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t — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda; 
1978 Mali Yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Bayındırlık Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
Toprak İskân İşleri Genel 'Müdürlüğü, 
Bütçeleri kabul olundu. 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarılarının bölüm 

ve maddeleri onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oy-
i'arm ayrımı sonucuna göre kalbul olundukları bildi-
rildL 

13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Part ler 
Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bir ek geçici maıdde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylandı, maddeleri ve tümü kabul olundu. 

13 . 2 . 1978 Pazartesi günü saat 9.3Cda toplanıl
mak üzere Birleşime (13 . 2 . 1978) saat 04.0.0te son-
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Divan Üyesi 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

Başkanvekili 
Rahmi Erdem 
Divan Üyesi 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Kılıç (Gaziantep), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

A) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
2. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 

kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/173; C. Senatosu : 1/546) (S. Sa
yısı : 750) 

(1) 729 S. Sayılı basmayazı 7 . 2 
25 nci Birleşim tutanağına eklidir, 

1978 tarihli 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam edi
yoruz. 

Programımıza göre Orman Bakanlığı Bütçesi üze
rinde müzakereye devam edeceğiz. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Komisyon?.. Burada. 

Grupları adına söz isteyenleri okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adma Orhan Çalış, Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına Şerif Tü
ten, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Mehmet 
Seydibeyoğlu. 
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Şahıslan adına; İsmail İlhan, İskender Cenap Ege, 
Mehmet Feyyat, Fethi Çeîikbaş, Sabahattin Savcı 
konuşacaklar. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Orhan Çalış, 
buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — 
Muhterem Başkan, sayın senatörler; 

Bazı bakanlıkların kurulduğunu, Bakanlar Kuru
lu listeleri açıklandığında görürüz. Orman Bakanlığı 
ise, meslek mensuplarının uzun süre devam eden 
çalışmaları, ihtiyaçlar ve milletin arzusu neticesinde 
1969 yılında Adalet Partisi Hükümeti tarafından ku
ruldu. 1972 yılında 1595 sayılı Kuruluş Kanunu yü
rürlüğe girmiş bulunmaktadır. Orman Genel Mü
dürlüğü, Tarım Bakanlığı bünyesinde iken illerde ay
nı Bakanlığa ait Veteriner müdürlükleri, Teknik Zi
raat müdürlükleri ve Orman Başmüdürlüğü veya Or
man İşletme müdürlükleri olmak üzere ayrı ayrı teş
kilatları vardı. Orman Bakanlığı kuruldu; illerdeki 
Orman Başmüdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlü
ğünün teşkilatlarına ilaveten Or - Köy Başmühendis
liği gibi, Bakanlık bünyesindeki genel müdürlüklerin 
müstakil teşkilatlan kurulmaya başladı. Bunlar di
ğer bakanlıklar bünyesindeki kuruluşlar gibi, birbi
rinden müstakil kurulmuşlardır. Koordinasyonsuz, 
plan birliği olmayan ve birbirinden habersiz kuruluş
lar haline gelmiştir. Bakanlık bünyesinde, genel mü
dürlüklerde ve taşra teşkilatında plan, program ve 
yatırımlarda, Bakanlıkça bir koordinasyon sağlan
malıdır. Bunlan gidermek için, 1977 yılında bir ça
lışma yapıldığını memnunlukla öğrenmiş bulunuyo
ruz. Ormancılık faaliyetleri koordineli, rasyonel ve 
randımanlı yapılmalıdır. 

Kısa adı Or - Köy olarak nitelendirilen Orman -
Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, kısa kuruluş süresi 
içinde büyük basan kazanan bir genel müdürlüktür. 

1974 yılında 13 milyon lira, 1975 yılında 175 mil
yon lira, 1976 yılında 342 milyon lira, 1977 yılında 
500 milyon Türk lirası köy kooperatiflerine ve or
man içi köylerine dam örtüsü, ve hayvancılık ve te
sis edinme kredisi vermiştir. Planlı çalışmasıyla yap
tığı çalışmalar, planın etkinliği sağlaması yönünden 
örnek olabilecek bir çalışma içindedir. Köylü ile mü
kemmel bir diyalog kurarak, köylüye kendilerine ka
bul ettirmişlerdir. 

Or - Köy'den yardım alan köylünün, diğer dev
let dairelerindeki halledilecek konulannda uğradıkları 
zorlukların kısa zamanda halledilmesi gerekmektedir. 

Orman köylüsü aldığı kredi ile temin ettiği hayvan

ların hastalığı halinde veteriner teşkilatında gerekli 
teknik eleman olmadığından sıkıntıya ve zararlara 
uğramaktadır. Yollannın yapılamaması ve kış prog
ramına alınamaması halinde ulaşım zorluğu, köylü
nün kurduğu işletmeler için gerekli suyun temin edi
lememesi, keza köylerine elektrik temin edilememesi 
gibi zorlukların en kısa zamanda halledilmesi gerek
lidir. 

Köylünün ürettiği malın pazarlanması büyük so
run teşkil etmektedir. Bu husustaki müşküllerinin hal
linde köylüye yardımcı olunmalıdır. «ORÜS» olarak 
adlandırılan, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlü
ğü, 16 fabrikasıyla orman sanayiinde etkinliğini hisset
tiren bir kuruluştur. Fabrikalan arasındaki imalat,ka-
lite farkı kaldırılması, keza bazı fabrikaların imala
tının, özel fabrikalara nazaran kalite düşüklüğü de 
bertaraf edilmelidir. 

ORÜS'e bağlı fabrikalar 1974 yılında 2 milyon 
lira kâr, 1975 yılında 73* milyon lira zarar, 1976 yı
lında 97 milyon lira kâr, 1977 yılında 150 milyon li
ra kâr sağlamışlardır. 

Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Mü
dürlüğü çalışmalarında, ülke ihtiyaçlarına göre, da
ha fazla alanı ağaçlandırması gerekmektedir. 

1977 yılı Bütçesinin, Cumhuriyet Senatosunda mü
zakeresi sırasında, Cumhurbaşkanlığınca Seçilmiş Üye
lerin Grupu adına konuşan Sayın Şerif Tüten, konuş
masının tamamını Milli Parklar ve Avcılık Genel 
Müdürlüğüne ayırmıştır ki, bu, bu genel müdürlüğün 
önemi üzerinde aynca da bir değer taşımaktadır. Bu 
kuruluşun çalışmalannı dikkatle izliyoruz. 

Tanm ve Orman işçilerinin en yakın zamanda 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına alınması, sos
yal güvenlik açısmdan da gereklidir. 

Orman köylerine verilmekte olan yapacak kereste
lik zati ihtiyaç miktan azdır. Bunun köylünün ihti
yaçlarını giderecek miktara yükseltilmesini; 

Orman yangınlan son yıllarda bir tırmanma gös
termektedir; kuşku uyandıran orman yangmlannm 
önlenmesi için gerekli faaliyetlerin ve sosyoekonomik 
tedbirlerin süratle alınmasını temennni ediyoruz. Or
man tahdit komisyonlannın adedi artırılmalı ve faali
yetlerine hız verilmelidir. 

Orman - köylü münasebetlerinde etkin bir duru
mu olan, 1744 ve. 1906 sayılı Kanunların tatbikatın
dan ve bunlann bazı aksakhklanndan ve güçlüklerin
den de bahsetmek istiyoruz. 

1744 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 2, 7, 12, 19, 34 nçü maddeleri ve geçici birinci 
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maddesi değiştirilmiş, ayrıca bu kanuna ilâve olarak 
üç ek madde ve bir geçici madde getirilmiştir. Bura
da, ülke ekonomisi için olduğu kadar, vatandaşlarımı
zın hak ve menfaatleri ve orman - halk ilişkileri ba
kımından konunun arz ettiği büyük önem karşısında, 
bu ilişkileri düzenleyen bazı yasa hükümlerinin uygu
lamalarda görülen noksanhklanyla aksayan yönleri 
üzerinde durmak lâzımdır. 

Bahusus, orman sahaları üzerindeki bir kısım ya
sal tasarruflarla mülkiyet hakkının etkilendiğine, hat
ta bu hakkın vatandaş ile Devlet arasında yer değiştir
diğine şahit oluyoruz ki, buna en belirguı bir örnek 
olarak 1945'te çıkarılan 4785 sayılı Kanunu göstere
biliriz. Bu kanunun çıktığı tarihte var olan bütün or
manların mülkiyeti kime ait olursa olsun, sahibinden 
alınarak Devlete geçirilmiştir. Bunun pek katı bir ta
sarruf ve ağır bir taassup eseri ve Devletin, vatan
daşın mülkiyet hakkına ileri derecede bir müdahalesi 
olduğunu sadece zikretmekle yetineceğiz. 

Bundan başka, muhtelif tarihlerde orman tarifin
de yasal olarak yapdan değişiklikler ve bu tariflere 
göre, Tarım ve Orman Bakanlıklarına verilen belirt
me yetkisine dayanılarak yapılan idari tasarruflar da 
mülkiyet hakkını etkileyen sonuçlar doğurmakta
dır. Günün tarifine göre, orman sayılan yer pek 
mahdut sayıdaki iadeye tabi özel ormanlar dışmda, 
4785 sayılı Kanun gereği devletleştirilmiş kabul edil
mektedir. 

Şimdi, 1744 sayılı Kanunla değişik Orman Kanu
nunun 2 nci maddesi hükmü, zaman içinde değişen 
şartlar sonucu yeni bir durum ortaya çıkarmıştır. 
Bu maddenin ilk fıkrası hükmüne göre, 15 . 10 . 1961 
gününden önce bilim ve fen bakımından orman nite
liğini tamamen kaybetmiş yerlerden bazıları orman 
sınırları dışına çıkarılmakta ve dolayısıyla meydana 
gelen orman niteliğindeki değişme sebebiyle bu yer
ler kamu mülkü olmaktan çıkıp özel mülk haline dö
nüşmektedir. 

Ancak, maddenin evvelce sınırlaması yapılmış 
olup, bu sınırlamanın birinci fıkra hükümlerine uy
madığı anlaşıldığı takdirde düzeltmeden söz eden 
ikinci fıkrasında, «Bu düzeltme sonucu orman sınır
lan dışına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesin
leşmiş tapulu arazi ise, mülkiyeti tekrar tapu sahibi
ne intikal eder» diye getirilen hüküm kanaatimizce, 
adalet ve hakkaniyet prensiplerine uygun düşmemek
tedir. Şu şekilde k i : 

Evvelce 4785 sayılı Kanun ile devletleştirilen yer
lere ait bütün tapular hukuki değerini yitirip, tapu 

sahiplerinin hepsinin mülkiyet hakkı Devlete geç
mişken, bu kere, orman sınırları dışına çıkarılan bu 
yerlerin tamamının artık istimlak veya devletleştiril
me sebebinin kalmadığı düşünülerek yasa hükmü, 
hepsinin mülkiyetini tekrar bütün eski maliklerine 
intikalini sağlayacak şekilde sevk edilmemiş, eski 
tapu sahipleri arasında bir ayrıcalık gözetilmiş olup, 
sadece sınırlaması itirazsız kesinleşmiş yerler eski 
tapu sahibine bırakılmış, diğerleri, bu arada sınırla
ması evvelce yapılan itiraz sonucu kesinleşmiş bulu
nan yerler, Hazinenin özel mülkü olarak yine Dev
lete kalmış bulunmaktadır. Bunda bir eşitsizlik var
dır. Bu durum, yasaların vatandaşlar karşısında ob
jektifliği esasına aykırıdır. O halde, 4785 sayılı Ka
nunla devletleştirilen yerlerden, 6831 sayılı Kanunun 
1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasındaki şartlarla, orman sınırlarının dışma çıka
rılacak olan, tapulu yerlere ait mülkiyet hakkının 
evvelce yapılan sınırlamaya itiraz etmiş olsun veya 
olmasın, aralarında bir fark gözetmeyerek, bütün es
ki tapu sahiplerinin intikalini hükme bağlayacak ye
ni bir yasa getirilmesi doğru olacaktır. 

Aynca, anılan kanun maddesinde Anayasanın 
bütünüyle yürürlüğe girdiği, 15 . 10 . 1961 tarihine 
itibar olunmuş ve bu tarihe kadar ormana Vaki beşeri 
müdahalelerle yaratılan füli durumlar hukukileşti-
rîîmiş bulunmakla beraber, ülkemiz gerçeklerine gö
re, sosyal ve ekonomik zaruretlerden doğan ve de
vamlılık vasfı bulunan tapulu yerleşim sahalarının 
ve çeşitli tarım alanlarıyla otlak, kışlak ve yaylak
ların teşekkülü hallerinde önceden böyle kesin bir 
tarih belirlenmesi de gerçeklere ve ilmi esaslara uy
gun düşmemektedir. Mesela : 

Orman niteliğini belli bir tarihten sonra, pek az 
bir zaman sonra kaybetmiş; fakat daha eski tarihler
den devam edeğelen bir çok tapulu yerleşim sahası 
vardır ve bunların durumunu da bir çözüme getir
mek gerekmektedir. Bu hususta yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Diğer taraftan 6831 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesi, 1744 sayılı Kanunla değiştirilerek, Orman 
Bakanlığının bir yerin orman sayılıp sayılmayacağı 
hakkındaki belirtme yetkisini kaldırmış ve mahkeme
ye verilecek, gerekçeli bilirkişi mütalaası şekline sok
muş bulunduğu ve kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasında da, mahkemeye bildirilecek mütalaalarda 
bu madde hükümlerini uygulamaya; yani bir yerin 

orman sınırları dışına çıkarmaya Orman Bakanlığı 
yetkili kılınmış olduğu cihetle henüz orman olduğu 
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kesin surette belli olmayan bir yer hakkında mahke
meye Bakanlığın, orman sınırları dışına çıkarıldığı
nı da bildirmesi yersiz ve nıantdtsız olacaktır. 

Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değişik 
2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin şekil ve esas
lar hakkında çıkarılan tüzüğün 39 ve 43 ncü mad
deleri de kanunun, Orman Bakanlığına açık ve ke
sin olaraktan verdiği çıkarma yetkisi (ki, bu bir 
idari işlemdir.) Bu hususta gerekçeü mütalaa verilme
si şekline dönüştüğünden, kanuna aykırı bulunmak
tadır. 

