genel oy ile seçilmiş ve Parlamentodan güveno
yu almış bir hükümete yürütme görevi verilir. Cum
hurbaşkanının Büyük Millet Meclisi üyeliği yoktur ve 
Parlamentoya karşı Başbakanın Başkanlığındaki Ba
kanlar Kurulu sorumludur. Büyük Millet Meclisine 
karşı Hükümetin sorumlu bulunması ilkesi, Cumhur
başkanının icrai yetkilerine sınır getirir. Cumhurbaş
kanı, Millet Meclisinin güvenini koruyan hükümetle
re kolaylık göstermek durumundadır; ama bu, bize 
Cumhurbaşkanının kayıtsız şartsız tasdik makamı ol
duğu sonucuna götürmez. Hele yargı kararlarının uy
gulanması, bu karşılıklı sorumluluk ilişkileri içinde 
özel bir anlam kazanır. Çünkü Anayasamızın 132 nci 
maddesi, «Yasama ve yürütme organları ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar 
ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değişti
remez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.» 
der. Bu açık hüküm, Devlet Başkanının imzadan çe
kileceği en rahat alanı gösteriyor. Bu alan hukuk ala
nıdır, özelikle mahkeme kararlarının uygulandığı 
alandır. Gerçekten bilinir ki, Türkiye Cumhuriyeti
nin niteliklerinden biri, hukuk Devleti niteliğidir. Bu 
Cumhurbaşkanı olsun, Hükümet olsun, hatta yasama 
organları olsun, bütün bunlara ait yetkilerin hukuki 
bir çerçevede sınırlanmasını öngörür. Yakın yılları
mızın uygulanmasında görülmüştür ki, Hükümette 
iken parlamenter sistemin gereklerini ve Cumhurbaş
kanının siyasal sorumsuzluğu ilkesini hatırlatarak, 
Devlet Başkanının Hükümete kolaylık göstermesini 
bir zorunluk olarak öne sürenler ve bu alandaki ta
viz vermeziiklerini, yargı kararlarının uygulanmama
sına kadar götürenler, muhalefete geçtiklerinde tam 
ters bir tutuma girebilmişlerdir. Cumhurbaşkanının 
aynı ilkeye dayalı tasarruflarında, eski tavırlarını unu
tarak, insaflı olmayan bir saldırıya geçmekten çekin
memişlerdir. 

Parlamenter sistemin uygulanması konusunda, 
Cumhurbaşkanının tutumu tartışılabilir ve bu alan 
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siyaset bilimcilerimizin ve Anayasa hukukçularımızın 
eğilecekleri bir alandır. Belki bazıları, Sayın Cum
hurbaşkanının parlamenter sistem ilkesine aşırı bağ
lılığım öne sürerek, eleştiri yapacaklar, yine belki 
bazıları, tam ters bir düşünceyle aşırı müdahaleci 
olarak niteleyeceklerdir; ama inanıyoruz ki Sayın Ko-
rutürk, parlamenter demokrasi ilkesine bağlıdır ve 
bugüne kadarki uygulamalarına göre, iktidarda hangi 
parti bulunursa bulunsun, bu tutumunda tutarlı ol
makta dikkatli davranmıştır. Özellikle iyi niyetinden 
kuşkulanmak için neden görmüyoruz ve iyi niyetin, iç
tenliğin bulunduğu durumlarda yapılabilecek yanlış
ları, hoşgörüyle değerlendirmeliyiz ve bu yüce ma
kamı zedeleyebilecek saygıdan uzak üslubu özellik
le kullanmamalıyız. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Sözlerimi bitiriyorum. Bu konuşmamızda, pole
miğe kaçmaksızın, Yüce Cumhurbaşkanlığı Makamı
nın saygınlığını korumaya ve böylece siyasal parti 
ilişkilerinin gergin olduğu bir aşamada, demokratik 
rejimin işlerliğine yardımcı olmaya çalıştık. Bütün 
siyasal partilerimizin aym noktada birleşmeleri gere
kiyor. Dileğimiz içtendir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun Yüce Senato
ya saygılarını sunuyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakşık. 
Efendim, grupu adına söz isteyen başka sayın 

sözcü var mı?... Yok. 
Kişisel görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın Hüseyin Öztürk?... Yoklar. 
Sayın Mehmet Feyyat. Buradalar, buyurun Sayın 

Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın arkadaş

lar; 
Hükümet ister çoğunluk partisi, ister azınlık, is

ter koalisyon olsun, bir bütündür. Geçmiş Hüküme
tin bünyesindeki anlaşmazlığın bir nedeni, müşterek 
sorumluluğu taşıyan kararnamelerin imzalanması hu
susunu hatırlarsanız, adeta ülke parsellenecek bir bi
çimde, akla hayale gelmeyen karşılıklı tavizlerle ka
rarnameler günlerce, aylarca, bazı bakanlann sumen
leri altında yatmaktaydı. 

Şimdi, bu garip ve acayip durumu yaratanlar, si
yasi sorumluluğu olmayan, hukuki sorumluluk dışın
da, ceza Kanununun bazı maddeleri muvacehesin
de cezai sorumluluğu da söz konusu olan Yüce Cum
hurbaşkanımızın, biraz evvel sayın sözcümüzün bah
settiği bazı tasarruflarla sonuçlanan ve bu tasarruflar

da adeta yargı organına bir saldırı ve bir tecavüz var
dı. Bunları imzalamamasını bir ağızdan, bir orkestra 
gibi değil, uyumsuz seslerle, uğursuz seslerle kalkıp 
Sayın Cumhurbaşkanım kötüleyenlerin, biraz eyvel 
arz ettiğim gibi kendi aralarında çirkin tavizlerim 
kamuoyuna açıklarsak, Sayın Cumhurbaşkanına ya
pılan saldırıların gereksizliği, anlamsızh, hatta mana
sızlığı, mantıksızlığı, hatta hatta gayri milliliği kendi
liğinden meydana çıkar. 

Yerine gelince «Devletin Başı» denir, milliyetçi
likten bahsedilir, Yüce Parlamentodan bahsedilir; 
ama Yüce Parlamentonun ötesinde tüm Devleti, bü
tün kuvvetlerin temerküz ettiği Devlet temsilcisini 
bir ağızdan suçlamaya kalkanların, pazarlıklarla yek
diğerine verdikleri tavizler gözönünde bulundurulur
sa, büyük partileri ve konuda huzursuz olanları ten
zih edebiliriz. Bir cephe zihniyeti, öyle bir cephe zih
niyeti ki, ne Adalet Partisine mal edebiliriz, ne Cum
huriyet Halk Partisine; fakat belki MSP'nin tabamna 
da mal edemeyiz; ama bir avuç ideolojik, gayri cid
di düşüncelerini tatmine çalışanların panayırı haline 
gelmişti Devlet tasarruf lan, Hükümet tasarrufları. 

Şimdi, bunlar düşünülürken,, Yüce Devletin başı
na yapılan saldırıların gereksizliği pekâlâ anlaşılmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde arz etmiş

tim. Cumhurbaşkanlığının çevresinde değerli sayın 
yetkililerin pek çok konularda ihmallerini daha geç
miş yıllara nazaran mukayese etmiştim ve yetersiz 
görmüş ve ağır bir dille eski Genel Sekreterimizi eleş
tirmiştim. Şimdi, kadro değişmiştir. O önerilerimizin, 
temennilerimizin göz önünde bulundurulacağını ümit 
etmekteyim. Şimdiki Genel Sekreterimizin eski bir 
hariciyeci ve bu konuda elyak bir kimse olduğun
dan kuşkum yoktur. Sayın Sunay'ın ve Sayın Alpan' 
in zamanındaki Çankaya ilim karargâhım kendilerine 
bir kez daha hatırlatmak isterim. Yüce Cumhurbaş
kanına intikal eden her konu ilim süzgecinden geç
mekteydi. 

Bazı fısıltılar var, aslı olmadığı kanaatindeyim. 
Bazı kararnamelerin, özellikle değerli hukuk danış
manları tarafından Genel Sekretere hatta Cumhur
başkanına, intikal ettirilmeden geri çevrildiği husu
sundaki dedikoduların aslı olmadığı inancındayım. 
Eğer böyle bir şey varsa, Yüce Başkanımızın, Devle
timizin başınm bu konuda bir üniversite havası içe
risinde, o Yüce Makamı beslemesi ve bütün tasarruf
lara imza koyarken buna göre müteyakkız olacağı 
inancındayım, 
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Bu son Çankaya toplantısında, değerli parlamen
terler ve eşleriyle beraber kendilerini yakinen müşa
hede ettik. Sağlıkları iyidir. Kendilerine uzun ömür
ler diler, bu tasarruflarından ve bugünkü tutumundan 
dolayı Yüce Başkanımızı huzurunuzda tekrar saygıy
la anarım. 

Yüce Cumhurbaşkanı söz konusu olmuşken, anar
şik olaylarda ikide bir beyanat veren sağ cephenin 
bazı yetersiz kişilerine şunu arz etmek isterim; 
Türkiye'deki soldaki anarşistler; yani komünistler 
vatan haini olsa dahi, onların hedefi Sayın Cumhur
başkanı değil, Cumhurbaşkanlığı müessesesi değildir; 
Cumhuriyete karşı olmaktır. 141, 142'nin gerekçeleri 
gözönünde bulundurulursa, merhum Menderes za
manında, 1952 tarihinde 141, 142'nin gerekçesi görü
lürse, Cumhurbaşkanına yöneltilen saldırıları önlemek 
için Cumhuriyeti korumak söz konusu. Yani, Cumhu
riyeti savunmak söz konusu olduğu zaman, bunun 
karşılığı Cumhurbaşkanlığıdır. Bu saldırı ancak irti
cadan gelebilir. Yani, yeni Cumhuriyet kurulduğu za
man hanedanlık, imparatorluk, krallık, yerine, padi
şahlık yerine Atatürk'le kurulan Cumhuriyetin ko
runması içindir. Bu itibarla, irticadan, sağdan gelen 
bir tehlike karşısında Cumhuriyet söz konusudur. Sol
dan gelen bir tehlike karşısında; yani soldaki anar
şizmden gelen bir tehlike karşısında demokratik re
jim söz konusudur. Bu itibarla, soldaki anarşistler, 
demokratik rejim düşmanlarıdır; sağdaki anarşistler 
Cumhuriyet düşmanıdır. Bu nedenle bu inceliği anla
mayanlar, gelişigüzel soldaki demokrasi düşmanlarına 
Cumhuriyet düşmanı demekte ve kendilerini bir sağ 
anarşist gibi tavsif etmektedirler. 

Yüce Cumhurbaşkanlığı Bütçesi söz konusu iken, 
değerli sağcı sözcülerden şunu istirham ederim; bun
dan böyle soldaki anarşistlere Cumhuriyet düşman
ları değil de, demokrasi düşmanları demelerini ve 
doğru bir teşhis koymalarını, bilimden yoksun olma
malarını hassaten istirham ederim. Cumhuriyet düş
manları da artık bugün muhal olmuştur. Cumhuri
yeti tehlikeye düşürecek bir irtica tehlikesi artık söz 
konusu da olamaz. Böyle bir yuvalanma varsa, ora
ya oy veren vatandaşlar, o yuvanın başmdakini Müs
lüman zannediyor. Oy verenlerde günah yok. Her ev
de bir dindar vatandaş vardır, hepsine saygı duya
rız tabanı; ama onun başmdakini Müslüman zan-
netmişse onun günahı yoktur, kabahat başındaki mü
nafıktadır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Söz sırası Sayın Hüsamettin Çelebi'de. 

Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

SÜ) — Sayın Başkanım, buradan kısaca arz edebilir 
miyim?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

SÜ) — İki büyük grupumuzun ihtimamlı değerlendir
meleri, saygılı eleştirilerini ve dileklerim dinledikten 
sonra, gecenin bu geç saatinde zamanınızı almak is
temiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi. 
Sayın Çelebi vazgeçtiler efendim. Şimdi söz sıra

sı Sayın Ahmet Remzi Hatip'te. 
Buyurun Sayın Hatip. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 
Başkan, değerli senatörler; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi vesilesiyle bazı düşün
celerimi gecenin bu geç saatinde size arz etmek üze
re mücerret; fakat kısa hukuki tahliller yaparak ifa
de etmeye çahşacağım. 

Malumları olduğu üzere, Anayasa hukuku müel
lifleri Hükümet şekillerini üç bölümde mütalaa eder
ler: Başkanlık sistemi, Meclis hükümetleri usulü, par
lamenter hükümetler usulü. 

1961 Anayasasında bunlardan parlamenter Hükü
met modeli benimsenmiştir. Benzer tarafları olmak
la beraber, Meclis Hükümeti usulüyle aradaki önem
li fak, parlamenter Hükümet sisteminde, diğerine gö
re icranın memleket politikasını tayin ve tespitte Mec
lis yanında son derece geniş imkâna sahip oluşudur. 

Bu politikayı çizerken, Anayasanın yürütme göre
vinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunca yerine 
getirileceğini öngörmüş bulunmasına rağmen Cum
hurbaşkanı, çok az istisnalar olmakla beraber, kabine 
toplantılarına iştirak etmez ve tarafsızlığı sebebiyle 
Hükümetin ittihaz edeceği kararlara tesir icra eyle
mez. 

Devlet Başkanı siyasi sorumsuzluk sahibidir. Cum
hurbaşkanının siyaseten sorumsuz ve buna mukabil 
Bakanlar Kurulu sorumlu olmasının anlamı, Devlet 
faaliyetlerinin belli istikametlerde yürütülmesi vazife
sinin doğrudan Bakanlar Kuruluna mevdu olması, 
buna mukabil Cumhurbaşkanının bu faaliyetlere ka
rışmaması gereğidir. 

Siyasi bakımdan sorumsuz olması, Cumhurbaşka
nına bazı hususlara da dikkat etme mükellefiyetini 
tahmil etmektedir. Şöyle ki; her şeyden önce hükü
metlerin takip etmek istedikleri umumi politikaların 
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tayininde müessir olmamalıdır. Politik hadiselerin ce
reyanı esnasında hiçbir kimsenin tenkidine maruz kal
mayacak tarzda mutlak bitaraflık içerisinde bulun
malıdır. 

1961 Anayasasının getirdiği espri icabı kabul edi
len parlamenter Hükümet şekline göre, Cumhurbaş
kanının, fiilen Hükümet faaliyetlerine katılmaksızın 
Cumhuriyet ve milletin birliğini temsil makamında 
kalması gerekiyor. Bu sisteme göre teşekkül eden 
Hükümetin anakarekteri, Cumhurbaşkanının bazı 
özel kanuni haller hariç, Hükümetin politikasına ka
rışmamak ve münhasıran bitaraf tavırlarla bu man
zumenin işlerliğini temin eylemektir. 

Anayasanın 97 nci maddesinde verilen görev ve 
yetkilere göre, kanun koyucu tarafından Cumhurbaş
kanlığı vazifesi çok belli bir sahaya tahsis edilmiş, 
temsili ve ali bir mevkii muhafaza etmesi beklenmiş
tir. Zikredilen vazifeler, çok mühim Devlet vazifele
ri olmakla beraber, göstermektedir ki, Cumhurbaşka
nı, siyasi karakterdeki diğer Hükümet işlerinin dışın
da tutulmak istenmiştir. Cumhurbaşkanı için esas 
olan, çeşitli Anayasa kuruluşları arasında tam bir ta
rafsızlık içinde ve aynı zamanda bir aile reisinin şef
kat ve sahabetini andırır şekilde muhtemel sürtüş
meleri önceden bertaraf edici nazım bir fonksiyon 
icra etmektir. 

Cumhurbaşkanlığı seçimini müteakip, partisi ile 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üe ilişiğinin kesil
mesi, vazife süresinin parlamenterden farklı ve daha 
uzun tutulması hususları ve onun bitaraflığının temi
natıdır. Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığını ve şerefli 
mevkiini kuvvetlendiren diğer bir tedbir de O'nun, 
görevi sona erince kaydı hayat şartıyla Senato üyeli
ğini otomatikman ibraz eylemesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bu tahlillerden anlaşılmaktadır ki, ittihaz 

edilen tedbirler ile Cumhurbaşkanının gayrı mesul 
yüce bir mevkide tutulması, O'nun Meclis görüşmele
rine dahi iştirakten vareste kılınması, ancak şu yük
sek maksadı temin içindir: Her türlü fikir ve tema
yül ayrılıkları ve parti mücadelelerinin üstünde, Dev
letin devamlı olarak birliğini temsil edecek bir şahsi
yetin mevcudiyetini muhafaza etmek suretiyle Yüce 
Mültecimize manevi bir dayanak meydana getirmek
tir. 

Sayın senatörler; 
Son derece güç Türkiye şartlan muvacehesinde 

Cumhurbaşkanlığı makamının Anayasadaki yeri ve 
önemi göz önünde bulundurularak, mümkün mertebe 

siyasi polemiklerin dışında ve üstünde tutulması gere
kir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bütün Anayasa kuru
luşları üzerinde, bu müesseselerin Anayasada ifadesi
ni bulan görevlerini ifa etmeleri konusunda nizamla-
yıcı ve Devletimizin ciddiyeti ve itibarı ile mütenasip 
sürekli icraatın yapılmasında yol gösterici olmak du
rumundadır. 

Bu yüksek fonksiyonun nazarlardan kaçırılmadan, 
demokratik siyasi faaliyetler sırasında ve parti çalış
malarında yapılacak eleştirilerin dikkatle ve itina ile 
düzenlenmesi gerekir. Memleketin karşılaşması muh
temel buhranlı dönemlerinde de yine en önemli hiz
met Cumhurbaşkanlığı makamına teveccüh edecek
tir. Binaenaleyh, beklenmedik bir fitne zuhurunda, 
Cumhurbaşkanlığının yerine getireceği bu yüksek 
milli hakem rolünden büyük faydalar sağlanacaktır. 
Aziz milletimizi muhtemel böyle bir nimetten yoksun 
kılmamak gerekir. 

Devlet hayatında zaman zaman fevkalade sıkıntılı 
dönemler olabilir. Bu devrelerde milletin büyük ve 
masum ekseriyeti gözlerini ümit ile Devlet Başkanına 
dikerler. Oranın ferahlatıcı, irşat edici ve yol gösterici 
bir işaretini beklerler. Bu makamın rastgele sorum
suzca yıpratılması, mütemadiyen uluorta tenkitlerde 
bulunulması takdirinde, millet iltica edeceği bir kucak 
bulamayacaktır. Siyasi partilerin ve diğer kuruluşla
rın, işlerin çıkmazda olduğu bir dönemde çare 
diye Cumhurbaşkanlığının yetki ve sorumluluklarını 
tartışmaları.kimseye fayda vermez. O halde, daha şim
diden bu önemli fonksiyon düşünülerek, mümkün 
mertebe bu makamın her türlü mülâhaza ve tartış
maların dışında ve üstünde tutulmaya çalışılması 
gerekir. İhtiyaç duyulduğunda, Devletimizin mühim 
meselelerle karşı karşıya kaldığı anlarda Devlet Baş
kanlığı Yüce Makamının yapıcı ve yol gösterici, 
ikaz ve irşatlarından yararlanılabilme zemininin şim
diden temini, milli menfaatlerimiz açısından daha isa
betli olur kanaatindeyiz. 

1978 yıh mali Bütçesinin ve özellikle halen müza
keresini yaptığımız Cumhurbaşkanlığı müessesesi büt
çesinin milletimize, Saym Cumhurbaşkanına ve men
suplarına hayırlı başarılar getirmeye vesile olmasını 
Cenab-ı Hak'tan diler, Yüce Senatomuzu hürmetle 
selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın hatip. 
Efendim, söz şurası Sayın Kemâl Sarıibrahimoğ-

lu'nun. 
Sayın Sarıibrahinsjğlu, buyurunuz. 
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KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Muh
terem arkadaşlarım; 

Sayın Reisicumhurun yetkileri, görevleri, bunun 
hududu ve saire... Maalesef, bu bilhassa MC iktidar
ları döneminde yoğunlukla münakaşa konusu haline 
getirilmiştir. Zaman zaman gerçekten üzücü sözler 
edilmiş ve hasbe-I-kader de olsa uzun yıllar Devlet 
idare etmiş insanların konuştukları gazetelere akse
dince, Devlet ve millet adına üzüntümüz çok derin ol
muştur. 

Cumhurbaşkanlığı makamı, Devletin en yüce ma
kamıdır. Türk Milletinin en yüce Baş'ı ve temsilcisi; 
yani bir evin, bir ailenin reisi, babası. Bir buhran 
anında; «Dur» diyebilecek, yol gösterecek bir büyük. 
Bir büyük ihtiyacın cevabı ve hakikaten arkadaşımın 
da ifade ettiği üzere, 95 nci madde; tarafsız olmasını, 
tarafsız bir hüviyet içinde bulunmasını «Partisinden 
de istifa eder» demek suretiyle zımnen ifade etmiş
tir; ama partiye kaydofrnamış tarafsız bir kişi seçilir 
de dememiştir. Partiye de kayıtlı olur, yıllar yılı mü
cadele de verir, bir fikri savunur, ekseriyeti bulur 
Reisicumhur olur; ama olduğu andan itibaren partisi 
ile ilişiğini keser. Bununla illa da partisiz bir kişi Rei
sicumhur olur arasındaki nüans farkını takdirlerinize 
arz ederim, Yani, Reisicumhur politikacıdır, Devlet 
adamıdır, politika adamıdır bir yerde. Zaten o maka
ma oturduğu anda tarafsız da olsa Devlet adamıdır, 
politika yapar; ama yüce manada yapar, küçük politi
kaya girmez; ayrı mesele. Gerçi politikanın küçüğü, 
büyüğü de olmaz. Gerçekten nefsine saygılı, memle-
ketsever insanların zaten küçük politikaya girmesi 
mümkün değil. Küçük politikaya küçük adamlar gi
rer. Devlet adamı küçük politikaya zaten girmez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Reisicumhur otarsun, karışmasın, yüceliğini muha

faza etsin ve (bir gün gelsin, bir 'buhran zamanda 
«Höt» desin, işleri düzeltsin. Yok böyîe şey arkadaş
lar. Hani, atalarımız söylemiş; saygının yarısı korku
dan. Müeyyidesi olmayan biçMr hakkın önemi yoktur. 
Hukukta meşhur bir söz var; «Haksız kuvvet zalim, 
kuvvetsiz hak zayıftır.» îşte beiîim hukuk rozetim. 
Hanım kızın elindekilere bakınız : Burada kitap, sol 
elinde terazi, sağ elinde kılıç. Sol e'inde tartıyor, sağ 
elinde de kılıçla kelleni keserim eğer bunu yapmaz
san, bu tartıya razı olmazsan diyor. Yoksa noksan 
o-iır; olmaz, yürütemez. Onun için Anayasa, Anaya
sa yapımcıları ne demiş? 6 ncı maddede; «Yürütme gö
re yi, kanunlar çerçevesinde 'Cumfhur'başksnı ve Ba
kanlar Kurulu tarafından yerina^şetfcHir.» 
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BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Hani küçük po
litikaydı. 

KEMÂL SARIÎBRAÎMOĞLU (Devamla) — (Bey
efendi, o «Küçük politika» dediğiniz yürütme göre
vi. Büyük dediğiııiz de yürütme görevi; ama anlayışa 
göre değişiyor, bu küçük mü büyük mü? Memleketin 
her işi (büyüktür. 

Demekki Reisicumhur, han1! bir maddesi var; «Hı
yaneti vatariiyeden başkasından sorumlu değildir.» So
rumlu değildir; ama yürütmekle görevli olduğu bu me
selelerden de siyasi tarih önünde sorumludur. Bu aca
ba, diğer malü ve cezai soramlulukîardan daha az bü
yük bir ceza mrtdır? Hem bu büyük ki, o makama ge
len insan mutlaka kâmil, fazıl, vatanperver insan
dır. O makama gelen bu insan için bu vebal ve siyasi 
taralı önündeki mahkûmiyet İhtimali büyük cezadır. 
Hem bu ceza tehdidi altında 'bırakacaksın, hem de 
diyeceksin ki, karışma ha işlerime. Tüzükleri Reisi-
cunihur imzalar, yürürlüğe girer. Yasaları Reisicum
hur imzalar yürürlüğe girer. Kararnameleri Reisicum
hur imzalar yürürlüğe girer. E, ne olacak? Ama, mün
derecatına karışmayacak ha; yani çök affedersiniz bu
nu şöyle Söyleyeyim; 'bir trafik memuru dahi hata 
eden arabayı durdurur, ceza keser veya ruhsatını elin
den alır, mahkemeye verir. Yani (Reisicumhurun Kı
zılay Meydanındaki trafik memuru kadar da mı, res
men Anayasanın en önemli prensip maddesi olan 
6 ncı maddesinde ifadesini bulan mesuliyetinin bir mü
dahale hakkı mevcut değil mid'ir? 

Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık eder, Bakan
lar Kuruluca istediği zaman başkanlık ede'bliir, Ba
kanlar Kurulunu atar ve imzasından çıkmadıkça da 
hükümet olunmaz. Ne demek bu? Bir arkadaşını diğer 
birine tanıtırken bile, eğer medeni ve ahlaklı insan-
san ileride o tanıttığın insanın diğer arkadaşına vere
bileceği zarar veya getireceği dostluğu hesap etmek 
zorundasın. Bir reisicumhur millet ve dünya huzu
runda, beyefendi seni başvekil yaptım, bakanlar ku
rulunu önadım diyor. Bu nedir bu? Ondan sonra sen 
istediğini yap. 132 nci maddeyi ihlal et, Yargıtay ka
rarlarını, Danıştay kararlarını çöp sepetine at, vatan
daşın ekmeği ile oyna; kalk hükümet kurdum diye, 
cephe kurdum diye miîielm yarısından daha çoğu
nu haini vatan, komünist bilmem ne ilan et. Kan göv-
dayi götürsün, memleket anarşinin, memleket yoklu
ğun, memleket enflasyonun, memleket bir karanîık 
vadinin içine yuvarlansın; Reisicumhur hazretleri se
nin mesuliyetin yok, ipe gidersem ben giderimi canım. 
La!? mı (bu -yani? Sen maddeten ipe gidersin; Reisi
cumhur da manen ipe gider. 

Î52 — 
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Onun İçin, bu Anayasa hükümleri ve verilen yet- j 
k£er reisicumhurlar tarafından dddiyetle kul'anıfma-
Itdır. Hükümetlere zaman zaman başkanlık edilmeli
dir. MiEi Güvenlik Kuruluna başkanlık edilmelidir. 
Biz kime güveneceğiz? Hükümete 'başkanlık etmekle 
ve politikada ağırlık koymakla Reisicumhur tarafsız
lığını, etkinliğini kaybetmez, aksine artırır. Yalnız bir 
zihniyet sahipleri 'bunu tarafsızlıktan ayrılma olarak 
kdbul eder. Hükümet, benim partimin hükümetidir. 
Milletin ve Devletin hükümeti olduğunu idrak edeme
yen, devletler hukukunun ve bütün medeni dünyanın 
bu anlayışına ve seviyesine varamamış 'bulunan ikti
dar mensupları ve başlarıdır ki, Reisicumhur başkan
lık ettiği takdirde, Reisicumhur genel siyasada ağırlı
ğını koyduğu takdirde, hu tarafsızlığa halel getirir 
derler, Ne rrJünaselbei?.. Hükümet de Devletin en yü
ce ve en kudretli bir organıdır. Bunun başına Reisi
cumhuru koymuşuz, «Başkanlık eder, yürütmeden de 
mesul.» denrj'şiz: «Memur» demişiz, «Mükellef» de-
mvş'z. Devletin en yüce ve muhterem bir organının 
'başına, Devletin en büyüğü gelip oturuyor, istikamet 
veriyor ve Devlet idaresinde makul, normal, memle-
ketsevsr ve dünya hukuk prensiplerine uygulanan an-
layış bu. Başka türlü Reisicumhur oturduğu yerden, 
sen harada konuş, karar ver, çeşitli meseleleri istedi
ğin gl'b'i yürüt, Reisicumhurun orada haheri dahi öl
mesin, karışmasın, kanunu gönder imza etsin, karar
nameyi gönder imza etsin, bunun anlamı kalmaz. 

'BAŞKAN — Sayın Sarıİbrahimoğlu, lütfen efen
dim. j 

KEMÂL SARIİBRAHİMÖĞLU (Devamla) — 
Tamam, toparlıyorum Sayın Reis. 

Fakat bir yemini vardır Reisicumhurun. Bu yemi
ne göre Reisicumhurun çok çok daha da faal olması 
gerekir. Çünkü, şerefi, namusu ile memleketin hülün 
me'sa'iiîne eîkoymak ve her türlü olumsuz davranış
lara karşı durmak görevini yüklenmiştir. Ama, bu im
za yetkilerinden, vesair 'bahsettiklerimden başka Ana
yasa bir de 104 ncü maddesinde müeyyide kabul ey
lemiş. Eğer hu 89 ve 104 ncü maddeye göre üç kere 
düşerse hükümet ve siya'si iktidarın başı olan başha-
kan da isterse, Reisicumhura danışır ve hükümet ye
niden kurula'bür. Bu, son derece zayıf, tatbiki aşağı | 
yukarı mümkün olmaktan uzak bir müeyyide. 

Şimdi !bu müeyyideleri, Reisicumhurun elindeki bu I 
güç"eri daha da sağlıklı şekilde kullanabilmesi için 
önerim : Yüce Heyetlerin, Reisicumhurîuk Makamım j 
bir müessese hafine getirecek 'bir kuruluşa kavuştur
malıyız. Hukukçusu, iktisatçısı, mühendisi kimyageri, j 
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edebiyatçısı, askeri, hepsi ile ve Sayın Reisicumhur 
bu kadar komplike haline geîmiş Devlet işlerini, mil
let işlerini ve bunların yasalar, kararlar şeklinde for
müle edilen esaslarını tek başına veya bir hukuk mü-: 
şaviri danışmanlığı ile çözmekte çok büyük güçlüklere 
uğrar kanısındayım. Bunu 'bir müessese haline getir
mek, gerekli kadroyu ve imkânları vermek ve Sayın 
Reisicumhurun ve hundan sonra olacak reisicumhur
ların yüklerini hafifletmek ve kararların da daha da 
isabet temin etmek zorundayız. 

İkincisi, 'bu 104 ncü maddeyi işler hale getirmek. 
Çok buhranlı geçirdiğimiz ve Ordunun zaman zaman 
isteyerek veya istemeyerek ki, istemediğine inanıyo
rum, zorlanarak o noktaya getirildiğine inanıyorum; 
müdahalesine se'bep olacak kadar işlerin çığırından çık
tığı devirlerde, 'işleri o noktaya vardırmadan Reisi
cumhurun Meclisleri feshedip yeni seçimlere gitme 
imkânının tanınmasında zaruret olduğu kanısındayım. 
Reisicumhur tarafsız olmalıı Reisicumhur buyruktur, 
laf edilmemeli, falan filan; ama Reisicumhura mües
sir bir yetki, bir imkân verelim deyince, «Hayır» den
di imi bu yürümez ve maalesef yürümemekte. Geçmiş 
tarihimiz de höyîe bir müeyyide noksanlığını 'bize gös
termektedir. Bunun aksine şu kanıtlar söylenebilir, 
Söylenir de : 

Celâl Bayar, İsmet Paşa, Atatürk. Bunlar, partilerin 
Genel Başkanı. Partilerinden ayrılmış olsa hile, irti-
ibat'annı devam ettiren politikacılardı. Parti kanalı ile 
Meclîslerde güçlerini hissettiriyorlardı, büyük ekseriyet 
sayesinde. 

BAŞKAN — Sayın Sarıflbrahimoğîu, 5 dakika geç
ti, lütfen... 

KEMÂL SARIİBRAHİMÖĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim müsamahanıza. 

Bu İtibarla arkadaşlar, birçok müesseselerimiz gi
bi; fakat bu müesseseler içinde en hasta Reisicumhur-
fck müessesesini korumamız, dil uzatmamamız ve et
kin birtakım tedbirler almamız, yetkiler vermemiz, 
imkânlar vermemiz ve Sayın Reisicumhurdan ve Re
isicumhurlardan da Anayasanın kendilerine yüklediği 
görevleri şu 'bu sözler Söylenecek, konuşmalar yapı
lacak diye asla Ve kafa İhmal etmemelerini rica etmek 
durumundayız. 

Saygılarınila. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Sarrflbrabjm-

oğlu. 
Sayın üyeler, soz sırası Sayın Ömer Naci Bozkurt' 

ta. Sayın Bozkurt?.. Yoklar. 
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Başka söz isteyen sayın üyemiz var im efendim?.. 
Söz isteyen başka sayın üye yok. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Halûk 
Bayülken görüşme yapacak mısınız efendim?.. 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 
HALÛK BAYÜLKEN — Sayın Başkan; 

Zannediyorum ki, gecenin bu geç saatinde ben da
ha fazla Yüce Senatonun vaktini almamalıyım. Mü
saade buyurursanız şunu ifade etmek istiyorum : 

Burada sayın senatörlerin ifade buyurmuş olduk
ları temennileri, görüşleri ve önerileri büyük bir dik
katle takip ettik, not ettik. Bunları Sayın Cumîıur'baş-
kammıza şüphesiz ki mateferruat arz edeceğim. 

Başkaca bir soruları yoksa, gecenin ibu saaivnde 
daha fazla vakitlerini almayı düşünmüyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 

bitmiştir. Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Bölümler okunup, oylanacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 56 730 600 

BAŞKAN — Bölümü oylarnza sunuyorum. Ka
ba! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 450 000 
BAŞKAN — Bölümü oyîamıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin görüşülmesi bitmiş

tir, hayırlı olsun. 
Ç) SAYİŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Saysştay Bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?... Sayın Başkan Yılmaz Alpaslan ha
zır. 

Sayıştay?... Sayıştayı temsiîen Sayıştay Başkanve-
kîli Sayın Vasfi llter bulunuyor. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Saym Başkanım. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, bir hususu bilgilerinize sunmak istiyo
rum, müsaadeniz olursa. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Efendim, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Büt
çeleri görüşmeleri meyanmda iki önerge Yüce Baş
kanlığınıza sunulmuştu. Önergelerden bir tanesi işle
me konulup karara bağlanmış, bir tanesi hakkında hiç 
bir işlem yapılmamış, önerge de meydanda yok. Acaba 
bu önerge bendeniz tarafından Divana yollanmış da, 
arkadaşlarım imzaladıktan sonra geri mi alındı, yok
sa... 

BAŞKAN — Neyle ilgiliydi Saym Alpaslan. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Efendim, arz edeyim, durum şu: 

Parlamenterlerimizin ülke dışındaki Avrupa Kon
seyi, Ortak Pazar vs. gitmeleriyie ilgili Sayın Sena
to ve Meclis Başkanları... 

BAŞKAN — Kabul edildi efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Efendim Senato... 

BAŞKAN — Senatoda kabul edildi. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — Se
nato kabul edilmiş, Miîet Meclisi Bütçesiyle ilgili 
önerge maalesef işleme konuimarmş, Bana arkadaş
larım böyle bildirdiler. Oysa ki, ben önergeyi bizzat 
Başkanlığınıza sunmuştum efendim, arkadaşlarım im
zalamıştı. O hususu zapta geçmesi açısından bilgileri
nize sunuyorum efendim. Çünkü, bir ikili işlem do
ğuyor. Senatoda sayın senatörlerin yurt dışına çık
masında bir başka uygulama getirilmiş oluyor, mil
letvekilleri için bir başka uygulama getirilmiş olu
yor. Halbuki, birliği sağlamak için birlikte önerge 
vermişlerdi sayın senatörler. Bunu Saym Başkanlı
ğın bilgilerine sunuyorum. Bir hata olmuş yahut 
önerge kaybolmuş efendim. 

Bunu bilgilerinize sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bize intikal etme

diği için muamele yapamadık, Keyfiyet bu suretle za
bıtlara da geçmiş oldu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — Te
şekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin görüşmesine, biraz 

evvel arz ettiğim gibi devam ediyoruz. Söz isteyen sa
yın temsilcileri arz ediyorum: Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Saym Veli Uyar var. Başka grup 
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adına söz isteyen temsilci yok. Kişisel olarak da şu 
anda söz istemiş başka sayın üyemiz yok. 

Sayın Veli Uyar, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına, buyurun efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU ADI
NA VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Gecenin geç saatinde Sayıştay Başkanlığının 1978 
yılı Bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punun görüşünü arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Bu nedenle hepinizi saygıyla selâmlarım. 

Dünyada hemen her devlet, idarenin eylem ve 
İşlemlerini denetlemek üzere çeşitli organlar kurmuş
tur. Bizde de mali işlemlerin denetlenmesi için Sayış
tay kurulmuştur. 

100 yılı aşkın bir geçmişi olan Sayıştayımız, bu 
müddet içerisinde kuruluş ve görevlerinde bazı deği
şikliklere tabi tutulmuş ve 1961 Anayasamızla Ana
yasamızın 127 nci maddesinde görev ve yetkileri be
lirtilen Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı bir Anayasa 
kuruluşu haline getirilmiştir. 

Anayasamızın 127 nei madesinde görev ve yetki
leri belirtilen ve 832 sayılı Kuruluş Kanununda; genel 
ve katma bütçeli dairelerle bu daireler tarafından 
sermayesinin yarısı veya yarısından fazlasına katıl
mak suretiyle kanılan sabit ve döner sermayeli veya 
fon şeklinde kurulan kurumların gelir ve giderleriyle 
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denet
lemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargıla
mak yoluyla kesin hükme bağlamak, kesin hesap 
kanun tasarıları bakında uygunluk bildirimi düzenle
mek, devlet mallarıyla genel ve katma bütçeli dai
reler dışında denetime giren diğer idare ve kurumla
rın bir yıllık hesaplarının inceleme sonuçları hakkın
da rapor düzenlemekle Sayıştayımız görevli kılınmış
tır. 

832 sayılı Kuruluş Kanununda organları, denetim 
ve yargılama yöntemleri ve etkinliği belirtilen Sayış
tayımız; Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Devlet 
harcamalarının kanunlara uygunluğu, yatırımlara ait 
sözleşmelerin plan ve programlara mutabakat, kadro 
dağıtımının hizmet verimliliğini artırıcı yönde olup 
olmadığının saptanması yönünde hakikaten etkin bir 
rol oynuyor mu?... 

Kamu gelirlerinin tahsilinden öte, yaygın kanaat 
olarak zihinlerde yerleşen vergi kaçakçılığının önlen
mesinde Sayıştayın irşat ve ikazları nelerdir?... 

Sayıştay tarihi geleneklerinden sıyrılıp, 832 sayılı 
Kanunda öngörülen yukarıda değindiğimiz konular-

î da denetim ve yargılama noksanlıklarım giderici ted
birleri süratle almalı ve denetleme, uygulama alanın
da almış olduğu ve almakta olduğu kararları Meclis
lere süratle aktarmalıdır ki, bu denetimini daha iyi 
yapmış olsun. 

Meclislerde kendi adına denetleme yapan Sayışta
yın, bu kararlarının sonuçlarını sıkı takip etmelidir 
ki, Sayıştaym Anayasamız ve diğer kanunlarda veri
len büyük görevinin etkinliği anlaşılsın. 

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netleme, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama 

1 yoluyla kesin hükme bağlamakla görevli bulunduğu
na göre, bu büyük görevin ifasında herhangi bir te
reddüde yer verilmeden Sayıştay raporlarının ve ke
sin hesap kanunları hakkındaki genel uygunluk bildi
rimlerinin meclislerimizce de süratle incelenmesi ge
rekmektedir. 

Meclislerimiz her yıl bütçelerle verilen milyarla
rın, özellikle yatırım harcamalarının başarı derecele
rinin bölgelerarası dengeli kalkınma felsefesine ne 
ölçüde katkısı olduğunun öğrenilmesi, Sayıştay rapor
larının süratle tetkikinden anlaşılacaktır. 

Sayıştay Kuruluş Kanunu yukarıda arz ettiğim 
hususların sağlanmasında, denetim ve karar organla
rına geniş yetkiler tanımıştır. Ne yazık ki, Sayıştayı
mız ve Meclislerimiz de, idare de bu lâzımiyeye ge
reken ölçüde uymamaktadırlar. 

Bir misal vermek gerekirse, malî konularda idare
lerin hazırlayacağı yönetmelikler, Sayıştaym istişari 
görüşü alınmadan yayınlanamayacağ-., dolayısıyla yü
rürlüğe konamayacağı kanun hükmü olduğu halde, 
son günlerde idarelerin çıkarmış olduğu bazı yönet
meliklerin Sayıştaya dahi sorulmadan yayınlandığı mü
şahede edilmektedir. 

B'r misal vermek gerekirse, örneğin Demire! Hü
kümetinin ısrarla propagandasını yaptığı Yakacak 
Zammı Yönetmeliği ile Çalışma Bakanlığı Teftiş Ku-

ı rulu Yönetmeliğinin keyfi tadilinde Cephe Hükümet
lerinin kanunlara ne ölçüde saygılı olduğunun delili
dir. 

Millet Parasının Millet adına denetim yetkisi 
Türkiye Büyük Milet Meclisinindir. Ayrıntılı İncele
meleri ve ihtisası gerektirmesi nedeniyle bu denetim 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay tarafın
dan yerine getirilir. Bu niyabet ancak ve yalnızca Sa
yıştaya tanınmıştır. Sonuçları, genel uygunluk bildi
rimleri ve önemli konularda ayrı raporlar halinde Ya
sama Meclislerinin bilgisine sunulur. Halbuki, soram-

j luîarm hesap ve işlemlerinin yargılama yoluyla kesin 
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hükme bağlanması, Sayıştay'ın Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına yapacağı denetimi doğrudan etkiler. 
Bir bakıma bu, denetimin hazırlık safhasını teşkil 
eder. 

Anayasa Mahkemesinin, 838 Sayılı Kanunun 45 
nci Kirdesinin son fıkrasının iptalinden sonra, Sayış-
teydan sâdır olacak kesin hüküm aleyhine Danıştay'a 
baş vurulabileceği kanaati belirmiştir. Bu suretle Sa
yıştay denetiminde, Danıştay içtihatma tabi bir ku
rum haline gelecek, bunun sonucu olarak, idarenin 
gelir, gider ve mallarının Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetlenmesinde Anayasa koyucusunun sa
dece Sayişîay'a tanıdığı niyabet bir ölçüde Danıştay'a 
teşmil edilmiş olmaktadır. 

Bu itibarla, Anayasamızın 127 nci maddesinin bu 
konuya ilişkin olarak. Anayasa koyucusunun amacı
na uygun bir şekilde, Sayıştay'ca sorumluların hesap 
ve işlemleri hakkında verilen kesin hükümler aleyhi
ne başkaca bir mercie baş vurulamayacağını öngö
ren bir fıkranın eklenmesi uygun olacaktır. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre, birkaç yıldan 
beri bu konu hakkında bütün partiler ortak görüşe 
sahip bulunmakta iseler de, bugüne kadar bir faali
yete geçilmemiş ve sonuç alınmamıştır. 

Anayasamızın 127 nci maddesinin son yorumu ile 
hukuk alanında ortaya çıkması kaçınılmaz olan ih
tilâflara meydan vermeden, söz konusu değişikliğin 
bir an evvel gerçekleşmesi zorunludur. Meclislerimize 
bu konuda büyük görev düşmektedir. 

Sayın senatörler; 
Sayişiaymtrzm iş yükü ve 1978 yılı bütçesindeki 

ı akamla?, cetvellerde açıkça görülmektedir. Burada, 
Sayşştayin 1977 yılı Bütçesine nazaran 14 küsur mil
yon liralık bir artış görülmektedir. Bu İse, Sayıştay 
Bütçesinin, İ977'ye nazaran % lO'hık bir artışım ifade 
etmektedir. Bu artışlardan büyük kısıra, personel gi
derlerindeki artışlar, yeni ahnacak denetçilerin aylık 
ve yolluklarına taalluk etmekte ve büyük bir kısmı da 
Sayıştay'ın kurmakta olduğu bilgi işlem merkezinin 
ödeneğini teşkil etmektedir. 

1977 yılında, bu bilgi işlem merkezi için gereken 
akreditif açtırılmak İçin para Merkez Bankasına ya-
ünîdığı halde, transfer yapılamadığı için, o yıl öde
nek iptal edilmiş, eski deyimiyle yanmış, yeni yıl büt
çesinden bu iş için aynca bir ödenek talep edilmiş
ti ' , 

Bu duruma göre, Sayıştay'ın hazırlamış olduğu 
bütçesinin bir tutum içerisinde, tasarruf içeriği zihni
yetiyle hazırlandığı ve bilhassa yeni alınacak denetçi-

j lerhfîîzin yetiştirilmesi konusunda ödenekler ayrıldığı 
müşahade edilmiştir. Bu durumda artışın fazla bir-
şey ifade etmediği görülmektedir. 

I Bütçemizin, Sayıştayıımza ve milletimize hayırlı 
olmasını diler hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Uyar. 
Başka söz isteyen grup temsilcisi yahut salısı adı

na söz isteyen sayın üyemiz var mı efendini?... Yok. 
Sayın Çe'lkbaş, usulüne uygun bir yazdı soruda 

bulunmuştur. Zannedersem iki soru vardır; okuna
caktır. Daha evvel yetkililere sunulmuştur; tetkik et
mişlerdir. Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunuyoruz 
eıendİm, 

Sayın Başkanlığa, 
Som : 1. Kesin hesap kanun taşanları, Sayıştay' 

ca Anayasanın 128 nci maddesine göre, zamanında 
I Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmekte midir?... 

2. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu
lunan kesin hesap kanunları hangi yıllara aittir?... 

Cumhurbaşkanınca SÜ. 
Fethi Çelîkbaş 

j BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Alpaslan, 
j buyurun efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Sryıştay Sayın Başkam cevap verecek efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayıştay Başkanvekili Saym Vasfi îlter, buyuran 

efendim. 
SAYIŞTAY BAŞKANVEKİLİ VASFİ İLTER — 

Sayın Başkan, saym üyeler; 
Sayın Fethi Çelikbaş'ın sorularının cevaplarını arz 

ediyorum : 
Kesin hesaplarımız, 1968'den 1972'ye kadar Yüce 

Meclise arz edilmiştir. Bunların" kanunlaşması için de 
kurulmuş olan Sayıştay Komisyonuyla şahsen temas
ta bulunmaktayım. Programlaşıyor, huzurlarına arz 
edilecektir. 

| 1972 senesinden bir saymanlığın ve Hazine hesabı-
j m henüz Maliye Bakanlığından alamadık; tak'p edi

yoruz. Yine, 1973'de 11 hesabı alamadık, takip ediyo
ruz. Dolayısıyla, 1974 ve 1975 yıllan hesaplan da 
elimizdedir, takip etmekteyiz. Tamamladıkça Yüce 

j Meclise arz edeceğiz efendim. 
Teşekkür ederim. 

i BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Efendim, Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin görüşül

mesi bitmiştir. Bölümlerine geçilmesi hususunu oyla-
] nmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen-
| îer... Kabul edilmiştir. Bölümler okunup oyîanacak-
| tır» 
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Saiyıştay Bütçesi 

Bölüm 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 İnceleme, yargı ve karar hiz
metleri 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

54 756 000 

Bölüm l i r a 

97 688 000 

1 100 000 
900 Hizmet programlarına dağıtı

lamayan transferler 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayıştay Bütçesinin görüşülmesi bitmiştir. 
Sayın üyeler, programımızdaki görüşülmesi gere

ken bütçelerin tamamı görüşülmüştür. Bu sebeple ça
lışmalarımız sona ermiştir. 

Bugün, 8 Şubat 1978 Çarşamba günü saat 09.30'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01.55 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Cumhuriyet Senatosu emniyet mensupla
rı ve sağlık personeline dair soru önergesi ve Cum
huriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay'ın yazılı cevabı. 
(7/863) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların C. Senatosu Başkanlığınca ya
zılı olarak yamtlanmasına ön olmanızı saygıyla rica 
ederim. 

Erzincan 
Niyazi Ünsaî 

Sorular : 
1* C. Senatosu Başkanı Saym Ataîay, C. Sena

tosuna aldığı koruma polislerinin Karsîı hemşehrile
rinden seçildiğini söylediler. 

C. Senatosu Başkanlığının tarafsızlığını zedeleye
cek bu açıklamanın sonucunu izlemek ve gerekli iç
lerde bulunmak için hemşehri oldukları gerekçesiyle 

Senatoya alınan polislerin isimlerinin verilmesini is
tiyorum. 

2. C. Senatosu Sağlık İşleri kadrolarında, 
4 eczacı 

11 eczacı kalfası 
olduğu görülmektedir. Mecliste ilaç yapımı ve ilaç 

kullanma ile ilgili hizmetler yapılmadığına göre bu 
kadar eczacının hangi hizmetlerde kullanıldığının bil
dirilmesini. 

Yine aynı bölüm kadrolarında, 
6 hemşire 
7 sağlık memuru 

7 laborant (biyokimya teknisyeninin olduğu gö
rülmektedir.) 

Bu bölümde de yataklı tedavi ve ilaç yapımı söz 
konusu olmadığına göre, 7 sağlık memuru, 6 hemşi
re hangi yataklı hastaya hizmet etmektedir. Ayrıca 
biyokimya laborantları hangi kimyasal işlemlerle han
gi hizmetleri yapmaktadırlar. Bunların yazılı olarak 
bildirilmesini rica ediyorum. 

— 157 



C. Senatosu B : 25 7 . 2 . 1978 O : 3 
Sayın Niyazi Unsal 

C. Senatosu Erzincan Üyesi 
ligi : C. Senatosu Başkanlığına 1 . 2 . 1978 gün ve 7/863 sayı ile verdiğiniz yazılı soruya cevaptır. 

Cevap : 1 
31 . 1 . 1978 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde görevli polis memurlarının adla

rı, doğum yerleri ve tarihleri ile Cumhuriyet Senatosundaki göreve başladıkları tarihler aşağıda gösteril
miştir, 

Sıra No< 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Adı ve Soyadı 

Ali Amınyay 
H. Hüseyin Satıoğlu 
Kemal Bahar 
Şükrettin Kartal 
A. Osman Başak 
Mehmet Dikenoğlu 
Süleyman Bektaş 
Abdulkadir Taday 
Salim Mertoğlu 
Osman Uğurlu 
İlhan Aytekin 
Erdoğan Evren 
Cezair Aslantaş 
Metin Güneş 
Abdurrahman Ergün 
M. Sıddık Parlak 
Çoydar Kaya 
İsmail Güler 
Yusuf İnal 
Tahsin İlhan 

Doğum 
yeri 

Sütçüler 
Çankırı 
Sürmene 
Karacabey 
Kütahya 
Kalecik 
Çorum 
Elazığ 
Mecitözü 
Kayseri 
Niğde 
Posof 
Çıldır 
Sakarya 
Posof 
Kağızman 
Arpaçay 
Manisa 
Konya 
Afyon 

Doğum 
tarihi 

1939 
1933 
1934 
1938 
1942 
1928 
1932 
1934 
1933 
1932 
1947 
1949 
1945 
1943 
1947 
1947 
1951 
1942 
1947 
1943 

Atanma tarihi 

28 . 2 .1973 
28 . 2 .1973 
28 . 2 .1973 
21 . 4 .1973 
2 1 . 4 .1973 
28 . 2 .1973 
28 . 2 .1973 
28 . 2 .1973 
28 . 2 .1973 
28 . 2 . 1973 
2 8 . 7 .1977 
28 . 7 .1977 
25 . 7 .1977 
2 8 . 7 .1977 
2 8 . 7 . 1 9 7 7 
29 . 7 .1977 
29 . 7 .1977 
1 . 8 . 1 9 7 7 

11 . 8 .1977 
22 . 8 .1977 

Cevap : 2 
Cumhuriyet Senatosu Sağlık İşleri Müdürlüğü kadrosu aşağıda gösterilmiştir. 

Kadrosu Adedi 

Sağlık İşleri Müdürü 
Müşavir (Hekim) 
Doktor (Biyokimya Mütehassısı) 
Eczacı 
Hemşire (Sağlık Koleji Mezunu) 
Sağlık Memuru 
Laborant (Biyokimya Teknisyeni) 
Memur 
Sekreter Daktilo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Listenin tetkikinden anlaşılacağı gibi laboratuvar için 3 adet personel öngörülmüş olup halen bu labora-
tuvaruı kuruluş hazırlığı yapılmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

25 NCÎ BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1978 Sah 

Saat : 9.30 

I 
A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRLAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1 /52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





1 9 7 8 Y ı l ı 
Bütçe K a n u n u T a s a 

ve 

Bütçe Karma Komisyonu R 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/52 
Karar No. : 20 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1978 mali yılı Genel ve Konsolide Bütçe kanunu tasarısı ve ekleri, milli bütçe tahmin raporu ile birlikte 30 , 11 . 1977 
lisine sunulmuş ve Millet Meclisi Başkanlığınca 20 . 1 . 1978 günü Komisyonumuza havale buyrulmuştur. 

20 Ocak 1978 Cumartesi günü başlayan Komisyon çalışmaları aralıksız ve yoğun bir biçimde sürmüştür. Değerli komisyon 
ni bir biçim verilmeye çahşılmıştrr. 2 Şubat 1978 tarihine kadar sürmüş olan görüşmeler sırasında, Bütçe kanunu tasarısının tü 
lerde bulunmuşlar, görüş ve düşüncelerini belirtmişlerdir. Tasarının maddeleri üzerinde de aynı şekilde söz alan senatör ve 
ekonomisi üzerindeki önemli rolünün bilinci içerisinde görüş ve dileklerini açıklamışlardır. 

Sayın üyeler, Devlet bütçesinin daha mükemmel bir şekilde çıkması için Anayasanın 94 ncü maddesi ile kendilerine ver 
gözeterek hızh ve verimli bir çalışma temposunu sürdürmüşlerdir. Bu hızlı ve yoğun çalışmalar sırasında gerek müzakerele 
kin çabaları ve gerekse Komisyonumuzdaki çalışmaları için Maliye Bakanlığının, Devlet Planlama Teşkilatının elemanlarına ve 
kür etmeyi borç biliriz. 

Karma Komisyonumuzda, geceli gündüzlü süren inceleme ve çalışmaları izleyen ve bunları kamuoyuna ileten basın ve yayın 
ve yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. 

1978 mali yılı genel ve konsolide Bütçe kanunu tasarısı ve milli bütçe tahmin raporuna ilişkin, kısa açıklamalardan sonra; 
ma bütçeli idareler bütçelerine ait raporlarda ayrıntılı olarak yer alan konulara tekrar girmeden, 1978 mali yılı konsolide De 
leklerimizi özetle sunmaya çalışacağız. 

Bu bölümde 1977 yılında ekonomimizin genel durumu, anaçizgileriyle ve kısa sayısal göstergelerle belirtilecek ve geçtiğim 
çesi uygulaması hakkında bilgi sunulacaktır. Gelir bütçesinin incelenmesinden sonra da Komisyonumuzun di'cklerine yer verilec 

İçinde bulunduğumuz koşullar, iç ve dış ortam, izlenecek politikalar ve Komisyonumuzca kabul edilmiş bulunan 1978 ma 
şekli aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1978 mali yılında daha çok bütçe uygulamasına ilişkin politikalara önem verilecektir. Doğaldır ki uygulamaların özünde 
yer almaktadır. Devlet harcamaları sağlıklı kaynaklardan karşılanacak ve vergi denetimi daha etkili kıhnacaktır. 1978 mali 
anahatları ile; enflasyon hızının azaltılmasına, yatırımlara canlılık kazandırılmasına ve bütçe uygulamasının bir araç olarak el 
sına çalışmak biçimde özetlenebilir. 

Komisyonumuza sunulan, konsolide Devlet bütçesi kanunu tasarısı 260 milyar TL. sidir. Bunun 112 011 858 600 TL. sini 
ni yatırım, 82 767 341 400 TL. sini da transfer ödenekleri oluşturmakta idi. Komisyonumuzda yapılan değişiklikler ve rapord 
tilerden sonra konsolide bütçe rakamı 264 814 017 300 TL. si olmuştur. 



— 4 — 

1978 mali yılı Bütçe kanunu tasarısıyla, 256 206 924 450 TL. si olarak Hükümetçe sunulan genel bütçe başlangıç 
lerden sonra ve sonuçta yapılan 5 001 770 828 TL. lik ekleme ile 261 208 700 278 TL. si ve 45 117 441 000 TL. sı olar 
Komisyonumuzdaki ilâve ve kesintilerden sonra 46 069 519 450 TL. sı olmuştur. 

Bu aşamalardan sonra, 264 814 017 300 TL. sına ulaşmış bulunan konsolide Devlet Bütçesi rakamı, Hükümet tekli 
de |% 17,3'lük artışları ifade etmektedir. 

Öte yandan 1978 mali yılı Gelir Bütçesine ilişkin açıklamalar raporun gelir bütçesi bölümünde sunulmuştur. 

Milli Gelir ve Üretim : 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde gayrisafi milli hasılanın artış hızı ortalama % 7.9 olarak öngörülmü 
altında kalınmış olup, Devlet İstatistik Enstitüsünce 9 aylık verilere göre hazırlanan milli gelir hesaplarında 1977 yıl 
olarak saptanmıştır. Bu oranlara göre GSMH'nın 1977 yılında cari fiyatlarla, 817,4 milyar, 1968 yılı fiyatları ile de 205, 

Başlıca sektörlere göre son üç yılı kapsayan milli gelir tahminleri ve gelişimleri aşağıdaki gibidir. 

1968 yılı fiyatları ile gelişme hızları 

Sektörler 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat sanayii 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Dış alım gelirleri 
GSMH 

1968 yılı faktör fiyatları ile 
(Milyar TL.) 

1975 

39,7 
35,6 
10,3 
16,3 
8,3 
3,6 

181,4 

1976 

42,7 
39,3 
11,2 
17,9 
9,0 
2,5 

195,3 

1977 

42,7 
42,4 
11,8 
19,2 
9,6 
1,9 

205,1 

Gelişme hızları 

1975 

10,9 
9,0 
8,5 
8,1 
9,0 

— 24,2 
80 

d%) 

1976 

7,6 
10,3 
8,3 
9,7 
8,5 

— 29,8 • 
7,7 

1977 

0 

7 
7 

— 2 
5 

Yatırımlar : 

Î977 yılında cari fiyatlarla 196.498 milyon TL. sı civarında bir toplam sabit sermaye yatırımlarının gerçekleşmesi ö 
yon TL. lik bölümünü, yani |% 54,1'ini kamu kesiminin yatırımları oluşturmaktadır. Genel ve katma bütçe yatırımları i 
miktarı cari fiyatlarla 52.285 milyon TL. sidir. Toplam kamu yatırımları içinde genel + katma bütçelerin payı •% 49,1, d 
ve mahalli idarelerinki ise x<fc 4,9 olmaktadır. 
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İstihdam : 

1977 yılında toplam işgücü talebinin 14 897 bin, toplam işgücü arzının ise 16 380 bin kişi dolayında gerçekleşeceği 1977 yılı 
tür. Bu duruma göre, tarımda en faal mevsim işgücü fazlasının da eklenmesiyle toplam işgücü fazlası 2,183 bin kişi olmakta 
oranına tekabül etmektedir. 

Temmuz 1977 sonuna kadar yurt dışına giden kadın + erkek işçi sayısı 9,426'dır. Bu rakam geçen yılın aynı dönemi son 
1978 yılı için öngörülen toplam işgücü arzı 16,411 bin, toplam işgücü talebi ise 14,957 bin kişidir. 
Son iki yıl için, istihdama ilişkin sayısal göstergeler karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir. 

(15 - 64 yaş, kadın + erkek) 
(Bin kişi) 

Fark 
1976 1977 (%) 

Toplam işgücü arzı (a) 15 990 16 380 2,4 
Toplam işgücü talebi 14 621 14 897 1,9 
Toplam işgücü fazlası 2 079 2 183 5,0 
İşgücü fazlası oranı (%) 13,01 13,33 — 

(a) Ordu, Jandarma ve yurt dışına gönderilen işgücü düşülmüştür. 

Fiyatlar : 

Toplam eşya fiyatları genel endeksinde; 1975 yılında, 1963 yılı fiyatları ile bir önceki yıla göre ortalama c/c 10,1 oranında 
ise yine 1963 fiyatları ile bir önceki yıla göre görülen artış ortalama % 15,6'dır. Sözkonusu artış 1977 yılında, 12 aylık döne 
tadır. 
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Toptan eşya fiyatları genel endeksi ile Ankara ve istanbul İllerindeki geçinme endeksleri son üç yıl için 1963 yılı fiy 

(1963 = 100) 
Toptan eşya 

fiyatları Ankara İstanbul 
genel endeksi geçinme endeksi geçinme endeksi 

343,2 331,4 365,8 
396,6 385,9 429,6 
494,4 472,8 541,3 

Para ve Kredi : 

1977 yılı Kasım ayı sonunda para arzı 1976 yılı sonuna oranla % 29,8 artarak 196 666 milyon TL. olmuştur. 
Merkez Bankası kredileri 1977 yılı içinde % 81,2 oranında artmış, yıl sonunda 175 442 milyon TL.'sma ulaşmıştır. B 

55 866 milyon TL.'sı özel kesime kullandırılmıştır. 

1977 yılı Kasım ayı sonunda 216 748 milyon TL. olan Banka kredilerinin, 149 196 milyon TL.'sı muhtelif kredi, 67 
verilmiştir. 

1977 yılı sonunda emisyon, önceki yıl sonuna oranla <Vf 49,6 artarak 77 881 milyon TL.'sı olmuştur. 

Ödemeler Dengesi : 

1977 yılı sonu gerçekleşmelerine göre ithalatımız 5 795,6 milyon dolar olmuştur (*). Bu rakam geçen yıla göre % 13 
yıllık olarak 1977'de bir önceki yıla göre % 10,4 azalarak 1 752,9 milyon dolar şeklinde gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 
4 042,7 milyon dolar olmuştur. 

1977 yılının 11 aylık dönemi sonunda 909,6 milyon dolarlık işçi dövizi gelmiştir. 
Döviz rezervlerimiz 1976 yılı sonunda 1 080,0 milyon dolarken, 1977 sonunda 541,5 milyon dolara düşmüştür ki, bu b 

azalmanın ifadesidir. 

1975 (12 aylık ortalama) 
1976 (12 aylık ortalama) 
1977 (*) 

(*) 12 aylık geçici 

(*) Aralık ayı ithalat rakamı geçicidir. 
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Gelir Bütçesi : 

1978 mali yılı gelir bütçesinin yapısı hakkında fikir edinmek üzere Genel Bütçe Gelirlerinin geçmiş yıllar uygulama sonu 
Planlı dönemde kalkınma planlarında 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 
tabloda cari fiyatlarla Milli Gelir, Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin miktarları gösterilmiştir. 

GSMH Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirleri 
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) 

Genel Bütçe Genel Bütçe 
Yıllar GSMH gelirleri vergi gelirleri 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 (*) 

66 801.4 
71 312.8 
76 726.3' 
91 419.0 
101 408.6 
112 493.4 
124 892.9 
147 776.1 
192 602.3 
240 809.2 
309 829.4 
427 097.5 
535 711.0 
670 037.8 
817 400.0 

11 480.0 
12 183.3 
12 911.0 
15 082.4 
18 080.9 
19 878.8 
22 456.7 
31 293.7 
39 412.8 
46 317.0 
57 854.1 
69 462.8 
104 800.6 
138 589.3 
188 530 3 

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 
95 008.7 
126 122.9 
172 470.5 

(*) Geçici tahmin 
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1977 mali yılının bugüne kadar 9 aylık uygulama sonuçları alınabilmiştir. 1976 mali yılımn aynı dönemine göre g 
lerinde ise ı% 32,7 artış kaydedilmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

1976 ve 1977 mali yıllarının (Mart - Kasun) 9 aylık dönem tahsilatınm karşılaştırılması. 

(Milyon TL.) 
Artış 

Gelirin Çeşidi 1976 yılı 1977 yılı miktarı 

Genel bütçe gelirleri 99.493.4 130.410.0 30.916.6 
a) Vergi gelirleri 90.506.6 120.154.9 29.648.3 
b) Vergi dışı Nor. Gel. 7.587.9 9.468.1 1.880.2 
c) Özel gelirler ve fonlar 1.398.9 787.0 —611.9 
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Vergi gelirlerinin GSMH içindeki payı olarak tasarlanan vergi yükü, planlı dönemde genellikle artış göstermiştir. Bu d 
yüme ve bünye değişmesinin yanında, 1970 yılına kadar süren devamlı bir vergi reform hareketi sonucunda ve son bir kaç y 
mıştır. Vergi yükündeki gelişmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Vergi Yükü 
(Milyon TL.) 

Gayrisafi Vergi yükü 
Yıllar Milli hasıla (*) Vergi gelirleri (%) 2/1 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

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 
535.711.0 
670.037.8 
817.400.0 (**) 

8.424.0 
9.292.0 
10.294.6 
12.464.0 
14.882.4 
16.239.4 
19.114.0 
23.002.9 
31.424.4 
39.012.9 
51.957.8 
65.156.5 
95.008.8 
126.122.9 
172.470.5 

12,6 
13,0 
13,4 
13,6 
14,7 
14,4 
15,3 
15,6 
16,3 
16,2 
16,8 
15,2 
17,7 
18,8 
21,1 

(*) Alıcı fiyatlarıyla 
(**) 9 aylık verilere dayanılarak DİE'ce yapılan geçici tahminlere göre. 
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1978 Yılı Gelir Bütçesi : 

1978 mali yılı Bütçe kanunu tasarısına ekli (B) cetvelinde yer alan gelir tahminleri ile Komisyonumuzca bu tahminler 
aldığı son şekil 1977 yılı Bütçesi ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Müyon TL.) 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi gelirleri 
— Gelirden alınan vergiler 
— Servetten alman vergiler 
— Mallardan alınan vergiler 
— Hizmetlerden alınan vergiler 
— Dış ticaretten alınan vergiler 
Vergi dışı normal gelir. 
— Kurumlar hasılatı ve Devlet payları 
— Devlet patrimuvanının gelirleri 
— Faizler, taviz ve ikraz, geri alınanlar 
— Cezalar 
— Çeşitli gelirler 
Özel gelirler ve fonlar 
— Özel gelirler 
— Fonlar 

Toplam 

1977 bütçe 
tahmini 

172.470.5 
89.300.0 

2.060.0 
32.511.0 
18.419.0 
30.180.5 
14.658.8 
2.059.8 
2.906.0 
1.855.0 
1.128.0 
6.700.0 
1.401.0 

900.0 
501.0 

188.530.3 

1978 bütçe 
teküfi 

222.370.0 
116.700.0 

2.600.0 
42.160.0 
23.850.0 
37.060.0 
15.528.3 
1.420.3 
3.988.0 
2.190.0 
1.430.0 
6.500.0 
2.808.6 

601.0 
2.207.6 

240.706.9 

Bütçe Karm 
Komisyonun 
da 

ve 

— 

— 

yapılan 
ilave 
tenzil 

5.801.8 
— 
— 
— 
— 

5.801.8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

800.0 
— 

800.0 

5.001.8 

1978 mali yılı Bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanılmıştır. 

1. — 1977 mali yılının uygulama sonuçları, 
2. — Geçen yıllar tahsilatlarında kaydedilen gelişmeler, 
3i — 1978 yılında milli gelirde meydana gelecek artışlar, 
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4. — 1978 yılında yapılması öngörülen ithalat hacmi, 
5. — Vergi kapsamına giren maddelerin 1978 yılı üretim ve tüketim tahminleri, 
6. — 1978 yılı istihdam hacmi, 
7. — Genel olarak dünya ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar. 
1978 mali yılı Bütçesi gelir tahminlerinin dayanağını teşkil eden ve yukarıda belirtilen kaynaklara ait bilgiler de gözönü 

alan miktarların yerinde ve tutarlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Öte yandan gelir kalemlerine ait madde gerekçelerinde 1978 mali yılı gelir tahminlerinin ne şekilde yapıldıği her gelir kalem 

mış bulunmaktadır. Madde gerekçelerindeki açıklamalardan, gelir tahminlerinin samimi ve objektif olarak yapıldığı ve kabu 
dır. 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, Komisyonumuz çalışmaları sırasında ithalat damga resmine 5 801 770 828 lir 
800 000 000 milyon lira indirilmiştir. Komisyonumuzca yapılan bu ek ve indirimden sonra 240 706 929 450 lira olara 
leri 245 708 700 278 lira olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıdaki genel açıklamalarımızdan sonra 1978 Mali Yılı Bütçesinin anayapısını bozmadan Komisyonumuzca yapılan ekl 
miştir. 

Komisyonca 
Eklenen Düşülen 

Cumhuriyet Senatosu — 510 000 
Millet Meclisi — 59 501 000 
Danıştay Başkanlığı 2 250 000 — 
Tapu ve Kadastro Gn. Md. 100 000 000 — 
Adalet Bakanlığı 147 160 000 — 
içişleri Bakanlığı — 137 000 000 
Maliye Bakanlığı 26 747 442 000 100 000 000 
MiUİ Eğitim Bakanlığı 660 130 000 — 
Ticaret Bakanlığa ' * 8 500 000 — 
Gıda - Tarım ve Hay. Bakanlığı — 4 850 000 
Çalışma Bakanlığı 49 500 000 — 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı — 12 172 552 000 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 280 000 000 — 
tmar ve îskan Bakanlığı 916 000 000 — 
Köy işleri ve Koop. Bakanlığı 1 500 000 000 — 
Toprak ve îskan İşi. Gn. Md. 150 000 000 — 
Orman Bakanlığı 265 000 — 
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Komisyonca 
Eklenen Düşülen 

Kültür Bakanlığı 
işletmeler Bakanlığı 
Yerel Yönetim Bakanlığı 
Toprak ve Tarım Reformu Müst. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
îkt. ve Tic. İlimler Akademileri 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
DSt Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 

14 000 000 
125 000 000 
90 000 000 

15 000 000 
140 950 000 
58 950 000 
34 250 000 
74 250 000 
27 500 000 
50 910 000 
36 000 000 
9 500 000 
21 940 000 
10 000 000 

500 000 
1 000 000 
22 500 000 
1 750 000 

2 310 000 000 
500 000 000 

2 000 000 
74 790 000 

15 000 C00 

Komisyonumuzca benimsenmiş bulunan yukarıdaki düşürme ve eklentilerin enflasyon hızının azaltılmasın daki mücad 
sına özen gösterilmiştir. Bu nedenle zorunlu ekler dışındaki harcamalarda ekonomik istikrarın sağlanmasına yardımcı olac 
miştir. 

Öte yandan, 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısına girmesinde yarar gördüğümüz «Yürütülen hizmetin gelişme durumu el 
tanbul, izmir, Bursa, Gaziantep, Mersin, Zonguldak, Samsun) içme, kullanma ve endüstri suyu projelerinin tamamlana 
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liraya kadar, ek ödeneğin, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin ilgili tertibine eklenmek üzere, Maliye Bakanlığı Büt 
hızlandırma fonu harcama kaleminden karşılanması» yönünde bir temenni kararı alınmıştır. 

Yüce Genel Kurulun olurlarına derin saygılarımızla sunuyoruz. 

Başkan 
Tekirdağ 

Y. Alpaslan 

Afyonkarahisar 
Muhalefet şerhim eklidir. 

K. Karaağaçlıoğlu 

Aydın 
Muhalefet şerhim eklidir. 

t C. Ege 

Bolu 
H. Karabörklü 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kırklareli 
M. D ede oğlu 

Niğde 
A. E. İleri 

Siirt 
M. N. Oktay 

Başkanvekili 
Trabzon 

H. Güven 

Ankara 
Muhalefet şerhim eklidir. 

S. Ataman 

Aydın 
M. Sökeli 

Çorum 
Muhalefet şerhim eklidir. 

A. Topçubaşı 

istanbul 
M.ı Tüzün 

Konya 
M. Abay 

Ordu 
t. Gürsoy 

Sivas 
A. Gürbüz 

Sözcü 
İstanbul 

S. Korum 

Ankara 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. K. Er kovan 

Balıkesir 
N. Cebe 

Denizli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

E. A. Şohoğlu 

izmir 
S. Genç 

Konya 
Y. Akıncı 

Ordu 
Muhalefet şerhim eklidir. 

B. Taranoğlu 
Sivas 

A. Köylüoğlu 

Kâtip 
Trabzon 

E. V. Suiçmez 

Ankara 
Muhalefet şerhim eklidir. 

y. Köker 

Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

Diyarbakır 
Af. Y. Göçmen 

Kars 
D. Araslı 

Konya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Zonguldak 

A. Menderes 

Samsun 
B. Cömert 

Tabii Üye 
S. Karaman 

Muhalefet şerhim ekidir. 
A. D. Yüce 

Adana 
M. K. Küçüktep 

Antalya 
Muhalefet şerhim 

K. Çakmak 

Bolu 
N. Akmand 

Erzincan 
N. Unsal 

Kars 
M. Şâmiloğ 

Manisa 
Muhalefet şerhim 

S. Oral 

Çanakkale 
O. Çaneri 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhim 

N., İlgün 
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Muhalefet Yazısı 

1978 Mali yılı bütçe kanun tasarısı, Adalet Partisinin de ortağı bulunduğu son koalisyon 
rafından gerçekçi, enflasyonu önleyici nitelikleri muhtevi, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınm 
bulunacak tarzida, usulü çerçevesinde hazırlanmış ve zamanında TBMM'ne tevdi edilmiştir. 

Mevcut tasarının enflasyonu önleyici karakterde olduğu, iktidar kanadı tarafından da Kom 
edilmiş ve yeni hükümetin bu tasarıya sahip çıkmak sebepleri arasında en mühim unsur olarak 

Ancak, Bütçe Karma Komisyonundaki görüşmeler sırasında iktidar kanadına mensup üyele 
değişikliklerle tasan; istikametinden saptırılmıştır. 

Yapılan ilave ve çıkartmaların sosyal ve ekonomik anlayışımıza ters düştüğü ve uygulama 
tasarının büyük değişikliklere uğrayacağının açıkça beyan edilmesi, bu değişikliklerin hangi is 
şeceğinin bilinememesi, 1978 Mali yılı bütçe kanunu tasarısına olumsuz oy kullanmamıza sebep 
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(A) CE1 

KURULUŞLAR (Hükümet teklifi 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Milli Eğitim. Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gida - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji îşleri Gn. Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

169 824 0C0 
1650 000 000 

57 180 600 
;153 544 C0Ö 

11 465 COO 
>1 785 886 000 

240 523 C00 
96 207 G00 

•100 386 C0Ö 
341 421 COÖ 

1 594 841 000 
764 443 0C0 

3 017 000 000 
52 860 COC 000 
.'2 105 110 000 
6 169 540 CC0 
4 283 935 000 
'I 738 847 000 

10.3 559 704 850 
124 977 176 000 

4 471 116 Cm 
'197 040 000 

7 894 750 000 
381 314 030 

4 946 058 COÖ 
319 621 000 
.. 177 100 O00 
'314 968 00Ö 

15 592 550 COO 

K O M 1 S Y 
Eklenen 

2 250 00O 

100 COO 000i 
147 160 000 

26 747 442 009 
660 130 COO 

8 500 00O 

49 500 000 

O N C A 
Düşülen 

510 000 
'59- 501 000 

'137 000 000 

'100 000 000 

4 850 000 

12 172 552 000 
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KURULUŞLAR Hükümet teklifi 

Turizm ve Tanıtma Bak ani 
İmar ve İskân Bakanlığı 

»ğ' 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Toprak vo İskân İşleri Gn. 
Enerji ve Tabüi Kaynaklar 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İşletmeler Bakanlığı 
Yerel Yönetim Bakanlığı 

Md. 
Bakanlığı 

906 388 000 
1 716 020 OCO 
7 732 133 OCO 

309 929 OÛÖ 
4 031 570 000 
1 157 057 000 

233 900 000 
1 120 402 000 

57 980 COO 
— 

+' 

Toplam 256 2(26 929 450 

K O M İ S Y O N C A 
Eklenen Düşülen 

280 000 000 
916 000 00Ö 

1 500 COO! OCO 
150 000 000 

265 000 

14 000 COO 

125 000 000 
+ 90 OCO OCO + 

30 790 247 000 •— 12 474 413 
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KATMA 

DAİRELER Hükümet teklifi 

Toprak ve Tarım Reformu M üst. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
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 
DSİ Genel Müdürlüğü 
Hudut ve SahMler Sağlık Gn. Md. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftikleri Gn, Md. 
DHM İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 

639 926 000 
739 710 000 

1 597 263 000 
'892 307 000 
818 900 000 
207 405 000 

1 353 430 OOÛ 
421 579 000 
574 143 000 
386 786 000 
376 318 000 
137 173 000 
160 637 000 
231 754 000 
440 718 000 
207 331 OOÛ 
.334 425 000 
107 990 000 
'34 159 000 

11 546 975 000 
19 203 258 003. 

127 330 000 
2 676 599 000 
l 232 542 000 

98 371 000 
462 617 000 

12 892 000 
194 903 000 

Toplam 45 117 441 000 

K O M İ S Y O N C A 
Eklenen Düşülen 

— 
15 000 000 

— 
140 950 000 
58 950 000 
34 250 »300 
74 250 000i 
27 500 000 
50 910 000 
36 000 000 

— 
9 500 000 

21 940 000 
10 000 000 

500 000 
1 000 000 

22 500 000 
1 750 000 

— 
310 000 00O 
500 000 000 

— 
— 

2 000 000 
— 
— 
— 

74 790 000 

15 000 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 

3 391 790 00» —. 15 OiOÖ, 000 = 



•GENEL BÜTÇE 

Hükümet teklifi 
Komisyonda ilave 

ı% 5 kesintiden muaf tutulan kuruluşlar 
Jandarma Genel Komutanlığı Remo ödenekleri 
Milli Savunma Bakanlığı Remo ödenekleri 

Komisyondaki ilaveden sonraki meblâğ 
<% 5 kesintiden muaf olan kuruluşlar toplamı 

Kesintiye tabi tutulacak miktar 

Genel bütçe kesintisiz 
f/o 5 (kesintiler toplamı 

Kesintiden sonraki mîktaı 

Hükümet teklifi 
Net artış 
<B) Gelir bütçesi 
İç istikraz 

Genel bütçe kesintili 

20 — 

241 500 000 
8 000 000 0:00 

+ 8 241 50Q OiOÛ 

+ 

— 

— 

+ 
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KATMA BÜTÇELER 

Hükümet teklifi 
Komisyonda eklenen 

Komisyondaki eklemeden sonraki meblâğ 
•r/c 5 kesinti tutarı 

Kesintiden sonraki miktar 

KONSOLİDE BÜTÇE 

Genel bütçe 
Katma bütçe 

Toplam 
Hazine yardımı 

261 2C8 700 278 
+ 46 069 519 45Ü 

307 278 219 728 
— 42 464 202 428 

264 814 017 300 

45 1.1 
+ 3 37 

48 49 
— 2 42 

46 06 





Toplam,: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 729 

1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rap 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-133/09016 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük MUlet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 30 . 11 . 1977 tarihinde kararla 
rısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 





MİLLİ BÜTÇE TAHMİN RAPORU 
1978 Yılı Programının hedefleri, ilkeleri, politika ve tedbirleri, ekonominin karşılaştığı sorunlar ile dış dünyadaki gelişme eğ 

zırlanmıştır. 
1978 Yılı Programı öncelikle ekonomik istikrar amacına dönüktür. Yatırım Maliye, para - kredi fiyat ve dış ekonomik il 

rilerek düzenlenmiştir. 
Fiyat istikrarı ve ödemeler dengesini olumsuz etkileyen talep şişkinliklerinin önlenmesine ve kamu tasarruflarının arttırılmas 

rilmiştir. 
Aynı anlayış içinde, kamu ve özel tüketim harcamalarının 1978 Yılı Programında öngörülen düzeylerde tutulması ve bu d 

temel amacıdır. 
1978 yılı için öngörülen kaynaklar - harcamalar dengesi 1977 yılı ile karşılaştırılmalı olarak aşağıda verilmiştir. 

1978 yılında gayri safi milli hâsıla için öngörülen artış hedefi yüzde 5,7'dir. Dış tasarrufların 1977 yılında 49 milyar 800 m 
170 milyon liraya düşürülmesi öngörülmektedir. Böylece toplam kaynakların yüzde 2,7 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 

1978 yılı için 1977 yılı fiyatları ile 208 milyar liralık sabit sermaye yatırımı programlanmıştır. 
1978 yılında toplam tüketimin yüzde 3,1, kamu tüketiminin yüzde 10,8. özel tüketimin de yüzde 1,5 oranlarının üzerinde art 

yılında toplam yurt içi tasarrufların yüzde 16,9 oranında artması ve toplam yatırımların yüzde 87,9'unu iç tasarruflarla ve yü 
şılanması sağlanmış olacaktır. 





GELİR BÜTÇESİ GEREKÇ 
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Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1977 bütçe. yatımda Gelir Vergisi tahsilatının 71 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçmiş y 

mili geflir seviyeleri; vergi gelinlerinin artırıimajsı konusunda alınan sağlıklı idari tedbirler, yaygın ve ısrarlı denetim ve v 
lir Vergisi tahsilatının 1978 yılında, 1977'ye göre c/( 30,4 nispetinde bir artışla 92 milyar 750 milyon lirayı bulacağı tahm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Bütçe 
Tahmini 

11 450,0 
14 200,0 
20 100,0 
30 000,0 
43 200,0 

G E R Ç E K L E Ş . 

Bir önceki 

Miktar 

11 663,3 
16 071,0 
22 431,9 
33' 626,5 
46 009,1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

yıla göre değ 
._ 

Fark 

2 119,0 
4 407,7 
6 360,9 

11 194,6 
12 382,6 

M E 

;işme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

• % 

22,2 
37,7 
39,5 
49,9 
36,8 

(977 63 265,0 71 100,0 (*) + 25 090,9 + 54,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici, tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülkemizdeki kallktnmıaya paralel olarak iş hacminde meydana gelen büyüme ve kurumlaşmamn artması gözönünde tutulara 

ic)77"ye göre % 33,7'liık bir artışla, 11 milyar 500 milyon liralık gelir elde edileceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Gelir 
2 750,0 
2 490,0 
3 850,0 
5 250,0 
7 200,0 
8 080,0 

5 BAL 5 
2 089,6 
3 082,8 
3 818,7 
5 247,1 
6 292,7 
8 600,0 (*) 

Saraç 
_L 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 
1 
2 

588,4 
993,2 
735,9 
428,4 
045,6 
307,3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

39,1 
47,5 
23,8 
37,4 
19,9 
36,7 

(*) '7 aylık gerçekleşmeye göre geçici .tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞ VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1977 Bütçe Kanunundla 700 milyon lira olanak yer alan bütçe tahmininin 400 milyon lira fazlası ile gerçekleşmesi bek 
1978 yılı, 5 yılık 2. genel beyan döniemıiıniın İkinci yılidır. 1977 yılında Verilen yeni beyannamelerle gayrimenkuierin 

G.K.A. Vergisinin matrahı, dtevıir ve tetmliik Ikonusu gayrimenkulun rayiç bedeli üle Emlâk Vergisi beyannamelerinde g 
Sadece bir yıl içiinde oritaya çıkacak fiyalt hareketleri söz konusu verginin matrahını fazlaca yükseltmeyeceğimden, 1978 
artışla 1 mıilyar 300 milyon lira gelir elde edileceği hasaplanmiiştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

150,0 
350,0 
390,0 
350,0 
500,0 
700,0 

—. 
Miktar 

270,6 
328,0 
357,9 
492,7 
684,4 

1 100,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

21,9 
57,4 
29,9 

134,8 
191,7 
415,6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

• % 

8,8 
21,2 
9,1 

37,7 
38,9 
60,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MALİ DENGE VERGlSÎ 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Mali Denge Vergisi Kanunu ite 1978 mali yılı içinde 11 milyar 150 milyon Mra tutarında gelir sağlanacağı tahmlin ediUır 

Vergisine tabî Konularda beklenen gelişmelere paralel olarak bu vergideki tahsilat artışmın 1977'ye göre % 31,2'ye ulaşacağı t 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER. (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bince 
Tahmini 

3 000,0 
1 536,3 
2 600,0 
3 500,0 
5 000,0 
8 060,0 

Miktar 

544,1 
1 989,1 
2 792,7 
4 149,6 
5 623,4 
8 500,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

544,1 
1 445,0 

803,6 
1 356,9 
1 473,8 
2 876,6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

— 
265,5 
40,4 
48,6 
35,5 
51,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : EMLAK VERGİSİ 

Kesim : I Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 bütçe yılı ikinci beş yıllık genel beyan döneminin ikinci yılıdır. Bu itibarla, 1977 yılında beyan edilen değerle 

yılında bitirilecek yeni inşaatlarla, gayriınlerıküilerin devir ve temliki nedenliyle alınacak yeni beyannameler ve kayıt dışı 
öngörülen artışın kaynağını teşkili etmektedir. 

Emlâk Vergisinden 1978 yılında 1977 yılı tahsilatına nazaran c/f 15,4'liik bir artışla 1 milyar 200 milyon lira gelir sağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

340,0 
325,0 
350,0 
450,0 
600,0 

1 400,0 

G E R Ç E K L E § M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

246,3 
252,8 
280,5 
344,1 
399,7 

1 040,0 (*) 

Fark 

51,2 
+ 6,5 
+ 27,7 
+ 63,6 
+ 55,6 
+ 640.3 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

17,2 
2,6 

10,9 
22,7 
16,1 

160,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye- göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MOTORLU KARA TAŞITLAR VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇL Sİ : 
Dahilde imal olunacak motorlu kara taşıtları mıiktan ile 1 yıllık bekleme süresini doldurmak suretiyle bedelsiz ithalat y 

rında beklenen artış ve tahsilatı artırıcı tedbirler gözönünde tutularak; 1978 mali yılı bütçe rakamının 1977 yılı tahsilat tahmi 
yon lira olacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

*) 7 a yhk 

Bütçe 
Tahmini 

185,0 
125,0 
350,0 
350,0 
350,0 
500,0 

gerçekleşmey 

G 

Bir 

Miktar 

111,9 
127,3 
187,4 
193,8 
245,9 
350,0 (*) 

e göre geçici 

E R Ç E K L E Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

Fark 

+ 7,3 
+ 15,4 
+ 60,1 
+ 6,4 
+ 52,1 
+ 104,1 

tahmin. 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

6,9 
13,7 
47,2 

3,4 
2;'),9 
42,3 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1977 yılında veriten yeni EmMk Vergisıi beyannameleri ile emlak değerlerinin yükseltilmesi, rayiç beidiel uygulamaları, 

arttırıcı etkilerini 1978 yılında da devam ettirecektir. Bu itibarla, 1978 yılı içinde bu vergide % 41,8'li!k bir artış sağlanar 
tahmin edlilimiiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

115,0 
175,0 
240,0 
330,0 
520,0 
800,0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

151,0 
189,8 
258,8 
337,6 
469,4 
670,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

L E Ş M E 

göre değişme 

55,8 
38,8 
69,0 
78,8 

131,8 
200,6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

58,6 
25,6 
36,3 
30,4 
39,0 
42,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKİT VE TEKEL MADDELERİ DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN İSTİHSAL VEGİS 

Kesim : l Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
İstihsal Vergisi mevzuuna giren madde ve mamLilleri üreten sektörler deki gelişme, mevcut tesislerdeki kapasite artışları 

tesislerin üretime önemli ölçüdleik'i katkıları, yaygın vergi denetimi, vergi yargısının süratlenmesi ve Hükümetçe alınmış olan e 
'kaynaktan 16 milyar 500 milyon lira tutarında gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran <7r 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

3 750,0 
5 305,0 
6 200,0 
7 500,0 
10 000,0 
15 700.0 

4 175,0 
4 424,6 
5 574,8 
7 344,3 
10 571,4 
13 450,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 266,5 
249,6 

1 150,2 
1 769,5 
3 227,1 
2 878,6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

43,5 
5,9 
25,9 
31,7 
43,9 
27.2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici rahmin. 
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Gelinin Çeşidi : AKARYAKITTAN DAHİLDE AIJNAN İSTtHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Talbiıi Kaynaklar Bakanlığından alınan akaryakıt üretim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplara göre, 

den 1 miyar 200 milyon İ r a tutarında İstihsali Vergisi elde edileceği, hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1 500,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 400,0 

1 381,1 
1 416,2 
1 303,5 
2 294,5 
1 172,0 
1 100,0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
— 
— 

317,5 
35,1 
112,7 
991,0 

1 122,5 
72,0 

+ 
+ 
— 
+ 
— 
— 

29,8 
2,5 
7,9 

76,0 
48,9 
6,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahinin. 



_ 15 — 

Gelirin Çeşitli : TEKEL MADDELERİNDEN ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Tekel Geme! Müdürlüğünden alman tekel maddeleri üretim artışlarına dayanılarak yapılan artış tahminlerine göre 1978 

lira olacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

3 236,0 
3 150,0 
4 000,0 
5 825,0 
8 800,0 

12 500.0 

1 982,5 
3 517,1 
2 708,4 
6 796,5 
9 082,8 
9 300,0 (*) 

— 
+ 
— 
+ 
+ 
-f-

732,1 
1 534,6 

808,7 
4 088,1 
2 286,3 

217,2 

— 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

26,9 
77,4 
22,9 

150,9 
33,6 

2,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 16 — 

Gelirin Çeşidi : İŞLETME VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu vemginiin kapsamına giren işlemlerin gelişme seyri ile verginin uygulama alanındaki genişleme gözönünde tutalm 

milyon liralık gelir elde editfteoeğı taıhfmun olunmuştur. Bu rakam, 1977 gerçekleşme tahminine göre r/r 27,5'iik bir artışı ifad 
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 % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

870,0 
1 000,0 
1 000,0 
1 000,0 
1 200,0 
1 500,0 

451,8 
553,9 
658,1 
854,1 

1 106,1 
1 450,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

136,3 
102,1 
104,2 
196,0 
252,0 
343,9 

-f 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

43.2 
22,5 
18,8 
29,8 
29,5 
31,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici rahmin. 



— 17 ~ 

Gelirin Çeşidi : ŞEKER İSTİHLAK VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Türkiye Şeker Fabrikaları A,Ş. nıin 1978 yılı üretim tahminleri ile aynı yılla ilgili şeker istiıhla'k tahminleri gczönünde tutulm 

İstihlak Vergisi hâsılatı 1 milyar 100 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

660,0 
700,0 
800,0 
860,0 
900,0 

1 100,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark 

636,1 — 52,3 
729,0 + 92,9 
671,9 — 57,1 
644,1 — 27,8 
719,4 + 75,3 
995,0 (*) + 275,6 

Oran 

— 

+ 
— 
— 
+ 
+ 

% 

7,5 
14,6 
7,8 
4,1 

11,7 
38,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 18 — 

Gelirin Çeşitli : TAŞIT ALIM VERGİSİ 

Kesim : 4 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
İç üretim, 1 yıllık baklama süresini doldurarak bedelsiz ithal yoluyla yunda getirilecek motorlu kara taşıt sayı-siı ve el 

•alınarak 1978 yılında 1977 yılı gerçekleşme tahminlerine göre -f/c 25 nispetinde bir artışla 2 milyar lira gelir elde edileceğ 

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 % 

1972 
1973 
1974 
1 975 
1976 
1977 

275,0 
527,0 
820,0 

1 000,0 
1 400,0 
2 300,0 

431,7 
611,9 
805,2 
983,4 

1 491.7 
1 600,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
4 -

.+ 

184,1 
180.2 
193,3 
178,2 
508,3 
108,3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

74,3 
41,7 
31,5 
22,1 
51,7 

7,3 

(:]:) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 19 — 

Geîirîn Çeşidi : EMLAK ALIM VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1977 yılındaki % 90 nispetindeki tahsilat artışı 1978 yılında da beklemek mümkün değildir. Ancak 1977 yılı genel beyanl 

ğerleri 1978 yılında yapılacak alım - satımlarda Emlak Alım Vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacağından bu vergide y 
Bu s'ebeple bu vergiden 1978 yılında, 1977 yılı tahsilat tahminine göre % 41,3'Kik artışla 6 milyar 500 milyon lira gelir sağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

685,0 
1 100,0 
1 625,0 
1 725,0 
2 480,0 
4 600,0 

1 
1 
1 
9 

4 

G E R Ç 

Bir önceki 

Miktar 

879,6 + 
164,4 + 
357,3 + 
798,4 + 
414,0 + 
600,0 (*) + 

E K L E Ş 

yıla göre de: 

Eark 

240.1 
284,8 
192,9 
441,1 
615,7 

2 185,9 

M E 

ğişme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

C/r-, 

37,5 
32,3 
16,5 
32,5 
34,2 
90,5 

C*) '7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 20 — 

Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynalktalki mevcut bakaya miktarına göre 1978 bütçe yılında 10 milyon lira gelir sağlanabileceği tahmin edilmiştir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

2,0 
10,0 
10,0 
10,0 
20,0 
15,0 

Miktar 

46,6 
42,5 
34,5 
18,0 
16,8 
16,0 (*) 

+ 
— 
— 
— 
— 

Fark 

45,6 
4,1 
8,0 

16,5 
1,2 
0,8 

Oran 

+ 
— 
— 
— 
— 

% 

4 560,0 
8,7 

18,8 
47,8 
6,7 
4,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 21 — 

Gelirin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllar tahsilat seyri ve vergiye tabi banka işlemlerinde 1978 yılında meydana gelece/k gelişmeler gözönünde tutula 

ki artış oranının % 29,4 ve 1978 bütçe tahmininin 11 milyar lira olacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1 800,0 
2 500,0 
3 100,0 
4 750,0 
5 900,0 
8 200,0 

1 975,8 
2 485,1 
3 416,0 
4 569,8 
6 262,5 
8 500,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

430,9 
509,3 
930,9 

1 153,7 
1 692,^ 
2 237,5 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

27,9 
25,7 
37,4 
33,8 
37,0 
35,7 

(*) '7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 22 — 

Gelirin Çeşidi : NAKLİYAT VERGİSİ 

Kesim : 2 Mad.dc : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Çeşitli nakliyat kurumlarından alınan bilgiler de gözönündıe tutulmak suretiyle, bu kaynalktan 1978 bütçe yılında 45 

mıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

295,0 
200,0 
300,0 
350,0 
40(,0 
400,0 

G 

Bir 

Miktar 

228,7 
217,0 
240,0 
386,4 
342,8 
400,0 (*) 

E R Ç 

öncek'i 

—. 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

E K 

yıla 

Fark 

L E Ş M E 

göre değişme 

5,4 
11,7 
23,0 

145,4 
43,6 
57,2 

Oran 

.—. 
— 
+ 
V 
— 
+ 

r' 
yo 

2,3 
5,1 

10,5 
61,0 
11,3 
16.7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

http://Mad.dc


- 23 — 

Geürin Çeşidi : PTT HİZMETLERİ VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
PTT Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 1978 bütçe yılmda PTT Hizmetleri Vergisinden elde edilecek gelirin; 19 

nispetinıdes b'ir artış göstererek 460 milyon liraya ulaşacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütço . 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

185,0 
200,0 
200,0 

300,0 
300,0 
375,0 

145,8 
173,2 
162,6 
257,2 
256,7 
375,0 (*) 

+: 
+ 
— 
+ ' 
— 
+. 

31,o 
27,4 
10,6 
34,6 
0,5 

118,3 

+ 
+ 
— 
+, 
— 
+ 

27,6 
18,7 
6,1 

58,2 
0,2 

46,1 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 



— 24 — 

Gelirin Çeşidi : BİNA İNŞAAT VERGİSİ 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Verginin kapsamı, tarifesi vergi denetimi ve uygulamadalk'i vergi 'kaybına sebep olan boşlukları giderici idari tedbirler 

bu vergiden 1978 yılında 350 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. Bu rakam tahsilat tahımiinine göre, % 45,8 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

80,0 
100,0 
145,0 
125,0 
300,0 
325,0 

G 

Bir 

Miktar 

31,9 
114,9 
121,0 
184,3 
218,7 
240,0 (*) 

E R Ç E K 

önceki yıla 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

L E Ş M E 

göre değişme 

28,8 
33,0 

6,1 
63,3 
34,4 
21,3, 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 

% 

54,2 
40,2 

5,3 
52,3 
18,7 
9,7 

(*) 17 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 25 — 

Gelirin Çeşidi : SPOR-TOTO VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu vergiden 1978 mali yılmda 4 milyon lira tutarında gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

50,0 
50,0 
35,0 
30,0 
30,0 
20,0 

Miktar 

35,3 
32,2 
27,9 
22,5 

5,9 
4,0 (*) 

Fark 

+ 
— 
— 
— 
— 

<U 
3,1 
4,3 
5,4 

16,6 
1,9 

Oran % 

+ 0,5 
— 8,7 
— 13,3 
— 19,3 
— 73,8 
— 32,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 26 — 

Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 

Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ekoınıomidekl gelişmeler sonunda hızla artan işlemlere paralel olarak bu verginin hâsılatı da önemli ölçüde artmaktadır. A 

vergi kaybına müsait bulunan pul yapıştırarak ödeme usulü geniş ölçüde sınırlandırılmış; verginin beyan üzerinden makbuz 
Bu tedbirlerin ©tkis'i 1978 yılında daha genifş bir şekilde gonültcelktir. Bu faktörler ve d^mga vergisine tabi işlemlerin yıllük a 
1978 yılı bütçe tahmini 9 milyar 500 milyon lira olarak hesaplanmıştır. Bir önceki y,.i tahsilat tahminine nazaran artış or 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E S M E 

Bir öncek'i yıla göre derişme 
Bütçe • 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran ry; 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1 442,0 
1 750,0 
2 650,0 
3 150,0 
4 300.0 
6 700,0 

1 552,5 
2 068,9 
2 520,7 
3 524,7 
4 930,1 
7 200,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-f 

1 
1 
2 

333,1 
516,4 
451,8 
004,0 
405,4 
269,9 

+ 
+ 
+ 
~r 

+ 
+ 

27,3 
33,2 
21,8 
39,8 
39,9 
46,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 27 — 

Gelirin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Daha önceiki yıllardaki gayrimenkul devir sürati ve emlâk değerlerinde 1978 yılında vaiki olacak kıymet artışları dikkate 

1977 yılına nazaran % 42,8'li'k bir artışla 400 m'ilyon lira hâsılat elde edileceği talimin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

BÜtÇG 

Tahmini 

95,0 
105,0 
150,0 
150,0 
150,0 
220,0 

G 

Bir 

Miktar 

80,1 
94,7 
95,9 

129,3 
175,1 
280,0 (*) 

E R Ç 

• önceki 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

E K L E Ş 

yıla 

Fark 

M E 

göre değişme 

13,2 
14,6 

1,2 
33,4 
45,8 

104,9 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ . 
H-
+ 

rf 

19,7 
18,2 

1,3 
34,8 
35,4 
59,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 28 — 

Gelirin Çeşidi : MAHKEME HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 yılında 'beklenen gelişimle ve geçmiş yıllardaki artış nispeti gözönünde tutularalk 1978 bütçe yılında, 400 milyon lir 

rakam 1977 yılı tahsilat tahmininle göre % 14,3 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 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

215,0 
215,0 
230,0 
200,0 
250,0 
310,0 

Miktar 

155,2 
164,7 
172,7 
224,7 
266,5 
350,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

1,9 
9,5 
8,0 

52,0 
41,8 
83,5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

1,2 
6,1 
4,9 

30,1 
18,6 
31,3 

(•'-) V aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 29 — 

Gelirin Çeşidi : NOTER HARCAMALARI 

Kesim : 7 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
TürJfiye'dıeki noter sayısı ve iş hacimleri ekonomideki gelişmeye paralel olarak aritmalktadır. Geçmiş yıllardaki tahsilat se 

nazara alınaraık 1978 bütçe yılında, bu (kaynaktan 326 milyon lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

100,0 
110,0 
150,0 
160,0 
200,0 
300,0 

Miktar 

91,9 
121,0 
151,0 
194,9 
264,5 
280,0 (*) 

— 
- L 

+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

16,0 
29,1 
30,0 
43,9 
69,6 
15,5 

Oran ' 

— 
T 

+ 
+ 
+ 
+ 

14,8 
31.6 
Od 7 
29.1 
35,7 

5,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



- 30 — 

Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KANÇILARYA HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıliandalki tahsilat seyri dikkate alınarak 1978 bütçe yılında bu kaynaktan 580 milyon lira tahsilat sağlanac 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

335,0 
. 350,0 

300,0 
250,0 
300,0 
380,0 

G 

Bir 

Miktar 

169,4 
198,6 
241,4 
265,6 
374,5 
480,0 (*) 

E R Ç E K L E Ş ] 

• önceki yıla göre değ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

12,0 
29,2 
42,8 
24,2 

108,9 
105,5 

VI E 

tşme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

7,6 
17,2 
21,5 
10,0 
41,0 
28,2 

(*) V aylık gerçekleşmeye göre geçici tahinin. 



— 31 — 

Geirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Taşıt parkındaki ve şoför ehliyetnamesi alanların sayısındaki artış ile geçmiş yıllar tahsilat seyri nazara alınarak 1978 yılı 

lira olarak tahinin, edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

35,0 
40,0 
60,0 
60,0 
70,0 

100,0 

Miktar 

32.1 
46.4 
50,6 
70,2 
84,1 

100,0 (*) 

1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

5,4 
14.3 
4,2 

19,6 
13,9 
15,9 

Oran 

+ 
_ l _ 

+ 
_]_ 

-}-

+ 

% 

20,2 
44,5 

9,0 
38,7 
19,8 
18,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 32 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 

Kesim : 7 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu 'kaynalktaın 1978 bütçe yılında 1977 yılı tahsilat tahminine göre 50 miilyon lira fazlasıyla 260 milyon lira gelir el 

larla iitgili tahmin bir öncdki yıl tahsilat tahminine göre -c/c 23,8 nispetinde 'bir arttışı ifade etmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

120,0 
150,0 
210,0 
180,0 
180,0 
200,0 

G 

Bir 

Miktar 

119,4 
126,8 
142,8 
146,5 
172,6 
210,0 (*) 

E R Ç 

önceki 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

E K L E Ş 

yıla 

Fark 

M E 

göre değişme 

45,9 
7,4 

16,0 
3,7 

26,1 
37,4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

'% 

62,4 
6,1 

12,6 
2,6 

17,8 
21,7 

(*) "7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 33 — 

GeBrin Çeşidi : AKARYAKİT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 yılı için programlanan ithalât miktarı ile 1977 yılı içinde yapılan ikur ayarlamaları ve ithalat kompozisyonu içindeki ve 

lundurularak bu kaynaktan 1978 yılı içinde, 1977 yılına nazaran % 20,3 artıış'Ja 7 mlilyar 760 milyon lira hâsılat elde edileceği 

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 % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

3 000,0 
2 400,0 
3 972,9 
4 750,0 
6 250,0 
7 900,0 

2 285,4 
2 770,9 
3 756,9 
4 927,1 
5 984,2 
6 450,0 

f 

(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

471,4 
485,5 
986,0 

1 170,2 
1 057,1 

465,8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

25.9 
21,2 
35,5 
31,1 
21,4 

7,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 34 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu kaynaktan 1978 yılında 780 milyon lira gdir sağl 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

220,0 
240,0 
380,0 
500,0 
550,0 
600,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark 

222,2 + 40,2 
306,8 + 84,6 
329,0 + 22,2 
758,1 + 429,1 
502,6 — 255,5 
700,0 (*) + 197,4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

% 

22,0 
38,0 

7,2 
130,4 
33,7 
39,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



-- 35 -

Gelirin Çeşidi : TEK VE MAKTU VERGİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1 . 2 . 1973 tarihinde. yürürlüğe giren 19 . 7 . 1972 gün ve 1615 sayılı Yeni Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, 

rimde gelen ve ticari mahiyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan alınacak Gümrük Vergilerini göstermek üzere kanunlardak 
ve bu nispet ve hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. İthalde alınan vergi 
bu verginin tarifesi maddeler itibarıyla Bakanlar Kurulunun 16 .8 .1977 gün ve 7/13727 sayılı Kararnamesiyle yemden tespit 
göre, 1978 mali yılinlda 190 milyon lina tahsilat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 . 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

— 
— 

50.0 
250,0 
200,0 
100,0 

Miktar 

— 
80,5 

214,6 
126,1 
102,2 
150,0 (*) 

+ 
— 
— 
+ 

Fark 

— 
80.5 

134,1 
88,5 
23,9 
47,8 

Oran 

+ 
— 
— 
+ 

% 

— 
— 

166,6 
41,2 
18 (f 
46,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 36 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1977 yılı içinde yapılmış bulunan kur ayarlamaları ve ithalat kompozisy 

öniünide 'bulunidüruiaraik bu kaynaktan 1978 yılı içinde, 1977 yılına nazaran 23,1'lik artışla 11 milyar 700 milyon lira h 

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 % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

3 200,0 
2 574,0 
4 500,0 
5 200,0 
7 350,0 
9 250,0 

2 411,4 
2 976,1 
4 362,8 
5 548,0 
9 258,9 
9 500,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

561,3 
564,7 

1 386,7 
1 165,2 
3 710,5 
241,1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

30,3 
23,4 
46,5 
27,2 
66,9 
2,6 

(*) !7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 37 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Emerjii ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak 1978 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan aiîınacai 
lira olarak tahmin edinmiştir. Bu rakam 1977 yık tahsilat tahminine göre, % 11,5 nispetinde bir artışa ulaşacağını göstermek 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

2 080,0 
2 700,0 
4 000,0 
5 000,0 
5 500,0 
6 300,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

2 516,8 + 
3 083,5 + 
3 015,9 — 
4 275,4 + 
4 470,6 + 
5 200,0 (*) + 

Fark 

579,6 
566,7 

67,6 
1 259,5 

195,2 
729,4 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

29,9 
22,5 

21 
41,8 

4,6 
16,3 

(*) >7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 38 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1977 yılı içinde yapılan kur ayarlamaları ve ithalat kompozisyonu içindek 

lundurularak 1978 yılı içinde 1977 yılına nazaran % 20,4 artışla 6 milyar 500 milyon lira damga resmi tahsilatı elde edilec 

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 % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1 800,0 
1 580,0 
1 800,0 
1 900,0 
3 300,0 
5 300,Cl 

1 349,9 
1 625,0 
1 998,9 
2 780,1 
4 064,9 
5 400,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
:+ 
+ 
+ 

218,8 
275,1 
373,9 
781,2 

1 284,8 
1 335,1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

19,3 
20,3 
23,0 
39,1 
46,2 
32,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 39 — 

Gelirin Çeşidi Î AKARYAKITTAN ALINAN İTHALAT DAMGA RESMÎ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak 1978 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak it 

'lira olarak hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

— 
— 

1 200,0 
1 250,0 
1 150,0 
1 900,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki 

Miktar 

— 
— 

501,0 
724,3 

1 373,7 
1 800,0 (*) 

+' 
+ 
+ 
+ 

M E 

yıla göre değişme 

Fark 

—. 
— 

501,0 
223,3 
649,4 
426,3 

Oran 

+ 
+ 
+ 

% 

—. 
— 
— 

44,6 
89,7 
31,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 40 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RIHTIM RESMÎ 

Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
İthalatın gelişme seyri ve 1978 yılı ithalat hacmi nazara alınarak 1978 yılında bu kaynaktan 360 milyon lira gelir sağlanac 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

40,0 
90,0 

160,0 
100,0 
250,0 
200,0 

G E R Ç 

Bir önceki 

Miktar 

90,1 
162,9 
80,2 

301,2 
186,1 
300,0 (*) 

+ 
i + 

— 
+ 
— 
+: 

E K L E Ş 

yıla 

Fark 

göre de 

31,2 
72,8 
82,7 

221,0 
115,1 
113,9 

M E 

ğişme 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 

% 

52,9 
80,7 
50,7 

275,6 
38,2 
61,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 41 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMÎ 

Kesim : 4 Madde : 2 

. TAHMİN GEREKÇESt : 
Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre 1978 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak rıhtım 

edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

— 
. . — 

140,0 
250,0 
400,0 
700,0 

Miktar 

— 
.— 

235,3 
466,6 
525,1 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

680,0 (*) 

Fark . 

,—. 
. • — 

+' 235,3 
..+' 231,3 

4- . 58,5 
+ 154,9 

Oran 

+ 
+ 
+ 

% 

— i 

— 
— 

, 98,3 
12,5 
29,5 

(*) 17 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 42 _ 

Gelirin Çeşidi : DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu verginin 1978 mali yılı içinde yeniden uygulamaya konulması sonucu bu yılda yapılacak olan seyahat harcamaları ne 

sılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

— 
475,0 

10,0 
— 
— 

Miktar 

407,7 
608,4 
77,2 

0,5 
1,6 
0,5 (*) 

+ 
+ 
— 
— 
+ 

Fark 

114,6 
200,7 
531,2 

76,7 
1,1 
1,1 

Oran 

+ 
+ 
— 
— 
+ 

% 

39,0 
49,2 
87,3 
99,3 

220,0 
68,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



43 — 

Gelirin Çeşidi : RESMl BASIMEVLERt OKULLAR VE DÎĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
İlgili müesseselerden alınan bilgilere göre bu kaynaktan 1978 yılında 10 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972" 
. 1973 
. 1974 
. 1975 
.1976 
. 1977 

Bütçe 
Tahmini 

4,0 
. 8,0 
. 8,0 
. 8,0 
» 10,0 
, 12,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

7,9 
6,7 
8,2 
3,9 
2,9 
6,0 (*) 

+ 
— 
+ 
— 

. — 
•+' 

Fark 

M E 

göre değişme 

4,7 
1,2 
1,5 
4,3 
1,0 
3,1 

Oran 

+ 
— 
+ 
— 
— 
+ 

% 

146,8 
15,1 
22,3 

. 52,4 
25,6 

,106,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 44 — 

Gelirin Çeşidi : TEKEL İDARESt SAFÎ HÂSILATI 

K e s i m : ! Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Tekel Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1978 mali yılında bu kalemden herhangi bir hâsılat beklenmemektedir. A 

liralık bir gelir tahmini konmuştur. 

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 % 

1972 70,0 — 
1973 — — 
1974 — — 
1975 — — 
1976 — — 
1977 — — (*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 45 — 

GeUrin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Milli Ressürans TAŞ'den alman bilgiye göre bu kaynaktan 1978 yılında 15 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

2,8 
3,0 
6,0 
8,2 
8,0 

12,5 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir 

Miktar 

5,4 
10,2 
7,6 
7,9 
8,0 

12,5 (*) 

önceki yıla 

+ 
+ 
— 
• + 

+ 
+ 

Fark 

M E 

göre değişme 

0,8 
4,8 
2,6 
0,3 
0,1 
4,5 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

17,3 
88,8 
25,4 

3,9 
1,3 

56,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 46 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tatyi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye dayanılarak 1978 yılı bütçe 

t ü r , ' " ' • ' • ' • ' .. ' ' ' "" "• 

TAHMtNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

, 

Bütçe 
Tahmini 

1,0 
2,0 

10,0 
15,0 
25,0 
14,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

2,3 
7,3 

15,7 
9,6 

13,9 
15,0 <*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

göre de 

0,5 
5,0 
8,4 -
6,1 
4,3 
1,1 

M E 

ğişme 

Oran 

+ 
+ 
• + 

— 
+ 
+ 

% 

27,7 
217,3 
115,0 
38,8 
44,8 

7,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici talimin. 



— 47 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLpEN DEVLET HİSSESİ 

Kesim : 2 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Yerli hampetrol üretimi ve ayın olarak alınan devlet hissesinin satış fiyatı gözönünde bulundurularak 1978 yılı bütçe geliri 

miştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

55,0 
65,0 
70,8 

250,0 
300,0 
356,0 

G E R Ç 

Bir 

Miktar 

65,7 
94,4 

249,5 
276,5 
218,9 
280,0 (*) 

E K L E Ş 

önceki yıla 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

Fark 

M E 

göre değişme 

16,1 
28,7 

155,1 
27,0 
57,6 
61,1 

Oran 

+ 
+ 
.+ 
+ 
— 
.+ 

% 

32,4 
43,6 

164,3 
10,8 
20,8 
27,9 

(*) '7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 48 — 

Gelirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : % Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye göre bu kaynaktan 400 mıilypn lira gelir elde edileceği tahm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıîa göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

32,0 
45,0 
46,0 

110,0 
275,0 
175,0 

Miktar 

36,1 
41,4 
85,2 

151,1, 
211,4 
270,0 (*)' 

FE 

+ 
+ 

. + 
+>' 
+ 
+ 

.rk 

7,1 
5,3 

43,8 
65,9 
63,8 
55,6 

Oran 

+' 
+ 
+! 

;+ 
,+ 
+ 

'% 

24,4 
14,6 

105,7 
77,3 
41,9 
25,9 

(*) !7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 



— 49 — 

Gelirin Çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
KrzıJay Genel Baştkanlığıdan alınan bilgiye göre bu kaynaktan 1978 yılında 99 bin lira sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark Oran % 

1.4 
1,0 
0,1; 
— 
0,4 
0.1 (*) 

— 

+ 
— 
— 

+ 
— 

0,1 
1,3 
0,9 
0,1 
0,4 
0,3! 

— 
+ 
— 
— 
— 
— 

6,6 
92,8 
90,0 

100,0 
— 

75,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Bütçe 
Yıl Tahmini 

1972 2,0 
1973 1,5 
1974 6,0 
1975 0,1 
1976 0,1 
1977 0,1 



— 50 — 

Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN ALINAN 

Kesini : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaıynalktan 1978 yıllında 100 bin lira sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

0,1 
0,1 

0,1 
0,05 

0,1 
0,1 

Miktar 

0,1 
0,1 

0,1 
0,05 
0,1 
0,1 (*) 

Fark Oran % yo 

+ 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

0,05 — 50,0 
0.05 + 100,0 



— 51 — 

Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 yıimlda bu kaynaktan 100 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

0,100 
0,100 
0,050 
0,050 
0,100 
0,100 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

0,019 
Ü.028 
0,037 
0,052 
0,062 
Q,ıoo (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

0,019 
0,009 
0,009 
0,0115 
0,010 
0,038 

Oran 

+ 
• + 

+ 
+ 
+ 
+ 

% 

18,7 
47,3 
32,1 
40,5 
19,2 
61,3 

(*) '7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 52 — 

Gelirin Çeşidi : PANSİYONLU OKUL ÜCRETLERİ KARŞILIĞI 

Kesim : 3 Madcla : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynalktan 1978 yılında 30 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütç 
Tarım 

:e 
ıini 

10,0 
10,5 
13.0 
21,0 
20,0 
24,0 

G E R Ç 

Bir 

Miktar 

12,4 
12,3 
14,6 
20,3 
24,2 
26,0 (*) 

E K 

önceki yıla 

+ 
— 

+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

L E Ş 

göre de] 

1,6 
0,1 
2,3 
5,7 
3,9 
1,8 

M E 

gişme 

Oran 

+ 
— 
-1-. 
-I-
+ 
+ 

% 

14.8 
0,8 

18,6 
39,0 
19.2 
7,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 53 — 

Gelirin Çeşidi : TC. MERKEZ BANKASI KANUNUNUN 60 NCI MADDESİYLE SAĞLANAN GELİR 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
14 . 1 . 1970 gün ve 1211 sayılı TC. Merkez Bankaısı Kanununun 60 ncı maıddesıine göre net kârdan vergiler ödendikte 

ten sonra kalan kısmı Hazineye devredilmektedir. 1978 mali yılında bu kalemden 600 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanm 

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 % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

690,0 690,5 + 690,5 — 
540,0 1 103,9 + 413,4 + 59,9 

1 600,0 1 187,9 + 84,0 + 7,6 
1 525,0 1 450,0 (*) + 262,1 + 22,1 



— 54 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1978 yılında 65 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

15,0 
15,0 
20,0 
10,0 

1 315,0 
40,0 

10,3 
12,0 
9,3 

11,5 
22,4 
47,8 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

3,7 
1,7 
2,7 
2,2 

10,9 
25,4 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

56,0 
16,5 
22,5 
23,7 
94,8 

113,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 55 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1978 yılında 125 milyon lira gelir sağlanacağı tahmân edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

25,0 
30,0 
50,0 
55,0 

276,7 
125,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

38,4 
43,6 
57,6 
66,4 
78,1 
95,2 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

M E 

göre değişme 

9,8 
5,2 

14,0 
8,8 

11,7 
17,1 

Oran 

+ 
+ 
+ 

' + 
+ 
+ 

% 

34,2 
13,5 
32,1 
15,3 
17,6 
21,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 56 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 MadÜe : I 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 yılında bu kaynaktan 100 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark Oran (/c 

29,2 
26,9 
29,0 
26,6 
48,5 
56,0 (*) 

+ 
_ 
+ 
_._ 
+ 
+ 

13,5 
2,3 
2,1 
2,4 

21.9 
7,5 

+ 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

85,9 
7,8 
7,8 
8,3 

82,3 
15,5 

Bütçe 
Yıl Tahmini 

1972 20,0 
1973 30,0 
1974 30,0 
1975 25,0 
1976 100,0 
1977 100,0 

) '7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 57 — 

GeMrin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 yılımda bu kaynaktan 75 milyon lira hâsılat bekltenmiektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

35,0 
40,0 

140,0 
40,0 

260,0 
100,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki 

Miktar 

27,3 + 
34,1 + 
37,0 + 
45,2 + 
46.8 + 
55,0 (*) + 

yıla 

Fark 

M E 

göre değişme 

4,4 
6,8 
2,9 
8,2 
1,6 
8,2 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

19,2 
24,9 

8,5 
22,2 

3,5 
17,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin geçmiş yıllardaiki faaliyet sonuçları ile 1976 yılınidaıki durumları nazara alınmak suretiy 

lında bu kaynaktan 2 milyar 158 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuiştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

138,0 
924,0 

1 300,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 960,0 

G E R Ç 

Bir önceki 

Miktar 

1 160,3 
— 
— 

2 918,5 
436,5 

l 362,0 (*) 

+ 
— 

+ 
— 

+ 

E K L E Ş İ 

yıla göre değ 

Fark 

1 009,3 
1 160,3 

— 
2 918,5 
2 482,0 

925,5 

vr E 

isme 

Oran 

+ 
— 

— 
+ 

% 

668,4 
100,0 

— 
— 

85,0 
212,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 59 — 

GeMrin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELİRLERİ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınaraik 1978 yılında bu kalemden 50 milyon l 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

350,0 
60,0 

100,0 
138,0 
240,0 
490,8 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre de 

Miktar Fark 

122,7 — 220,1 
23,7 — 99,0 
16,4 — 7,3 

343,0 + 326,6 
14,7 — 328,3 
40,0 (*) + 25,3 

M E 

ğişme 

Oran 

— 
— 
— 
+ 
— 
+ 

% 

64,2 
80,6 
30,8 

1 991,5 
95,7 

172,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



- 60 — 

Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 bütçe kanun tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müesseselerden Genel Bütçe »eliri olarak 1978 yılınd 

cağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MIyon TL.) 

YJI 

-972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

10,0 
10,0 
10,0 
70,0 

2 810,0 
1 507,2 

G 

Bir 

Miktar 

5,5 
6,6 

27,0 
96,5 

1 082,0 
1 250,0 (*) 

E R Ç 

önceki 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

E K L E Ş 1 

yıla göre değ 

Fark 

0,9 
1,1 

20,4 
69,5 

985,5 
168,0 

VI E 

isme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

19.5 
20,0 

309,0 
257,4 

! 021,2 
15,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 61 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 

Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
T. C . Merkez Bankasınca muhafaza edilen Hazine portföyündeki kıymetlerden 1978 bütçe yılı içinde 15 milyon lira gelir 

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 (< 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

2,0 
2,0 
1,0 
1,0 
10,0 
22,0 

0,089 
0,1 
1,8 
1,7 
9,6 
10,0 (*) 

+ 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

0,008 
0,011 
1,7 
0,1 
7,9 
0,4 

+ 
---
+ 
— 
+ 
+ 

9,{ 
12 3 

1 70ü,f 
5,5 

464,7 
4.2 

(•') 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 62 — 

Gelirin Çeşidi : FAİZLER 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Hazine hesaplarına bankalarca yürütülecek faizlerle Hazine tarafından kanuni imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluş 

tecillerinin faizlerinden 1978 bütçe yılında 800 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

235,0 
375,0 
300,0 
400,0 
400,0 

1 550,0 

Miktar 

287,1 
156,2 
167,2 
347,5 
969,2 
520,0 (*) 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

104,7 
130,9 

11,0 
180,3 
621,7 
449,2 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

of yo 

57,4 
45,^ 

7,0 
10.7,* 
178,9 
46,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 63 — 

Gelirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALİNANLAR 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 bütçe ylıında bu kaynaktan 50 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MIyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

190,0 
800,0 

80,0 
25,0 
50,0 
90,0 

G E R ç 

Bir önceki 

Miktar 

871,1 — 
312,9 — 

21,7 — 
17,5 -^ 
28,6 + 
35,0 (*) + 

E K 

yıla 

Fark 

L E Ş M E 

göre değişme 

275,3 
558,2 
291,2 

4,2 
ı ı , ı 
6,4 

Oran 

— 
— 
— 
— 
+ 
+ 

^ 

24,'i 
64,0 
93.0 
19,3 
63,4 
22, X 

C*> 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 64 — 

Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 3 Madde : ü 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Kanuni imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluşlara geçmiş yıllarda verilen borçlar dolayısıyla 1978 yılında bu kurul 

340 milyon lira tutarında gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E S. M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

— 
— 

300,0 
1 327,0 
1 150,0 
4 350,0 

Mikta 

.— 
__ 

98,1 
111,0 
298,5 

1 300,0 

' Fark Oran % 

+ 98,1 
+ 12,9 + 13,i 
+ 187,5 + 168,'v 
+ 1 001,5. + 335,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 65 — 

Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri nazara alınmak suretiyle 1978 yılında 300 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

65,0 
65,0 

100,0 
30,0 

240,0 
390,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

54,2 
45,1 
40,2 

101,0 
177,6 
228,0 (*) 

+ 
— 
— 
•+ 

+ 
+ 

Fark 

7,7 
9,1 
4,9 

60,& 
76,6 
50,4 

Oran 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

• % 

16,5 
16,7 
10,8 

151,2 
75,8 
28,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 
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— 67 — 

Gelirin Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş senelerdeki tahsilat seyri nazara alınmak suretiyle 1978 yılında bu kaynaktan 130 milyon lira gelir elde edileceği tahm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

40,0 
50,0 
60,0 
55,0 

200,0 
345,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

45,5 
50,7 
55,3 
65,7 
76,2 

100,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

M E 

göre değişme 

6,7 
5,2 
4,6 

10,4 
10,5 
23,8 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

7o 

172 
114 
9,0 

183 
16,0 
31.2 

(*) !7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— <fö — 

GelMn Çeşidî : ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Kesim : O Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş senelerdeki tahsilat seyri ve 1977 yılı tahsilat tahmini nazara alınarak bu maddeye dahil muhtelif gelir kaynak 

milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

3 052,0 
4 076,7 
1 908,7 
1 923,8 
3 302,8 
5 471,2 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

2 463,0 
2 475,8 
1 996,4 
3 713,5 
4 980,7 
6 700,0 (*) 

+ 
'+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

1 007,2 
12,8 

479,4 
1 717,1 
1 267,2 
1 719,3 

Oran < 

+ 
+ 
— 
•+i 
• + • 

+ 

% 

69,' 
0.5 

19,4 
86,0 
34-
34,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 



— 69 — 

Gefirİn Çeşidi : TASARRUF BONOSU HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Mali Denge Vergisi Kanunu 30 . 6 . 1972 tarihinden itibaren tasarruf bonosu mükellefiyetini kaldırmış bulunmaktadır. 

ilgili olarak doğmuş ve doğabilecek Tasarruf Bonosu geliri nazara alınarak 1 milyon liralık tahsilat tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

100,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 

Miktar 

908,7 
10,2 
6,8 
2,4 
3,5 
1,0 (*) 

— 
— » • 

— 
— 
+ 

Fark 

293,2 
898,5 

3,4 
4,4 
1,1 

2,5 

Oran 

— 
— 
— 
— 
+ 

% 

243 
98,8 
33,3 
64,7 
45,8 
71,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 70 — 

Gelirin Çeşidi : KARŞILIK PARALAR VE PROJE KREDtLERl HÂSILATI 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 mali yılında karşılık paralar ve proje kredileri hâsılatının 600 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

— 
700,0 
800,0 

1 000,0 
3 000,0 

10 537,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark Oran 

418,6 — 1 128,2 — 
342,5 — 76,1 — 

. — — 
,— — 

319,5 + 319,5 
899,0 (*) :+ 579,5 + 

% 

72,9 
18,1 

— 
— 
— 

181,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 71 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
16.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasında açılan Akaryakıt Fiyat istikrar Fonunda biriken ge 

istinaden genel bütçeye iirat kaydedilmektedir. 1977 yılı içinde akaryakıt fiyatlarında yapılan yeni düzenleme nedeniyle bu fo 
müspet bakiye vereceği hesaplanarak bu kaynaktan 1978 yılı içinde 1 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

• 1977 

Bütçe 
Tahmini 

54,0 
310,0 
900,0 

1 400,0 
50,0 

' " 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla 

Miktar 

99,1 
38,4 
99,3 

— 
— 

— (*) 

Fark 

" + 
— 
+ 

• — 

göre değ 

92,3 
60,7 
60,9 
99,3 

— 

' " 

;işme 

Oran 

+ 
— 
.+ 
— 

% 

1 357,3 
61,2 

158,5 
100,0 

—. 
—. 

(*) V aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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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 «istikrar Fonuna Katılma Payı» adı altınd 

fon ile ilgili uygulamaya son verildiğinden söz konusu fon yolu ile 1977 yılında herhangi bir gelir temin edilememiştir. Anc 
jiminde yapılan değişiklik nedeniyle istikrar fonu hesabından Hazineye yatırılacak miktarın 301 milyon lira olacağı tahmin 

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 % 

1972 1,0 39,2 +1 38,7 — 
19731 — 63,3 .+; 24,1' + 61,4 
1974 1,0 16,1 — 47,2 — 74,5 
1975 10,0 — — 
1976 16,0 — — — 
1977 — — (*) • —• — 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 yılı Bütçe kanunu tasarısında yer alan bir madde ile 1571 sayılı Kanunda yer alan «Deprem Fonu»'na ait geliri 

den 1978 yılında 895 milyon 629 bin 450 lira tutarında gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1972 — — — — 
1973 — — — 
1974 747,0 58,1 + 58,1 — 
1975 — — — 58,1 — 100,0 
1976 1 017,1 1 623,9 + 1 623,9 — 
1977 1 644,9 500,0 (*) — 1 123,9 — 69,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLUNACAK M 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 34 No. lu Nato cari hesabından Hazineye 10 milyon lir 

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 % 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

6,0 
. 25,0 

10,0 

20,4 
— 
— 

+ 
— 

6,1 
20,4 

— 

+ 
— 

42,6 
100,0 

— 

(*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KESENEKLER VE KARŞILIKLAR FONU 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMtN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1978 yılında 1 milyon lira hasılat sağlanması beklenmektedir. 

TAHMÎNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bütçe 
Tahmini 

500,0 
800,0 

21,0 
90,0 

3,0 
5,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki 

Miktar 

378,6 — 
1 851,0 + 

216,2 — 
18,1 — 
25,7 + 

1,0 (*) -

yıla göre değ 

Fark 

989,5 
1 472.4 
1 634,8 

198,1 
7,6 

24,7 

isme 

Oran 

— 

+, 
— 
— 
+ 

% 

72,3 
388,9 

88,3 
91,6 
42,0 
96,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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1978 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ GENEL GER 
Anayasanın 126 ncı maddesi, Devletin ve Kamu îktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişileri harcamalarının yıllık 

etmiş ve 94 ncü maddesi hükümleri ile, genel ve katma bütçeli kanun tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporun 
Bakanlar Kurulu tarafından Türikiye Büyük Millet Meclisine sunulma zorunluluğunu getirmiştir. 

1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile ekonomiyi bir bütün halinde ele alan Miılli Bütçe Tahmin Raporu, Anayasanın 
Hükümet tarafından hazırlanarak Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

ltS5Q Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu bütçeyi, Devlet daire ve müesseselerinin yıllık gelir ve gider tahminlerini göste 
yetki veren bir <kanun olduğu şelklinde tarif etmiştir. 

İlk hazırlandıkları tarihten bu güne kadar gerek miktar, gerekse muhteva bakımından büyük bir gelişme gösteren büt 
Ekonomik sorunlarını çözümlemek baikımındân Hükümetlerin en büyük bir politika aracı olma niteliğini kazanmışlardır. 

Bu bakımdan 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile bu tasarının eki cetvellerin daha önceki bütçelere oranla bir k 
taşımaları tabiidir. 

Her geçen gün bütün alanlarda önemli gelişmelere sahne olan memleketimizin sosyal ve ekonomik dengelerini sağlamak, y 
mak, bunları sağlayacak biçimde Devlet hizmetlerini geliştirmek ve milli 'kaynakların en rasyonel şekille kullanılmasını tem 
çe Kanunu Tasarısı ve eki cetveller düzenlenmiş bulunmaktadır, 
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1978 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISINA İLİŞKİN MADDE 
BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ve Denge : 

1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının birinci maddesi, genel bütçeye giren dairelerin kendilerine mevdu hizm 
kullanacakları ödenekleri belirlemektedir. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, program bütçenin niteliği icabı ödenekler bir tek (A) cetvelinde toplanmakta, (A) c 
program, proje ve faaliyetlerden oluşmaktadır. Ancak, bütçede'ki harcamaların cari, yatırım ve transfer ilişkisini muhaf 
cari, harcama türü (2) olanlar yatırım ve harcama türü (3) olanlar da transfer harcamalarını gösterecek biçimde düze 

Tasarının 2 noi maddesi, 1978 mali yılında çeşitli kaynaklardan sağlanması tahmin olunan genel bütçe riin gelirlerin 
Üçüncü madde, birinci maddede yer alan ödenek miktarı ile ikinci maddede gösterilen gelirler arasındaki gelirler al 

lanma ile karşılanacağını tespit etmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe Uygulama Esasları : 

Bütçenin uygulanması sırasında, gelir tahsilatı ile giderlerin yapılması farklı devrelerde ağırlık kazandığından, muh 
vermemek için 4 ncü madde getirilmektedir. Ödeneklerin dağıtım esasları, Maliye Bakanlığınca düzenlenecek bir (Yıl 

olunacaktır., 
Ayrıca, Ekonomik ve mali şartların olumsuz bir yönde gelişmesi halinde, bütçe dengesini korumak üz-re ödenekleri 

maya Bakanlar Kurulu yetkili (kılınmaktadır. 
Program Bütçe uygulamasının yeni bir uygulama oluşu nedeniyle, personel masraflarının program, alt program, pr 

kilde dağıtılmadığı ve bu yönden aktarma işlemlerinin çok sayıda olabileceği düşünülerek, aynı kuruluş bütçesi içinde k 
arasında aktarma yapmaya imkân sağlamak üzere 5 nci mdde düzenlenmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi, genel bütçeli dairelerin bütçelerini oluşturan program, alt program, faaliyet ve projelerde 
meti yürütecek kuruluş bütçelerine aktarılabilmesi için Maliye Bakanına yetki vermektedir. 

Program Bütçenin uygulanabilmesi için 1977 yılı Bütçe Kanununda olduğu gibi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye K 
bütçe uygulaması ile ilgili bulunan bazı deyimlerin, bu bütçe düzenindeki hangi deyimlere tekabül ettiği, tasarının 7 nci 

8 nci madde, bütçe uygulaması sırasında ve hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda, yeni harcama kalemlerinin Maliye 
mak üzere teklif edilmektedıir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

9 ncu madde, bütçe ödeneklerinin tasarruf ilkesine uygun bir biçimde kullanılması; dengeli etkili ve tutarlı bir bü 
mümkün olmayan olumsuz gelişmelerin bertaraf edilmesini sağlamak üzere gereikli tedbirlerin alınması hususunda Mal 
maddedıir.; 
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Tasarının 10 ncu maddesi hükümleriyle cari mali yıl içinde kamu iktisadi kuruluşları tarafından yeni kadro ihdas edil 
lığının uygun görüşünün alınması hususu öngörülmektedir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla döner sermayeli müesseselerde çalıştırılan memur adetlerinin bilinmesi gerekli oldu 
izlenmesi yönünden, bu kuruluşlarda çalıştırılan işçi adetlerinin bilinmesinde de yarar görülmektedir. Bu nedenle, tasarının 
mali 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 Bakanlar Kuruluna yetki veren yeni esaslar getirilmektedir. 

Tasarının 13 ncü maddesi, kuruluşların geçen yıllardan doğan ve karşılıkları ilgili yıllar bütçelerinde bulunan borçları 
mesi gereken mali ve sosyal haklarla ilgili karşılıksız borçlarının ne şekilde tasfiye edilebileceğine dair hükümler getirm 

Tasannın 14 ncü maddesinde yer alan hükümle ilâma 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 fiili gelir ve gider durumlarına göre bu yardımın bir kısmına ihtiyaçları kal 
hallerde Hazine yardımına ait ödenekten lüzumsuz hâle gelen miktarların iptali ve lüzumlu kısmının bütçe emanetleri hes 
madde hükmü yetki vermektedir. 

16 nci madde ile, yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışındaki herhangi bir projeye yatırım h 
vetler 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 mali alanlardaki sorunlarının çözümlenebilmesi için 
çeşitli fonlar tesis edilmektedir. 

19 ncu madde ile; 299 sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji sahasında hukuki mesuliyete dair sözleşmenin) 7 nc 
cek hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneğin, Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe kaydı ile tediye şart v 
Bakanlığına 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 kurumlarıyla derneklerin ve Mahalli İdarelerin Bayındırlık Bakanlığı ve Köyişleri Bakanlı 
bedellerinin, bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan da ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamak, yıl içinde harcanmayan 
imkân vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

22 nci madde, Milli 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 dolayısıyla navlun bed 
lunmamasından çıkacak güçlükleri gidermek için konulmuş bir maddedir. 

24 ncü madde, 1978 mali yılında Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için yalbancı devletlerden askeri yatdım yolu vey 
ve eşya bedellerinıin bütçeye intikal şeklini düzenlemek; tedi n, 

Tasarının 25 nci maddesi, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine konulan ödendklerle adı geçen kuruluşça yabancı ülkele 
olarak alınan paraların Milli Savunma Bakanlığı Bücçesine ödenek olarak yazılmasını temin etmek üzere hazırlanmış bu 

26 nci madde, Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin. «Etüt ve Proje giderleri» tertibindeki ödeneğin, belli maksatlarla 
tertiplerine ne suretle aktarılacağını belirtmekte, ayn: maddenin sön fıkrası diğer kamu kuruluşlarına bu tertipten ödem 

Gerek Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince bağış yoluyla ve gerekse sair sürerle bütçelere y 
amacı gerçekleştirilmiş veya miktar bakımından amacın gerçekleştirilmesi için yetersiz duruma düşenler, yıllardanberi b 
mektedir. Bunların bütçelerinden silinmesinde yarar görüldüğünden, bunu temin etmek üzere 27 nci madde hükümleri 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler : 

Tasarının 28 nci maddesi, birinci madde ile verilmesi teklif olunan ödeneklerin dağılımım gösteren ve bu tasarının en 
göstermekte dlir. 

29 ncu madde, 1978 m,ali yılında Devlet gelirlerinin özel Kanunlarına göre tarh ve tahsil işlemlerinin devam edeceğin 
maddeler ise, (B) cetveline ilişkin olarak çeşitli kay na'klardan doğan imkânların gelir bütçesine irat kaydedilmesini tem 

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 gere 
lunan (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 maddesin 
Kanunu ile tespiti öngörülen katsayı ile 14 . 7 . 1964 tarih ve 500 Sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesine göre bütçe K 
sayıyı belirtmektedir. 657 Sayılı Kanunun değişik 154 ncü maddesine istinaden belirtilen katsayı özel kanunlarındaki 
ile askeri personel için de geçerli olmaktadır. 

Tasarıda yer alan 36 ve 37 nci maddeler, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara verilmiş olan kadrolarla m 
lara tahsis edilmiş bulunan kadroların 1978 mali yılında da muhafazasını sağlamakta ve kadro işlerine iliş kin çeşitli duru 

38 nci madde, 1978 mali yılında, belli hizmetler için kadro ihdası ve bazı kadroların iptali durumlarını düzenleyici h 
Tasarının 39 ncu maddesi, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ile bazı kuruluşların personeli 

mesine imkân sağlamak üzere teklif edilmektedir. 
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Tasarının 40 ncı maddesi ile getirilen hükümlerle, üniversitelerin, mevcut kadrolarının 1978 mali yılında da kullanılmas 
tim üyelerine maaş ödenmesine olanak sağlanmaktadır. 

Tasarının 41 ve 42 nci maddelerinde yer alan hükümlerle sürekli görevle yurt dışına atanan veya 7/414 saydı kararnam 
murların aylık durumları düzenlenmefktedir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Sosyal Yardım ve Yan Ödemeler : 

Tasarının 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 nci maddelerinde yer alan hükümlerle 657 saydı Devlet Memurları K 
leri Personel Kanunu ve 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanunu hükümlerine göre kamu personeline verilmesi zorunlu 
mahrumiyet ve seyyar hizmet tazminatı, ikramiye ve mükâfatlar, yiyecek yardımı, fazla çalışma ücreti, iş riski, iş güçlüğü 
ek ders ücreti ile konferans ücretine ilişkin esaslar düzenlenmiş bulunmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM : Hazine ve Kamu Kuruluşlarına Ait Hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Hazine İşlemleri : 

Tasarının 53 ncü maddesi, Muhasebe! Umumiye Kanununun 8Q nci maddesinde yazılı ödemelerin zamanında yapılab 
receği mevsimlik dalgalanmalardan ödemelerin etkilenmesini önlemek üzere en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları çıkararak 
maktadır. Bu madde, aynı zamanda, TC Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesi esaslarına göre TC Merkez Bankas 
de imkân tanınmaktadır. 

Üçüncü maddede (belirtilen miktarda ki gelir - gider farkını kapatmak ieum tahvil ihraç olunacaktır. 54 ncü madde, Hük 
tarda tahvil çıkarma yetkisi tanımaktadır. 

55 nci madde ile getirilen hükümlerle; 
a) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan belli program, proje ve yüklemlere ili 

imkânların Ibütçe hesaplarına intikal şeklini, 
lb) Yabancı devlet ya da uluslararası kurumlarla yalbainıcı banka ve kurumlardan sağlanan proje kredilerinden daha fazla 

dirde, bunları bütçeye gelir ve güder bütçesinin ilgili tertibe ödenek kaydı işlemlerini, 
c) 28.5.197Q tarih ve 1265 sayılı Kanun ile onaylanan Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinin bazı maddelerini deği 

edilen özel çekme hakkından doğacak Türk Lirası karşılıklarımn, tahassül ettiği yıl bütçesine gelir ve yapılacak geri ödemele 
kanlığı Bütçesinin borç ödemeleri tertibine ödenek ve gider yazılmasını, 

d) Geçmiş yıllarda sağlanan bağış ve krediler ve Türk Lirası 'karşılığında yapılan hububat alımlarından ve bunlara benz 
rafça karşılaştırılan projelerin finansmanında veya saiir hususlarda kullanılırken bütçesinin kesin hesaplarında görülmesini sağ 

Tasarınım 56 ncı maddesinde yer alan hükümle, yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka veya kuru 
bazı kredi anlaşmalarından sağlanacak imkânların, belli bir projenin finansmanında kullanılması ve özel sektör için transfer g 

57 nci madde ile, dış finansman miktarını artırmak maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacak kredi anlaşmalarını o 
kılan 244 sayılı Kanunun şümulünü genişletmek amaç edinilmiştir. 
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Üçüncü Beş Yıltk Planda ve '1978 yılı programında yer alan yatırımların ve ihralcatı teşvik gayesii <ile orta ve uzun 
masını sağlamak amacını gerçekleştirmek liçin, 10.2.1973 tarih ve 7/5822 sayılı Kararnamede veya bu konuda yeniden 
lara göre selektif .kredi fonundan faliz farkı (iadesine 1978 yılında da devam otuinmasını temdnen 58 nci madde hükmü 

59 ncu madde, daha etkin ibir nakit üdaresi sağlamak amacıyla, Hazine hesaplarına intikali ötmeyen ve nakit idaresi 
paraların hazinece kısa sürelıi tasarrufunu temin için sevkedilmiştir. 

Bilindiği gilbi, 261 sayılı Kanuna müsteniden çıkarılmış bulunan; 12.4.Iİ973 günlü ve 7/6270 sayılı, 6.8.1975 günlü ve 
7/10500 sayılı, 9.9.1975 günlü ve 7/10624 sayılı kararlar uyarınca ihracatta vergi iadesi uygulanmakta ve 6.6.1975 gün 
yapılan ihracaat da bu uygulamadan yararlandırılmaktadır. 

Sözü geçen kararlara göre yapılan ödemelerin sıhhatini kontrol amacıyla Maliye Bakanlığınca gerektiğinde 'incelen 
pit olunan vergi iadelerinin 6183 sayılı Kanuna göre geri alınmasını temin etmek için 6Q ncı madde düzenlenmiş bulunm 

İKİNCİ BÖLÜM : Hazine ve Kamu Kuruluşları İKşkHerine ait Hükümler : 

61 ndi madde ile, 440 sayılı Kanunun 15 mz'l maddesi uyarınca yapılan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu 
Yatırım ve Fransman Programında ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanabilmesi (için 1211 sayılı 

a) 48 nci maddesi uyarınca özel ek iç istikraz tahvilleri çıkarılarak Devlet Yatırım Bankası kanalı ile sözü edilen kuru 
b) 51 nci madde uyarınca da sözü edilen kuruluşların tanzim edeceği Bonolara «Hazine Kefaleti» vermek suretiyle avan 
62 nci madde, genel ve katma bütçeli idarelerin, döner sermayeli kuruluşların, 'kamu ekonomik kurumlarının ve benzer 

man itibarıyla izleyebilmek, yeni bir teknik olan Mali Planlama konusunda çalışmalara girilmesini sağlamak ve ilgili kurul 
li borç ve alacak hesaplarının tasfiyesini temin etmek, borç ödemelerinde gecikmeyi önlemek ve finansman programını aksat 

63 ncü madde ile belediyelerle belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 31 . 12 . 1971 tarihi itibarıyla İller Bankasına 
kiyelerinin terkini amaç edinilmiştir. 

64 ncü madde ile, 347 Sayılı Kanun ile 1978 mali yılında ödenmesi gereken TC Merkez Bankasına olan ve tahkim ed 
imkânlarının müsaadesizliği nedeniyle ertelenmesi öngörülmektedir. 

65, 66, 67 nci maddelerle getirilen hükümlerle kamu ekonomi kurumlarının sermaye artırım ve kârlarına ilişkin hususla 
ca, Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesine ilişkin bazı mahsup işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmış olmaktadır. 

68 nci madde, 440 Sayılı Kanuna tabi Kamu İktisadi Kuruluşlarının programlanan kendi imkânları dışındaki finansma 
kanalıyla giderilmesini sağlamak üzere teklif olunmaktadır. 

Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin b 
luşlara olan ve daha sonra doğabilecek borçlarını tasfiyede özel hükümlerin bulunmaması halinde güçlükler çekilmektedir. 
eden bu kabil pürüzlerle 1978 mali yılında doğabilecek pürüzlerin halli amaçlanmaktadır. 

70 nci madde, kamu iktisadi kuruluşlarının birbirleri ve Hazine ile-olan borç ödemelerinde gecikmeleri Önlemek ve finan 
tirilmektedir. 

71 nci madde öngörülen hükümlerle, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün dış borçlarını 
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Tasarının 72 nci maddesi ile, Hazinece Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak yardım şeklindeki ödemelerin 7338 Sayılı K 
tedir. 

73 ncü madde ile, 440 Sayılı Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca İktisadi Devlet Teşekküllerinin ürettikleri mal ve hizmetle 
olan ve fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit edilen ve tespit olunan fiyatların maliyetin altında olması halinde do 
yıllık programa aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulunca verilecek görevlerden doğan zararların kuruluşları finansman s 
ödenmesini temin amacı güdülmüştür. 

74 ncü madde, destekleme alımları ile görevlendirilecek kamu iktisadi teşebbüslerinin finansman ihtiyaçlarını temine matuf o 

DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler : 

Tasarının 75 nci maddesi ile Kültür merkezlerinin yapım, bakım ve onarım işlerinin Kültür Bakanlığınca yapılacağı öngö 
Tasarının 76 nci maddesi, köy yolları ile köy içme suyu yapımlarında, Köy işleri Bakanlığının 6200 ve 5539 Sayılı Kan 

yararlanabilmesine imkân sağlamak üzere teklif olunmaktadır. 
186 Sayılı Kanunla Jandarma, Subay, Askeri memur ve astsubaylar için lojman inşası kabul edildiği halde bunların bakı 

nunda yer almamıştır. Milli Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onarım idame ve muhafazalarına dair 190 Sa 
tanlığına ait lojmanları da kapsayacak şekilde değişiklik yapılıncaya kadar mezkûr kanun 77 nci madde ile bu şekilde genişle 

Tasarının 78 nci maddesi, Muhasebei - Umumiye Kanununun 108 nci maddesinde merkez için tespit edilen süresinin ma 
belirtmektedir. 

Halen kuruluşların burslu okuttukları öğrencilerin mezun olmaları üzerine her yıl büyük miktarlara ulaşan kadrolar ihda 
ğer 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 tasarının 79 ncu maddesi 

80 nci madde Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyaçları için ithal 
akaryakıt ve madeni 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 sağla 
tadır. 

Tasarının 82 nci maddesi, genel bütçe kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli idarelere de uygulanacağını belirtme 
Tasarının 83 ncü maddesi, 1381 ve 6623 Sayılı Kanunlar gereği Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde yer alması gereken yol yen 

ilişkin ödeneklerin 1978 yılında Maliye Bakanlığı bütçesinde yer almasını sağlamaktadır. 
Tasarının 84 ncü maddesi ile mali yıl içinde bütçe olanaklarının elvermemesi nedeni ile uygulanmayacak veya bütçeye ko 

hükümler sayılmaktadır. 
Tasarının 85 nci maddesi, 1487 Sayılı Boğaziçi Üniversitesi Kuruluş Kanunundaki mali hükümlerin 28 . 2 . 1979 tarihine 

tadır. 
86 ve 87 nci maddeler, bu Kanunun yürürlük ve yürütme esaslarını belirlemektedir. 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1978 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) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (256 206 929 450) liralık ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (240 706 929 450) lira olarak tahmin edilmîştir. 