Bu sebeplerle anılan kanun hükümleri ve ilgili 
tüzük hükümleri arasında uyumsuzluk ve aykırılık
ların, da giderilmesi lazımdır. 

1906 sayılı Kanunun uygulanmasında işçi ve köy
lü yönünden yarattığı güçlüklere gelince : 

Hak elde edebilmek için üretim, maktadan ram
paya sürütme nakliyatı, rampadar satış deposuna 
kamyon veyahut traktör nakliyatı işlerinin aynı işçi 
tarafından yapılması şarttır. Pratikte bu mümkün 
değildir. Üretim motorlu testere ile oluyor. Her işçi
nin motorlu testere alması imkânı olmadığı gibi, ge
rek de yoktur, tyi organize edildiğinde 2 5 - 3 0 kişi
nin üretimi işi, bir tek motorlu testere ile yapılabilir. 

Diğer taraftan, her kesim sürütme nakliyatı yap
mak için hayvan beslemesine veyahut traktör sahibi 
olmasına da imkân yoktur. Bu nedenlerle üretimin 
çeşitli safhalarım, ağacı devirme, parçalara bölme 
işi motorlu testere ile; budaklarını temizleme, kabuk
larım soyma balta ile ayrı ayrı kişiler yaptığı gibi, 
nakliyatın çeşitli safhalarını da ayrı vasıflarda, ayrı 
kişiler yapmakta olduklarından kanunda öngörülen 
üretim ve satış deposuna kadar taşıma işini yapma 
şartı gerçekleşemez. Bu durumda ya orman idare ve 
teknik personeli gerçek dışı evrak düzenlerler yahut 
da köylü hak kazanamaz. 

Ayrıca, makineleşmeye gidildikçe kanunun aralı
ğı şartın gerçekleşmesi büsbütün imkânsız hale gel
mektedir. Aslında üretim yapana verilecek hakkın 
% 40, nakliyat yapana da % 60 vermek daha pra
tiktir. Kanunda böyle bir değişiklik yapılabilir, tşçi 
genellikle fakirdir. Üretim ve nakliyat işlerinde çalı
şırken, idareden bir ücret alamaz. Aylarca süren bu 
işlerim bitirinceye kadar borçlanır, tşini bitirince de 
para alamadığı gibi, pazar satış hakkım elde ettiği 
emval için para yatırması da gerekir. 

Orman işçisine yeterli avans verilirse, işçi işinin 
muhtelif safhalarım bitirdikçe istihkakını alabilirse, 
pazar satış hakkının bedelini makul taksitlerle, bir-

I kaç bölüm halinde yatırılmasına imkân sağlanırsa, 
kanundan beklenen fayda daha iyi gerçekleşebilir. 

I Ormanların kuruluş şekli çok değişik olduğundan, 
I çeşitli mıntıkalarda çalışan işçilerin eşit emekleri kar-
I şısında çok değişik ölçülerde fayda sağlamaları gibi, 
I gayri adil bir sonuç doğurmaktadır. Misal olarak : 
I Baltalıklarda çalışanlar çok odun elde etmekte; 

Giresun'da çalışanların ürettiği emval, kâğıtldc odun 
I olduğundan hiç bir hak alamamaktadırlar. 

Sonuç : Eşit emeğe eşit hak verilmemektedir. 
I Ayrıca, bu hakkın tevzii ve takibi işleri yüzünden 
I Orman İdaresi büyük sıkıntılar çekmektedir. 

I Huzurunuzdaki bütçe, Adalet Partisinin içinde 
I bulunduğu Koalisyon Hükümetinin tanzim ettiği büt-
I çedir. Hükümet tarafından bütçe, geri alınmayarak, 
I Bütçe Karma Komisyonunda gerekli değişikliklerin 
I yapılacağı belirtilmiş ise de, Orman Bakanlığının 
I bütçesi meclislere 1 157 057 000 lira olarak sevk 
I edilmiş, Bütçe Karma Komisyonunda ise, Ziraat 
I Bankasına ayrılan 5 milyon liralık fon, 1744 sayılı 
I Kanunun ek 4 ncü maddesi gereğince konulan öde-
I neğe ilave edilmiş; ayrıca kira konusunda da Paris 
I Caddesindeki bina için 265 bin lira ilave yapılmak 
I suretiyle Bakanlık bütçesi 1 157 327 000 lira olarak 
I kabul edilmiştir. 

I Orman Genel Müdürlüğü bütçesi Meclislere, 
1 232 542 000 lira olarak sevk edilmiş; yeni kurulan 
Milli Parklar ve Avcıhk Genel Müdürlüğüne taşıt 

I ihtiyacı için 2 200 000 lira aktarma yapılmak ve 2 
I milyon lira da tuğla, kiremit ve kireç ocakları tesis 
j ve geliştirme fonu için ilave edilerek, ceman 

1 234 542 000 Türk lirası olarak, Bütçe ve Plan Kar-
I ma Komisyonunca kabul edilerek, yüksek huzurunu-
I za getirilmiş bulunmaktadır. 

j Ayrıca, 657 saydı Kanunla ilgili bir ödenek ak
tarması içinde Maliye Bakanlığına yetki vermiştir. 

1978 yılı Bütçe Kanun tasarısının 48 nci maddesi-
I nin (f) bendinde zikredilen; Orman Genel MüdürKi-
I günde çalışan ve bu Genel Müdürlüğe ait katma ve 

döner sermaye bütçelerinden aylık alan memurlardan, 
I görevlerinin niteliği icabı fazla çalışma günlerini tes-
I pit ve bir programa bağlanması mümkün olmayan 
I orman muhafaza memurlarına ayda bin lira veril-
| mekte iken, bu miktarın 1 500 liraya çıkarılması 
I Adalet Partili komisyon üyeleri tarafından teklif edil

mişse de, Cumhuriyet Halk Partili üyeler tarafından 
t bu teklif reddedilerek, 1250 lira olarak kabul edil-
J mistir. 
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Keza, telsiz teknisyeni, telsiz operatörü, telsiz 
santralcisi, dağ telsiz santralcisi, telsizci ve telefon hat 
bakıcılarının Haziran - Ekim aylarına münhasır ol
mak üzere bin lira fazla çalışma ücreti, komisyonda 
Adalet Partili üyeler tarafından teklif edilmişse de, 
bu teklif reddedilerek, 750 liraya çıkarüması ile ikti
fa edilmiştir. 

Sayın Orman Bakanının seçim bölgesi, orman -
köylü ilişkilerinin büyük ağırlık taşıdığı illerimizden 
biri olan Kastamonudur. Orman - köylü ilişkilerim 
yak inen bilmesi gereken Sayın Bakanın faaliyetlerin
de gerçekçi ve objektif davranması temennisiyle, Or
man Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü bütçele
rinin bakanlık mensuplarına ve milletimize, mem
leketimize hayırlı olması temennisiyle, Cumhuriyet 
Senatosu Adalet Partisi Grupu ve şahsım adına say
gılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çalış. 
Sayın Şerif Tüten, buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADINA 
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Sayın 
Bs;?kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın Üyeleri; 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler Grupu adına 
1978 Mali Ydı Orman Bakanlığı Bütçesiyle ilgili gö
rüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesile ile şahsım ve Grupum adına hepinize say
gılar sunarım. 

Sayın senatörler; 
Geçen yılkı konuşmamızda belirttiğim ve bu yd da 

aynı önemi taşıdığına inandığım Orman Bakanlığı ça
lışmaları içinde en önemlisini tabiatın ve çevrenin ko-
runmasıyle ilgili çalışmalar olacağına inandığımız için, 
bu konuşmamızda da bu konuyu dile getirmeye çalışa
cağım. 

Eğer, ister kentte, ister kırda yaşasın her vatandaşa 
çevrenin korunması alışkanlığını ve sevgisini ve bunun 
da ötesinde inancını getirmezsek, istediğimiz kadar iyi 
amenajman çalışmaları yapalım, istediğimiz kadar ye
ni orman yetiştirelim ya da iyi bir işletmecilik yapalım 
ormanlarımızı koruma imkânı bulamayız ve yıllarca 
harcanan emek ve para menfaatçdarm çakacağı bir 
kibrit ya da bilmeyen acemilerin atacağı bir kaza ate
şiyle birkaç dakikada yok edilmektedir. O halde, 
önemli olan ormanın artık hızlı nüfus artışıyla son 
derece kalabalıklaşan dünyamızda insanın yaşayabil
mesi, var olabilmesi için ne derece büyük önem taşı
dığını inandırmakla olur. 

Çevreyi ve doğanın dengesini bozan insanın kendi 
hayatını yok etmekte olduğu gerçeğini anlatabilirsek, 

bu Bakanlık görevini daha başarıyla yapma yoluna 
girmiş olacakta*. Bu da, ne derece samimi ve duygulu 
olursa olsun, sadece okullarda eğitim yapmak, halka 
konferans vermekle artık sağlanamamaktadır. Tabii 
ki, eğitim gereklidir; fakat çevrenin ve ormanın nimet
lerinden ve güzelliğinden yararlanmada köylü ve 
kentli olsun, orman içi ya da orman dışı köyler olsun 
ekonomik fayda ve bağlantı kuramaz iseniz, sadece 
duygusal yaklaşımlar sorunu çözemez. 

Sayın Senatörler; 
Türkiye'mizin bugün içinde bulunduğu koşullar 

içinde böyle bir yaklaşan ise, ancak, milli park anla
yışı ve uygulamasıyla çözülebilir, dersem mübalâğa 
etmemiş olduğumu zannediyorum. Tabii güzelliklerle 
dolu bir sahayı milli park alanı içine alıp, bunu ilân 
ettiğiniz zaman vatandaşın Anayasa ile korunan mül
kiyet hakkına herhangi bir kayıtlama getirilmemekte, 
aksine o bölgedeki plansız, yetkisiz, kontrolsüz geliş
meleri ve ayrıca aşırı ve havadan kazançlara varan 
arsa spekülâsyonunu önleyerek çevredeki köylere de 
ekonomik fayda sağlayacak kontrollü yatırım imkâ
nını vermektesiniz. Aksi halde, iç ve dış turizmin rağ
bet göstermeye başladığı bir yörede sahipsizlik yüzün
den son derece çirkin, doğayı ve orman örtüsünü alt
üst eden geçici vurgun ve menfaatlere dayalı inşaat 
türemekte, güzelim orman ve tabiat düzeni kısa süre
de altüst edilmektedir. 

Pamukkale ve Antalya'nın Kemer sahil bölgesi 
bunun en canlı; fakat en üzücü örnekleridir. Bugün 
Pamukkale'nin bir sahibi yoktur. Şöyle ki, Köy Ka
nunu hudutları içinde bulunduğu köy idaresinin o 
bölgedeki plânsız ve düzensiz yatırımları kontrol 
edecek güçte değildir. 

Belediye İmar Kanununun mücavir sahalarla ilgi
li maddesine dayanılarak, Denizli Belediyesi kendisi
ne mücavir; yani bitişik olmadığı halde, hukuk nos
yonunu âdeta zorlayarak burayı mücavir saha ilân 
etmiş; fakat doğal ve tarihi güzelliğini koruyacağı ve 
buna uygun bir gelişmeyi sağlayacağı yerde, hiç ol
mazsa bu zorlama ile ilan etmiş olsa bile, bu sonuç 
beklenirken, aksine, mahalli menfaat ve seçim endi
şesi ve baskılarıyla Pamukkale'nin son derece çirkin 
gelişmesine âdeta yardımcı olmuş, tarihi sit ve tortu 
yapan suyun gözeleri içinde son derece çirkin otel ve 
motellerin türemesine, pamuk köpüğü görünümünün 
yok olmasına yol açmıştır. Valilik ise eksik mevzua
ta da dayansa müdahaleleri men ettiği, ya da baskı
lardan kurtularak edebildiği takdirde araziye teslim 
edecek bir merci, bir sahip bulamamıştır. Halbuki, 



C. Senatosu B : 31 13 . 2 . 1978 O : 1 

alan şimdiye kadar Bakanlar Kurulu kararıyle milli I 
park olarak orman yetiştirme alanı içine alınmış olsa i 
idi, Milli Park Müdürlüğü buraya sahip çıkar, geliş- I 
meler kanunlara uygun olurdu. I 

Benim de Bilim Kurulu Başkanı bulunduğum Tür
kiye Tabiatını Koruma Derneğinin geniş toplantı so
nunda, bu son tedbiri Sayın Orman Bakanından istir- I 
ham etmiş ve Sayın Bakan acele Bakanlar Kurulu I 
kararı çıkarılmak üzere büyük anlayış göstermiştir. [ 
Bu anlayışı memnunluk ve ileri için umut verici ola- I 
rak kaydetmek istiyorum. I 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1 
Söz bu noktaya gelmiş iken, milli park, tabiat par- I 

ki ve doğal denge ile yaban hayatının korunmasıyla 
ilgili mevzuatın son derece yetersiz olduğuna kısaca I 
değinmek istiyorum. I 

Bugün bir yöreyi milli park olarak koruyup, hal- I 
km yararına olarak düzenli bir şekilde geliştirmek I 
için ancak, orman alanı olarak Bakanlar Kurulu ka- ] 
ranna ihtiyaç vardır. Bu ise son derece ağır ve uzun I 
bir formalite olup, çeşitli etkenlerle baltalanabilir. I 
Halbuki, bu alanda ileri gitmiş Batı ülkelerinde yıllar- j 
ca önce çıkarılan kanunlarla Orman bakanlıklarma I 
bu alanda geniş ve çabuk önlemleri içeren I 
yetkiler verilmiştir. Bu sorunlar üzerinde çe
şitli menfaat gruplarının baskılara rağmen he- I 
yecanla çalışan ve halen Bakanlıkta MiDi 
Parklar ve Avcılık Genel Müdürü olarak görev 
yapan, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkam 
Sayın Hasan Azmaz Beyin gayretleriyle bir kanun 
taslağı hazırladık. Bunu Sayın Bakana da arz ettim 
ve büyük bir memnunlukla karşıladılar. Buradaki iste
ğim şudur: 

Mevcut kanun taslağını, ben bir parlamenter ola
rak kanun teklifi halinde önümüzdeki haftalar içinde 
Meclise sunmaya hazırım; fakat Sayın Bakan bu tas
lağı Hükümet teklifi haline getirerek, çok acele bir 
şekilde ve bir örneğini de vereyim; Siyasi Partiler Ka
nununu değiştiren yasada olduğu gibi, partiler ara
sında anlamlı ve dikkate değer bir işbirliği burada da 
kurulmaya çalışılarak (zira bu kanun herhalde dün 
çıkardığımız kanundan çok daha az önemli değildir, 
sayın parlamenterler bunu takdir ederler). Meclislere 
sunulursa yasanın daha çabuk çıkması sağlanır ve 
Anadolu insanının çevresini tahrip eden bir düzensiz 
gelişmeyi büyük ölçüde önlemiş olurlar. 