Denge : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 
(15 500 000 000) liralık fark iç istikrazla karşılanacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe Uygulama Esasları : 

Ödenek Dağıtımı : 

MADDE 4. — a) Birinci madde ile verilen ödenekler Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak (Yıllık Bütçe Uygulama Talimatlarıyla) dağıtılır. Yatırım Ve yatırım
larla ilgili ödenekler Bütçe Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ser
best bırakılır. 

b) Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekonomik şartlar gözönün-
de tutularak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bu ödeneklerden % 10'a (Taşıt 
alımlarında % 30'a, iç ve dış geçici görev yolluklarında % 20'ye) kadar bloke 
etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(BÜTÇE KARMA KOMİSY 

1978 Yılı Bütçe K 

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ve D 

Gider Bütçesi : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (261 20 

Genel Bütçeye giren dairelerin bütç 
ödeneklerin % 5'i kesilmiştir. Bu hükü 
uygulanır. (Milli Savunma Bakanlığı ve 
rinin REMO programında yer alan öden 

Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirle 
üzere (245 708 700 278) lira olarak tahmin 

Denge : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı 
(15 500 000 000) liralık fark iç istikrazla 
çıkarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe Uygulama E 

Ödenek Dağıtımı : 

MADDE 4. — a) Birinci madde ile 
hazırlanacak (Yıllık Bütçe Uygulama Ta 
tırımlarla ilgili ödenekler Bütçe Kanunun 
dövizle ödemeyi gerektirmedikçe serbest bır 

b) Gelir tahsilatı ödemeler dengesi 
tutularak, Maliye Bakanlığının teklifi üz 
alımlarında % 30'a, iç ve dış geçici görev 
etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir^ 



(Hükümetin teklifi) 

Aktarma : 

MADDE 5. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelerin prog
ram, altprogram, faaliyet ve projelerinde yeralan aylık, ücret, sosyal yardımlar, 
ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, ödüller, ödenekler ve Tedavi Yardımı ve 
Cenaze giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden, aynı kuruluş bütçesi içinde 
olmak şartıyla diğer program, altprogram faaliyet Ve projelerdeki aynı harcama 
kalemlerine ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin prog
ramları arasında yeralan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri mali yıl içinde 
hizmeti yürütecek olan daire Veya idarenin bütçesine ilgili kurumun isteği üze
rine aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Mali yıl içinde diğer bir daireye veya idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hiz
metin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

Deyimler : 

MADDE 7. — 105G sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlar

da ve bu kanunda yeralan : 

a) («Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, bütçe sınıf landırmasındaki «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 programın, altprogramın, faa
liyet veya projenin ilgili harcama kalemlerini; 

İfade eder. 

(Bütçe Karma Ko 

Aktarma : 

MADDE 5. — Tasarının S nci m 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı m 

Deyimler : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 



(Hükümetin teklifi) 

Yeni Harcama Kalemleri Açılması : 

MADDE 8. — Hizmetin gerektirdiği hallerde, ödenek tiirü (3) ile ilgili yeni 
tertipler veya Bütçe Kanununda yeralan program, altprogram, faaliyet ve projeler
de yeni harcama kalemleri açmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mali Politikaya ilişkin Hükümler : 

Bütçe Politikası ve Mali Kontrol : 

MADDE 9. — A) Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerde, harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir büt
çe politikası yürütmek amacı ile geKr ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve 
kararnamelerin uygulamalarım düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almaya, stan
dartları tespite ve takyitler koymaya yetkilidir. 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve fa
kat katma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş ka
mu kuruluşlarımn hizmet programlarım yıl içinde düzenlemeye ve bunlar için 
harcamalar ve istihdam esasları yönünden gerekli standartları tespite ve takyit
ler koymaya Maliye Bakanı yetkilidirJ 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlarla 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kadroları : 

MADDE 10. — Kamu İktisadi Teşehbüslerince Mali yıl içinde ihdas olu
nacak memur kadroları ve kadro unvan değişikliği için önceden ilgili Bakanı 
lığın uygun görüşü alınır. 

17 . 2 . 1972 tarih ve 7/3968 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve bu karara ek 
olarak çıkarılan kararlar kapsamına giren kadro ihdas ve değişiklikleri için mev
cut hükümlerin tatbikine devam olunur. 

(Bütçe Karma Komis 

Yeni Harcama Kalemleri Açılması : 

MADDE 8. — Tasarının 8 n d madd 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mali Politikaya 

Bütçe Politikası ve Mali Kontrol : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu mad 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kadrola 

MADDE 10. — Kamu İktisadi Teşeb 
roları ve kadro unvanları değişikliği için ö 
rüşü alınır. 

17.2.1972 tarih ve 7/3968 sayıh Bak 
olarak çıkarılacak kararlar kapsamına g 
mevcut hükümlerin tatbikine devam olunur 



(Hükümetin teklifi) 

Devamlı İşçi Kadroları : 

MADDE 11. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve dö
ner sermayeli kuruluşlar, Mali yılın ilk iki ayı içinde, 1977 maK yılında istihdam 
edilen devamlı işçi miktarını aşan işçi kadro cetvellerini ilgili Bakanlığın tasvibi 
alınmak suretiyle» Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirirler. 

Vize edilen kadro adetlerini aşan devamlı işçi istihdamı için ayrıca mali yıl 
içinde ilgili kuruluşlarca düzenlenecek işçi kadro cetvellerinin Maliye Bakanlığın
ca vize edilmesi şarttır. 

Bu madde hükmü sözleşmeli personel için de uygulanır. 

Sözleşmeli Personel İstihdamı : 

MADDE 12. — Genel Bütçeye dahil daireler, Katma Bütçeli idareler, dö
ner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, özel idareler ile Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinde (Sermayesinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlar 
dahil) sözleşme ile istihdam olunan personele ödenebilecek ücretlerin üst sınırlan 
ile sözleşmen" personel istihdamının hangi esaslar dahilinde yapılabileceği Mart 
ayında Bakanlar Kurulunca çıkanlacak bir çerçeve kararnamesi ile tespit olunur. 

Borç Ödemeleri : 
MADDE 13. — A) Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarele

rin geçen ve eski yıllara ait karşılıklı borçlan «Geçen ve eski ydlar karşılıklı borç
lan» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde; 
a) 1977 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukla

rı hizmet tertiplerindekİ ödeneklerden bu faaliyete. 
b) 1928 - 1976 bütçe yıUanna aît olup da Muhasebe! Umumiye Kanunu

nun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıklı yıllan bütçe
lerinde bulunan borçlar, 1978 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerindekİ ve 100 

(Bütçe Karma Kom 

Devamlı İşçi Kadroları : 

MADDE 11. — Genel Bütçeye 
döner sermayeli kuruluşlar, mali ydın 
istihdam edilen devamlı işçi miktarım a 
tasvibi alınmak suretiyle, Maliye Bak 

Vize edilen kadro adetlerini aşan 
yıl içinde ilgili kuruluşlarca düzenlenec 
lığınca vize edilmesi şarttır. 

Bu madde hükmü sözleşmeli person 
hakkında da uygulanır. 

Sözleşmeli Personel İstihdamı 

MADDE 12. — Genel Bütçeye da 
ner Sermayeli Kuruluşlar, Belediyeler, 
büslerinde (sermayesinin yarısından fazla 
dahil) sözleşme ile istihdam olunan p 
kanlar Kurulunca çıkarılacak bir çerçe 

Borç Ödemeleri : 
MADDE 13. — Tasannın 13 ncü 



(Hükümetin teklifi) 

kod numaralı personel giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç olmak üzere, 
aynı veya diğer program tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyete. 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

B) Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere ve şahıslara olan 
karşılıklı veya karşılıksız geçen ve eski yıllar borçları, Maliye Bakanlığı bütçe
sine bu amaçla konulan ödenekten, ilgili daire veya idarenin mevcut veya yeni
den açılacak programlarındaki tertiplerine aktarılacak ödenekten ödenir. Bu ko
nuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlama Bağlı Borçlarla Emekli Sandığına Ödemeler : 

MADDE 14. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile katma bütçelerde yeralan «Emek
li Sandığına ödemeler» ve «ilama bağlı borçlar» faaliyetlerindeki ödeneklerin yet
memesi halinde, bu ödenekleri artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı : 

MADDE 15. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirme amacıyla, 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve mukabili ilgili 
katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlardan, bu maksada 
göre, fazla olduğu tespit edilen kısımları, Mali yıl sonunda ilgili idarelere ödeme
yerek iptal etmeye; Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle ydı içinde nakden ödenmeyen 
kısımlar, gelecek yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü hariç) kesinhe-
saplarına göre Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir kaydolunur. 

Kesinhesabın kanunlaşmasından sonra, fazla tahsil edildiği anlaşılan miktar 
iade, noksanı katma bütçeli idareden tahsil olunur. 

(Bütçe Karma Komis 

İlama Bağlı Borçlarla Emekli Sandığına 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü ma 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardım 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci ma 



(Hükümetin teklifi) 

Yatırım Harcamaları : 

MADDE 16. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yeralan projeler 
dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvet
ler Bütçesinin programlarında 2 ödenek türü içinde yeralan savunma sektörü 
altyapı inşa ve tesisleriyle, NATO Enfrastürktür'ün gerektirdiği inşa ve tesisler 
ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile REMO programı içerisinde yeralan alım ve 
hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine tabi olmayıp, yıllık programlara ek 
yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

Proje ismi zİkredümeyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu ola
rak verildiği hallerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına dair 
ilgili Bakan tarafından onaylanmış programlarda gösterilen işler esas alınır. 

1978 yılı 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 deği
şiklikler için «1978 yıiı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
dair» kararda yeralan usullere uyulur. 

Yatırım programı ve buna bağlı ek yatırım cetvellerinin Resmi Gazete'de 
neşrine kadar, tahsisatı bütçede yeralan Ve Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş bu
lunan yatırım projelerini ihale etmeye ve taahhütlere girişmeye hizmeti yapacak 
Bakan yetkilidir, 

Bu hüküm Kamu İktisadi Teşebbüsleri için uygulanmaz. 

Yurt Dışından Sağlanacak Malzemelerle Devlet Malzeme Ofisinden Alına
cak Taşıtlara Aait Kredilerin Mahsup Süresi: 

MADDE 17. — Dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı olarak 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi gereğince açılmış bulu
nan kredilerin akreditife tahsis olunan miktarlarından, mali yıhn son günü itiba
riyle bedeli transfer edilmek üzere bankaya yatırılmış bulunan kısma tekabül eden 
mal tutarları mahsup süresi sonuna kadar yılı bütçesinden mahsup edilir. Zo
runlu hallerde bu süre içinde mahsup sağlanamazsa bu gibi dış alımlarda 3010 sa
yılı Kanun hükümlerini uygulamaya Maliye Bakam yetkilidir. 

(Bütçe Karma Kom 

Yatırım Harcamaları : 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı 

Yurt Dışından Sağlanacak Malzem 
cak Taşıtlara Ait Kredilerin Mahsup Sür 

MADDE 17. — Dış memleketler 

1050 sayılı Mühase'bei Umumiye Kanu 

bulunan kredilerin akreditife tahsis ol 

nü itibariyle bedeli transfer edilmek ü 

tekabül eden mal tutarları mahsup sür 

sup edilir. Zorunlu hallerde bu süre 



(Hükümetin teklifi) 

Dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı olarak, 1976 ve daha 
önceki yıllarda 1050 sayılı Mtfhaseibei Umumiye Kanununun 83 ncü mad
desi gereğince açılmış bulunan kredilerden akreditife tahsis edilmiş, ancak 3010 
sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmaması nedeniyle mahsup işlemi yapılama
mış miktarlarla ilgili mal bedelleri, Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar bütçe
lerimde açılacak 630 harcama kalemlinden mahsup edilir. Bu harcama kalemi için 
yeni tertip açmaya ve gerekli ödeneği kaydetmeye Maliye 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 takdirde paranın yatırılmasını talep 
edemez. Bu takdirde taşıta ihtiyacı olan kuruluşlar, ilgili Bakanın oluru ile bu 
taşıtları veya eş maksatlı taşıtı iç piyasadan temin ederler. 

'Geçen mali yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt be
delleri, taşıtların miali yılın 'bitiminden itibaren 4 ay içinde teslim edilmesi ve ta
hakkuk evrakının tevdi olunması kaydı ile aynı yıl bütçesinden mahsup edilir. 

Çeşitli Fonlara İlişkin Hükümler : 

MADDE 18. — A) Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel Ka
nunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 'bunların öngördüğü tüzük, 
yönetmelik ve kararnamelerin gerektirdiği harcamalar için, Maliye 'Bakanla 
Bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, (09 - Diğer mali transferler) alit-
programının, (301 - Devlet Memurları Kanununun ve yönetmeliklerin gerektirdiği 
giderler karşılığı) faaliyetirideki Ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve katma 
bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer alan (110 - Aylıklar), (120 - Söz
leşmeli personel, yahancı uzmanlar ve yardımcıları ücretleri), {140 - Sosyal yar
dımlar), (150 - Ek çalışma karşılıkları - Üniversitelerin gece öğretimi ile ilgili 
fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti hariç), (160 - Tazminatlar ve ödüller), 
(170 - Ödenekler), (180 - Tedavi yardımı ve cenaze giderleri) harcama kalemle
rine ve % 1 ek karşılıkları ile ilgili tertiplere yeteri kadar ödenek aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca ihtiyaç nispe
tinde artırılabilir. 

(Bütçe Karma Komis 

alımlarda 3010 sayılı Kanun hükümlerim 
lidir. 

Dış memleketlerden getirilecek malze 
ceki yıllarda 1050 sayılı Muhasebei Umu 
reğince açılmış bulunan kredilerden akre 
yılı Kanun hükümlerinin uygulanmamas 
mış miktarlarla ilgili mal bedelleri, Genel 
de açılacak 630 harcama kaleminden ma 
yeni -tertip açmaya ve gerekli ödeneği ka 

Geçen mali yıl içinde Devlet Malzem 
delleri, taşıtların mali yılın bitiminden it 
ve tahakkuk evrakının tevdi olunmasa ka 
edİÎ'ir. 

Çeşitli Fonlara İlişkin Hükümler: 

MADDE 18. — A) Devlet Memur 
nunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel K 
yönetmeSik ve kararnamelerin gerektirdiğ 
bütçesinin (930 - Mali transferler) progr 
alt programının, (301 - Devlet Memurlar 
rektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki 
ve Katma Bütçeli idarelerin hizmet prog 
(120 - Sözleşmeli personel, yabancı uzm 
Sosyal yardımlar), (150 - Ek çalışma ka 
mi ile ilgili fazla çalışma ücreti ile konfe 
ve ödüller), (170 - Ödenekler), (180 -
harcama kalemlerine ve % 1 ek karşıhkl 
nek aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 
kanınca İhtiyaç nispetinde artırılabilir. 



(Hükümetin teklifi) 

Ancak gederlerimi, kendi gelirleriyle karşılayan ve esas itibarıyla giderlerini 
kendi gelirleri İle karşılamakla beraber, sadece <beDi amaçlarla genel bütçeden 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için (bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıdaki fıkrada sayılan harcama kalemlerine 
ilişkin ödenek ihtiyaçları için, münhasıran 'bu (harcama kalemleriyle ilgili harca
malarda kullanılmak üzere, Maliye Bakanınca bağlı oldukları (bütçenin İlgili 
transfer tertibine bu fondan aktarma yapılabilir.» 

B) Maliye 'Bakanlığı 'Bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, 
(09 - Diğer mali transferler altprogranıının), (303 - Yatırımları hızlandırma fonu) 
faaliyetiindeki ödenekten, 1978 Programıniıi Uygulanması, İzlenmesi ve Koordi
nasyonuna İlişkin (Kararname hükümlerine göre 1978 programındaki ödeneği 
artırılan veya 1978 programına ek olarak kabul olunacak projelere harcanmak 
üzere genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında 
mevcut veya yeniden açılacak projelerin ilgili harcama kalemlerine ve Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin (920 - İktisadi transferler ve yardımIar)KUı>nzpnî ennuejSojd 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek Maliye Bakanınca ihtiyaç nispetin
de artırılabilir. 

Ancak giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya esas itibarıyla güderlerini 
kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçeden 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için 'bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

C) Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı 'sağlanan genel ve katma bütçeli 
kuruluşlarla Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk Lirası giderlerini karşılamak üzere; Ma
liye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, (09 - Diğer mali 
transferler) altprogranıının, ((308 - Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağ
lanan projelerin Türk Lirası giderlerini karşılama fonu) faaliyetindeki ödenek
ten, genel ve katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki (harcama ka
lemleri ile Kamu İktisadi 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. 

(Bütçe Karma Ko 

Ancak, giderlerini, kendi gelirleri 
ni kendi gelirleriyle karşılamakla ber 
den Hazine yardımı alan katma bütçel 
maz. 

Hizmetlerini Genel ve Katma B 
ödeneklerle yürüten kuruluşların yuk 
lerine ilişkin ödenek İhtiyaçları İçin, m 
harcamalarda kullanılmak üzere, Ma 
ilgili transfer tertibine bu fondan aktarm 

B) Maliye Bakanlığı Bütçesini 
(09 - Diğer mali transferler) alt prog 
Fonu) faaliyetindeki ödenekten, 1978 
koordinasyonuna İlişkin Kararname 
ödeneği artırılan veya 1978 programın 
canmak üzere Genel Bütçeli dairelerle, 
larında mevcut veya yeniden açılacak 
Bütçesinin (920 - İktisadi transferler v 
şekkülleri ile Ka'mu İktisadi Teşebbüs 
programlarına aktarma yapmaya ve 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Uluslararası kuruluşlarca dış 
Bütçeli' kuruluşlarla, Kamu İktisadi 
projelerinin çeşitli nedenlerle yetersiz 
üzere; Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 
ğer mali transferler) alt programının, 
nansmanı sağlanan projelerin Türk l 
tindeki ödenekten, Genel ve Katma 
daki harcama kalemleri ile, Kamu İk 
ruluşlarına yapılacak 'transferlerle ilgi 
mevcut veya yeniden açılacak olan lıa 
liye Bakanı yetkilidir. 



(Hükümetin teklifi) 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğinde İhtiyaç oranında artırabilir. Bu öde
neğin kullanış şekil ve harcama esasları Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

D) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, 
(09 - Diğer mali transferler) altprogramımn, (305 - Tophı iş sözleşmelerinin ge
rektirdiği ek güderler karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten, yapılmış ve ya
pılacak tophı Sözleşmelerin getirdiği mali yükleri karşılamak üzere genel bütçeye 
dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilgili harcama kalemlerine aktarma yap
maya ve bu ödeneği artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile karşüayan veya esas itibarıyla gider
lerini kendi gelirleriyle karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel büt
çeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygu
lanmaz. 

E) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, 
(09 - Diğer mali transferler) altprogramının, (306 - Öngörülemeyen giderler kar
şılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten, bütçenin hazırlanması sırasında öngörüle
meyen ve tahmin edilemeyen ve bütçede tertipleri bulunmayan ve yerine getiril
mesi zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan olağanüstü hizmet ve giderleri 
karşılamak amacı ile genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet 
programlarında gerekli tertipleri açarak aktarma yapmaya ve bu maddeye göre 
yapılacak ödemelerin esaslarını tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu 
ödenek gerektiğinde Maliye Bakanınca beş katma kadar artırılabilir. 

F) 1978 Mali yılı içinde : 

a) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, 
(09 - Diğer mali transferler) altprogramının, (307 - Yabancı ülkelere verilecek 
proje kredileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneği Bakanlar Kurulu kararı ile tespit 
olunacak yabancı ülkelere açılacak yatırım kredilerine tahsis etmeye; 

b) Kredinin verilme şekil ve şartlarını, uygulanacak faiz haddi ile geri 
ödeme zaman, şekil ve şartlarım tespite; 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katına kadar artırmaya, 
Maliye Bakam yetkilidir. 

(Bütçe Karma Komisy 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğind 
neğin kullanış şekli ve (harcama esastan 

D) Maliye Bakanlığı bütçesinin 1(9 
(09 - Diğer mali transferler) alt programın 
rektirdiği ek giderler karşıhğı) faaliyetind 
pılacak toplu sözleşmelerin getirdüği mali 
çeye dahil dairelerle, Katma Bütçeli İdare 
ma yapmaya ve bu ödeneği artırmaya M 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile 
rini kendi gelirleriyle karşılamakla berab 
çeden Haizine yardımı alan katma bütçeli 
maz. 

E) Maliye Bakanlığı Bütçesinin ( 
(09 - Diğer mali transferler) alt program 
karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten 
görülmeyen ve tahinin edilemeyen ve büt 
getirilmesi zorunluluğu Bakanlar Kurulun 
ve giderleri karşılamak amacı ile genel b 
idarelerin hizmet programlarında gerekli 
bu maddeye göre yapılacak ödemelerin e 
yetkilidir. Bu ödenek gerektiğinde Maliy 
labilir. 

F) 1978 mali yılı içinde : 
a) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 

ğer mali transferler) alt programının, (30 
kredileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneğin 
nacak yabancı ülkelere açılacak yatırım k 

b) Kredinin verilme şekli ve şartlan 
ödeme zaman, şekil ve şartlanm tespite; 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katm 
Maliye Bakanı yetkilidir. 



(Hükümetin teklifi) 

G) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, 
(09 - Diğer mali transferler) altprogramının, (304 - Yüksek öğretimde kapasite 
artırma fonu) faaliyetindeki ödenekten, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üze
rine aynı bakanlık veya üniversite ve akademiler bütçelerindeki hizmet prog
ramlarında yer alan kapasite artışı ile doğrudan doğruya ilgili harcama kalem
lerine, münhasıran yılı içinde ortaya çıkan öğrenci kapasite artışlarının gerek
tirdiği harcamaları karşılamak amacıyla aktarma yapmaya ve bu tertipde yer 
alan ödeneği gerektiğinde yeteri kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

H) Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının, 
(04 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar) altprogranunın, (434 - Deprem fonu) faa
liyetindeki ödemeği, gerektiğinde, yeteri kadar artırmaya ve 1571 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde zikredilen TC Merkez Bankasında ihdas edilen (Deprem 
fonu) hesabına tediyede bulunmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I) Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının, 
(04 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar) altprogramının, (431 - Genel sağlık sigor
tası fonu) faaliyetindeki ödeneği, artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili kanunun çıkması halinde, bu ödeneğin harcama şekli ve esasları Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikle belli edilir. 

J) Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının, 
(04 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar) altprogramının, (433 - Tarım sigortası 
fonu) faaliyetindeki ödenek gerektiğinde Maliye Bakanlığınca yeteri kadar artı
rılabilir. 

Tarım Sigortası Kanununun çıkması halinde, bu kanunun uygulanması ile 
ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü giderler bu fondan karşılanır. Ya
pılacak giderlerin esasları Maliye Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle 
belli edilir. 

K) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, 
(09 - Diğer mali transferler) altprogramının (312 - Geri kalmış bölgelere yardım 
fonu) faaliyetinde yer alan ödeneği geri kılmış bölgelerde yıl içinde programa 

(Bütçe Karma Ko 

G) Maliye Bakanlığı bütçesinin 
Diğer mali transferler) alt programının 
fonu) faaliyetindeki ödenekten, Milli 
bakanlık veya üniversite ve akademile 
alan kapasite artışı ile doğrudan doğ 
ran yılı içinde ortaya çıkan öğrenci k 
karşılamak amacıyla aktarma yapmaya 
kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilid 

H) Maliye Bakanlığ: bütçesinin 
Sosyal transferlerle ilgili fonlar) altp 
fonu) faaliyetindeki ödeneği, artırmay 

İlgili Kanunun çıkması halinde bu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık 
melikle belli edilir. 

İ) Maliye Bakanlığı bütçesinin ( 
Sosyal transferlerle ilgili fonlar) altp 
faaliyetindeki ödenek gerektiğinde Ma 

Tarım Sigortası Kanununun çıkm 
ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her 
pılacak giderlerin esasları Maliye Bak 
belli edilir. 

J) Maliye Bakanlığı bütçesinin 
Diğer mali transferler) altprogramının 
ra yardım fonu) faaliyetinde yer alan 
programa alınan yatırım projelerinde 
relerle, katma bütçeli idarelerin hizm 
açılacak harcama kalemlerine ve M 
transferler ve yardımlar) ve (930 - İkti 
di Teşebbüsleri ikraz ve avanslarla ilg 
maya ve bu ödeneği bir misline kadar 

K) Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(04 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar) a 



(Hükümetin teklifi) 

alınan yatırım projelerinde kullanılmak üzere ilgili genel ve katma bütçeli kuru
luşların yatırım tertiplerine ve hizmetin Kamu İktisadi Teşebbüslerince gerçek
leştirilmesi halinde Maliye Bakanlığı bütçesindeki transfer tertiplerine aktar
maya ve bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

L) Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının, 
(04 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar) altprogramında, «Güvenlik sigortası fonu» 
faaliyetini tesis etmeye ve bu fona gereği kadar ödenek aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

«Güvenlik Sigortası Kanununun» çıkması halinde, bu kanunun uygulan
ması ile ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü giderler bu fondan kapı
lanır. 

M) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930) - Maîi transferler) programının, 
(09 - Diğer mali transferler) altprogramının, (314 - Fonlara katkılar) faaliyerin-
deki ödenekten bu Kanun ve diğer Kanun, kararname ve sair hükümlere daya
nılarak kurulan fonlara ödeme yapmaya veya aktarmaya ve ödeneği artırmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

N) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin transferler bölümünün mev
cut ödeneklerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanının talebi üzerine altı milyar lira
ya kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Nükleer Enerji Sahası : 

MADDE 19. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Kanunla tasdik olunan 
Nükleer Enerji Sahasmda Hukuki 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 
esaslarım tespite Maliye Bakanı yetkilidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktarmalar : 

MADDE 20. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının kendi hesapla
rına genel bütçeli dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden 

(Bütçe Karma Komisy 

faaliyetini tesis etmeye ve bu fona gereği 
kanı yetkilidir. 

«Güvenlik Sigortası Kanununun» çık 
ması ile ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren 
lanır. 

L) Temel ihtiyaç maddelerinin fiyat, 
lemek amacı ile Maliye Bakanlığı bütçesin 
nın, (09 - Diğer mali transferler) altprogra 
fiyatlarını düzenleme fonu) faaliyetini ihda 
kaydetmeye ve kamu kuruluşları ile yerel 
lerinin finansmanı için bu kuruluşlara ödem 

Nükleer Enerji Sahası : 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu ma 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinde Yap 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci madd 
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gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve bu öğrencile
rin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelde ilgili kurumun 
bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak program, altprogram, faaliyet veya 
projelerdeki harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkili
dir. 

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 amacıyla 
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

b> Sulama ve içmesuyu inşaatı ile tesisi, yol, köprü, tesis yaptırılması, ba
kımı, etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile Köy İş
leri Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaretli cetvelde açılacak özel tertibe 
gelir; diğer taraftan (a) fıkrasındakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasıridakıter 
Köy İşleri Bakanlığı bütçelerinde (A) işaretli cetvellerin sonunda açılacak özel 
program, altprogram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine ödenek 
kaydolunur. 

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

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin ifasında ilgili kuruluşla
rın ihale mevzuatım uygulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda, gelir ve ödenek kaydı 
işlemini beklemeksizin (A) işaretli ödenek cetvelinin ilgili program, altprogram, 
faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapabilir. İşin bitiminde, yapı
lan harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, altprogram, 
faaliyet veya projelerindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Ko 

Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanl 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci 
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Yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili olarak, genel ve katma 
bütçeli kuruluşların 1977 ve daha önceki yıllar bütçelerindeki özel tertiplerin
de mevcut ödeneklerden genel bütçedekileri doğrudan doğruya aktarmaya, kat
ma bütçelerdekileri İse önce ilgili bütçeye gider kaydını yaptırarak Hazîneye 
ödetmeye ve ödenen miktarı bir yandan genel bütçeye gelir ve diğer yandan Köy 
îşleri Bakanlığı Bütçesinin sonunda açılacak özel program, altprogram, faaliyet 
veya projelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Milli Savunma Bakanlığı İle Jandarma Genel Komutanlığı Bütçeleri Arasın
daki Aktarma İşlemleri : 

MADDE 22. — Milli Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Ko
mutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığınca da Milli Savunma Bakanlı
ğına cari mali yıl içinde ifa edilen hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile, 
varılacak mutabakat üzerine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faaliyet 
ve projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye Bakam yetki
lidir. 

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde yx 
alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hiz
metleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yürütül
mesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler arasın 
dx karşılıklı olarak aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bağış ve Yardım Yolu İle Gelen Malzemeler : 

MADDE 23. — Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere dîş 
kaynaklardan veya, Uluslararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu i«.% 

gelecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle ilgili vergi ve resimlerinin öden 

(Bütçe Karma Komisy 

Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarm 
sındaki Aktarma İşlemleri : 

MADDE 22. — Milli Savunma Baka 
mutanlığına veya Jandarma Genel Komu 
ğmn cari mali yıl içinde ifa ediien hizme 
vanîacak mutabakat üzerine, ilgifö iki bü 
ve projeleri arasında karşılıklı olarak akt 
lidir. 

Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarm 
alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yö 
metleri ile bir programa ait bir hizmetin 
mesi halinde ödeneği ilgili program, altpr 
da karşılıklı olarak aktarmaya Maliye Bak 

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarm 
ilan hizmet programlarındaki tertiplerden 
lemleri hariç) tasarrufu mümkün görülen 
programlar içinde mevcut (470 - Savunma 
cama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakan 

Bağış ve Yardım Yolu İle Gelen Malzem 

MADDE 23. — Tasarının 23 ııcü ma 
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raesi amacı ile, bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açı
lacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Askeri Yardım Yolu İle Gelen Malzemeler : 

MADDE 24. — 1978 bütçe yılı içerisinde Milli Savunma ihtiyaçları içî ı 
yabancı devletlerden askeri yardım yolu i!e veya sair suretlerle fiilen sağlana 
cak malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bk 
tertibe gelir ve mukabilini Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel 
tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Milli Savunma Bakanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılık
ları : 

MADDE 25. — A) Milli Savunma Bakanlığınca yabancı devletler ve Ulus
lararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan kara, 
deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira veya ücret tutarlarının; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutu
lan ve eğitim gören yabancı devlet uyruklu subay, astsubay veya erlere yapıları 
masraflar karşılığında bu devletlerce ödenen miktarların; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek hava meydan
larının bakım ve onarımları için yapılacak masraflann NATO makamlarınca 
karşılanacağı öngörüldüğünden bu işler için verilecek paraların; 

Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraf-
taı. adı geçen bakanlık bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kav-
demeye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktarlardan yılı içinde harcanma
yan kısımlarını ertesi yala devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri : 

MADDE 26. — A) Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin (Planlama hiz
metleri) programı, (Araştırma ve inceleme hizmetleri) altprogramımn, (Etüt ve 
proje hizmetleri) projesinde yek- alan ödenekten bir kısmını, Devlet Planlam.. 

(Bütçe Karma Ko 

Askeri Yardım Yolu İle Gelen Ma 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü 

Milli Savunma Bakanlığınca Yaba 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri : 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı 
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Teşkilatınca 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 Maliye Bakam yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel idarelerine, İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptırdığı hizmetlerin bedellerini 
peşin ödeyebilir. 

B) Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin (111-01-3-001-900) kod numaralı 
tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelerde tarımsal geliştirme 
ve çiftliklere ait program ve projeleri desteklemek amacı île, genel ve katma 
bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yemden açılacak harcama kalemle
rine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı maksatlarla diğer kamu kuruluş
larınca yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

Tahsis Amacı Kalmayan Bağışlar : 

MADDE 27. — Tahsis amacı gerçekleştirilmiş olan veya tahsis amacının 
gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz duruma düştüğü tespit edilen özel öde
nek artıklarını, 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 eldi (A) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

(B) Cetveli : 

MADDE 29. — Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1978 mali yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık hisseden mali yıl içinde 
tahsil edilecek kısım (B) işaretli ceavelin (Çeşitli gelirler) tertibine gelir kaydolunur. 

(Bütçe Karma Kom 

Tahsis Amacı Kalmayan Bağışlar : 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci m 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bağlı Ce 

(A) Cetveli : 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci m 

(B) Cetveli : 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu m 
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MADDE 30. — A) Okul pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılıncaya kadar, okul pansiyonları gelirlerinin °/Q 25'i bütçenin (B) 
cetvelindeki (pansiyonlu okul ücretleri 'karşılığı) tertibine gelir kaydolunur. 

B) 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı gelir bütçesi
nin ilgili tertibine gelir kaydolunur. 

C) 18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan zamlar dolayısıyla yeni fiyatlarla zamdan 
önceki fiyat arasındaki fafka göre tekel maddeleri satışından elde edilen hası
lat, gelir bütçesinin özel gelirleri ve fonlar gelir türünün, fonlar kesimine «Te
kel Zamları Fonu» maddesine gelir kaydolunur. 

MADDE 31. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağ!ı 
döner sermayeli işletmelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağîs işletmeler ha
riç) bir ay içindeki gayri safi gelirlerinden % 15'e kadar olan kısmını genel 
bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ba oran, döner sermayeli işletmelerin nitelikleri gozönünde bulundurulmak 
suretiyle mali 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 yılı 
kinde peşin olarak ödenmiş olan miktar mahsup edilir ve artanı özel kanun 
ve yönetmeliklerindeki hükümler mahfuz kalmak kaydıyla 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 hakkında 
da özel kanun ve yönetmeliklerinde bir hüküm bulunmayan döner sermayeli 
işletmelerin hesap dönemi sonundaki bilançolarına göre tespit edilen safi gelir
lerinden, yılı içinde peşin olarak ödenmiş miktarın mahsubundan sonra artan 
kâr sermayeleri tespit edilen limite ulaşıncaya kadar ödenmiş sermayelerine 
eklenir. Fazlası genel bütçeye gelir kaydedilir. 

Döner sermaye işletmeleri bir ay içindeki döner sermaye gayri safi gelirin
den Maliye Bakanlığınca belli edilen orana göre hesaplanacak miktarı, ertesi 
ayın 20 ııci gününe; hesap dönemi sonundaki bilançolarına göre tespit edilen 
safi gelirlerinden peşin olarak ödenmiş miktar mahsup edildikten sonra artan 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 30. — A) Okul pansiy 
değişiklik yapılıncaya kadar, okul pans 
cetvelindeki (Pansiyonlu okul ücretleri 

B) 1702 saydı Kanuna göre petro 
nin ilgili tertibine gelir kaydolunur. 

MADDE 31. — Genel bütçeye d 
bağlı döner sermayeli işletmelerin (Vak 
ile, üniversitelere bağlı döner sermaye 
safi gelirinden % 15'e kadar olan kısım 
peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı 

Uygulanacak oranlara, peşin geli 
ınasuıa, yıl sonu kârlarına mahsubuna 
masına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığın 

Bu madde hükmünün yerine getir 
c'öner sermaye işletmelerinin ita amiri 
yarı yarıya tahsil edilir. 

Geçmiş bütçe kanunlarında' yer al 
sında süre aşımı nedeni ile ortaya çıkan 
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\p yukarıdaki hükümler gereğince genel bütçeye gelir kaydı icabeden miktarı 
da kanunlarına göre bilanço ve eklerinin Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gön
derilme süresi sonunda; kanunlarında bilanço ve eklerinin gönderilme süresi 
belirtilmemiş ise, hesap dönemini takibeden 4 ncü ayın sonuna kadar beyan 
etmek ve Hazineye yatırmakla yükümlüdürler. Bu görevin yerine getirilmemesi 
bitlinde, Hazineye yatırılması gereken miktar, döner sermaye işletmelerinin 
amiri ita ve saymanlarından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yarı yarıya 
tahsil edilir. 

Aylık gayri safi gelirlerin beyan ve ödenmesi süresini uzatmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu madde gereğince yapılacak tahsilat, gelir bütçesinde açılacak (Döner Ser
maye gelirleri) tertibine gelir kaydedilir. 

1975 ve 1976 Mali Yılı Bütçe kanunlarının 40 ve 32 nci maddelerine göre sü
resinde ödenmemiş aylık gayri safi gelirin peşin gelir kaydı gereken miktarı için 
saymanlardan gecikme zammı aranılmaz. 

MADDE 32. — Özel fonlardan : 

a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 
gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanarak, Bakanlar Kurulunun 
2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280ı sayılı Kararı gereğince tesis edilen «İstikrar Fonu» 
na yatırılacak paraların net bakiyesini, 

b) TC Merkez Bankasında NATO hesabında toplanan paralardan Maliye 
Bakanlığınca belirtilecek meblağı, 

c) 16 . 9 . 1960, tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fücrası 
gereğince açılan «Akaryakıt İstikrar Fonu» nun net gelir fazlasını, 

Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Diğer Cetveller : 

MADDE 33. — A) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler (C) cetvelinde; 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci m 

Diğer Cetveller : 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü m 
ğişiklikle kabul edilmiştir. 
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b) Kanunlarla bağlanmış vatani hizmet maaşları (Ç) cetvelinde; 
c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar (G) 

cetvelinde; 
B) 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı ta

rafından idare edilen okul pansiyonları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı 
(M) işaretli cetvelde; 

C) 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanu
nunun; 

a) 36 nci maddesi gereğince Milli Müdafaa Mükellefiyeti yoluyla alınacak 
hayvanların alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde; 

b) 38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşılların alını değerleri bağlı 
(P) işaretli cetvelde; 

D) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 9 ncu maddesi ge
reğince kurumların satınalacaklan taşıtların azami satmalına bedelleri, bağlı (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) bendlerinde yazılı nispet ve yevmiye miktarlarına 
ilişkin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu madde ile aym Kanunun 
34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken 
misil, nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Genel Kadro Ka
nununun 7 nci maddesi hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas alın
mak suretiyle 1978 mali yılında da uygulanır. 

Yukarıdaki hükümlere ilaveten (H) cetvelinin uygulanmasında, aşağıdaki 
esaslara göre işlem yapılsr. 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki asgari dört lira yevmiye (80) 
lira olarak uygulanır. 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 34. — 1 . 3 . 1954 tari 
3? ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerin 
ilişkin kayıtlayıcı hükümler uygulanmam 
34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince her 
nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetve 

Harcırah Kanununa göre yapdaca 
Kanununun 7 nci maddesi hükmü, per 
vhnmak. suretiyle 1978 mali yılında da uy 

Yukarıdaki hükümlere ilaveten (H 
esaslara göre işlem yapılır. 

a) Harcırah Kanununun 37 nci ma 
olarak uygulanır. 
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b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı Kanuna ilişkin (1) 
ve (2) sayılı cetvellerdeki 475 lira aylık tutarı yerine 6 ncı derece kadrosu, 
<2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar yerine 1 nci derece kadrosu esas tutulur. 

c) Gerekli kanuni değişiklik yapılıncaya kadar Harcırah Kanununun 33 ncü 
maddesinin (b) bendi hükümlerine göre tespit edilen yevmiyeler; bakanlık ve 
müstakil genel müdrlük müfettiş ve müfettiş muavinleri ile Maliye Bakanlığı 
hesap uzmanı ve uzman muavinleri, Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri, işgü-
venîiği müfettişleri, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Diyanet İşleri 
Başkanlığı müfettiş ve müfettiş muavinleri, ilköğretim müfettişleri, Sosyal Si
gortalar Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş muavinleri, bankalar yeminli 
murakıpları ve murakıp muavinleri, bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kont
rolörler, belediyelerdeki bilumum müfettiş ve müfettiş muavinleri ve Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzman muavinlerine, 1978 mali yılın
da yetkili makamlarca onaylanan program çerçevesinde yapacakları teftiş, tahkik 
ve incelemelerde, görevin ifa edildiği mahalle ve kurumun teşkilat merkezinin 
bulunduğu yere bakılmaksızın 1 nci fıkra hükmüne göre ödenir. 

d) Belediye hudutları haricinde vazife gören Defterdarlık kontrol memur
ları için en az yevmiye miktarı (110) lira olarak tespit edilmiştir. Bunların Ma
liye müfettişleri, Maliye hesap uzmanları, ve genel müdürlükler kontrolörle-
riyle birlikte memuriyet merkezleri dışında tertip edilecek çalışmalara katılma
ları halinde yevmiyelerinin 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 dışmda uçakla yapılacak görev seyahatlannda 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile 
resmi davete icabet suretiyle seyahat eden eşlerine, Müsteşar ve Büyükelçilere 
1 nci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol masrafı ödenir. 

(Bütçe Karma Kom 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 4 
(1) ve (2) sayılı cetvellerdeki 475 lira a 
(2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar y 

c) Gerekli kanuni değişiklik yapılı 
maddesinin (b) bendi hükümlerine gör 
müstakil genel müdürlük müfettiş ve m 
hesap uzmanı ve uzman muavinleri, Ç 
liği müfettişleri, Toprak ve Tarım Refo 
kanlığı müfettiş ve müfettiş muavinleri, 
Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş m 
ve murakıp muavinleri, bakanlıklar mer 
yelerdeki bilumum müfettiş ve müfetti 
netleme Kurulu uzman ve uzman muav 
larca onaylanan program çerçevesinde 
de, görevin ifa edildiği mahalle ve kuru 
bakılmaksızın birinci fıkra hükmüne göre 

d) Belediye hudutları haricinde va 
ları için en az yevmiye miktarı 110 lira 
müfettişleri, Maliye hesap uzmanları v 
likte memuriyet merkezleri dışında terti 
yevmiyelerinin ıbu miktar üzerinden öd 

e) Harcırah Kanununun 34 ncü m 
miyelerinde uygulanacak emsaller Bakan 

f) Yurt dışına veya yurt dışında 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
ye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Gen 
üe, resmi davete icabet suretiyle seyaha 
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Gen 
nel Sekreteri, Müsteşar ve Büyükelçile 
nıfı üzerinden yol masrafı ödenir, 



(Hükümetin teklifi) 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil görevi ve
rilmiş bulunanların, yurt dışında yaptıkları görev seyahatleri ile elçilerden yurt 
dışında bir yere veya merkeze istişare amacıyla çağırılanlara kararname alın
maksızın birinci mevki üzerinden yol masrafı verilir. 

g) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesine göre verilecek taz
minatın hesabında, yeni kadro, aylık tutarları esas alınarak söz konusu mad
deye göre oranlar yeniden 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 
(110) lira olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca, bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi 
uygulanmaz. 

i) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, BCG Kampanyasında en az yev
miye miktarı doktorlar için (110), sağlık memurları için (90) lira olarak tespit 
edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM : Kamu personeline ilişkin hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Aylıklara ve kadrolara ilişkin hükümler : 

Katsayı Esası : 

MADDE 35. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü mad
desi uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının 
aylık tutarlarına çevrilmesinde (12) katsayısı ve 14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sa
yılı Kanunun 17 . 6 . 1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesinde zikredilen gösterge tablolarına (1. 3) katsayısı uygulanır. 

Kadrolar ve Kadro Değişikliği : 

MADDE 36. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tah
sis edilip intibak işlemlerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976 ve 1977 mali yılları Bütçe Kanunlarının igili maddeleri hüküm-

(Bütçe Karma Kom 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerd 
rilmiş bulunanların, yurt dışında yaptık 
dışında bîr yere veya merkeze istişare am 
sızın birine) mevki üzerinden yol masrafı 

g) 6245 Sayılı Harcırah Kanununu 
minatın hesabında, yeni kadro, aylık tut 
göre oranlar yeniden tespUt edilinceye ka 
murları Kanununun 45 nci maddesine gö 
7244 Saysh Kanunun 1 nci maddesindek 

h) Tekel Genel Müdürlüğü tütün 
(110) Hra olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca, bunlar hakkında 6245 Sayı 
uygulanmaz. 

i) Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanl 
miktarı, doktorlar için (110), sağlık mem 
nıiktir. 

İKİNCİ KISIM : Kamu personeline 

BİRİNCİ BÖLÜM : Aylıklara ve ka 

Katsayı Esası : 

MADDE 35. — 657 Sayılı Devlet M 
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosund 
tutarlarına çevrilmesinde (14) katsayısı v 
nunun 17 . 6 . 1975 tarih ve 1908 Sayıl 
de zikredilen gösterge tablolarına (1,5) kat 

5434 Sayılı Kanunun 14 ncü madd 

Kadrolar ve Kadro Değişikliği : 

MADDE 36. — Tasarının 36 nci mad 
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leri uyarınca kurumlara tahsis edilmiş olan kadrolar 1978 mali yılı içinde de 
geçerlidir. 

b) 15 . 5 . 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanun ile kanun hükmünde karar
namelere göre intibakı yapılan personelin aylıkları, kurumlara tahsis edilen kad
rolara müsteniden, söz konusu kanun ile kararnamelerin intibak hükümlerine 
göre tespit edilen dereceleri üzerinden ödenir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanun ile ekle
nen ek geçici maddeler ile 15 . 5 . 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelere göre yapılan intibaklarda ortaya çıkacak hatalar ve
ya itirazh işlemler ile kazai mercilerce verilen kararlara göre düzenlenecek dü
zeltilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alınır. 

c) 1322 sayıh Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi hükümleri uya
rınca alman 13 . 11 . 1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu kararna
meyi değiştiren ve değiştirecek olan kararnamelerde yer alan hükümlerin uygu
lanmasına devam olunur. Ancak her kurum için bu fıkra gereğince mali yıl 
içinde birden fazla kararname çıkarılamaz. 

d) Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşların kadrolarında mevcut sorum
lu saymanlar ile Maliye Bakanlığına bağlı saymanhk müdürlükleri ve sorumlu 
saymanlıklarda istihdam olunan memurlardan Maliye Bakanlığınca gerekli gö
rülenlerin kadroları ilgili kuruluş kadrolarından tenkis edilerek Maîiye Bakan
lığı kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda istihdam olunan memurlardan Maliye 
Bakanlığınca uygun görülenler bu suretle Maliye Bakanlığına devredilen kad
rolara naklen atanarak aym saymanlık müdürlükleri ile sorumlu saymanlıklarda 
görevlendirilirler. 

e) Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet genişlemesi nedeniyle ihtiyaç duy
duğu çarşı ve mahalle bekçisi kadrolarının ihdasma, Devlet Personel Dairesinin 
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Mahalle ve çarşı bekçileri ile ilgili 1975 ve daha evvelki mali ydlara ait 
karşılıklı ve karşılıksız borçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin (Geçen 
ve eski yıllar karşılıklı borçları) tertibinden ödenir. 

Yi — 

(Bütçe Karma Komi 



(Hükümetin teklifi) 

f) 12 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Mü
esseseler ve İştirakleri Hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık 
süre 28 . 2 . 1979 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 37. — A) Kurumlara tahsis edilmiş bulunan kadrolardan değiş
tirilmesi gerekli görülenler, söz konusu kadroların boş olması, şahsa bağlı olup 
da iptal edilmesi gereken kadrolardan olmaması ve aralarında dört dereceden 
(4 dahil) fazla fark bulunmaması kaydıyla, ilgili kurumun teklifi, Devlet Perso
nel Dairesinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca aynı veya diğer bir sınıftan 
veya değişik derece ve unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilir. 

Ancak, geri verilecek veya ihdas edilecek kadrolardan herhangi birinin 1 - 4 
derecelere girmesi halinde, değiştirilmesi gerekli görülen kadrolar, yukarıda be
lirtilen kayıtlara uyulmak suretiyle ilgili kurumun teklifi Devlet Personel Dai
resinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
aynı veya diğer bir sınıftan veya değişik derece ve unvanlı kadrolarla değiştiri
lebilir. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 34 ncü maddesine gö
re «Genel Kadro Kanunu» çıkıncaya kadar; 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları yapı
lan ve halen bu kadroları işgal etmekte olan Devlet Memurları bu kadroların 
tahsis edildiği görevin eski unvanlarını taşırlar. 

b) 1327 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapıldığı sırada kuruluş kanun
larının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine da
yanılarak başka görevlerde çalıştırılanlar, bu intibakların yapıldığı sırada ken
dilerine tahsis edilen intibak kadrolarım işgal ettikleri sürece, söz konusu ka
nunlara göre fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza ederler. 

Kadro İhdas ve îptali : 

MADDE 38. — A) Mali yıl içinde aşağıdaki hallerde, kadro değişikliği 
suretiyle kadro temin edilmediği takdirde, ilgili kurumun talebi, Devlet Personel 
Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kadro ihdas edilebilir. 

(Bütçe Karma Komi 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci mad 

Kadro İhdas ve İptali : 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci mad 
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a) Kurumlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanlardan istihdamı ge
rekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadrolan bulunmaması halinde 
askerlik görevinden döneceklerin yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurulması öngörülen ünitelerde 
istihdam edilecek memurlar için; 

d) Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1978 yılı programında kurulması ve ge
nişletilmesi öngörülen hizmet ünitelerinde 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 sözleş
meli personel ve diğer hizmetliler için; 

B) Aşağıdaki hallerde mevcut kadroların iptali suretiyle ihdasına Devlet 
Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu yetkindir. 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi gereğince şahsa 
bağh kadrolardan, unvanları 7/3434 saydı 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 ka
rarnameyi değiştiren kararnameler gereğince kurumlara eski kadroların iptali 
suretiyle tahsis edilecek kadrolar için; 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Hakimlik ve Sav
cılık Meslekleri İle Devlet Planlama Teşkilatı Personeline Ait Kadro Cetvelleri: 

MADDE 39. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi 
ve Devlet Planlama Teşkilâtı Personeli, Anayasa Mahkemesi, Damştay, Sayış
tay ve Yargıtay başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında hâkimlik ve savcılık mes
leklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri yapanların kadro cetvel-

(Bütçe Karma Komisy 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatos 
cılık Meslekleri ile Devlet Planlama Teşkila 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu ma 
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leri 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 kurum
larından 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre intibakı yapılan per
sonele, yeni kadro kanunlarının çıkarılmasına kadar söz konusu kanunun ge
çici 5 nci maddesine göre aylık ödenmesine devam olunur. 

Yeni kadro kanunları çıkardmamış yükseköğretim kurumlarında kuruluş ve 
kadro kanunları ile alınmış olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. 
Ancak 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda öngörülen duruma uymayan 
kadrolar kadro unvanı aynı olmak şartıyla, ilgili yükseköğretim kurumunun is
teği üzerine Maliye Bakanlığınca personelin durumuna uygun aynı unvanlı kad
rolarla değiştirilebilir. 

B) Yeni kadro kanunları çıkarılmamış olan yükseköğretim kurumlarının 
1973 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (L) cetvellerinde gösterilen kadroları ile 
yeni çıkarılmış kadro kanunlarına ekli (2) sayılı cetvellerde yer alan kullanılma
yan kadrolar, ilgili (Üniversite Senatosu veya Akademi Profesörler Kurulu ka
rarma dayanılarak) üniversite rektörlüğünün veya akademi başkanlığının 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 kademelerinin) yeni 
kurlarla yeni emsaller tespit edilene kadar 1973 mali yılındaki net tutarlarına 
30 . 10 . 1975 tarihli ve 7/10720 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile tespit edilen 
emsaller uygulanmak suretiyle bulunacak miktarlar üzerinden ve söz konusu 
Bakanlar Kurulu kararında tespit edilen esaslar dahilinde ve aşağıdaki husus
lar gözönünde tutularak ödenir. 

(Bütçe Karma K 

Öğretim Üye ve Yardımcıları K 

MADDE 40. — Tasarının 40 nci m 

Yurt Dm Aylıkları : 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci m 
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a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara transfer edilecek ya
bancı para miktarını sabit tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni emsaller tes
pit edilene değin, Ocak 1973'teki kur ile transfer anmdaki kur arasındaki fark 
ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların tespitinden sonra doğacak kur farkları aynı 
şekilde ödenir ve bu miktar «Para değeri değişikliğinden doğan fark» başlıklı 
biı sütunda gösterilir. 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine geçmesi gereken mahalli 
para miktarını muhafaza amacıyla, transfer edilen yabancı para ile mahalli para 
arasında meydana gelen ve gelecek olan ve TC Merkez Bankası veya Büyük-
elçiliklercc bildirilecek değer değişiklikleri de dikkate alınarak bundan doğacak 
fark yukarıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde kararnameler veya 1897 sayıh 
Kanun hükümlerine göre intibak ettikleri derecelere atandıkları veya işgal et
mekte oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan memurların yurt 
dışı aylıkları, yurt dışı kadro derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettik
leri veya kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atandıkları veya işgal etmekte 
oldukları kadro derecelerinin üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 
161 nci maddesinin kazanılmış hak aylık derecelerinin üzerinde olanlar hakkın
da 657 sayılı Kanunun 161 nci maddesinin kazanılmış hak aylık derecelerinden 
daha aşağı derecelere atanan memurların aylıkları ile ilgili (B) bendi esaslarına 
göre işlem yapılır. 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 nci maddesi uyarınca mali 
yıl içinde emsaller yeniden tespit edildiği takdirde, yurt dışı aylıkları Bakanlar 
Kurulu karannın yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren (a) ve 
(b) fıkraları hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla yeni emsaller gözönünde tu
tulmak suretiyle ödenir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 1897 sayıh Kanunla değişik 
4 ncü maddesinin (B) bendine göre sözleşme ile istihdam olunan personelin si
gorta primleri, 506 sayılı Kanunun 77 nci mfvddesinde yazılı ödemelerin brüt 
toplamı yerine, varsa emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 15 
nci derecenin birinci kademesine tekabül eden aylık tutarlarına göre hesap edi
lir ve müteakip her hizmet yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan sonra 

11 — 
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bir üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine esas meblâğlar, asgari ücretin al
tında kaldığı takdirde asgari ücret tutarlarına göre işlem yapılır. 

e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe kanunlarının (D) cetveline 
göre kuruluş kanunlarına müsteniden ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırıl
mak üzere 1 . 6 . 1973 tarihine kadar işe alman ve halen çalışmakta bulunan 
personelden Türk uyruklu olanlar, bu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere 
ilişkin hükümlerine tabidir. 

MADDE 42. — 25 . 3 . 1970 tarih ve 7/414 sayılı Kararnameye göre staj 
ve tahsil için, kendilerine belli bir ödenek verilmek suretiyle yurt dışına gönde
rilenlere, gidiş ve dönüş yollukları hariç olmak üzere, 10 . 8 . 1970 tarihinden 
önce ellerine geçen döviz miktarım sabit kılmak amacıyla mali yıl içinde yapı
lacak döviz satışlarında 10 . 8 . 1970 tarihinden önceki döviz satış kuru ile bu 
tarihten sonraki döviz satış kurları arasındaki farklar 1978 mali yılı Bütçesinin 
ilgili tertiplerinden ödenir. 

İKÜNlCt BÖLÜM': 'Sosyal Yardım ve Yan Ödemeler : 

Aile Yardımı : 

MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 nci ve 
926 saydı Tüıik SiMılı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri 
gereğince ödenecek olan aile yardımı 1978 mali yılında yalnız çocuklar için verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için (50) liradır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesi kapsamına giren 

kuruluşlarda çalışan eşe, toplu iş sözleşmesi gereğince memur olan eşden daha 
az miktarda, aile yardımı ödeneği verilmesi halinde memur olan eşe beher çocuk 
için aradaki fark ödenir. 

Doğum Yardımı : 

MADDE 44. — 657 sayılı Deflet Memurları Kanununun 207 nci ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğin
ce 1(300) lira doğum yardımı ödenir. 

657 sayılı Devlet (Memurları Kanununun 87 ncı maddesi kapsamına giren 
kuruluşlarda çalışan eşe, toplu iş sözleşmesi gereğince memur olan eşden daha 

(Bütçe Karma K 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci 

İKINCÎ BÖLÜM : Sosyal yardım 

Aile Yardımı : 

MADDE 43 .— Tasarının 43 ncü 

Doğum Yardımı : 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü 
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az miktarda doğum yardımı ödeneği verilmesi halinde memur eşe beher doğum 
için aradaki fark ödenir. 

Mahrumiyet ve Seyyar Hizmet Tazminatı : 

MADDE 45. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştürildiği il ve bölgelerde çalı
şan sağlık ve yardımcı sağlık personeline 26.8.1963 tarih ve 6/2150 Sayılı Bakanlar 
Kurum karan ile kabul edilen yönetmelik ve hu yönetmeliğe ek olarak çıkarıl
mış bulunan yönetmeHk'lerde tespit olunan esaslara göre «Mahrumiyet taz
minatı» île «Seyyar hizmet tazminatı» ödenir. Ancak hu tazminatlar toplamının 
657 sayılı Kanunun 196 ve 197 nci maddelerine göre tespit edilen «Mahrumiyet 
yeri ödeneğinden az olması halinde, bu ödenek verilir. 

İkramiye ve Mükâfatlar : 

MADDE 46. — 657 say ıh Devlet Memurları Kanununun 123 ncii madde
sine göre çıkarılacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar : 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanuna göre, verilen ve 
aynı Kanunda belirtilen nispet ve miktarlar uygulanmak suretiyle bulunacak mik
tardaki ikramiyenin, 

b) 3201 saydı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 ncı maddesi gereğince para 
mükâfatı öngörülenlere yeni derecelerinim karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı Kanunun 86 ncı maddesinde belirtilen nispetlerin uygulanması suretiyle bu
lunacak miktardaki para mükâfatlarının, 

c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince MİT mensuplarından gö
revleri sırasında daimi maluliyete uğrayanlara veya ölenlerin dul ve yetimlerine 
veya muhtaç ana ve bahalarına veya bakmakla mükellef oldukları kız ve erkek 
kardeşlerine, ayrıca başardı hizmet ifa edip MİT'le ilişiği kesilenlere verilen taz
minatların mezkûr maddede belirtilen esaslar dahilinde, 

ödenmesine devam olunur. 

Yiyecek Yardımı : 

MADDE 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci madde
sine göre yiyecek yardımı yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvet-

(Bütçe Karma Komis 

Mahrumiyet ve Seyyar Hizmet Tazm 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci madd 

İkramiye ve Mükâfatlar : 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı madd 

Yiyecek Yardımı : 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci madd 
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lerinfde (Jandarma dahil) görevli Devlet memurları ile ordu hastabakıcısı, hemşi-
re, ve ebelere yiyecek yardımı karşılığı ayda (75) lira ödenir. 

Bunlardan ördü hastabakıcı, hemşire ve e'belerin tıbbiye öğrencileri gfflbi iaşe
lerine devam olunur. 

Fazla Çalışma Ücreti : 

MADDE 48. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 
nci maddesine ve Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği (hükümlerine 
göre, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına 
dayanarak saat başına yapılacak ödeme (10) liradan az (30) liradan çok olamaz. 

Özel Yönetmeliklerine göre Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi perso
neline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücretlerde de 'bu miktarlar esas 
alınır. (Ancak, TRT'de çalışan personelin fazla çalışmaları için saat başına ya
pılacak ödemelerin miktarı (10) liradan az (30) liradan fazla olamaz. 

B> En az % 50 öğrenci kontenjanı artışına dayalı ikili öğrttim yapan fakül
telerdi;, ikinci öğretimde görev alan dekanlara (650), dekan yardımcısı ve mü
dürlere (500), fakülte isekreterlerine (450) ve diğer sınıflarda bulunanlara (400), 
müstahdemlere (250) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, yüksekokullar ve 
akademilerde gece öğrenimlinin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve mü
dürlere (600), müdür yardımcılarına (450), fakülte sekreterlerine 1(500), fakülte 
yönetim kurullarınca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlardan 
yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara (300) ve diğer sınıflarda bulunanlara 
(400) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilatı Kanununda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun fazla çalışma ücretleriyle ilgiK olarak ve 1897 sayrh Kanunun 1 nci 
maddesiyle değişik 178 nci 'maddesinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 

1. Emniyet hizmetleri sınıfından iller ve bölgeler {kuruluşlarında görevli 
personel ile, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Koruma Müdürlerine ayda 
(2 000) Tl.. 

(Bütçe Karma Kom 

Fazla Çalışma Ücreti : 

MADDE 48. — A) 657 Sayılı D 
nci maddesine ve Devlet memurları faz 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe ko 
narak saat başına yapılacak ödeme (1.0) 

Özel yönetmeliklerine göre Cumhur 
ne yaptırılacak t'azîa çalışma için ödene 
nır. (Ancak TRT'de çalışan personelin 
cak ödemelerin miktarı (20) liradan az (5 

B) En az % 50 öğrenci kontenja 
kültelerde, ikinci öğretimde görev alan d 
dürlere (500), fakülte sekreterlerine (45 
müstahdemlere (250) lira aylık fazla çalış 

C) Gece öğrenim! yapan üniversite 
demilerde gece öğreniminin devam ettiğ 
lere (600), müdür yardımcılarına (450 
yönetim kurullarınca ye okul imüdürlü 
yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlar 
(400) lira aylık fazla çalışma ücretli ödenir 

D) Emniyet Teşkilatı Kanununda 
nunun fazla çalışma ücretleriyle iiğiK ol 
desi ile değişik 178 nci maddesinde ger 

L Emniyet hizmetleri sınıfından 
personel ile, Cumhurbaşkanlığı ve Başb 
TL. 
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2. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez kuruluşunda ve bu kuruluşa bağlı 
öğretim, eğitim ve sağlık kurumlarında veya birimlerinde görevü emniyet hizmet
leri sınıfı personeli ite merkez kuruluşunda ve iller ve bölgeler kuruluşlarındaki 
genel idare, eğitün, teknik ve sağlık sınıfı personeline ayda (1 600) TL, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 

Emniyet Teşkilatında görevli personele yukarıdaki fıkraya göre ödenecek 
fazla çalışma ücretleri; 

a) Yılbk izin, bîr yılda toplamı otuz günü geçmeyen hastalık izni, göre
vin yapılması esnasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlan
ma hallerinde. 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve gö
revli bulunma hallerinde. 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil müddetleri içerisinde, kesilmez. 

E) Görevlerin mahiyeti icabı, günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabı
ta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele Bakanlar Kurulu kararı aranmaksı
zın belediye meclisinin kararıyla tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak 
maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre, ödenen ayhk fazla çalışma ücretleri, görev esnasında veya 
görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma nedenli ile görevin yapılmaması hal
lerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu Genel Müdürlüğe ait katma 
ve dön«r sermaye bütçelerinden ayhk alan memurlardan; görevlerinin niteliği ica
bı fazla çalışma günlerinin tespit ve bir programa bağlanması mümkün olmayan 
orman muhafaza memurlarına ayda (1 000) lira, telsiz teknisyeni, telsiz operatö
rü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, telsizci ve telefon hat bakıcdarına Ha
ziran - Ekim aylarına münhasır olmak üzere ayda (500) lira fazla çalışma ücreti 
ödenir. 

(Bütçe Karma Komis 

2„ Emniyet Genel Müdürlüğü Merk 
öğretini, eğitim ve sağlık kurumlarında 
metleri sınıfı personeli ile Merkez Kurulu 
da genel idare, eğitim, teknik ve sağlık s 

Fazla çalışma ücreti verilir. 

Emniyet Teşkilâtında görevli person 
fazla çalışma ücretleri; 

a) Yıllık izin, bir yılda toplamı 30 
yapılması esnasında veya görevden dolay 
halterinde, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapı 
revli bulunma halterinde, 

c) Sürekli görevle atamalardaki meh 

E) Görevlerin mahiyeti icabı, günün 
ta ve itfaiye hizmetlerinde çatışan perso 
sızın Belediye Meclisin'in kararı ile tespit 
rak maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre, ödenen aylık fazla 
görevden dolayı yaralanma ve sakatlanm 
lerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde ça 
ma ve döner sermaye bütçelerinden aylık 
liği icabı fazla çalışma günlerinin tespit 
olmayan orman muhafaza memurlarına a 
operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz san 
rına Haziran - Ekim aylarına münhasır 
lışma ücreti ödenir, 
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Muhafaza memullarının görev esnasında veya görevden dolayı yaralanma 
veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılamaması hallerinde bu fazla mesai üc
reti kesilmez. 

G) Devlet memurları fazla çalışma yönetmeliği gereğince Özel fazla ça
lışma programları hazırlanıp, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulunca
ya kadar, 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 saydı Kanunun 1 nci maddesine göre tanı 
gün çalışma yapanlara verilen tazminatın ödenmesine devam olunur. 

H) 1 9 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü madde
sine göre, normal çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp 
vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücretlerin, 
aynı Kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olunur. 

. 1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atelye 
ve birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak, normal ça
lışma saatleri dışında çalıştırılanlara; (Okul idarecisi, öğretmen, teknisyen, tez ha
zırlayıcı «ölçmeci» usta öğretici, atelye şefi, memur, prodüktör, stüdyo öğ
retmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci ve programcısı, test öğretim yaprak
lan ve mektuplarının baskısına çalışan hizmetlilere) öğretim aylarında ayda 48 
saati, tatillerde de günde S saati geçmemek kaydı ile okul ve kurum döner serma
ye hâsılatından, beher iş saati için azami, «Endüstriyel eğitim yapan orta derece
li eğitim kurumlarında atelye ve endüstriyel ders görevi» için gece verilen ücret 
kadar ücret ödenir. 

İş Riski İş Güçlüğü ve Teminindeki Güçlük Zamları : 

MADDE 49. — A) 657 saydı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Ka
nunun 71 nci maddesiyle getirilen değişik ek madde ve 926 saydı Türk Süahü 
Kuvvetleri Personel Kanununun ek 3 ncü maddesine göre verilecek iş güçlüğü, 
iş riski ve eleman teminindeki güçlük zamları ile mali sorumluluk tazminatının, 
uygulama esasları, söz konusu hükümler çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca tes
pit edilir. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 saydı Kanun hükmünde Ka
rarnamenin 4 ncü maddesi ile değişik ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerinde sayılan 
personel ile bu maddeler kapsamına giren kurumların sanatkâr yöneticileri sa
natkâr genel müdürleri, sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğretmenlerine 1327 sa-

(Bütçe Karma Kom 

Muhafaza memurlarının görev esna 
veya sakatlanma nedeniyle görevin yap 
reti kesilmez. 

G) Devlet memurları fazla çalışm 
lışma programları hazırlanıp, Bakanlar 
kadar, 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı 
çalışma yapanlara verilen tazminatın öden 

H) I!9 .7 . 1972 tarihli ve 1615 sa 
desine göre, normal çalışma saatleri dış 
alıp vermeleri için aynı madde uyarınca 
aynı Kanunun 165 ne; maddesindeki es 

1) Mitli Eğitim Bakanlığına bağlı h 
ve birimlerinde döner sermaye siparişler 
lışma saatleri dışında çalıştırılanlara; (ok 
zırlayıcı «ölçmeci» usta öğretici, atelye 
meni, senarist, kameraman, bilgi işlemc 
ve mektuplarının baskısında çalışan hizm 
tatillerde de. günde 8 saati geçmemek k 
hâsılatından, beher iş saati için azami, 
eğitim kurumlarında atelye ve endüstriyel 
ücret ödenir. 

İş Riski İş Güçlüğü ve Teminindeki G 

MADDE 49. — A) 657 sayılı Dev 
nunun 71 nci maddesi ile getirilen deği 
Kuvvetleri Personel Kanununun ele 3 nc 
riski ve eleman teminindeki güçlük za 
uygulama esasları, söz konusu hükümler 
edilir. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Ka 
rarnamenin 4 ncü maddesi ile değişik ek 
lan personel ile bu maddeler kapsamına 
sanatkâr genel müdürleri, sanatkâr mü 
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yılı Kanunun 71 nci maddesiyle getirilen değişik ek maddeye göre verilecek yan 
ödemelerin miktarı Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Kültür Bakan
lığının teklifi ile Bakamlar Kurulunca saptanır. 

C) İktisadi Devlet Teşekküllerinde kurulmuş kefalet sandıklarına tabi ve 
açıklardan sorumlu nakit ve kıymet muhafızlarına Bakanlar Kurulu karan 
aranmaksızın ayda (900) liraya kadar mali sorumluluk tazminatı ödenir. 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği : 

MADDE 50. — A) 1765 saydı Üniversiteler Personel Kanununun değişik 
15 nci maddesine göre, kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya 
diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına, aşağ'da gösteri
len dereceler üzerinden kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

a* 

b) 

Öğretim üyeleri : 
Profesör 
Doçent 
Öğretim üye ve yardımcıları : 
Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Okutman 
Uzman 
Çevirmen 

7 500 
5 500 

3 500 
3 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 

4 500 
3 500 

2 500 
2 500 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 

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 dereceler 
esas alınarak akademilerarası kurulca yapılır. 

(Bütçe Karma Komisy 

sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirile 
yan ödemelerin miktarı Maliye Bakanlığını 
kanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca sap 

C) İktisadi Devlet Teşekküllerinde k 
açıklardan sorumlu nakit ve gümrük muha 
kilde Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ed 
tazminatı ödenir. 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği : 

MADDE 50> — Tasarının 50 nci madde 
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Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, 4 . 9 . 1974 tarih ve 7/8876 sayılı Ba
kanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile ek ve tadillerinde 
belirtilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş kanunlar»nda kuruluş ve gelişme güçlüğü veya mahrumiyet ödeneği 
verilmesi öngörülen üniversite ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi ödemeler 
yerine bu maddede yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında mevcut olanlara ilaveten diğer 
bir öğretim kuruluşunun açılması halinde verilmez. 

B) Hizmet Ödeneği : 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 sayılı Kanunla değişik 15 
ııci maddesine göre öğretim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler 
üzerinden hizmet ödeneği ödenir. 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

a» Öğretim üyeleri : 
Profesör 4 500 2 700 2 100 
Doçent 3 300 2 100 1 500 

b) Öğretim üye ve yardımcıları : 
Asistan 2 100 1 500 1 200 
Öğretim görevlisi 2 100 1 500 1 200 
Araştırma görevlisi 2 100 1 500 1 200 
Uzman 1 500 1 200 900 

Hizmet ödeneği, 4 . 5 . 1977 tarih ve 15927 sayılı Resmi Gazetede yayınla
nan yönetmelik ile ek ve tadillerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

Ek Ders Ücretleri : 

MADDE 51. — A) 657 saydı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 
ncr maddesi (sözkonusu kanunun 89 ncu maddesindeki oranların ilgili kurum
la*' itibariyle Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyla) uyarınca eğitim 

L8 — 

I (Bütçe Karma Ko 

Ek Ders Ücretleri : 

MADDE 51. — A) 657 sayıh De 
maddesi (Söz konusu Kanunun 89 n 
itibarıyla Bakanlar Kurulunca saptan 
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ve öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üye
leri ve diğer personele saat başına verilecek ek ders ücreti aşağıdaki azami mik
tarlar üzerinden ödenir. 

1. Genel ve mesleki teknik yüksek okullarda : 
Öğretim görevlileri, öğretmen, doktoralı asistan, 
pratisyen hekim 
Doçent, uzman hekim 
Profesör 

2* a) Orta dereceli okul ve kurslarda, halk eğitimi 
okuma, yazana kurslarında ve gezici köy kursla
rında görev Verilenler "25 
b) Endüstriyel örgün ve yaygın eğitim yapan 
orta dereceli erkek ve kız teknik eğitim kurumla
rında atelye ve endüstriyel ders göreVi verilenler 
ile Fen ve Anadolu liselerinde ders görevi veri
lenler. (Tarım Bakanlığına bağlı orta dereceli 
oktular dahil) 30 

3^ Kurumların elemanlarının yetiştîriiraesiyle ilgili 
meslekî okul, kurs ve hizmet içi eğitimlerde 
mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinde: 
a) Öğretmen ve öğretmen niteliğine haiz bu

lunanlar ile kurum personeline 30 
b) Kurum dışından sağlanan uzman ve tek

nik personele 40 
c) (I) nci bentteki personele (1) nci bentte be-

lirtilen miktarlar 

Ders Saati Ücreti 
TL. 

Gündüz 

60 
80 

100 

Gece 

80 
100 
120 

35 

40 

40 

50 

(Bütçe Karma Komisy 

öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda e 
leri ve diğer personele saat başına verilece 
tarlar üzerinden ödenir. 

1. a) Genel ve mesleki teknik yük 
tim görevlileri, öğretmen, dok 
tisyen hekim 

b) Teknik yüksekokulların teorik 
riyel meslek dersi öğretmen 
atelye dersi öğretim görevlileri 
Öğretmen, doktoralı asistan 
Doçent, uzman hekim 
Profesör 

2. a) Orta dereceli okul ve kurslard 
ve okuma - yazma kursları 
kurslarında görev verilenler 

b) Endüstriyel örgün ve yaygın ö 
dereceli erkek ve kız teknik öğ 
da atelye ve endüstriyel der 
ler ile fen lisesinde ve Ana 
Anadolu lisesi statüsündeki d 
görevi verilenler. (Tarım Bak 
dereceli okullar dahil) 

3. Kurumların elemanlarının ye 
mesleki okul, kurs ve hizm 
mesleki ve teknik eğitim hizm 
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d) Sağlık kolejleri ve sağlık okullarında ders 
görevi verilenler; 
Pratisyen hekim 60 80 
Uzman hekim 80 100 

4. Kadrosu lise ve dengi okullarda olup, gece öğ
renimi yapan yüksekokullarda ders okutan öğ
retmenlere 1 nci bentteki ücretler ödenir, 

5< Yay - Kur bünyesinde faaliyet gösteren açık ve 
örgün yüksekokullarda bir kadro karşılığı ol
maksızın görev alan : 
Asistan 60 
Öğretim görevlisi ve öğretmen 75 
Doçent 100 
Profesör 125 
Ücretle ders okutan öğretim kurumlarında öğ
retim ve yardımcılarının ikametgâhlarının ve
ya daimi görev yerlerinin bulunduğu ilin sı
nırlan dışında olmak şartıyla: 100 ve daha az 
kın. uzaklıktaki kurumlarda % 50, 101 ve <Ia-
ha çok km. uzaklıktaki kurumlarda % 100 
oranında zamlı ders ücreti ödenir. 

64 Her dereceli okullarda milli güvenlik bilgisi 
dersi okutan ve konferanslarım Veren subaylara 25 35 

fi) 926 sayılı Türk SilaMı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 ve 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayıh Kanunla ilave edilen ek 4 ncü maddesi gereğin
ce fiilen ek ders görevi Verilenlere ders saati başına Verilecek ek ders ücreti aşa
ğıdaki azami miktarlar üzerinden ödenir. 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf «kulları, özel 
ihtisas okulları (NBC İstihbarat OkuIu........gibi) ve harp okullarında ders gö-

(Bütçe Karma Ko 

a) Öğretmen ve öğretmen n 
lar ile kurum personelin 

b) Kurum dışından sağlanan 
sonele 

c) (1) nci bentteki personele 
miktarlar 

d) Sağlık kolejleri ve sağlık 
revi verilenler 
Pratisyen hekim 
Uzman hekim 

4. Kadrosu lise ve dengi ok 
nimi yapan yüksekokulla 
menlere (1) nci bentteki üc 

5. Yay - Kur bünyesinde f 
ve yüksekokullarda bir 
alan asistan 
Öğretim görevlisi, öğretm 
Doçent 
Profesör 
Ücretle ders okutulan ö 
öğretim üye ve yardım 
rının veya daimi görev ye 
sınırlan dışmda olmak şar 
100 ve daha az km. uz 
% 50, 101 ve daha çok k 
larda % 100 oranında za 

6. Her dereceli okullarda mi 
okutan ve konferansların 

B) 926 sayıh Türk Silahlı Kuvve 
tarihli ve 1323 sayıh Kanunla ilave e 
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revi verilen Üniversite Personel Kanununa tabi öğretim üye ve öğretim üye yar
dımcıları ile öğretim görevliliği niteliği üniversite senatosunca kabul edilen asker 
ve sivil kişilere ve ayrıca kendilerine ders görevi verilerek öğretmen olarak gö
revlendirilen askeri personele Üniversite Personel Kanununun değişik 14 ncü mad
desine göre hesap edilecek miktar; (öğretmen olarak görevlendirilenlere öğretim 
görevlisi gibi ücret ödenir.) 

2, Orta dereceli askeri okullarda, (askeri liseler, astsubay hazırlama okul
ları... gibi) ve kurslarda ders görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 
2/a sırasındaki miktar, 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 sayıiı Kanunla değişik 
14 ncü maddesine göre ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır : 

1. Öğretim tiye ve yardımcıları ile üniversite ve yüksekokullarda ders gö
revi verilen diğer personele sınav dönemlerinde her sınav dönemi için sınav dö
neminde imtihanı yapılan densin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabilecekleri 
ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhları veya daimi görev 
yerlerinden herhangi Ibıri, il dışında olmak kaydıyla, 100 km. ve daha aşağı uzak
lıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 101 km. ve daha fazla uzaklıkta 
olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ders ücreti ödenir. 

3w En az % 50 öğrendi kontenjan artışına dayalı İkili öğretim yapan fakül
telerde, 2 nci öğretim için, öğretim üye ve yardımcılarına, haftada 8 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre üniversite veya akademi senato kararma 
dayanılarak verilir. Başka üniversite, akademi ve yüksekokullarda görev ahna 
halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı oldukları yükseköğretim kurum
larından (Senato kararına istinaden) izin almaları şarttır. 

D) 1765 saydı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinde kayıtlı ek ders ücreti hakkındaki hükümler, üniversite, aka
demi, Gençlik ve Spor Akademileri ve 1472 sayılı Kanunla üniversite ve aka
demilere bağlanan yüksekokullara, öğretim kurumları dışından gelen öğretim 
üyesi, öğretim görevlisi ve asistanları ile Gençlik ve Spor Akademisinde görevli 
öğretim elemanları için de aynen uygulanır. 

(Bütçe Karma Komisy 

ders görevi verilenlere ders saati başına v 
miktarlar üzerinden ödenir. 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri 
okulları, (NBC İstihbarat Okulu... gibi) v 
Üniversite Personel Kanununa tabi öğreti 
öğretim görevlileri niteliği Üniversite Se 
kişilere ve ayrıca kendilerine ders görevi v 
len askeri personele Üniversite Personel 
göre hesap edilecek miktar; (Öğretmen 
revlisi gibi ücret ödenir.) 

2. Orta dereceli askeri okullarda, (A 
ları gibi) ve kurslarda ders görevi verilen 
sırasındaki miktar, 

C) 1765 Sayılı Üniversite Personel K 
şik 14 ncü maddesine göre ödenecek ders 
nır : 

1. Öğretim üye ve yardımcıları ile, 
görevi verilen diğer personele sınav döne 
döneminde imtihanı yapılan dersin bir ön 
cekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. Öğretim Kurumunun bulunduğu 
yerlerinden herhangi biri, il dışında olma 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcıla 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcıla 
nir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan a 
kültelerde, ikinci öğretim için, öğretim üye 
geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre ünive 
yanılarak verilir. Başka üniversite, akadem 
linde öğretim üye ve yardımcılarının bağh 
dan (Senato kararına istinaden) izin almalar 
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Konferans Ücreti : 

MADDE 52. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 nci mad
desine göre üniversite veya fakülte yönetim kurullarınca tespit edilen öğretini 
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 konfe

rans için konferans ücreti ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans ücreti 
ödenmez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun 11 nci 
maddesi gereğince Harp Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okul
larda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, İstihbarat Okulu, NBC 
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 öğretâm üyelerine 75 
Lira konferans ücreti ödenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM ; Hazine ve Kamu Kuruluşlarına Ait Hükümler : 
BİRİNCİ BÖLÜM : Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri : 

MADDE 53. — 1050 sayılı Mulıasebei Umumiye Kanununun 80 nci mad
desinde yazılı ödemeleri zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev-

(BUtçe Karma Ko 

D) 5765 Sayılı Kanunun bazı m 
14 ncü maddesinde kayıtlı ek ders üc 
demi, gençlik ve spor akademileri ve 
lere bağlanan yüksek okullara, öğretim 
öğretim görevlisi ve asistanları ile Ge 
tim elemanları için de aynen uygulanır. 

Konferans Ücreti : 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci m 

ÜÇÜNCÜ KISIM : Hazine ve K 
BİRİNCİ BÖLÜM : Hazine işlem 

Hazine Bonoları ve Avans İşleml 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü m 
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sîmîik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek 
amaçları Hemati yd içinde gerçek ve tüzelkişilere ençolk bir yıl vadeli Hazine 
'bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonaları satınalmaya, satuacak Hazine bono
larının satış şartlarım ve miktarlarım tespite, 1211 saydı Kanunun 50 nci mad
desi esaslarına göre TC Merkez Bankasından kısa vadeli avans almaya Maliye 
Bakam yetkilidir. 

İç İstikraz Tahvilleri : 

MADDE 54, — Üçüncü maddede tespit edilen miktara kadar iç istikraz ak
dine Maliye Bakanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nispeti, ihraç fiyatı, 
itfa süresi ve diğer şartları Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. Tahville
rin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve istikraza ilişkin bütün işlem
ler, her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu kurumlarının yapa
cakları artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılan 
milli emlak bedellerinin ödenmesinde, itibari değerleri üzerinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, isteyenler adına, tahvillerin 
taşıdığı şartlarla, bankalarda hesap açtırılmak suretiyle de ihraç olunabilir. Bu 
usulde tahvil ihracının şekil ve şartları Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. 

Yeniden ihraç edilecek iç borçlanma tahvillerine uygulanacak faiz oranı, Ha
zinece ihraç olunmuş ve halen tedavülde bulunan Devlet iç istikraz tahvillerinde 
de uygulanır. 

Program ve Proje Kredisi ile Dış İstikraz •' 

MADDE 55. — A) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı 
banka ve kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak yardımlar ile program ve 
proje kredisi olarak mali yıl içinde elde edilecek imkânların Türk lirası karşılık
larını malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan il
gili daireler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan miktarlardan yılı içinde harca-
namayan bakiyeler ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1977 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla temin edilmiş bulunan Türk 

S3 — 

(Bütçe Karma Komis 

İç İstikraz Tahvilleri : 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü mad 

Program ve Proje Kredisi ile Dış İstikr 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci ma 
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lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkında da yukarıda yazılı 
esaslar dahilinde işlem yapılabilir. 

B) Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan anlaşmaları gereğince 
sağlanarak genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinde yer 
alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla kredi kullanma imkânı hâsıl ol
duğu takdirde, fazla kredi imkânlarını ilgili daire bütçelerinin (B) cetveline gelir 
ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

C) Yabancı devletler ve uluslararası kurumlarla yapılmış veya yapılacak an
laşmalar hükümlerine göre; Hükümetimizle bu Devlet veya kurumlar tarafından 
sarf, mahal veya gayesinin müştereken tespiti mukarrer meblağı ve söz konusu 
anlaşmalar ahkâmının tatbiki dolayısıyla sarfı gerekecek parayı, 

a) Yabancı devlet kuruluş ve uluslararası kurumlardan sağlanmış veya sağ
lanacak hibe yardımlarıyla proje veya program kredilerinin hâsıl ettiği veya 
edeceği Türk lirası karşılıklarından, 

b) Bu şekilde tahassul eden Türk lirası karşılıklarından evvelki yıllarda ya
pılan ikrazların tahsil olunacak faiz ve resülmallarından, 

c) Hükümetimizce yabancı devlet kuruluş ve uluslararası kurumlardan dü
şük faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kullandırılması neticesinde ta
hassul eden veya edecek olan faiz farklarından (Bu kredilerle ilgili olarak müs-
takrizlerle yapılan anlaşmalarda bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz kalması 
kaydıyla) ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya tespit edilen amaçlar için 
Kullanılmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları sarfa Maliye 
Bakam yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine muame
lesi olarak borçlarına karşılık harcanmış meblağları bütçeye gelir ve ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

E) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemizin kul
lanımına tahsis olunan özel çekme haklarının hâsıl ettiği Türk lirası karşılıklarını, 
gerektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği 
meblağları Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 56. — Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı ban-

(Bütçe Karma Ko 

MADDE 56. — Tasarının 56 ncı 
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ka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla anlaşmalar hükümleri gereğince kamu ve 
özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi teşekküllerince ve diğer 
her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beralber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve 
yatırım bankalarına verilecek kredileri anlaşmalarındaiki şartlarıyla garanti etme
ye özel sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk Parası Kıymetini koruma 
mevzuatı çerçevesinde transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 57. — Yıllık programlarla tespit edilen dış finansman ihtiyacının 
karşılanması maksadıyla, 244 sayıh Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluş
larla kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu kalbiil anlaşmalar 'Bakanlar Kurum kararıyle yürürlüğe girer. 
1977 yılında ve daha önceki 'bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşma

lar hakknda da bu hüküm uygulanır. 

Selektif Kredi Fonundan Ödemeler : 

MADDE 58. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılması, yatırımların ve ih
racatın teşvüfci ve banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yönlen
dirilmesi amacıyla 7/5822 sayıh Karara ve 'bu kararın ek ve tadillerine dayanı
larak müstakrize, selektif kredi fonundan faiz farkı ödenmesi yapılır. 

Çeşitli Saymanlıklardaki Kıymetlerin Hazineye İntikali : 
MADDE 59. — Maliye Bakam, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Ha

zine hesapiarı dışında kalan mamelek ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit 
paralarını Hazine hesaplarına ithal ettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu 
amaçla gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

1050 sayıh Muhase'bei Umumîye Kanununun tarif ettiği bir saymanın idare 
ve sorunîuluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Geri Verilecek Paralar : 
MADDE 60. — 27 . 6 . 1963 gün ve 261 sayıh Kanun gereğince, Maliye 

Bakanlığı Bütçesinin (950) kod numaralı programı, (05) kod munaralı altprogra-

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci m 

Selektif Kredi Fonundan Ödemeler 

MADDE 58. — Kredilerin maliyet 
rü çatın teşviki ve banka kaynaklarının 
mesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çık 
•adillerine dayanılarak müstakrize selek 
yapılır. 

Çeşitli Saymanlıklardaki Kıymetlerin 
MADDE 59. — Tasarının 59 ncu m 

Geri Verilecek Paralar : 
MADDE 60. — Tasarının 60 ncı m 
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minin, (527) kod numaralı faaliyetine konulan geri verilecek paraların ödeme şekli 
ve usulîeri Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

(Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği tespit olu
nan miktarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre geri alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM : Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Finansman İhtiyacı : 

MADDE 61. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1978 yılı finansman ihtiya
cını karşılamak üzere; 

a) Maliye Bakanlığınca tespit edilecek şartlarla özel ek iç istikraz tah
villeri çıkarmaya ve Deflet Yatırım Bankası aracılığıyla 1211 sayılı Kanunun 
48 nci maddesi gereğince sözü geçen kuruluşlara imkân sağlamaya, 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından çıkarılacaş bono
lara «Hazine Kefaleti» vermeye ve 1211 sayılı Kanunun 51 nci maddesi uya
rınca avans açtırmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu şekilde çıkarılacak tahvillerini ve Hazine Kefaletini haiz bonoların top

lamı geçen yıllar hariç ondokuz milyar liradır. Gerektiğinde bu miktarı bir mis
line kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ayrıntılı Harcama Planları : 

MADDE 62. — 1978 mali yılında genel bütçeye dahil dairelerle Katma 
Bütçeli İdareler, Belediyeler, Belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile hemzeni kuruluşlar ve döner sermayeli kuruluşlar, Ma
liye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir Tahminlerini, 
b) Harcama tahminlerini, 
c) Mali Tabloları 
d) Birbirleriyle 'borç ve alacak durumlarını, 
ilgili mercilere vermek zorundadırlar. 

(Bütçe Karma Kom 

İKİNCİ BÖLÜM : Hazine ve Kam 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Fin 

MADDE 6.1. — Tasarının 6i nci 

Ayrıntılı Harcama Planları : 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci 
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Maliye Bakanı, madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurum
lardan her türlü mali işlemlerinin tamamını, borçlanma ve borç ödeme imkân
larım incelemeye, programa uygun harcama yapmayan ve bilgi, belge ve hesap
larını ibraz etmeyen idare, kurum, teşebbüs ve kuruluşlann bütçe ödeneklerini 
kesmeye ve bütçe ödeneklerini en etkin şekilde kullanmak üzere tedbirler alma
ya yetkilidir. 

Belediyelerin Borç, Tahkim ve Terkin işlemleri : 

MADDE 63. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
691 saydı Kanun ve 1376 sayıh 1971 yıh Bütçe Kanununun 59 ncu maddesinin 
(a) fdirası gereğince yapdaıı tahkimler sonunda doğan Hazineye olan borçla
rının, 1312 sayılı Kanuna göre yapılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kısım
ları terkin olunur. 

MADDE 64. — 6 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayıh Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
maddeleri uyarınca talikime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3 . 10 . 1963 tarih 
ve 347 saydı Kanunla kalkınma planının ikinci beş yıllık dönem sonunda 
başlaması kabul edilen borçlardan TC Merkez Bankasına yapılacak olan tedi
yelerin faiz ve anapara taksitleri için 1978 mali yılında ödeme yapılmaz ve bu 
süre için faiz yürütülmez. 

Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin Hükümler : 

MADDE 65. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim veya müdürler ve 
ya genel kurullarınca onaylanan 1977 net kârlarıyîa eski yıllar kârları ve fev
kalade ihtiyatlarından ödenmiş sermayelerine mahsup edilmeyen ve Hazine 
hissesine isabet eden miktarları, bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman 
programları veya genel kurul kararlan gereğince sermayelerini mahsup veya 
kendilerine ikraz edilmek üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 66. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 

a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş Hazine hisseleri, 
b) Milli Korunma Kanununa göre yaprak tütün ekici piyasalarında des-

(Bütçe Karma Komis 

Belediyelerin Borç, Tahkim ve Terkin 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü m 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü m 

Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin H 

MADDE 65. — Tasarının 65 nci ma 

MADDE 66. — Tasannın 66 ncı ma 
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tekleme alımlarında kullanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen ser
mayeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Kanunun geçici 3 ncü mad
desinin (C) fıkrasına göre Hazineye ödenmesi gereken tutarlar. 

c) 196 sayılı Kanuna göre çıkarılan kararnameler gereğince Tekel Genel 
Müdürlüğüne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında destekleme almu yapma 
görevi sonunda tahakkuk eden kârlar, 

d) 9 . 3 . 1972 gün ve 1571 saydı Kanun gereğince 1973 ve daha evvelki yıl
larda tahakkuk etmiş olup da TC Merkez Bankası ııezdindeki fona yatırılma
yan tutarlar, 

e) 1977 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan vergi borçları ile bu borç
larla ilgili gecikme zammı ve faizlerini; 

Yaprak tülün destekleme alımı zararları dolayısıyla tahakkuk etmiş olacak
larına ve Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesine mahsup etmek için ge
rekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli 
tutarları bütçeye; mevcut veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gider 
kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 67. — Kamu ortaklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenleme ted
birlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve finansman 
programlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla; 

a) Hazinece sermaye artırımlarına katılınmasına ve her türlü sermaye pay
larının satuıalınmasına; 

h) Hazinenin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin sermaye paylarım diğer 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine devrettirmeye ve onlar tarafından da devraldır
ma ya; 

c) Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece ikraz edilen meblağları yıllık 
yatırıra ve finansman programlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş 
sermayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli meblağı, niteliğine göre 
bütçeye gelir veya ödenek ve gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 

(Bütçe Karma Ko 

67. — Tasarının 67 nci 
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MADDE 68. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi dışında 
kalan Kamu İktisadi Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programında 
öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve 
işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Özel Otomatik Ödemeler : 
MADDE 69. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, İktisadi 

Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin; geçmiş yıllarda ve 
1978 mali yılında, birbirlerine, Hazineye, belediyelere, belediyelere bağlı kuru
luşlara, özel idarelere, Devlet Yatırım Bankasına ve TC Merkez Bankasına, 
her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçlarını nakden ve
ya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı 
borç ve alacaklarının ödeme şekil ve zamanını tespit etmeye, mahsup işlemleri
ni tamamlamaya ve bütün bu işlemler sonuçlarını gereğine göre bütçeye gelir 
ve mevcut veya yeniden açılacak tertiplere, yeteri kadar ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum ve kuruluşlar, birbirlerine 
olan borç ve alacaklarını, talep halinde her zaman Maliye Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

MADDE 70. — a) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı, 12 . 6 . 1973 tarihli ve 
350 sayılı ve 26 . 7 . 1965 tarihli ve 691 sayslı, 22 . 5 . 1975 gün ve 1902 sayılı 
tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 Sayılı Kanun ve 441 Sayılı Dev
let 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 meblağların he
saplardan tasfiyesi amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
b) (a) fıkrasında sözü geçen tahkim Kanunları dolayısıyie, Hazinenin ka

mu kuruluşlarına olan borçlan Devlet iç istikraz tahvilleri verilmek suretiyle tas
fiye olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine alt faiz ödenmesi yapılmaz 

(Bütçe Karma Komi 

MADDE 68. — Tasarının 68 nci m 

Özel Otomatik Ödemeler : 
MADDE 69. — Genel bütçeye dah 

sadi Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu 
geçmiş yularda ve 1978 mali yılında, b 
kuruluşlara, elektrik idare ve müessesele 
kasına ve TC Merkez Bankasına, her ç 
cakları ile dış borçlarım nakden veya he 
meye, cari hesapların ve karşılıklı borç v 
tespit etmeye, mahsup işlemlerini tamam 
gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut 
ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Ba 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren 
d a n borç ve alacaklarını, talep halinde 
mekle yükümlüdürler. Belediyelerin ve 
tarihi İtibarıyla hazineden kaynaklanan 
uygulanmasından hazineye doğacak tüm b 

'MADDE 70ı — Tasarının 70, nci mad 



(Hükümetin teklifi) 

Ye bu fıkra gereğince yapılacak mahsup işlemleri sonuçlannın gelir, ödenek ve 
gider kaydının yapılmasında bu Kanunim 70 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları uyarınca yapılan erken öde
me ve mahsup işlemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar 
vadelerine aît faiz ödemesii yapılmaz ve bu kanunların uygulanmasından ötürü 
Hazineye borçhı olan 'kurumlardan da faiz aranmaz. 

MADDE 7L — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüklerinin dış borçları, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) kod nu
maralı (Borç ÖdcmeEeri) programının (02) kod numaralı (Dış Devlet Borçları) 
allprogramııun ilgili faaliyet, harcama kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

MADDE 72. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, (Katma Bütçeli İdareler 
bütçelerinden Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak «İktisadi transferler ve 
yardımlar» 8 ,. 6 1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi Mukimin
den yararfarar. 

MADDE 73.. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 - İktisadi transferler ve 
yardımlar) programı (01) altprogramının (121 - Hükümetçe alınacak tedbirler 
dolayısıyla ödenecek görev zararları:) faaliyetindeki ödenekten 1977 ve daha 
önceki yıllarda ta'lıalssül eden görev zararları ile 1978 yılında ortaya çıkacak 
görev zararlarım, ifgili Kamu İktisadi Teşebbüslerine ödemeye ve bu ödeneği 
yeteri kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 74. — Hükümet tarafından destekleme alınılan ile görevlendiri
lecek katma bütçeli 'idarelerle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 'bu görevleri ne
deniyle gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bonoları ve finansman İh
tiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla kamu iktisadi teşebbüsleri tarafın
dan çıkarılacak tahvilâta Hazine kefaleti vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 71. — Tasarının 71 nci m 

MADDE 72. — Tasarının 72 nci m 

MADDE 73. — Tasarının 73 ncü m 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü m 
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DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler : 

Kültür Bakanlığınca Yapılacak «Kültür Merkezleri» nin Yapım, Bakım, 
Onarım İşleri : 

MADDE 75. — Kültür Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar: 
2287 sayılı Maarif Vekâleti Merkez Teşkilatı ve vazifeleri 'hakkındaki Ka

nunun 16 ncı maddesinde öngörülen tarihli ve bedii kıymeti haiz eserlere mah
sus (müzelerin her türlü tesis, idare, idame ve aynı kanunun tarihi abidelerin 
muhafaza ve tamiri hizmetleri ile ilgili yetki ve hükümlerine dayanıîaraîi müze 
ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür Merkezleri» nin proje ve inşaatları 
Kültür Bakanlığınca yürütülür. 

Köy İşleri Bakanlığının Yapım işleri ,: 

MADDE 76. — Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya ka
dar; 

«s) Içmesulan yapımında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Kanununun yapım, bakım, satmalına, harcama ve mua
meleleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayolları Gen^l Müdürlüğü Ku
ruluş ve görevleri Kanununun 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy 
yolları life UgiEi 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı kanunun yapım, 'bakım, satmal
ına, harcama ve muameleleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin 

Uygulanmasına Köy İşleri Bakanlığınca devam olunur. 

Jandarma Genel Komutanlığı Lojmanları : 

MADDE 77. — Milli Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, 
onarım, idame ve muhafazalarına «dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli ve 190 saydı 
Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı için de uygulanır. 

Mahsup Süresi : 

MADDE 78. — Muhasdbei Umumiye Kanununun 108 ncİ maddesinde 
merkez için tespit edilen mahsup süresi mali yılın 4 ncü ayı sonunda biter. 

(Bütçe Karma Komisy 

DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hüküm 

Kültür Bakanlığınca Yapılacak «Kültü 
Onarım İşleri : 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci madde 

Köy İşleri Bakanlığının Yapım İşleri : 

MADDE 76. — Tasarının 76 ncı madde 

Jandarma Genel Komutanlığı Lojmanlar 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci maddes 

Mahsup Süresi : 

MADDE 78. — Tasarıma 78 nci maddes 
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Bursların Krediye Dönüştürülmesi: 

MADDE 79. — Maliye Bakanı, genel Ibütceye dalhll dairelerle katma büt
çeli idarelerin bütçelerinde yer alan yurt içi yükseköğrenim bursları ile îljgÜli öde
nekleri bunların krediye dönüştürülerek tahsislini sağlamak amacı ile Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne devretförmeye yetkilidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, devraldığı bu ödeneklerin kul
lanımında ilgili kuruluşların talimatına uyar. 

Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adı geçen kurumca uygulanmakta 
olan miktarlar esas alınır. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağlanan burslar, ancak, ilgilinin isteği 
üzerine krediye dönüştürüllür. 

Bu madde hükmü Kamu İktisadi Teşebbüsleri için de uygulanabilir. 

Silahlı Kuvvetlerin Vergi Muafiyeti : 

MADDE 80. — 1978 mali yılı içinde, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Gene] Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ihtiyacı için, Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin (27.0|9) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27.10) tarife 
pozisyonunda yer alan akaryakıt ve madeni yağların ithali ve bunların dahilde 
imal ve istihsal olanlarının teslimi; gümrük vergisi, belediye hissesi, ithalde alı
nan damga resmi, rıhtım resmi, ithalde ve dahilde alman istihsal vergisi ile Ha
zineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, re
sim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

(27.10) Gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madeni yağlar Milli 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların göstereceği lüzum üzerine 
akaryakıt ikmali yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çerçevesinde 
teslim edilir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İs
tihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için muafen ithal olunan hampetrolden elde edilen 
ürünlerin ciheti askeriye ve Milli İstihbarat Teşkilatına tahsis olunmayanlar 
yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

(Bütçe Karma Ko 

Bursların Krediye Dönüştürülmesi 

MADDE 79. — Tasarının 79 ncu 

Silahlı Kuvvetlerin Vergi Muafiye 

MADDE 80. — Tasarının 80 nci m 
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Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi için 
yurt dışından ithali zorunlu bulunan savaş silah, araç, makine, ve teçhizatı ile 
malzemelerinin yapılmış ve yapdacak dış alımları bu maddenin birinci fıkrasında 
yazdı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca dış 
memleketlerden satmahnacak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere 
cihazlan, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz 
ve bunların parça ve levazunatı 1978 mali yıh içinde gümrük vergi ve resimlerin
den muaf olarak ithal olunur. 

Devlet Hesaplarında Kur uslu İşlemler : 

MADDE 81. — Devletin, mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları 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 şartıyla, lira 
esası kabul edilerek elli kuruş ve daha aşağı kesirler atılır, elli kuruştan fazla ke
sirler liraya çıkardır. 

Vergi sorumlusu gerçek veya tüzelkişilerin, yapacakları ödemelerle ilgili ola
rak hesaplayacakları vergi toplamının elli kuruşa kadarki (elli kuruş dahil) lira 
kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çdtardır. 

Pul yapıştırmak suretiyle yapılan tahsilat bu hükmün dışında bırakılmıştır. 
Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye ve gerekli tedbirleri 

almaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Katma Bütçeli İdareler : 

MADDE 82. — Bu kanun hükümleri, kendi bütçe kanunlarında yer alan özel 
hükümler saklı kalmak kaydıyla katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

Yol Yenileme Giderleri ve İşletme Açıkları : 

MADDE 83. — 1381 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesinin (a) fdtrası ve 6623 
sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince Ulaştırma Bakanlığı bütçesine konul
ması gereken ödenekler 1978 mali yılında Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alır. 

(Bütçe Karma Komisy 

Devlet Hesaplarında Kuruşlu İşlemler 

MADDE 81. — Tasarının 81 nci madd 

Katma Bütçeli İdareler : 

MADDE 82. — Tasarının 82 nci madd 

Yol Yenileme Giderleri ve İşletme Açık 

MADDE 83. — Tasarının 83 ncü madd 
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Mali Yılda Uygulanmayacak Kanun Hükümleri: 

MADDE 84. — A) 
1. 12 . 6 . 1937 tarih ve 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 

yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (c) fıkrası; 

2. 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10 .1960 
tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası; 

3. 15 i 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları Kanununun geçici 
3 ncü maddesi; 

4. 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 66 nci mad
desi ile bu maddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 saydı Kanunun 21 nci maddesi; 

5. 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanu
nunun 17 nci maddesi; 

6. Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında 24 . 5 . 1957 tarihli ve 6972 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi; 

7. 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 nci 
maddesinin (a) bendi; 

8. 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanununun geçici 5 nci maddesi; 

9. 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna ek madde ile 'bir geçici madde eklenmesine dair 20 . 6 . 1973 tarih ve 
1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi ile ek 4 ncü 
maddesi ve aynı Kanunun 3 ncü maddesi ile eklenen 6831 sayılı Kanunun geçici 
6 nci maddesi; 

10. 3 1 . 8 . 1 9 5 6 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü 
maddelerinin, her yıl Orman Bakanlığı İBütçesine ve aynı Kanunun 35 nci mad
desinin her yıl Orman Genel Müdürlüğü Bütçesine konularak ödenek mikta
rına ait; 

Hükümleri 1978 'bütçe yılında, bu Kamına (bağh (A) işaretli cetvelin ilgili 
program, aîtprogram, faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları 
diihilindc uygulanır. 

(Bütçe Karma Ko 

Mali Yılda Uygulanmayacak Kan 

MADDE 84. — A) 
1. 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 say 

tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 
'2* 13 . 7 . 1956 tarihli 6802 sayı 

si ile bu maddeye yeni bir fıkra ekl 
'Hükümleri 1978 Bütçe yılında, b 

program, alt program, faaliyet veya p 
fitlinde uygulanır. 

B) 
11, Muhafazasına lüzum kalmaya 

da 26 . 3 . 1956 tarilıli ve 6696 sayı 
kurumlar kendilerine ait evrak ve ves 
almaksızın hazırlayacakları yönetmeli 

2. Şehir îçi konuşmalar dışında, 
tesis edilen meccani telefonlara ait 87 
5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 Sayılı 13 . 1 
tarihli ve 1569 sayılı; 1 6 . 4 . 1933 tarihl 
saplı kanunlar île 3054 sayılı Kanu 
1 . 5 . 1930 tarihüi ve 1601 saydı Kanu 
desi: 

3. 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 
1 2 . 6 . 1959 tarih ve 7359 sayılı Kanu 

4̂  1050; sayılı Muhascbei Umum 
maddeleri; 

15. 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 s 
344 sayılı Kanunla değişik 20 nci madd 
yatırılacak yedek akçeler için maddede 

6* 7 . 3 . 1954 tarihli ve 6326 s 
ve 1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu 
desinin 1 nci fıkrasının (b) bendi; 
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B) 1. Muhafazalına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi 
hakkmda 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun, (Ancak, anılan kanunda 
sayılan kurumlar kendilerine ait evrak ve vesaikin imhasını bu kanun hüküm
lerine tabi olmaksızın hazırlayacalkları yönetmelikler esasları dairesinde yapa
bilirler.) 

2. Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehir
lerde tesis edilen meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu mad
deye ek 5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 sayılı; 13 . 12 . 1934 tar>hli ve 2609 sayılı; 
10 . 3 . 1930 tarihli ve 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 tarihti ve 2142 sayılı; 11.6.1933 
tarihli ve 2304 sayılı Kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Ka
nunun 6 ncı ve 1 . 5 . 1930 tarihli ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi; 

3. 21 . 5 .1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Hava Yollan Kanununun 
12 .6 .1959 tarih ve 7359 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin 2 nci fık
rası; 

4. 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 31, 32,37,59 ve 92 nci 
madde »eri; 

5. 1 6 . 7 . 1 9 4 5 tarihli ve 4792 sayılı İşçi S-igarta'arı Kurumu Kanununun 
344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) ı fıkrasında ifade edilen tahvil
lere yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen % 4ö'Isk limit; 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 199 ncu maddesi; 
7. 9 . 3 . 1 9 7 3 tarih ve 1571 sayılı bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 

zamlardan elde edilen hasılatın TC Merkez Bankasında açtlaeak bir Deprem 
Fonu hesabında toplanılma'sma da5r Kanunun l nci maddesi; 

8. 7 . 3 . 1 9 5 4 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun ^ . 4 . 1 9 7 3 tarih ve 
1702 sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 nci maddesiyle değişik 23 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasının (a) bendi; 

9. 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 201 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasının (b) bendi; 

(Bütçe Karma Kom 

\1* $yil sayılı Kanuna, 2 . 1 . 1961 

Hükünıleri 1978 Maîi yılında uygulan 
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(Hükümetin tekli») 

10. 6327 sayılı Kanuna, 2 . 1 . 1 9 6 1 tarih ve 202 sayılı Kanunla eklenen 
madde : 

11. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 1 nci maddesinin 
son fıkrası 13, 21 ve 44 ncü maddeleri ile bu Kanuna 920 saydı Kanun üe ek
lenen ek madde; 

Hükümleri 1978 mali yılında uygulanmaz. 

MADDE 85. — 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi kuruluş Kanunundaki 
mali hükümier 28 .2 .1979 tarihine kadar yürürlüktedir. 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 86. — Bu Kanun 1 .3 .1978 tarihinde yürürlüğe girer. 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 85. — Tasarının 85 nci ma 

MADDE 86. — 4951 saydı Kanun 
ler ve Yerel Yönetim Bakanlıklarına diğ 
hizmet ve ödenekler, bu Bakanlık ve k 
protokollerle tespit edilir. 

Devredilecek hizmetlere ilişkin öde 
kanlıkları Bütçelerine, ilgili Bakanlık vey 
bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Mal 

Hizmet devri nedeniyle, yapılacak p 
si uygun görülen ünitelerde çalışan per 
anılan Bakanlıklara geçer. 

İşletme Bakanlığı ile Yerel Yönet 
kin kadro cetvelleri ve düzenlenen prot 
ile Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Yürürlük ve Yürütme : 

İMADDE 87. — Tasarının 86 ncı 
bul edilmiştir, 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 87. — Bu Kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi Başkanları, 

b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer bükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür, 

Başbakan 
S. D emir e l 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Y. 

G. Sazak 

(Bütçe Karma Ko 

MADDE 88. — Tasarının 87 nci 
edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devle 
S. A 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Adalet Bakanı 
N. Cevheri 

Milli Savunma Bakanı 
T. Kapanlı 

İçişleri Bakanı 
Prof. K. Özal 

Dışişleri 
S. 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Bayındırlık Bakanı 
5, Kılıç 

Ticaret Bakanı Y. 
E. Ceyhun 

Sağ. ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve 
C. Gökçek G. 

Ulaştırma Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Çalışma Bakam 
Dr. İ. F". Cumahoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Asiltürk 

En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve 
K. İnan A. 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
T. Yücel 

Orman Bakanı 
S. Savcı 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakam 
A. Akyol 





C—Cetveli 
[Gelir çeşitlerinden her birinin daTandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırasıyle) 



Vergilerin, re&imlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Nizamname 

Ka. Muv. 

Mukavelename 
Kanun 

> 
* 

» 
» 
> 

:» 

» 

26 

13 

18 
27 
26 
14 

14 
17 
22 

29 

7 

Tarihi 

. 3 . 

. 9 . 

. 5 . 

.11. 

. 1 . 

. 4 . 

. 1 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 1322 

1331 

. 1336 
1336 
1341 

. 1341 

1926 
. 1926 
1926 

. 1926 

1926 

Numarası 

— 

— 
. 
66 
549 
618 

716 
743 
748 

867 

911 

Tebliğ 

Kanun 10 . 6 

27 . 1 . 
26 . 5 

. 1926 

. 1927 

. 1927 

927 

968 
1050 

— C/2 — 

ö z e t i 

1925 ve daha evvelki yıllara ait mevzuat 
Maadin Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak 
calar hakkındaki hükümleri. 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve matkıbatı 
vakkat. 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki mukavelenin resmen müteall 
İstiklâl madalyası hakkındaki Kanunun harca (müteallik 9 ncu m 
Ziraat müesseselerine sabit sermaye vaz'ma dair Kanunun 3 nc 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para cez 

1926 yılına ait mevzuat 

Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri. 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval ve em 
Emvali Millîye ve metrukeden veya mazbut vakıflardan bâzı m 
arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi. 
Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesseselerin sureti 
maddesi. 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - İngiltere hüküm 
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol şirketle 
hakkında Kanun. 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı carilerd 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüsler 
tehliğ. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi ha 

1927 yuhna ait mıevzuat 

Millî Matbaa tahsisatının mütıedavil sermaye halinde istimali h 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi, (köhne eşya 
borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetler 
alınan vakıfların sarfı kalmayan müterakim paralı ve sair 'çeşit 
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Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaikları 

, A ^ 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

» 

» 

Kanun 16 . 6 . 1927 1080 Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi binası olmayanlara 
nun. 

» 21 . 6 . 1927 1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında Kanun. 
» 25 . 6 . 1927 1160 Mükerrer sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddeleri. 

1928 yılıaıa ait mevzuat 

» 17 . 5 . 1928 1266 Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin tadili hakkında. 

» 23 . 5 . 1928 1324 Damga Resmi Kanunu. 
> 24 . 5 . 1928 1338 Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci maddes 

1929 yuma, ait mevzuat 

> 4 . 4 . 1929 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 319 ncu maddesi. 
» 16 . 5 . 1929 1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 

1930 yılına ait mevzuat 

» 20 . 2 . 1930 1567 Türk Parasını Koruma hakkında Kanun. 
31 . 5 . 1930 1671 Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında miinakit Ticaret ve 

tasdiki hakkında Kanun 
2 . 6 . 1930 1660 Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında Kanun 

» 2 . 6 . 1930 1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 867 
Kanun 

» 7 . 6 . 1930 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında münakit Ticaret ve 
tasdiki hakkında Kanun 

> 7 . 6 . 1930 1691 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında münakit T 
sinin tasdiki hakkında Kanun 



C/4 

f «rgûerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A ; . r— Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

1931 yılına ait mevzuat 

» 23 . 3 . 1931 1775 Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki Kanunu değiştiren kan 
» 6 . 7 . 1931 1838 Maarif Vekâleti tarafından idare olunacak mektep pansiyonları K 

8 nci maddeleri 

» 2 . 7 . 1931 1858 Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak kullanılması 
maddeleri 

1932 yılına ait mevzuat 

> 7 . 1 . 1932 1918 Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanun 
» 7 . 4 . 1932 1943 Mazbut emi Tık, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk ve 

maddesi 
» 4 . 6 . 1932 2000 Tıp Fakültesinden neş'et edecek tabiplerin mecburi hizmetleri hak 

deleri 
» 11 . 6 . 1932 2005 Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları ha 

T. B. M. M. K. 30 . 6 . 1932 721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimenkul 

1933 yılına ait mevzuat 

2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında Kanun 
2159 İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi 
2226 İstanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdaresi Teşkili) hak 
2237 Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Sej^risefain Mu 

Kanun 
> 
> 
» 

1 . 
29 . 
27 . 
28 

. 4 . 

. 4 . 
, 5 . 
. 5 , 

. 1933 
, 1933 
. 1933 
. 1933 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

12 . 6 . 1933 2308 

28 . 1 1 . 1933 2376 

Kararname 
Kanun 

» 
» 
> 
» 
» 
> 

> 

> 

» 

» 

9 
8 

28 
28 
2 
1 

21 . 
21 , 

30 

30 

5 

22 . 

. 1 

. 5 . 

. 5 . 
r . 0 

. 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 

Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvilât ve hisse sened 
hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisatı hakkın 
927 sayılı Kanuna müzeyyel Kanun 

1934 yılına ait mevzuat 

Maden kömürleri hakkında 
30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otomobil araba 
yet hakkındaki mukavelenamenin tasdikine dair Kanun 
Damga Eesmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi halikında Kanun 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticari İtiilâfm 
Islkân Kanunu 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme işleri için 
kındaki Kanunun üçüncü maddesi 
Cezaevleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak alınacak 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve 3 ncü madd 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 1918 sayılı Kanunun 57 ve 
bu kanuna ıbir madde ekleyen Kanun. 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumu 
6 nci maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanunun 71 nci m 
tılmasına ve bu kanuna bir madde eklenmesine iair Kanun. 

1935 yılına ait mevzuat 

3 . 6 . 1935 2756 2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret Mukavelesinin 1 
değişiklik hakkında Kanun. 

5 . 6 . 1935 2762 Vakıflar Kanununun 13 ve 32 nci maddesi. 
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Vergilerin, 

Çeşidi 

Kanun 

resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

A 

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 

Kararname 
Kanun 

> 

21 . 3 . 1938 
11 . 4 . 1938 

30 
3 
22 
28 

4 . 1938 
6 . 1938 
6 . 1938 
6 . 1938 

28 . 6 . 1938 

3340 
3359 

2/8673 
3423 
3478 
3520 

3524 

ö z e t i 

Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi ha 

rinci maddesi. 

1936 yılına aiıt mevzuat 

Vakıf mallarının taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkınd 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese ve çiftli 
Vakıflar Kanununun 52 nci maddesi. 
Rüsumu Sıhhiye hakkında 500 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri. 

1937 yılına ait mevzuat 

öğretici ve teknik filimler hakkında Kanun. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkındaki Ka 
Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkımdaki Ka 
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan ecnebi (mem 
mütehassıs yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddesi. 

1938 ynhına ait mevzuat 

Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerden alınacak ücretler 
Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi imtiyazı ile tesisat 
velenin tasdiki hakkındaki Kanun. 
Camdan fennî cihazlar hakkında. 
Maarif Vekâletine ibağlı Ert ik okulları mütedavil sermayesi hak 
Damga Eesmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun. 
Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletlerarasında intişarını k 
tarihinde Cenevre'de akdolunan Beynelmilel Mukaveleye iltihak 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkulılerin tahsil sureti h 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r •' 
Çeşidi 

Kanun 

Nizamname 

Kararname 
Kanun 

» 

» 
> 
> 

» 
» 
> 

Kararname 

Kanım 

Tarihi 

28 

9 

13 
18 

26 

27 
27 
5 

5 
5 
7 
24 

27 

. 6 . 

. 8 . 

. 1 , 

. 1 . 

. 1 , 

. 1 . 

. 5 . 

. 7 . 

. 7 , 

...7 . 

. 7 . 

.11. 

.12. 

1938 

1938 

. 1939 

. 1939 

. 1939 

1939 
, 1939 
. 1939 

. 1939 

. 1939 
1939 
1939 

1939 

Numarası 

3526 

2/9634 

2/10258 
3563 

3577 

3590 
3614 
3667 

3668 
3678 
3704 

2/12374 

3757 

Kararname 
Kanun 

ö z e t i 

3 . 1 . 1940 

17 . 5 . 1940 

3765 

8 . 1 . 1940 2/16627 
17 . 1 . 1940 3777 

3828 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına mütedavil sermaye 
4 ve 5 nci maddeleri. 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Nizam 

1939 yılına ait mevzuat 

Çiçekler hakkında. 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye sat 
nci maddesi. 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanu 
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 
birer fıkra ekliyen Kanun 
Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri 
Türkiye - İsveç Ticaret ve Seyrisefain muvacehesinde müzeyyel an 
Köy eğitim kursları ile köy öğretmen okullarının idaresine dair Ka 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının sureti tatbik 
leri hakkında 
Cezaevleri ve mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak har 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun bâzı hüldimlerini değiştiren K 

1940 yılına ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu k 
dair Kanun 
Mütehassıs memur yetiştirilmesi hakkındaki 3293 sayılı Kanuna m 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesini t 
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasın 
fiyeti mevzuuna alınmasına dair Kanun 
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Y«rgüttrin, 

Ç*H* 
Kanun 

» 
» 

Nizamname 
Kanum 

Kanun 
> 

» 
» 

» 
» 

rejimlerin ve başka 
dayanakları 

A 

Tarihi 

20 . 5 .1940 
10 . 7 . 1940 
23 . 8 . 1940 
24 .12 . 1940 
30 .12 . 1940 

- 29 . 5 . 1941 
5 . 6 . 1941 

9 . 6 . 1941 
4 . 7 . 1941 

11 . 8 . 1941 
22 . 9 . 1941 

gelirlerin 

Numarası 

3829 
3894 
3913 

2/14931 
3929 

4040 
3975 

4062 
4095 

4109 
4119 

» 
» 
» 

Karıarna-ûıe 

Kanun 
Kanun 

» 
> 

20 . 
27 . 
8 . 
1 . 

15 
17 . 
26 
15 . 

5 . 
5 . 
6 . 

, 8 . 

. 4 
4 . 

. 6 
9 . 

1942 
1942 
1942 

, 1942 

. 1944 
, 1944 
. 1944 

1944 

4223 
4226 
4250 

2/18435 

4541 
4547 
4604 
4668 

ö z e t i 

Devlet Konservatuvarı ha'kkmdaki Kanunun C ncı maddesi 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 ncu maddesi 
Vakıf Menba Sudan ile Orman Zeytinliklerin İşletilmesi hakkınd 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname 
T. C. Refik Saydam Merkez HıfzıssıMıa Müessesesi teşkiline dair 

1941 yılına ait mevzuat 
17 . 5 . 1940 tarih ve 3828 No. lu Kanuna değişik 11 nci madde 
Hazinenin taiksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedeller 
sayılı Kanuna ek Kanun. 
İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında Kanun 
Uzunköprü - Sivilingrat arasında Türk toprağı haricindeki demi 
kında Kanun 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunun 
Kızılay Cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla birlikte çalış 
siyle gelecek bu (türlü sıhihî ve insanî yardım heyetleri namına 
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, 15 ve 
İnhisarlar idaresinin bira, gazoz, soda, malt hülâsası, asitkarbon 
hakkında. 

1944 yılına ait mevzuat 
Şehjf ve kasabalarda Mahalle Muhtar ve ihtiyar heyeti teşkiline dair Ka 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 57 nci (maddesinin değiş 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Kanunu. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültelerine paralı ve yatılı 
1 nci maddesi. 



— C / 9 -

Vergiledin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

n —* * 
Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

1945 yılana ait mevzuat 
. Kanun 26 . 3 . 1945 4708 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Kanu 

» 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 yuma, ait mevzuat 

» 13 . 5 . 1946 4885 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika Birleşik Devletleri ara 
olan Anlaşmanın onanması hakkında. 

» 13 . 5 . 1946 4886 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti ar 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 

» ., 17 . 5 . 1946 4893 Şark halı ve kilirnleriyle benzerleri ve hayvan postları için kuru 
Kanun. 

» 20 . 5 . 1946 4897 Kibrit ve çakmağın Tekele geçişi, işletme idai'elerinin Tekel Genel 
nunun 3 ncü maddesi. 

» 16 . 9 . 1946 4954 T. C. Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dai 
kındaki Kanun 

1947 yuma ait mevzuat 

5028 T. C. Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükümeti arasınd 
laşmanın onanması hakkında. 

5098 İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesin 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci maddesi 

5110 T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
manın onanması hakkında. 

5111 T. C. Hükümeti ile Hollanda Hükümeti arasında hava ulaştırmasına 
kında. 

5115 Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmes 
5123 T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetleri arasında 12 Temmuz 1947 

(Türkiye'ye yapılacak yardım) hakkındaki Anlaşmanın onanmasın 

» 

» 

» 

> 

> 
» 

21 . 

18 . 

18 . 

18 . 

18 , 
1 

2 . 

, 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 

. 9 

1947 

, 1947 

. 1947 

. 1947 

. 1947 

. 1947 
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V«rgâl«rm, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 9 

9 

9 

28 
1 
8 

Tarihi 

. 2 . 1948 

. 2 . 1948 

. 2 . 1948 

. 6 . 1948 

. 7 . 1948 

. 7 . 1948 

Numarası 

5171 

5172 

5173 

5227 
5237 
5252 

» 

» 
» 

> 

8 

8 
8 , 

24 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

.12. 

. 1948 

. 1948 
1948 

1948 

5253 

5254 
5256 

5282 

ö z e t i 

1948 yılına ait mevzuat 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallık Hüküm 
rma dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti arası 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti arası 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 

İskân Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, irla 
veç, İtalya, Hollanda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre hük 
ve Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgal altındaki 
sında imzalanan Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile ekleri 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 4 Temmuz 1948 
İşbirliği Anlaşması ve eki ile aynı tarihte teati edilen mektupların o 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında Kanun. 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet M'erkez Bankası arasınd 
Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine nam ve hesabına 
sına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ajanı 
Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 mil 
onanmasına dair Kanun 

25 . 3 . 1949 5359 

1949 yılma ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri ajan 
Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 mil 
onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Kaimin 



C/11 — 

VergSlerin, 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

> 

» 

» 
> 
» 
3> 

> 

resimılerin ve başka 
dayanakları 

A 

Tarilıi 

10 . 1 . 1949 

10 . 1 . 1949 

34 . 5 . 1949 

12 .12 . 1949 

2 . 6 . 1949 

10 . 6 . 1949 
8 . 6 . 1949 

10 . 6 . 1949 
16 . 6 . 1949 
7 .12 . 1949 

gelirlerin 

-t 
Numarası 

5302 

5303 

5395 

5455 

5420 

5422 
5434 
5435 
5441 
5451 

» 
» 

» 
» 
> 

» 

» 

» 

18 . 1 . 1950 
10 . 2 . 1050 

11 . 2 . 1950 
15 . 3 . 1950 
15 . 3 . 1050 

15 . 3 . 1950 

14 . 7 . 1950 

15 . 7 . 1950 

5516 
5525 

5539 
5591 
5598 

5599 

5679 

5682 

O s • t ! 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallığı Hükümeti 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Hükü 
larma dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile İsviçre Fede'al Hükümıeıti ar 
akit ve icra edilmiş olanı geçici Anlaşma. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti arasında hava ulaştı 
onanması hakkında 
İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddele 
Kanunun 2 nci maddesi 
Kurumlar Vergisi. 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu 
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında K 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun b 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddenindin değiştirilmesine d 

1950 yılına ait mevzuat 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakk 
Türkiye ile İtalya arasında havayolu ile yapılacak muntazam ul 
dair Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu madde 
Birleşmiş Milletler Grenel Kurulunca kabul edilen (Birleşmiş Mill 
lerine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin katılması hakkındaki 
Avrupa Ekonomik îş Birliğine dahil memleketler ve Amerika Bi 
anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerinin 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arası 
ları hakkında Kanun. 
Pasaport Kanunu. 



— C/12 — 

Vargüerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 24 
26 

28 

25 
25 
28 

8 

29 
26 

1 
9 

8 

Tarihi 

. 1 , 

. 3 

. 2 , 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 9 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

, 1951 
, 1951 

, 1951 
1951 

1951 

Numarası 

5710 
5756 

5750 

5772 
5775 
5779 

5785 

5800 
5801 

5822 
5823 

5830 

1 . 9 . 1951 
10 .12 . 1951 

5842 
5848 

Ö z e t i 

1951 yılına ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun. 
Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında bu iki ülke beynin 
servisleri tesisi hakkında Anlaşmanın onanması hakkında. 
Avrupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesi ve Marshalıl Yardım Plan 
len yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku gereken 
şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri. 
Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı Kanunun değişikliği 
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Hükümeti arasında h 
manın onanması hakkında. 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler iç 
Kanun. 
Kadrodan çıkarılmış olan harp gemilerinin satılmasına dair Kanu 
T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve'Tarım Teşkilâtı, Bir 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında Akdeniz mıntıkası hükümetl 
minine dair anlaşmanın onanmasına dair. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına de 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 
pılması ve bu kanunu tadil eden bazı hükümlerin kaldırılması hak 
Resmî daire ve müesseselerin siyasî partilere bedelsiz mal devred 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasî partilere terke 
ra bu partiler tarafından genel menfaatler için yapılmış olan bin 
iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri. 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 36 nci maddel 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti aras 
olan Anlaşma ile ekinin onanması hakkında. 



— C/13 — 
Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları \ 

Çeşidi 

Camın 

T. B. M. M. K. 
Kanun 

Karaırn anı e 

Kanun 

» 

» 

Tarihi 

10 .12 . 1951 

12 . 11 . 1951 

12 . 11 . 1951 

15 . 2 . 1952 

16 
16 
2 

18 

23 
22 

28 . G 
6 .11 

Numarası 

5849 

ö z e t i 

5852 

5853 

5881 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran Şehinşahlık Hükümeti aras 
ve daha ötelerinde ticarî hava servisleri tesisi için Anlaşma ile e 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri a 
port Bankası arasında aktedilen 36 milyon dolarlık kredi anlaşmas 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında im 
laşması nı değiştiren protokolün onanmasına dair Kanun. 

1952 yılına ait mevzuat 

1952 
1952 
1952 
1952 

5917 
1796 
5922 

20 . 6 . 1952 

1952 
1952 

Tuz Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bi 
Kanunun 10 ncu maddesi. 
Gayrimenkule tecavüzün defi hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi 
4225 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının yorumlanması 
Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesini deriştiren Kanun 

5963 Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkınd 
maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası 

5977 Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
vo eklerinin onanmasına dair Kanun 

5982 Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkında 
3/15890 Hususî teşebbüsler tarafından- işletilecek tuzlalar hakkında 

29 . 1 . 1953 

1953 
1953 
1953 

1 . 7 . 195i 

6021 

6031 
6086 
6092 
6093 

1953 yılına ait mevzuat 

Bir Gümrük işbirliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile A 
me Grubuna müteâllik Protokolün onanmasına dair Kanunun 8 nci bö 
Türk - Alman Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
Vakıf Zeytinlik, Fidanlık, Narenciye ve Meyveliklerin satış şeMi hakk 
iskân Kanununun bazı maddelerinin tadiline ve yeniden bazı hükümle 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bazı 
nun 2 ve 4 ncü maddeleri 



C/14 — 
Vergilerin, 

Çeşidi 

Kanun 

> 

resimlerin ve başfca gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Numarası 

2 . 7 . 1953 6095 

3 . 7 . 1953 6114 

» 

» 
> 

» 

> 

» 
» 
» 
» 
» 

10 . 7 . 

10 . 7 . 
15 . 7 . 

20 . 7 

25 . 7 . 

21 . 7 . 
22 . 7 . 
18 . 1 2 . 
21 . 1 2 . 
21 . 1 2 . 

1953 

1953 
. 1953 

. 1953 

, 1953 

1953 
1953 
1953 
1953 
1953 

6131 

6132 
6152 

6179 

6182 

6183 
6186 
6200 
6202 
6209 

ö z e t i 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Eni'rastrüktür p 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi 
Türkiye Hükümeti ile BirL-şıuiş Milletler (lıda ve Tanın Teşkilâ 
Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşki 
nine mütedair esas Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında Ka 
maddesinin 3 ncü fıkrası 
Erzincan'da yapılacak meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanunun 
dair Kanunun 1 nci maddesi 
At yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alınacak ücret hakk 
'değiştirilmesi hakkında Kanun 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki Kanunun 10 nc 
tirilmesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kanun 
mesine dair Kanun 
Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Ka 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkr 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 

* 
» 
> 
» 

» 

13 . 
27 . 
10 . 
15 

15 , 

, 1 . 
, 1 . 
. 2 . 
. 2 

. 2 , 

. 1954 
, 1954 
. 1954 
. 1954 

. 1954 

6219 
6237 
6245 
6258 

6266 

1954 yılına ait mevzuat 

Türkiye» Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 ve 9 ncu madd 
Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fık 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanu 
rilen 1 ve 3/4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddeler 
nunun süresinin uzatılmasına ve bazı ek maddelerin ilâvesine dai 
Kan 'bankaları ve kan nakli merkezleri döner sermayesi Kanunu 



Vergilerin, 

Çeşidi 

Kanun 
» 
» 
» 

» 

3> 

» 

» 

> 

» 

» 

> 

» 
» 

» 
Kararname 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

3 . 3 . 1954 
7 . 3 . 1954 
7 . 3 . 1954 
9 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 
11 . 3 . 1954 

22 . 3 . 1954 
10 . 4 . 1954 

gelirlerin 

Numarası 

6309 
6326 
6327 
6339 

6351 

6352 

6353 

. 6356 

6367 

6369 

6370 

6371 

6377 
6392 

6400 
4/2846 

— C/15 — 

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 madde 
İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Hazine 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya Hazine'n 
mesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasınd 
rihli muaddel Ekonomik ve İş Birliği Anlaşmasını tadil eden An 
Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Devletleri Müşterek G 
ket eden «Export - İmport Bank Of Washington» arasında imzalan 
Anlaşması ve ekinin onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imza 
laşmasında bazı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşmanın t 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumh 
ulaştırma]arına dair anlaşmanın tasdiki hakkında 
Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım Fonu ile 
laşmasının tasdikine dair Kanuna ek Anlaşmanın 6 nci maddesi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin me 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü 
nomik İşbirliği Anlaşmasını tadil eden 8 Ocak 1952 tarihli Anlaşma 
Marshall Planı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dahilinde e 
ve Hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun ba 
hakkında Kanun 
5675 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına ek Anlaşman 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin me 
değişmelere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteniden madenlerde çalış 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 



C/16 
Vergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

Talimatname 
Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

» 

Talimatname 
Kanun 

7 . 

25 . 
10 , 

, 1 . 

2 
. 3 , 

, 1955 

. 1955 

. 1955 

6449 

4/4502 
6375 

24 . 5 . 1954 4/2927 Off ıKhore siparişleri için Makini' ve Kimya Endüstrisine verilen sa 
ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında 

7 . 7 . 1954 6427 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletlori arasında Kuze 
Devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşmenin tatbik 
dikine dair Kanun 

8 . 7 . 1954 6433 Tüıtkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 madde ve bu ka 
ra eklenmesine dair Kanun 

1955 yılına ait mevzuat 

Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif nomanldâtürüne ve gümrük kıy 
lerin tasdiki hakkında Kanun. 
Hastaneler Talimatnamesi 
«Kuzey - Atlantik Aııdlaışmasma Taraf Devletler arasında kuvvetle 
rıhı ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sözleşm 
4.4.1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarih 
tik Andlaşması Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve Milletlerarası P 
menin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sö 
dair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey - Atlantik Andlaşması 
arası Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokolün, kalbulüne dair 

6528 (»ümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin met 
değişikliklere mütaallik üçüncü Protokolün tasdiki hakkında Kanun 

6551 Baraj inşaatı dolayısıyle sular altında kalacak kasaba, köy ve ara 
ncu maddeleri 

— Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muamelâtına 
6549 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkit taraflarından 

ticari münasebetleri düzenliyen Beyannamenin tasdiki hakkında Kan 
6552 îsTÜrto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 

değiştirilmesine ve bu kamına bazı hükümler ilâvesine dair Kanun 
6553 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 

yılı Kamınla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

23 , 3 . 1955 

20 . 4 . 1955 

22 . 4 . 1955 

2 . 5 . 1955 

9 . 4 . 1955 

9 . 4 . 1955 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/17 -r-

Çeşidi 

Kanun 13 

13 
18 , 
18 . 
18 . 

20 . 

. 5 

. 5 

. 5 , 
, 5 . 
, 5 . 

5 . 

. 1955 

. 1955 

. 1955 
, 1955 
1955 

1955 

6558 

6562 
6566 
6570 
6571 

6572 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Kararname 

20 

20 

20 , 

20 . 

20 , 

20 . 

21 . 

21 . 

30 . 

. 5 

. 5 

. 5 

. 5 , 

. 5 

5 . 

5 . 

5 . 

, 5 . 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

1955 

, 1955 

1955 

. 1955 

6585 

6593 

6600 

6603 

6606 

6619 

6624 

6625 

4/5500 

ö z e t i 

6326 sayılı Petrol Kanununun bazı maddelerinin tadili ve bazı madd 
Kanun 
D.D.T. mütedavil sermayesi Kanunu 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Gayri menkul kiraları hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bazı maddelerinin 
maddeler ilâvesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve göçmenlerle na 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunun 5 
dair Kanunun 9 ncu maddesi 
5397 sayılı Kanunla istanbul Konservatuvarma tahsis edilmiş olan n 
sının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi . 
Ecnebi Devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane inşa etmek 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Oyan kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı Kanunun 45S4 sayılı K 
desinin değiştirilmesine dair Kanun 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41 ve 43 ncü maddel 
del 45 nci maddesinin tadiline ve 55 nci maddesinin kaldırılmasına 
2262 sayılı Sümerbank Kanununun 4852 sayılı Kanunla değiştirilen 4 
da Kanun 
Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurlarının Diplomatik Statü 
dikine dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasma ekli listelerin meti 
yapılmasına müteallik 1 nci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Hükümeti ile A.B.D. arasında 12.7.1947 tarihinde Ankara'da 
cak yardım hakkında Anlaşma) nın onanmasına dair 1.9.1947 tarih 
2 nci maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklenmesine dai 
Ütü ve çamaşır makinelerinin İktisat ve Ticaret Vekâletinin müsaa 
Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

f 

Çeşidi 

Talimatname 

» 
Anlaşma 

Kanun 

» 

» 
Talimatname 

Kararname 

» 

Kanun 

:> 

» 
Talimatname 

3 

1 
14 

26 

24 

28 
2 

10 

12 

22 

22 

7 . 
10 , 

Tarihi 

. 8 . 

. 9 

.10. 

.12 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 9 

. 6 . 

. 6 . 

7 . 
. 7 . 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1956 

, 1956 
1956 

. 1956 

195G 

, 1956 

. 1956 

1956 
1956 

Numarası 

— 

195 
— 

6632 

6666 

6688 
— 

4/7380 

4/7416 

6746 

6747 

6785 
— 

- C/18 — 

ö z e t i 

6562 sayılı D.D.T. mütedavil sermayesi Kanununun 5 nci madd 
nin 6 ncı maddesi 
Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri mütedavil sermayesi T 
Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imzalarının tasd 
tesbiti hakkında Anlaşma 

Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşmasının» tasdik 

1956 yılma ait mevzuat 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtıyle akdedilen Teknik 
ait iki mektubun tasdikine dair Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilmesi 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nci maddesi 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince umumi sağlıkl 
lığında yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için hazırlanan fiyat 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek munzam tavizl 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında 
Aydm, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve 
yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak"yardım hakkı 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 ncu 
İstihlâk Vergisi hakkında Kanun. 
İmar Kanununun 31 nci maddesi 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir işçilik 
edilecek eşya hakkında Talimatname 



Vergilerin, 

I.. 
Çeşidi 

Kanun 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

resimıl erin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

13 . 7 . 1956 

11 . 7 . 1956 
13 . 7 . 1956 
13 . 7 . 1956 
13 . 7 . 1956 
16 . 7 . 1956 

27 . 8 . 1956 

gelirle ri^ 

-> 
Numarası 

6793 

6797 
•6802 
6803 
6804 
6815 

6820 

C/19 — 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

Talimatname 

Kararname 

27 

27 

29 

31 
31 
1 

1 

11 . 

24 . 

. 8 

. 8 

. 8 . 

. 8 , 

. 8 , 

. 9 . 

. 9 . 

11 . 

11 . 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

, 1956 

1956 

1956 

6822 

6827 

6829 

6830 
6831 
6846 

6849 

— 

4/8390 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Hükümeti arasında h 
nın tasdiki hakkında 
160 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında Kan 
Gider Vergileri Kanunu 
17 . 5 . 1940 tarih 3828 sayılı Kanuna Ek Kanun. 
İç istikraz akdi hakkında Kanun 
Sınır, kıyı karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın m 
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizm, tica 
rayolu ile milletlerarası eşya nakliyatına müteallik Milletlerarası 
geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «ek Protokol» «Turizm 
rük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Protokolü ve eklerine» iltihakımı 
16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alman 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin tadili hakkındaki 11 
lün tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticarî numuneler 
linin kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin tasdik 
Kaçakçılığım men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bazı maddel 
bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
İstimlâk Kanunu 
Orman Kanunu 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan Kanunun bazı maddelerinde 
kanuna ek bir madde ilâvesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış 
hareket eden Export - İmport Bank Of Washington arasında imzala 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla yapılacak orman e 
name 
Türkiye ile İran arasında Ticaret Anlaşması, Ödeme Protokolü, zab 

bi hakkında Karan 



V«rgü«rin, resimlerin ye ba$ka gelirlerin 
dayanakları 

~ d/âo — 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

Kararname 

5 . 1 2 . 1956 

28 . 1 2 . 1956 

28 . 1 2 . 1956 

28 . 1 2 . 1956 

16 . 1 . 1957 

30 . 1 . 1957 

30 . 1 . 1957 

30 . 1 . 1957 

31. 1 . 1957 

25 . 2 . 1957 

Numarası 

6860 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Kuvvetleri Yüksek K 
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tabi bulunan müttefik 
tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair A 
Kanun 

6877 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kırallığı arası nda akdedilen 
lerinin tasdikine dair Kanun 

6878 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hüküm 
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 

6879 Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının muvak 
dair Kanun 

1957 yılına ait mevzuat 

6883 Off - Shore tödarik programına müteallik Türkiye Cumhuriyet 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran .1955 tarihinde mektup 
ma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

6893 Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesinin tadiline ve bu k 
dair Kanun 

6894 Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris 
ret eşyası üzerinden sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkınd 
İtilâf namesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tasdi 

6897 Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürüne mütedair 
kavelenamesine ait 1 . 7 . 1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen 
kında Kanun 

6899 21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman muhtelif komisyonu Protok 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaşmal 
şiklerinin tasdildi hakkında Kanun 

4/8733 6309 sayılı Mâden Kanununun 115 - 118 nci maddelerine istinad 



- C/21 — 

Ö z e t i 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli lis 
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki ha 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ekleriyle bu An 
rinde yapıılan düzeltme ve değişikliklere müteallik 4 ncü Protok 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XX 
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveline d 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaştı 
diki hakkında 
Madenlerin aranması ve işletilmesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun 
sine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki 
At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek Kanun 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesinin sureti tatibi'ki ha 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri nam 
port Bank Of Washington»' arasında 20 Mayıs 1956 tarihinde imzala 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 195 
Protokolünün tasdikine dair Kanun 
Taviz listelerinin medburi tatbik sürelerine ait XXXVII nci mad 
mütedair Protokolün tasdikine dair Kanun 
Türkiye ile İran arasında imzalanan Ticaret Anlaşması, Ödeme Pr 
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 

1. V. H. Kararı 27 . 7 . 1957 4/9259 Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkralarının tadiline ve bu Ni 
ların ilâvesine dair Nizamnameyi meriyete koyan t. V. H. Kararı 

ferplerin, resimlerin ve başka 
dayanakları 

A 
t 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Talimatname 
Kanun 

» 

» 

» 

Tarihi 

6 . 5 . 1957 

6 . 5 . 1957 

6 , 5 . 1957 

15 . 5 . 1957 

15 . 5 . 1957 

24 . 5 . 1957 

29 . 5 . 1957 

2 . 6 . 1957 
11 . 6 . 1957 
14 . 6 .1957 

14 . 6 . 1957 

14 . 6 . 1957 

17 . 6 . 1957 

gelirlerin 

Numarası 

6957 

6959 

6962 

6968 

6970 

6977 

6987 

7000 
4/9123 

7005 

7013 

7014 

7025 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r- A s 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 10 . 9 . 1957 7045 

» 10 . 9 . 1957 7046 

Kanun 10 . 9 . 1957 7050 

» 11 . 6 . 1957 7054 

» 26 . 2 . 1958 7090 

» 24 . 3 . 1958 7106 

Talimatname 6 . 4 . 1958 — 

Kanun 9 . 6 . 1958 7126 
» 25 . 6 . 1958 7154 

> 25 . 6 . 1958 7156 

» 14 . 8 . 1958 7163 

» 
» 

19 . 2 . 1959 
3 . 4 . 1959 

7251 
7256 

— 0/22 — 

ö z e t i 

Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmes 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığı 
Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetve 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti a 
devletleştirilen Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine mütea 
Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevbri hakkındaki 55 

1958 yılına ait mevzuat 

Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara sâri taahhüt işl 
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 
T.C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında münakit 15 Ağust 
Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 tarihinde Kahire'de teati 
kında Kanun 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisadı v 
mesinin 16 ncı maddesi 
Sivil Müdafaa Kanunu 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 6770 s 
Kanun 
6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletlerarası Kalay Anla 
lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan vergi muafiyetin 
dırılarak yerine 2 fıkra ikamesi hakkındaki mezkûr Konsey Kararın 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu 

1959 yılına ait mevzuat 

Tebligat Kanunu 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli hakkında Kanun 



Vergilerin, 

t 
Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 
Kanun 

> 

» 

» 
» 

resimlerin ve başka 
dayan aklan 

Tarihi 

16 . 4 . 1959 
5 . 5 . 1959 
9 . 5 . 1959 

21 . 5 . 1959 

24 . 5 . 1959 

25 . 5 . 1959 
26 . 5 . 1959 

gelirlerin 

Numarası 

4/11410 
7258 
7263 

5395 

7269 
7280 

» 

» 
» 

» 
» 

> 

26 . 5 . 1959 

27 . 5 . 1959 
3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 
3 . 6 . 1960 

3 . 6 . 1959 

7287 

7307 
7309 

7314 
7315 

7316 

— C/23 — 

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 neü maddesi il 
geçici maddelerinin ilgası hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti ara 
akit ve icra edilmiş olan geçici Anlaşmanın onanması hakkında 
Umumi -hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak tedbirlerle yapıla 
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağ 
leşmeleri Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi Türkiye Cumhuriye 
şik Devletleri arasında münakit ekonomik İşbirliği Anlaşması, Avru 
kümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, andl 
dan olarak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar namına hareke 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınma 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Fransızca metni 
nün tasdiki hakkında Kanun 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
Cezaevleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak h 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı Kanunun 4 neü ma 
Kanun 
7 . 1 1932 tarih ve 1918 No. lu Kanuna ek fıkra. 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındak 
nun 1 nci kısmı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Am 
meti arasında münakit 1 2 . 6 . 1956 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakk 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındak 
nun 1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hüküme 
leri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya 
manın tasdiki hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— 0/24 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

Numarası 

7318 

7319 

7320 

7322 

3 . 

3 

3 , 

3 , 

3 , 

, 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 , 

. 1959 

. 1959 

. 1959 

, 1959 

, 1959 

7323 

7324 

7325 

7326 

7327 

» 
Kararname 
Kanun 

8.6. 1959 
13 . 6 . 1959 
16 . 6 . 1959 

7338 
4/2217 
7346 

ö z e t i 

Türlüye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri n 
port Bank Of Washington arasında 28 Nisan 1957 tarihinde 
Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilen mektupların tas 
Ziraî maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkınd 
1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümet 
Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya m 
akdedilen Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
T. C. Hükümetiyle Federal Almanya Cumhuriyeti arasında vak 
16.2.1952 tarihli Protokolün tadüine ve protokolün tasdikine dair 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının birinci kısmı 2 
mütedair Protokol, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşmalar 
sımlarının tadiline mütedair Protokol ve Gümrük Tarifeleri ve T 
lâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol hakkınd 
ne dair Kanun 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz liste 
me ve değişikliklere mütedair 6 ncı Protokolün tasdiki hakkınd 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta müt 
tedair Protokol hakkında İmza Zabıtnamesinin tasdikine dair 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI ncı mad 
edilen statükonun temdidine dair beyannamenin tasdiki hakkınd 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasın, ekli taviz list 
me ve değişikliklerine ant 7 nci protokolün tasdikine mütedair K 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli X 
tesinde münderiç sakız ve kolofonla XXV sayılı Yunanistan tâvi 
lu balıklara ait Gümrük tâvizlerinde yapılan tadil ve gerçekleşm 
kındaki Kanunun ilgası hakkındaki kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülmiyen bâzı alacakların te 
5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— G/2S — 

1 

Çeşidi 

Kanım 

» 

Kararname 

> 
Kanun 

» 

Tarihi 

18 . 11 . 1959 

18 . 1 1 . 1959 

10 .12 . 1959 

19 . 1 2 . 1959 
21 .12 . 1959 
23 .12 . 1959 

Numarası 

7377 

7378 

4/12517 

4/12528 
7397 
7401 

Kararname 

Kanını 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

Kanun 

» 
Greçici Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kanun 

16 

8 

24 
28 , 
30 . 

6 . 

16 . 
6 . 
8 . 

15 . 

15 . 
18 . 
19 . 

. 1 

2 

. 3 
. 2 . 
. 4 . 

5 . 

5 . 
7 . 
8 . 
8 . 

8 . 
8 . 

, S . 

. 1960 

. 1930 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

1960 

1960 
1960 
1960 
1960 

1960 
1960 

, 1960 

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 A 
tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik umum 
lün tasdiki hakkında Kanun 
Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline elverişli maddeler 
İzmir Çimento Fabrikası T. A, Ş. ne verilmesine ve % 1 Devlet h 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Kara 
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu mad 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Kırallığı Hüküme 

Anlaşmasının tasdiki hakkında 

1960 yılına ait mevzuat 

Çatalca kazasındaki linyit madeninin işletilmesinin S. A. S. Limit 
verilmesi ve % 1 Devit hissesi alınmasına dair , 
inhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 750 milyon 
Kanun 
Sıhhî müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek ispirto hakkınd 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanununun 8 nci mad 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı ek Kararla tesbit 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar devam olunacağı 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi h 
Kanun 
Köy içme suları hakkında Kanun 
Hürriyet İstikrazı hakkında «geçici» Kanun 
Hazine ile T. C. Ziraat Bankası arasındaki eski alacak ve borçla 
dair Kanun. 
Türk Ptrası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Kara 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 16 sayı i r Karar 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni döviz fiyatları 
nle dair Kamın. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— 0/26 — 

r~ — -
Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

* 

» 
> 

Kararname 

» 

» 

20 

24 

1 

1 

7 
10 

12 

16 

16 

Tarihi 
. 8 , 

. 8 

. 9 , 

. 9 . 