Sayın arkadaşlar; 
Burada birkaç cümle ile örneği genişletmek isttyo- I 

rum, Pamukkale'nin milli park olarak bugün, kanun- j 

I da biraz daha zor bir yol olmakla beraber ilân edil-
I diğini düşünelim. Burada vatandaşın ve orada yaşa

yan köylerin menfaatine halel getirilmek şöyle dur-
I su, tamamen oradaki köylünün bu milli park alanıyla 
I gerçek, ekonomik ve yapısal bir bağlantısını kurmuş 
I olacağız. Aksi halde, hiç o bölge ile ilgisi olmayan çe-
I şitli insanlar, hiç bir plana, programa ve o yörenin 
I tarihi güzelliği, doğal güzelliği ile hiç ilgisi olmayan 
i geçici menfaatlere, kısa kazançlara dayanan yatırım

ları yapmaya kalkmakta, orayı tahrip etmektedir. 
I Gelibolu'yu örnek alalım. Gelibolu'da Türk'ün şan 
I ve şeref yarattıği dakikalar, saatler, günler yaşanmış

tır. Gelibolu'yu bugün tahmin ediyorum, milli park 
I alanı araşma almamış isek bu çok geç kalmış bir ha

rekettir. Bütün Gelibolu yarımadasını milli park ola-
I rak ilân ettiğimiz zaman bunun nasıl bir kontrol al

tında yine oradaki köylülerin yararına gelişeceğini ve 
hem tabiatın, hem tarihin nasıl korunacağını dikkati-

j nize arz etmek istiyorum. 
Biz bu alanda tüm çalışmalara yardıma hazır bu-

I lunuyoruz. Günümüzün inşam çevre ve doğa düzeni
ni korumadığı sürece mutlu olmak şöyle dursun, hu-

I zursuzluklara düşeceğini, hatta kısa süre sonra var, 
ya da yok olmak korkusu içine gireceğini artık anla-

] mış bulunmaktadır. Alınacak önlemler gecikirse, ileri
de telâfisi çok güç, pahalı ve hatta imkânsız durum
lara düşebiliriz. 

Daha fazla geciktirilemeyecek bu konularda Sayın 
Bakandan başardı çalışmalar bekliyor ve değerli teş
kilât mensuplarının da bunda büyük bir katkısı olaca
ğına inanıyor; Bütçenin yurdumuza hayırlı olması di
leğiyle Grupum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tüten. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym Meh

met Seydibeyoğlu. 
Buyurunuz efendim. 
CHP GRUPU ADINA MEHMET SEYDİBEY-

OĞLU (Kastamonu) — Saym Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun saygıdağer üyeleri; 

Sözlerime başlarken, Grupum ve şahsım adına 
Cumhuriyet Senatosunu, onun değerli üyelerini, Ba
kanlığın mümtaz mensuplarını içtenlikle selâmlıyo
rum. 

Saygıdeğer üyeler; 
Yurdumuzun bugünkü-sosyoekonomik ve hatta 

politik düzeyinde ormanın ve dolayısıyla Orman Ba
kanlığının yeri ve önemi çok büyüktür. 

I Bize ayrılan kısa süre içinde bu konuyu bütün ay-
j nntılanyla enine, boyuna tartışma olanağı bulunma-
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dığını takdir edersiniz. Onun için konuşmamı, benden 
önceki arkadaşlarımızın temas ettiği konulara temas 
etmeden sürdürmeye çalışacağım. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Orman, doğanın insanlara en büyük lütufîarından 

birisidir. İnsan - ağaç - orman ilişkileri daha insan
ların doğuşu, varoluşu ile birlikte başlamıştır. İlk an
lardan başlayarak ona; yani insana orman barınak, 
ısı, gıda ve hatta giysi sağlamıştır. 

Önceleri ormandan ve ağaçtan bu şekilde yarar
lanan insanoğlu, daima ormandan ve ağaçtan bir şey
ler almış; fakat ne yazık ki, çağlar boyu ormana ve 
ağaca bir şeyler verme gereği duymamıştır. Ancak, 
insanlar çoğaldıkça, ormanlar ve ağaçlar kâfi gelme
meye başladıkça, tarih içinde ormanları koruma yö
nünde bazı önlemler alınmaya başlanmış, ormancılık 
teknik ve politik sahada gelişmiştir. 

Bu önemseme ve önlemler alma, uygarlıkla doğ
ru orantın olarak olmuştur. 

Esefle belirtmek gerekir ki, yurdumuz ve ulusumuz 
bu sahada da diğer sahalarda olduğu gibi, gelişmeleri 
oldukça geri düzeyde takip edebilmiştir. 

Bugünkü Anayasamız, 131 nci maddesinde orman
ların korunması ve ormanlık sahaların genişletilme
sini Devlete görev olarak vermiştir. Yönetim ve işle
timini Devlete bırakmıştır. Devlet ormanlarının 
mülk ediriilemeyeceği ilkesini koymuştur. Ormanlar 
içinde veya hemen yakınında oturan insanların kal
kındırılması ve ormanın korunmasında Devletle hal
kın işbirliği yapması için gerekli tedbirlerin alınmasını 
emretmiştir. 

Son çeyrek yüzyılda konu o kadar önem kazan
mıştır ki, orman tahribatı ve talanı o dereceye varmış
tır ki, Anayasa koyucu konuyu Anayasa ile düzenle
mek zorunluluğunu duymuştur. En büyük milli ser
vetlerimizden olan ormanı ve orman içinde veya ci
varında yaşayan insanın kalkındırılmasını Anayasal 
önemde saymıştır. Durumun önemini gereği gîbi 
değerlendirebilmek için tarihi gelişim içinde bu konu
yu incelenecek zorunluluğunu duyuyoruz. 

Tarih içinde orman konusunda yurdumuzda ilk 
kanuni düzenleme İmparatorluk döneminde Arazi 
Kanunnamesiyle yapılmıştır. Bu Kanunnamede, or
manlarımız muhtelif sınıflara ayrılmıştır; Miri or
manlar, Vakıf ormanlar, eşhas uhdesindeki ormanlar, 
Cibali Mubaha denüen ormanlar, Kura ve kasabata 
mahsus ormanlar diye isimlendirilmiştir. Cibali mu
baha ve Miri ormanların hakkında kimseye tapu ve
rilemeyeceği esası vazolunmuştur. 

Daha sonra kabul edilen ve 1937 yılma kadar uy
gulanan Orman Nizamnamesi (ki, bu Nizamname bir 
kanun hükmünde sayılmıştır) ile de, ormanlardan Ci
bali Mubaha ve Miri ormanlar kısmı Devlet ormanı 
sayılmış, diğer ormanlar özel ormanlar cümlesinden 
kabul olunmuştur. Bu Nizamnamede de, ormanlarda 
zamanaşımı ile mülk edinme yolu kapatılmaya çalışıl
mıştır. 

Medeni Kanunumuz ve Tapu Kanunumuzda da 
bu yönde hükümler vardır. 

Nizamname döneminde ormanlarımız iltizam usu
lüyle işletilmiştir. Ancak, mevzuatın detayına inen 
ilk Orman Kanunu, 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı 
Kanundur. Bu kanunun da zamanla uygulamasında 
görülen noksanlıklar ve aksaklıklar daloyısıyla çeşitli 
değişiklikler yapılmış, 5653 ve son olarak da bugün 
yürürlükte bulunan ve bazı değişikliklere uğrayan 
6831 sayılı kanunlar çıkarılmıştır. 

Ayrıca, bu dönem içerisinde özel ve tüzelkişilere 
ait ormanları devletleştiren 4785 sayılı Kanun vazo-
lunmuş. Daha sonra da bu Kanunun hükümleri katı 
kabul edilmek suretiyle bir kısmı ormanlar 5658 sa
yılı Kanunla Kanunda yazılı şartlarla ve müracaat 
yoluyla tekrar sahiplerine kısmen iade yoluna gidil
miştir. 

Bütün bu kanunlarda, ormanın tarifinden, ormanın 
korunmasına ve işletilmesine dair hükümlerde maale
sef Cumhuriyet dönemimizde de bir istikrar sağlana
madığını esefle görmekteyiz. 3116 sayılı Kanunda or
man başka türlü tarif edilmiş, 5653 sayıh Kanunda 
bunun detayına girilmiş, 6831 sayılı Kanunda mik
tar itibarıyla, sınır itibarıyla değişiklikler olmuş ve 
bir türlü istikrar sağlanamamış olması, ormanlarımı
zın tahribatına yol açmıştır. 

Ormanın korunması yönünde de, orman askerin
den, orman muhafaza ve bakım memuruna kadar 
çeşitli koruma önlemleri alınmaya çalışılmış ise de, 
bundan da başardı olunduğu kesinlikle söylenemez. 

Sayın senatörler; 

Bütün mevzuat değişikliklerine, koruma gayret
lerine rağmen, yurdumuz ormanlarmdaki tahribat, 
yolsuzluklar, kayırmalar, kanun boşluklarından ya
rarlanmalar önlenememiş; bunun dışında, orman yağ
ması, çıkarılan af kanunlarıyla ve Orman Kanunun
da tanınan ceza yönünden kısa zamanaşımı yö
nüyle bundan istifade edenler bulunmuş ve ormanla
rımız âdeta geçmiş dönem içerisinde yağma olunmuş
tur. 
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Cezada genel prensip, bir suçta suç konusunun ve 
suç aletinin müsaderesi olmasına rağmen, çıkarılan af 
kanunlarında konulan özel hükümlerle ceza affo
lunduğu gibi, yakalanan ve müsadereye tabi olması 
gereken orman ürünleri de maalesef suçlarına 
iade olunmak suretiyle bu tahrip ve talan sürdürül
müş ve bu af kanunlarını daha çıkmadan önce ha
ber veren politikacılar ve yöneticiler dolayısıyla da, 
orman tahribatı büyük boyutlara ulaşmış ve bundan 
istifade eden siyasiler görülmüştür. Bu yüzden or
manlarımız günden güne tahrip olmuş, orman saha
ları daralmış, mevcut olanlar da bozulmuş, evsafını 
kaybetmiştir. 

Diğer taraftan, orman konusunda başka bir tah
rip yolu da, ormanlara tapu uydurmak suretiyle 
vuku bulmuştur. Bir kısım şahıslar, «Benim tapulu 
ormammdır, bahçe mahsulündür.» diyerek, ormanla
ra bazan bir gecede 300 arabayı bir yerden geçirmek 
suretiyle sınır uydurmak için yollar icat etmişler ve 
bundan yararlanan partizan kimseler türemiştir ve or
man tahribatını bütün bunlar da genişletmiştir. 

Aslında bütün bu tahribata yol açan sebeplerin 
başında, yanlış bir orman politikasının izlenmesi bu 
olasılıklara imkân vermiştir. 

Biz, gelmiş geçmiş hükümetler döneminde maale
sef önce ağaç demişiz; orman demişiz; ama bu or
manın içinde yaşayan insanı, onun ekonomik gerek
sinmelerini gözden kaçırmışız. Bu tahribatın büyük 
sebebi budur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Orman içinde yaşayan insanın gereksinmeleri 

düşnülmeksizin yürütülen bir orman politikasından, 
sonuç olarak bugünkü perişanlık doğmuştur. Ormanı 
artık doğanın ve toprağın sadece süsü sayan bir dü-
şün yolu, çok kısa ve geçersiz bir düşün yoludur. Ar* 
tık orman Devlet için bir büyük ekonomi kaynağı 
olduğu kadar, içinde ve civarında yaşayan insanlar 
için de, onun geçimini, kalkınmasını, tüm ekonomik 
gereksinmelerim sağlayan bir varlıktır. Orman poli
tikamızı da buna göre saptamak zorundayız. 

Ormanda insanca ve hakça bir düzen kurulmadık
ça, Anayasamızın emri olan ormanın korunması da, 
orman içinde ve civarında yaşayan orman köylüsünün 
kalkındırılması da mümkün değildir. 

Geçmiş yönetim düşüncesi devam ettirildikçe, or
man konusu seçim zamanlannda politik rüşvet aracı 
sayıldıkça, orman konulamayacağı gibi, yurdumuzun 
orman ürünlerine olan gereksinmelerim de karşıla
mak mümkün olmayacaktır. 
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Ağaçtan önce inşam düşünmedikçe, korumak için 
her ağacın dibine bir insan diksek, ormanı korumak 
yine mümkün değildir. Çünkü, köylümüz indinde or
man sahipsiz bir hazine olmaya devam ettikçe ve o 
hazineden, o köylüye ekonomik gereksinmeleri yö
nünde imkân sağlanmadıkça, ormanın korunmasının 
da, geliştirilmesinin de mümkün olamayacağı kanaati
ni taşıyoruz. 

Nitekim, eskiden ormanların köy korutan vardı. 
Bu koruları civar köylere dahi kestirmemek suretiy
le köylü korurdu. Bunun sebebi de, o korudan kendi 
köynün zamanında istifade ettirilmiş olmasıdır. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu gerçekle
rin ışığı altında başarılı bir orman politikası yürütü
lebilmesi için; orman köylüsünün kooperatifler ara
cılığıyla örgütlendirilmesini, ormanların gelirinin bu 
kooperatifler vasıtasıyla orman köylüsüne aktarılma
sını ve bu kooperatiflere Devlet desteği sağlanmasını 
öneriyor ve yeni Hükümetten bunu bekliyoruz. 