. 9 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

, 1960 

. 1960 

. 1960 

, 1960 

1960 

, 1960 

> 
Numarası 

66 

5/277 

72 

74 

77 
79 

5/316 

5/322 

5/325 

Kanun 

Tebliğ 

16 

20 

20 
4 . 

19 

.9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10, 

1960 

1960 

1960 
1960 

, 1959 

5/326 

85 

86 
93 

66 

Ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ar 
zalanan Malî Yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Migros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Bakanlığınca kabu 
bazılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi hakkında Kar 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bulunan veya 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satmalmalar hakkında Kanun 
7269 sayılı Umumî hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak 
dair Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere Hükümete yetki 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilâtı serma 
ve bazı hükümler ihdasına dair Kanun 
Mülga Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı Karar 
tasfiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında Kararnam 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerinin tatbik 
name 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya yapıl 
tesisat ve her türlü işler ve satmalmalardan terk veya terkinine 
nacak esaslara dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliğin 
Kararname 
Bankalarca ihracatın finansmanına ve sanayie açılacak kredilere 
Tanzim Komitesince» ittihaz olunan 2.9.1960 tarih ve 96 sayılı Ka 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bazı maddelerinin değişt 
nuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bazı istisna ve muaflıklar 
Yatırımlar (Holding) A.Ş. ne bazı istisna ve muaflıklar verilmesi 
nin tadili hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara mütaallik 



Vergilerin, resimlerin ve ba$ka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 21 . 1 0 . 1960 107 

» 24 . 1 0 . 1960 108 
» 24 . 1 0 . 1960 112 

» 26 . 1 0 . 1960 113 
» 4 . 1 1 . 1960 123 

» 18 . 1 1 . 1960 132 

» 18 . 1 1 . 1960 134 

» 24 . 1 1 . 1960 139 

» 24 .11 . 1960 140 
» 29 .11. 1960 144 

» 30 .11. 1960 146 

» 2 .12. 1960 149 

» 5 .12. 1960 152 

Tebliğ 
Kararname 

6 .12 . 1960 
6 . 1 2 . 1960 

14 . 1 2 . 1960 
21 . 12 . 1960 

153 
154 

5/635 

— C/27 — 

rtzeti 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı maddelerinin değiştiril 
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanım 
Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanunun geçici madde 
Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci ma 
Kanım 
Af Kanunu 
Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kaoperat 
larının taksitiendirilmesi hakkında Kanun 
Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
113 sayılı Af Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
sine dair Kanun 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanım 
6746 saydı Şeker Kanununun 16 nci maddesinin 2 nei fıkrasının 
Türk Ceza Kanununun 481 nei maddesinin değiştirilmesi hakkınd 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 nei 
rife Cetvelinin değiştirilmesine dair Kanım 
T.C. Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 19 
Tediye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair Kanun 
Kaçakçılığın men ve ta'kifoiae dair 191S sayılı Kanunun 21 ve 24 
hakkında Kanun 
7129 sayılı Bankalar Kanununa ek Kanun 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
5/316 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk narasının kıyme 
Kararın geçici 7 nci maddesine göre, kambiyo karşılık fonundan kar 
kadar «Kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabı» ııdan ödenecek olan k 
1 nci maddesindeki müddetin 1.2.1961 tarihine kadar uzatılması hak 



dergilerin, resimıierin -ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A , „ 

om-

Çeşidi 

Kanun 
» 

Tarihi 

23 .12 . 1960 
29 . 1 2 . 1960 

30 . 1 2 . 1960 

Numarası 

167 
170 

172 

> 
» 
» 

» 

» 

30 .12. 
30 .12.. 
30 .12. 

30 .12. 

29 . 12 . 

1960 
1960 
1960 

1960 

1960 

177 
179 
184 

185 

190 

ö z e t i 

Yeraltı suları hakkında Kanun 
1 ve 3 sayıh kanunlar gereğince mal beyanına davet olunanlardan 
edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun 
Münfesih B.M.M. İdare Amirliğince Meclis tahsisat artıklarının 
Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde mevcut hesabın tasfiyesi ve 
bütçe yılları tahsisat ve yolluklarına mukabil bankalardan temin 
borçlarının takip şekli hakkında Kanun 

1837 sayılı Kanuna ek bir madde ile geçici bir madde ekle inmesi 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanun 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma Teşkilâtı, sermay 
ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek Kanun 
Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınlardan bir k 
satılmasına dair Kanun 
Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onarım, 
Kanun, 

» 

» 
» 
» 

» 
»' 
> 

2 . 

2 . 
6 . 
9 

9 . 
10 . 
12 , 

. 1 , 

1 . 
, 1 . 
o 

. 1 , 
, 1 . 
, 1 , 

. 1961 

1961 
, 1961 
. 1961 

. 1961 
, 1961 
. 1961 

189 

192 
193 
203 

210 
213 
219 

1961 yılına ait mevzuat 

M.S.B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kulla 
suzlarının satılmasına dair Kânun 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler yapılm 
Gelir Vergisi Kanunu 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
madde eklenmesine dair Kanun 
6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmas 
Vergi Usul Kanunu 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nci ma 
eklenmesine ve 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

/ 
Çeşidi 

Kanun 
* 
> 
» 

Tarihi 

12 . 1 . 1961 
12 . 1 . 1961 
28 . 2 . 1961 
29 . 3 . 1961 

Numarası 

222 
224 
281 
289 

Kararname 

Yönetmelik 

Kanun 

> 

» 

» 

» 
Kararname 

Kanun 

» 

2 

14 

14 

17 , 

17 

16 . 

16 , 
31 

3 , 

3 . 

. 6 

. 6 

. 7 

. 7 , 

. 7 

8 

. 8 , 

. 8 

. 9 . 

. 9 . 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

, 1961 

5/1280 

— 

315 

320 

325 

350 

351 
5/1420 

358 

364 

— 0/29 _. 

ö z e t i 

İlköğretim ve eğitim Kanunu 
Sağlık hikmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanun 
Bir kısım vergi cezaları ile gecikme zamlarının tecili ve tasfiyesn 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import 
kiye Demir ve Çelik işletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalan 
Andlaşmasmm tasdikine dair Kanun 
Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılma 
rilmesi hakkında Kanun 
Kambiyo takyidatmın hafifletilmesi ve Türk parası ' kıymetinin koru 
benzeri nakü vasıtalarından alınacak istikrar fonuna katılma payı ha 
Sivil Savunma İdaresi Fon hesaplarının toplanma, idare, sarf ve 
melik 
Başlanmış yatırım projelerinin devamını ve tamamlanmasını teinin et 
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdo 
Anlaşması hakkında Kanun 
Türkiye'de enerji tevzi şebekelerinin ıslahı ve tevsiini temin için T. 
Etibank Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ajan 
ma ikraz Fonu arasında akdolunan 7 milyon dolarlık ikraz Anlaşması 
Muş - Tatvan demiryolu temdidi için Türkiye Hükümeti ile Kalkınm 
dolarlık ikraz Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun 
istanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi h 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkında Ka 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Umuma açılmış bulunan Yeretbatan Sarayını ziyaret edenlerden 50 
Kararname 
Avrupa Konseyi imtiyaz ve muafiyetleri umumi Anlaşmasının ek üç 
dair Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki 
hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birle 
sında akdolunan 13 . 2 . 1959 tarihli Anlaşmanın ve eldi mektuplar 



C/30 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
r • 

Çeşidi 

Kanun 

Talimatname 
Yönetmelik 
Kararname 

» 

> 

Anlaşma 

Kararname 

3 

3 
1 . 

12 . 

18 . 

28 

1 . 

25 . 

Tarihi 

. 9 , 

. 9 . 
10 . 
10 . 

10 , 

. 1 . 

11 . 

11 . 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

, 1961 

Numarası 

367 

4/12720 
— 

5/1768 

5/1801 

5/6765 

— 

6/25 

Tebliğ 

(5 . 12 . 1961 

13 . 12 . 1961 

6/7 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletlerin 
- İmport Bank Of Washington (Eximbank) arasında imzalana 
masının onanması hakkında 'Kanun 
İnhisarlar pipo ithal ve satışı vazifeleri hakkında 
Bge Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği 
65 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle T. C. Merkez Bankası nezd 
fonu tasfiye hesabı» ndan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/J280 sayılı k 
edilen «İstikrar fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi hakk 
Tarım Bakanlığınca hazırlanan ilişik «At Yarışla-ı Tüzüğünün 
159, 160, 161 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük» ün 
Akaryakıt fiyat istikrar fonuna yatırılacak paralarla bu h 
ve esasları ile Türk tankerlerinin navlun ve surastaryalarma ve 
rın yürürlüğe konulması hakkında 
Memleketimizle Kıbrıs Cumhuriyeti arasında vizeleri muayyen h 
üzere kaldırılması ve vize alınması gereken bâzı hallerde de ha 
laşma 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Bozkese köyü ile Fethiye 
nırları içerisinde bulunan iki adet krom madeninin Montan M 
devredilmiş bulunan işletme imtiyazının bütün vecibelerle Hüro 
redilmesine izin verilmesi hakkında 
Muğla vilâyetinin Milas kazasına bağlı Alakilise mevkiinde b 
müddetle işletilmesi imtiyazının Ören Madencilik Türk Anon 
ve bu imtiyazın % 1 nispetinde Devlet hakkına tabi tutulması 
1118 sayılı Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 say 
sinin verdiği yetkiye müsteniden muhtelif cins oyun kâğıtları 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirleriiı 
dayanakları 

ı A * 

— C/31 — 

Çeşidi 

Kararname 

Tarihi 

KJararnanıe 3 . 1 . 1962 

11 . 1 . 1962 
11 . 1 . 1962 

Numarası 

6/101 

6/114 
6/116 

» 

Yönetmelik 
Kararname 

Karamama 

11 

16 . 
26 , 

3 , 

. 1 , 

. 2 . 

. 2 . 

. 3 . 

. 1962 

, 1962 
, 1962 

1962 

6/120 

6/233 

6/257 

Tebliğ 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

22 , 
19 

25 
2 

. 3 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 6 , 

1962 
, 1962 

, 1962 
, 1962 

— 
6/378 

44 
6/120 

ö z e t i 

1962 yılına ait mevzuat 

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çakköy ve Safalar köyleri sınırla 
ninin 60 yıl müddetle işletilmesi imtiyazının ilişik mukavelename v 
Madencilik Limited Ortaklığı uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 
tabi tutulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma kararı 
6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince, T.C 
edilen fondan, tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğubankm 
5 000 000 (Beş milyon) liranın tahsisine dair Banka Kredilerini? T 
nan 27 . 12 . 1961 tarihli ve 109 sayüı Karar hakkında 
2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 sayılı Kararname ile yiu'ürlüğc konulan T 
tikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki kararın 3 ncü 
sına dair olan ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Ankara Üniversitesince alınacak harçlar ve ücretler hakkında 
20.7.] 937 tarihli ve 2/7138 sayılı kararname ile onanmış olan telsi 
lardan ilân ve reklâm tarifesi» nin eklenmesi ve 27.1 . 1931 tarihli ve 
dillerinin kaldırılması hakkında 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi bakanlıklarınca 
tarihli ve 6/175 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan 
rılmasına ve azotlu gübrelerin ithaliyle memleket dahilinde satışlar 
rürlüğe konulması hakkında 

3.3.1962 tarih ve 6/257 sayılı kararname ile ilgili tebliğ 
Kanunî bekleme sürelerinin doldurulmuş olması dolayısıyle gümrük id 
zum görülen mallar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Ka 
T.C. Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon 
yürürlüğe konulması hakkında Kararname 



— C/32 — 
Vergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

Kararname 10 . 7 . 1962 6/708 

17 . 7 . 1962 6/737 

10 . 7 . 1962 6/697 Sivas ilinin Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu, Kan ve Ecet köyle 
balkırla mahlut, çmkolu kurşun madeninin 50 yıl müddetle işlet 
name ve şartnameye tefdkan Menka Ticaret ve Sanayi Anonim 
imtiyazın % 2,5 nispetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakk 
Kayseri ilinin Yahyalı ilçesine bağlı Karamadası köyündeki b 
yıl müddetle işletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve şart 
Madeni Limited Şirketi uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 2 
tutulması haklımda Kararname 
6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü mad leşi gereğince 
edilen fonda tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğu'ban 
25 550 000 lira ile Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankas 
5 000 000 liranın tahsisine dair Kararname 

6 . 8 . 1962 6/763 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ilişik 17 sayılı kararı 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 83.01 pozisyonuna dahil kilitle 
lardan hailen gümrüklerin denetiminde bulunanların (Türkiye'ye g 
olsun, gümrükleme muameleleri hangi safhada bulunursa bulunsu 
olsun olmasın) yurda sokulmaması hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Göynübelen köyü sınırları i 
18 . 6 . 1951 tarihli ve 3/13173 sayılı Kararname ile (Sazmaş, S 
Anonim Şirketi) uhdesine ihale olunan işletme imtiyazının, imtiy 
duğu hukuk, taıbi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyeti eri 
Şirketi» ne devredilmesi hakkında Kararname 

11 .10 1962 6/1035 Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Çatak köyü sınırları içeris 
9.12.1949 tarihli ve 3/10323 sayılı Kararname ile («Sazma§» Sanayi 
Anonim Ortaklığı) mn uhdesinde bulunan işletme imtiyazının, i 
olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetl 
ted Ortaklığı» na devredilmesine izin verümesi hakkında Karar 

21 . 8 . 1962 6/847 
12 . 9 . 1962 6/942 

11 .10 . 1962 6/1026 



Vergilerin, 

Çeşidi 

Kanun 
> 

Kararname 
» 

Kamun 

YönötmeHk 
Kararname 

> 

Tebliğ 
Kanun 
Kararname 

Kanun 
% 

» 

> 
*» 
» 
> 
» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

23 .10. 1962 
1 . 1 1 . 1962 

11 .12. 1962 
20 .12. 1962 

3 .10. 1962 

12 . 1 . 1963 
21 . 1 . 1963 

11 . 2 . 1963 

13 . 2 . 1963 
18 . 2 . 1963 
19 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 
20 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 , 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 

gelirlerim 

s 
Numarası 

81 
86 

6/1154 
6/1189 

141 

6/1265 

6/1342 

___ 
171 

6/1444 

186 
187 

188 

189 
196 
197 
198 
199 

C/33 — 

ö z e t i 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında 
Mersin Uman inşaaıt sahası dahilinde silo tesisleri için ayrılan saha 
satışı hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma Kararı hakkında Kararname 
2 . 6 . 1961 tarih ve 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulm 
kası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki 
rilmesine dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında. Kararn 
Bursa Merkez ilçesindeki Gedik ve zeminlerin tasfiyesine dâir Kanu 

1963 yılına ait mevmat 
7478 sayılı Kanun gereğince illere bırakılan köy içme suyu işlerini 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı Kararname üe onaylanmış bulun 
19.11.1962 tarihli ve 6/1153 sayılı Kararname ile değişik birinci ma 
baren yürürlüğe girmek üzere ilişik şekilde değiştirilmesi hakkında 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karar» a 
hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanun 
İlişik «Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasm 
imzalanan Kalkınma Kredisi Andlaşmasınm yürürlüğe konulması ha 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştiri 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması, İstihsal ve G 
rılmış olan akaryakıtların Stok Vergisine tabi tutulması hakkında K 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesini 
1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmes 
Dı§ Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerin değiştiri 
kümler eMenınesine dair Kanun 



Vergilerin, Teskinlerin ve foaşlka gelirlerin 
dayanakları 

— C/34 — 

t 
Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

» 
* 

Kararname 

Karar 
Karaırnıame 

» 

» 

» 

1 

28 

28 

28 

28 
23 
11 

26 
5 

15 . 

16 

Tarihi 

. 2 

. 2 . 

2 

2 
. 2 
.3 

o 
. 4 . 

. 5 . 

. 4 . 

4 

. 1963 

1963 

, 1963 

, 1963 
. 1963 
. 1963 

. 1963 

. 1963 

1963 

1963 

1963 

-4 
Numarası 

202 

204 

205 

210 
218 

6/1500 

67 
6/1501 

6/1501 

6/1503 

6/1504 

« 

Kanun 
> 

20 . 4 . 

9.5. 
30 . 5 , 

. 1963 

, 1963 
, 1963 

6/1509 

227 
240 

ö z e t i 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâ 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kald 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin 
nun 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Değerli Kâğıtlar Kanunu 
Af Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
essesesi olan Exp<ort - Import Bank Of Washington arasında 31 
«Anlaşma» nın yürürlüğe konulmak üzere yayımlanması hakkınd 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin iptali hakk 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İdar 
hinde imzalanan İkraz Andlaşmasmm yürürlüğe konulması- hakk 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İdar 
hinde imzalanan ikraz Andlaşmasının yürürlüğe konulması hakkı 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı G-ökçesu köyünde bulunmuş ola 
ile işletilmesi imtiyazının Kuzey - Anadolu Madencilik Limited Şi 
% 1 nisbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararnam 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Impor 
metimizin ve Türkiye Demir ve Çelik işletmesi Genel Müdürlüğü 
imzalanan 29.3.1961 tarihli ve 289 sayılı Kanunla onaylanmış olan 
laşmasmdaki kredinin son kullanılma süresinin ve ilk taksit ödeme 
lamak üzere 4 Ocak 1963 tarihinde imzalanan «Tadilât Andlaşmas 
kında Kararname. 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Göcek köyü sınırları içinde bul 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının «Köyceğiz Kromları işletmesi Lim 
imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu 
5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek Kamın 



Vergilerin, res&mîedıı ve başfca gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

> 

> 

Tarihi 

30 . 5 . 1963 

4 . 6 . 1963 

19 . 6 . 1963 

19 . 6 . 1963 

19 . 6 . 1963 

Numarası 

241 

6/1784 

250 

251 

253 

Kararname 29 . 6 . 1963 6/1981 

Kanun 
» 
» 
» 

Tebliğ 
Kanun 
Kararname 

» 

5 . 
12 
17 . 
17 . 

17 
20 . 
23 , 

25 . 

6/2182 Kanujnj 

7 . 
. 7 , 

7 . 
, 7 . 

. 7 , 
rr 
i . 

. 7 . 

9 . 

1963 
. 1963 

1963 
, 1963 

. 1963 
1963 

. 1963 

1963 

28 . 

261 
265 
278 
269 

— 
271 

6/2913 

6/2225 

9 . 1963 

— C/35 — 

ö z e t i 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerin 
geçici iki madde eklenmesine dair Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek 
hakkında Karar 
Hazine ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının 
Kanuna ek Kanun. 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 
ile 60 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür progr 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu madd 
Kanun 
Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki 2767 sayılı Kanun gereğince yu 
neğinin tekeli altına verilmiş olan ilâçlara ait listeye Almanya'da B 
ile patentini haiz bulunduğu «CHLOKOQUTNE DIPHOSPHATE» 
I - methyl - butlamino) (nui nolelnedip hosphate «POUDEKE) un 
İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe al 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum (kalm 
na yetki verilmesi hakkında Kanun 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında Tebliğ 
6309 sayılı Maden Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı ek kararın yür 
rarname 
10.8.1963 tarihli ve 6/2059 sayılı Kararname ile verilen yetkiye d 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında. 11.9.1 
nan İkraz Anlaşmasının yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
8.5.1963 tarihli ve 6/1681 sayılı Kararname ile verilen yetkiye ist 
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir organı ola 
arasında 15.7.1963 tarihinde imzalanan «îkraz Anlaşması» nın onay 



Vergüenin, resimlerin ve oaşika gelirlerin 
dayanakları 

— 0/36 — 

t - ' 
Çeşidi 

Kanun 

•» 
» 

Yönetmelik 
» 

Kararname 

Kanun 
» 

(Kararname 

» 

» 

Kanun 

Kararname 

» 

1 

10 . 

11 
26 

31 
31 
2 

27 
27 

1 

7 

9 

12 

14 

14 

Tarihi 

12 . 

. 10 

. 1 0 . 

. 1 0 . 

. 1 0 . 
- 1 1 . 

. 1 2 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 1963 

. 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 

6/2095 

ö z e t i 

Gıda maddelerini ve umumî sağlığı ilgilendiren eşya ile levazımın 
ğün bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki Karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek K 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü hakkındaki Kanun 
hakkında Kanun 
Ege lünivetfsdlfcesii Harçlar ve Ücretler Yönetmeliğine ek Yönetmeli 
Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yönetmeliği 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aras 
hakkında Anlaşma» ve eklerinin onaylanması hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değiştirilme 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasınd 
olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» nm ve bu Andl 
bun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birl 
Kredisi Andlaşmasmın yürürlüğe konulması hakkında Kararname 

Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde bulunmu 
süre ile işletmesi imtiyazının Orko Krom Limited Ortaklığına ver 
nında Devlet hakkına taibi tutulması hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Kar 
Karar 
Kamu İktisadî Teşelbbüsl'erinin 1960 ve daha önceki bütçe yıllar 
tasfiyesi hakkında Kanun. 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Çayhisar köyünde bulunmu 
süre ile işletilmesi imtiyazının «Türk Maadin Anonim Şirketi» n 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde bulunmuş bora 
letilmesi imtiyazının, «Emet Boraks Madencilik Limited Şirketâ» n 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 



Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

—. 0/37 — 

• e 
Çeşidi 

Kararname 

Tarihi 

Kararname 

Yönetmelik 
Kanun 

» 

8 . 1 . 1964 

Numarası 

6/2532 

Ö z e t i 

1964 yılına ait mevsuat 

Hükümetlimiz ile isveç Hükümeti arasında 2.12.1963 tarihinde Anka 
«Kalkınma Kredi Anlaşması» ve eklerinin yürürlüğe girmek üzere ya 

8 . 1 . 1964 — AID yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmelik 
16 . 1 . 1964 372 Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakk 
16 . 1 . 1964 375 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan teinin olunan k 

zine hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şe 
29 . 1 . 1964 6/2575 Muğla ilinin merkez ilçesine bağlı Mesken ve Kadıköy, Elmacık, Koz 

Şeref Eğridağ Milas, ilçesine bağlı Kayabaşı, İzmir ilinin Torbalı ilçe 
adası ilçesine bağlı Aziziye-Havuzltt, Tire ilçesine bağlı Alacaklı mevki 
lerinin, Abot Maadin Limited Türk Şirketi üzerindeki işletime imtiya 
nin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi olduğu vecibe, taahhüt ve m 
fullah N. Kitapçı Madencilik Limited Şirketi» ne devredilmesine izi 
sı hakkında Kararname 

13 . 2 . 1964 6/2681 Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kozluca mevkiindeki krom made 
4/1593 sayılı Kararname ile Arı inşaat Türk Anonim Şirketine ihal 
imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi bulunduğu ve 
leriyle birlikte Kartallar Maden ve Sanayii Limited Şirketi uhdesin 
nin kararlaştırılması hakkında Kararname 

18 . 2 . 1964 6/2676 Balıkesir ilinin Bigadiç ilcesine bağlı Faraş ve Çanı köyleri sınırl 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Faraş - Çamköy B 
mesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 

19 . 2 . 1964 6/2673 Balıkesir ilinin Bitgadiç ilçesine bağlı Yeniköy ve Beğendikler köyleri s 
borasit madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Mad 
ri'lmesinıin kararlaştırılması hakkında Kararname 

20 . 2 . 1964 6/2682 Edirne ilinin merkez ilçesine bağla Demirhaınlı sınırları içerisinde 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Trakya Çimento Sanayii Tür 
sinin kararlaştırılması hakkında Kararname 



— C/38 — 
Vergilerin, resimlerdin ve foaşfca gelirlerin 

dayanakları 
, • A ^ 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 9 . 3 . 1964 6/2688 19 . 12 . 1963 tarihli ve 6/2526 sayılı Kararname ile verilen y 
ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 30 . 12 . 1963 tarihind 
Yardıma Dair Anlaşma» ve eklerinin (yayınlandıkları tarihte yü 
sının kararlaştırılması hakkında Kararname 

6/2713 Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı Othıkilıise köyü sınırları içind 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Demir Export Limited Şirketi 
hakkında Kararname 

6/2714 Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kurşunlu, Yenice 
bulunmuş linyit madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazı 
Şirketine verilmesi ve bu imtiyaz mukabilinde % 1 Devlet hisse 

hakkında Kararname 

6/2718 Ankara ilinin Bâlâ ilçesine bağlı Kesikköprü köyü sınırları içe 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının, «Kesikköprü Madencili 
bu imtiyaz mukabilinde % 2,5 Devlet hissesinin alınması hakkın 

6/2719 Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Dodurga köyündeki bulun 
süre ile işletilmesi imtiyazının Türkiye Kömür İmletmeleri Kuru 
name 

6/2821 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl, Hamam ve Kutluhalla 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Gene 
Kararname 

4 . 4 . 1961 6/2743 Ankara ilinin Beypazarı ilçesine bağlı Sekli, Kuyucak ve Çaltı 
madeninin (50) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Beypazarı L 
verilmesi hakkında Kararname 

12 . 3 . 1964 

25 . 3 . 1964 

* 31 . 3 . 1964 

» 31 . 3 . 1964 

» 3 . 4 . 1964 



Vergilerin, reaknledaı ve ba§fca gelirlerin 
dayanakları 

— C/39 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 9 . 4 . 1964 

Numarası 

6/2706 

Yönetmelik 

Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

9 

11 

16 

16 . 
20 . 

20 . 

4 . 

. 4 

. 4 

. 4 

. 4 . 

. 4 . 

4 . 

5 . 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

, 1964 
, 1964 

1964 

1964 

— 

444 

6/2851 

13 
6/2852 

6/2853 

6/2795 

12 . 5 . 1964 

12 . 5 . 1964 

6/3016 

6/3003 

Ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında 15 . 10 . 1963 tarihinde 
mas ın ın (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 21 . 2 . 1 
kında Kararname 
Ankara Üniversitesince alınacak Harçlar ve ücretler Yönetmeliğini 
bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 
10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öden 
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesine 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl, Köprücek ve Akse köy 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Mü 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kutlu Hamam ve Dereköy k 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl ve İğde köylerindeki b 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne 
(Hususî Kredi) ve «Silâhlanma İstikrazı» konusunda Hükümetimiz 

İrlanda Birleş'ik Krallığı Hükümeti arasında imzalanan 9 .12.1960 
(d) fıkralarındaki 1 . 12 . 1963 tarihinin 1 . 6 . 1964 olarak değ 
tarihinde teati olunan mektupların (imzalandıkları tarihte yürürl 
sı hakkında Kararname 

5 Mart 1964 tarih ve 6/2803 sayılı Bakanlar Kurula Kararnamesi ile 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Nisan 1964 
70 milyon dolarlık «İkraz Anlaşması» ile Ekinin (4 Ocak 1964 tarihi 
üzere) onaylanması hakkında Kararname 
29.2.1964 tarihli ve 6/2789 sayılı Kararname ile verilen yetkiye daya 
marka Hükümeti arasında 13.3.1964 tarihinde Kopenhag'da imzalanm 
eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylan 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklan 

— <3/40 — 

r 
Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

» 
Eanani'ame 

» 

Tüzük 

Kararname 

> 

» 

» 

» 

» 

Tarihi 

14 . 5 . 1964 

26 . 5 . 1964 

28 . 5 . 1964 
30 . 5 . 1964 

3 . 6 . 1964 

5 . 6 . 1964 

6 . 6 . 1964 

6 . 6 . 1964 

6 . 6 . 1964 

6 . 6 . 1964 

9 . 6 . 1964 

9 . 6 . 1964 

Numarası 

474 

6/3071 

6/3092 
6/2954 

6/3049 

6/3150 

6/3030 

6/3032 

6/3033 

6/3046 

6/3074 

6/3075 

ö z e t i 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife C 
Kanun 
5.12.1963 tarih ve 6/2413 ısıayılı Kararname ile yürürlüğe konula 
resim, hare ve benzer tesisler icra eden sair mükellefleri bertar 
ların ihdası hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık - Türkiye 1964 Kredi Anlaşması 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yüreğil köyünün sınırlan içeris 
deninin '(46) yıl süre ile isletilmesi imtiyazının Madencilik L 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasın 
sına ait proje hakkında 
(Sivil Savunma ile ilgili şahsî mükellefiyet, tahliye ve seyrek 
metler Tüzüğü) ile «Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirle 
Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı Kale köyünün sınırlan içinde 
çinko madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Saim Bu 
mited Şirketine verilmesine dair Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Alabarda, Faraş, İskele ve B 
bulunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiya 
tine verilmesi hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl köyünün sınırları iç 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğü 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı İğde köyünün sınırları içind 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğü 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Aşağıyenice ve Yassıviran köy 
yum sülfat madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alk 
verilmesi hakkında Kararname 
Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Lapalı köyünün sınırları i 
mahlut (magnezyum ve potasvumtuzu madeninin (40) yıl süre il 
dencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 



Vergiteriıı, 

t-, 
Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

» 

» 

» 
» 

> 
» 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

9 . 6 . 1964 

25 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

1 . 7 . 1964 
1 . 7 . 1964 

2 . 7 . 1864 
17 , 7 . 1964 

10 . 8 . 1964 

11 . 8 . 1964 

14 . 8 . 1964 

17 . 8 . 1964 

26 . 8 . 1964 

gelirlerin 

Numarası 

6/3076 

482 

484 

485 

488 
489 

492 
506 

6/3339 

6/3340 

6/3193 

6/3422 

6/3347 

— C/41 — 

ö z e t i 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kavaeık ve Gelemiç köyleri sınır 
madeninin (00) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Türk Molipten Lim 
kında Kararname 
Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
edilmesine dair Kanun 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Damga Vergisi Kanunu 
Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanun 
yapılmasına dair Kanun 
Harçlar Kanunu. 
Sosyal Sigortalar Kanunu. 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Karakaya ve Alacakilise köy 
krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Özkrom M 
verilmesi hakkında Kararname 
Burdur ilinin Tefenni ilçesine bağlı Ece ve Yayla köylerinin sınırla 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Maden Arama ve T 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Gürlek köyünün Üçköprü mevk 
nin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğ 
name 
Balıkesir ilinin Bigıadiç ilçesine bağlı, Yeniköy ve İskele 
lunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının 
ketine verilmesine dair Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Hamam ve Kırgil köyleri sınırları 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Mü 
Kararname 



C/42 
gergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tariki Numarası ö z e i ı 

Kararname 26 . 8 . 1964 

27 . 8 . 1964 

28 

29 

1964 

1964 

31 . 8 . 1964 

6/3401 Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçııbuk köyle 
den kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Borma 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Erzurum ilinin Oltu ilçesine bağlı bulunan Pakı ve Sütlhane k 
maden kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kömü 
mited Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 
İsviçre Federal Konseyi ile T. C. Hükümeti arasında Malî Yar 
me 
Amerika Birleşik Devletlerince yapılmakta olan destekleme hib 
edecek Türk paraları ile, 480 sayılı Amerikan Kanunu Tahtında 
satınalınacak ziraî istihsal fazlası madde bedelleri mukabilinde 
metimize ikraz veya hibe olunacak kısmından 1964 malî yılı z 
olunan toplam olarak (481 800 000 - dörtyüz seksenbir milyon se 
kullanılması hususunda 14 . 3 . 1964 tarihli ve 6/2825 sayılı K 
yanılarak, Ilüküımetimiz de A. B. D. temsilen Milletlerarası K 
olunan mektupların onaylanması hakkında Kararname 
Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı (NATO) Enfrastrüktür p 

6/3435 

6/3362 

6/3295 

6/3549 

1 . 9 . 1964 

1 . 9 . 1964 

6/3481 

6/3482 

yapılacak inşa ve tesis işlerine müteallik 5 . 8 . 1953, 29 . 9 . 1 
sayılı kararnamelerin hükümlerine göre uygulanması gereken 
vergi iadelerinden 15 . 3 . 1965 tarihime kadar uygulanmamış v 
tatbik olunacak işlere dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakk 
tzmir ilinin merkez ilçesine bağlı Işıklar ve Altındağ köyleri sını 
imaline elverişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi im 
Fabrikası Türk Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında Kararn 
Çanakkale ilinin Çan ilçesine bağlı Yahyalı, Durali, Çavuş ve Ku 
bulunmuş olan maden kömürünün (45) yıl süre ile işletilmesi imtiy 
taklığına verilmesi hakkında Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve baglka geErlerin 
dayanakları 

C/43 

Çeşidi 

Kararname 

» 

> 

» 

» 

» 

w 

» 

> 

* 

» 

> 

Tarihi 

1.9. 1964 

3 . 9 . 1964 

7.9. 1964 

5 . 9 . 1964 

7.9. 1964 

8.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

Numarası 

6/3485 

6/3492 

6/3448 

6/3449 

6/3483 

6/3530 

6/3371 

— 

— 

— 

— 

6/3484 

8 % e t i 

14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması i 
Yönetmeliğin uygulanması hakkında Kararname 
Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı Taşliman köyünün sınırları içind 
verişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının 
Çimento ve Su Kireci Fabrikası Anonim Ortaklığına verilmesi h 
Bursa ilinin merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş vo 
ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi h 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Boğanlar ve îğde köylerinin sı 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yürekli köyünün sınırları içinde 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının A M m Alkali K 
mesi hakkında Kararname 
Umuma açılmış bulunan Dolmabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayını z 
ret hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
dıma müteallik Anlaşma hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza m 
huriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşi 
akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümet 
allik Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu arasın 
pılmasına mütaallik Anlaşma baıkkanda Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti a 
lik Anlaşma hakkında Kararname 
Van ilinin Gürpınar ilçesine bağlı Şahmanis köyünün şuurları için 
(60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Şahmanis Linyit Kömürleri 
verilmesi hakkında Kararname 



— e/44 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

i » 
» 

Tarihi 

10 . 9 . 1964 

15 . 9 . 1964 
16 . 9 . 1964 

Numarası 

6/3444 : 
I 

6/3665 : 
6/3583 

» 

> 
Yönetmelik 
Kararname 

» 

Karar 

19 

26 
28 
2 . 

3 

14 . 

. 9 . 

. 1 0 . 
. 10. 
11 . 

. 1 2 . 

12 . 

1964 

1964 
1964 
1964 

1964 

1964 

6/3570 

6/3737 
— 

6/3738 

6/3997 

6/3906 

Kararname 
> 

» 

» 

24 
24 

31 

. 12 . 1964 
. 12 . 1964 

. 12 . 1964 

5 . 1 . 1965 

6/3976 
6/3958 

6/4008 

6/4072 

ö z e t i 

Hükümetimiz ile Amerika Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AI 
de imzalanmış olan İkraz Anlaşması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetmelik 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdin.de istikrar fonu a 
kındaki Karar» m 3 . 12 . 1963 - 2 . 6 . 1963 tarihli ve 6/1189, 
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 18 . 3 . 1963 tarihli 6/529 s 
kaldırılması hakkındaki Kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Birliği arasınd 
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 Birl 
Kredisi Anlaşması hakkında karar 
Umuma açılmış olan müzelerle açık müze haline konulmuş tarihî 
lerini gezenlerden alınacak ücretlerin ilişik listedeki gibi tespiti 4 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Gümrükbaşı, • Çenger, Kargı, 
muzalanı mevkilerindeki krom madenlerinin Etibank Genel Müdü 
imtiyazlarının sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi ol 
fiyetleriyle birlikte Etibank Mahdut Mesuliyetti Üçköprü Krom 
mesine izin verilmesi hakkında karar 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protok 
Eskişehir ilinin merkez ilçesine bağlı Kargı köyünün sınırları içi 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Ortaklığı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AİJianya Cumhuriyeti Hüküm 
pılması hakkındaki Anlaşmaya dair karar 

1865 yılma alt mevzuat 
Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Tırha, Çukur ve Savcı köyleri s 
kömürünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Nitaş Madenci 
Ortaklığına verilmesi hakkında karar 

http://nezdin.de


Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

— C/45 — 

t 
Çeşidi 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

» 

» 

Tarihi 

6 . 1 . 

8 . 1 . 
8 . 1 . 

11 . 1 . 

16 . 1 . 

Numarası 

1965 

1965 
1965 

1965 

1965 

6/4073 

522 
6/4061 

6/4074 

6/4088 

Kjamr 

22 . 1 . 1965 6/4160 

22 . 1 
26 . 1 

1965 
1965 

6/4165 
6/4182 

15 . 2 . 1965 

15 . 2 . 1965 

16 . 2 . 1965 

5/4296 

6/4565 

7/1965 

Ö z e t i 

Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalı ve Elmacık köyleri sını 
mürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik ve Tic 
mesi hakkında kararname 
1964 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun. 
7.9.1964 tarihli ve 6/3603 sayılı kararname ile verilen yetkiye day 
lerarası Kalkınma idaresi (AID) arasında 24.11.1964 tarihinde imz 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
Çanakkalenin Biga ilçesine bağlı Çomaklı köyünün sınırları içinde b 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Çomaklı Linyit işletmesi L 
hakkında kararname 
7.9.1964 tarihli ve 6/3600 sayılı kararname ile verilen yetkiye daya 
arası Kalkınma İdaresi (AID) arasımda 5 Kasım. 1964 tarihinde imz 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında k 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kararın 
karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Karakurum mevkiindeki krom ma 
x\nonim Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarının bu imtiyazların sah 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlikt 
üçköprü Krom Madenleri İşletmesi Müessesesine devredilmesine izin 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 Ocak 1965 tarihli Anlaşma 
29 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı kararnamenin 2 nci maddesinin 
madde ilâvesi hakkında. 
4268 sayılı Kanunun 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
Anayasa Mahkemesi karan 



C/46 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka (gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tarihi Numarası 

25 . 2 
1 . 3 
1 . 3 

1965 6/4568 
1965 6/4285 
1965 6/4295 

5 . 3 . 1965 6/4196 

8 . 3 . 1965 6/4224 

22 . 3 

26 . 3 

1965 6/4328 

1965 6/4428 

27 . 3 . 1965 6/4363 

» 
> 

> 
> 

» 

» 

29 . 3 . 1965 6/4322 
30 . 3 . 1965 6/4454 

3 . 4 . 19615 6/4440 
21 . 4 . 1965 6/446 

22 . 4 . 1965 6/4379 

22 . 4 . 1965 6/4394 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait karar 
Avrupa Para Fonu tarafından Türkiye'ye kısa vadeli bir kredi ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
Malî Yardım Anlaşmasına ek Anlaşma hakkında karar 
18.11.1964 tarihli ve 6/3925 sayılı kararname ile verilen yetkiye d 
Yatınım Bankası arasında 6.12.1964 tarihinde imzalanmış olan ikra 
rihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
4.8.1964 tarihli ve 6/3389 sayılı kararname ile verilen yetkiye day 
arası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 18 Kasım 1964 tarihinde i 
nın, (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması ha 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Hükümeti arasınd 
sına dair karar 
7.9.1964 tarihli ve 6/3602 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanıl 
resi (AID) ile Hükümetimiz arasında 2 Aralık 1964 tarihinde imza 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkın 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3604 sayılı kararname ile verilen yetkiye 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24 Kasım 19 
anlaşmasının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onayl 
Birleşik Krallık - Türkiye 1964 2 nci kredi Anlaşması hakkında kar 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3601 sayılı kararname ile verilen yetkiye 
le tllerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 2 . 12 1964 tarihinde 
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanmas 
Türkiye ile İtalya arasındaki malî anlaşma hakkında Kararname 

6/4468 Bolu İlinin Mengen İlçesine bağlı Güneydivanı Köyünün sınırla 
rünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kuzey Anadolu Mad 
mesi hakkında karar 

T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümet arasındaki Kred 
dair karar 

Avusturyanın Türkiye'ye 1964 yılındaki malî yardım ile ilgili anlaş 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname - 26 . 4 . 1965 6/4402 

» 26 . 4 . 1965 — 

» 14 . 5 . 1965 6/4486 

» 18 . 5 . 1965 6/4474 

> 20 . 5 . 1965 6/4549 

Kanun 5 . 6 . 1965 623 

Kararname 8.6. 1965 6/4727 

» 9.6. 1965 6/4594 

» ' 10 . 6 . 1965 6/4699 

* 32 . 6 . 1965 6/4724 

_ C/47 — 

ö z e t i 

Türkiye'ye 4 (Dört) milyon İsviçre Frangı tutannda bir borç ve 
huriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki anlaşma hakkında k 
Türkiye'ye 7 milyon İsviçre Frangı tutarında bir kredi verilmesin 
ile İsviçre Konfederasyon arasındaki anlaşma hakkında karar 
Hükümetimizle A.B.D. Hükümeti arasında 14 . 1 . 1965 tarihind 
dolarlık Program Kredisi ile ilgili ve bu anlaşmaya ek mektubun 1 
üzere onaylanması hakkında karar 
17 . 8 . 1964 tarihli ve 6/3473 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
Konsorsiyumu dâhilinde 1964 yılı içinde Hükümetimizle Holânda 
(Herstelbank) arasında 7.1.1965 tarihinde Lfı - Hey'de imzalanm 
lanması hakkında karar 
Kütahya ilinin Emet ilçesinin Eymir köyünün sınırları içinde bulu 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Madencilik Limited Orta 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Ano 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 
Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubuk köyleri s 
nün Borman Madencilik ve Limited Ortaklığında bulunan işletme 
Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe taahhü 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına devredilmesine izi 
Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Kırallığı Hükümeti arasında, Belçi 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair an 
Türkiye Cumhuriyeti ve Miletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) 
arasında yapılan ve 22.3.1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkınd 
Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalık ve Elmacık köyleri sın 
mürünün 18.12.1964 tarihli ve 6/4073 sayılı Kararname ile Ayvalık 
Limited Ortaklığı uhdesine verilen işletme imtiyazının imtiyaz sah 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle b 
Kurumu Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri işletmesi Müessesesine d 
kında karar 



C/48 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

iKaraımame 
Kanun 

Baraırnaaııe1 

15 . 6 . 1965 
24 . 6 . 1965 

Numarası 

6/4484 
639 

26 . 6 . 1965 6/4760 

» 

• » 

» 

a 
* 

Kanun 
» 

> 
» 

# 

» 
KJararcmame 

> 

29 
19 . 
6 . 

6 , 
12 

13 , 
m, 
23 . 
28 , 

26 

26 , 
6 

15 . 

. 6 . 1965 

. 6 . 1965 

. 7 . 1965 

. 7 . 1965 

. 7 . 1965 

, 7 . 1965 
. 7 . 1965 

. 7 . 1965 

. 7 . 1965 

. 7 . 1965 

. 7 . 1965 

. S . 1965 

8 . 1965 

6/4782 

6/4913 
6/4676 

6/4826 
6/4677 

648 
651 

657 
664 

691 

696 
— 

6/4961 

ö z e t i 

Kredi anlaşması hakkında karar 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (2) sayılı tablosunun 
bölümünün 18 nci fıkrasının tadili hakkında Kanun 
13.5.1965 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan 
lu ve benzeri terilen tül için tesbit edilen vergi iade oranları kaldı 
ların, IV deki mamuller için belediye hissesi oranları kaldırılarak 
hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliğ 
Kredisi Anlaşmasına mütaallik karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında karar 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Arapuşağı köyünün sınırla 
ninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ÎTÎTÎ İthalât, llhra 
lığına verilmesi hakkında karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Kar 
Gaziantep illinin İslâhiye ilçesine bağlı Çakmaklı Kedten ve Yeş 
lunmuş krom madeninin 410 yıl süre üe işletilmesi imtiyazının 
A. O. na verilmesi hakkında Karar 
•Siyasî Partiler Kanununun 65, 71, 74 ve 78 nci maddeleri 'hakk 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti a 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında. 
Devlet memurları Kanunu 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılma 
Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair Kanun 
Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kıs 
tahkimi hakkında Kanun 
5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir m 
T.C Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasın 
kında Anlaşma 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti ara 
mesi hakkında Anlaşmaya müteallik Karar 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/49 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 16 . 8 . 1965 6/5043 

24 . 8 . 

24 . 8 . 

25 . 8 , 
2 . 9 . 

. 1965 

, 1965 

. 1965 
1965 

6/5073 

G/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 .11. 1965 

6/6141 
6/5171 

G/5205 

6/5069 
6/5118 
6/5182 
6/5422 

6/5410 

13.2.1965 tarih ve 6/4346 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayan 
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 Tü 
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 
tabi bulunan Müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine v 
hususî şeraite mütedair Anlaşma» nın 9 neu 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 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince genel sağlıkla ilg 
ğında yapılan muayene, tahlil ve tetkiklere ait fiyat tarifesi hakkınd 

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Federal Almanya Cumhuriyeti 
tırmasına dair anlaşmanın onaylanması hakkında 
50 milyonluk kredinin vâdesinin uzatılması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 Kredi Anlaşması hakkında 
13 . 5 . 1965 ve 6/3171 sayılı Kararnameye ek Kararname 
T. C. Hükümeti ile AİD tarafından temsil olunan A. B. D. arasında 
ma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından 
da yapılan 12 Ağustos 1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında 



ve başka 
.aklan 

'arihi 

M . 1965 

1 1 . 1965 

1 1 . 1965 

1 1 . 1965 

12. 1965 

gelirlerin 

Numarası 

6/543!) 

6/5068 

6/5296 

6/5369 

6/5478 

12. 1965 6/5503 

12. 1965 

1 . 1966 

1 . 1966 

6/5722 

6/5624 

6/5622 

— C/50 — 

ö / . e t i 

5 Mart 1964 tarihli ve 6/4428 sayılı Kararname ile onaylanan 2 A 
siyle ilgili olarak 27 Ağustos 1965 tarihinde imzalanan tadil An 
Avrupa Para Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis edilen 
birimi tutarındaki bir krediyle ilgili 30 . 3 . 1965 tarihli Kon 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
5 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4765 sayılı Kararname ile verilen yet 
Avusturya Hükümeti arasında 15 Temmuz 1965 tarihinde imzal 
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 onay 
16 . 9 . 1965 tarihli ve 6/5223 sayılı Kararname ile verilen yetk 
Konsorsiyomu dâhilinde, 1965 yılı için 18 Eylül 1965 tarihinde 
kiye ile İtalya arasında Malî Anlaşma» ile «Türkiye ile İtalya 
verilmesine dair Anlaşma» ve mektuplarının onaylanması hakkın 
18 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4831 sayılı Kararname ile verilen yetk 
mesi gereken bâzı borçlarımızın yeniden borçlanma sur 

13 Eylül 1965 tarihinde Paris'te imzalanmış olan «Türkiye Cu 
Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tarafın 
metine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma» ve eki 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek K 

1965 Yıhna Ait Mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma D 
nan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 Kasım 1965 ta 
kında 
16 Eylül 1965 tarih ve 6/5219 sayılı Kararname ilo verilen yetk 
kınıma İdaresi (AID) ile Hükümetimiz ve Etibank arasında im 
masın™. onaylanması hakkında 



— C/51 — 
Vergüerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanını 
Kararname 

» 

Tarihi 

29 . 1 . 1966 
31 . 1 . 1966 

9 . 2 . 1966 

Numarası 

717 
6/5804 

6/5688 

Kanım 
> 

Kararname 

29 . 
11 

8 . 

. 2 . 
2 

3 . 

. 1966 

. 1966 

, 1966 

723 
724 

6/5851 

Kamım 

Kararname 

» 

8 . 

9 . 

18 . 

. 3 . 

. -) . 

. 3 , 

. 1966 

. 196i) 

, 1966 

753 

ti/5892 

6/5893 

19 . 3 . 1966 6/8181 

ö z e t i 

1965 Kalkınma İstikrazı l hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) t 
rika Birleşik Devletleri arasında yapılan ve 20 Eylül 1965 tarihin 
lanması hakkında 
2 . 10 . 1965 tarihli ve 6/5298 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle Holânda 
2 e Nederlandse învertringadauk Voor OrtwikkelingsLanden H. V. 
de Lahaye'de imzalanmış bulunan ilişik ikraz Anlaşmasının imza t 
re onaylanması hakkında 
1557 sayılı (Kanunun yürürlük süresinin zuatılmasma dair Kanun 
Gtelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükü 
da Kanun. 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu merimiz 
yon projesi ile ilgili olarak 15 Eylül 1964 tarihli Türk - Alman T 
çevesinde Türkiye'ye teknik yardım yapılması konusunda Hüküm 
kümeti arasında 3 Aralık 1966 tarihinde teati olunan özel düzenle 
onaylanması hakkında 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6 
len (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında Kanun 
24 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5724 sayılı Kararname ile verilen yetkiy 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik /Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasımda Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onaylanması ha 
9 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5612 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
dım Konsorsiyomu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle İsviçre 
1965 tarihinde Ankara'da imzaüanımış olan ilişik Kredi anlaşmala 
hakkında 
28 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı Kararın 6/4365 saydı Kararla 
ğiştirilmesi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— 0/52 — 

Çeşidi Tarihi 

TTIHITITY 

Kararname 

28 . 3 . 1966 

30 . 3 . 1966 

Numarası 

756 

6/6093 

ÖZETİ 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

> 

»1 

» 

» 

> 

'5 

7 

18 
19 

19 

21 

22 

22 . 

25 
26 

1 29 

9 

9 . 

. 4 

. 4 . 

. 4 

. 4 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

4 . 

. 4 . 

. 4 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

J966 

. 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 

13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa b 
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında Kan 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanm 
arasındaki Malî Anlaşma» mm 2 neâ maddesinin 1 nci bendind 
röfinansmanınm % 50'ye yükseltilmesi konusunda Romanya'd 
bâzı maddelerdin ilâvesi ilse ilgili Anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasın 
ve öderrue Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türk parası kıymetini koruma Kararının yürürlüğe konulmas 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Taç Projesi Türkiye 
Bankası arasında Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkım 
Avrupa Yatırım, Bankası Özel Seksiyon Çelikhalat Projesi Tü 
nım [Bankası arasında finansman mukavelesi hakkında. 
İkraz Anlaşması Türkiye Cmnlmriyetıi (Müsı akriz) ile Milletle 
tarafından temsil olunan Amerika Birleşik Devletleri arasınd 
hakkında 
Türkiye'nin ekonomik programının gerçekleşmeskıo ve Türkiy 
İktisadî işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakkı 
Avrupa Para Anlaşmasının 31 Aralık 1965 tarihinden itibaren 
delerinin değiştirilmesi ile ilgili İktisadî işbirliği ve Kalkınma 
T. C. ile A. B. D. arasında akdedilen Ziraî Maddeler Anlaşma 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 ikinci Kredi Aniaşıması hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti l e Federal Almanya Cumhuri 
dım yapılması hakkında Anlaşma 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 1 
yon Arçelik Projesi Finansman Mukavelesinin on ananası hakk 
Hüldimetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 19 
yon Mannesmıan - Sümerbank Projesi Finansman Mukavelesinin 



— C/53 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 21 . 5 . 1966 

6 . 6 . 1966 

25 . 6 . 1966 

Numarası 

6/6341 

6/6371 

6/6522 

Kanun 
Kararname 

5> 

* 

Kanun 

Kararname 

> 

Kanun 

28 
8 

8 
23 . 

26 . 

3 . 

4 . 

9 . 

. 6 

. 7 

. 7 

. 7 , 

. 7 . 

. 8 . 

. 8 . 

8 . 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

, 1966 

. 1966 

. 1966 

1966 

766 
6/6616 

6/6628 
6/6619 

777 

6/6828 

6/6784 

780 

ö z e t i 

3 Şubat 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetk 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Temmuz 1 
laşmalarına ekli olarak 1966 - 1967 devresi maddelerini tanzim 
hinde Varşova'da imzananan Protokol ve eklerinin onaylanması 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hüküme 
yıllarında vâdesi gelen Türk ticaret borçlamnın röfkuansmanına 

3 . 2 . 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetki 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 1 
laşmasına ek olarak 1966 - 1967 devresi mübadelelerini tanzim etm 
eklerinin onaylanması hakkında 
Tapulama Kanunu 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk pa 
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 a 
fından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapıl 
kında 
3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair olan Kanun 
rilnııesimıe dair Kanun 
Hükümetimiz ile Birleşik: Krallık Hükümeti arasında imzalanan 
nm onanması hakkında 
25 . 4 . 1966 tarihli ve 6/6372 sayılı Kararname ile verilen yetkiy 
rihinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümet 
dım Anlaşması ve eklıerinin imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 



C/54 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

> 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 
» 

> 

Tarihi 

1 . 9 . 

1.9. 

1.9. 

5.9. 

7.9. 

10 . 9 . 

10 . 9 . 

4 .10. 

12 .10. 

15 .10. 
18 .10. 

22 .10. 

1966 

, 1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 
1966 

1966 

Numarası 

6/6983 

6/6985 

6/6987 

6/6991 

6/7014 

6/6984 

6/6986 

6/7116 

6/7102 

6/7101 
6/7065 

6/7089 

ö z e t i 

27 .10 . 1966 
7 . 1 1 . 1966 

6/7100 
6/7134 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 20 Ocak 196 
yon Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında. 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 1 
siyon Sif<aş Projesi Finansman Mukavd'esinin onanması hakkın 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29 Temmu 
Seksiyon, Keban Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması 
Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasında 29 . 6 . 1966 ta 
lık - Türkiye İkrazı - 1966 Anlaşmasının onaylanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 1 
siyon., Gediz Sulama Projesi Finansman Mukavelesinin ooanıması 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Seka Çaycuma Projes 
rupa Yatırım Bankası Finansmanın Mukavelesi hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası, Özel Seksiyon, Şişe ve Cam Projesi 
Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında Keban Projesinin Finansmanı için 
sı hakkında 
Fransa ile Türkiye arasında aktedilen 13 Şubat 1964 tarihli Ma 
tokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Bir 
Kredisi Anlaşması 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanmış 
sındaki Malî Anlaşma» mn 2 nei maddesinin 1 nci bendinde ba 
tarihli ve 6/6093 sayılı Kararname ille % 20 dem %» 50 oranına 
refiinansmanı şartını kaldırmak suretiyle sözü geçen Anlaşman 
Kredi Anlaşması şekline getirilmesi konusunda 15 Ağustos 1966 
ilişik mektupların ©Baylanması hakkında 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmıasıoa Yugoslavya'nın 
Türkiye Cumhuriyeti âflıe Finlandiya Cumhuriyeti arasında Tica 



— C/55 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
> 

Kanun 

» 

> 

» 

Tarihi 

10 . 1 2 . 1966 
10 . 1 2 . 1966 

24 . lıl . 1906 

15 . 1 2 . 1966 

19 .12 . 1966 

7 .12 . 1966 

Numarası 

32 
33 

784 

789 

798 

799 

> 

> 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Yönetmelik 
Kararname 

> 
'IV.blifr 

7 

29 

2 
11 

19 

20 
25 

26 
27 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

196b 

1966 

. 1967 
1967 

1967 

1967 
1967 

, 1967 
1967 

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 t 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 neu maddesinin 2 nei fık 
Kanun. 
Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için T. C. Hükümeti i 
Hükümeti arasında Anlaşma. 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ba 
yetki verilmesinle dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 
hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyet 
tırmasına dair 18 . 3 . 1966 tarihli Anlaşmanın (ve ekleri) ona 
hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhur 
ulaştırmasına dair 2 . 5 . 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasın 
1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

1967 Yılına Ait Mevzuat 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin te 
Türkiye'ye 4,1 milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilmesi 
Konfederasyonu aracındaki Anlaşmanın onanması hakkımda. 

Hükümetimiz, Etibank ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı ara 
imzıaknan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyet 
ulaştırma Anlaşmasının onaylanması hakkında 
1966 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin faiz nispetinin % 6 olarak 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin te 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

0/56 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Karamaıme 1 . 2 . 1967 6/7543 

Kanun 
> 

Kararname 

» 

» 
> 

> 

» 

> 

> 

Kanun 
Kararname 

> 

» 

2 
12 , 
20 . 

6 

20 . 
27 , 

31 

6 . 

7 . 

8 

10 , 
10 . 
21 , 

11 

. 2 

. 2 , 
, 2 . 

. 3 

, 3 . 
. 3 

. 3 . 

4 . 

. 4 

. 4 

. 4 . 
, 4 . 
. 4 , 

. 3 , 

. 1967 

. 1967 
, 1967 

. 1967 

, 1967 
. 1967 

. 1967 

1967 

. 1967 

. 1967 

1967 
, 1967 
. 1967 

. 1967 

827 
828 

6/7513 

6/7847 

6/7759 
6/7626 

6/7838 

G/7959 

6/7689 

6/7654 

851 
6/7957 
6/7999 

6/7869 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfranstrüktür 
yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihaleler, döviz müsaadeleri 
yete sirayetini önliyecıek tedbirler ve bir bakaaılıklararıası kurul 
tarihli ve 6/1470 sayılı Kararname ile bu kararnamede değişikl 
tarihli ve 6/4167 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılarak 
ması hakkında 
Rıhtım Resmi Kanunu 
İthalde aknacak Damga Resmi hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetinin bir organı olan (AID 
Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 1 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye ile italya arasında akdedilen Malî Anlaşmanın onanmas 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 1966 
manın onanması hakkında 
14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerimin uygulan 
gösterir yönetmeliğe bir madde eklenmesi hakkında yönetmeli 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alını ve satımının tanzimi ile, ak 
nın işleyiş şekline ait karar hakkında 
T. C. Hükümeti ile Norveç Krallık Hükümeti arasındaki Kalk 
ması hakkında 
T. C Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında Belçik 
Hükümetine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşmanın 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkın 
Akaryakıtların istihsal Vergisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (ATP) tarafı 
sındaki 20 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın onanması baklanda 
Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında 24 Ocak 1967 tarihimd 
Protokolünün onanması hakkında 



— 0/57 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Kanun 

> 

.Kıararna-tmı 

Tebliğ 
» 

Kanun 

Kararnaıme 

> 

» 

Tefoliğ 
TCftTiTm 

% 

Tebliğ 

I 

31 

29 

1 

.1 

2 

9 . 
9 

13 

13 . 

15 . 

20 . 

23 . 
26 . 
26 . 

26 . 

rarihi 

. 3 

. 5 

. 6 

. (i 

. 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 196 
TSKB tarafından finanse edilecek yatırım projeleri finansman mu 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 15 . 3 . 1967 
Santral Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 neı ma 
daki 11.2.1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyet 
dair 28 . 6 . 1966 tarihli Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
T. C. ile Sovyet S. C. B. arasında bâzı sınaî tesisler kurulması iç 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak tekn 
ödeme şartlarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 
Türk parası -kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı K 
ğiştirilmesi hakkında 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protok 
hakkında 
T. C. ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafından temsi 
letleri arasında yapılan ve 4 Nisan 1967 tarihinde yürürlüğe g 
sının onanması hakkında 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu dâhilinde 1967 yılı için Hüküme 
sında imzalanan 21 Nisan 1967 tarihli İkraz Anlaşmasının onanmas 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek 
30.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikl 
tarihli ve 202 sayılı Kanun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştiriiLmesi hakkında _ 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin te 



— C/58 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 

# 

Tebliğ 
Kararname 

» 

> 

> 
Tebliğ 

Kanun 
Kararname 

Kanun 

Karamanne 

» 

Tarihi 

1 , 
6 . 

7 . 

12 , 
L3 . 

15 

17 

17 
22 

24 
27 

29 

27 
28 . 

9 

15 

. 7 . 
7 . 

7 . 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 
, 7 . 
. 8 

. 8 

. 1%T 
19*7 

1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 
1967 

. 1967 

. 1967 

Numarası 

6/8376 
6/10396 

6/8451 

40 
6/8459 

6/8424 

6/8458 

6/8299 

903 
6/8421 

917 

980 
933 

6/8582 

6/8571 

Ö z e t i 

Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Kar 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında ima 
transit nakliyatın* ve aynı zamanda iki ülke arasındaki nakliya 
hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Keban Projesi Türkiye 
rım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi hakkında 
Türk parası kıymetimi, koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 14 . 6 . 196 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara 
hakkında 
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den transit geçen yük taşımaya mahs 
taşıtları ve römorklarından, taşıma ile ilgili koruma ve yönetim 
alınması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1963 tkinci Kredi Anlaşması hakkınd 
Türkiye Kızılay Demeği Genel Başkanlığının elinde mevcut çıka 
hasır olmak üzere tespit edilen toptan ve perakende satış fiyatlar 
Medenî Kanunda (Vakıf) hakkında yapılan değişiklik hakkında 
Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair İktisadî İşbirliği ve K 
nın onanması hakkında 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 s 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında Kanu 
Tasarruf Bonosu ihracı hakkında Kanun. 
Kalkınma Planının uygulanması esasları hakkında (2) nci mad 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında M 
ması hakkında 
Hükümetimizle Japon Hükümeti arasında aktediJen Aksu mihan 
sinin dış finansman Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 



_ C/59 — 
Vergüerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Karaamaımie 

» 
» 

» 

> 

-» 
» 

> 

» 

Kanım 

» 

Kajrarnaımje 
Kanun 

Tarihi 

2 . 9 . 1967 

2 . 9 . 1967 
2 . 9 . 1967 

19 . 9 . 1967 

26 . 9 . 1967 

9 . 12 . 1967 
15 . 12 . 1967 

16 .12. 1967 

17 .12 . 1967 

21 .12 . 1967 

28 . 12 . 1967 

8 . 1 . 1968 
23 . 1 . 1968 
30 . 1 . 1968 

Numarası 

6/8746 

6/8755 
6/8756 

6/8863 

6/8554 

6/9195 
6/9589 

6/9519 

6/9249 

969 

980 

6/9361 
992 

6/9195 

ö z e t i 

EIB ile Hükümetimiz arasında 8 . 12 . 1964 tarihinde aktedüen 
hesap birimi tutarındaki krediye istinaden SEKA - DALAMAN p 
kredi anlaşması hakkında 
italyan menşeli malların satınalmması ve hizmetlerin ödenmesi hak 
T.H.Y. Anonim Ortaklığı ile A.B.D. Hükümetinin resmî bir kurum 
kredi anlaşması Hk. 

Hükümetimiz ile Kanada Hükümetinin bir organı olan Dış Yardım 
Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen Kanada'da Hükümranlık 
arasında 28 . 6 . 1967 yılında yapılan anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hü 
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
AID Teşkilâtından sağlanan ve M.T.A. Ens. tarafından kullanılac 
Hacettepe Üniversitesince Öğretim lâboratuvar, hastane, kütüphane 
meslekî hizmetler ziyaretçi profesörler, eksperler, teknisdyenler, mü 
Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimi sağlanması Hk. 
AID Teşkilâtından sağlanan ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesince 
metlerin tedariki için alman kredi hakkında 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesi ve ona b 
tıbbi teçhizat, malzeme ve ilgili hizmetler hakkında 
Tarım Bakanlığı Ziraat îşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücade 
dürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilme 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın 

1968 Yılına Ait Mevzuat 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaade 
1967 Kalkınma istikrazı 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından te 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz Anlaşmasının (M.T.A. için) on 



— C/60 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

« 

» 

» 
» 

Tarihi 

15 . 2 . 1968 

16 . 2 . 1968 

W . 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 

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 

Ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından t 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Ortadoğu Teknik Ü 
kında 
Hükümetimiz ile La Hange Hollanda'da kurulu De Ned 
Ontwikkelingslander N. V. arasında yapılan anlaşma hakkında 
EIB ile Hükümetimiz arasında imzalanmış bulanan 175 milyon 
reğince adı geçen Banka tarafından Samsun'da kurulacak Suni G 
nansman ihtiyacının karşılanması Hk. 
Tasarruf Bonoları Tüzüğü hakkında 
İthalde alınacak Damga Resmi nisbetmin % 15 olarak değiştiril 
T.C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından 
pılan 23.10.1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Hacettepe Üniversitesi 
0802 sayılı Kanuna bağlı 1 numaralı tablonun 2/1) x>oz(i.syonîinuıı 
73,50 Krş. olan istihsal vergisi 74,50 Krş'a (ii) fıkrasında yev alan 
gisi 44,1 krş. a, (iii - a) fıkrasında yer alan motorin'in 47.60 o 
(iii - b) fıkrasının «aa» bendinde yer alan 4 N'o. lu fuel - oiPün 41 
krş a ve (bb) bendinde yer alan 5 ve 6 No. lu fuel - oil'ün 5,30 
çıkarılması hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük taşı 
rına ait Avusturya plâkalı Motorlu Kara Taşıtlarıyle römorkları 
ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 
Türkiye'ye giren yük taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ve 
karşılıklı olmak şartıyle İngiliz Plâkalı olanlardan alınmaması ha 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz ırasında akdedil 
hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında 18 . 5 
ma hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük taş 
Cumhuriyeti plâkalı motorlu İcara taşıtlarıyle römorklarından na 
giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 



C 61 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 
» 

» 
» 
» 
> 

Tarihi 

2 . 7 . 1968 

19 . 7 . 1968 
17 . 2 . 1968 

30 . 4 . 1968 
2 . 5 . 1968 
30 . 5 . 1968 
1.6. 1968 

6 
12 
12 

Numarası 

1051 

6/9994 
6/9591 

G/9991 
G/9996 
6/10058 
6/10139 

18 . 6 . 1968 6/10183 

18 . 6 . 1968 
19 . 6 . 1968 
21 . 6 . 1968 

1968 
1968 
1968 

19 . 7 . 1968 

7.9. 1968 

. 7 . S . 196'8 

25 . 9 . 1968 
25 . 9 . 1968 

6/10197 
6/10225 
C/10214 
6/10325 
6/10384 
6/10387 
6/10426 

6/10699 

G/10700 

6/10773 
6/10775 

ö z e t i 

Umumî hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak tedbirlerle 15 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad 
nun. 
İstanbul - Ambarlı Termik Santrali için İsviçre - Etibank FS 115 160 0 
«Türkiye ile İran arasında Transit Anlaşması» ile buna ekli «Tr 
Protokol» ve eki mektupların, onay belgelerinin teati edileceği tar 
onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT Kredisi hîikkında 
£ 200 500 lik İngiltere 1968 - 11 Konsorsiyum K redisi hakkında 
$ 40 000 000 hk AID Programı Kredisi Anlaşması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 
sı karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın yapıldığı tarihte 
lanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
arası sivil hava nakliyat Anlaşmasının onaylanması hakkında 
£ 12 203 410 lik İngiltere İETT kredisi hakkında 
AID - Ereğli Demir - Çelik arasında $ 14 200 000 lik Kredi Anlaş 
Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSÎ Keban kredisi 5 nci dilim An 
£ 1 586 000 hk İngiltere - MKE kredisi hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT kredisi hakkında 
AED - TSKB arasındaki $ 7 500 000 lik Kredi Anlaşması hakkınd 
T. C. Merkez Bankası nezdinde İstikrar Fonu adı altında yeni 

nci maddesinin değiştirilmesine dair kararın yürürlüğe konulma 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasmda Karayol 
mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti aras 
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 

Çeşidi 

Kararname 
» 
» 

» 
> 
» 
* 
» 
»! 

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 

> 
> 
» 
» 

» 
Kanun 
Kararmıame 

* 
» 

14 
14 
28 
28 

13 
12 
28 . 

2 
3 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

. 1 . 
2 

. 1 . 

. 2 . 

. 3 . 

1968 
1968 
1968 
1968 

1969 
. 1969 
1969 

1969 
1969 

6/11070 
6/11071 
6/11110 
6/11116 

6/11228 
1100 

6/11283 

6/11298 
6/11429 

ö z e t i 

Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban 6 ncı dilim kredisi 
$ 3 000 000 AID program kredisi hakkında 
Lit 6 875 000 000 İtalya Proje Kredisi 1968 ve Lit 1 250 000 
1968 hakkında 
Lit 4 375 000 000 lik İtalya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkın 
$ 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 diğer mamul 
ya'nın İran, Suriye, Irak ve diğer Orta - Doğu ülkelerine mü 
kelerin ithal ettiği malların demiryolları, karayolları ve hav 
liyatının Türkiye üzerinden geçirilmesi hakkında 
Sch 20 800 000 Avusturya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
FB 50 000 000 Belçika Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
Avrupa Para Anlaşması 1968 - I 25 000 000 $ İrk EKA kredi 
$ 12 500 000 AID - Ereğli Demir - Çelik Sintering Tes - kredi 

1969 Yılı Mevzuatı 

Hif 2 600 000 Hollanda Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
1968 Kalkınma İstikrazı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriy 
arası karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması h 
$ 25 000 000 EMA - 1968 - II kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tran 
kında 

» 3 . 3 . 1969 6/11449 T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti a 
yolcu ve mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın tadili hakkında 



_ C/63 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kanamam e 

Kanun 

8 . 3 . 1969 
8 . 3 . 1969 

13 . 3 . 1969 

13 1969 

Numarası 

6/11458 
6/11459 

1132 

1133 

Kararname 
> 

Kanun 
Kararname 

Kanun 
Kararname 
Kanun 
Kararname 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

22 
29 
31 
17 

29 

3 . 
<> . 

. O . 

. 4 . 

. 4 . 
30 . i 

30 
7 
4 
4 
25 

. 5 
5 . 
5 . 
. 6 
. 7 . 

25 . 7 
2 
3 . 
11 
8 
20 
29 
29 
29 

. 9 . 
10 
. 10 
n. 
.11. 
.11. 
11 . 
11. 

1969 
19G9 
1969 
1969 

1969 
> . 1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
. 1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

6/11412 
G/11589 

1137 
G/11693 

1164 
6/11592 
1117 

6/11762 
G/11745 
G/11973 
6/12200 

— 
G/12349 
6/12536 
G/12597 
6/12654 
G/12705 
6/12726 
G/12726 
6/12726 

ö z e t i 

$ 30 000 000 lık Amerika 1969 Konaorsiyom kredisi hakkında 
$ 30 050 lık EIB - DSİ Keban 8 nci dilim kredisi hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun baza maddelerinin değiştirilmesi ve bir k 
hakkındaki 19.2.1963 ıtariih ve 202 sayı'lîi Kanunun 642 ve 890 sayılı 
maddesinin değiştirilimıesi hakkında Kanun. 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı Hükümeti arasınd 
1 2 . 6 . 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
İthalde alınacak Damga Resmi nisbetinin % 25 olarak tesbiti hak 
EİB - Etibank Gökçekaya kredisi hakkında 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı ara 
nın onaylanması hakkında 
Arsa Ofisi Kanununun 5 ve 7 nci maddeleri hakkında 
Tasarruf bonolarının değiştirme ve tevsik işlemleri Tüzüğü hakkın 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 
$ 12 000 000 İDA - Seyhan sulama projesi 11. kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - TSKB kredisi hakkında 
Tl. 77 970 050 lık Sürplii Kredisi hakkında 
DM 80 000 000 lık Alman 1969 Konsoreiyom kreditei hakkında. 
DM 15 000 000 lık Alman 1969 TSKB yatırını projeleri Kredisi hakk 
İngiltere 1909 - 1 Konsorsiyum Kredisi hakkında 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Çukurova 11 Proje Kredis 
Norveç 1969 Konsorsiyonı Kredisi hakkında 
EİB Boğaz köprüsü projesi hakkında 
AID - Sınai Yalının ve Kredi Bankası kredisi hakkında 
İtalya 1969 Keban projesi kredisi hakkında 
İtalya 1969 Refinansman kredisi hakkında 
İtalya 1969 proje - Boğaz köprüsü kredisi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
* dayanakları 

0/64 — 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 10 . 1 . 1970 

Numarası 

7/3 

Karnın 
Kararname 

» 
» 

Kanun 
Kararname 

» 
» 
» 
> 

Kanun 
Kararname 

> 

> 

> 

» 
» 
» 

11 
16 
16 
4 
29 
26 

27 , 
27 . 
27 , 
27 . 
11 . 
27 . 

17 . 

18 . 

5 . 

17 . 
18 . 
18 . 

. 1 

. 1 

. 1 

. 2 

. 1 
2 

. 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 yüı mevzuatı 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki lf>67 sayılı Kanunun 
maddesine ve 16.9.1969 tarih ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddes 
kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve i 
paylar hakkımda kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu 
EIB - DSİ Keban projesi IX. dilim kredisi hakkında 
İngiltere 1959 - II Konso:«siyom kredisi hakkında 
Avusturya 1969 proje kredisi hakkında 
1969 Kalkınma istikrazı hakkında 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alını ve satımının tanzimi ile ak 
nın işleyiş şekline ait 6/7956 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesi 
bendinin değiştirilmesi hakkında 
Fransız 1969 Konsorsiyom 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) 
Hollanda Gelişmekte Olan Ülkelere Yatırım Bankası (NIBDC) 
imzalanmış bulunan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında. 
İngiltere Hükümetinin Hükümetimize verdiği İskenderun lima 
Proje Anlaşması hakkında. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından memleketimize verilen 
hakkında. 
İngiliz Hükümetinin Hükümetimize vermeyi taahhüt ettiği 1 4 
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 Kö 
İkraz Anlaşması hakkımda. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 
Kararname; 

» 

» 
» 

Kanun 
» 

Kararname 

» 

» 

21 

28 

28 
28 , 

28 

5 
25 

14 . 
29 
25 

25 

25 , 

Tarihi 

. 5 

. 5 , 

. 5 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 , 

. 6 . 

. 7 . 

. 6 . 

. 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 
7/8G8 

1310 
1306 

7/1048 

7/1049 

7/1051 

Kanun 29 . 7 . 1970 1318 
» 29 . 7 . 1970 1319 

Kararname 30 . 7 . 1970 7/1091 

— 0/65 — 

Ö z e t i 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki Kanun 
mesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici, maddeler 
3 ncü maddesi 
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu m 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 
6802 sayılı Gider vergileri Kanununa 'ek Kanun. 
18 Mayıs 1969 tarihinde Kabil'de imzalanmış olan «Türkiye Cumhur 
Kırallığı Hükümeti arasında eşya ve Yolcuların Ülkeleri üzerinden 
arasında Nakliyata Mütedair Anlaşma» nın onaylanması hakkında 
14 Kasım 1964 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türkiye Cum 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına M 
kolün onaylanması hakkında 
Kanada - Köy İşleri Bakanlığı grayder kredisi hakkında 
Avusturya Hükümeti yetkilileriyle 7 Kasım 1969 tarihinde Viyana' 
arası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma» mn onaylanması ha 
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 Konsorsiyumu çerçevesinde ABD'nin verdiği 40 
masının onanması hakkında. 
4 Nisan 1970 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik .Türkiye 
Krallığı Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Müte 
rafların Anlaşmanın onaylandığını yekdiğerine bildirdikleri en so 
üzere) onaylanması hakkında. 
Finansman Kanunu 
Emlâk Vergisi Kanunu. 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilâtı temsilcili 
sanayii geliştirme programı özel fon Kredisi» Anlaşmasının onan 



Vergilerin, reeimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/06 — 

Çeşidi 

Kararname 

» 
» 
> 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Tarihi 

7 . 8 . 1970 

7 . 8 . 1970 
7 . 8 . 1970 
7 . 8 . 1970 

16 . 8 . 1970 
22 . 8 . 1970 

1.9. 1970 

Numarası 

7/1092 

7/1104 
7/1094 
7/1102 

82 
7/1290 

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 alını ve satımının tanzimi ile 
bının işleytişine ait 6/7936 sayılı Kararnameye ek Kararın, satıc 
değiştûrillmesi hakkında. 
Şelker fiyatlarının yeniden tespiti hakkında. 
ithalde alınacak damga resmi oranlarının yeniden tespiti hakk 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanu 
1 nci maddesi ve 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 n 
2 . 6 . 1961 günıve 5/1280 sayılı Kararın 1 nci maddesine bâz 
Türk parasını koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin Teb 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Hümetimizle ingil 
«Birleşik Krallık - Türkiye 1970 2 nolu ikraz anlaşması»mn ona 
Bâzı Petrol şirketlerince ithal edilmiş ve edilmekte olan hampe 
lar ve 14.10.1967 gün ve 6/8957 sayılı, 4.12.1968 gün ve 6/11029 
melerinin yürürlükten kaldırılması ve 6 . 4 . 1907 gün ve 6/795 
2-b ve 13 neti maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 
Petrol hakkı sahiplerinin Türkiye'de dnıâl ettikleri petrolün mem 
fiyatının tesbiti hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karar ilişk 
Hükümetimizle ingiltere Hükümeti arasında Kırıkkale Çelik b 
len 1 586 000 sterlinlik kredinin 1 980 000 sterline yükseltilm 
iskenderun Demir ve Çelik Tesislerine inşaası için SSBC'nin s 
tutarında finansmana ait özel Mirink tertibinden ödeme şartlar 
T. C. Hükümeti ile isveç Krallık Hükümeti arasında akdoluna 
onanması hakkında. 
isviçre Konfederasyon Hükümeti ile Hükümetimiz arasında akd 
kredi anılaşmasının mütemmim cüzünü teşkil etmek üzere tara 
ların onanması hakkında. 
Fransız Hükümeti 1970 yılı için Hükümetimize açtığı kredi ile 
hakkında. 
Keban barajı için Hükümetimiz ile Birleşik Devletler Milletler 
imzalanan kredi anlaşmasının tadili hakkında. 



— C/67 — 

Vergilerin, resimlerin Ye başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Tebliğ 
Kararname) 

Tebliğ 
Kararname 

8 . 1 1 . 1970 
20 . 1 1 . 1970 

24 . 1 1 . 1970 
28 . 11 . 1970 

28 . 1 1 . 1970 

24 .12 . 1970 

24 .12 . 1970 

87 
7/1661 

27 . 1 1 . 1970 7/1652 

28 . 1 1 . 1970 7/1720 

30 .12 . 1970 7/1776 

86 Türk Parasını koruma hakkındaki 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
7/1622 Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için Avrupa Yatırım 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 m 
da kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve 
ödt^eoek paylar hakkındaki Karara ek Karar. 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında i 
Araştırma ve Eğitim Özel Fon Projesi» uygulanması hakkında. 

7/1719 Avrupa Para Anlaşması (EMA) Fonunun muhtelif tarihlerde Hükü 
dolarlık kredinin onaylanması hakkında. 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Hükümetimizle ingilt 
lanan 1 milyon sterlinlik kredinin onanması hakkında. 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Federal Almanya Hük 
nmayı taahhüt ettiği toplam 43,2 milyon marklık ve borç tescili şe 
Alman Hükümetince kabulü üzerine anlaşmanın onanması hakkında 
Milletlerarası İmar, ve Kalkınma Bankası ile Hükümetimiz arasında 
lık kredinin onanması hakkında. 

7/1738 

7/1773 

Tebliğ 9 . 1 . 1971 

1971 Yılına Ait Mevzuat 

Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karara ek teb 
(koruma hakkında 18 sayılı Kararın 5 nci maddesine 29 . 8 . 1970 t 
lar Kurulu Kararı ile eklenen hükümler gereğince yeni ve eski dövi 
lar hakkında). 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

0/68 — 

Çeşidi 

Kararname 

» 
Yönetmelik 

Kanun 
Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

23 

24 
23 

22 
1 

2 

12 

15 

Tarihi 

. 1 . 

. 1 . 
2 

. 3 . 

. 4 . 

. 5 

. 5 . 

. 5 . 

. 1971 

. 1971 

. 1011 

1971 
. 1971 

. 1971 

. 1971 

1971 

Numarası 

7/1873 

7/1845 
— 

1380 
— 

7/2347 

7/2441 

7/2417 

Yönetmelik 

Kanun 

Kararname 

ö z e t i 

12 . 7 . 1971 

29 . 5 . 1971 7/2526 

31 . 5 . 1971 . 7/2537 

8 . 6 . 1971 — 

23 . 6 . 1971 1417 

12 . 7 . 1971 7/2798 

7/2795 

T. C. Hükümeti ile Avusturya Hükümeti arasında 1970 yılı 15 
daki malî yardım hakkında. 
Gümrük giriş tarife cetvelindeki vergi nispet ve hadlerinde de 
1262 sayılı Kanunun uygulanmasını gösteren Yönetmeliğin ikin 
ve (c) bendi hükmü. 
Su Ürünleri Kanunu. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara iliş 

Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasında 8 Aralık 1964 tarihl 
sabında biriken TL. fonları tekrar kullanılması»hakkmda. 
Eutansif süt üretimi projesinin finansmanı için İDA'dan alman 
kında. 
Radyo, televizyon alıcılarından alınacak yıllık ruhsat karşılığı 
kında. 
İngiltere Hükümetinin Gübre Fabrikaları A. Ş. no İskenderun 
sii için Hükümetimize verdiği 6,7 milyon sterlinlik kredi anlaş 
7269 sayılı Kanunu 2 . 7 . 1968 tarih ve 1051 sayılı Kanunla d 
kanlar Kurulu Kararı. 

2510 sayılı İskân Kanununa ek 1306 sayılı Kanunun bâzı madd 
teren Yönetmelik. 
Deniz Kuvvetlerinde yabancı harp gemileri ve harp gemisi cih 
malzemesi satmalmmasma dair Kanun. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Fransız Hüküm 
ahhüt ettiği 102 milyon Fransız frangı tutarındaki Anlaşma v 
kında. 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile a 
bına ait 6/7956 sayılı Kararnamenin b (d), b, 18 (a) maddele 
7/1092 sayılı Kararnamenin 1 nci maddesi ile değiştirilen 9 ncu 
yeni bir madde eklenmesine dair. 



dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/60 — 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 
» 

12 . 7 . 1971 
15 . 7 . 1971 

Numarası 

7/2811 
7/2818 

Kanun 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

•» 
» 

» 

» 

20 . 7 

31 . 

31 

19 

19 

23 

25 

25 , 

4 
2 

13 , 

7 . 

. 7 

. 8 

. 8 

. 8 , 

. 8 , 

. 8 , 

. 9 . 

. 9 , 

. 9 . 

.10. 

. 1971 

7 . 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

, 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

, 1971 

1446 

7/2873 

7/2874 

7/2950 

7/2963 

7/3046 

7/3026 

7/3027 

7/2996 
7/3068 

7/3132 

7/325] 

ö z e t i 

Memur konutları Yönetmeliği hakkında Kararname. 
Burdur, Bingöl ve Maraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle, D 
Bingöl, Elâzığ, Maraş, Van ve Gaziantep illerinde bütün iş yerler 
vamı süresince 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince B 
sı hakkında. 
29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâz 
bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında. 
Türkiye Elektrik Kurumunun 10,5 milyon dolarlık gaz türübini 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümetinden 1 307 853 .90 dol 
Anlaşmanın onanması hakkında. 
Ankara ve İstanbul gecekondu bölgelerinin düzenlenmesi konusun 
Avrupa Konseyinin iskân fonundan alınan 4 milyon DM'lik kredi i 
lerinin onanması hakkında. 
Hükümetimizle İBRD arasında Washington'da imzalanan 13,5 mily 
masının onanması hakkında. 
Yaş m.eyve ve sebze projesinin dış finansmanını sağlamak için I 
Birliğinden temin edilen kredilerle geliştirme krediler hakkında. 
Türkiye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde Belçika Hükümetinin 
ettiği kredi ile ilgili Anlaşma hakkında. 
TEK enerji hatları projesinin dış finansmanı için Dünya Bankası 
lık kredi hakkında. 
Çukurova enerji projesi için Dünya Bankasından sağlanan 7 mily 
laşmanın onanması hakkında. 
AID program kredisi hakkında. 
Japon Hükümeti tarafından çeşitli yatırım projeleri için sağlanan 
onanması hakkında. 
Fransız Cumhuriyeti Hükümetinin Keban Barajı ve Hidroelektrik 
nansmanı ihtiyacını karşılamak üzere verdiği kredi hakkında. 
Holanda Hükümetinin Hükümetimize verdiği 1971 yılı kredisi ha 



_ c/70 — 

V ergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

13 . 1 0 . 1971 

18 . 1 0 . 1971 

Numarası 

7/3271 

7/3292 

Ö Z E T İ 

6 .12 . 1971 1497 

27 . 12 . 1971 7/3593 

27 . 1 2 . 1971 7/3587 
23 . 1 2 . 1971 7/3561 

Yönetmelik 
Kanun 
Kanamam© 

> 

> 

> 

Kanun 

2 . 
13 , 
18 . 

18 , 

18 , 

18 . 

5 , 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. ı. 

. 1 , 

. ı. 

. 2 . 

. 1972 

. 1972 
, 1972 

, 1972 

. 1972 

. 1972 

, 1972 

— 
1511 

7/3674 

7/3709 

7/3678 

7/3696 

1512 

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında Boğaz köprüs 
köprüsünün finansmanda kullanılmak üzere sağlanan finansman 
kında. -
Belçika Krallık Hükümetinin Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu 
diği 1,5 'milyon sterlinlik program kredisi hakkında. 
Çay Kurumu Kanunu. 

T. C. Hükümeti ile Japonya deniz aşırı Ekonomik işbirliği fonu 
projesi için) imzalanan 9 milyar yediyüz yirmi milyon yen tuta 
ması hakkında. 
Reasürans tekelinin 3 yıl süre ile Millî Reasürans T. A. Ş. ne 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı Karara ek k 
şında dolar karşısında 1 dolar = 14 TL. olarak tespiti) hakkınd 

1972 Yılana Ait Mevzuat 

Atatürk üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği. 
Harcırah Kanununa ek Kanun. 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında yapı 
Anlaşmasının onanması hakkında. 
EMA (Avrupa Para Anlaşması) îdare Meclisinin Türkiye'ye kı 
verilmesine ilişkin Kararın onanmasına dair. 
Boğaz Köprüsü projesi için Japonya'dan sağlanan 3 312 000 
masının onanması hakkında. 
T. C. ile Eximbank arasında (TKİ Kurumuna verilen) 1 500 000 
kında. 
Noterlik Kanunu. 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
Tebliğ 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

» * 

Kanun 
Kararname 

» 

» 

14 

9 , 
19 

24 , 

29 , 

9 . 

8 . 

18 . 
22 . 

30 , 

8 , 
2 . 

1 . 
6 . 

15 . 

15 . 

Tarihi 

2 

. 2 , 

. 2 

. 2 , 

2 

. 3 , 

. 4 . 

. 4 . 
, 4 . 

. 4 , 

. 6 , 
6 . 

. 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 

_ C/71 — 

Ö Z E T I 

Haşhaş ekiminin yasaklanması dolayısıyle, Hükümetimizle ABD 
taksidi olan 2 milyon dolarlık Anlaşma ile 300 bin dolarlık Anla 
T. C. ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen İkraz An 
1118 sayılı Oyun kâğıtları monopolü Kanununun 6 600 saylıı Ka 
verdiği yetkiye dayanarak satış fiyatlarının tespiti hakkında. 
13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun b 
pılması hakkındaki Kanun. 
Avrupa Yatırım Bankası özel seksiyon Boğaz Köprüsü projesi 6 
Yatırım Bankası arasındaki Kredi Anlaşmasının onanması hakkın 

Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen h 
açılacak bir deprem fonu hesabında'' toplanmasına dair Kanun. 
Denizli ilinin Acıpayam ilçesine bağlı KaraismaiMer köyü civarın 
letme imtiyazının Köyceğiz Kromları işletmesi Limited İşletmesin 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu. 

5 . 6 . 1969 tarih ve 6/11933 sayılı Kararnameye ek Kararname ( 
titüsünce yapılan tahlillerin fiyatlarının tespiti hakkında. 
işletmeye açılmış ve açılacak olan çeşitli bölgelerdeki sulama • ş 
tam sulamalardan alınacak ücretlere ilişkin Kararname.^ 
Malî Denge Vergisi Kanunu. 
T. C. Hükümeti ile AID tarafından temsil olunan ABD ar 
lö 400 0O0 dolarlık hibe Anlaşması hakkında. 
Türkiye'ye malî yardıma ilişkin (OECD) Konsey kararının onanm 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için AID tarafından Hükümeti 
kredi ile ilgili Anlaşmanın onanması hakkında. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için Uluslararası imar ve Kalk 
açtığı 76 milyon dolarlık 'kredi hakkında. 
Antalya'da kurulmuş Orman Ürünleri Sanayii için Birleşmiş Mil 
355 bin dolarlık yardım alınmasına dair Anlaşmanın onanması ha 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

> 
Yönetmelik 
Kanun 
Kararname 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

Kararname 

» 

1 

17 

30 

19 
25 
1 
22 

20 

30 

29 
1 
1 

5 

24 

Tarihi 

. 7 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 6 . 

. 8 . 

. 9 , 

. 9 . 

. 3 . 

.10. 

.10. 

.10. 

1972 

1972 

1972 
. 1972 
1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 
1972 

, 1972 

, 1972 

1 .11. 1972 

Numarası 

1610 

7/4661 

7/4897 
— 

1615 
7/4570 

7/4768 

7/5066 

7/5067 
7/4845 
7/5065 

7/4986 

7/5102 

7/5146 

Kanım 14 . .11 . 1972 1627 
Kararname 21 . 1 1 . 1972 7/5368 

— C/72 — 

Ö z e t i 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâz 
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında K 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ana tevsiat projesinin kısmî 
mak üzere Exsimbank tarafından Hükümetimize açılan 28,5 mil 
manın onanması hakkında. 
Arsa sayılacak arazi hakkında Kararname. 
Beden Terbiyesi bölgeleri hesap alım satım bilet ve ayniyat Yön 
Gümrük Kanunu. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomıı çerçevesinde Belçika Hüküm 
milyon Beılçika frangı tutarındaki krediye ilişkin. Anlaşmanın o 
Muş ilinin merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom köyleri 
madeni işletme imtiyazının 40 yul süre ile Barit Maden Ltd. Ş 
İstanbul su projesi için İBKİD den sağlanan 37 milyon dolarlık 
kında. 
İstanbul Gübre Sanayii için İBRD den alman 24 milyon liralık 
Marmara otelinin işletme kararının 2 ve 5 nci maddelerinin de 
Hükümetimiz ile IDA arasında İstanbul şehirsel gelişme projes 
2 300 000 dolarlık kalkınma kredisi hakkında. 
Eximbank ile Hükümetimiz arasında imzalanan Kara Yolları G 
makinaları projesi için (5 125 800 dolarlık) kredi anlaşmasının 
Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için T. C. Hükümeti ile 
ve Lüksenburg'da imzalanmış olan anlaşmanın adı geçen projeye 
Hüküm etimizle Eximbank arasında ve Wells Fargo Bank N. A. 
Müdürlüğü'nün Ayvacık Barajı projesi ile ilgili dış finansman 
dolarlık kredi anlaşmasının onanması hakkında. 
Umumî Hıfzısıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesi h 
A. B. D. Hükümetinin (AID) vasıtasıyie Boğaziçi Üniversitesi iç 
dım hakkında Anlaşma Kararı. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarür Numarası 

Kanun 26 .12 . 1972 1648 

Kararname 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

6 , 

22 , 

26 . 
31 

31 . 

12 , 

29 , 

4 

5 . 

25 

25 

. 1 

. 1 . 

1 . 
. 1 

, 1 . 

, 3 , 

. 3 , 

. 4 , 

. 4 , 

. 4 . 

. 4 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

, 1973 

, 1973 

. 1973 

. 1973 

, 1973 

. 1973 

. 1973 

7/5629 

7/5638 

7/5684 
7/5726 

7/5761 

7/5846 

7/6191 

7/6198 

7/6206 

7/6294 

7/6302 

— 0/73 — 

Ö z e t i 

2 . 7 . 1967 tarih, ve 828 sayılı İthalde alman Damga Resmi Kanu 
rilmesi ve yürürlük süresinin artırılmasına dair Kanun 

1973 Yılına Ait Mevzuat 

B. M. K. P. yardımı ile yürütülmekte olan iş güvenliği projesi uy 
tarihinde Ankara'da imzalanan 1 numaralı tadil metninin onaylanm 
Almanya HüMi metinin Hükümetimize açacağı kredi ile ilgili Ankar 
manın onaylanması hakkında 
Bazı mallardan Gümrük Vergisi yerine tek ve maktu vergi alınmas 
İkinci Beş Yıllık Plan dönemi için İsviçre Hükümetinin Hükümeti 
fcrodi verilmesine dair Anlaşmanın uygulanması hakkında 
Götürü gider usulünde su ve kara avcılığında uygulanacak götürü 
1974 yıllarında su avcılığı için % 82, kara avcılığı için % 80 olara 
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kara İsmail'ler köyündeki krom 
mesi Madencilik Limited Şirketine verilmesi karaı laştınlmıştır. 

P. T. T. Genel Müdürlüğü projesinin dış finansmanını karşılamak iç 
nusundaki Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. 'Hükümeti ile Holânda'da Gelişmekte olan. "Ülkeler Yatırım Ba 
nan Anlaşma hakkında 
Hollanda Hükümetince T. C. ne yardım için iki Hükümet arasında 
ması Kararı 
T. C. Hükümeti ile H olanda gelişmekte olan ülkeler Yatırım Bankası 
İkraz Anlaşması hakkında 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Projesi 
hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

» 14 . 2 . 1973 7/5847 

» 27 . 2 . ]973 7/5916 

» 26 . 2 . 1973 7/5925 

» 26 . 2 . 1973 7/5927 

» 21 . 5 . 1973 7/6104 

Kanun 5 . 4 . 19?3 1702 
» 25 . 4 . 1973 1710 
» 3 . 5 . 1973 1712 

» 8 . 5 . 1973 1716 

» 8 . 5 . 1973 1717 

» 8 . 5 . 1973 1718 

» 14 . 6 . 1973 1739 
» 19 . 6 . 1973 1742 

— C/74 — 

ö z e t i 

Gaziantep'in İslâhiye ilçesine bağlı Daracık köyündeki krom made 
caret ve Iiknited Şirketine verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Hükümetimiz arasındaki Malî P 
Avrupa Yatırım Bankası kana'lıyie yatının projesinin finansmanı i 

P. T. T. Genel Müdürlüğü projesinin tevsiat programının finansm 
metimizle Kanada Hükümeti arasında Kredi Anlaşmasının onayl 
Türkiye Sınaî Kalkınma Banlvavı dlo Dünya Bankası arasında fin 
Hüküm etimizle Banka arasındaki Garanti Anlaşması hakkında 

Milletlerarası İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) Kon 
rarı uyarınca 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 
Ku rul unca kararl aştırıl mı ştı r. 

Pot rai Reformu Kanunu 
Eski Eserler Kanunu 
647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmas 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile SSCB Hükümeti arasındaki ha 
onaylanmasına dair Kanun 
T. C. Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti arasında hava ulaşt 
na dair Kanun 
T. C. Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti arasında hava 
onaylanmasına dair Kanun 
Millî Eğitim Temel Kanunu 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kan 
Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

Karar 

» 

Kararname 

> 

» 
» 

TariL 

20 . '6 . 
20 . 6 

21 . 6 

25 . 6 . 
26 . 6 . 

26 . 6 . 
28 . 6 , 
2 . 6 . 

2 . 6 . 

12 . 6 . 

28 . 6 . 

2 . 7 
16 . 7 . 

i 

1973 
. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

, 1973 

. 3973 

. 1973 

. 1973 

Numarası 

1743 
1744 

1753 

1757 
1772 

1773 
1784 

7/6526 

7/6579 

7/6585 

7/6713 

7/6731 
7/6884 

— C/75 — 

Ö z e t i 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna iki 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
geçici madde eklenmesine dair Kanun 
506 sayılı (SSK) Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
mesi hakkında Kanun 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
Muhtaç çiftçilere ödünç, tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı K 
tirilmesine dair Kanun 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak 
Türk Uçak Sanayii A. O. Kanunu. 
Bakanlıklar, Devlet Taşekkülleri, Üniversitelerle özel müessese ve şa 
ni Fennî Kul]arana Yönetmeliği 
2 . 5 . 1973 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyle Etibank dış finansm 
ce karşılanmasına ilişkin Anlaşmanın onaylanması hakkında 
Tarım dışı sektörlerin ilıtiyacını karşılamak üzere Hükümetimiz ile 
imzalanan Anlaşmanın onaylanması hakkında 
Hükümetimizle Dünya Bankası (IBBD / IDA) arasında 'imzalanan 
laşmasının onaylanması hakkında 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı T. C. Hükümeti projesi. 
T. C. ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Boğaziçi 
nen Hükümetimize (AID) yardımı ile ilgili Anlaşmanın uygulanm 



e/70 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

> 

Tebliğ 
Yönetmelik 

Kararname 

Tarihi 

20 
20 
20 
20 
20 

1973 
1973 
1973 
1973 
1973 

Tebliğ 
Kararname 

20 . 7 . 1973 

26 , 7 . 1973 

18 . 8 . 1973 

18 . 8 . 1973 

4 . 9 . 1973 

1 . 10 . 1973 
24 . 8 . 1973 
14 . 9 . 1973 

24 . 10 , 1973 

3 . 11 , 1973 

26 . 11 2 1973 

4 . 12 ... 1973 

4 . 12 . 1973 
31 . 12 . 1973 

Numarası 

7/6795 
7/6837 
7/6838 
7/6839 
7/6840 
7/6849 

7/6918 

7/7014 

Ö Z E T t 

Sovyet S. C. B. ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
Norveç Kırallığı ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
Avusturya ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
tsveç Kırallığı ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
Polonya Halk Cumhuriyeti ile hava ulaştırması anlarnası. 
Belçika Hükümetinin Hükümetimize açacağı 100 milyon Belçika frang 
olan anlaşmanın onaylanması hakkında. 
T. C. Devlet Demiryollarının yenme» düzenlenmesi ve dış finansman iht 
mizle Dünya Bankası (IBRD) arasında 25 Mayıs 1973'te imzalanmış Gar 
kında. 
italya: , Hükümetinin Türkiye'ye yardım komisyonu çerçevesinde açacağ 

7/7019 îstanbul elektrik şebekesinin ıslahı projesinin Dış Finansman ihtiyacın 
uluslararası Kalkınma Bankası arasında imzalanan İkraz Anlaşması hakk 

7/7062 Fransız Hükümeti ile imzalanmış 16 . 9 . 1970 ve 11 . 6 . 1971 tarihli ma 
kredilerden kullanılmamış 53,6 milyon franklık kredinin uzun vadeli kre 

7/7202 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karar. 
2 Özel Dış Krediler ve Faiz Eşlendirme Fonu hakkındaki 7/5399 sayılı K 

— Define araştırılması ile ilgili yönetmelik, 

7/7219 AET ile imzalanan malî protokol çerçevesinde THY projesi finansmanı 
hesap birimlik kredi hakkında. 

7/7408 Türkiye Cumhuriyeti ile AID arasında 19 . 9 . 1973 tarihinde imza edilen 
kında. 

7/7471 Halen yürürlükte bulunan mevduat munzam karşılıklar oranları ile bu k 
bankalara eksik kısım üzerinden uygulanacak cezaî faiz oranlarının hali 
jonktür ve para - kredi durumu gözönüne alınmak suretiyle yeniden tesp 

7/7602 Denizyolları Özel Etüdü ile ilgili, Hükümetimizle Mil etlerarası imar ve 
nan yardım anlaşmasının onaylanması hakkında. 

1 Türk Parası Kıymetinin Korunması hakkındaki 17 sayılı Karara ek 7/722 
7/7674 ithalât rejimi kararı hakkında. 



C/77 

Vergilerin, resimlerin 

Çeşidi 

Genelge 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Tebliğ 

» 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Kararname 

> 
Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Yönetmelik 
Kanun 
Genelge 

ve başka 
gelirlerin dayanakları 

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 

, 1974 
1974 

. 1974 
1974 

. 1974 
1974 
1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

1974 
-t 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 2 E T î 

1974 Yihna 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 tebjiği. Sıra NQ : 216. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Tebliğ Sa 
T. C. ile Avusturya Hükümeti arasındaki sosyal güvenlik anlaşmasının ida 
tarihli anlaşmaya ek anlaşma. 
Veraset ve intikal Vergisi genel tebliği Seri No : 18. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu : 1327 sayılı Kanunla ve 6, 7, 8, say 
lerde değişik bazı maddelerin değiştirilmesine dair kanun hükmünde karar 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek ge 
lenmesine dair kanun hükmünde kararname. 
Devlet Memurları geçici süreli görevlendirme yönetmeliği. 
İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketinin gerçekleştireceği amonyak - ü 
mamullerin çelik konstrüksiyon malzemenin ve 6'dan büyük ölçüdeki dik 
alınan İstihsal Vergisinden istisna edilmesi hakkında teblğ. 
Diyarbakır ili Ergani ilçesi Çakmak köyü mevkiinde bulunan çakmak t 
hakkında karar. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen teşvik ve uygulama belgeleri hak 
18 . 8 . 1974 gün 7/7020 sayılı ve 22 . 9 . 1973 gün 7/7235 sayılı Kararn 
pılmasına ilişkin 11 Sıra No. lu karar. 
Hacettepe Üniversitesi Basın Yayım Merkezi Enstitüsü Döner Sermaye Y 
Cumhuriyet Üniversitesi kanunu, 
Dış ticaret işlerine ait, Avrupa Ekonomik Topluluğu kararlarına ek kara 



— C/78 — 

Vergüerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 

Kararname 
» 

Tebliğ 

Kararname 

Yönetmelik 

Tebliğ 
» 

Kararname 
> 
> 
» 
> 

Karar 
Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

10 

10 

12 
12 
14 

15 

15 

15 
22 

25 , 
25 . 
25 , 
25 , 
25 , 
25 

28 . 

28 . 

1 . 

Tarihi 

. 2 

. 2 

. 2 . 

. 2 . 
. 2 

•; 2 

2 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 , 

. 2 , 

, 2 . 

3 . 

. 1974 

. 1974 

, 1974 
. 1974 
. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

1974 
1974 

, 1974 
1974 
1974 

. 1974 

1974 

1974 

1974 

Numarası 

7/7679 

7/7003 
7/6791 

— 

K.H.K.ll 

— 

— 
— 

7/7853 
7/7855 
7/7863 
7/7864 
7/7866 

— 
— 

7/7823 

7/7833 

7/7877 

Ö Z E T î 

7/7679 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 6 ncı maddesinin (İ) f 
ve 2/1685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kabul olunan «eks 
delerine lüzum görülen hallerde kısmen veya tamamen eklenebilecek f 
Bağ - Kur Genel Kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetm 
T. C. Hükümeti ile Avrupa Konseyi iskân fonu arasında ikraz mukave 
Birleşmiş Milletler Kalkınma programı Türkiye Hükümeti Projesi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ve uygulama Genel Müdürlüğün 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek 
mesi hakkında kanun hükmünde kararname. 
Üniversite asistanları ve öğretim görevlileri ile diğer öğretim yardımc 
yönetmelik. 
Vergi Usul Kanunu genel tebliği Sıra No : 119. 
8 kat sayısının uygulanması hakkında tebliğ. 

Akaryakıt fiyat farklarının, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına a 
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 hakk 
Çimento fiyatlarının yeniden tespiti hakkında karar. 
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlardan meydana gelen artışın T. C 
ması hakkında. 
Çankırı ilinin İlgaz ilçesine bağlı Güney Köyü Sindeler mevkiinde bulu 
Maden Kanununa alınması hakkında. 
Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağlı Şaphane mevkiinde bulunan Şap m 
Müdürlüğüne verilmesi. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekl 
karar. 



— C/79 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 

Kararname 
Tebliğ 

Genelge 

Kanun 

Tebliğ 

Genelge 

Kararname 

5 
6 

7 
7 

11 

13 

17 
23 

17 

Tarihi 

. 3 

. 3 

. 3 . 
. 3 . 

. 3 , 

. 3 , 

. 3 , 

. 3 . 

. 4 . 

. 1974 

. 1974 

1974 
. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

1974 

Numarası 

— 
— 

7/7871 
— 

— 

1800 

— 

— 

7/7977 

» 

•» 

Tebliğ 

» 
Kararname 

18 ( 

24 , 

24 

25 
9 . 

, 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 3 ; 

. 4 . 

1974 

1974 

. 1974 

, 1974 
. 1974 

7/7992 

7/8011 

— 

— 
7/7941 

Ö Z E T İ 

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 Anla 
T. C. Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında Hava Ulaştırma 
da. 
Dış ticaret işlerine dair Sirküler Anlaşmalar 7 4 - 1 7 - 1 8 . 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanu 
düzenlenen gösterge tablosunda değişildik yapılması ve ek geçici madde 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. S 
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 
lecek Antalya Ormancılık kâğıt projesi ile ilgili olarak 28 . 12 . 1973 tarih 
yanılarak Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanmış b 
tarında ödünç verilmesi öngörülen finansman mukavelelerinin onaylanm 
Arnavutluktan ithal edilmiş bulunan hampetrolün fiyat farkından doğan 
transfer edilmesi hakkında. 
Bursa ilinin Merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş Volfran mad 
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 Î974. 
Çimento satış fiyatı ve primleri hakkındaki 1/1164 sayılı Karara ilişkin 19 
ğiştirilmesi hakkında. 



— 0/80 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

K a r a n ı ama 

11 

14 

24 

Tarihi 

. 4 . 1974 

. 4 , 1974 

. 4 . 1974 

Numarası 

— 

7/7988 

7/8025 

Tebliğ 

» 
» 

Yönetmelik 

Tebliğ 

Kararname 
Karar 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 

» 
Genelge 

» 
Kararname 

25 . 4 . 1974 7/8049 

Tebliğ 

26 
27 

3 
6 
7 

8 . 
9 

9 
10 

11 . 
11 
12 . 

13 . 
14 . 
15 . 
15 . 

15 , 

. 4 

. 4 , 

. 5 

. 5 

. 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 

— 
— 
— 
— 
15 

7/7982 
— 

218 
— 

7/8056 
— 

7/8147 

7/8113 
7/8061 

— 
7/8197 

. 

Ö Z E T I 

Türkiye Selüloz ve kâğıt fabrikaları işletmesinin Gazetelere sattığı kâğ 
dan Japon finansman açığının karşılanması hakkında. 
T. C. Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 
laşmasına ek onbeşinci protokol. 
Yabancı memleketlerde öğrenim ihtisas ve doktora yapmakta olan öğr 
tarihine kadar aylık ek ödenek ve yolluklarının yeniden tespiti hakkınd 

Balıkesir ilinin Edremit ilçesine bağlı Eğmir köyü civarında bulunan d 
Madencilik Limitet Şirketine veriİmesi hakkında. 
Veraset ve İntikâl Vergisi Kanunu Genel Tebliğ seri No : 19. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama için verilen Teşvik b 
Ege Üniversitesi Mediko - Sosyal Hizmetler Merkezi Yönetmeliği. 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Yönetmeliği. 
Fiyat Kontrol Komitesi Başkanlığının 19 sayılı Karara ek kararın uyg 

Ergene havzası Batı kesimi yeraltı suyu işletmesi hakkında. 
1 7 . 4 . 1974 tarihli ve 7/977 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek karar, 
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 c 
fiyet süreleri hakkında Karar. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin personel seferber olma hazırlıkları Yönetm 
T. C. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında ikraz Anlaşmas 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Danacık köyü krom madenini 
tinden Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 
İhracat geçici vergi iadesi uygulamasına dair karara ilişkin geçici ia 



- . C/81 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T î 

Kararname 16 . 5 
17 . 5 

1974 
1974 

17 . 5 , 1974 

» 
» 

Genelge 

Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

» 

Tebliğ 

Kararname 

» 

Tebüğ 
Kararname 
Tebliğ 

» 

18 . 
24 .. 

24 ; 

24 . 

30 : 

31 

5 ;. 

11 . 

11 

12 , 

15 

15 
19 
19 
22 

. 5 . 

.. 5 . 

? 5 , 

s 5 , 

> 5 . 

... 5 t 

i 6 . 

. 6 . 

• 6 , 

. 6 . 

. 6 . 

, 6 
. 6 . 
. 6 
. 6 

1974 
1974 

. 1974 

. 1974 

1974 

• 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 

7/8297 

— 
7/8131 

— 
—, 

7/8117 Bazı devlet memurlarına kirasız olarak tahsis edilecek konutların tahs 
7/8121 Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Arapoşuğu köyünde bulunan kro 

Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 
7/8207 Rize iline bağlı Hopa ilçesi Ebuhemşin köyünde bulunan Manganez mad 

mesi hakkında. 
Milletlerarası Anıtlar ve Siteler konseyi (ICOMOS) Türkiye Millî Komites 
Gazete kâğıdı, üçüncü hamur ve okul kitap kâğıdı satış fiyatları hakkın 
ğiştirilmesi hakkında karar. 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar. 

Akaryakıt fiyat istikrar fonu hesabından akaryakıt satış ve tevzi şirket v 
den itibaren beher teneke için 575 kuruş ödenmesi uygun görülmüştür. 
Arsa sayılacak parsellenmiş arazi hakkında karar. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve kanun 
bazı maddelerin değiştirilmesine, bazı maddelerin kaldırılmasına ve bazı 
hükmünde kararname. 
Götürü Gider Usulünde safi ziraî kazançları tespit edilecek Gelir Vergis 
ölçülerinin onaylanması, 
Sergi, fuar, toplantı veya benzeri gösteride sergilenecek veya kullanılac 
la ilgili gümrük sözleşmesi. 
Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği. 

T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 9 
masına ek protokol. 
T. C. Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 
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 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 



— C/82 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Kanun 
Tebliğ 
Kanun 

Tebliğ 

Yönetmelik 
Tebliğ 

Kararname 

» 
Tebliğ 
Kararname 

» 
Yönetmelik 

Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Tebliğ 

Tarihi 

26 . 6 . 1974 
26 . 6 . 1974 
28 . 6 . 1974 
28 . 6 . 1974 
29 . 6 . 1974 

29 , 6 . 1974 

29 . 6 . 1974 
30 . 6 . 1974 
30 . 6 . 1974 

4 . 7 . 1974 
5 . 7 . 1974 

7 . 7 . 1974 
7 . 7 . 1974 
8 . 7 . 1974 
9 . 7 .1974 
9 . 7 . 1974 

10 
10 
11 
11 
13 
14 
14 
i:4 

1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 

Numarası Ö Z E T t 

1826 

1827 

1828 

Nükleer araştırma projesi destekleme yönetmeliği. 
Emlâk vergisi koruma genel tebliği. Sıra No : 9 
Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan doğan çocukların cezasız tes 
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No : 302 T.) 
27 . 7 . 1966 tarihli ve 1926 sayılı kanuna 1326 sayılı kanunla eklenen e 
ilişkin Kanun. 
17 Ocak 1963 tarih 144 sayılı uçuş hizmetleri tazminat Kanununun bazı 
geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebliğ. 

Mazbut ve Mülhak Vakıf Cami ve mescitlerdeki teberrükât eşyası hakkın 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve desteklem 
rara ilişkin 3 sayılı Tebliğ. 
T. C. Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tica 
Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasına geçici olarak 
uzatan dokuzuncu tutanak. 

7/8156 Filipinlerin gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasına geçici olarak 
— Tahsilat genel tebliği Seri No : 350 

Gediz 11 Sulama projesi Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasındaki finan 
Oirleşrniş Milletler kalkındırma programı T. C. Hükümeti projesi. 
T. C. Ziraat Bankası Toprak ve Tarım Reformu kredileri yönetmenliği 

7/8457 
7/8465 

7/8233 
7/8309 

7/8558 1974 yılı şeker pancarı erken söküm için üreticilere ödenecek tazminat ve 
— Ankara Üniversitesi alım - satım kiralama ve benzeri harcamalar (ihale) 

7/8515 T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Krallığı Hükümeti arasında ekonom 
— İhracat rejimi kararı. 

7/8490 Toprak Mahsulleri Ofisince uygulanacak satış fiyatlar nın tespiti hakkınd 
— Kamulaştırmada Tarımsal alet ve makinelerin satın alınması yönetmen 
— Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No : 219 
— Özel ihracat fonu tebliği Sıra No : 5 



— 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 -i 7 , 1974 
15 . 7 . 1974 
16 . 7 . 1974 
16 . 7 . 1974 

19 . 7 . 1974 
26 . 7 . 1974 

27 . 7 . 1974 

27 s 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 w 1974 

11 . 8 . 1974 
15 . 8 . 1974 
16 E 8 , 1974 
18 . 8 . 1974 

— Sirküler ihracat 74/15 
— Türk Hava Kurumuna teslim edilecek otobüslerin istihsal vergisinden istisn 
— Yatırım indirimi ve bina inşaat vergisi istisna' belgesi alan projeler 202 
— 474 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre ithal edilen yatırım mallarına a 

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/ 

7/8582 Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulunca çalıştırılması 
biti hakkında. 

— İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye işletmeleri yönetmeliği. 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme 

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 a 

— İhracatta vergi iadesinin şekil ve usulleri hakkında Tebliğ No : 1 

7/8629 Kimyevî gübrelerin yurt içinden ve yurt dışından tedarik ve dağıtımına da 
7/8642 Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme f 

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 yürürl 
ek karar. 

7/8672 Devlet memurları kanunu kapsamına giren kurumlar ile aynı kurumun e 
rumlarda aylık alanlara iş güçlüğü ve iş riski ödeneği hakkında. 

7/8634 T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bağış anlaşma 
— 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 
29 

2 
5 

8 . 1974 
8 . 1974 
9 . 1974 
9 . 1974 

Numarası 

7/8561 
7/8703 
7/8715 

7/8809 
7/8810 
7/8585 

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 

Ö Z E T Î 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında malî yardım 
Gümrük vergisi oramnın muafiyete indirilmesi hakkında. 

Mardin ilinin Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyü civarında G M D 137 
letilmesi imtiyazının ilişik sözleşme ve şartlaşma uyarınca 40 yıl süre i 
mesi. 
Ödünç para işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek azam 
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 fıkrası g 
malzemeden ithalâtta gümrük ve diğer ithalât vergi ve resimlerine tabi tu 

7/8772 Bilecik ili merkez ilçesi Yeniköy civarında bulunan sahanın Maden Kanu 
7/8774 Sakarya ilinin Merkez ilçesine bağlı Harmantepe köyü civarında Merme 

de bulunan Taşocağı ruhsat sahasının maden Kanunu kapsamına alınmas 
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Seri No : 306 - 1 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebliğ No 

7/8826 Balıkesir ili Erdek ilçesi, Marmara Bucağı Çınar Köyü Badalan körfezi 
nun Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (74/30) 
7/8758 T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında tic 
7/8845 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu üretimi kömürlerin satış fiyatları 

tır. 
7/8832 Garanti anlaşması (DYB projesi) T. C. ile Uluslararası İmar ve Kalkınm 
7/8902 Margarin ve Bitkisel yağ ihtiyaçlarının 50.000 tona kadar Ham Bitkisel y 

tış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 



_ C/85 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 
> 

Tebliğ 

Kararname 
> 

Yönetmelik 
Oenelge 

Kararname 

28 . 9 . 1974 

29 . 9 . 1974 
5 . 10 . 1974 

6 s 10 . 1974 
7 s 10 * 1974 
9 . 10 . 1974 

9 a 10 . 1974 

10 , 10 . 1974 

12 , 10 . 1974 

12 . 10 . 1974 

16 , 10 . 1974 

16 . 10 . 1974 
22 . 12 . 1974 

25 . 10 , 1974 

27 . 10 . 1974 

28 . 10 . 1974 

7/8432 Fransa'da bulunan Ceva Firmasının yerli ortaklarla birlikte memleketim 
nim Şirketini yabancı firmanın % 21,5 oranında katılması hakkında. 

— Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliğ Sıra No : 221 - 222 
— Avusturalya Hükümetince Avusturalya Dolarının % 12 oranında devalü 

turalya Doları: 13 090 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. 

7/8871 İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 15 sıra nolu karar. 
7/8675 Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolama kuralları TS 1 446 VDK 

— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 

7/8884 Radyo ve Televizyon cihazlarının TRT tarafından vergisiz ithalâtı hakkın 
7/8876 Üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarında 1765 sayılı Kanuna gör 

lüğü ödeneği hakkında yönetmelik. 

— Zor durumda alacakların geriye bırakılması hakkında yönetmelik. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (1974/25) 

7/8955 25 Ağustos. 1971 günlü ve 1472 sayılı Kanuna tabi yüksek okullar öğretim 
ücretler hakkındaki tüzüğün 3 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 

7/8556 Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa 
7/8896 Gümrük vergisi oranlan hakkında. 

7/8925 Denizli Ili'nin Çardak İlçesine bağlı Gemiş Köyü dahilinde bulunan ma 
tuzunun Sotaş Sodyum Sanayi Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 

7/8865 T. C. ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında konularda 
kında. 

7/8956 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 . 
1 
6 

I 

6 
12 
12 , 
15 ; 

17 , 

19 

21 
30 ; 

Tarihi 

. 11 . 

... ıı 
, 11 

. 11 

. ıı , 

. ıı 

. ıı , 

, 11 , 

. ıı , 

. ıı , 

.: 11 , 

. 12 , 

. 12 . 
, 12 . 
. 12 , 
, 12 . 
< 12 . 
. 12 . 

. 12 . 

, 12 . 
. 12 . 

. 1974 
, 1974 
, 1974 

. 1974 
i 1974 
, 1974 

. 1974 

, 1974 

i 1974 
. 1974 
. 1974 
, 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 
, 1974 
, 1974 

1974 

, 1974 

. 1974 

. 1974 

Numarası 

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 

O Z E T I 

Vergi iadesi kapsamı dışına çıkartılan mamuller hakkında karar. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan Margarinin Gümrük Vergisi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Belçika Kıraliığı îükümeti A ı asın 
kiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapı masına rmredair 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı K a a ı a ilişkin Tebli 
1974 yılı ürünü zeytinyağının destekleme alımları halkında kararın yür 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi ger ğince, Kıbrıs'a y 
geçici seyahat ve ikâmetleri için memurlara ödenecek gündelikleri ile 
hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa. Yatırım Bankası arasında T. S. K. 
projeleriyle ilgili 1974 kadro finansman mukavelesi. 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun uygulamasında kımulaştırma karşı 
lik. 
Gider vergilerine ait ilk madde, indirimi Hk. 
Malî Denge Vergisi Genel Tebliğ No. : 5 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara Ek Karar. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasın 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı K rara ilişkin Tebli 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Ka"ara ilişkin. 
Emlâk Alım Vergisi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Bazı petrol şirketlerince ithal edilmiş ve edilmekte olan hampetrolün pi 
rekabet fiyatının tespiti hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 2 8 - 1 0 pozisyonunda yer alan asitler 
Gümrük Vergisi bir yıl süreyle muafiyete indirilmesi hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ile A. B. D. Export lmport Bank arasında Anlaşm 
Bankalarca dağıtılacak tasarruf mevduatını teşvik ikramiyelerinin 1975 
lan, 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 

1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 

10 . 1 . 1975 
12 . 1 . 1975 
13 . 1 . 1975 

13 . 1 . 1975 

Numarası 

7/9181 

Ö Z E T î 

Nafta ve Fuel 
hakkında. 

Oillerin alım ve satımının tanzimi ve akaryakıt fiyat isti 

1975 Yılına Ait Mevzuat 
7/8979 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Cumhuriyeti Hü 

projesi. 
— Türkiye Petrolleri A. O. na V Bölgede yapılacak petrol çalışmalarında kull 

dar nafta, benzin, gazyağı, motorin ve fuel - oil tesliminin dahilde alınan 
si hakkında. 

7/9215 ithalât rejimi kararının yürürlüğe konulması hakkında. 
— İthalât Yönetmeliği. 
— Su ürünleri istihsal yerlerinin kiraya verilmesi hakkında. 
— Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ N 

7/9020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara 
2 İhracatta vergi iadesinin şekil ve usulleri hakkında. 

7/8981 
7/9233 
7/9244 

7/9246 

Tebliğ 
Kararname 

» 
» 

15 
23 , 

24 . 
31 , 

. 1 
, 1 

, 1 , 
. 1 . 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 

226 
7/9196 

7/9286 
7/9312 

Türk Fransız malî protokolü hakkında. 
Şeker pancarı fiyatları ile üreticiye verilecek prim hakkında. 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile akaryakıt f 
şekline ait kararın 15 nci ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 15.07 pozisyonunda yer alan nebati sab 
minde kullanılması kaydı ile gümrük vergi oranlarının Ticaret Bakanlığını 
muafiyete indirilmesi hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim. 
Federal Almanya Hükümetinin Türkiye'ye yardım konsorsiyumu çerçevesin 
vereceği kredi ile ilgili olarak 4 Ekim 1974 tarihinde Ankara'da imzalanm 
onanması hakkında. 
(UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin değişik 6 ncı mad 
Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla değiştirilen 112 nci maddesinin bir 
diğer ithal vergi ve resimlerine tabi. tutulacak malzeme listesinin değiştirilm 



_ 0/88 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Genelge 
> 

Tebliğ 

Tarihi 

2 , 2 , 1975 

3 . 2 , 1975 
3 , 2 , 1975 
3 g 2 s 1975 

Numarası 

7/9173 

— 
227 

Kanun 

Ö Z E T İ 

7 , 2 . 1975 

Genelge 
» 

Kararname 
Tebliğ 

* 
Genelge 
Kararname 

Tebliğ 
> 
» 
» 

Yönetmelik 
Tebliğ 

Kararname 
» 

Tebliğ 

7 ; 
10 

12 , 
14 ; 

14 
15, 
18 , 

19 . 
19 
19 . 
20 , 

25 3 

26 , 

28 :, 
13 , 
13 , 

.: 2 ;. 
• 2 ;. 

. 2 , 

.; 2 ;. 

. 2 s 

s 2 , 

•: 2 . 

< 2 . 
« 2 > 

2 . 
* 2 > 

Î 2 . 
* 2 g 

.; 2 > 
> 3 „ 
i 3 , 

, 1975 
s 1975 

,: 1975 
e 1975 

, 1975 
ı 1975 

1975 

; 1975 
r 1975 

1975 
« 1975 

1975 
ı 1975 

1975 
, 1975 
s 1975 

7/9173 Hükümetimizle İngiltere Hükümeti arasında Köy İşleri ve Kooperatif 
lüğünün çiftlik içi geliştirme projesinin dış finansman ile ilgili 1 160 
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 Aras 
hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar. 
— Dış ticaret işlerine ait sirküler Avrupa Ekonomik Topuluğu İşleri Ge 

7/9361 İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amaciyle f 
1 İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılatması amaciyle f 

liğ No. : 1 
137 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Ka ara ilişkin. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar. 

7/9425 3ümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51.01 pozisyonunda yer alan 60 den 
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 Tebliğ 
— İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amacı ile f 

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 arasın 
7/9493 Fazla çalışmanın uygulama esaslarını gösterir Yönetmeliğinin yürürlü 

— Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 



C/89 -

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

s> 

> 

» 

Genelge 
» 

Tebliğ 

Yönetmelik 
Genelge 
Kararname 

» 

Tebliğ 
> 
» 

> 
Kararname 

Tarihi 

14 ;. 

15 , 

18 , 

18 , 

19 
20 , 
20 

21 , 
21 , 
22 , 
23 ; 

24 , 
24 ; 
25 

25 
26 s 

. 3 , 1975 

. 3 , 1975 

. 3 ., 1975 

, 3 , 1975 

, 3 > 1975 
i 3 s 1975 
. 3 , 1975 

. 3 , 1975 
, 3 . 1975 
. 3 . 1975 
, 3 , 1975 

. 3 , 1975 

. 3 , 1975 
« 3 , 1975 

, 3 . 1975 
, 3 , 1975 

Numarası 

7/9455 

7/9523 

7/9184 

7/9489 

— 
— 
23 
— 
— 

7/9643 
7/9357 

— 
— 
— 

232 
7/9358 

Ö Z E T İ 

27 , 3 , 1975 7/9559 

PTT Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon Projesi Tevsiat programının dış 
amacı ile Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu (EDC) tarafından Hüküme 
da doları tutarındaki kredinin onanması hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 48.0.121 pozisyonunda yer alan gazete k 
nın gümrük vergi oranının muafiyete indirilmesi hakanda. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Arasınd 
projesi) 
Hilâl İdrofil, Pamuk ve İplik Fabrikaları Sınaî İşletmeleri Kolektif Şirketi 
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 Hükümetim 
yeti Hükümeti arasında teati edilen mektupların onanması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkındal7 saydı Ka ara ilişkin tebliğ. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği sıra No : (230-231) 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve serbest meslek sahiplerinin bedelsiz 
ithaline dair 28 . 6 . 1973 tarih ve 7/6683 sayılı karara ilişkin seri 3 No. 1 
Gider vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında. 
Mardin Batı Kasrik Bölgesi fosfat yatağının onanması ve değerlendirilm 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 9 . 4 . 1974 günlü ve 
20 . 5 . 1974 tarihinde mektup teatisi suretiyle akdedilmiş olan Anlaşman 
üzere onaylanması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Hükümeti arasındaki ikraz an 



- C / 9 0 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T I 

Kararname 2 . 4 . 1975 7/9701 Yurt içi lisansı öğrencilerinin 350 lira aylık burs mittarının 500 liraya 
hakkında. 

» 7 . 4 . 1975 7/9768 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ba 
1975 tarihli Garanti Anlaşması (Onbirinci sınaî kalkınma Bankası projes 

Tebliğ 12 . 4 . 1975 23 İhracatta geçici vergi iadesi uygulanmasına dair karara ilişkin geçici iade 
Kararname 15 . 4 . 1975 7/9731 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı ka ara ek karar. 

» 16 . 4 . 1975 7/9607 Mardin ilinin Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyü civarında bulunan 
tuzunun 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğü 

» 16 . 4 . 1975 7/9740 24 . 4 . 1328 tarihli fermanla 60 yıl süre ile verilip sonradan 19 . 1 . 197 
rulu karan ile Lütfullah E. Kitapçı Madencilik Limited Şirketine devredi 
çesine bağlı Tuzabat köyü civarındaki zımpara madıninin imtiyaz süre 
rınca 39 yıl uzatılarak 99 yıla çıkarılması hakkında k rar. 

» 16 . 4 . 1975 7/9386 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cunhuriyeti Hükümet 
Tebliğ 16 , 4 . 1975 24 Türk parası kıymetini koruma hakkında 19 sayılı karara ilişkin. 

» 17 . 4 . 1975 — Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı kîrara ilişkin. 
» 17 , 4 , 1975 — 20 Haziran 1973 tarih ve 7/6577 sayılı Kararnameye ilişkin tebliğ. 

Kararname 18 ... 4 . 1975 7/9732 Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51.01 pozisyonunda yer alan 60 denge 
poliamid ve poliester esaslı olanlar ile sunî ipliklerden yalnız viskos ipe 
lerinde kullanılmak ve bu kullanımın Gümrük Vergisi oranlarının muaf 

Tebliğ 27 . 4 . 1975 — N. V. Kurkse Shell'e V ve VI. bölgelerde yapılacak petrol arama çal 
yılı sonuna kadar benzin ve motorin tesliminin dahilde alınan İstihsal V 

Kararname 29 . 4 . 1975 7/9802 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı k rara ek karar. 
Tebliğ 29 . 4 . 1975 —• Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karar ek 7/9S02 sayı 
Genelge 6.5. 1975 75/15 Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar hakkında. 

» 7 , 5 . 1975 1975/2 İç ticaret işlerine ilişkin sirküler iç piyasalar hakkında. 
Kararname 8 . 5 . 1975 7/9799 17 . 2 . 1972 günlü ve 7/3914 sayılı Kararnameye ektir. 
Tebliğ 8 . 5 . 1975 146 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 



— C/91 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
» 
» 

» 
» 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
Kanun 

Kararname 
» 
» 

Tebliğ 
Tebliğ 
Kanun 

» 

Taril 

13 . 5 . 

13 . 5 . 
13 . 5 . 
20 . 5 . 

14 . 5 . 
14 , 5 :. 
17 ;, 5 > 

21 . 5 . 

21 , 5 . 
22 . 5 , 

22 , 5 , 
23 , 5 , 
21 , 5 . 

21 > 5 , 

21 . 5 , 
24 . 5 . 

24 , 5 , 

ıi 

. 1975 

. 1975 
1975 

. 1975 

1975 
. 1975 
: 1975 

1975 

1975 
1975 

1975 
1975 
1975 

1975 

1975 
1975 

1975 

Numarası 

7/9606 

7/9453 
7/9691 
7/9882 

7/9192 
7/9898 

— 

7/9820 

— 
1896 

7/9394 
7/9326 
7/9820 

— 

— 
1894 

1895 

Ö Z E T î 

Elbistan Projesi Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Hüküm 
Mukavelesi. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Arasında iş gücü Anlaş 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi. 
Niğde Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A. Ş. nin yapacağı yatırım dış finans 
3 769 219 Federal Almanya markı tutarındaki Dış Kreiiye İlişkin Bakanl 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi. 
Demir - çelik fiyatlarının düzenlenmesine dair Kararname. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Kararı ilişkin tebliğ. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği arasında 8 
ye Anlaşması hakkında. 
Türk Parasını* Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
1 3 . 2 . 1974 tarihli 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname üe 31 . 5 . 19 
de Kararnamenin ek geçici 10 ncu madde (g) bendinin 11 sayılı Kanun H 
münün yürrülükten kaldırılmasına dair Kanun. 

Uluslararası Tekstil Ticaretine ilişkin Anlaşma hakkın ia,* 
Bengladeş Halk Cumhuriyetinin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anl 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği arasındaki 
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 
maddeler yerine yeni Maddeler Konulmasına dair Kanun. 
Devletçe İşletilecek Madenler üzerindeki Hakların Geri Alınması ve Ha 
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 
, 1975 
. 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 î 

Macaristan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşmasına katılmasına dair. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Ka-ara ilişkin. 
Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin, Köy Tüzel Kişilerinin, Kamu 
Genel Müdrülüğünün bir kısım borçlarının tahkimi hakkında. 
Güneybatı Anadolu uranyum aramaları projesi temel ve destekleyici bilg 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 18 No. lu Kararın yürürlüğe 
Yerli sunî gübre fabrikalarının gübre üretiminde kulla ıacakları fosforik 
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 Fuarı): 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına dair Karara ilişkin geçici iade. 
Borusan Gemlik Boru Tesisleri A. Ş. nin 24 . 1 . 1974 gün ve 7/7797 sa 
mını tamamlayabilmesi için ithal edeceği ek makine ve donatımının fin 
yacağı Türk Lirası karşılığı nakdî dış kredi haklarında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasınd 
Sirküler ihracat. 
21 . 11 . 1972 gün ve 3/5399 sayılı Kararnameyle yürürlüğe konulan ö 
fonu hakkında Karara Ek Karar. 
Özel dış krediler ve faiz eşlendirme fonu hakkındaki 7/5399 ve 7/10062 
Elbistan Projesi Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasın 
hakkında. 
Kıbrıs'a Türk Lirası karşılığında yapılacak ihracatta vergi iadesine ilişki 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 19 No. lu Karar. 
Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu) ve Brezilya Hükümetinin Ajansı Banco 
sındaki Anlaşma. 



— C/98 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 
Tebliğ 
Kararname 

» 
» 

» 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 

» 

» 

Kararname 
» 
» 
» 

Tarihi 

6 , 
6 

29 
20 , 
25 . 

3 , 

3 
9 

9 

10 
12 
12 
12 . 
22 
4 

5 

7 

10 
17 
11 
11 

i 7 > 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 , 

. 8 . 

. 8 . 
, 8 . 
. 8 . 
. 8 . 

. 9 . 

, 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 

. 9 , 

. 9 . 

, 1975 
1975 

, 1975 
1975 
1975 

. 1975 

, 1975 
, 1975 

, 1975 

. 1975 
, 1975 
. 1975 

1975 
, 1975 

1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 

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 

Ö Z E T t 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ek 7/9802 say 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ.» 
İhracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair Karara ilişkin. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Cun huriyeti Hükümeti Pr 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Devlet Demiryollarının ithal edeceği 85.01.60 elektrik motorlarının Gümr 
dirilmesi hakkında. 
İhracatta vergi iadesi uygulanmasına ilişkin 21 No. lu Karar. 
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermay 
gayrisafi gelirlerinden % 15'e kadar olan kısmının genel bütçeye peşin g 
Kalkınma sanayiinin ihtiyacı hammaddelerin fiyatların yükselmesini önlem 
rın tekelleşmesini önlemek için Gümrük Vergisinden muaf tutulması hakk 
Gider vergilerine ait ilk madde indirimi Hk. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin seri VII 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı Ka ara ilişkin tebliğ. 
Pamuk ihracına vergi iadesi yapılmasına dair. 
Transit Ticaret Hk. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Demokratik Alman Cumhuriyeti Hükü 
Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Arasında Hukukî ve Ti 
leyen Sözleşme hakkında. 
Türkiye'ye gelen yolculardan 4'er girişlerinde FOB değeri 1 000TL. smı, 
altı ayda bir FOB değeri 1 000 TL. sim ve beraberinde getirdikleri eşyanın 
tutulması hakkında. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında i 
Devlet tekeli dışında işletilecek tuzlar Hk. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında fiyat düzenleme ve destekleme 
Ankara ili Bolü Âşıkoğlu Köyü civarında Altoş Madencilik ve Ticaret Lim 
ocağının maden kapsamına alınması Hk. 



0/94 — 

Vergilerin, resimlerin ve başk 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Karaımam-e 

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. s 

25 E 

31 . 

Tarihi 

, 9 

, 9 
, 9 
, 9 i 

• 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 

a 

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 Dış T 
Polonya Halk Cumhuriyetine ait bir devlet teşebbüsü, arasındaki Anlaşm 
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 madde 
hakkında. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında fiyat düzenleme ve destek 
Karara Ek Karar., 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fiyat - ALLİS Macchme mevımento 
hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
hakkında. 
Kamulaştırma karşılığı borç senedi veya hisse senetleri verilmesi hakkınd 
Iran Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 6 Haziran 1975 tarihinde T 
tupların onaylanması Hk. 
Türk Parası Kıymetini Kofuma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin., 
1615 say ıh Gümrük Kanununun 1894 sayılı Kanunla değişik 140 ve 1 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun değişik 24 ncü 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Gider vergileri genel tebliği Hk. 
İhracatta vergi iadesi Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Belçika Krallığı Hükümeti arasında B 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşm 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

_ C/95 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Genelge 
» 
» 

Tebliğ 

Yönetmelik 

Kararname 

Genelge 
Kararname 

Tebliğ 

4 . 1 

6 . 1 

9 . 1 

* i975 7/10514 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındak 
üçüncü ek. 

. 1975 237 Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 

. 1975 7/10477 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli 
ve Teknik İşbirliğinin 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 araçlar 
da kullanılacak sentetik kauçuğun dahilde alınan İstihsal Vergisinden isti 
Keban Barajı İskân ve İstihdam Yönetmeliğinin 72 nci maddesinin değiştir 

Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası arasında 
İkraz Anlaşması. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Denizaşırı Ekonomik İşbirliği 
rihli İkraz Anlaşması. 
Dış ticaret İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar 75/29. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslavak Sosyalist Cumhuriyeti Hü 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli 
Arpaçay Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda 
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı arasında gelir ve servet vergile 
mesine ve diğer bazı hususların düzenlenmesine ilişkin Anlaşma. 
Japon Hükümetinin bir organı olan Japon - İhracat - İthalât Bankası ile T 
sındaki 25 Temmuz 1975 tarihli ikraz Anlaşması. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 saydı Karara ilişkin tebliğ. 
26 Ekim 1975 nüfus sayımı sonucuna göre İstanbul ili, Kartal ilçesi Pen 
rine çıktığından, belediye hudutları ve mücavir saha içinde faaliyette bu 
işletme vergisi muafiyetinin sona ermesi ile ilgili tebliğ. 

15 
15 
20 
21 

22 
25 

28 

2 
9 
10 

21 . 

22 . 

25 
31 . 

11 
11 
11 
11 

11 
11 

11 . 

12 . 
. 12 
12 . 

12 . 

12 . 

. 12 
12 . 

i 975 
1975 
1975 
1975 

1975 

1975 

1975 

1975 
. 975 
1975 

.975 

J975 

. -975 
1975 

— 
— 
— 
— 

— 
7/10861 

7/10696 

— 
7/10848 
7/10394 

7/10603 

7/10765 

161 
— 
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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 . 
16 , 
18 , 
18 i 
18 s 
19 
23 

25 . 
25 ; 

25 
27 
28 

29 

1 . 
1 , 

1 . 

. 1 . 

1 . 

. ı , 

. ı . 
i 1 

. ı 

. 1 , 

. ı 

. 1 . 

. 1 

. 1 ; 

. ı 

. ı • 

. ı 

. 1 

. ı 

1976 
. 1976 

1976 

, 1976 

1976 

. 1976 

. 1976 
, 1976 
. 1976 
. 1976 
t 1976 
. 1976 
. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 
, 1976 

i 1976 

Numarası 

1 
7/11045 

7/11056 

7/11101 

— 

7/11079 

7/10846 
7/11066 

— 
2 
1 

7/10901 
1 

— 
— 
— 

7/11025 
7/10887 

7/10976 

Ö Z E T İ 

1976 Yılına Ait Mevzuat 
31 . 12 . 1975 gün ve 7/11117 sayılı Kararnameye ek karara ilişkin tebl 
Balıkesir ili Erdek ilçesi Marmara bucağı, Saraylar köyü civarında Kâ 
383/5165 sayılı Taşocağı sahasındaki blok mermer maddesinin Maden K 
Kocaeli ili Gebze ilçesi Hereke bucağı civarında TürkYtong, Sanayi A. 
Taşocağı sahasındaki kalker maddesinin Maden Kanununun kapsamına a 
Balıkesir ili Erdek ilçesi Marmara bucağı, Saray köyü civarında Halit K 
yılı Taşocağı sahasındaki blok mermer maddesinin Maden Kanunu kaps 
23 . 12 . 1975 gün ve 15447 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 10 . 1 
kiye üzerinde karayolu transit taşımaları ile Türkiye'den transit eşyanı 
kanlar Kurulu kararma ilişkin tebliğ. 
Etibank Genel Müdürlüğü uhdesinde ve Niğde ili Aksaray ilçesi, Belisır 
sahasındaki «Diatomit» tezahürünün Maden Kanunu kapsamına alınmas 
Avrupa Konseyi iskân fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
İktisadî işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı destek fonunun kurulmasına ilişk 
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 yapaca 
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 Hükü 
teknik, sınaî ve bilimsel işbirliği Anlaşması. 
Bakanlar seviyesindeki Türk - Iran Ekonomik ve Teknik işbirliği Orta 
Protokolü. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname k 

» 
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 . 

9 . 

13 . 

* 1 , 
, 2 

. 2 , 
, 2 
. 2 . 

. 2 , 

. 2 , 

. 2 . 

. 2 . 

: ı, 
. 2 . 
. 2 . 
. .2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 3 . 

, 3 . 

, 3 . 

9 1976 
. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. ı976 

. 1976 

. 1^76 

. 1976 

. 1976 
1976 

, 1976 
1976 

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. 
içel - Erdemli kaynaklarının «Yeraltı suyu işletme sahası» olarak kabul ve ilân 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/6). 
Toprak ve Tarım Reformu Konut Yeri Satış Yönetmeliği. 

7/11142 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslâm 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 ithalat: (76/11). 
İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amacı ile fon tes 
ve 7/9361 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Tokat ilinin Merkez ilçesine bağlı Gülpınar 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 - îran 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» mn onaylanması hakkı 
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. 
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Vergilerin, resimlerin ve saşka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanamam e 

Tebliğ 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Tebliğ 
» 
» 
» 

Kararname 

Genelge 

Tarihi 

15 

15 

18 

19 

20 
23 

25 

27 
1 

1 
1 
8 
8 
10 

11 

13 
13 

. 3 . 

. 3 , 

. 3 , 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4, 
• 4 ;. 
• 4 . 

. 4 . 

. 4 , 

, 4 . 
. 4 . 

. 1976 

. İ 976 

. i 976 

. î 976 

, 1976 
1976 

. 1976 

1976 

, 1976 

İ 976 
, 1976 
1976 
1976 
; 976 

. 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 İ 

Bilecik ili Söğüt ilçesi Dudaş köyü civarında Söğüt Oniks Mermer San 
bulunan 7/24 ruhsat sayılı Taşocağı sahasındaki mermer Maden K 
Balıkesir ili Erdek ilçesi Çınarını köyü civarında Mustafa Nuri Bircan 
yılı taşocağı sahasındaki mermer malozu maddesininMaden Kanun 
Uşak ilinin Banaz ilçesine bağlı Yazıtepe, Kavacık ve Çöğürlü köyl 
bulunan 7/76, 7/22, 4/65 ve 4/66 ruhsat sayılı taşocağı sahalarındak 
münhasır olmak kaydiyle, Maden Kanunu kapsamına alınması hakk 
9 . 9 . 1975 tarih ve 7/10624 sayılı Kaıarname ile yürürlüğe konulm 
rarına 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 alı 

1973 Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolün onayla 
nun. 

7/11453 Götürü gider usulünde su ve kara avcılığında elde edilen ziraî kazan 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarifenin değişik 1 nci b 
maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştir 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin t 
20 Haziran 1973 tarih ve 7/6577 sayıü 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 ekonomik 
to fiyatlarına dair kararın yürürlüğe konulması hakkında. 
Çanakkale ilinin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınında N. Al 
taşocağı ruhsat alanından çıkarılan mermer molozu maddesinin Maden 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/2). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/1). 
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Tebliğ 
» 
» 

Vergilerin, resimlerin ve başk 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 
Kanun 

Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

Tebliğ 
» 
» 

» 

Kararname 

» 

» 

» 

Tarihi 

13 . 4 
17 . 4 
18 . 4 
19 . 4 

20 . 4 
21 . 4 

21 . 4 

26 . 4 

27 . 4 

27 . 4 

28 . 4 
5 . 5 , 
5 , 5 , 

5 . 5 . 

13 . 5 , 

14 . 5 , 

18 . 5 , 

24 . 5 , 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

, 1976 

. 1976 

, 1976 

, 1976 

. 1976 

:a 

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 değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geç 
kında Kanun. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/3). 

Hükümetimiz ile Kanada'nın İhracatı Geliştirme Kurumu arasında 17 . 12 . 
nan kredi Anlaşmasının onaylanması hakkında. 
Hükümetimiz ile Kanada'nın 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 
kında kredi Anlaşması. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında ek 
ması. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Cumhuriyeti Hükümeti arasın 
Anlaşması. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ikra 



— C/100 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanaklan 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 

Yönetmelik 

Kararname 

Genelge 

Kararname 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

12 . 6 . 1976 
24 . 6 . 1976 

28 . 6 . 1976 

— Damga Vergisi Kanunu genel tebliği Seri No. : 10. 
— «Türkiye üzerinden karayolu transit taşımaları ile Türkiye'den transit 

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 H 
ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer taşının, bu ruhsat sahasına 
nunu kapsamına alınması hakkında . 

4 . 7 . 1976 7/12110 Sıvılandırılrnış petrol gazı fiyat farklarının akaryakıt fiyat istikrar fo 
8 . 7 . 1976 7/11842 Hükümetimiz ile Federal Almanya Hükümeti arasında «Zonguldak M 

tarihinde mektup teatisi suretiyle akdedilmiş olan ilişik Anlaşmanın im 
üzere onaylanması hakkında. 

10 . 7 . 1976 7/12088 Eskişehir ilinin Merkez ilçesine bağlı Margı köyü civarında 200/50 ru 
deninin 40 (Kırk) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ilişik sözleşme ve 
Madeni İşletmeleri Limited Şirketi uhdesine verilmesi hakkında. 

11 . 7 . 1976 7/12034 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan 

18 . 7 . İ976 7/11556 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti arasında 11 . 8 . 
olan «Ortak Protokol» ve «Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cu 
Anlaşması» nın onaylanması hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler. (76/3). 20 . 7 , 1976 

25 . 7 . 1976 

27 . 7 . 1976 

28• . 7 . 1976 

30 . 7 . 1976 
4 . 8 . 1976 

7/11915 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti H 
mik, sınaî ve teknik işbirliği Anlaşması hakkında. 

7/11920 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü 
ma ilişkin Anlaşma. 

7/12162 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümet 
hakkında. 

7/12163 17 . 7 . 1967 tarihli Türkiye - Tunus arasındaki Ticaret Anlaşmasına 
7/12263 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti ar 

Anlaşmasına Ek Protokol. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 
» 
» 

Genelge 
Kararname 

Tebliğ 
» 
» 

Genelge 
Tebliğ 
Kararname 
Genelge 

3> 

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 ;. 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 
10 . 

; 1976 
. 1976 

, 1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 

, 1976 
1976 

1976 
1976 
1976 

, 1976 
1976 
1976 
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'nın İhracatı Geliştirme Kurum 
imzalanan «ikraz 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 imzalana 
Türkiye'de Birleşmiş Milletler kalkınma programı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti aras 
işbirliği Anlaşması. 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ N 
İsviçre Gönüllüler Birliğinin, ülkemizde vuku bulacak tabi afet hallerinde 
lunabilmesi amacıyle İsviçre Hükümeti ile Hükümetimiz arasında imzal 
kında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ N 
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 K 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/14). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât. (76/26). 
Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası îmar ve Kalkınma Bankası arasınd 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme. (76/8). 
Zeytinyağı ihracatına vergi iadesi yapılmasına dair Karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin tebliğ Sa 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (îzmir Enternasyonal Fuarı) (76/29 



— C/102 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 
Genelge 
Tebliğ 

Genelge 

» 
Tebliğ 

Kararname 

» 
Genelge 

Kararname 

Tarihi Numarası Ö Z E T î 

6 , 10 . 1976 
8 . 10 . 1976 

13 , 10 , 1976 
15 . 10 . 1976 
15 v 10 . 1976 

23 . 10 . 1976 

27 v 10 . 1976 
28 , 10 . İ 976 

1 w 11 . 1?76 

2 . 11 , : 976 
2 s 11 g 1976 

7/12369 Türkiye Cumhuriyeti ve ABD Export - Jmport Bankası arasında imzalan 
7/12415 Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Hük 

laşması. 
172 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayıh Karara ilişkin tebliğ. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât: (76/30). 

4 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). 
16 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ve 7/6683 s 

7/12527 Hükümetimiz ile Avusturya Hükümeti arasında el sanatları ürünlerimi 
lerinden girişinin sağlanması hakkında. 

7/12486 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hükümeti projesi. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/18). 

3 . 11 . 1976 7/12287 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Dünya'Gıda Programı arasında imz 
6 . 11 y 1976 7/12633 Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağh Salmanh köyü sınırları içinde bulu 

muş bortuzu maddenin işletme imtiyazının 45 yıl süre ile Şayakçı Maden 
rilmesi hakkında. 