Orman işletmeciliğinde Devletin işlevi, daha çok 
kooperatiflerin işletmeciliğini başanlı ve etkin biçim
de yapabilmesine yardım olmalıdır. Devlet, bu arada 
verimli orman işletmeciliği için gerekli kamu hizmet
lerini başta orman yollan olmak üzere altyapıları 
sağlamalıdır. 

Devlet, orman köylerinin kuracaktan kooperatif
lerle uzun dönemli anlaşmalar, sözleşmeler yaparak, 
köylü ailelerini sürekli iş ve gelir olanaklarına ka
vuşmalarını, kendileri için ve çocuklan için geleceğe 
güvenle bakabilme ortamını sağlamalıdır. 

Orman köylüsünün verimli ve bilimsel orman iş
letmeciliği yapabilmesi, orman ürünlerini değerlendi
rebilmesi, bu şekilde elde ettiği ürünleri pazarlayabil-
mesi ve bu alanda örgütlenebilmesi için, gerekli eği
tim olanaklarına da kavuşturulmalıdır. Geliri kendisi
ne bırakılan ormanlan köylümüz Devletin de yardı
mıyla, canı gibi, öz malı gtfbi koruyacaktır. Koruma
da olsun, ormanlan geliştirmede ve yenli ağaçlandır
ma çalışmalarında olsun, orman köylüsünün koope
ratifleri ile Devlet yakın işbirliği 'içine girmelidir. Or
man ürünlerinin gerek yurt içinde, gerekse yurt dı
şında pazarlanmasında orman köylülerinin kooperatif
leri yetkili olmalı, Devlet de 'bu konuda yardım et
melidir. 

Orman ürünlerinin taşımacılığında da, <bu koope
ratifler ile kendi araçlannı işleten taşıt sürücülerinin 
kooperatifleri arasında işbirliği sağlanarak, taşımacılık 
konusundaki istismarlar da önlenmelidir. 
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Orman ürünleri sanayiini hal t kesimi kavramı için
de, öncelikle orman köyleri kooperatiflerinin ve bun
ların bir araya gelmesinden oluşacak Vtst kuruhışla-
rmı kıır^bifmeîerî kolaylaştırılmalı ve 'bu konuda ge
rekli yardım sağlanmalıdır. 

Orman olma vasfını kaybeden orman atanları ta
rım yapmayı amaçlayan orman köylüsüne hakça da
ğıtılma!!, orman kapsamı dışına çıkarılamayan toprak
larda yaşayan köylülerin geçimi tarıma Ibağli olanla
rına uygun yörelerde tarıma elverişli toprak sağlan
malıdır. 

Bir taraftan yeni ormanları yetiştirme ve ağaçlan
dırma çalışmaları yapılırken, 'bu konuda da orman 
köylüsüne önceîMe iş sağlanmalı ve tarım arazisi ha
line getirilen sahalarda da bunların yemişçilik, zeytin
cilik gibi faaliyetlerine, hayvancılık gflbi çalışmaları
na yardımcı olunmalıdır. 

Biz CHP olarak böyle "bir rutum ve uygulama ile 
ve 'bugün ormanı ve orman ürünlerini lüzumsuz (sö
müren, gereksiz yere sömürten aracılar, orman para
zitleri, orman kurtları da aradan çıkarıldığı takdirde, 
ormanlarımızın etkin 'bir 'biçimde korunacağına ve 
orman köylüsünün de büyük katkısıyla ormanlarımı
zın gelişeceğine, köylünün yoksulluk ve çaresizliği yü
zünden «uçlu duruma düşmekten de kurtulacağına ve 
vatandaşlık haklarını da daha özgürce kullanma ola
nağına kavuşacağına inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 

Bu temel düşünce ve önerilerimizi genel olarak arz 
etlikten sonra, Orman Bakanlığının bugünkü örgüt
lenme şekli hakkındaki ve bunun nasıl olması gerek
tiği hususundaki düşüncelerimizi de kısaca arz etmek 
istiyoruz. 

Ormancılık hizmetleri, 1937 yılma kadar çeşitli 
Bakanlıklara bağlı olarak bir Genel Müdürlüğü ta
rafından yürütülüyordu. 3116 sayılı Orman Kanunu 
çıktıktan Sonra yine 1937 yılında çıkarılan 3204 sa
yılı Kanunla Orman Genel Müdürlüğü teşkilatlandı
rılmış ve Orman Genel Müdürlüğünün hu çalışmaları 
1969 yılında Orman Bakanlığı kuruluncaya kadar 3204 
sayılı Kanun hükümlerine göre devam etmiştir. 1969 
yılında Bakanlık kurulduktan sonra, Bakanlığın ku
ruluş yasası ancak 1972 yılında çıkanla'bilnıiştir. 

Söz buraya gelmişken, bir konuya da hu arada 
temas etmek isterim. 

1595 sayılı Bakanlık Kuruluş Yasası çıkarılırken, 
maalesef 3204 sayılı Genel Müdürlük Kuruluş Ya
sası ile bir uyum sağlanabildiği kanısında değiliz. Bu
gün Genel Müdürlüğe bağlı hizmetler 'içindeki bir gö-

13 . 2 . 1978 O : 1 

I reve atama yapabilmek İçin dahi Orman Bakam Or-
I man Genel İMüdürünün bir teklifi olmadıkça, bizim 
i anladığımıza göre bir atama dahi yapamamaktadır. 
1 Bu, Orman Genel Müdürü ile Orman Bakanı arasın-
I da sürtüşmelere konu olmakta ve çok kere 'bunun mi-
I saîleri geçmişte görülmüş bulunmaktadır. 

I Biz, bu teşkilat yasalarında değişiklik sağlanarak 
I Bakanlığa 'bağlı olan Genel Müdürlüğün diğer genel 
I müdürlükler gibi Bakanlığın emir ve tasarrufu altın-
I da çalışmasının daha uygun olacağına inanıyoruz. 
I Diğer taraftan, Anayasamızda yerini bulan siyasi so-
1 rumîuhık müessesesi de 'bunu gerektirmektedri. 
I Ancak, bu takdirdedir ki, Bakanlığın tasarrufları, 
I çalışmaları bir aksama olmadan yürüme olanağını bu

lur.. 
I 'Bugünkü duruma göre, Orman Bakanlığı beş ge^ 
I nel müdürlük halinde çalışmaktadır. Bunlardan biri-
I si, arz ettiğim Orman Genel Müdürlüğü. İkincisi, 
I Ağaçlandırma ve 'Erozyon Kontrol Genel Müdürlü-
I ğü. 'Üçüncüsü, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdür-
I îüğü. Dördüncüsü Orman - Köy İlişkileri Genel Mü-
I dürlüğü ve nihayet Mil i Parklar ve Avcdık Genel 

Müdürlüğü. 

j Bunlardan Orman Ürünleri Sanayii Genel Mü-
I dürlüğü tamamıyla döner sermaye ile çalışmaktadır. 
I Orman Genel Müdürlüğüne ait hizmetler döner ser-
j maye ve katma bütçe ile; Ağaçlandırma ve Erozyon 
i Kontrol Genel Müdürlüğü cari hizmetleri, Milli Park-
I 1ar ve Avcılık Genel Müdürlüğü hizmetleri de, teşkî-
I îat kanunu henüz çıkmadığından bütçesi Orman Ge

nel Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır ki, bu 
I da Bakanlığın genel müdürlükleri arasında sürtüşme-
I lere sebep olmaktadır. 
I Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü ve Ağaç

landırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ya-
I tınmları ise genel bütçeden karşılanmaktadır. 
I Son çalışmalara göre, son tespitlere göre yurdu-
I muzdaki orman miktarı 20 115 114 hektar civannda-
I dır. Bunun % 40,49 nispetindeki kısmı vasıflı or

man, % 59,51 miktarındaki kısmı ise bozuk orman 
vaafırida olduğu hepimizce bilinmektedir. Bu oranlar 

i dahi Türkiye'deki ormanların ne denli tahribata uğ-
j radığım ve bozulmuş olduğunu göstermeye yeterli bîr 

kanıttır sanıyoruz. 
I 'Bir hususa daha değinmek isterim. Sadece mev-
I cut ormanlarımızın bozukluğu ile değil, tarihi bir şe

ye değinerek, Evliya Çelebi Seyahatnamesine baktığı-
J mız zaman dahi, orada yurdun birçok yerlerinin, or-
j man i k kaplı olarak gösterilen yerlerinde bugün tek 
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bir ağaç dahi o'madığmı; kır, çıplak hale gelmiş ol
duğunu da müşahade etmekteyiz. 'Binaenaleyh, Tür
kiye ormanları, bütün koruma çare ve çabalarına rağ
men yanlış politika yüzünden maalesef talan edilmiş
tir, tahrip edilmiştir. Bunun önlenmesi için, demin de 
arz ettiğim gibi, yeni bir orman politikası saptamak 
zorundayız. 

Şimdi, bu genel sözlerimizi arz ettikten sonra, kısa
ca Orman Bakanlığı (Bütçesi üzerinde de durmak isti
yoruz. 

1977 yılında Bakanlık Bütçesi ^A/l) carî harcama
lar için 44 milyon 90 bin lira ödenek ayrılmışken, 
1978 yılı teklifi 46 milyon 689 'bin liraya çıkarılmış
tır. Bu, hizmetin gereği olarak normal bir miktardır. 

Yatırım harcamaları için 1977 yılı ödeneği 435 
milyon 605 lira iken, 1978 teklifi 100 milyon lira ci
varında olmuştur. Bütçe Karma Komisyonu Rapo-
raısda bu yatınm harcamaları İçin ayrılan ödeneğin 
az olmasının sebebi, bir kısım Ağaçlandırma ve Eroz
yon Kontrol Genel Müdürlüğüne ait yatırım harca* 
malarının Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinde gös
terildiği için noksan olduğu beh'rtilmekte ve hakika
ten bu Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi içinde ağaç
landırma ve erozyon için 387 milyon lira civarında 
bir ödenek varadır ve ayrıca orman ağaçlandırma, dü
zenleme ve geMştirilmesi, erozyon ve mera ıslahı çalış
maları için de 368 milyon lira civarında ödenek tek
lif edildiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Bunların ilave
siyle 1978 yatırım harcamalarının 1977 yıhnınkinin 
çoik üstünde olduğunu görmekle memnunluk duyuyo
ruz. Yeter ki, ödenekler gereğince maksadına masruf 
olsun. 

(A/3) hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler için 1977 yılında 450 milyon 219 bin lira öde
nek ayrılmışken, 1978 yılında bu fasla 1 milyarın üze
rinde ödenek teklif edildiğini görmekteyiz. Geçen yıl-
ki ödeneğinin iki mislini de aşan bir fazlalık gösteren 
bir ödenek konmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Hîzmet programlarına dağıtılamayan transferler 
cümlesinden olarak Devlet ormanları içinde ve biti
şiğinde oturan halkın kalkındırılmasına katkıda bu-
îıınmsk amacıyla 1744 sayılı Kanunun ek 3 wcü mad
desi gereğince genel bütçenin binde birinden az ol
mamak üzere Orman Bakanlığı emrinde teşkil edilen 
fona ödenek konulması bu Kanunun emri olduğu gi
bi, bu konuda ayrılan 1 milyar liralık ödenek, yu
karıdan beri'belirtmeye çalıştığımız amaçlara uygun 
sarfolunmak kaydıyla hakikaten memnuniyetimizi 
mucip olmaktadır. 

İ BAŞKAN — Sayın SeydJbeyoğlu, süreniz beş da
kika geçmiştir. Bekliyorum, lütfen bağlayınız. 

CHP GRUPU ADINA MEHMET SEYDİBEY-
OĞUU (Devamla) — Ben saatimi kürsüye koydum 
beyefendi, henüz 20 dakika olmuştur. 

BAŞKAN — Yok beyefendi; saat tam lO'a üç da
kika vardı. 

CHP GRUPU ADINA MEHMET SEYDÜBEY-
OĞLU (Devamla) — 10'u üç dakika geçiyordu. Sa
yın Başkan, geçmemiştir; saatimi buraya koydum, 
ona göre konuşmamı sürdürüyorum. 

'BAŞKAN — Karşımızda saat var beyefendi. 
CHP GRUPU ADINA MEHMET SEYDİBEY-

OĞLU (Devamla) — Evet efendim, bu da saattir. 
BAŞKAN — Peki efendim, bağlayın. 
CHP GRUPU ADINA MEHMET SEYDİBİEY-

OĞLU (Devamla) — Zaten bitmek üzere de, kısa bir 
müsamahanızı istirham ediyorum. Vakit geçmediğini 
belirtmek İçin Söyledim sadece. 

BAŞKAN — Peki, peki... 
CHP GRUPU ADINA MEHMET SEYDÎBEY-

I OĞLU (Devamla) — Şimdi, rakamlar üzerinde faz-
I la durmanın gereğini duymuyorum. Aslında bir hiz-
I metin gereği olarak konulan bu rakamlar lüzumlu gö-
I rülmüş ve konmuştur. Türk Devleti de önem verdiği 
I ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve bu hizmet

ler hakikaten bizim ilkelerimiz doğrultusunda olursa, 
hakîkaten başarılı olacağına inandığımız orman po-

I lih'kası yönünden gerekli harcamalardır. Bunlara bir 
I diyeceğimiz yok, hatta biz orman köylüsünün kal

kındırılması için fona konulan bu 1 milyar lirayı dahi 
I kafi görmüyoruz. Yeter ki, bu seçim öncesinde ve 
I daha evvelki seçim öncesindeki gJbi, bu paralar si-
I yası maksatlarla köylüye dağıtılmış olmasın. 
I Kıymetli arkadaşlarım; 
I Sayın Başkan da ikaz ettiler, vaktim çok daral-
I di, belki de bitmek üzere. Bu arada son olarak şun-
I iarı ifade etmek istiyorum. 
I Şimdi Orman İdaresiyle köylümüzü karşı karşıya 
I getiren en büyük sorun mülkiyet ihtilaf langır. Bunun 
I için biz, orman kadastro çalışmalarının hızlandırılma-
I sim, komisyon adetlerinin bir an önce artırılmasını, 
I ekiplerinin çoğaltılması suretiyle işin bir an önce ta-
I mamîanmasını bilhassa Sayın 'Bakanımızdan istirham 
I ediyoruz. Çünkü, Sayın Bakan, demin bir başka ar-
I kadaşımın da ifade ettiği gibi, ormanın ıstırabını çe-
I ken bir bölgenin çocuğudur; politik hayatta da uzun 
I süre çalışmalarıyla da bu konulara vakıf olmuştur ve 
I kendisine bu konuda inancımız var. Bu konuyu hal-
[ îetmek İçin elinden gelen çalışmalar yapılmalıdır. 
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Orman işçilerinin, ormanda çalışanların sosyal gü
venlikleri, demin bir arkadaşımın da söylediği gibi, bir 
an önce sağlanmalıdır. 

Ben bilhassa şunu istirham edeceğim. Bugün Tür-
kiye'aîizde birçok orman tahribatına vesile olan, or
man ürününe dayalı sanayiler kurulmaktadır; bir kıs
mı da kurulmuştur. 

Ben, biz&m bölgemizden bir misal verelim : Me
sela «Yongapan» diye bizim bölgemizde özel teşeb
büs bir fabrika kurmuştur. Sermayedarının bizim 
bölgemizle de alakası yoktur. Bidayette bu fabrika
ya Orman İdaresi kilosu 15 kuruştan odun taSıSis 
etmiştir, bugün de kiîosu 30 kuruş civanndan al
maktadır; ama bugün benim (bölgemin, Kastamonu' 
nun köylüsü 200 kuruşa piyasada yakacak odun bu
lamıyor. Sunta fabrlkaisına 30 kuruştan veriliyor. 
OR - MA gibi birçok şirketler var. Bunların istis
marı önlenmelidir. 

Hakikaten sanayide bu gibi ürünlere ihtiyacımız 
var. Orman Bakanlığının kurduğu bir kısım orman 
ürünJerine dayalı sanayi var. Bu kabil sanayii Orman 
Bakanlığı entegre sanayiler yoluyla kurman ve bu 
imkân sağlanmalıdır. 

Kastamonu'da sunta fabrikası var; ama o fabri
kadan tek bir sunta alamazsınız. Piyasası istanbul' 
dadır, dağıtımını İstanbul'da yapmaktadır. 300 liraya 
maîolan bir tabaka sunta Kastamonu'da 1 500 liraya 
satılmaktadır. 

Mobilyanın pahalı olduğundan şikâyet ediyoruz. 
Elbette bu istismar devam ederse, vatandaş bu Şikâ
yetinde devam edecektir. Bunları bir Hükümet po-
îltikafsı olarak ele almalıyız. 

Bir de Sayın Bakanımdan Başkanlık vasıtasıyla 
bir istirhamım daha var, Türkiye'nin yakıtı vardır. 
Bu orman ürünlerinin yakıt olarak kullanılmasından 
Türkiye'yi kurtarmak gerekir. Bir Hükümet politika
sı olarak Hükümet nezdinde Saym Bakan teşebbüste 
bulunursa, Türkiye'nin gerekli linyit 'imkânları var
dır, odun olarak kullanılan orman ürününü sanayi
de kullanabiliriz, bu imkândan kurtarılmasını diliyo
rum. 

Sözlerimi bitirirken tekrar Yüce Senatoyu, Bakan
lığın değerli mensuplarını selamlar, bu Bakanlık Büt
çesinin yurdımıuza, ulusumuza hayırlı ve uğurhı ol
masını temenni ederim. 

Tekrar saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Saym senatörler : 
Böylece gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 

Şahısları adına konuşmalara başlıyoruz. 
Sayın ismail ilhan, buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, Cum

huriyet Senatosunun saym üyeleri; 
Grup temsilciieri, Orman Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüş ve düşüncelerini beîirtti'îer, ben de bu 
Yüce kürsüden aynı konuda eleştirilerde bulunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Ancak, sözlerime baş
lamadan evvel Orman Bakanlığı mensuplarını huzu
runuzda saygı ve hürmetle selamüanm. 

Grup temsilcileri konuyu, detaylarına kadar ine
rek incelediler, Ben, daha çok yöresel bir kaç soruna 
parmağımı basmakla yetineceğim. 

Gerçekten, hepinizin değîndiğl'nı'z gibi, alarm zil
leri çalmıştır. Evliya Çefebi'nin sözlerine benzer söz
leri, 1839 1840 sıralarında Türkiye'de bulunan (ki, 
geçen sene de bu konuya değimdim.) Alman Generali 
Heîmut Moltke de, «Türkiye mektupları »uda yalanış
tır; çok ilginçtir, Bahri Dağda? da sık sık bu konuya 
değinirdi, tarımdan bahsederken: Trakya'dan Çin'e 
kadar bir sincap, ağaçtan ağaca kadar sıçrayarak 
gidebiliyormuş onun zamanında. 

Tekrarladığımız bir konu, tekrar söylüyorum. Hep 
aynı şeyleri söyleriz bu kürsüden; tavsiyelerde, öneri
lerde bulunuruz; fakat ormanlar yine azalıyor, yine 
azahyor ve azalmalar devam ediyor. 

BMm Muş'un senelerden beri çözemediğimiz bir 
sorunu var; demin Halk Partisi Grup Sözcüsü sayın 
arkadaşımızın da belirttiği gibi. 

Efendim, Muş halikı der ki, «Zaten açız, şu bir
kaç tane odunu ben keseyim, ben taşıyayım..» Mu
vaffak olamıyoruz, Saym Bakan. Fazla uzatmayayım; 
Bitlis'ten, Siirt'ten, şuradan buradan gelenlere veri
yorlar bu işi, hatta bir kısmı da haliyle nüfuzlu şahıs 
oluyor. Onun için, benim Muş'lu fakir vatandaşım 
böyle baka baka başkaları, oradaki o imkânı yiyor. 

Bu hususta Orman Bakanlığı ile üç seneden beri 
temas halindeyim. 

Varto'nun bir sorunu var, Diyoruz ki, bir odun 
depomuz olsun. Bana verilen cevapta ş'Ayle yazıyoı: 

«Varto ilçesinde odun deposu açılması konusu 
Genel Müdürlüğümüzce tetkik ettirilmiştir. Varto 
ilçesi civarında bir orman bîoku olmadığından, açıla
cak bir depodan yöre halkına normal fiyatla odun 
satışı imkânı olmayacaktır». Vesaire, falan. 

Efendim, Kızılağaç'taıı doğrudan doğruya odunu 
getirin ve Varto'ya depo edin. Benim oradaki dar ge-
îîrîi memurum nasd gitsin Muş'tan veya başka bir yer
den alsın?.. Basit bir iş. Bu konunun da kailini Saym 
Bakanımızdan istirham ediyoruz. 
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Senelerce evvel tespit edilmiş bir Orman için, Or
man Ovan Köyleri Kitabı var Orman Bakanhğında. 
Bu kitap zamanında objektif kıstaslara, yeterli araş
tırmalara dayanmadan yazılmış olduğu kanaatin
deyim. Orman içinde olduğunu yüzde yüz Kî-
diğim bir köyün, ormandan 20 kilometre uzakla 
olduğunu göstermiştir. Bu bakımdan, ele alınmasını is
tirham ediyorum. 

Yine, Varto depremi konusu... Kereste, çimento, 
demir bulamadığımız için Varto'da 1966 depreminden 
itibaren yapılması öngörülen konutlar yapılmamakta* 
dn\! Evet, 1966 Varto depreminde yıkılmış olan ko
nutlar yapılmamaktadır. Evet, 1966 Varto depreminde 
yılkıinuş olan konutlar hâlâ orada Devletten yardım 
bekliyor. Kereste bakımından, Sayın Bakanımızdan 
istirham ediyorum; yardım bekliyoruz. 

Yeni kurulmuş bulunan Orman Bakanlı
ğının teşkilatların yeniden düzenlenmesi, geri kal
mış yörelere, Hükümet Programında öngörüldü
ğü gibi, yaünnıiann kaydırılması konusunda 
önceîîk tanınması, sizden evvel bu görevi 
yapmak için uğraşan ve bazı yangınlar dolayısıyla 
kendi zamanının tam manasıyla orman sahalarının 
genişletilmesi konusuna ayıramayan Sayın Sabahattin 
Savcı'nın paralelinde ibu orman sahalarının genişletil
mesi konusunda çalışmalarınızı bekliyoruz. Gerçek
ten, Sayın Sabahattin Savcı, bu konuda iyi çalışmalar 
yapmıştır; sizlerin, daha da iyi bir çalışma ile Türkiye' 
nün, gerçekten bir felâketle karşı karşıya kalmış olan 
Türkiye'nin kısa zamanda bu sorununun hallini siz
lerden bekliyoruz ve dolayısıyla ağaçlandırmaya önem 
vermenizi istiyoruz. 

Orman Bakanlığı mensuplarına, Bütçenin hayırlı 
olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Söz sırası, Sayın İskender Cenap Ege'de. Yalnız 

sırasını Sayın Karaağaçhoğlu'na vermiştir. 
Buyurunuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
bir şeyi hatırlatayım, söz verdiğiniz bütün arkadaşla
rın hakkına saygılıyız. Ancak, Sayın Karaağaçlıoğlu' 
nun söz hakkı yok ki, burada devir olsun. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, şöyle: 
İskender Cenap Ege, tamamen çıkıyor devreden. 

Ben yazışma yaptım onunla; kendisinin bilahara ko
nuşma hakkı olmadığı için onu onun yerine ikame et
tim, cetvelde yoktur, doğru. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ HASAN GÜVEN {Trabzon) — Olmaz efen
dini. Söz sırasını devredöbilmesi için her ikisinin de 
söz alması lazım. Bu yasal düzenlemeyi tersine çevirir
seniz üstesinden çıkamazsınız, 

BAŞKAN — Doğru, doğru efendim; cetvelde ol
ması lazım. Ben de aynı kanaatteyim. 

O zaman buyurun Sayın İskender Cenap Ege. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 

— Sayın Başkan, usul hakkında bir şey arz edeyim 
size. 

BAŞKAN — Yok efendim, usulü yoktur; cetvelde 
olması lazım. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon&arahi-
sar) — Ben müracaat ettim. Konuşma süresi esnasın
da dahi söz alma hakkım var; biz yer değiştiriyoruz. 

BAŞKAN — Hayır, hayır... Ben ve diğer arkadaş
larım d.a aynı şeyi uyguluyoruz. Ben onu yapüğim ya-
zişmada İskender Cenap Ege'ye bildirdim; «Ben ta
mamen çıkiyorum» deyince, biraz ehveni şer buldum. 
Öyle bir uygulama da yaptım karşı tarafa, öyle dü
şünmüştüm; yani aynı fikirdeyim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkanım, müzakereler esnasında da söz 
alınır. 6 kişi Söz almadğı içini.. 

BAŞKAN — Alınmaz efendim; hayır, hayır... Da
nışma Kurulu kararının 11 nci maddesi sarihtir. Baş
ka Başkan arkadaşım öyle tatbik edebilir. 

Sayın Mehmet Feyyat?.. Yök. 
Sayın Fethi Çeîikbaş?.. Yok. 
Sayın Sabahattin Savcı, buyurunuz efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 

—Sayın Başkanım.. 
BAŞKAN — Doğrudur, Sayın Karaağaçlıoğlu, ben 

de aynı fikirdeyim. Yanliş uyguluyorlar efendim; 11 
nci madde açıktır. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkanım, dün de aynı uygulama, Sayın 
Rahmi Erdem'in Başkanlığı altında yapılmıştır. 

BAŞKAN — Anlıyorum, yapmışlar öyle efendim, 
Sayın Ünaldı da yapmış; ama ben her seferinde baş
tan da okuyorum, benim uyguladığım doğrudur ka
naatindeyim, okuyun, bakın orada sarihtir ve bunu 
Danışma Kurulunda da aynı şekilde müzakere ettik 
zaten. Sayın Ege isterse, söz hakkı mahfuzdur efen
dim. 

Lütfen buyurunuz efendim. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Sayın Bakan, Bakanlığm çok de
ğerli mensupları. 
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Ben, bundan önceki Hükümette görev almış bir 
Orman Bakanı olarak hazuraîraza çıkarken fazla ibir-
şey söylemeden birkaç noktaya değinerek sözlerimi 
lbffîrm£ş olacağım. Bıi vesileyle Yüce Heyetinizi say
gı ile selamlıyorum. 

Muhterem senatörler; 
Beşikten mezara kadar insan hayatında çok et

kin ve hemen hemen 6 binin üzerinde çeşitli kullanım 
yer! olan ağaç, odun, hammadde olarak orman ürün
leri endüstrisi hakikatte, ticarette ve sanayide büyük 
bir ekonomik değer taşımaktadır. 

Milli servetlerimizden olan orman bugün, Tür'd-
ye yüzöîçlimüııün % 24'ünü teşkil etmektedir; fakat 
şunu hemen ifade edeyim ki, müreffeh memleketlerde 
hu nispet daha yüksektir. 

Muhterem arkadaşlar: 
Anayasanın 131 nci maddesi gereğince, Türkiye 

ormanlarının tümü Devletin tasamıfundadır. Bu yeni 
kurulmuş Bakanlık ve Bakanlığa bağlı genel müdür
lükler, 13 milyona yakın veya 10 milyondan fazla or
man köylüsünün refah Ye saadetine hizmet etmek 
emeliyle en iyi çalışma yolundadır. 

Ben Orman Bakanlığının bir plan dahilinde, bun
dan öîîceki beşer yıllık plan ve halen önümüzdeki 
günlerde hazırlanacak Dördüncü Beş Yıllık Plana gö
re daha büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. 

Bir tarafta el emeğiyle imar ve ihya edilmeyi 
bekleyen orman, diğer tarafta iki - üç milyon (açık 
veya gizli) iş bekleyen işsiz insan... İşte, iki tarafın 
da yararına bir ormancılık politikası izlenmedikçe 
çözüm yolu bulmak elbette kolay değildir. 