9 . 11 . 1976 7/12558 Taşocaklan mevzuatı ve mahsus kanunlarında adları zikredilmemiş ola 
tonit, dolomit, olivin, pomzazeolit, alonut, anortosit nefelinsteyinit, diş 
vermikulit, lösit, krona (tabiîsoda), proflit, apatit, atapulit ve tuvenan 
kümleri uyarınca daha önce alınmış ve yürürlükte bulunan haklar sakl 
hükümlerine tabi tutulması hakkında. 

» 10 . 11 Î976 7/12626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti aras 
mütedair Anlaşmaya Ek Protokolü tadil eden «Protokol» ün onaylanm 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

— C/103 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Genelge 
Kanun 
Genelge 

Kararname 

Genelge 

Tebliğ 

Kararname 

Kararname 

Genelge 
Tebliğ 

Kararname 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/20) 
2026 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değ 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (76/19) 

7/12618 Türk - Yugoslav Ekonomik İşbirliği Komisyonu ikinci toplantısı hakkında 
7/12549 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasınd 
7/12429 Uyuşturucu madde kontrolü için Birleşmiş Milletler fonu hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/9) 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/21) 

3 «Türkiye üzerinden Karayolu Transit Taşımaları ile Türkiye'den transit 
rürlüğe konulması hakkında. 

28 . 11 . 1976 7/12599 Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasın 
29 . 11 . 1976 7/12572 20 . 5 . 1976 tarihli ve 7/12030 Sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayan 

da imzalanmış bulunan Türkiye - Çekoslavakya Ekonomik Karma Komis 
protokol ve eklerinin onaylanması hakkında. 

1 . 1 2 . 1976 7/12805 Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin 7 000 000 000 (yedi milyar) 
yar liraya çıkarılması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme. (76/9) 
İhracatta vergi iadesi kararına ilişkin geçici iade tebliği hakkında. 

19 . 11 . 1976 
20 . 11 . 1976 
21 . 11 . 1976 

22 . 11 . 1976 
23 . 11 . 1976 
24 . 11 . 1976 

24 . 11 . 1976 
24 . 11 . 1976 
27 . 11 . 1976 

1 . 12 . 1976 
7 . 12 . 1976 4 

8 . 1 2 . 1976 7/12616 Hükümetimizle Birleşimiş Milletler Kalkınma Programı arasında 27 . 2 . 
ilişik «Karadeniz Teknik Üniversitesine yardım projesi» nin onaylanmas 

S . 1 2 . 1976 7/12734 15 . 7 . 1972 tarih ve 7/4797 Sayılı Kararnameye ektir. 6224 Sayılı Kanun 
taş Türk Alman Turizm AŞ'nin Antalya'daki şehir otelinin yatırımını tam 
sı olan sermayesinin yabancı ortaklar iştirak ettirilmeksizin 17 250 000 T 
seltilmesi ve ekteki şartlar dahilinde 6224 Sayılı Kanun hükümlerinin uygu 

8 . 1 2 . 1976 7/12749 1976 yılı programının uygulanması koardinasyonu ve izlenmesine dair 30 
Kararnamenin eki Genel Teşvik Tablosunda yer alan Yatırım Kanunlar 
ilişik cetvelde gösterildiği şekilde düzeltilmesi hakkında. 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

C/104 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Genelge 

Kararname 

8 . 12 1976 7/12760 20 . 4 . 1940 tarihli ve 2/13331 Sayılı Kararname gereğince 99 yıl süre 
ne verilen ve 15 . 7 . 1953 tarihli ve 4/1147 Sayılı Kararname ile Bek 
sonrada Balkaya Maden Kömürleri LMT ŞT ne devredilmiş bulunan 
kaya mevkiindeki maden kömürünün işletme imtiyazının, TKİ Kurum 
hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (76/22) 12 . 12 . 1976 

13 . 12 . 1976 

13 . 12 . 1976 7/12675 

Tebliğ 
» 

Genelge 
» 

Kararname 
» ' • 

Genelge 
Tebliğ 
Kararname 

» 

14 . 
14 . 
15 . 
17 . 

18 
18 

21 . 
22 . 
28 

28 

12 . 
12 . 
12 . 
12 . 

. 12 

. 12 

12 . 
12 . 

. 12 

. 12 

1976 
1976 
1976 
1976 

. 1976 

. 1976 

1976 
1976 

. 1976 

. 1976 

174 
— 
— 
— 

7/12718 
7/12718 

— 
— 

7/12560 

7/12834 

7/12669 23 . 4 . 1974 tarihli Türkiye - Polonya Ticaret Anlaşması çerçevesind 
Türkiye - Polonya Karma Komitesinin ikinci toplantısında, imzalanmış 
ması hakkında. 
24 . 6 . 1976 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik «Türkiye Cumhuriye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında uzun vadeli Ekonomik, Sinai ve Te 
enerji, maden ve petrol alanlarında uygulama anlaşması» ile Ticari ve 
ün onaylanması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 Sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Orman ürünlerine ihraç gücü kazandırılmasına dair karar ile ilgili tebliğ. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (76/23) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/24) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mete x Ticaret Helsinki. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mete x Ticaret Helsinki Finlandiya 
mali anlaşma hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (76/25) 
İhracatta vergi iadesi kararma ilişkin tebliğ. Sıra No : 2 
Turhan Bekişoğlu uhdesinde ve Afyon ili, İscehisar bucağı civarında bu 
hasında mermer taşı tezahürünü, bu ruhsat sahasına münhasır olmak 
alınması hakkında. 
Balıkesir ilinin İvrindi ilçesine bağlı Küçükyenice köyü civarında ve Dr 
Anonim Şirlketi uhdesinde bulunan 169/5357 ruhsat sayılı taş ocağı sah 
sahasına münhasır olmak kaydıyla, Maden Kanunu kapsamına alınması 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 
Genelge 

» 

Kararname 
Genelge 

Tebliğ 
Kararname 

Kararname 

Genelge 

Kararname 

28 . 

28 . 
28 . 
29 . 

31 . 
31 . 

2 
4 

9 

11 

13 

Tarihi 

12 

12 . 
12 . 
12 . 

12 
12 . 

. 1 . 
. 1 

. 1 

. 1 . 

. 1 

. 1976 

1976 
1976 
1976 

. 1976 
1976 

1977 
. 1977 

. 1977 

1977 

. 1977 

Numarası 

7/12839 

— 
— 

7/12950 
— 

7/12757 

7/12938 

— 

7/12973 

Kararname 

» 
Tebliğ 

Genelge 
» 

14 

14 
15 . 

17 . 
17 . 

. 1 

. 1 
1 . 

1 . 
1 . 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
1977 

7/12745 

7/12990 
— 

— 
— 

— C/105 — 

Ö Z E T İ 

Manisa İlinin Demirci ilçesine bağlı Yeniköy civarındave Dr. Nejat Ecza 
sinde bulunan 7/73, 9/25 ruhsat sayılı tevhitli taş ocağı sahalarındaki, Feld 
rına münhasır olmak kaydıyla, Maden Kanunu kapsamına alınması hakkı 
Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ait yönetmelik. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler (değerlendirme). (76/10) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler (değerlendirme) (76/11) 

«İhracatta vergi iadesine dair ek karar», in yürürlüğe konulması hakkında 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (76/4) 

1977 Yılma Ait Mevzuat 

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun uygulanması ile ilgili te 
27 . 7 . 1976 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti H 
huriyeti Hükümeti arasında Ticaret anlaşması»! Ve eklerinin onaylanması 
Genel ve Katma Bütçeli idarelerde 1, 2 ve 3 ncü derecelere giren Savunm 
Sivil Savunma uzmanı görevleri için belirtilen ek göstergelerin tespiti hak 
Dış ticaret işlerine ait sirküler. (77/1) 

Muş ilinin Merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom köyleri hududu da 
Barit Maden Limited Şirketi! uhdesine verilen ve daha sonra 27 . 11 . 19 
me ile Barit Maden TAŞ ne devredilen Barit Madeni İşletme imtiyazının, 
duğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefleriyle birlikte Em 
redilmesi hakkında. 
Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hampetrol 
ması hakkında. 
Un ihracı hakkındaki kararın yürürlüğe konulması hakkında. 
Türkiye Petrolleri AO na Sondaj çalışmalarında kullanılmak üzere teslim 
desinin dahilde alınan istihsal vergisinden istisna edilmesi hakkında tebliğ. 
İç ticaret işlerine ilişkin sirküler iç ticaret: (1977/1) 
İç ticaret işlerine ilişkin sirküler iç ticaret: (1977/2) 



C/106 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Genelge 
Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

Tarihi 

19 . 1 . 1977 

19 . 1 . 1977 
19 . 1 . 1977 

20 . 1 . 1977 

20 . 1 . 1977 

21 . 1 . 1977 

Numarası 

7/12820 

— 
7 

7/12967 

7/12937 

7/12951 

Kanun 

» 

Kararname 

Genelge 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 
Genelge 

» 

22 . 1 

22 . 1 

24 . 

26 . 1 
27 . 1 

27 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 

. 1977 

. 1977 

1 . 1977 

. 1977 
, . 1977 

, . 1977 
. 1977 
. 1977 

[ . 1977 

2030 

2031 

7/12850 

7/12830 

133 
7/13093 

— 
—. 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasın 
rındaki krediye dair ikraz anlaşması hakkında.' 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (77/2) 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 Sayılı Karara ve özel dış k 
kındaki 7/5399 ve 7/10062 sayılı kararlara ilişkin tebliğ. 
Muş ilinin Merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom köyleri sınırlan iç 
tarihli ve 7/7553 Sayılı Kararname ile Varit Maden TAŞ uhdesine devred 
namesinin 9 ncu maddesinde ilişik şekilde yapılan değişikliğin kabulü ha 
Gümrük giriş tarife cetvelinde (Kararnameye ekli listede) ki bir kısım eş 
kında. 
Azot Sanayii TAŞ Genel Müdürlüğüne ait Gemlik Amonyak tesisi projes 
manını teminen İngiliz Hükümetinden sağlanacak 4 milyon sterlinglik 
İngiliz Hükümeti arasında imzalanan ilişik kredi anlaşması ek ve tadille 
lüğe girmek üzere onaylanması hakkında. 
1131 Sayılı Kanunla onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının ik 
uygun bulunduğuna dair Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasında Sosyal Güvenlik S 
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun. 
30 . 4 . 1976 tarihli ve 7/11790 Sayılı Kararname ile verilen yetkiye day 
reş'te imzalanmış bulunan ilişik «Türkiye - Romanya Ekonomik Karma 
düzenlenen protokol») ve eklerinin onaylanması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (77/22) 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında B 
Cumhuriyeti Hükümetine 100 milyon Belçika Frangı tutarında mali bir 
ma hakkında. 
Vergi Usul Kanunu genel tebliği. 
İthalat rejimi kararı hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/1) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/2) 



— C/107 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Genelge 
» 
» 
» 
» 
y 

» 
» 
» 
»: 

Sirküler 
Genelge 
Sirküler 
Yönetmelik 
Sirküler 

Kararname 

Tarihi 

28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 1 

31 . 1 

1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 

1977 

Numarası 

-— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
66 
— 
67 
— 
68 

7/13098 

Genelge 
Yönetmelik 

» 

Yönetmelik 

Tebliğ 
Kararname 

2 
3 
3 

3 

3 
4 

2 
2 
2 

2 

2 
2 

1977 
1977 
1977 

1977 

1977 
. 1977 

— 

— 

5 
7/12979 

O Z E T I 

Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/3) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/4) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/5) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/6) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/7) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/8) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/9) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama. (77/1) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama. (77/2) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (77/1) 
Montaj Sanayii talimat sirküleri. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/8) eki. 
Montaj Sanayii talimat sirküleri. 
İthalat yönetmeliği hakkında. 
Montaj Sanayii talimat sirküleri. 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün «Makine parkı ye 
finansmanı için Eximbank (Ekxport - İmport Bank Of The Limited State 
kredi ile ilgili olarak Hükümetimiz ile adı geçen banka arasında 23 . 11 . 
nın imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması hakk 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (77/2) 
Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına 
İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME) Personel Yönetmeliğinde değ 

Gümrük Yönetmeliğinin 386 ncı maddesinin IV ncü (B) tablosunun 5/2 nc 
ğiştirildiğine dair yönetmelik. 
İhracatta vergi iadesi kararının 6 ncı maddesine ilişkin tebliğ. 
17 Temmuz 1961 gün ve 324 Sayılı Kanunla onaylanan Hükümetimiz ile 
yolu Nakliyat Sözleşmesi»; gereğince Ankara'da yapılan Ulaştırma Bakanlı 
6 . 10 . 1976 tarihinde imzalanan protokolün imzalanması hakkında. 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 

>x 
Genelge 
Tebliğ 
Genelge 

»ı 

Kararname 
» 

Tebliğ 
Genelge 

»i 
Kararname 
Tebliğ 
Yönetmelik 

Tebliğ 
>* 

Kararname 

Kanun 

Yönetmelik 
Genelge 

» 
» 
» 

4 
4 
5 
5 
8 

10 

11 
16 

17 
18 
19 
20 
22 
22 

23 
25 

26 

28 

28 
28 
28 
28 
28 

Tarihi 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 , 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 
. 2 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

2 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
. 1977 

. 1977 
1977 

, 1977 
, 1977 
. 1977 
. 1977 

, 1977 
. 1977 

1977 

1977 

1977 
, 1977 

1977 
1977 
1977 

Numarası 

248 
249 
— 

250 
— 
— 

7/12781 
7/12995 

— 
— 
— 

7/13085 
252 
— 

175 
5 

7/13080 

2034 

— 
— 
— 
• — 

— C/108 — 

Ö Z E T İ 

Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/3)' 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/10) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/11) 

Birleşmiş Milletler uyuşturucu maddelerin kötüye kullanılmasını önleme fo 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fiat - Allis Macchine Movimento Te 
anlaşma hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (77/3) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalatı: (77/12) 
Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ikraz anla 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir madde il 
ne dair. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
İhracatta vergi iadesi kararına ilişkin geçici iade tebliği. 

TC Hükümeti ile S.S.C.B. Hükümeti arasında yürürlükte bulunan Ticare 
kiye ile Sovyetler Birliği arasında elektrik enerjisi mübadelesini sağlama 
Ankara'da imzalanan ilişik sözleşmenin, onaylanması hakkında. 
22 . 1 . 1962 tarihli bir sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarihli 1905 sayılı K 
ğiştirilmesi ve bu Kanuna ek geçici madde eklenmesinedair Kanun. 
İthalat Yönetmeliğinin 44 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair yön 
Dış ticaret işlerine ait sirküler. (77/4) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat (77/13) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama. (77/3) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama. (77/4) 



— C/109 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
»ı 

Sirküler 
» 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Tebliğ 
Sirküler 

» 
» 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Andlaşma 

Sirküler 
» 

tebliğ 
Sirküler 

»i 

» 
» 

Yönetmelik 

Sirküler 
»ı 

Kanun 
» • 

Yönetmelik 

8 
10 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
15 , 
15 
16 
16 
17 

17 
17 
18 
18 
18 
20 
20 
21 

22 
22 
24 
24 

24 

Tarihi 

. 3 , 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 , 

. 3 . 
. 3 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 , 

. 3 , 

. 3 . 

. 3 

. 3 

. 3 . 

. 3 

. 3 , 

. 3 , 

. 3 

. 1977 
, 1977 
, 1977 
. 1977 
. 1977 
. 1977 
. 1977 
. 1977 
, 1977 
. 1977 
. 1977 
. 1977 
. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

.1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

Numarası 

177 
4 

— 
— 

5 
— 

6 
— 
— 
— 

8 
— 

7/13218 

— 
— 

253 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

2082 
2085 

_ 

Ö Z E T İ 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
(Dış ticaret işlerine dair sirküler) değerlendirme. (77/1) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracatı. (77/1) 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesine ve yeni maddeler 
İhracatta vergi iadesi kararının 6 ncı maddesine ilişkin tebliğ. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/4) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/5) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/6) 
Özel dış krediler ve faiz eşlendirme fonu hakkındaki 7/5399 ve 7/10062 sayı 
Orman köylüleri kalkındırma fonu yönetmeliği. (7/13177 sayılı kararname ek 
18 . 11 . 1976 tarihinde Ankara'da imzalanan TC Hükümeti ile Hollanda K 
dam yaratıcı projelerin desdeklenmesine dair anlaşma. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/7) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/8) 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/14) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/15) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/9) 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Dairesi sirküleri : (77/11 - 11) 
Köy işleri Bakanlığında kurulan tanıtma ve eğitim fonuna yatırılacak paral 
kında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (77/5) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/16)-
İstanbul, Kayseri, Bursa kapalı çarşılarının onarımı ve imarı hakkında Kanun 
Küçük çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
sitle ödenmesine dair Kanun. 
Gümrük Yönetmeliğinin değişikliğine ilişkin yönetmelik. 



— C/110 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Sirküler 
Tebliğ 
Sirküler 

»i 

Tebliğ 
»ı 
» 

Sirküler 
Kararname 

24 
24 
25 
26 
29 
4 
5 
5 
6 
7 

Tarihi 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 , 

. 3 , 

. 3 . 

. 4 . 

. 4 , 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

Numarası 

17 
— 
11 
— 
— 

6 
7 
5 

— 
7/13244 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Andlaşma 

Sirküler 

Yönetmelik 

Ö Z E T İ 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ve 7/6683 s 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (77/17) 
Damga Vergisi Kanunu genel tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/18) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/10) 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 

7 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 

7 . 4 . 1977 
8 . 4 . 1977 

11 . 4 . 1977 
12 . 4 . 1977 

12 . 4 . 1977 
12 . 4 , 1977 
14 . 4 . 1977 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/11) 
Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.10 pozisyonunda yer alan asitlerde 
rük vergisi oranını, yerli suni gübre fabrikalarının gübre üretimi için 
yi ve Teknoloji Bakanlığının izni ile ithal edilmesi şartı ile bir yıl için 
7/11280 sayılı Kararnamenin 1 8 . 1 2 . 1976 tarihinde biten yürürlük 
tılması. 

— Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğleri. Sari No. : (328) Ç. 
— Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Yönetmelik. 

7/13180 Avrupa Konseyi tskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ikraz 
Türk -' Alman Teknik işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek «Veter 
jesi konusunda Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hük 
mektup teatisi suretiyle akdedilen anlaşmanın imza tarihinden yürü 
da. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/19) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/20) 
Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ait yönetmelik. 

7/131! 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

C/111 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Sirküler 
Sirküler 
Kararname 

Tebliğ 
Sirküler 
Kararname 

15 . 4 . 1977 7/13247 

Tebliğ 
Sirküler 

» 
» 

Yönetmelik 
», 

Sirküler 
Yönetme lik 

15 
15 
19 . 
19 . 
20 
20 
21 . 
22 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 1977 
, 1977 

1977 
1977 

, 1977 
. 1977 

1977 
1977 

22 . 4 . 1977 

24 . 4 . 1977 
24 . 4 . 1977 
26 . 4 . 1977 

26 . 4 . 1977 
27 . 4 . 1977 
28 . 4 . 1977 

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ nin tesislerini tamamlamak amacıy 
sından 230 milyon TL. sına çıkartılması ve İnternatinal Finance Corporation'ı 
10 oranına kadar katılmasına ve bu katılış nedeniyle 23 milyon TL. sına kad 
hissesini ABD doları cinsinden nakden getirmesi ve yabancı ortak (I.F.C.) tar 
500 bin ABD dolan karşılığı 120 milyon TL. sı nakdi ve diğer kuruluşlardan 
man markı karşılığı 69 906 080 TL. sı ile 1 564 950 İsviçre frangı karşılığı 9 
lere, ekteki şartlar dahilinde, 6224 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının 

254 Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/12) 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat: (77/2) 
— Dış ticaret işlerine dair Sirküler ihracat: (77/21) 
— ithalat Yönetmeliğine ek yönetmelik. 
— İthalat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/24) 
-— Gümrük Yönetmeliğinin 1556 ncı maddesine 15735 sayılı 15 . 10 

yönetmelikte eklenen paragrafın değiştirildiğine dair yönetmelik. 
— 1 1 . 3 . 1977 tarih ve 15875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan «Türkiye Rady 

Sözleşmesi», nin 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin yönetmelik. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/22) 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/23) 

7/13194 Türk - Alman Teknik İşbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek «Yem Denetlem 
TC Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasındaki anlaşmanın onaylanm 

— Tahsilat genel tebliği. Sari No. : 354. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/13) 

7/13349 Seçim Kurulları Başkanı ve üyeleri ile 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Kan 
görevlendirilecek ve çalıştırılacak memur ve hizmetlilere ve dışardan alınarak 
deliklerle ilgili 22 . 5 . 1961 tarihli 5/1237 sayılı Kararnamenin eki cetvelin 26 
yılı Kararname ile değiştirilen birinci maddesinin ilişik cetvelde belirtildiği şek 
çerli olmak üzere değiştirilmesi hakkında. 



— C/112 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Andlaşma 

Sirküler 
•>x 

Andlaşma 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
» 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Yönetmelik 

Andlaşma 

29 

29 
29 
30 

2 

4 

4 
4 
4 
4 
4 

10 

Tarihi 

. 4 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 

. 1977 

1977 
1977 
1977 

1977 

1977 

1977 
1977 
1977 
1977 
1977 

. 1977 

Numarası 

7/12594 

-

— 
7/13184 

255 

7/13297 

8 
1 4 

— 
18 
— 

7/13187 

Ö Z E T İ 

Tebliğ 
Sirküler 

» 
» 
» 
» 

Sirküler 

13 
14 . 
14 . 
14 . 
14 , 
16 . 
16 . 

• 5 , 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 
, 5 . 
. 5 . 

. 1977 
, 1977 
, 1977 
. 1977 
. 1977 

1977 
, 1977 

24 . 6 , 1976 tarihinde Ankara'da imzalanmış bulunan ilişik «Türki 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında, posta ve telekomünikasyo 
ilgili anlaşma» nm onaylanması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/26) ' 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/25) 
9 Haziran 1976 günü Ankara'da imzalanan ilişik «Türkiye Cumhuri 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu nakliyatına m 
kında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 

7/13297 657 sayılı Kanunun 195, 926 sayılı Kanunun 158 nci maddeleriyle k 
kındaki ilişik «Mahrumiyet yeri ödeneği uygulama esasları»! nın yürü 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Öğretim üye ve yardımcılarının hizmet ödeneği yönetmeliği. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Yönetmelik, 

İskenderun Demir - Çelik tesislerinin üretim kapasitesinin 2,2 milyon 
TC Hükümeti ile S.S.C.B. Hükümeti arasında imzalanan anlaşma 
kredinin miktar ve şartları, tesisin tevsii için gerekli hadde mamuller 
navlun bedelleri karşılığında verilecek Türk ihraç mallarını tespit et 
sında 16 . 12 . 1976 tarihinde Moskova'da teati olunan ilişik mektupl 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişik tebl 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/15) 

: (77/16) 
: (77/17) 
: (77/18) 
: (77/19) 

Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/28) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Andlaşma 

Kararname 

Tebliğ. 
» 

Sirküler 
Tebliğ 
Kararname 

Andlaşma 
Sirküler 

» 
Yönetmelik 
Tebliğ 

Sirküler 
Sirküler 

»i 
Tebliğ 
Sirküler 
Yönetmelik 
Tebliğ 

» 
Sirküler 
Kanun 

» 

18 

18 

20 
20 
20 
21 
23 

25 
25 
30 

3 
. 7 

13 
13 
19 
22 
24 
25 
27 
30 
2 
5 

'5 

Tarihi 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 
. 5 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

, 1977 

, 1977 

. 1977 
1977 

, 1977 
1977 

. 1977 

1977 
. 1977 
. 1977 

1977 
1977 

1977 
, 1977 
' 1977 
, 1977 

1977 
1977 

, 1977 
, 1977 

1977 
, 1977 

1977 

Numarası 

7/13202 

7/13364 

256 
3 

— 
7 

7/13333 

7/13331 
— 
— 
— 
— 

.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 
— 

2089 
• 2090 

— C/113 — 

Ö Z E T İ 

Hükümetimiz ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 27 . 1 . 197 
nan ilişik «Ulaştırma işbirliği hakkında protokol»! ün onaylanması hakkın 
Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren kurumlar ile aynı Kanunun ek 
rumlardan aylık alanlara, 1977 mali yılı içinde hangi görevler için ne mik 
lük zammı, iş riski ile mali sorumluluk tazminatı verileceği hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Orman ürünlerine ihraç gücü kazandırılmasına dair karara ilişkin. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (İhracat 77/3) 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Şişli Camii Şerifi Vakfına, Vakıf senedinin 3/b maddesi uyarınca Camii Ş 
lerin Devletçe verilen miktardan fazla ödeme yapılmaması ve ayrılan yed 
sinden fazla olmaması şartıyla vergi muafiyeti tanınması hakkında. 
Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki finansman m 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/20) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (İhracat: 77/4) 
Kara Yollan Genel Müdürlüğü İstnabul Boğaziçi Köprüsü İşletme Yönetm 
Yürürlükte bulunan Yatırımları teşvik tedbirlerinin mevzuatını, faydalanma 
esas ve usûllerinin tespiti hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/27) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/29) 
Sanayi Dairesi sirküleri (SD-77/16-23) 
1615 sayılı Gümrük Kanununun (8/2-b) maddesinin değişikliği hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat: (77/5) 
İthalat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında. 
İthal konusu malların akreditifli veya vesaik mukabili ödeme şekillerine ilişk 
Damga Vergisi Kanunu genel tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (77/6) 
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu. 
Tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında Kanun. 



— C/114 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 

Yönetmelik 
Sirküler 
Kararname 

Tarihi 

5 . 7 . 1977 
8 . 7 . 1977 
9 . 7 . 1977 
9 . 7 . 1977 

13 . 7 . 1977 

Numarası 

257 
258 
— 
— 

7/13397 

Kararname 

Andlaşma 
Kararname 

I'ebliğ 

13 . 7 . 1977 7/13398 

ürküler 
»; 

» 
» 
» 

kararname 

14 . 
14 . 
15 . 
20 . 
21 . 
26 

7 . 
7 . 
7 . 

, 7 . 
7 . 

. 7 

1977 
1977 
1977 
1977 
1977 

. 1977 7/13512 

26 . 7 . 1977 7/13574 

28 . 7 . 1977 
1 . 8 . 1977 

7/13569 
7/13615 

3 . 8 . 1977 7/13609 

3 . 8 . 1977 

Ö Z E T İ 

Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Gümrük Yönetmeliğinin 192 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yön 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/21) 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince sigortalıların kazançlarınd 
lerin hesabına esas tutulan günlük kazançların üst sınırının 1 . 7 . 1977 
radan 280 liraya yükseltilmesi hakkında. 
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylıklarla, iş kazala 
bağlanan gelirlerin artırılmasına dair ilişik kararın yürürlüğe konulması 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/30) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/31) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/14) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/22) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/32) 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 131 ve 132 nci maddeleri ve ihracat re 
mü gereğince, geçici olarak ihraç edilen işlenmiş veya harmanlanmış 
24.02.20 Gümrük giriş tarife pozisyonlu sigaraların ithalinde gümrük 
lüğünce ithali şartıyla, bir yıl süre ile sıfıra indirilmesi hakkında. 

7 . 8 . 1977 tarihli ve 7/1117 sayılı Kararnameye ilişik «İhracatın teşvik 
rara ek karar>x in yürürlüğe konulması hakkında. 
Hükümetimiz ile S.S.C.B. Hükümeti arasında ticaret protokolü ve mek 
1 9 . 8 . 1976 tarihinde Denizli İlinde meydana gelen depremden zarar gö 
larının ertelenmesi için Türkiye Halk Bankasının görevlendirilmesi ve bu 
den karşılanması hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkın 
Yabancı ülkelerde öğrenim, ihtisas ve doktora yapmakta olan öğrenciler 
tarihine kadar aylık ek ödenek ve yollukların ilişik cetvelde gösterilen 
cetvellere bağlı esasların uygulanması hakkında. 
Değişken kur sistemine tabi bulunan bazı dövizlerin Uluslararası Kambiy 
değişiklikleri dikkate alınarak yeniden tespit olunan Türk lirası alış - sa 



— C/115 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Andlaşma 

Tebliğ 
Andlaşma 

Andlaşma 

:» 
Tebliğ 

23 . E 
23 . 8 

Yönetmelik 
Sirküler 

» 
Andlaşma 

4 . 8 . 
5 . 8 . 
6 . .8 . 
7 . 8 

1977. 
. 1977 

1977 
. 1977 7/13454 

4 . 8 . 1977 7/13568 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Banka 
tarihli garanti anlaşması. (Onikinci Sınai Kalkınma Bankası Projesi). 
İthalat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/33) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat: (77/6) 
Hasan Uğurlu Baraj ve Hidroelektrik Santralı Projesinin gerçekleştirilmesi 
ya Hükümeti arasında 26 . 5 . 1971 tarihinde teati olunan mektuplarla sağl 
30 . 6 . 1981 tarihine kadar uzatılmasını sağlamak üzere Türkiye Cumhuri 
meti ve Denizaşırı Ekonomik işbirliği Fonu (OECF) arasında 27 . 5 . 197 
tupların onaylanması hakkında. 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler uyuşturucu maddelerin kötüye kullanılm 
arasında, haşhaş ekim alanlarının havadan kontrolünü sağlamak amacıyla 
da. 

10 . 8 . 1977 7/13445 

10 . 8 . 1977 259 Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
11 . 8 . 1977 7/13536 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hüküme 

li ticaret anlaşması protokolün onaylanması. 
12 . 8 . 1977 7/13597 Japon İhracat - İthalat Bankasının Türkiye Elektrik Kurumunun Çayırhan, 

ları Projesine dair dört ünite türbo - generatürün Japonya'dan ithali için ad 
hakkında. 

20 . 8 . 1977 7/13603 Kanada Export Develobment Corporation (EDC) nin Köy İşleri ve Koope 
dürlüğü ile ilişik kredi anlaşması. 

20 . 8 . 1977 7/13595 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fiat - Allis Machine Movimento Terra 
22 . 8 . 1977 7/13603 Devlet Yatırım Bankasına finanse edeceği projeler için 70 milyon ABD do 

23 . 3 . 1977 tarihinde imzalanan ilişik garanti ve kredi anlaşmaları ve ekle 

23 . 8 . 1977 7/13591 

1977 
1977 

7/13596 
3 

İsveç Götebor'gun, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE Genel Müd 
hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fiat - Allis Macohine Movimento Terra 
İhracatta vergi iadesi kararma ilişkin tebliğ. 



— C/116 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Sirküler 
» 

Kararname 
Andlaşma 

» 
Yönetmelik 

» 
Kararname 

Andlaşma 

» 
Tebliğ 

24 

24 
24 
25 
26 
27 

29 
29 
29 
l 

2 

4 
5 

Tarihi 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 
. 8 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 9 

. 9 . 

. 9 . 

1977 

, 1977 
. 1977 
1977 

. 1977 

. 1977 

1977 
, 1977 
1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
1977 

Numarası 

2099 

2100 
— 
— 

7/13681 
7/13604 

7/13605 
— 
— 

7/13633 

7/13883 

7/13677 
— 

Ö Z E T İ 

5 . 9 . 1977 

» 
»! 

Sirküler 
Kararname 

5 . 
5 . 
5 . 

8 

9 . 
9 . 
9 . 
. 9 

1977 
1977 
1977 

. 1977 

260 
261 
— 

7/13918 

1 7 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine bir fıkra ile 
madde eklenmesine dair Kanun. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesinin bazı fıkraları 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/34) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/23) 
Gümrüğe terkedilen veya terkedilmiş sayılan eşyanın tasfiyesine ilişkin 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Maliye Bakanlığı (Bakanlık) ve dış tic 
ya Halk Cumhuriyetine ait bir Devlet teşebbüsü arasında mali anlaşma. 

7/13605 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Hükümetinin Ajanı Banco 
Gümrük Yönetmeliğinin 949 ncu maddesinde yapılan değişiklik hakkınd 
Gümrük Yönetmeliğinin 100 ncü maddesinin son bendinin değiştirilmesi 
İzmir ilinin Bornova ilçesine bağlı Naldöken köyü civarında bulunan 17 
işletme imtiyazının 40 yıl süre ile Batı Anadolu Çimento Sanayii Anoni 
Afşin - Elbistan Projesi Genel Müteahhitlik hizmetlerinin sağlanması am 
continental arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin finansmanı için M 
port Bank, Citibank N.Y. arasında imzalanan 36 milyon dolar tutarında ik 

7/13677 Türk ve İtalya Hükümetleri arasında ekonomik, endüstriyel ve Teknoloj 
N.V. Turkse Shell'in 1977 yılında V ve VI ncı bölgelerde petrol arama 
motorin, 225 ton benzin ile 30 ton gazyağının dahilde alınan istihsal ve 
fpraş İstanbul Petrol Rafinesi AŞ ne memleket dahilinde temin edilec 
matik kontrol sistemi ve tesisatı tesliminin dahilde alman istihsal vergis 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/24) 

Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme 
tarihle ve 7/7877 sayılı karar ekindeki 21 sayılı kararın bazı maddeleri 
mesi hakkında. 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

— C/117 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Tebliğ 

Kararname 

.» 
»' 

Kararname 

Yönetmelik 
Tebliğ 

» 
» 

Kanun 

8 . 9 . 1977 

9 . 9 . 1977 
9 . 9 . 1977 
9 . 9 . 1977 
9 . 9 . 1977 

7/13914 
7/13915 
7/13916 
7/13917 

9 . 9 . 1977 7/13919 

Kararname 

9 . 
9 

9 , 
9 . 
9 . 
9 . 
9 . 

10 . 

10 . 
10 . 

10 . 

10 . 

10 

9 . 
. 9 

. 9 . 
, 9 . 
. 9 . 
9 . 

. 9 . 

9 . 

9 . 
9 . 

. 9 . 

9 . 

. 9 

1977 
. 1977 

, 1977 
1977 

, 1977 
1977 
1977 

1977 

1977 
1977 

1977 

1977 

. 1977 

7/13920 
7/13921 

1 
2 
3 
21 

2104 

2105 
2106 

2107 

2108 

7/13667 

Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat değerleme ve destekleme f 
rara ilişkin. 
Akaryakıt fiyat istikrar fonunda değişiklik yapılması hakkında. 
Maliyet unsurlarında vuku bulan artışlar sebebiyle, kâğıt satış fiyatlarında 
Maliyet unsurlarında vuku bulan artışlar sebebiyle çimento satış fiyatların 
Maliyet unsurlarında vuku bulan artışlar sebebiyle Pik demir ve uzun m 
hakkında. 
Maliyet unsurlarında vuku bulan artışlar sebebiyle Kömür satış fiyatlarınd 
rar ve eki. 
Türkiye Elektrik Kurumu ceryan satış tarifesine dair karar ve eki. 
Boksitten Alimüna ve Alimünyum üreten tesisler ile Gübre Sanayii, Çim 
Metallurjik ark ocakları ile tarımsal sulamada kullanılan elektrik için u 
ve ekinin yürürlüğe konulması hakkında. 
Gümrük Yönetmeliğinin 1190 ncı maddesi ile ilgili (23) No. lu zat eşyası 
5 . 9 . 1977 tarih ve 7/12914 sayılı kararnameye ilişkin. 
5 . 9 . 1977 tarih ve 7/13914 sayılı kararnameye ilişkin. 
5 . 9 . 1977 tarih ve 7/13914 sayılı kararnameye ilişkin. 
1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca uygulanan (Ç 
hakkındaki K/1164 sayılı karara ilişkin. 
1 7 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 
ve 1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair. 
Uluslararası Telekominikasyon sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulund 
Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askeri Birliği mensuplarının aylık ve ücretle 
diğer giderleri hakkındaki 14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10 
nunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra 
1 1 . 7 . 1963 tarih ve 269 sayılı tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalar 
harp sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci m 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası hakkında. 
Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfına vergi muafiyeti 'tanınması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. 



— C/118 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Tebliğ 
Kararname 

Yönetmelik 
» 

Sirküler 
Tebliğ 
Siriküler 
Kararname 

Yönetmelik 

10 . 9 . 1977 
20 . 9 . 1977 7/13852 

Tebliğ 
Tebliğ 
Sirküler 
Kararname 

» 

Genelge 

Tebliğ 
Kararname 

21 
21 . 
21-, 
22 . 
22 

22 , 

23 . 
24 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 
9 . 

. 9 

, 9 . 

, 9 . 
9 . 

. 1977 
, 1977 

1977 
1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
1977 

15 
— 
— 

7/13927 
7/13931 

16 

4 
7/13929 

26 
29 
30 
1 . 
1 . 
2 . 

2 
4 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 
10 . 
10 . 
10 . 

1.0 . 
10 . 

. 1977 
, 1977 
. 1977 

1977 
. 1977 
. 1977 

. 1977 
1977 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. 
15 . 12 . 1956 tarih ve 6860 sayılı Kanunla onaylanan «TC Hükümeti i 
mandanı arasında Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tab 
Türkiye ülkesinde tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şeraite 
sinin 1 nci fıkrası ile ekinin değiştirilmesi hakkında. 
20 . 6 . 1973 tarih ve 7/6577 sayılı Kararnameye ilişkin. 
İhracatta vergi iadesi kararlara ilişkin geçici iade tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme: (77/1) 
24 . 1 . 1977 tarihli ve 7/13093 sayılı Kararnameye ek kararname. İthala 
Taksitli satışların düzenlenmesine dair Türk parası kıymetini koruma ha 
rürlüğe konulması hakkında. 
BAĞ - KUR Kanununun geçici 5 nci maddesi hükmüne göre çıkarılan 
Güvenlik Bakanlığı genelgesi. 
31 . 12 . 1975 gün ve 7/11117 sayılı Kararnameye ek karara ilişkin. 
Mevduat munzam karşılıkları oranları ile bu karşılıklar müddetinde tesis 
rinden uygulanacak cezai faiz oranlarının, hali hazır iç ve dış genel ekon 
rumu gözönünde tutulmak suretiyle, yeniden tespiti hakkında. 

— Transit Ticareti Yönetmeliği. 
— ithalat Yönetmeliğinin 6,11 nci ve 20 nci maddesinde değişiklik yapılm 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/25) 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme: (77/2) 

7/13938 Madde politikasının takibi ve fiyat istikrarı yönünden piyasanın düzenl 
statülerinde değişiklik yapılması hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe kon 

— Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Yönetmelik. 
— Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Yönetmelik. 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

— C/119 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 
» 

Tebliğ 
» 

Yönetmelik 
Tebliğ 

» 
» 

Kararname 
Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
Yönetmelik 

Kararname 

5 . 10 . 1977 
5 . 10 . 1977 

Numarası 

7/13947 
7/13948 

Ö Z E T İ 

6 . 10 . 1977 
6 . 10 . 1977 
9 . 10 . 1977 
9 . 10 . 1977 

10 . 10 . 1977 
11 . 10 . 1977 

13 . 10 . 1977 
13 . 10 . 1977 

13 . 10 . 1977 

17 . 10 . 1977 

19 . 10 . 1977 

19 . 10 . 1977 
20 . 10 . 1977 

18 
19 

262 

18 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek karar. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı 
ve 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre zat ve a 
bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ile yurt dışında çalışan işçi, se 
vatandaşlarımızın bedelsiz olarak yapacakları mesleki alet ve makineleri it 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ve 7/13948 sayıl 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek 7/13947 sayıl 
Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim hakkında. 
Türkiye Elektrik Kurumu Elektrik Enerjisi satış tarifesi hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin bedelsiz 
hakkında. 

7/13957 Türk parası kıymetni koruma kararı hakkında. 
6 Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme f 

rara ilişkin. 
7/13772 Tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri saptanmasına ait usûller konus 

lanması hakkında. 
7/13771 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Karayolu 

liyatına mütedair anlaşmanın onaylanması hakkında. 
7/13733 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasında İktisadi, Sınai, Bilim 

onaylanması hakkında. 
9 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. 

— Tarımsal ürünlerin ihracatının geliştirilmesi ve tarımsal yapının bu amaçla 
dair 7/3114 sayılı karara ilişkin yönetmelik. 

22 . 10 . 1977 7/13888 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Teknik işbirliğinin sürdürülmesine ilişkin anlaşmaya göre kurulmuş bulun 
Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonunun Moskova'da yapılan toplantı son 
karma komisyonun statüsünün onaylanması hakkında. 



— C/120 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Sirküler 
Kararname 

Tebliğler 

24 

25 

28 

28 

28 

Tarihi 

. 10 . 1977 

. 10 . 1977 

. 10 . 1977 

. 10 . 1977 

. 10 . 1977 

Numarası 

7/1.3766 

7/13884 

7/13985 

7/13986 

7/13987 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hüküm 
masının onaylanması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya'da yerleşik Istituto Di Credit 
- ICIPU arasında imzalanmış bulunan ikraz anlaşmalarının onaylanması 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesince müştereken hazırlanan 
nin yürürlüğe konulması hakkında. 
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre 
ğü, dul ve yetim aylığı alanlara avans ödenmesine dair karar. 
Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarınd 
lek hastalıkları sigortasından gelir alanlar ve 991 sayılı Kanuna göre de 
alanlara 506 sayılı Kanun ve bu Kanunu tadil eden 1912 sayılı Kanunun 
ödenmesine ilişkin karar. 

7/13976 Hükümetimizle, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 8 Şubat 1977 
protokol ve eklerinin onaylanması hakkında. 

7/13977 Afşin - Elbistan projesi «Taşıyıcı Bant Sistemi» nin sağlanması amacıyla 
Genel Müdürlüğü ile Japon Mitsubishi Firması arasında akdedilmiş bul 
kümetimiz ile Japonya İhracat - İthalat Bankası arasında imzalanmış bu 
lanması hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/27) 
7/13892 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Danimarka Hükü 

«Et Eğitim Merkezi»! tesisine ilişkin proje anlaşması süresinin iki yıl d 
nin onaylanması hakkında. 

5 . 1 1 . 1977 7/13934 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 
diye anlaşmasına ek onsekizinci protokol 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karrara ilişkin tebliğ. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. 
Vergi Usul Kanunu hakkında. 

28 . 10 . 1977 

28 . 10 . 1977 

28 . 10 . 1977 
1 . 11 . 1977 

5 . 
5 . 
5 . 
8 . 

. 11 
11 . 

. 11 
11 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
- 1977 

20 
21 
10 
134 



— C/12J — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Sirküler 
Tebliğ 
Yönetmelik 
Tebliğ 
Kararname 

» 
» 

Tebliğ 

Sirküler 
» 

Kararname 

Yönetmelik 

9 

9 . 
9 . 

12 , 
12 . 
15 

15 , 
17 

18 . 

18 . 
18 . 
19 

19 . 

Tarihi 

. 11 

. 1 1 . 

. 11 . 

. 11 . 

. 11 . 
. 11 

. 11 . 
. 11 

. 11 . 

11: . 
11 . 

. 11 

İt . 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
, 1977 
. 1977 

. 1977 
. 1977 

, 1977 

1977 
1977 

. 1977 

1977 

Numarası 

7/13817 

— 
— 
— 
— 

7/14277 

7/14278 
7/14004 

— 

— 
— 

7/14028 

Genelge 
Tebliğ 
Kararname 

19 . 
19 . 
21 

11 . 
11 . 

. 11 

. 1977 

. 1977 
. 1977 

O Z E T I 

7/1408! 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 27 . 4 . 
lü Zirai Kredi Personel Eğitimi Proje anlaşması»; nın onaylanması hakkı 
Dış ticaret işlerine dair sirküler Avrupa Ekonomik Topluluğu tşleri Genel 
Gümrük muafiyeti tebliği. 
Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Yönetmelik. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Union Bank Of Switzerland, Credit Su 
Svviss Volksbank Bankalar Konsorsiyumu arasında Karakaya Barajı için 
da. 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 1894 sayılı Kanunla değişik 140 ve 141 
Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Bekdik Köyü sınırları içinde 
43/55 ruhsat sayılı taşocağı sahasının Maden Kanunu kapsamına alınması 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. Seri : 1, 
liği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/28) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme : (77/3) 
izmir ilinin Torbalı ilçesine bağlı Tulum Köyü sınırlan içinde ve Maden 
sinde bulunan 1/10, 1/11, 1/12 ruhsat sayılı taşocağı hahalarının Maden K 
da. 
2 . 2 . 1973 günlü 14457 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Güm 
17 . 2 . 1973 günlü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ekinde (Ek: 20 
lik. 
DMT maddelerine dair muafiyetin kaldırılması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. Ser 
Türkiye Cumhuriyeti ile S.S.C. Birliği Hükümeti arasında Ekonomik İşbi 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T î 

Eski Alacaklar 
a) Tevıaiatban İstirdlat 

Tavizen verilecek mebaliğden istirdat, muhtelit' sonelerde muva 
ve diğer hususî kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğde 
trade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan 
riiovi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait nıükerreratm varid 

b) KaJdıralımış Vergiler Artıkları 
Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş kan 
dukları senelerde tahakkuk etmiş veya bn karnın ve nizamnamele 
cek bilûmum vergi, resim, harç ücret ve iltizam, bedelleri v 

Cezailar 
a) Para Ceızaüıaırı 

Umumî ve hususî bileiimle kanunlarla nizaımname ve kararname 
para cezası alınmasını tazaımmıın eden hükümleri. 

b) Zaan Oemfiaırı 
Umumî ve hususî bilcümle kanunlarla nizamnameye ve kararna 
zammun eden hükümleri hususî kanun, nizamname ve talimatnam 
tulan talebelerden mecburî hizmetlerini ifa etmıemeleri sebebiyle 

Faizler 
- - Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açdan hesabı caril 

faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden 

Müteferrik 
— Umumî ve hususî bilcümle kanun, nizamname,, kararname ve t 

lire müteallik hükümleri 



& > 

s 

O £ 



- Ç/2 -

AyMk saMplerinin isimleri 

Adil : 
Usalt ile vukulbulainı mıüsadenıede 
şehidem vefaJt edemi Kazıiea Ndhi-
yes'i Müdürü 

Kızı : İffet Meral 

Ahmet Muhtar : 
T. (B. M. Meclisi 'Birinci Dökeni 
tstanlbul Milletvekili 

Kıızı : Fotona Feriha lB,atı 
Abdurrahman Özgen : 
•Milis Akımcı Vandar Müfrezesi 
Kumandam 

Abdülkadir : 
T. 'B. M. Meclisi Biıiiınıei Dönem 
Diyarbakır iMilletivefkıili 

Kızı : Sevim Kürkçü 

Avni Paşa : 
T. AB. M. Meclisi Birinci Donem 
Sarulhan Milletvekili 

Kıızı : F . Biedia Varda r 
Ahmet Fevzi Erdem. : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Batilim Milletvekilli 

OEşi : Ayşe Erdem 

Ahjmteit Nafaız : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oarıik Milletvekili 

!E;şi : Kadriye özal]> 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K No. Taırihi L. K. 

G5,25 481 13.4.1340 193,79 

175,00 5269 15.12.1948 992.24 

500,00 859 25.4.1967 .1 000,00 

87,50 5269 ! 5.1.2.1948 519,74 

175,00 5269 15.12 1948 992,24 

175,00 5269 1.11.1974 992,24 

.175,00 52GÎ-» 15.12.1948 992,24 

Aylıik sıahipleıniınin isimleri 

Abduılgatfur : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Karası Milletvekili 

Kızı ; H. Lamia İstin 
Ahmet Selâhattin : 

i İstanbul Milletvekili 
| Eşi : Seza Hacer Taner 

I Ahmet : 
I T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 

Yozgat Milletvekili 
Kıızı : Emine Erginıer 

j 

| .A,hhi:et Oeraailettin : 
\ T. B. ıM. Meclis.! Birinci D'öııiem ' 
! Kırşehir Milletvekili 
I Kızı : Cemile UJ.usoy 

Abdülıhamîlt Hamdi : 
; T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
; Di ya Hb akın- Milletıv ekil i 
i Eşi : N'ahide (/intan 
j Kızı : Hayriye Havedanlı 

• Alhmet i [anndi Yalman : 
j T. B. M. Meeii'si Birinci Dönen. 
! Caııilk Milletvekili 

| Kızı : !vıulutıe Ülken Yalman 
s Arif : 
I T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
j Konya Milletvekili 
! Kızı : iŞeırife Baysal 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

A. Dunsun Yalvaç : 
T. B. M, Meclisi Birinci Dönem 
Çorunu MHetvelkali 

Kızı : Turan Yalvaç 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Alim. Çınar : 
T. B. M, Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri MlleHıveHö. 

Kızı : Zübeyde Çınar 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Nadire Bıçakçı 87,50 5269 15.12.1945 519,74 

A. Vasfi Mühürdaroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Erzurum Milleitve'kili 

Eşi : Düriye Mühürdaroğlu 175,00 5269 15.12.1948 ' 992,24 
Anslan 'Toğutz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Maraş MiiletTdkili 

Eşi : Nazmiye 87,50 5269 15.12.194,8 519,74 
Oğlu : Mahmut H7,50 5269 15.12.1948 519,74 

Aihımet Mıaızhar Akif oğlu : 
T. B. M. Mecliisıi Birinci Dönem 
tstiadbul Miillettveîkiri 

-Eşi :Nadife€ahide 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Ali Eıza Acara : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Batum Milletvekili 

Eşi : Asiye Acara 175.00 5269 15.12.1948 992,24 
Asım Gülsen : 
Kore Savaşlarına katılan Alioğlu(l) i 000 1979 6.4.1976 1000 

(l) Hayatta bulunduğu sürece. 
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Aylık sıahiplefrânin isimleri 

Adem Yavuz : 
Kıbrıs'ta şehit edilen Anka Ajansı 
Muhabiri 

Annesi : Elif Yavuz (1) 

AH Vasıf Te l i : 
T. B. M. Meclisd Birinci Dönem 
Gene Milletrveikili 

Eşi : Nedime Telli 

Ali Fethi Okyar : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : F; Galibe Okyar 
Kızı : ¥. Nermin Okyar 

Arif Hikmet özdemir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bitlis Milletvekili 

Eşi : Emine Hediye Özdemir 
Kızı : Zeli'ha Özdemir 

A'H Güven : 
Kırıikhan il c evsin den 
Asım iSirer : 
Amasya Milletvekili 

Eşi : Zeliha, Zübeyde Elli 

Behçet Kutlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oanflon Milletvekili 

Kıızı : Ayşe Tayyibe Kutlu 

(I) Hayatta kaldığı müddetçe. 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunum Tutarı 

AyÜnlk aaMpleırmıin isimleri L. K. No. Taırihi L. K. 

Bökir Samd : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Aamasya TVEiiliettvtekallSı 

Kızt : Nimet Kunduk. 175,00 5814 18. 7.1951 992,24 
B>esim Yorulnuaız : 
Birinci Dünya ve tslttüklâl Sava
şında yararihjk gösteren Mıastafa-
oğhı 350,00 681 1.8.1965 700,00 
BeMr Sıtkı Gümüş : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem. 
Afyon OVTilletveikili 

'Eşi : Emine Gümüş 175,00 5269 1.4.1963 992,24 
Cevaib Albfbas : 
T. B. M. Meclisi BirJmfci Dönem 
Boka Milletrvelkilli 

Kıızı : HatSıc^ Nıecla Gürer 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : MuaıBâ Gürer 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Cafer Tayyar : 
T. B. M. Meclisti Birinci Dön<em 
Edinme 'MüllettveMli 

Eşi : Enime Melek EğüDoıez 1^5,00 5269 15.12.1948 992:24 
Oervdet. : 
T. B. M. Möclsi Birimci Dönem 
Kırşenir Mrifltol^eMli 

Eşi : Nuriye Seçkin 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Oemal Paşa : 
Vatanî hizmetleriyle tarihe maM-
mtuş 

Kızı : Kâmuran Cemal (1). 5 0 0 - 0 0 215 5.1.1961 675,00 

(1) Hayatta kaUkğı müdd&t^ : 

Ç/4 

Ayihlk saMpletrfoıin isimüeri 

Damar Anlfeağitı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 

Eşi : H. Salhaihat 
Kıızı : Melâhat 
Kıızı : Ü!l/ker 

Demir Asaf : 
Bazkurt Kaymıaikamı 

Kızı : Günseli Yolal 
Oğlu : Güneri Atamdemiı-

Ethjem Eeh/mi Aralıanül : 
T. B. M. Meclisi Biriniei Dönem 
Memfteşe Milletvekili 

EtaSn Gieveci : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Canik Millefcye'kili 

Kıızı : Mjadieilet G-eveci 

Kızı : Hayriye 
Kızı : Z. İclâl Arslamh 
Kızı : İkbal Arslanlı 

ErmİT Başa : 
T. B. M. Meclsö Biriaei Dönem 
Sivas Milletvekili 

Eşi : Faıtma Maraşan 

Esat Özoğuz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Lâzistan Mebusu 

Kızı : Sadiye Ağan 



Aylık 
tuitatrı Dayandığı kanunun 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi 

Enver Tefkant : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
hmün MMerttvekiiH 

E§â : Faûıine Tekamıt 175,00 52F.9 15.12.1948 
Bmıin Erfouit Seyiıtıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Bonem 
Bursa MilletöveMLi 

K m : BeHds Erikuit Seyitoğlu 87,50 5269 15.12.1948 
Kıızı : F . Hürrem 87,50 5269 15.12.1948 

F&rm Çakmak : 
T. B. M. Meclisi- Birinci Dönemi 
Koaaaı Milletvekili 

Kıatoımdeşi : Nebahat 300,00 5981 20.6.1952 
Fahrettin Altay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mensin Milletvekili 

Kızı : Fatma Hayınmımsa İnsel i 75.00 5269 1.11.1974 
Fahrettin Erdoğan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kam Milletvekili 

Eşi : Zöhre Erdoğam 175,00 5269 15.12.1948 
Fevzi BMnçıçioğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

Kıızı : Nezihe Pirinççioğlu 175,00 5269 15.12,1948 
Fuat Umay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bolu Milletvekili 

Kızı : Fatma Müibeışşer Umay 87,50 5269 15.12.1948 
Kızı : Methiye Umay 87,50 5269 15.12.1948 
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A 
tu 

Aylık sahipleıinitt isimieri L 

8 
8 

Hacı Altın er : 
Kore savaişımda üstün kahra.man-
hk gösteren Möhmetoğlu 50 

Hüseyin Hacımı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karasi Milletvekili 

Kızı : Zeynep Nezade Eken 17 
H. Hilmi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 

Kızı : M. Huriye Vaner 
Kızı : Nebahat Konuk 

Hacı Bedir : 
T. B. M. Meclisi' Birinci Dönem 
Mıalatya Milletvekili 

ıKızı : Bedriye Turanlı 17 
Halil H u M Ayduk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Siirt Milletvekili 

Kızı : Safiye Ayduk 17 

Hakkı Sut akim : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Niğde Milletvekili 

Eşi : Hatice Suteikin 8 
Kızı : Sadiye Yazgan 8 

H. Sıddıık Haydari : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 

Eşi : A. Faize Haydari 17 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sıaMpleriıninı isimleri L. K. No. (Dairini L. K. 

Hamdı 
Denizli! Komiseri 

Elşi : Fevziye Karlık 
Hüseyin Aksu : 
T. B. M. Meclisi Birincıi Dönem 
Erzincan Milletvekili 
'Hüseyin Hüsnü. Orafeçııoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
BMis Milletvekilli 

Kıızı : Ulviye Orakçıoğlu 
Hakkı Hami Utakam : 
T. B. M. Meclisi Birincil Dönemi 
Sinop Milletvekili 

Kızı : F. Feriha Ulukan 
Hatfıız Melhımett Engin •. 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönelm 
Traibızon MüHıetivekili 

Kuzı : Meliha Engin 
Hacı Süleyman Akgün : 
T. B. M. Meelisi Birincil Dönem 
îzmir Milleltwelkİ!İi 

Kızı : Fatma Bilgen 
Hüseyin -. 
T. B. M. Meelisi Birincd Döneım 
Elâzığ Milletvekili 

Kıızı : Fatma öz 
Haf m Abdullah : 
T. B. M. Meclisi1 Birinci Dönem 
Iızmit Millletvelkdlli 

Eşi : MaklbuıLe Tezemir 

65,25 48.1 13.4.1340 300,00 

'550,00 5260 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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Ayilik sıaıhâıpkniınin isö/mieri 

Hasan Taihısin : 
T. B. M. Meelisi Birinci Dönem 
Antalya Milletvekili 

Kıızı : Rııkiye Sürenkök 

Hacı Ferzi' Celaiyir : 
T. B. M. Meelisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı : Raibia Odalbaşı 

Hüseyin Hüsnü Işık : 
T. B. M. Meelisi Birinci Dönem 
îıstaınlbıü Milletvekili 

Eşi : Emine Işık 
Kızı : Fafbmja Davran 

Halil İbraJhim : 
Şehit Çarkçı Yüzihaşı 

Kızı : IelM 
Kıızı : Niecilbe 
Oğtlu : Celâlettin 

Hayrullalh : 
Maraş Uluımi Riyaziye Muallimi 

Eşi : Ayşe Erkan 
Hüseyin Aydım : 
Abuiıslıaih Köyünden ' 

E§i : Hanife Aydın (1) 
Kuzı : Müvedldet ('2) 

(1) Kaydı hayat sortiyle 
(2) Bekâr olduğu müddetçe 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık: sahiplerinin isimler* L. K. No. Tarihi L. K. 

Haran : 
Gaybulbeti tahakkuk eden 

Eşi : Nafia Ataly (1) 150,00 
Kızı : Fatma Altay (2) 150,00 

Hamıza Hayati : 
T. B. M. Meclisi BiriiDOi Dönem 
Menteşe Milletvekili 

[Kızı : Hatice Melek Menteşe-
oğlu 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Hakiki Unıgan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 

Kızı : Ayten Umgan 87,50 5814 18.7.1951 519,74 
Kızı : Zühtiye Ungan 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

Hamdı Apaydın : 
T. B. M. Meclisi Biriııoi Dönöm 
Amasya MlleltiVıekiÜi 

Kızı : Nimet Kuran 175,00 5814 18.7.1951 992,24 
Hilmi Kalaç : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönefm 
Kayseri Milletvekili 

Eşi : A. F-aüka Kalaç 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Halil İbrahim : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döüıem 
îamit Milletvekili 

Kızı : Nazmiye Candar 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

(1) Kaydı hayat şartıyle ve dul kaldığı müddetçe. 
(2) Bekâr olduğu müddetçe 

6857 5.12.1956 425,25 
6857 5.12.1956 425,25 
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ta 
Aylık sıahiplerinin isimleri 

Hüseyin : 
T. B. M. Meclisi (Birinci Dötuem 
Kozan Mille*ytefkili 

Kız* : Güzide K e t a l 1 

Hüseyin Onur : (1) 
28 Nisan 1060 da tataufbul Beya-
zut Meydanındaki nümayişte ba
cağımı kayfbeden 15 

Hulusi Kuitluoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döraeım 
Afyo»a Millertnreiknili 

Kızı : F. Türkân Kutluoğlu 1 

Hamdi Yılmaz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Genç Milletvekili 

Eşi : Lâtife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 

Hilmi Çayıırlıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaam 
Ankara Milletvekili 

Kuzı : Ayşe Nuriye Ozarslan 1 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe. 



Aylık 
tutan Dayandığı kanunim Tutan 

Aylık saJıiplerminı isimleri !L. K. No. Tarihi L. K. 

Halit Akmansu : 
MiM Mücadelede fevkalâde hiz
metleri igörülen 

Kızı : Nenmin Akmamsu 500,00 41 1.4.1962 1 000,00 
Hasan Taraşlı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Denizli Milletvekili 

Kızı : Hatice Taraşlı 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Haydar Aralan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötııam 
Içei MiMvelbLld) 

'Eşi : Melike Aralan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Suizan Arslan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Hamit Karaosmanoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dötıem 
Biga Milletvekili 

Eşi : Mütıevver 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Halil : 
T. B . M. MJeclisi Birinci Dötıem 
Buırdur Mlleitivelkili 

Kızı : Naile Arus 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Hasan Basra : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Karasi Milletvekili 

Eşi : Nazmiye Çamltay 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
İbrahim Turhan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötiiam 
Maridin Milletvekili 

Kızı : Nermin Turhan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
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Ayfhlk saMplerinin isimleri 

îsımail Naim : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döoıem 
ErTzuıruım Milletvelkili 

Eşi : Esmıa Naimıe Sanuvar 
Kızı : Fahriye Mutlu 

ismail Supihj Soysaüıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Burdur Miiletivefcili 

Kızı : E. Gönül ıSoysaüıoğlu 
Eşi : E. Mümine SoysaMıoğlu 
Kızı : H. înei Tokgtöz 

ibrahim Hakkı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Ergani Milletvekili 

Kızt : Muhibe Akgün 
Kızı : Nes.%ür lAkfcün 
Eşi : Nadide Akgün ~ 

I. Remzi .-
T. B. M. Meclisi Birinıci Dömem 
İsparta Milletvekili 

Kızı : ¥. Sieimiiıha Başar 

tbralhim Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötjam 
Kanasi Milletvekili 

Kızı : H. Nafia Sarıbeyler 
Kıızı : Zarife Yağcılarlıoğlu; 



Aylık 
t u t an Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık satapleriaıin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

îbnahiım Ruşen : 
T. (B. M. Meclisi Birinci Dötüeım 
Gümüşhane Milletvekili 

Kızı : Saadet Mısuritooğlu 
KJJZI : Safiye Murathan 

îhsan Haımit Tiğnel : 
Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti üyesi 
îsa Güneş : 
ELeşikhlt Molla Süleyman Köyün-
den 

Eşi : GüfLçiejek Güneş 

87,50 
87,50 

350,00 

200,00 

5269 
5269 

5269 

870 

15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 

22. 5. 1967 

519,74 
519,74 

2 390,00 

200,00 

Kemali Bahtadır Demir : 
Amerika'nan 'Los Angeles şehrin
de 'görevli ilçen katledilen 

•Eşi : Melek Sina Demir (1) 
Kâzım öızaJLp : 
T. B. M. Meclis Birinci Dötüeım 
Karası Milletvekili 

Eşi : Müveddet Özalp 
Kadri Oktay : 
T. B, M. Meclisi Birinci Döoıem 
Siirft Milletvekili 

Eşi : Bahriye Oktay 
Kızı : Fahriye Soydan' 
Kıızı : Cavide Yasa 

1)500,00 

175,00 

58,33 
58,33 
58,33 

1936 

5269 

5269 
5269 
5269 

24.2.1976 

15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

1500,00 

992,24 

346,50 
346,50 
346,50 

(1) Hayatta kaldığı sürece 

A 
tu 

Ayiık aaMplerinin isimleri L 

Kemal : 
Boğazlıyan Kaymakamı 

Kızı : Müızehiher Sel 5 
"Kızı : Müşerref Güren 

Kemali Kaılaıpçi'oğln. : (1) 
istiklâl Savaşına katılarak em
sallerinden üstöün basan gösteren 5 

Lü tMlah Yetkin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dömem 
Mialattya Milletvekili 

Kızı : Maüribule Yetkin 1 

Lütfü Tiğrel : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötüem 
Diyarbakır Milletvekili 

Kızı : M. Seniye Pirinççioğlu 1 

Mehmet Esat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
izmir Milletvekili 

Eşi : A. Feheda Bozkurt 
Kızı : Ay Bozkurt ' 

Müfit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötı>em 
Kırşehir MilletöveMM 

Eşi : Salittıa Teslime Kurutlu-
oğlu 1 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe* 



Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık »aMplcfrinjb. isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Mehmet Alim Ulusal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döoean 
içel Mlleltvdkili 

Kızı : Sakine Tüzmem 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Mazhar Gerinen : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dötuem 
Aydın Milletvekili 

Eşi : Mürşide Genmem 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Mehmet Vasıf : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döoıeım 
Sivas Milletvekili 

Kızı : Aytekin Karalkuû 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Emine Türikân Karakul 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Mehmet Şerif : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Kızı : Nimet Nefise Kayhan 175,00 5269 15^12.1948 992,24 

Meıhmet (Şamlı Baydar 3 
Amerika'nın Los Angeles şelhrm-
dıe (görevli iken. 'kartfedilıen 

[Eşi : Naile Güniör Baydar (1) 1500,00 1936 24.2.1976 1500,00 

Kızı : Ayşe iSafiye Leylâ Bay-< 
dar (1) 1000,00 1936 24.2.1976 1000,00 
Kızı : Asuman Baydar ((1) 1000,00 1936 24.2.1976 1000,00 

(1) Hayatta kaldığı sürece 

AyfhJk saMpleoininı isimleri 

M. AH Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötııem 
Kütahya Milletvekili 

Eşi : S. Melâhat Barlas 

Mustafa Ratıp Soylu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Niğde Milletvekili 

Kuzı : VuslaJt Süel 

Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
KarahAsarisahip Milietveikili 

Eşi : Servet Koç 

Mehmet Bagıp Topala : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaıem 
Amaısya Milletvekili 

Kızı : Veliye Topala 
Kızı : E. Behire Topala 
Kızı : A, Samilme Gür 

M. VelıM : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Niğde Milletvekili 

Kızı : Düriye Aükoç 

M. Riıf at Arkun : 
T. B. M. Meclisi Birinıci D'&jıem 
Tokat Milletvelkili 

Kızı : Nfâolâ Arkun 



Aylık 
tu t an Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık gaMplörkdii isimleri L. K. No. Taırihi L. K. 

M. Sadık Sevbekin : 
T. B. M, Meclisi Birinci D&nem 
Kırşehir Milletvekili 

Km : Samiha Leman Sevtekin 87,50 5814 18. 7.1951 519,74 
Kıizı : Semitha Sevttekîn 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

M. ISabri Baysan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siirt Milletvekili 

Eşi : Şefika Baysan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Sıdıka Öcal 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Methırmett Karaertkek : 
M^hmerboğlu 120,00 6390 11.3.1954 340,20 
Mehımat Emin özserdar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döoem 
Ergani Milletvekili 

Kızı : Naciye özserdar 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Mehmet Necip Güven : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Mardin Milletvekili 

Kızı : Makbule Mmtlu 87,50 5269 15.12.1948 519,74, 
Kızı : Mulkriıme Beşkardeş 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Mehmet Sum : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döaıem 
Siverek 'MületvekiıB 

K m : Laman Tayanç. 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Mualbafia LMfi Aızer : 
T. B. M. Meclisti Birimci Döaıem 
Siverek Milletvekilli 

Eşi : F. Naime Azer 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Ç / ı ı -
Ay 

tut 
Aylık sahi^leırMn isimleri L. 

M. Emin Lefcüld : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dömam. 
Erzincan Milletvekili 

Eşi : Firdevs Lekili 4 

Kızı : Seniha Tülmıalaike öz-
ku'tlu 4 
Kızı : Refiyetülaenra flrçyiğit 4 
Kızı : M. Tülmülk Lekili 4 

Mehmet Terfik : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dcoem 
Erzincan 'Milletvekilli 

Kızı : Makbule Şehsuvar 17 

Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Gümüşhane Milletvekili 

Kızı : Meliâhat Üçüncü 17 

Mustafa Sırrı Atay : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Karahaaanşaırfki MillefcveMili 

KJIZI : Ulviye Yurdakul 17 

Mehmet Tahir Kuıcur : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döttean 
İsparta Milleıtıvekili 

Kızı : Tuna Kucur 5 
(Kızı :Oz>TiKu<mr 5 
Kızı i F, Türkân Kaya 58 



Aylık 
t u t an Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık saMpletrininı kimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Mustafa Denmaaı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaıem 
Gümüşhane Milletvekili 

Kızı : F . Nigâr Derman 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
M. Salih Yeşüoğkt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Djötaieı» 
E ı w r u m Milletvekili : 

Eşi : H. Fethiye Yeşiloğlu 87,50 5269 15.12.1948 619,74 
Eşi : Fatma Yeşiloğlu 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Memduh Necdet Erberk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dtöoıem 
Şarkikarahisar Milletvekili . . . . . . . 

Eşi : Hatice Erberk 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Ülker Kılınç 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Mesut Benli : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döüiem. 
ŞankikaraJhisair Milletvekili 

Eşi : Meziyet 87,50 5814 18.7.1951 519,74 
Kızı : Dijle Benli 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

Mehmet : 
Kore Türk Silâihlı Birliği Aşçısı 

Eşi : Şato Akman 100,00 6576 29.5.1955 300,00 
Mehmet Necati : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötııem 
Lâzdlsrtjan MSHetiveddli 

Kıızı : Mesture Memişoğlu 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Mehmet Hulusi : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döcuem 
Kastamıorau Milletvekili 

Eşi : Ayşe Erdemir 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Ç A 2 -

Ayfhik sahiplerinin ismüeTİ 

M.Vasfö : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dötuem 
Tokat MMertıvekili 

Kıza : Hikmet Meriç 
Kızı : Nefize 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 

Möhmet Şahin : 
T. B. M. M. Birinci Dönem. 
Gaziantep Milletvekili 

Kızı : Halise özdöver 

Mustafa Fikri : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döaem 
Mersin Milletvekili 

Kızı : A. Zerrin Arıkoğlu 
Kızı : Ülker Alkaya 

Meihmat Faik Alttay : 
Manyas ilçesinden 
Mehmet Kaya : 
İğdır ilçesi Başkurt Ömer Kö
yümden! 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 



Aylılk saMpleriniın iâimderi 

Mustafa Fevzi : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Malatya Milletvökili 

Kızı : Vecihe Oltulular 

Mustafa : 
T. B. M. M. B&r&nıci Dönem 
Sivas MiELetv'ekili 

Kızı : Emine NaJciye Peşkir-
c&oğlu 

Mehımet Akif : 
T. B. M. İM. Birinci Dönem 
Bundur Milletvekili 

Aylılk 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. Tarihi 

175,00 5269 1. 9 .1974 

175,00 5269 1. 4 .1974 

Necati Kuimla : 
T. B. M. Meclisi Bininci Dönem. 
Bursa MilHötrvekifM 

Kızı : Şükriye Kumlla 
Kuzı : Vasfiye Kumla 

Naci Tahrir Nuri : 
Ülketmiz lehine yararlı hizmetler
de bulunan 

tEşi : öRüveyda Tuna Tahirova 

87,50 5814 
87,50 5814 

18. 7 .1951 
18. 7 .1951 

Tutarı 
L. K. 

992,24 

992,24 

Kızı : Suat Ersoy 
Kızı : İPatma Gemile Doğrul 

Mustafa Fehmi : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Bursa MilleıtJvieîkıli 

Kuzı : Esma Yalvaç 
Kızı : Ayşe Hesna Akman 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

5269 
5269 

5269 
5269 

1. 8 
1. 8 

1.12 
1.12 

.1974 
.1974 

.1974 

.1974 

519,74 
519,74 

519,74 
519,74 

519,74 
519,74 

1000,00 1978 6.4.1976 1000,( 

Ç / 1 3 -

Ayİhik sahiplerimin isimleri 

Neomıetltm. : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siirt JVlilletbvelkili 

Kızı : Sabriyıe Şendur 
Kızı : Suplhiye özcan 
Kızı : îsmet Bedük 

Nuri : 
Vatanî hizmet yapmakta iken 
gaybubeti talhaJkkulk eden 

Kızı : Fethiye Yeniay 
Kızı : Mundseı Yeniay 

Numan Ustalar : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dötuem 
îstadbul Milletvekili 

Eşd : Cemile 

Naci Karaali : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elazığ Müllertvelkili 

Kızı : Enise Karaali 

Osman Uişaklı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milleıüvekili 

Khızı : Saliha Çıngıülıoğlu : 
Kızı : Menıdulıa Çelebi 



- g !/ 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık mMpl&rmm isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Osman Salın anlkurit : 
îstüklâl Savaşma Milis olarak ka
tılan, üstün hi'zmet ve yararlık 
gösterm Reeepoğlu 400,00 1442 13.7.1971 400,00 

Osman Kadri Dingil : 
T. B, M. Meclisi Birinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Kıaı : Fahriye 175,00 5814 18.7.1951 902,24 

Osman : 
öaımild Bucağı Düzenli Köyünden 

Annesi : Hatice Balcı 200,00 870 22.5.1967 200,00 

Rasilm CelâHötitâm. : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gefbelilberekıet Millelbvekili 

Kızı : Nilüfer Azize Öztekin 
Kızı : Mihrunisa Azize Turgay 
Kızı : Fikriye Azize Öztekin 

Rüştü Bozkurt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Maraş Milletvekili 

Kira : Şefika Sahan 175,00 52G9 15.12.1948 992,24 

Raif Dinç : 
Sivas Kongresine seçilen Temsil 

Heyeti Üyesi ' 
Etşİ : Faıtma Böhiye Dinç 58,33 5269 15.12.1948 
Km : Nelbile 58,33 5269 15.12.1948 

43,75 5814 18.7.1951 259,86 
43,75 5814 18.7.1951 259,86 
43,75 5814 18.7.1951 259,86 

346,50 
346,50 

Ayhk sahiplerinin isimleri 

Reşat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Saruihan Milletvekili 

Kızı : Afife Aytoar 

Rasih Kaplatı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya Milletvekili 

Kızı : Fatma Kaplan 

Rıdvan Hüsrev Gerede : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Tralbtzom Milletvekili 

Eşi : F. Lâmia Gerede 

Ragıp Soysal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kütahya Milletvekili 

Eşi : Safiye Soysal 

Rıza Vamofk Uraıs : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Eşi : Zehra. Ura» 

Ragıp Yoğun : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 

Eşi : Cevahir Yoğun 
Kıızı : Fethiye Yoğuii 



Aylık 
tutarı Dayandığı kamımın Tutarı 

Aylık sahüplerâninı isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Rafet Belen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
İwmr Milletvekili 

Eşi : Perihan Belen 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Rüstem Hamişoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Milletvekili 

Kızı : Vasfiye Öızarslan- 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Rıza Hacıoğulları : 
Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
köyünden 

E§i : Gülzade Hacıoğlu 200,00 870 22.5.1967 200,00 
Kızı : Raıbia 50,00 870 22.5.1967 50,00 
Kızı : Bedriye 50,00 870 22.5.1967 50,00 

Rezzak Altun : 
Göle Çayınbaşı Bucağı Yeleçli 
Köyünden 

Eşi : Esma 200,00 870 22.5.1967 200,00 

Reşit Ağa Ağar : 
T. B. M. Meelsi Birinci Dönean 
Malatya Milletvekili 

Kızı : Emine Ağar 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
KMM :Emd)§.eaEmpe 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Sait Üçok : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Çanıkırr Milletvekili 

Km : A%« fâömfflezOT 175,00 5269 15,12,1948 992,74 

/ 1 5 -

Ay 
tuta 

Aylıik staMplerininı isimleri L. 