Ben, aitı aylık bir çalışma döneminde bu Bakan
lığın çok güçlü, memleketsever insanlarıyla bera
ber hizmet etmeye çalıştım ve şunu iftiharla ifade 
edebilirim ki, yeni ve çok değer verdiğim, benden 
sonra vazifeyi devrettiğim ve cidden orman sahasının, 
büyük bir orman bölgesinin yetiştirdiği tecrübe ile 
işbaşına gelmiş kıymetli Bakan arkadaşıma ve onun 
etrafında toplanan güzide orman mühendislerinin 
meydana getirdiği üst yönetici kadroya Yüce Sena
toda bilhassa şükran duygularımı ifade etmek için de 
söz almış bulunuyorum. 

Bu vesileyle 1978 Yılı Bütçesini hazırlarken, arka
daşlarımla beraber eldeki bütün imkânlarla orman 
köylüsüne en iyi hizmeti yapmayı düşünürken, bu
gün de yeni arkadaşıma devrettiğim bu Bütçenin or
man köylüsüne, Türk Milletine, Sayın Bakanın şah
sında Orman Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
I Sayın Ege, buyurunuz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
I sar) — Sayın Başkanım, bu 11 nci madde sarih oîa-
I rak ifade ediyor; «Bir gün önceden başlamak üze-
I re» diyor. Mesele söz almak değil. Bir usuli ko-
I ııuyu bir Üslup içinde değerlendirmek lazımdır. 
I BAŞKAN — Şimdi, Sayın Karaağaçhoğiu, anîa-
I tayım efendim, defaatle söyledim. 
I Şimdi, burada, Danışma Kurulundaki görüşmele-
I rimizde tespit ettiğimiz 11 nci maddedeki anlam şu-
J dur : 
I Bir gün evvelden başlamak üzere, bir gün sonraki 
I programda bulunan bütçeler için söz almayı istihdaf 
I ediyor. Yoksa, o bütçe müzakere edilirken, o bütçe 
I üzerinde söz alma şekli tartışmalı olmuştur ve bu 
I şekle bağlanmıştır. Benim alayişim öyledir; uygu-
I lamam da öyledir. Yalnız bir mesele var. 
I Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerinde Sa-
I yın Ekrem Kabay, aym şekilde benimle yazı düello-
I suna girdi. Kendisi listede yoktu. Tabii Başkanlık 
I olarak bir süpleks içine de girmemiz bazan zorunlu 
I oluyor. Listede olmadığı halde Sayın Feyyat ona 
I yerini vermiştir; Sayın Feyyat'ı listeden çıkarıp ona 
I vermiştim. Ben ona istinaden size söz vereceğim. 
I Buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Var tat-
• bikatı Sayın Başkanım. 
I BAŞKAN — Hayır, şu benim uygulamam. Diğer 
I uygulamalar beni ilgilendirmez. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Başkanvekili 
I konuşturulmadı burada. 

BAŞKAN — Tamam efendim, Grup Başkanına 
da.... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Haklı, doğru 
j da; Saym Hasan Fehmi Güneş'e söz verilmedi. 
I BAŞKAN — Sayın Güven, sizinle aynı fikirde-
I yim. Danışma Kurulunun kararı odur. Yalnız bir 
I süplekstir, aynı şeyi yaptım. O taraf diye bir şey 
I yok. Yani, hakikaten arkadaş devreden çıkınca, 
J bizim için adet de önemli, onun yerine koyduk. Ay-
j m şekli Sayın Karaağaçhoğlu'na da uyguluyorum. 
S Tamam efendim. 
I Buyurun. Müddetiniz 10 dakikadır. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
I sar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem 
I üyeler1!; 
I Üzerinde konuşulmakta bulunduğumuz Orman 
I Bakanlığı hakkında ben de kısa birkaç şey söyleyip 
I huzurunuzdan ayrılacağım. 
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1969 tariiiinde kurulmuş olan Orman Bakanlığı, 
hakikaten politik nedenlerden çok ötede memleketin 
gerçeklerine uygun, Türk toplumu için hakikaten 
hayati bir ehemmiyet taşıyan ormanlarla ilgili olan 
mevzuu teknik, ekonomik ve idari yönleriyle bir 
entegre hizmet sistemi içerisinde değerlendirme ama
cım güden yerinde bir tatbikattır 

Meseleyi böylece izah ettikten sonra, Türkiye'nin 
tabiat zenginliklerinin en büyük bir kesimini teşkil 
eden ve insanları toprağa bağlayan, insanların yaşa
mıyla sıkı sıkıya ilgili olan Orman Bakanlığı, haki
katen büyük görevleri üzerine yüklenmiş; ama kuru
luş ve teşkilatı, imkânları itibarıyla Türkiye'nin 300 
milyara varan bu büyük servetim Türk ekonomisine 
sosyal,-ekonomik ve diğer yönleriyle, kalkınma yön
leriyle faydalı bir şekilde, milli gelire büyük katkısı 
olabilecek şekilde maalesef muayyen bir düzeye erişe
memiştir. Mühim olan mesele, bunu Türk eko
nomisi için, 300 milyar değerinde olan ve hakikaten 
küçümsenemeyecek kadar büyüklükte bulunan orman 
değerlerimizi süratle ıslah edip, modern bir orman 
işletmeciliğinin, orman yönetiminin gereği içerisinde 
değerlendirmek lazımdır. Elbette bu, para, insan, 
eğitim, kadro ekipman meselesidir. Muhakkak ki, 
bunlar üzerinde yapılacak olan çalışmalarla, sanırım 
ki, en kısa zamanda ileriye muzaf, istikbale muzaf 
gayretler içerisinde orman ürünlerinden, orman ge
liştirmesinden Türk ekonomisi yararlanacaktır. Bu 
tabii, okullardan başlayıp yukarıya kadar gidecek; 
Devlet kademesine kadar gidecek bir eğitimin, bir 
tatbikatın da gereğini icap ettirmektedir. 

Tabiat ve çevreyi korumayla, milli parklar hak
kında birkaç söz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Sanayileşmenin getirdiği büyük kentleşmeler ve 
bunun yanı sıra da çevre kirlenmeîeriyle ilgili büyük 
problemleri vardır ülkenin. Bu itibarla ormanların 
korunmasını da bu mana içerisinde değerlendirmek 
ve milli parklar tesis ettirmek suretiyle büyük kent
lerde, metropoliten şehirlerde yerleşmiş olan vatan
daşlarımıza bir nefes alacak, dinlenecek bir sahanın 
temininde zaruret vardır. Meselâ, bugün Ankara'nın 
civarına baktığımız zaman hakikaten, bir pazarını, 
bir cumartesini geçirebilecek yakın orman sahaları 
yoktur. Mesela, burada yapılabilecek çalışmalarla, 
Konya yolu üzerinde ağaçlandırma faaliyetlerine baş
lanmıştı, 1960'dan sonra. Bunu Gölbaşı civarına da 
teşmil etmek suretiyle bir nefes almak, bunun öte
sinde bilhassa, civardaki baraj sahalarını ve Hacet

tepe Üniversitesinin, Orta - Doğu Üniversitesinin 
Mogan Gölü civarında yapmaya çalıştığı orman sa
halarını daha da genişletmek suretiyle ileride artacak 
olan nüfusun ihtiyacım karşılama yoluna gidilme
sinde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ağaçlandırma büyük masraf isteyen, insan emeği 

isteyen, makineli olmayan bir sistemdir. Bu itibarla 
ben şunu öngörmekteyim : 

Orduyla, en büyük insan gücü olan orduyla ağaç
landırma da Orman Bakanlığının müştereken çalış
masında fayda ve yarar vardır. Orman içi yollarının 
açılmasında, orman ağaçlandırılmasında, hatta yan
gınlarla ilgili olan çalışmalarda bilhassa, hükümet po
litikaları içerisinde Sayın Bakanın, (Milli Savunma 
Bakanlığı Bütçesinde de arkadaşlarınım dile getirdiği 
veçhile) bir koordinasyon sağlamak suretiyle, savun
ma hizmetlerinin dışında kalan birliklerden fayda
lanmak suretiyle, orman içi yolundan başlayarak 
ağaçlandırmaya kadar türlü orman hizmetlerini yap
mak mümkündür. 

Bir de iç ve dış turizm bakımından büyük adım
lar atılmıştır. Bundan evvelki Sayın Turizm Bakanı 
İskender Cenap Ege'nin ve Sayın Orman Bakanı 
Sabahattin Savcı Beyin planlama seviyesinde ve isti-
şari mahiyetteki turizme yönelik orman çalışmaları, 
Turizm Bakanlığı Orman Bakanlığı müşterek çalış
maları başlamıştı. Bunların etüt, plan ve fikir sevi
yesinde olan görüntüleme Sayın Bakanın da sahip 
çıkmak suretiyle, yine Turizm Bakanlığı ile birlikte 
iç ve dış turizme imkân verecek nispette koordine 
bir faaliyete girişmelerinde, sanırım ki, yarar var
dır. 

Erozyonla ilgili olan konularda da Toprak Su ile 
Köy İşleri Bakanlığı ilgileniyor ve Devlet Su İşleri de 
büyük çapta bu erozyon çalışmalarıyla ilgilidir. 

Erozyon konularında da bu bakanlıklarla birlikte 
yapılacak teşriki mesailerin, orman ağaçlandırma fa
aliyetlerine bilhassa ülkenin süratle erozyona maruz 
olan bölgelerinden başlamak üzere ağaçlandırmaları 
da devam ettirmekte yarar olduğu kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tabiatıyla çok külfetli bir hizmeti görmekte olan 

Orman Bakanlığı mensuplarıyla ilgili birtakım teklif
lerimiz, onları sosyal ve ekonomik yönleriyle huzura 
kavuşturacak tekliflerimiz Bütçe ve Plan Komisyo
nunda yapılmıştı. Maalesef, iktidar kanadına men
sup olan arkadaşlarımız bu teklifleri değerlendirme
diler. Çok meşakkatli bir hizmetin, çok zor şartlar 
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altında yürütülen bir orman hizmetinin nitelikleri göz 
önünde bulundurulmak suretiyle, orman personelinin 
bu hizmetlerinin mutlaka ücret politikalarıyla değer
lendirilmesinde ve onların bu fevkalade emeğinin 
Bakanlıkça geniş çapta dikkate alınmasının gereğine 
işaret etmek isterim. 

Bunun ötesinde bir konuya daha değinmeden ge
çemeyeceğim, 

Kalkınan bir Türkiye'de sadece ormanı bir tabiat 
güzelliği, bir turistik güzellik; erozyona mani ola
cak, ülkede bizi barındıracak, vatanı vatan yapacak 
niteliğinin çok ötesinde de ekonomik yönü vardır. 

Kereste ve ahşapla ilgili olan sanayi Türkiye'de 
gelişmeye başlamıştır; ama değerli Halk Partisi söz
cüsü arkadaşımın söylediği gibi, 500, 1 000, 1 500 li
raya mal olan bir suntanın da tabağının 15, 20 bin 
liraya satılması gibi, hakikaten garip birtakım tatbi
katların, piyasalamalann Türkiye'de mevcut olduğunu, 
birtakım şikâyetlerden biz de dinliyoruz. Arkadaşım 
burada dile getirdi; 8, 10 bin îira dedi, fiyatım söy
ledi. Doğrudur. 

Ben bu itibarla orman ürünlerinin hem istihsalini, 
hem pazarlamasını entegre bir sistem halinde mü
talaa edebilecek ve ekonomiye inikası objektif ölçü
ler içerisinde tespit edilecek bir görüş içerisinde, or
man ürünlerinin maliyetlerinin saptanmasında piya
saya nazım rolü oynayacak Devletin, hür teşebbüsün 
çalışma faaliyetlerini sınırlamayacak şekilde bir mü
dahale imkânını araştırmasında zaruret görmekte
yim ve bu sanayi tesislerini, bilhassa parkesinden, 
ağacından, doğramasından ve diğer birtakım sunta
sına kadar imal eden Orman Bakanlığının bunları 
daha geniş çapta güçlü bir kuruluşlar haline getirmek 
suretiyle, tespitinde fayda vardır. 

Bunun ötesinde, Devlet ihaleleriyle ilgili olan ko
nularda, ihalelerin ihtiyacı olan kerestelerin ucuz fi
yatla temin edilmek suretiyle* ihale fiyatlarının ma
liyetlerini artırmaya matuf olan birtakım tatbikatları 
da önlemek lâzımdır. Hatta, ihalelerin büyük bir 
kısmında çimento, demir ve akaryakıt diye üç mad
denin artımı ile ilgili olan konularda fiyat farkını 
otomatikman verebilen bir espiri vardır; ama ahşap
la ilgili yoktur. Bugün ahşap da inşaatın anaunsu-
rudur. Kalıbından doğramasına kadar, parkesine ka
dar, kapısına kadar, tümüyle her şeyine giriyor. O 
halde, bunlann ucuz olması Türkiye'nin bir Devlet 
politikası halinde hükümetlerin mütalaa ettiği konut 
sorununun da hallinin bir yönünü teşkil etmektedir. 
Çünkü, birbirlerine zincirleme bağlıdır. 
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Bugün kerestenin maliyetinin artışı, bina maliyet
lerini, inşaat maliyetlerini büyük çapta da etkile
mektedir. Bu sebepledir ki, orman ürünlerinin eko
nomik kalkınmadaki rolünü dikkate almak suretiyle 
bunların piyasalamasında Devletin kontrolünü temin 
edebilecek şekilde bir sistemin getirilmesinde de sa
nırım ki, fayda vardır. 

Bir de Akdeniz sahil bandı içerisinde rastladığım 
ve değerlendirilmesinin takdirini sayın Bakanlığa ve 
Bakanlığın teknik kadrolarına bıraktığım bir konu 
var. 

Orman tahdit komisyonlarının tespitleri içerisinde, 
sanırım ki, bir kısım sahalar, makilikler orman sa
hası dışarısına almıyor. Yanılmıyorsam, bu görüş 
içerisinde bir tahdit komisyonları faaliyeti olmuştu. 

Şimdi, Akdeniz sahil bandında seracılık çok ge
lişmiştir. Bunlann mülkiyetlerinin orman idaresinde 
kalmak suretiyle bozulmuş, kullanılamayacak olan 
bu sahalann orman olarak kullanılmasın imkân ol
mayan sahaların, teknik nitelikte cidden orman ev
safından çıkması icap eden bu sahalann intifa hak
ların), kullanma haklarını ancak burada seracılık 
yapmak suretiyle, (su imkânlarıyla beraber mütalaa 
etmek lazımdır) bu sahalarda seracılığın geliştirilme
sinde Orman Bakanlığının yardımcı obuası; bu su
retle de, orman sahalanmn içerisine doğru taşabilecek 
olan kesimleri de bir yerde bir ön kuşakla sınırla
mak imkânlannın da düşünülmesinde yarar olduğu 
kanaatindeyim. 

Bunun ötesinde münferit ormanlar var. Büyük 
çapta geniş sahaları kapsayan ormanlann dışında 
köylere yakın, koruluk mesabesinde ormanlar mev
cuttur. Bu orman sahalanmn korunmalannın, orman 
idaresiyle müştereken veya müstakillen köylerin ihti
yar heyetlerine veya belediyelerine verilmesi halinde 
bunlann muhafazalarının daha dikkatle takip edildi
ğini gördüm. 

Anadolu'da gezmiş olduğumuz köylerin bazıların
da ihtiyar heyetlerinin muhafazasına tevdi edilmiş 
bulunan orman sahalannda, küçük parsiyel olan or
man bölgelerinde kesimlerin olmadığı, kaçakçılığın 
olmadığı ve bu sahaların rahatlıkla muhafaza altın
da tutuşabildiğim müşahade ettim. Sanırım ki, bunu 
bütün Türkiye çapında değerlendirmek suretiyle bir 
çalışmaya gidilecek olursa ve bunlan, küçük orman
lann, korulukların ihtiyar heyetlerine teslimi suretiyle 
muhafazası cihetine gidilecek olursa, kaçakçılığın 
büyük çapta önleneceği kanaatindeyim. 
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Bunun ötesinde bir konu daha var. Orman içe
risinde yaşayan insanların hakikaten durumları çok 
vahimdir. 

(BAŞKAN —r Lütfen bağlayın efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) < 

— Bağlayacağım Sayın Başkanım; 
7,5 - 8 milyon civarında bulunan orman içinde 

yaşayan insanlara bir taraftan, «Ormanda yaşaya
caksınız» diyeceksiniz, öbür taraftan bu vatandaşlara 
da, «Ormanı, ağacı kesme» diyeceksiniz. 

Bunları kooperatifler yolu ile kalkındırmanın gay
retleri içerisinde bulunulduğu, bundan evvelki sayın 
bakanların, bilhassa kooperatiflere verdiği ehemmi
yeti, (Orman bakanlarının; birkaç dönem evveline 
kadar giden bakanların) bu konudaki çalışmalarını 
dikkatle takip ettik, kendilerine müteşekkiriz. Ancak 
ne var ki, bunlar, bu köylüleri ormanda ağacı kes
mekten men edecek tedbirler değildir; palyatif ted
birlerdir. Bunları birtakım köklü tedbirlerle ele al
mak, değerlendirmek ve bilhassa bu kooperatiflere 
öncelik vererek, onları kendi kendine ekonomik ba
kımdan yaşayabilir hale getirmek gereklidir. Aksi 
halde, orman kesilmeye devam edilecek, orman ya
kılmaya devam edilecek ve dolayısıyla Tbu ülke, Orta 
Asya'da olduğu gibi, çölleşmekten kendini kurtara
mayacaktır. Ne kadar gelişirseniz, gelişiniz. Orta 
Anadolunun o steplerinde gördüğümüz manzarayı bü
tün Türkiye'ye teşmil etmek gibi bir durumla kar
şı karşıya kalırsınız. 

Sözlerimi burada bağlarken, bütçenin Bakanlığa 
ve mensuplarına milletimize hayırlı, uğurlu olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, böylece Orman Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki müzarekeler bitmiştir. 

Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan müddetiniz 25 dakikadır. Yalnız, 

bazı arkadaşlarımızın yazdı olarak buraya verdiği so
rular var, onlarıda lütfen dikkate alarak, kendinizi 
ona göre ayarlayınız efendim. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Kastamonu 
Milletvekili) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Yüce Senatomuzun değerli üyele
ri; 

1978 yılı Orman Bakanlığı bütçesi hakkında çok 
değerli senatörlerin değerli fikirlerinden olan konuş
malarını dinledim. Hiç şüplıe etmeyin ki, bu konuş
maların ışığı altında Orman Bakanlığımız 1978 se

nesinde yeni bir çalışma düzenine girecek ve bu de-
ğer'i fikirlerinizden esinîerenek Bakanlığımızın yeni 
atılımlar yapmasına bir neden olacaktır. 

Konuşmaların temeli, şimdiye kadar dinlemiş ol
duğum Orman Bakanlığı bütçelerindeki konuşmacı
ların dayandsğı temel hemen aynı temaya dayanmak
tadır. Deniyor ki, Türkiye'de ormanlarımız her geçen 
gün tahrip olunup azalmakta, orman yangınları bir 
felaket halini almakta ve bu yüzden memleketin içe
risinde gelecekte bulunacak büyük erozyon ve toprak 
kaybı gibi pek büyük felaketlerin yakm bir zamanda 
geleceğini ve buna Orman Bakanlığının acele bir 
çare bulması lâzım geldiği söyleniyor. 

Ben konuşmacıların bu şekildeki sözlerinin büyük 
b'r kısmına katıhyorum. Evet, bugün Türkiye'de çok 
eskiden güzel Anadolumuzun her yeri ormanla kap
lı olduğu halde, bugün Türkiye'de ormanlarımız yal
nız sahil şeritlerinde kalmıştır. Karadeniz'de, Ege' 
de ve Akdeniz sahilinde orman şeritleri bulunmakta
dır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu ormanlardan yok
sun hale gelmiştir. Acaba, niçin bu önemli sorunlara 
Orman Bakanlığı; gelmiş, geçmiş hükümetler niçin 
çâre bulamamıştır? Bu çare bulamamasının kökenin
de yatan sebep nedir?.. Bunları incelemek, ormanla
rımızın ve Türkiye'mizin geleceği bakımından çok 
mühim olduğu için, ben esas konuyu bu inceleme 
üzerine kurup, bunun çarelerini bulmak istiyorum. 

Muhterem senatörler; 

Erozyon dedik; halkın 'haksız tasallutu yüzümden 
ormanların tahribi dedik, haksız açmalar yüzünden 
ormanların tahribi dedik ve bunların neticesinde, 
Türkiye'de azalan ormanların getireceği büyük sorun
ları söyledik. 

Bunun, bu hale gelmesinin gerçek nedenini bul
mak için, Osmanlı İmparatorluğu zamanından, Tür
kiye Cumhuriyetinin bugünkü Hükümeti dönemine 
kadar geçen orman politikasını, orman politikasında 
güdülen yolu takip etmek ve bunu araştırmakta bü
yük fayda görüyorum. Bir arkadaşımızın söylemiş 
olduğu gibi, ilk defa Devletin ormanlara müdahalesi 
1869 senesinde Orman Nizamnamesinin ilanı ile 
başüar. Bu ilândan sonra Devlet ilk defa ormanlara 
Devlet gücü olarak, Devlet olarak bir müdahale ol
muştur. İltizam ormanlığı, ormancılık politikası ku
rulmuş o devirde ve bu yüzden dış memleketlerin bir
çok şirketleri (Bilhassa Fransızların şirketleri) Türki
ye'ye gelerek, Türk ormanlarını, Anadolu'nun orman
larını Osmanlı Hazinesini doldurmak için tahrip et
mişlerdir. Ben bunu birinci dönem diye kabul ediyo-
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rum; yani orman politikasında ilk dönem. Bu dönem, 
bu ağır tahribat da 1937 senesinde 3116 sayılı Orman 
Kanunu çıkıncaya kadar devam etmiştir. 

İşte bu tarihte; yani 1937*de Devletin ormana, or
man işletmeciliğine ve Devletin ormana sahip olması 
yüzünden bu dönem değişmiş ikinci bir dönem başla
mıştır. Ben o zamandan beri gelen Cumhuriyet hükü
metlerinin Orman Bakanlığında yapmış olduğu büyük 
tasarrufları ve büyük faydaları ve büyük çalışmaları 
burada şükranla yâdetmek isterim. O dönemden son
ra bugünkü güne kadar geçen bu ikinci dönem zarfın
da, Orman Bakanlığı yepyeni bir hüviyete bürünmüş, 
ilmi metotlar girmiş, orman sınırlarını, Devletin sahip 
olduğu orman sınırlarını tespit edecek yeni fotoğra-
metrik metotlar, interpretasyon çalışmaları neticesin
de ilk defa Türkiye'de ne kadar orman var, sınırları
mız nedir; buna el atılmıştır. Bundan öte çok değerli 
ormancılar yetişmiş, yeni orman fakülteleri açılmış 
ve Türkiye'de ilk defa ormancılık ilmî bir hüviyet 
içerisine girmiş; kesim ve dikim ilmi hüviyet içeri
sinde yapılmaya başlanmıştır. İşte ben buna ikinci 
dönem diyorum. Bu ikinci dönemin çok büyük fayda
ları olmuştur. Halkın ve köylünün ormana müdahale
si bir miktar önlenmiş ve bunun yanındaki ilmi ke
sim yüzünden yeni ağaçlandırmalar yapılmış, yeni 
türler tespit edi&miş, yeni istasyonlar kurulmuş ve ha
kikaten Türkiye'de dünya seviyesinde bir ormancılık 
politikası güdülmüşiür. 

Muhterem Senatörler; 

Bu kadar iyi bir dönem geçmesine ve çalışma ol
masına rağmen, yine Türkiye'de ne bir erozyona kati 
bir çare, ne orman yangınlarına kesin bir çare, ne or
manlara köylünün haksız müdahalesini, sahildeki or
man yağmalarını kesin önleyecek bir çare gelememiş
tir. Evet, dışardaki şirketlerin memleketimizdeki or
manları sömürmesi önlenmiş; fakat bu sefer de içteki 
sömürüyü önleyecek bir çare bulunamamıştır. Şöyle 
demek istiyorum : Bu defa ormanların ve ormanlık 
bölge halkımızın emeğinin içte sömürülmesine engel 
olunamamış, orman kaynağımızın gelirinin adaletsiz 
dağılımı ve bölge halkının Devlete davalı ve kavgalı 
olması önlenememiştir. 

Muhterem Senatörler; 
İşte, esas Orman Bakanlığı olarak halledilecek 

tek sorun budur. Çünkü, ormanlarımızın içinde ve 
kenarında yaşayan köylü, kırsal bölgede yaşayan en 
fakir köylüdür. Bunun, tarım yapacak arazisi olmadı
ğından, meralara sahip bulunmadığından köylü geçimi
ni temin etmek için; bıraikın geçimini, hayatını 

J idame ettirebilmek için orman olanaklarından istifade 
etmeye mecburdur. Bunu, polisiye tedbirlerle veya
hut bu Meclis kürsülerinde sizlerin hoşuna gidecek 
sözleri söyleyerek, sizin tasvibinizi alarak bunu önle-

I menin imkânı yoktur. Ben de huzurunuza gelip bir 
I Bakan olarak, sizin pek çok hoşlandığınız laflan ede-
I bilirim. Derim ki, senede 200 bin hektar arazi ağaç

landıracağım, her ağacın altına bir orman muhafaza 
I memuru dikeceğim veyahut da senede 400 milyon 

ton gibi büyük bir miktara varan mümbit toprakları
mızın denize dökülmesine sebep olan taşkın, sel ve 

I erozyon afetinden kurtaracağım lafını söyleyerek 
sizin tasvibinizi alabilirim; ama bunlar şimdiye kadar 
bütün uğraşılarla yapılmış, fakat hiç bir neticeye 
ulaşamamıştır. Neticeye ulaşamamasının tek sebebi 
orman köylüsü ile Orman İdaresinin küskün olması
dır. 

Cumhuriyet Hükümeti Bakam olarak, Hükümeti-
I nizin Bakanı olarak ben ne düşünüyorum, biz ne dü-
I sunuyoruz? Eğer bu kavgayı önleyemezsek orman 

politikasında istemiş olduğumuz köklü değişimi, or
man politikasında düşündüğümüz ileri atılımı gerçek-

I leştirmenin imkânı yoktur. Onun için ben diyorum 
ki, orman köylüsünün sosyoekonomik durumunu Or
man Bakanlığı çahşmaîarıyîe düzeltilebilir. Nasıl dü-

I ze!tiîecek bıs?.. Orman köylüsüne, Anayasanın 131 nci 
maddesine aykırı o!madan; yani orman arazisini ve 

I orman işletmeciliğini orman köylüsüne değil de, Dev-
I letin eline bırakmak şarîiyle... Ondan sonra hâsıl ola-
I cak ve Türkiye'de büyük bir sömürü düzeni olan ge-
I rek pazarlamayı, gerekse orman mahsullerinden isti

fade edecek olan orman sanayiini orman köylülerinin 
kuracağı hakiki kooperatifler yapsın. 

I Bunu şu rakamla da söylemek istiyorum : 

Bugün Türkiye'de senede ormancılık sektörünün 
I Devlete, millete vermiş olduğu katma değer 25 ile 30 

milyar lira arasındadır. Şimdi, bu düzende bu 25 ile 
30 milyar lirayı; bu paranın üçte birini, bu miktarın 

I üçte birini 13 milyon kişiden yüksek olduğu tahmin 
edilen orman köylüsü ve Orman İdaresi almaktadır. 
Geri kalan üçte ikisini, bû 30 milyarm üçte ikisini 

I keresteci, orman tüccarı ve aracı almaktadır. Bunun 
neticesinde bir büyük gelir dağılımı arasında farklar 
doğmaktadır. Yani, orman köylüsünün fakirliği de
vam ermekte ve Orman İdaresinin yapacağı, Orman 

I Bakanlığının yapacağı girişimler istenen seviyeye gel
memekte, bundan öte bir avuç, 5 - 6 bin kişiden mü
teşekkil, 5 - 6 bin işletmeden müteşekkil bu aracı, te-

I feci zümresi büyük paralar kazanmaktadır. 
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Ben diyorum ki, bu ikinci dönemin son dönemi 
olarak bu Cumhuriyet Hükümetinin kuruluş dönemi
ni kabul ediyorum. Bundan sonra bir üçüncü dönem 
başlasın; yani şu şimdiye kadar güdülen paîitvk ve 
ekonomik düşünce değişen, orman köylerinin kuraca
ğı hakiki kooperatifler devreye girsin ve ormanlarımı
zı sanki orman köylüsü bahçesindeki erik ağacım ko
rur gibi, orman köylüsü ile beraber ormanlarımızı ko
ruyalım, orman yangınlarını orman köylümüzle bera
ber yanyana söndürelim.. 