Sabit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletvekili 

Eşi : Semiha Gözügeçgel 87 

Sökmen Güllteörin : 
28 Mayıs 1960 gecesi bir kazaya 
kurban giden 

Babası : Ali Gültekin (1) 350 
Annesi : Kadıriye Gültekin (1) 350 

Salih Atalay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sürt Milletvekili 

Kızı : Şükriye Ekin 175 

Sadık Ünver : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Aydın Milletvekili 

Kızı : Saadet Sultanoğlu 
Kızı : Nazire Suiıtanoğluı 

Salih Hayali : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Urtf a MilletıvieMİi 

Kızı : Refika Kanlı 

87 
87 

175 

(1) Hayatta bulundukları müddetçe. 



Aylık 
tu t an Dayandığı kanunun Tutan 

Ay*h& saMpldtfmnı/ isimleri L. K. No. Tanihi L. K. 

Server Ahıska Atabeyoğullan : 
T. !B. M. Meclisi (Birinci Dönem. 
Ardaihan MiUetvefkild 

Eşi : Seniye Ahısika 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

SamiArkatı : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döneım 
içel Milletvelkili 

Eşd : Fatma Talia Arkan 175;00 5,269 15,12.1948 992,24 

Süleyman Suudi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım. 
Beyazıt Milletvekili 

Eşi : Lûtıfiye Acaribay 175,00 5814 18.7.1951 992,24 

Salimi Kundak : 
Yurt daşmdıa vatanı için üsltün 
internetleri geçen Hasanoğlu 350,00 684 16.7.1965 350,00 
Sıazai Sanver : 
İstiklâl Savaşıma katılarak em
sallerine nazaran üstün başarı 
gösteren Alioğlu 500,00 680 16.7.1965 1 000,00 
Selâhattin Köseoğlıı : 
T. B. M. Meelsi Birinci Döneım, 
Mersin Milletvekili 

Eşi : F. Nebile 175,00 5814 18.7.1951 992,24 

Slül'eyıman Sırrı î$öz r 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat MMlebveıkili 

Kızı : Kadriye Aksoy 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Ç / 1 G -

Ayhk sıaMplerinin isimleri 

Süreyya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Saruhatı Milleffcvelkili 

Eşi : H. Mediha Yiğit 
Kızı : Canan Yiğit 

Süleyman Sırra : 
Nafia Vekili 

Eşi : Ehliman Aral 
Seslim : 
Şehit Yüzfoaşı 

Eşi : Hükmet Yörük 
SuaJt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Kastamonu Milletvekili 

Eşi : H. Mefharet Soyer 
Servet AJkdjağ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

Eşi : Bmıine Aflsdağ 
Salman Pak : 
Millî MücadıeOjede yararlık göste
ren 
Seniha Yediç : 
Millî Emniyet hizDnetlerd emrin
de yararlı hizmetleri geçen 

Şalban Vethibi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Bitlis Milletvekili 

Eşi : Befhiye (ötekin. 



- Ç/17 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

Şevki Göklevent : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
içel Milletvekili 

Kızı : Lütf iye Şevki Gök 

Şükrü Çelikfealay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Afyon Milletvekili 

Kızı : Düriye özlbaşaıran 
Kızı : Sadi'ye Sarısoy 

Şevket Peker : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Kızı : Ayşe Erdoğdu 

Şevket Kunt : 
27 Mayısta ayağını kaybeden 

Şevket Cananer i\ 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı : Nezihe Tanyolaç 

ıŞakir Kınacı : 
T . ıB .M. M. BiiPİnci Dönem 
Ankara;. MiU>et?ekiü.; 

Kızı : Nadiye Çubukçu 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunum 
L. K. No. Tarihi 

Tutarı 
L. K. 

175,00 5269 1.4.1973 992,24 

87,50 5814 
87,50 5814 

18. 7 .1951 
18. 7 .1951 

87,50 5269 15.12.1948 

500,00 41 29.7.1960 

519,74 
519,74 

519,74 

675,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 1,5.1971 992,24 

Aylık mMple/rinin isimleri 

Turan Emeksiz : 
Şehit 

Annesi : Zeynep 

Talât : 
Sadri Esfoak 

Eşi : Hayriye Bafralı 
Tahir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmit Milletvekili 

Eşi : Gamide Barla» 
TevfiSk Genejtürk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Dersim Milletvekili 

Kızı : Hidayet İnoeoğlu 
Tevfik Rüştü Araş : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 

Eşi : H. Behire Araş 

Vehbi Bolak : 
,T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Balıkesir MiHetrvekili 

Eşi : Saffet' 
Veli Salltakgü : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönenn 
Burdur Milletvekili 

Kizı : İnci SâlUkgil • 

Ay 
tuta 
ÛD. 



- Ç/18 -

Ayfldk saHpleraniiıı isimleri 

Veysel Rıza : 
T. B. M. Meclisi' Birinci Dönem 
öüımü^hane Milletvekili 

Kızı : Refika Başar 
Kızı : Saadet Kantek 
Kızı : Sahure Ataç 

Yusuf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Denizli Milletvekili 

Km : Müzçyyeşı Knellıçıik 
Bâzı : Zelhra Baglkaya 

Yasin Haşimıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Olta Mûllatvekili 
Yusuf Kemal Teııgirşenlk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kastamonu Milletvekili 

KUM ı Nazlı Ten^rinşenk 
Kia : Üllker Tenıgirşenk 

Yakup örgü ; 
Van iü Tımar Bucağı Gedik 
Bulak Köyünden 

Yasin Kutluğ : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Gaziantep MületroMld 

EİŞd : Saliha Kutluğ 
(Km : 6. Muzaffer Göfcfle 

Aylıik 
taftan Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. T«ıriM L. K. 

1 ' 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

350,00 5269 1&12.1948 2 390,00 

87,50 5269 15424948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 5*9,74 

400,00 870 22.5.1967 400,QQ 

37,50 5269 ı ş « m w # mm 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Aytıik aaMplerâniu) isimleri 

Yahya Kaptan : 
Kuvayi Milliye Komutanı 

I Kızı : Fikriye Günden 
Kızı : Muzaffer Örencik 

Yusuf Ziya öıaer : 
I T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 

Çankırı Milletvekili 
I Kızı : Munise 

Yusuf Çelik : 
Hopa İlçesi Başcfba Köyüınden 

I Eşi : Katıma Mafldbuie Çelik 
i Yusuf Bahri Tatlıoğlu : 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat Milletvekili 

Kızı: Fatma Suray (Tatlıoğau) 

I Zehrıa IÇaırlııova : 
Yunus B§i : (1) 

I Ziyaettin Başaran : 
I T. B. M. Meclisi Birinci Dön«m 

Sivas Müllleftrvekili 
Eşi : Sıdıka Başaran 

1 Kızı : Fatümefcülaeiıra Başa-
I mm 

Km : E. Lûtfiye Bagarao 

(1) Hayatta bulunduğu ve dul k 

58,33 5269 15.12.1948 346,50 
58,33 5269 15.12.1948 346,50 
58,33 5269 15.12.1948 346,50 
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Aylık A 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan tu 

Ayfhik sahipleriıniıı isiınleri L. K. No. Tarihi L. K. Aylık saMplefrininı isimlleTİ L 

Ziya Göfcalp : 
Kızı : Hürriyet (1) 178,50 518 11.11.1340 506,05 

(1) Teehhülüne kadar 

Zekâi Apaydın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem , 
Adana Milletvekili 

Kızı : Fatma Apaydın 17 





G - Cetveli 
(Gelecek Yulara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İzin Yerilen Hizmetler) 



Kanun 
No. 

1050) Muhasebei Umimiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen 
5209 C hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Li

manı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası arasında mün'akit 4 kıt'a 
ihtilafname ve merbutatının tastiklerine ait Kanun. 

2182) Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz icrasına dair olan 1219 sayılı Ka-
28761 nuna eklenen ve eki Kanun. 
2510 İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler. 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzman

lara ait Kanun. 

2832 Milli Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde kulla
nılacak yabancı devlet tabaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak 
mukaveleler hakkında Kanun. 

3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketleriyle aktedilen 
10.12.1928 tarihli mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair 
2 kıt'a mulkavelenamenin tasdiki hakkında Kanun. 

4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğret
men, mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi 
hakkında Kanun. 

5368 Verem savaşı hakkında Kanun. 
5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu madde

sinde belirtilen işler. 
5602 Tapulama Kanunu., 

Kanun 
No. 

6128) Yeni radyo istasyonlarının kur 
6588 ( tevsii ve takviyesi için gelece 

hakkında Kanun. 
6181 İltisak ve kuşak hatları inşaatın 

6059) Doğu vilayetlerimizde kurulaca 
6373 ( gelecefk yıllara sari taahhütlere 
6200 Devlet Su İşleri Genel Müdür 

nunun 37 nci maddesi. 

6237) Limanlar inşaatı hakkında Kanu 
7035$ 
6594 Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ması hakkında Kanun. 

6595) Ege Üniversitesi adıyla bir ün 
646 C ve geçici 4 ncü maddesinin değ 

6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edir 
nizli vilayetlerinde 1955 - 1956 
lere yapılacak yardım hakkında 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Aydın v 
gelen yer sarsıntısından zarar 
Kanun. 

7256 Türkiye Atom Enerjisi Program 
165 Milli Eğitim Bakanlığınca 7475 

ilaveten yeni bir tdknik okul a 



— G/3 

Kanun 
No. 

186) Subay, askeri memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek yıl-
338 C lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun. 
222*j 
308 | 
353 l İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 
68 | 

1731J 

351 Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu. 
527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun. 

1601 Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve ge
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında Kanun. 

Kanun 
No. 

6165] 
70271 istanbul Opera binası inşaatının 
7306 f kında Kanun. 

350J 

1904 Türk Silahlı Kuvvetlerinin yen 
reçlerinin yenileştirilmesi amacı 
yıllara geçici yüklenmelere gir 
saydı Kanunun bazı maddeleri 

1632 Jandarma Genel Komutanlığını 
araç ve gereçlerle donatılması 
Genel Komutanlığına gelecek 
kisi verilmesi hakkında Kanun. 





- Cetveli 
(6245 Sayılı Harcırah Kanunuııun 33,34,45 ve 50 ncî maddeleri 

Gereğince Verilecek Yurt tçi ve Yurt Dışı Yevmiyeleri ile 
Tazminatları Gösterir Cetvel) 



H — CETVELİ 

I - Yurt İçi Seyahatlerinde Verilecek Yevmiye 

(Madde : 33) 
Yevmiye 
miktarı 

Lira 

A) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 230 
Başbaikan 230 
Genelkurmay Başkanı 210 
Bakanlar 210 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri 200 
Kuvvet Komutanları 200 

B) Memurlar : 
Kadro derecesi 1 olanlar 150 
Kadro derecesi 2 ve 3 olanlar 135 
Kadro derecesi 4 olanlar 120 

Kadro derecesi 5 ve 6 olanlar 100 

Kadro derecesi 7 olanlarla daha aşağı dereceli kadrolardan 

aylık alanlar 80 

C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi hesaplananlardan : 

1. Bir il sınırlan içinde denetim hizmetini yürütenlere : 100 

2. Bir bölge veya Türkiye çapında denetim hizmetini yürütenler: 175 

H/2 — 

II - Yurt Dışında Yapılacak Se 

(Madde 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddes 
lacak daimi vazife seyahatleriyle, muva 
memur veya hizmetlilere ödenecek yevm 
edilecek miktarlara esas olacak katsayıla 

Yukarıdaki I numaralı kısmın (A) i 
Kadro derecesi 1 - 3 olanlar için 
Kadro derecesi 4 - 5 olanlar için 
Kadro derecesi 6 ve daha aşağı olan 

III - Yurt İçinde Yer 
(Madde 

1. Kadro dereceleri 6 veya daha yü 

2. Kadro dereceleri 7 ve daha aşağı 



1Y - Fülen 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 - 1 5 

Günlük 
tazminat 

miktarı 
Lira 

100 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 

H/3 — 

(2) SAYILI C 

Harita Genel Müdürlüğü Subay v 
Sivil Memur 

Kadro 
dereceleri 

1 - 2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 - 1 5 



(3) SAYILI CETVEL 
Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

50 nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen Tapu 
Kadastro personeli ile 766 sayılı Kanunun 75 nci mad
desinde yazılı tapulama hâkimi ve diğer personel 

a) Tapulama hâkimleri 
b) Grup kontrol başmühendis ve mühendis, müdürler, 

mühendisler, harita uzmanları 

c) Tapu fen amir ve memurları, nirengi ve nirengi 
poligon arazi ekip şefi, nirengi grup ve ekip amiri, 
teknisyenler, kontrol memurları, fen amir ve me
murları, tapu azalan, posta tapu memurları 

ç) Teknisyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve 
diğer memur ve daimi hizmetliler (şoförler dahil) 

d) Yardımcı sınıf personeli 

50 nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar : 
a) Kadro dereceleri 4 olanlar 

90 

85 

80 

60 
45 

75 

b) Kadro dereceleri 5 olanlar 
c) Kadro dereceleri 6 olanlar 
d) Kadro dereceleri 7 olanlar 
e) Kadro dereceleri 8 olanla 
f) Kadro dereceleri 9 olanlar 

g) Kadro dereceleri 10 olanla 
h) Kadro dereceleri 11 ve dah 

50 nci maddenin 5 numaralı b 
a) Kadro dereceleri 2 olanlar 
b) Kadro dereceleri 3 olanlar 
c) Kadro dereceleri 4 olanlar 
d) Kadro dereceleri 5 olanlar 

e) Kadro dereceleri 6 olanlar 
f) Kadro dereceleri 7 olanlar 
g) Kadro dereceleri 8 olanlar 
h) Kadro dereceleri 9 olanlar 
i) Kadro dereceleri 10 ve dah 



T - Cetveli 
(Kunımlann Satın Alacaktan Taşıtlann Ortalama 

Satınalma Bedellerini Gösterir Cetvel) 



— T/2 — 

Sıra No. Taşıtın cinsi 

1—a Binek tenezzüh şasi 
(*) 1—b Binek tenezzüh şasi 

2 Binek tenezzüh şasi (Küçük tip) 
3 Binek tenezzüh şasi (Trafik için) 
4 Binek tenezzüh şasi (Küçük tip trafik için) 
5 Station Wagon tenezzüh şasi 
6 Station Wagon tenezzüh şasi (Küçük tip) 
7 Arazi binek 4 kişilik (Yerli montaj) 

8 Arazi binek 4 kişilik (Komple ithal) 
9 Arazi binek 6 'kişilik: (Yerli montaj) 

10 Arazi binek 6 kişilik (Komle ithal) 
İ t Kaptıkaçtı şehir içi hizmetleri için 
12 Kaptıkaçtı şehir dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
13 Kaptıkaçtı şehir dışı hizmetleri için (Komple ithal) 
14 Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
15 Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için (Komple ithal) 
16 Pick - Up şehir içi hizmetleri için (3 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 veya 40 kişilik) 
24 Otobüs (en az 40 kişilik veya 36 kişilik) 
25 Otobüs (en az 20 kişilik) 
26 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 3 501 kg. 
27 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı 7 500 kg. 
28 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı 9 000 kg. 
29 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 12 000 kg, 
30 Ambulans şehir içi hizmetleri için 

Diferansiy 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 'X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

< 2 - 6 X 
4 X 
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Sıra No. Taşıtın cinsi 

31 Ambulans şehir dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
32 Ambulans şehir dışı hizmetleri için (Komple ithal) 
33 Ambulans arazi hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
34 Ambulans arazi hizmetleri için (Komple ithal) 
35 Ambulans (Kar tipi paletli) 
36 Şehir dışı Pick - Up (Cenaze arabası yapılmak üzere) 
37 Motosiklet 60 - 100 cc. lük 
38 Motosiklet 100 - 200 cc. lik 

39 Motosiklet 200 - 250 cc. lik 
40 Motosiklet 600 cc. lik (sepetsiz) 
41 Motosiklet 600 cc. lik (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 azami fiyatlarda bu yıl içinde değişiklik yapmaya Ma liye Bakanlığı yetkilidir. 





0 

0 

I 

• • •W*! 
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R — CETVELİ 

110 — PERSONEL GİDERLERİ : 

110 — AYLIKLAR : 

a) İlgili mevzuatına göre ödenecek Devlet memurları aylıkları, askeri 
personel aylıkları, öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları aylıkları; 

— Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanla
rın ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 

— 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunun 78 nci maddesi ile değişik 
geçici 5 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 

—Kadroya müstenit vekâlet ücretleri ile kanuni aylığın «asgari ücret» 
seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar; 

b) Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin (D) fıkrasıyle 35 nci maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 ncu mad
deleri gereğince TC. Emekli Sandığına (1301 sayılı Kanunun ek 4 ncü 
maddesi hükmü dikkate alınarak) yapılacak ödemeler, 

c) Gösterge üstü ödemeler : Müktesep haktan sayılan (1 000) üstü gös
terge karşılıkları ve kanunları gereğince gösterge rakamlarına eklenecek 
50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, ve 600 ek gösterge karşılıkları; 

d) Emsal farkları : Yabancı memleketlerde çalışan Devlet memurları 
ve askeri personelin aylık emsal farkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

120 — SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ : 

a) Sözleşme ile istihdam edilecek personelin sözleşmeler çerçevesinde 
ödenecek ücretler, yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimizde istihdam edi
lecek yabancı uyrukluların ücretleri ile sözleşmeler ve mahalli mevzuat 
ile örf ve adet gereğince yapılacak her türlü ödemeler ve intibakı yapı
lamayan Türk uyruklu personelin (ilgili mevzuatına göre intibakları 
yapılıncaya kadar) ücretleri^ 

b) NATO projesi ile ilgili 
sına istinaden Bakanlar Kur 
nelin sözleşme ücretleri ile 
teknik personelin ücretleri 
türlü ödemeler (karşılığı NA 

c) Yabancı uzman ve yard 
ücretler ve ücret dışı her türlü 
d) Mevzuatı gereğince So 
ve kesenek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

Ancak, sözleşme ile istihdam 
yardımcılarının mevzuata m 
istihkakları Maliye Bakanlığ 
talaası alınmak suretiyle Bak 
MİT'in sözleşmeli olarak ist 
türlü istihkakları Barbakan t 

İŞÇİ ÜCRETLERİ : 

İş Kanunu kapsamına giren 
aylık ücretleri, ek ödemeler; 
ları gereğince mevzuata uygu 
ve nakdi yardımlar, huzur, 
seyyar görev tazminatları, 
Mevzuatı gereğince Sosyal 
kesenek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

SOSYAL YARDIMLAR : 

a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 
c) Ölüm yardımı, 



d) Yakacak yardımı : 27.10.1977 tarih ve 7/13985 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararına ek olaralk yayınlanan «Yakacak Yardımı Yönetmeliği» ne 
göre yapılacak ödemeler, 

e) Giyecek yardımı : 31.10.1972 tarih ve 7/5314 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararına ek olarak yayınlanan «Devlet Memurlarına Yapılacak 
Giyecek Yardımı Yönetmeliği» ile bu yönetmeliğin ek ve değişiklikle
rine göre yapılacak yardımlar ile satınalma, yaptırma, diktirme gider
leri ve bunlara ilişkin her türlü giderler, 

f) Yiyecek yardımı : İlgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre 
ödenecek yiyecek yardımı, 

g) Diğer yardımlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

a) Huzur ücreti : Vergi kanunları gereğince kurulacak komisyonların, 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunun, 261 sayılı Kanuna müsteni
den ittihaz olunan 5.12.1963 gün ve 6/2453 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı gereğince kurulacak komisyonların, 2613 sayılı Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanunu gereğince kurulan kadastro komisyonlarının 
memur ve memur olmayan üyelerinin huzur hakları; satış, artırma ve 
eksiltme komisyonlarında bulunacak ve seçimle gelecek belediye azala
rının huzur ücretleri; gayri muvazzaf komisyon üyelerinin yol masraf
ları; 644 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine istinaden kurulacak sınav 
komisyonuna teşekkül dışından katılacak komisyon üyelerinin yol mas
rafları; huzur ücretleri ve 1050 sayılı Kanunun 132 nci, 1630 sayılı 
Kanunun 58 nci maddesine göre ödenecek ücretler, Kültür Bakanlığınca, 
onayla kurulan yayın kurullarına, Bakanlık dışından katılacaklara, Ba
kanlıkça, çıkarılacak bir yönetmelik çerçevesinde ödenen huzur ücret
leri, 

b) Fazla çalışma ücretleri : «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 
me işleminde çalışan mamurlar 
ücretler; 
d) Konferans ücreti : Bütçe K 
cek konferans ücretleri, Yayku 
e) Ek ders görevi ücreti : Me 
ek ders ücreti, Karadeniz Tekn 
gelen öğretim üyelerinin, mevz 
uçak bilet bedelleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

160 — TAZMİNATLAR VE ÖDÜLL 

a) İş riski, iş güçlüğü ve temin 
göre ödenecek iş riski, iş güçlüğ 
sorumluluk zammı, 

b) Hizmeteri tazminatı : 182 
daki Kanununa göre ödenecek 
c) Tayın bedeli : Kanunlarına 
ve tesmiye bedelleriyle sivil per 
d) Özel kanunlar gereğince ö 
uyarınca ödenecek sıkıyönetim 
adam ve dalış tazminatı ve d 
minatlar. 
(641 sayılı Döner Sermaye Ka 
natları dahil) 

e) TBMM üyeleri yolluk tazmin 
f) Ek görev tazminatları, 
g) 1765 sayılı Kanunun, 1991 
şik 16 nci maddesinin 2 nci fık 
h) Diğer tazminatlar, 
i) Devlet lisan sınavı ödülü, 
j) Ödül : 657 sayılı Devlet M 

gereğince çıkarılacak tüzük yür 



— R 

göre yapılacak ödemeler ile 926 saydı Kanunun 202 ve 240 ncı madde
lerine göre çıkarılan tüzükler gereğince yapılacak ödemeler, 
k) Diğer ödüller, 
Bu kalemden karşılanır. 

170 — ÖDENEKLER : 

a) Cumhurbaşkanı ödenekleri, 
b) Senato, Millet Meclisi Başkam ödenekleri, 
c) Senato, Millet Meclisi Başkanlık Divanı temsil ödenekleri, 
d) Başbakan, Devlet Bakanı, Bakan ve Genelkurmay Başkanı ödeneği, 
e) Senato, Millet Meclisi üyeleri ödenökleri, 
f) Yargı ödeneği, 

g) Konut ödeneği, 
h) Mahrumiyet yeri ödeneği, 
i) Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği ile hizmet ödeneği : 1765 sayılı 
Üniversiteler Personel Kanununun 15 nci maddesi ve Bütçe Kanununun 
ilgili maddesi gereğince ödenecek «kuruluş ve gelişme güçlüğü» ödeneği 
ile «hizmet ödeneği», 
j) 1765 sayılı Kanunun, 1991 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile 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 cezane giderleri : İlgili yönetmeliğine göre öde
necek her türlü giderler ile ilgili mevzuatı gerektirdiği takdirde kurum
larınca satın alınacak ilaç ve gereç giderleri; 2490 sayılı Kanun gere
ğince ihale yapılan eczanelere yapılacak ödemeler, 211 sayılı Kanun 
gereğince şehit olan Silahlı Kuvvetler personelinin kabir yaptırma gi
derleri, 
b) Tedavi yolluğu : Özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen 
esaslara göre ödenecek olan tedavi yolluğu, 
Bu kalemden karşılanır. 

DİĞER PERSONEL GİDER 

a) Harçlıklar : Parasız yatıl 
harçlıklar ile yükseköğretim 
ilgili olarak düzenlenen her tü 
lantı ve gezilere katılacak öğ 
ciler için (30) lirayı geçmem 
dığı, kayıt, harç ve aidat giderle 

b) Er ve erbaş harçlıkları : 
ları ile munzam harçlıkları, 
c) Staj ve öğrenim giderleri 
giderleri, staj ve öğrenimle 
Kanun gereğince dış ülkeler 
sayılı Kanunla eklenen ek ge 
burssuz olarak yurt dışına g 
arasındaki farklar (657 sayılı 
Milli Savunma Bakanlığının 
ve diğer öğrenim giderleri, 
kurumlarda öğrencilerin yapa 
netmeliğinin 13 ncü maddesi 
memur olmayan (Sivil öğren 
giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

YOLLUKLAR : 

YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV 

a) Cumhurbaşkanı seyahat g 
desi gereğince Cumhurbaşkan 
sında yapılan tüm harcamalar, 

b) Yurt içi geçici görev yol 
yahat ve oturmalarda ((Geçic 
kararname ve yönetmelikler 
veya mevkufların şevkine me 
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sup olduğu vilayet mıntıkası haricine çıkan jandarma er ve erbaşına 
verilecek yevmiyeler, 
Bu kalemden karşılanır, 

220 — YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU : 

Yurt içi sürekli görev yolluğu : Yurt içinde yapılacak atanmalardaki 
seyahatlerde (Geçici ve daimi personele) 6245 sayılı Kanun, çeşitli ka
rarname ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödemeler ile mahallin
den temin olunamayan kalifiye işçilerin yollukları, 
Bu kalemden karşılanır. 

230 — YOLLUK KARŞILIĞI VERİLEN TAZMİNATLAR : 

Yolluk karşılığı verilen tazminat 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi 
gereğince ödenecek tazminatlarla aynı Kanunun 49 ncu maddesi gere
ğince belediye hudutları dışında seyyar olarak vazife görenlere öden
mesi gereken tazminatlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

240 — YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI : 

a) Cumhurbaşkanı ve Başbakan yurt dışı seyahat giderleri, 
b) Yurt dışı geçici görev yolluğu : Yurt dışına ve yurt dışında yapı
lacak geçici seyahat ve atamalarda 6245 sayılı Kanun, çeşitli kararname 
ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır. 

250 — YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI : 

Yurt dışı sürekli görev yolluğu : Yurt dışına ve yurt dışındaki atanma
larda 6245 saîalı Kanun, çeşitli kararname ve yönetmelikler gereğince 
yapılacak ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır. 
(Yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri, ça
lışma veya toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere iştirak gibi 
ödemeler ile dış seyahat harcamaları, vergisi de ilgisine göre 240 ve 250 
nci harcama kaleminden karşılanır.) 

TAHLİYE GİDERLERİ : 

Özel şartlarda ve olağanüstü dur 
matı gereği, dış ülkelerdeki memu 
leri ile birlikte görev yaptıkları ü 
ler bu kalemden karşılanır. Bu 
içinde diğer kalemlere aktarılamaz. 

HİZMET ALIMLARI : 

MÜŞAVİR FİRMA VEYA KİŞİL 

a) Proje yarışma ödülü : Yarışm 
nucunda önceden tayin olan bede 
b) Proje düzenleme giderleri : K 
daki kişilere hazırlattıkları proje b 
zırlanması zorunlu olan programla 
lama Teşkilatının 91 ve 340 sayılı 
şında yaptıracağı araştırma, incelem 
tirdiği her türlü giderler ile 1978 
nasyonu ve izlenmesine dair Baka 
gereğince idareyi ve idari metotla 
kurulacak komisyonlar ve hüküme 
Kuruluna devlet memurları dışınd 
rulu Kararı ile tespit edilecek mi 
c) Bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve 
lirkişi ve ekspertiz ücretleri (Adl 
ilişkin giderler dahil) haczedilen ta 
intikal eden kıymetlerin değer, biçm 
d) Harita yapım giderleri : 203 s 
yapım işlerinin gerektirdiği her tü 
e) İhale yolu ile yapılan tarımsal 
pılan tarımsal mücadele işleri ile 
f) Devlet malı dış temsilcilik bina 
örf ve adetler gereğince uzman f 
sözleşmeleri gereğince yapılacak öde 



g) Devlet malı gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

320 — ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

a) Telefon giderleri : Telefon ücret ve giderleri, teleks, hat kiralama, 
telefon tesis ve nakil giderleri ile abone giderleri, 

b) Posta - telgraf giderleri : Posta - telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

330 _ TAŞIMA GİDERLERİ : 

a) Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen taşıma gi
derleri dışındaki (Taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderleri dahil) taşıma 
giderleri ile bunlara ilişkin giderleri (konaklama, barındırma, ardiye, 
ıkanal geçiş ve liman giderleri dahil), 

b) Sonunda muayene kaydiyle 3 aydan fazla istirahat ve hava değişimi 
alan er ve erbapların muayeneye sevk ve gerektiğinde tekrar memleketine 
gönderilmesi halinde geçecek günler için mahalli rayice göre verilecek 
konaklama ve nakit giderleri; celp ve terhis er ve erbaşının mahalli ra
yice göre verilecek konaklama ve nakil giderleri, Ikıta intikalleri ve 
buna ilişkin konaklama, barındırma giderleri ile kaçak eşya ve hayvan
ların taşıma, bakım ve korunma giderleri; para taşıma giderleri, araba 
vapuru ve köprü geçiş ücretleri; şehir içi otobüs ücretleri; fakir hasta, 
cüzzamlı, akıl hastalarının yol paraları, 
Bu kalemden karşılanır. 

340 — TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER : 

a) İlan : Her türlü ilan ve reklam giderleri, 
b) Sigorta giderleri : Diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine iliş
kin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet emvalinin sigorta 
edilmemesi esastır, 
Ancak, 

aa) Yanıcı, patlayıcı maddeler 
linin sigorta giderleri, 
bb) Dış ülkelerdeki Devlet m 
eşyanın ve kira ile tutulan bina 
yeti varsa kiralık binanın, Tü 
lan yerlerde organizatör şirket 
muşsa söz konusu yerlerin sigorta 
cc) Dış kuruluşlarla ilgili olar 
dd) Evrakı müsbitelerine göre 
navlun giderleri, 
c) Komisyon, 
d) Kovuşturma giderleri : Su 
doktorların yol giderleri, yol 
ve yol giderleri; ekspertiz gide 
masrafları; suçun açığa çıkarılm 
ğer yere yollanma giderleri; m 
giderleri, adlî müzaheret gider 
gereğince savcılar tarafından açı 
ve başka kanunlar gereğince ha 
diliğinden görmeye ve yapmaya 
leri; nezaret altında bulundurul 
lenler, sınır dışına çıkarılacak 
edilecek yabancıların ve 3236 
rıyla başka mahallere nakledilec 
Kanun gereğince alınan tedbir 
tahsili ile ilgili giderler, 
e) Diğer tarifeye bağlı ödeme 
radyo, televizyon, abone ücretleri 
Bu kalemden karşılanır. 

— KİRALAR : 

a) Gayrimenkul kiralan : 
Taşınır ve taşınmaz malların ki 
ve ekleri gereğince makamların 



ralari; büyükelçilik, elçilik, daimi delegelik, askeri temsilcilik, ate-
şelik, yardımcı delegelik ve başkonsolosluk ikametgâh karşılığı 
ve otel kiralan; büyükelçilik ve elçiliklerin nezdinde akredite bulun
dukları Devlet hükümetleri ile birlikte yazlığa taşınmaları halinde 
muvakkaten tutulacak bilumum otel, garaj ve eşya kiraları; ev 
sahibi tarafından yaptırüıp da bina bedeline ilave edilen tamirat be
delleri, tutulacak binalar için verilecek komisyon, tellaliye ve belediye 
vergi, resimleri; dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda mahalli tea
müllere göre devir, tazminat ve garanti bedeli gibi ödemeler; Amerikan 
Askeri Heyeti Başkanı ile kara, hava, deniz grup başkanının ikametleri 
için Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı veya mobilyasız olarak ki
ralanacak binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer 
giderleri, Dışişleri Bakanlığı kadrolarından atanan elçi, müsteşarlara, 
1 nci sınıf ortaelçi unvanına haiz daimi temsilci yardımcılarına ve ken
dilerine 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 Bakanlık
larına verilen kadrolardan atanan ve kendilerine birinci sınıf ortaelçi 
payesi verilen en az 2 nci dereceye haiz daimi temsilci yardımcılarına, 
hizmetin icapları gerektiriyorsa Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının mu
tabakatı ile tahsis edilen ikametgâh kiraları, 
Sürekli görevle yurt dışında bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi 
personelin Misyon Şefi tarafından temsil yönü ve nitelikleri dikkate alı
narak teklif edilen ve ilgili Bakanlıkça onaylanan konutlarının kirala
rının, memurun eline geçen net maaşının 1/4 nispetini aşması halinde, 
1/4 nispeti ile bu nispeti aşan miktarın 1/5'i memur tarafından öden
mek ve memur maaşından ayrıca kesinti yapılmamak kaydıyla geri 
kalan miktarı; 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği konutu kirası; (Konutun diğer 
masrafları bütçesinin ilgili kalemlerinden) 
b) Makine, alet ve taşıt kiraları; makine, alet ve taşıt kiraları ile söz
leşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler ve anten direği kirası; 
c) Nükleer yakıt kirası; 

d) Devletin yurt dışında müşter 
mizlik, aydınlatma, ısıtma, kapıc 
ayrılmaması halinde, 
Bu kalemden karşılanır. 

360 —MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞ 

a) Taşıt onarımı : Taşıtların işle 
lik ücretleri, onarım malzemeler 
b) Makine ve teçhizat onarımla 
şınabilen makine ve teçhizatın 10 
rım malzemeleri, yedek parçalar 
esseselere ödenecek yıllık bakım 
diğer giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

370 — BİNA KÜÇÜK ONARIMI : 

Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz 
(Mazbut vakıflara ait akar ve ha 
kiralanan binalar ve taşınmaz ma 
yan tarafından karşılanması mu 
kadar küçük onarımları, 

Bahis konusu taşınmaz malların 
likte yapılacak kanalizasyon, boy 
elektrik, su ve ısıtma tesisatının 
landırma ve klima gibi tesislerin 
tirdiği bina tadil ve onarımları, 

Noter senedi ile kullanma hakkı 
maz malların getirebileceği kira 
Jandarma Genel Komutanlığına m 
kadar yeni yapım giderleri, 
Bina küçük onarımına ilişkin he 
giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 



380 — 1050 SAYILI YASANIN 48 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILA
CAK GİDERLER : 

a) Beyiye aidatı, 
b) Nispeti kanunlarla belirtilen ikramiye ve mükâfatlar, 
ç) Mahkeme harçları ve giderleri : Adli, idari ve mali kaza dolayısıyla 
yapılacak gider ve ödemeler ile bu kazalar dolayısıyla ödenecek harç 
ve vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, icra kavuşturmala-
rıyla sonuçlanan davalardan ilan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenen 
her türlü giderler, Hufkuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası ile diğer hükümler gereğince mahkemelerce 
resen tetkik ve tahkikine lüzum görülen hususların gerektirdiği giderler, 

d) Bina Ve arazi vergileri : Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bina ve 
arazi vergileri ile geçmiş yıllardan tahakkuk edip de ödenmeyen bina 
ve arazi vergileri, 
Bu kalemden (karşılanır. 

(1050 sayılı Yasanın 48 nci maddesinin (c) ve (v) fıkraları bu kalemden 
karşılanmaz.) 

390 — DİĞER HİZMET ALIMLARI : 

a) Telif, tercüme, patent hakları, kayıt yenileme ücret ve giderleri : 
Telif, tercüme haklarının satınalınma ve kiralama ücretleri, patent hak
ları ve fikir, sanat, teknik eserleri tercüme bedellerinin (Subay ve astsu
baylara da) ödenmesi ve buna ilişkin diğer giderler; Dışişleri Bakanlı
ğınca uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik münasebetlerle ilgili ola
rak memleketimizin bilim kurumları veya dış ülkeler bilim kurumla
rıyla, tanınmış ilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı dillerde 
doğrudan doğruya veya işbirliği halinde yapılacak yayın masraflarına 
katılma giderleri, fevkalade ve zaruri hallerde kayıtların yenilenmesi ve 
Türkçeleştirilmesi, inceleme, derlemeler için memur olmayan kişilere 
ödenecek hizmet bedelleri, 

b) Vizite ücretleri : Kadrolu doktoru ve veteriner hekimi olmayan 
yerlerde vizite ücretleri, 

c) Geçici hizmet ücretleri : 
yer aciliyeti dolayısıyla belirli 
sayılı Devlet Personel Kanunun 
ve işçi kapsamına giremeyen k 
yım, propaganda ve anketlerd 
mahalli servis personeline team 
ve teberrular, gelenekleri ve 
luluk duyulan tercüman, mi 
bedel veya istihkakları ve benz 
ların yapılacağı yerlerin yönet 
nele bu müsabakalar için öden 
ve yurt dışında yapılacak her 
bunların hazırlık çalışmalarına 
nör, masör, doktor, müşahit, 
yardımcılarının, sporcuların, iş 

, göre ödenecek istihkakları ve be 

Devlet hudut işaretleri giderler 
su tesisatı yaptırma, hamam, 
kalaylama, yatak atma, çayır b 
velik, zeytinlik bakım ücretleri 

d) Aidatlar : Kurumlarını yar 
rolu personelin kanunen zorun 
ile özel kanunları gereğince öd 
derleri, 

e) Kurslara iştirak giderleri : 
açılan kurs ve seminer masraf 

f) Haber alma giderleri, 

g) Hazineye intikal eden kıym 
gerekli olduğu halde diğer 
giderleri, 

Bu kalemden karşılanır. 



400 — TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI : 

410 — KIRTASİYE VE BENZERİ EMTİA ALIMLARI İLE BASKI VE 
YAYIN GİDERLERİ : 

a) Kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri alım ve giderleri : Hizmetin 
gerektirdiği kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri mal ve malzemelerin 
alım bedelleri ile büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim malzemesi 
alımları ve basılı kâğıt ve defterlerinin alım ve yapımı ile bunlara iliş
kin diğer giderler. 
b) Yayın alımları : Hizmete mahsus yayınlar ile 2527 sayılı Basma
yazı ve Resimleri Derleme Kanununda sayılan basmayazı ve resimlerle 
yabancı ülkelerden yurda sokulan aynı nitelikteki basmayazı ve resim
leri satın almaya ilişkin diğer giderler, 
c) Baskı ve cilt giderleri : Hizmetin gerektirdiği her nevi baskı işleri 
ile cilt giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

420 — YAKACAK ALIMLARI : 

Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıt
ların satın alma bedelleri ile bunlara ilişkin (istif - bakım, muhafaza ve 
dağıtım dahil) giderleri bu kalemden karşılanır. Hükümet konakların
da ikamet eden bakanlık ve idarelerin yakacak alımları ve giderleri ter
tiplerine konulan ödenekleri Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

430 — AKARYAKIT VE YAĞ GİDERLERİ : 

Makine ve taşıtların işletilmesiyle ilgili madde alımları (işletme ile il
gili kimyevi maddeler dahil) bu kalemden karşılannır. 

440 — ELEKTRİK - SU VE HAVAGAZI GİDERLERİ : 

Her türlü aydınlatma, soğutma bedelleri ile, aydınlatmaya, ışıklandır
maya ve havalandırmaya zorunlu ve yararlı her türlü madde, eşya mal
zeme alımları ile su temizleme kimyevi maddeleri, içme ve kullanma su 
bedelleri, çalıştırıcı kuvvet olarak elektrik bedelleri ve bunlara ilişkin 
giderler bu kalemden karşılanır. 

450 — YİYECEK VE YEM ALIMLARI 

Kanunla tespit edilen istihkak ma 
tutulan ikmal maddeleri bedelleri b 
türlü ikmal madde ve vasıtaların 
her türlü (depolama, bakım, onar 
hil) giderler : Sıhhati bozucu ve 
tor raporu ile sabit olan yatırıml 
bul edilen görevlerde bilfiil çalışan 
ları ile bunlara ilişkin her türlü ( 
dağıtım ve pişirme dahil) giderle 
mutfak ve yemekhane levazımatı, 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, (Jand 
olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, h 
dı ile üç aya kadar (üç ay dahil) 
erbaşın, askeri öğrencilerin iaşe b 
şın muayeneye şevki gerektiğinde 
halinde geçecek günler için verilec 
er ve erbaşının iaşe ve ibate bedelle 
ve kazandan beslenmeyen jandarm 
na göre Bakanlar Kurulunca tesbit e 
Bu kalemden karşılanır. 
657 sayılı Kanunun 212 nci mad 
hükümleri saklıdır. 

460 — ÖZEL MALZEME ALIMLARI : 

a) Giyim - Kuşam alımları ve gide 
zük, yönetmelik ve kararnameleri g 
Kişilerin giyim ve kuşam ve hayva 
mal madde ve vasıtalarının satın al 
lara ilişkin her türlü (Depolama, b 
dahil) giderler, yalnızca askeri ihti 
Silâhlı Küvetler kuruluşunda bulun 
do ve boru takımları ve benzeri te 



jZimatı için gerekli ikmal madde ve vasıtalarının satın alınmaları, üretim
leri ve yapımları giderleri ile bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım 
ve onarım, muhafaza ve dağıtım dahil) giderleri, 
Sıhhati bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile 
tespit olunan yatırım dışındaki işlerden bakanlığınca kabul edilen görev
lerde bilfiil çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler, 
b) Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : Her cins ve çeşit hayvan 
alım, muhafaza, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bunlara ilişkin her türlü 
giderleri; özel ve tüzel kişilere ait hayvanların her çeşit tazmin ve taviz 
bedelleri; hizmette kullanılan hayvanların Özel ve tüzel kişilere karşı iş
leyecekleri zararlar karşılığı verilecek tazminatlar; hayvanları yoketme, 
gömme giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler, 
c) Temrinlik malzeme alımı: Temrinlik malzeme ile ilgili her türlü gi
derler, 
d) Diğer özel malzeme alımları : Spor araçları ve gereçleri ile hizmetin 
özelliği gerektirdiği halde (R) cetveline göre diğer harcama kalemlerin
den alınamayan malzeme alım ve giderleri, 
e) Tedhiş ve sabotaj hareketlerine karşı koruma giderleri : Yabancı 
ülkelerdeki temsilciliklerimiz ve bu temsilciliklerde görevli memurların 
tedhiş ve sabotaj hareketlerine karşı güvenliklerini sağlıyacak tedbirlerle 
ilgili harcamalar, karşılıklılık koşulu ile Türkiye'deki yabancı diplomatik 
temsilciliklerle konsolosluklarına ve bunların mensuplarına ve Türkiye'nin 
yabancı memleketlerdeki diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları 
mensuplarına tedhiş ve sabotaj eylemlerinden doğacak zararların gide
rilmesi için güvenlik malkamlarının raporlarına istinaden ödenecek 
tazminatlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

470 — SAVUNMANIN GEREKTİRDİĞİ ALIM VE GİDERLER : 
a) Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 
aa) Silâhlı Kuvvetlerin savaş gücünün devamını artırmak maksadıyla 
gerekli her türlü harp tesislerini (Elektronik, radar, muhabere, radyolink 
sistemleri, tesisleri dahil) kurma, tevsii ve cihazlarının konulacağı yer üs
tü, yer altı mahallerin inşa, bakım ve onarımları; her türlü ikmal madde
leri tedarik, depolama, muhafaza, bakım ve dağıtım giderleri ile bunlara 

ilişkin (çimento, demir, kereste) 
taşınmaz (silâh, gemi, uçak, hel 
bi) harp, silah, araç ve gereçl 
mir giderleri; 
bb) Çeşitli kurumların Silahlı K 
şılığı ödenecek giderler, 
cc) Bütün savaş gereçlerinin ö 
rarlar için verilecek tazminatlar 
leri zararlar dahil) 
dd) Savaş stoklarının gerektir 
ile bunlara ilişkin bütün giderler 
ee) Uçaklarla ilgili malzeme 
fabrika seviyesi bakımlarında 
leri, fotokopi, kart, teyp ile 
keşif, resimhane ihtiyacı ve sey 
ve teçhizatın alım, yapım, tanz 
larının gerektirdiği giderler; 
ff) Tahkimatla ilgili engellem 
tesislerine ve cephaneliklerine a 
yapım giderleri; 
gg) Silahlı Kuvvetlerin eğitim 
lahlarla yapacakları atışlarda 
yapım, bakım, onarım malzem 
yeti ile ilgili diğer giderler, 
237 sayılı Kanuna göre daire h 
otobüs ve makam otoları savaş 
MİT ihtiyaçları için yurt içi ve 
rımı ve bakım giderleri; 
hh) Silahlı Kuvvetlere gerek m 
dımlardan sağlanan TOW gü 
içinde yapılamayan beşinci ka 
yurt dışında sözleşmeleri gereğ 
Supply Agency) teşkilatında y 
tevsii ve idari masraflarına ka 



fabrika bakım ve onarım masrafları, bu silahın sahra bakımları ile 
ilgili olarak NAMSA aracılığı ile yurt dışında yaptırılacak eğitim mas
raflarına katılma payları; FMS (Foreing Military Sales), YAS (Yabancı 
askeri satışlar) kredilerine ait anapara ve faiz kredileri, 
b) Ani hareket, yeniden teşkilatlanma ve intikallerle askeri hazırlık
ların gerektirdiği alım ve giderler; yiyecek, yem, yakacak, giyim, kuşam, 
savaş gereçleri, savaş stokları alım ve giderleri; taşıma ve haberleşme 
giderleri; bina, makine, teçhizat onarımları, 
c) Manevra ve tatbikat alım ve giderleri : Manevra ve tatbikatla ilgili 
alım ve giderler, 
d) 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler; 7126 
sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin ge
rektirdiği giderler; 
e) İçişleri Bakanlığı bütçesinin 114-03-1-001-470 harcama kalemin
den yukarki «d» bendindeki giderler ile 7126 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi ve 6/3150 sayılı tüzüğün 44 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına göre 
konulan giderler; aym Kanunun 5 nci maddesinin gerektirdiği giderler; 
sığınak, bakım, muhafaza ve onarım giderleri; 
Bu kalemden karşılanır. 

480 — TEMSİL - AĞIRLAMA - TÖREN - FUAR - VE TANITMA GİDER
LERİ : 
a) Temsil, ağırlama ve tören giderleri : Makam sahibinin takdiri esas 
olmak suretiyle temsilin gerektirdiği her türlü giderler. 
İlgili yönetmeliğine göre yetkililerce yapılacak görevle ilgili temsil gi
derleri ve cenaze törenleri için Türk Eğitim Vakfından kiralanan madeni 
çelenklerin kira bedelleri, 
Geleneklerin zorunlu kıldığı ve zaruretlerin icabettirdiği ahvalde, proto
kole dahil askeri ve mülki amirlerin ziyaretlerinde verilecek ziyafet 
giderleri ile yabancı temsilciler ve misafirlerin geleneklere ve davetin 
şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konuklanmalarının ve bu işlerle 
ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle verilecek ziyafet, hediye, çiçek, 
bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderler, 
Dışişlerinde, icabında yetkililerin eşleri tarafından; gelecek resmi ya
bancı misafirlere verilecek ziyafet giderleri; Protokol Genel Müdürlü

ğünce yabancı misafirler için haz 
merasimin icabettirdiği giderler v 
kumanyalar; misafirlerin yurdum 
fazaları için vazifelendirilenlere yap 
Devlet ricalinin dış memleketlere 
yeler ile bunların yollanması ile ilgil 

Misafirlerin ikametlerine tahsis 
görülecek onarım, tefriş ve diğer 
met ve ağırlanmasına tahsis edile 
milli gün ve bayramlarda yapılm 
derler, Dumlupınar, Çanakkale, 
renleri ile Silahlı Kuvvetler, üniv 
giderler, 

Makamın gerektirdiği temsil ağırl 
spor faaliyetlerine kısa süreli ko 
lantılara ilişkin karşılama, ağırlam 
Yurdumuza davet edilmelerinde 
basın, radyo ve televizyon organla 
ağırlama, konutlama ve gezi gider 
ve dönüş bilet ücretleri, 

b) Fuarların diğer giderleri : Yo 
ma kaleminden karşılanması mü 
giderler, 

c) Plan, yıllık program ve bütçe 
giderleri : Yıllık programların ve 
izlenmesi ile ilgili alım ve giderle 
çap ve seviyede tanıtılması ile ilg 
ferans, broşür, radyo, televizyon, 
malzeme giderleri; plan, program 
Bütçe Karma Komisyonu, Millet 
müzakerelerinin izlenmesinde gör 
şında çalışmak zorunda kalan Dev 



kanlığı Personeline Maliye Bakanlığınca tespit edilecek miktar ve esas
lara göre ödenecek gider karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

490 — DİĞER TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI : 

a) Temizlik malzemeleri alımları : Her türlü temizlik ve temizlik mal
zemesi ile bunlara ilişkin giderler, 
b) Bahçe malzemeleri alımları : Bahçe yapım ve bakımında kullanı
lan her nevi madde, malzeme ve hizmetlerin satınalma ve bunlara iliş
kin her türlü giderler, 
c) Sağlık araç, gereç ve ilaç alımları : Sağlıkla ilgili olarak kullanıla
cak her türlü sağlık araç, gereç ve ilaç alımları ve bunlara ilişkin giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

500 — DEMİRBAŞ ALIMLARI : 

510 — BÜRO MALZEMELERİ ALIMLARI : 

Hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan 
eşyalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği büro malzemeleri 
gibi taşman malların alım ve bakımı ile ilgili her türlü giderler bu ka
lemden karşılanır. 

520 — BÖRO MAKİNELERİ ALIMLARI : 

Büro hizmetlerinde kullanılacak daktilo, hesap makinesi gibi çalışmaya 
ilişkin makine alım ve bakımlarına ilişkin her türlü giderler bu kalem
den karşılanır. 

530 — YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ ALIMLARI: 
Yangından korunmanın gerektirdiği malzeme alımları ve her türlü gi
derler. (Başka harcama kalemine bu kalemden ödenek aktarılamaz.) 

590 — DİĞER DEMİRBAŞ ALIMLARI : 

Büro malzemeleri ve makinelerinin dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği 
diğer demirbaş (Askeri ihtiyaçların dışında kalan çamaşır makinesi, kazan, 
karavana, tencere gibi mutfak levazımatı dahil) alım ve bakımlarına 
ilişkin giderler bu kalemden karşılanır. 

MAKİNE, TEÇHİZAT VE T 

TAŞIT ALIMLARI : 

237 sayılı Kanuna göre daire 
otobüs, makam otoları ve ta 
giderleri, şase halinde alınan 
gerektirdiği giderler, hibe yol 
derler, 
Maliye Bakanlığınca kamu se 
sağlanacak taşıtların iktisabı ile 
polama, kontrol muayene gide 
gayret makine parkları, tabii a 
stoklarının teşkil ve tesisi gider 
Bu kalemden karşılanır. 

MAKİNE, TEÇHİZAT ALIM 

Yatırım projeleri ile ilgili olarak 
a) Makine, teçhizat ve bunla 
montaj giderleri ile büyük ona 
b) Jeneratör, porjeksiyon, sin 
telefon santralı gibi makine ve 
lerle ilgili keski, teksir, baskı, 
üretimin artırılması amacına 
makine, alet, cihaz ve sabit tes 
c) Öğretim ve araştırma müe 
atelye, gibi iş ve hizmet yerl 
kuruluşların teknik bakımınd 
makine, alet, cihaz ve sabit tesis 
d) Yeni hizmete giren öğretim 
hizmete giren savaş gemileri 
ihtiyacı, masa, sıra, sandalye, 
için gerekli örtü, dolap ve vit 
karyola, komedin gibi hizmetin 
Bu kalemden karşılanır. 



Geçmiş yıllarda hizmete giren öğretim, çalışma, iş hastane ve araştırma 
yerlerinin (d) fıkrasında belirtilen ihtiyaçları «590 Diğer demirbaş alınv 
lan» harcama kaleminden karşılanır. 
Sanat modelleri satın alınması ve dağıtılması faaliyetindeki ödenek, 
el sanatlarının geliştirilmesi amacıyla Maliye ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlıklarınca tespit olunacak esaslar dahilinde harcanmak üzere 
Türkiye Halk Bankasına ödenebilir. 
e) Esnaf ve kefalet kooperatifleri ve üst kuruluşlarına, Köy İşleri Ba
kanlığı bütçesinde yer alan 113-02-2-002 faaliyetinin 620 kod numaralı 
harcama kalemindeki ödenekten, Maliye, Ticaret ve Köy İşleri bakan
lıklarının müştereken tespit edeceği esaslar dahilinde ödemede bulunulur. 

630 — DIŞ ALIM KREDİLERİ ESKÎ YILLAR MAHSUBATI: 

Bütçe Kanununun konu ile ilgili maddesine göre yapılacak bir mahsup 
işlemi bulunduğu takdirde, daireler yıl içinde bu kalemden mahsup ya
pacaklardır. Bu kalemde yer alan ödenekler sadece mahsup işlemi için 
olup, başka giderlere karşılık tutulamazlar. (Bütçe yapılırken bu kalem 
açılmaz.) 

700 — YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 

710 — YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 

a) İhale yoluyla yaptırılan yapı tesis ve büyük onarım bedeli karşılığı 
olarak mütaahhitlere 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 mütaahhitine iha
lesi mümkün olmayan hallerde emanet usulü ile veya bizzat kuruluş
larca gerçekleştirilen yapı, tesis ve büyük onarımlarla ilgili geçici işçi 
ücretleri, bu işçilerle ilgili olarak mevzuatının gerektirdiği Sosyal Si
gortalar prim ve kesenekleri ile diğer ödemeler, malzeme satın alınması, 
geçici şantiye tesislerinin yapımı ve prefabrik şantiyelerin satın alınma
sına ilişkin giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

3 — 

720 — NATO ENFRASTRÜKTÜRÜN 
GİDERLER : 

730 — 3010 SAYILI KANUN GEREĞİN 

3010 sayılı Kanun gereğince yapıl 
yıl içinde daireler bu kalem altın 
caklardır. (Bütçe yapılırken bu kalem 

800 — DİĞER ÖDEMELER : 

810 — VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

Vergi, resim ve harçlar : Diğer te 
ödenen vergi, resim ve harçlar dı 
otoların işletmeye ilişkin vergi, re 
ve harçları. Hazineye ödenecek 
keme harçları ve giderleri formü 
ile bina ve arazi vergileri hariç) 
Bu kalemden karşılanır. 

820 — DİĞER, ÖDÜL İKRAMİYE VE 

Kanun ve kanuna dayanan tüzük, 
ce, Devlet memurları dışındaki şah 
mükâfat ve verilecek para, hediye 

830 — GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 

a) Örtülü ödenek, 
b) MİT istihbarat ve propaganda 
barat ve propaganda planlarının 
MİT mensuplarının moral ve eğiti 
lar giderleri; teşkilat dışı personel 
ve propagandası bakımından fayd 
karşılıkları; bu konularla ilgili ol 
yayın, fotoğraf ve benzeri her türlü d 
(MİT Kanununda gösterilen hizm 
barat ve propaganda giderlerinden 



- R/ 

hakkında 1050 sayılı Kanunun 204 sayılı Kanunla değişik 77 nci mad
desi hükümleri uygulanır.) 
c) 644 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince yapılacak masraf 
karşılığı : Bu fıkraya ait ödenek (b) fıkrasındaki giderler gibi harcanır, 
d) Gizli haber alma giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

840 — ULUSLARARASI PROFESÖR, UZMAN, MEMUR VE ÖĞRENCİ 
GİDERLERİ : 

4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür anlaş
malarının gerektirdiği giderler, yayın giderleri, milletlerarası kültür ku
rumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri, 
Devletçe öğrenimleri deruhte edilen veya mübadele dolayısıyla yurt 
dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların Türkiye'deki masrafları 
mukabili ikamet ve iaşeleri için yapılacak ödeme ve yardımlarla ince
leme gezileri giderleri bu öğrencilerin her türlü öğrenim giderleri, yurt 
dışına gönderilen elemanların zaruri giderleri karşılığı yapılacak öde
meler (öğrencilerin yollukları dahil), 
Bu kalemden karşılanır. 

850 — KARANTİNAYA ALINMA VE EMNİYET NEZARETİNDE BULUN
DURMA GİDERLERİ : 

Sağlık nedenleriyle karantinaya alınan kişilerle çeşitli nedenlerle 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 polisin görevi icabı 
ilgili kurumlara teslim edilinceye kadar polis nezaretinde kalan çocuk
lar 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 şahsi ikametine mahsus möbleli olarak 
kiralanan binanın kira bedeli. NATO ve CENTO Teşkilatları nezdin-

deki askeri temsilcilik, müşav 
teşkilatı tarafından NATO ve 
çeşit hizmet ve temsil giderle 
talebi üzerine ifa edilen ge 
Kurulu (JUSMMAT) Karar 
muhtelif bölgelerinde görevlen 
teshin, döşeme, demirbaş ve 
bedelleri ve diğer ulaştırma gid 
sözleşmeye göre ödenmesi gerek 
b) NATO ve CENTO asker 
ziyaretlerinde makam sahibini 
metinin gerektirdiği her çeşit gi 
Söz konusu ihtiyaçları karşıla 
olan giderlerden ödenek yok 
rek borca bırakılan miktarlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

TABLO, HEYKEL VE ESKİ 
GİDERLER : 

a) 1710 sayılı Eski Eserler K 
gereğince nispeti kanunlarla b 
ile müzelere alınacak her türlü 
den ödenir. 
b) Kültür Bakanlığının izni 
lerine göre; ilmi bir heyetle, a 
yeraltında bulunan eski eserle 
mimari (kalıntıların yerinde k 
evlerinde ve kamp yerlerinde 
maledilmesinde lüzumlu her 
işletme, bakım ve onarım gi 
türlü ihtiyaç, araç ve gereç 
onarım giderleri; kazıda kul 
işletme, bakım ve onarım gid 
ilişkin alet ve malzemenin alı 



rıta, röleve, hava fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırıl
ması giderleri ile tedat ve numaralama giderleri; arkeolojik sahalar ile 
müze ve ören yerlerinin iç ve dışlarının tanzimi giderleri; taşınır ve 
taşınmaz eski eserlerin tamir ve korunmaları için gerekli her türlü araç 
ve gereçlerle, kimyevi maddelerin alım giderleri; yurt dışı ve yurt içi eski 
eserlerle ilgili sergi giderleri, yurt dışındaki milli anıtlarla mezarlıkların 
korunması için gerekli her türlü giderler. 
cj Devlet Resim - Heykel sergilerinde, usulüne uygun olarak kuruian 
jüri tarafından seçilerek alınması kararlaştırılan resim, tablo ve heykel
ler ile: Bakanlık onayı ile, sanatçılardan, kurum veya kuruluşlardan 
sat m alanacak, yeni yepıimış veya tarihi ve sanat değeri olan her 
türlü resim, tablo, heykel alımları giderleri. 
Bu kalemden ödenir. 

900 — TRANSFERLER : 
910 — YATIRIM PROJELERİNİN KAMULAŞTIRMA VE BİNA SATIN 

ALIMLARI : 
a) Arazi, arsa, bina, fabrika, depo, çiftlik, gemi ve benzeri taşınmaz 
inalların satmalınması için yapılacak ödemeler, 
b) Üzerinde Medeni Kanun ile diğer hükümlere göre aynı haklar 
tesisi için ödenecek bedeller, 
c) Kamulaştırma, satınalnıa, ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin gider
ler; geçici işgalin gerektirdiği giderler ve hasara uğrayan mahsûl taz
minatı ile bunlara ilişkin diğer giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 
(Dış memleketlerde yaptırılacak bina ve onarımların yurt içi ve yurt 
dışı ihalesi ile yurt içi ve yurt dışından satınalınacak her türlü malzeme, 
gereç ve nakliye için 2490 sayılı Kanunun uygulanamadığı hallerde 
Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının muvafakati üzerine 
Bakanlar Kurulundan alınacak karar dairesinde ihale ve mubayaa iş
lemleri yapılabilir.) 

920 — KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ: 
a) İktisadi Devlet Teşekküllerine katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
b) Kamu İktisadi Teşebbüslerine katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
c) Ortaklıklara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 

d) Döner sermayeli kuruluşlara 
e) Diğer kurumlara katılma pay 
Bu kalemden ödenir. 
İKTİSADİ TRANSFERLER VE 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
transferler : Kaynak açığını karş 
İşletmesine, geçmiş ve cari yıl z 
Bankası ve Türk Havayollarına, 
halli idarelerin programlanan pr 
Kanuna göre tesis edilen mahall 
tahsisler için İller Bankasına yap 
ilgili olarak: 
a) İktisadi Devlet Teşekküllerine 
b) Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
c) Hükümetçe alınan tedbirler d 
d) Müdahale alımları ve destekle 
e) Diğer iktisadi transferler ve ya 
Bu kalemden karşılanır. 
MALİ TRANSFERLER : 
a) Katma bütçeli idarelere yapıla 
meler, 
b) Bağımsız bütçeli idarelere yapıl 
c) Özel idarelere yapılacak yardım 
d) Belediyelere yapılacak yardıml 
e) Fonlara katılma paylan ve öd 
lacak selektif kredi fonu, kalkınma 
rak kredilerin yönlendirilmesi mak 
çük esnaf, tarım, turizm ve maden 
farkları) 
f) Katma teşebbüslere katılma pa 
g) Uluslararası kuruluşlara yapıla 
h) İkraz ve avanslarla ilgili ödeme 
i) Diğer mali transferlerle ilgili öd 
j) V/9245 sayılı Kararname gereğ 



ne kurma ve geliştirme Fonuna yapılacak ödemeler, 
k) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kamu finansmanı ile kurul
muş özel şirketlerden, 
A) TÜMOSAN üe ilgili: 

1. Traktör motoru, 
2. Traktör fabrikası (3 adet), 
3. Kamyon 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 ügili : 
1. Otomatik takım tezgâhları, 
2. Ağır takım tezgâhları, 
3. Üniversal takım tezgâhları, 
4. Dişli, 
5. Diğerleri, 

C) TESTAŞ üe ilgili: 
1. Elektronik elemanlar, 
2. Elektronik ev aletleri, 
3. Elektronik sanayi cihazları, 

4. Diğerleri, 

D) TEMSAN ile ügili: 
1. Enerji nakil hattı teçhizatı, 
2. Tel çekme fabrikası, 
3. Su tribünleri, 
4. Buhar tribünleri, 
5. Gaz tribünleri, 
6. Transformatörler, 

7. Derin kuyu pompaları, 
8. Pompalar, 
9. Alternatörler, 

10. Elektrik motorları, 
11. Kazanlar, 
12. Diğerleri. 

E) GERKONSAN ile ilgili : 
1. Çelik kontrüksiyon, 
2. Fabrika içi teçhizatı, 
3. Diğerleri. 

F) TELESAN ile ilgili : 
1. Telekomünikasyon teçhiz 
2. Diğerleri, 

G) TÜTEKS ile ilgili : 
1. Dokuma makineleri fabr 
2. tplik makineleri fabrikas 
3. Diğerleri. 

H) Sanayi ve Teknoloji Ba 
Sanayi yatırımlarına yapılaca 
Bu fonların kıülanışı ile ilgil 
ca bir yönetmelikle tespit edi 
I) Seçim giderleri : Kanunla 
kuUanılacak büro ve malze 
sayılı Kanunun 182 nci ma 
ücret, gündelik ve harcırahlar 
m) Esnaf ve Kefalet Koop 
Bakanlığı bütçesinde yer alan 
ralı harcama kalemindeki öd 
bakanlıklarının müşterek tesp 
lunulur. 

n) Yurt içinde Hazine mülk 
bulunmamakla beraber iştiga 
rası yapılarının gerektiğinde 



donatım işlerinin Kültür Bakanlığının tayin edeceği şekil ve şartlara 
göre yapılma giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

950 _ SOSYAL TRANSFERLER 

a) TC Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : % 1 ek karşılıkları; 1425 
sayılı Kanunun ek 6 ncı 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 ge
çici 9 ve 14 ncü maddesine göre yapılan ödemeler; 2022 sayılı Kanuna 
göre yapılacak ödemeler; TC Emekli Sandığına ilgili mevzuatına göre 
yapılacak diğer ödemeler; 
(Yukarda belirtilen ödemelerle ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince taksite bağlanmış ödemelerle gecikme faizleri gecikmenin 
vuku bulduğu ödemeye ilişkin fıkradan karşılanır.) 
b) TC Emekli Sandığı dışında kalan emekli dul ve yetimlere özel ka
nunları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 

c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları ile ya
zılma, öğretim, tasdikname, imtihan ve diploma harçları ve benzeri 
giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, 
d) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs giderleri, 
e) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin 
burs giderlerine ilişkin ödemeler, 
f) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin ödemeler, 
g) Memur çocuklarına pansiyon ücretlerinden yapılan indirimler kar
şılığı ile ilgili ödemeler, 

h) 6660 sayılı Kanun ger.eğince yurt içi ve dışında yetiştirileceklerin 
tedavi, ders, araç ve enstrüman giderleri; bunlara ilişkin öğretmen, uz
man ve yabancı uzman ücretleri; sanatları ile ilgili olarak kendilerine 
yaptırılacak konser, resital ve sergi giderleri ile yapacakları sanat gös
terilerinde kendilerine refakat edecek sanatkârlara ödenecek ücret 
refakatindekilerle beraber gidecekleri temsil, konser, müze ve galeri ve 

sergiler için ödenecek duhuliye 
lerine ve kendilerine hediyeler; 
gezilerde kendilerine ve refakatin 
Kanunları uyarınca yurt içinde 
katindekilere Harcırah Kanunu h 
ve 350'şer lira aylıkları; yurt dı 
tindekilere gerek harcırah gerek 
cakları memleketlerdeki Türk öğ 
remi ve harcırahlar, 

i) Dernek, birlik, sandık, kurum 
yapılacak ödemeler, 
(Birleşmiş Milletler Türk Derne 
yardımlar Dışişleri Bakanlığı 
ödenir. ) 

j) Memurların öğle yemeğine y 
657 sayılı Devlet Memurları Kan 
çen yönetmelik hazırlanıp bilfiil 
mali yılma kadar uygulandığı üz 
için yapılacak bu yardımlar ilgili 
veya derneğine veya sendika yard 
visi yönetim kurullarına ödemele 
k) Türk Kültür Varlığını Korum 
aa) Türk Kültür Varlığım Koru 
liyetlerle ilgili olarak yaptırılacak 
leri ile fotoğraf, film, dublaj, sut 
yollama giderleri; yabancı mem 
Türk öğrencilerine tahsis edilen 
derleri, 
bb) Dış memleketlerdeki soyd 
ve kültürel teşekküller, Türk ku 
ve kültürü ile ilgili tarihi ve bedi 
men, memur ve personelin ödenm 
giderleri, 



cc) Mezlkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile binaların 
bakım, onarım ve yönetim giderleri; bunların kontrol ve teftişi için 
görevlendirileceklerin yolluk ve zaruri giderleri, 
dd) Türk dil ve kültürünü dış memleketlerde tanıtmak amacı ile fay
dalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel kişilere ve ya
bancı ülkelerdeki Türk kültür kurumu ve derneklerine yapılması uygun 
görülecek yardımlar, 
ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde veya Tür
kiye'de tahsil ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere yapılacak 
yardımlar, 
ff) Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma konusu 
ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının önceden 
yazılı muvafakati alınmak suretiyle alakalı diğer daire ve kurumlarca 
memleketimize davet olunacak kimselerin yolluk ve zaruri giderleri, 
gg) Türk kültür ve sanatını tanıtma ve yayma amacı ile konferanslar, 
konserler, temsiller vermök ve folklor gösterilerinde bulunmak, Türk 
sanat eserlerine ait sergiler açmak üzere bu işleri ehli oldukları ve mem
leketimizi yurt dışında bihakkın temsil edebilecekleri sabit olan şahıs 
ve toplulukların yolluk ve ücretleri ve davet suretiyle yabancı memle
ketlere gitmeleri Dışişleri Bakanlığınca uygun görülecek profesör, öğ-
ertmen ve çeşitli sanat ve kültür kurumları mensuplarının davet edenler 
tarafından ödenmeyen yolluk ve zaruri giderleri; 

hh) Türk; kültür ve sanatını tanıtmak üzere yabancı memleketlerde 
tertip olunacak sergi ve sanat gösterileri giderleri, 
ii) Dış memleketlerdeki ırkdaşlarımızın dini ve ahlaki bilgi ve görgü
lerinin geliştirilmesi ve Anavatana olan bağlılıklarını takviye gayesiyle 
yapılacak giderler ve bu amaçla dış memleketlerdeki dini tesis ve te
şekküllere yapılacak yardımlar ve gönderilecek veya mahallinden temin 
olunacak ilim adamları, hoca, vaiz ve dersiyamların ücret ve yollukları, 
Bu kalemden karşılanır. 
İlgili faaliyetlerdeki «k» fıkrasındaki amaçlar için konulan ödenekten 
lüzum görülecek ödenek (Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın 
muvafakati ile Başbaikanlık Bütçesinin «830-a Örtülü ödenek» le ilgili 
tertibine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir.) 

Yukarıdaki (aa), (bb), (cc), (dd 
yurt dışındaki Türk işçileri iç 
1) Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
ilgili olarak : Dışişleri Bakan 
düştükleri sabit olupta yurda 
ceklere memlekete dönüşlerind 
durumda oldukları görülenlere 
rafları için verilen paralar, (B 
ilgili muhasiplikçe takip ve 
tahkikat neticesi sabit olanla 
nunun 133 ncü maddesi hükü 
Memleketimizi tanıtma maksa 
lere geçici olarak gönderilenler 
ani ve ciddi müdahaleyi icabe 
vaziyetteki vatandaşlarla işçi 
hukuki ve teknik istişare, avu 
teki siyasal ve sosyal şartlar 
Dışişleri Bakanlığının talimatın 
giyim eşyası ve tedavi masraf 
tespit olunanların tedavi ve c 
dan sonra ancak söz konusu 
kin olunabilir. Ödünç olarak 
döviz kuru üzerinden tahsil edili 
m) Dış ülkelerde siyasi tanıt 
lerde siyasi alanda tanıtılma 
veya etkisiz hale getirilmesi 
ödemeler, kitap makale yazd 
hakları sağlanması, film yap 
tılması, özel gazete nüshaları 
giderleri ödenir. 
Bu tertibe konulan ödenekten 
lığının teiklifi ve Başbakanlığı 
«830-a Örtülü Ödenekle» ilgil 
Bakanlığınca aktarma yapılabili 



— R/19 

n) Talebelere yemek yardımı faaliyeti ile ilgili olarak üniversite, aka
demi ve yüksek okullarca talebeye ucuz yemek verilmesini teminen ya
pılacak yardımlar, tespit edilecek esaslar dairesinde Mediko - Sosyal 
merkezi veya merkezi bir üniversite teşikilâtı vasıtası ile veya özel yö
netmelikleri gereğince, Gençlik ve Spor Akademilerinde ise Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğe göre bu harcama kalemin
den karşılanır. 

o) 1978 yaz aylarında ülkemizde yapılacak, Dünya Okullararası Spor 
Yarışması «GYMNASİADE 78» in her türlü harcamaları, Maliye ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken tespit edilecek şekil ve esas-

• lara göre (GYMNASİADE 78» organizasyon komitesince yapılır ve bu 
kalemden karşılanır 

960 — BORÇ ÖDEMELERİ : 

a) İç Devlet borçları anapara ödemeleri, 
b) tç Devlet borçları faiz ödemeleri, 
c) îç Devlet borçları genel giderleri, 
d) Dış Devlet broçları anapara ödemeleri, 
e) Dış Devlet borçları faiz ödemeleri 

f) Dış Devlet borçları genel giderle 
(İç ve dış Devlet borçlarına ilişk 
kılmaksızın cari yıl bütçesinden karş 
g) Geçen ve eski yıllar karşılıklı 
h) Geçen ve eski yıllar karşılıksız b 
i) İlama bağlı borçlar, 

Hizmetin ifa edildiği yıl bütçesini 
maması sebebiyle kendi tertibinde 
borçları faaliyetinden ödenemeyen 
çede tertibi bulunmayan ilama ba 
sulh yolu ile alacaklısına ödenmes 
j) Geri verilecek paralarla ilgili öd 

k) Faiz, acyo, para farkları dol 
cari hesaplarının faiz ve muame 
muhtelif kanunların verdiği yetkil 
faiz, komisyon, gider vergisi ve d 
yaptırılacak hizmetler karşılığında 
l) Diğer borç ödemeleri. 
Bu harcama kaleminden karşılanır. 