Muhterem Senatörler; 
İşte Cumhuriyet Hükümetinizin düşündüğü, prog

ramlamak istediği düşünce ve çalışma tarzı budur. 

Değerli arkadaşlar; 
Yalnız darboğaz, bu söylemiş olduğum erozyon 

falan değildir. Bu Yüce Meclis kürsüsünden Bakan 
olarak bazı hakikatleri söylemek mecburiyetindeyim. 
Bunu yapmadığım gün, bu memleketin içerisinde bu
lunduğu bazı darboğazdan halletmenin imkânı yok
tur. Bu hakikatlerin başında, ormanlarımızın bugün
kü hakiki durumu,' envanteri gelir. Bunu şöyle açıkla
yayım : 

Bugün yurdumuzun % 26'sı ormanlık sayılmakta
dır. Bu °/0 2<Pnm ormanlık sayılması ilk defa göze 
çok hoş gelebilir; ama % 26, yani 20 mi'yon 11.5 bin 
hektara tekabül eden orman arazilinin maalesef içe
risinde ancak 8 milyon 145 bin hektarı iyi vasıflı, is
tifade edilir ormandır. Geri kalan 11 milyon 970 bin 
hektarı ise, bozuk, istifade edilmeyen ormandır. 

Bakanlığımız, yalnız 1978 senesinde 9 554 861 
metreküp yapacak odun, yapacak tomruk istihsal 
edecek ve sanayie verecektir ve bunun yamnda 15 
milyon ster odunu da yakacak olarak istihsal ede
cektir. 

Bu istihsalin devamı, artan Türkiye nüfusunun 
ve artan ekonomik gücün gereksinmelerini 1982 sene
sine kadar karşılamaya yetecektir. Yani, 1982 sene
dindeki gereksinme 12 milyon 500 bin metreküp mik
tarına varaca&hr ve bunu Orman Bakanlığı temin ede
cek durumdadır; ama 1982 senesinden sonra bu mik
tar sabit kalacaktır. Eğer biz, demin bir değerli ar
kadaşımın söylemiş olduğu gibi, memleketimizin istih
sal edilen orman ürünlerinin % 72'sinin yanması ve 
bu çok değerli maddenin; 20 sene ile 200 sene ara
sında elde edilebilecek olan bu değerli ürünün 
% 72'sini bir sene içerisinde yakar, ancak geri kalan 
% 28'inden istifade edersek, memlekette 1987 sene
sinde korkunç bir açık meydana gelecektir. 1987'de 
dışarıdan tomruk ve kereste ithal etmeye mecbur ola

cağız. Onun için, yeni bir programlama ve yeni bir 
düzenlemeye girmek mecburiyeti vardır. 

Bakanlığınızın değerli mensubu arkadaşlanmca 
yürütülen ve bu sene, benden evvel gelen çok değerli 
arkadaşımın başlatmış oMuğu planlamaya tarafımdan 
da devam edilecek. Bu sene, bu demin söylemiş ol
duğum üçte iki düzen bozulduğuna ve bu yakacak ve 
yapacak odun arasındaki nispetsizliğe, 1978 senesinde 
planlama bitirilip çare bulunacaktır. 

Değerli Senatörler; 
Muhterem arkadaşlarımın Bakanlığım ve şahsım 

hakkında söylemiş olduktan sitayiş/kâr sözlere Bakan
lığım ve şahsım adına teşekkür ederim. 

Ben burada sorulan bazı mühim sorulan cevap
landırıp, 1978 Bütçesinde neler yapacağımızı anlatmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşım Sayın Orhan Çalış, «Tanın ve 
orman işçilerinin sigorta içine alınmasını» söylediler. 
2100 sayılı Yasa gereğince, orman hizmetlerinde ça
lışan arkadaşlanm sosyal güvenceye kavuşmuştur. 
Yalnız, vahidi fiyat usulüyle çalışan; yani istihsal ve 
nakil işlerinde çahşan bir milyona yakın orman işçisi 
sosyal güvenceden mahrumdur. Bakanlığım, bunun 
için derhal çalışmalara başlamıştır ve önümüzdeki 
sene Çalışma Bakanlığı ile yapacağımız bir koordi-
ne çalışmanın neticesinde, bu kadar büyük miktar
daki işçiler sosyal güvenliğe kavuşacaktır. Bunun için 
Bakanlığımız elinden gelen her türlü gayreti sarf et
mektedir ve sarf edecektir. 

Bundan öte, değerli arkadaşım, «Bazı devlet fab
rikalarında kalite düşüktür» dediler, eğer yanlış an
lamadıysam. 

Muhterem senatörler; 

Türkiye'de ORÜS'e, yani Orman Genel Müdür
lüğüne bağlı fabrikaların sayısı 16'dır. Bu 16 fabrika
nın ürünleri, değil Türkiye, dünya standarttan üstün
dedir. Açıkça söylüyorum; bizim Ayancık Kereste 
Fabrikamızın, Ayancık Sunta Fabrikamızın, Yonga 
Lif Fabrikamızın yapmış olduğu istihsalin defoluları, 
(Yani, bizim hurdaya çıkartmış olduğumuz) İstanbul 
ve Ankara piyasasında görülmeyecek büyük rekabet
lere karşı büyük fiyatlar almış, özel teşebbüsün ver
miş olduğu fiyattan bizim defolular belki plaka ba
sma 100 veyahut 200 lira fazlasına satılmıştır. Biz 
kalite kontrollanmızı gayet iyi yapıyoruz. Hangi fab
rikada düşük kaliteli mal varsa, değerli senatör arka
daşımızın bana bildirmesini rica ederim. 
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Bundan öte, bumda şunu da belirtmek istiyorum: 
Orman Bakanlığının değil, Türkiye'nin orman mah
sulleri sanayiinin bir darboğazı vardır. Bu darboğaz 
şu : 

Hammaddeyi ben veririm özel teşebbüse; ama ben 
bu hammaddeyi verdikten sonra özel teşebbüsün üze
rinde hiç bir kontrol hissem yoktur, ne fiyatlarını 
kontrol edebilirim, ne kalitelerini kontrol edebilirim. 
Bu büyük bir darboğaz. Devletin işletmiş olduğu fab
rikaların dışında olan bu fabrikaların bir kısmının 
yapmış olduğu imalat hem muhtelif yollarla halka 
pahalı olarak geçmekte, hem de üstelik kaliteleri çok 
bozuk ve düşük olmaktadır. Bunun için bir çalışma 
yapıyorum. Orman Bakanlığı yalnız kendi fabrikala
rında değil, Türkiye'de özel teşebbüsün işletmiş ol
duğu bütün fabrikaların gerek fiyatlarım, gerek ka
litelerini, otokontrollarını Orman Bakanlığının yap
masını arzu ediyor. 

Muhterem senatörler; 
Sayın Şerif Tüten arkadaşım, milli parklar için 
Pamukkale çalışmalarından bahsettiler. 
Sayın Başkan ne kadar müddetim var?.. 
BAŞKAN — Beş dakika daha konuşabilirsiniz. 
ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 

— Ben bu sözlerin hepsine, müsaade ederseniz vak
tim bittiği için yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, burada da yazılı so
rular vardır, onlan da okuyacağız size. İsterseniz 
yazılı, isterseniz sözlü cevap verirsiniz. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— 1978 senesinde Bakanlığımızın yapacağı" atılım
lardan kısa olarak bahsedeyim. 

Bakanağımızın üîke ekonomisine katkısı ve hiz
metleri : 

Bakanlığımız, ülke ekonomisinin orman ürünleri
ne olan ihtiyacını karşılamak üzere 1978 yılında 10 
milyon 400 bin metreküp endüstriyel odun, 15 mil
yon ster yakacak odun üretecektir. Bu üretim ger
çekleştirilip, pazarlanması sonunda 15 milyar 800 mil
yon liralık bîr gelir öngörülmüştür. Üretilen bu mik
tarlardan 6 milyar 700 milyon metreküp endüstriyel 
oduna ayrılmıştır. Bu suretle selüloz ve kâğıt fabri
kalarının hammadde ihtiyacı tamamen Bakanlığımız 
tarafından karşılanacaktır. Bu miktar 2 milyar 100 
milyon metreküptür. 

Kömür ve linyit maden ocakları için resmi ve özel 
sektöre 600 bin metreküp maden direği tahsis edil
miştir. Ulaşım, haberleşme ve köy elektrifikasyonu 
için, 1978 yılında 293 bin metreküp tel direği üre
tilecektir. 

Orman içi ve kenar köylerinde yaşayan vatandaş
ların yapı ihtiyacını karşılamak üzere, 780 bin met
reküp tomruk verilmesi programlanmıştır. 

10 milyon 400 bin metreküp üretimin gerçekleş
mesini temin etmek amacıyla, başta yol inşaatı ol
mak üzere (Ki, bu yol 6 700 kilmetredir) altyapı te
sisleri için 2 milyar 400 milyon liralık bir yatırım 
öngörülmüştür. 

Yurdumuzun önemli bir doğal kaynağı olan or
manlarımızın devamlılığını sağlamak için, 77 500 hek
tarlık bir arazi ağaçlandırılacaktır. 

Bakanlığımızın orman köylerinin sosyo - ekono
mik durumuna olan katkıları: 

Orman Bakanlığımızın faaliyetlerini gerçekleştir
mek için orman içi ve kenarı köylerde yaşayan köy
lü, işgücünden büyük çapta yararlanmaktadır. 1978 
yılı içerisinde gerçekleştirilecek orman ürünleri üre
tim ve taşıması için bu köylülere 5 milyar 200 milyon 
lira değerinde bir katkıda bulunulacak ve diğer or-
mancıhk hizmetleri için ise 1 milyar 500 milyon lira 
olmak üzere, toplam 6 milyar 700 milyon liralık bir 
para ödeyecektir. 

Böylece, kırsal kesimde yaşayan insanlara istih
dam imkânı yaratılacak ve gelir düzeyleri yükseltile
cektir. Bundan ayrı, orman köylerinin zati yapacak 
ve yakacak ihtiyaçları içîn, 780 bin metreküp yapa
cak, 8 milyon ster yakacak ihtiyaçları ucuz tarife ile 
verilmek suretiyle 1,5 milyar liralık nakdi fayda sağ
lanacaktır. 

Ormanlarda bütün hizmetler; yani hem üretim, 
hem ağaçlandırma, hem de koruma hizmetleri için 
yol çok önemlidir. Bilhassa yangınla mücadelede de
vamlı olarak geçişe müsait yollar hayati önem taşı
maktadır. Bu iş için 1978 yılında 6 800 kilometre or
man yolu planlanmıştır. Bu yolların yapılmasında 
esas gaye, ormancılık tekniği ve ihtiyaçları ise, bu 
yollar yapılırken orman içi kaderlerine terk edilmiş, 
her türlü imkânlardan mahrum orman köylülerine 
de kılçık yollarla anayollara bağlanması temin edile
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim, vak
timiz doldu. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Değerli senatörler; 

Ağaçlandırma ve erozyon, Or - Köy ilişkilerinden 
uzun uzun bahsetmek isterim. Vaktim tamamlandığı 
için yalnız şu kadarını söyleyeyim Or - Köy üzerin
de : 
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1978 senesinde orman köylerine Orman Bakanlı
ğının gerek ağıl, gerek hayvan, gerek seracılık, ge
rek yapacağı diğer faaliyetler için 1 milyar 599 nıiî-
_yon liralık para ayrılmıştır. Bu 13 milyonluk bir or
man köylüsü nüfusunda az gibi görülür; ama bunun 
gelecekte daha fazla verilmesi program içerisine alın
mıştır. 

Değerli senatörler; 
Sözlerimi bitirirken orman yangınlarına değinmek 

istiyorum : 
Biliyorsunuz ki, geçen sene orman yangınları ba

kımından taühsiz bir sene geçirmiş bulunuyoruz. Bu 
sene çok daha köklü tedbirler alma yoluna gidilmiş
tir. Yalnız 61 milyon liralık orman yangınlarında en 
mühim unsur olan haberleşme ve ihbar ağını karmak 
için telsiz gereksinmesi temin edilecektir. 

Sözlerimi şöyle bağlıyorum : 
Değerli senatörler; 
1978 yılı Orman Bakanlığının genel olarak 

1 157 057 000 lira; katma 1 232 542 000 lira; dö
ner sermaye olarak 15 787 500 000 lira; fon bütçesi 
olarak 1 209 500 000 lira olarak toplam 19 386 500 000 
lira olarak bağlanmıştır. 

Muhterem senatörler; 
Orman Bakanlığının 1978 yılındaki yapacağı ça

lışmalarda sîzlerin desteğinin bulunması bizlere bü
yük güç katacaktır. Yapılan değerli konuşmacıların 
tavsiyeleri bizlere ışık tutmuştur. 

Sözlerimi bitirirken, şahsım ve Orman Bakanlığı 
mensupları adına hepinize en derin saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Bakan, sorular var; 
bunları okutup zapta geçireceğiz. Arzu ettiklerinize 
burada, istediklerinize de yazılı cevap verirsiniz. Za
ten bir kısmı da yazılı cevap istiyor. 

Sayın Başkanlığa 
Orman Bakanı tarafından aşağıdaki soruların ya

zılı veya şifahi olarak cevaplandırılmasına tavassutla
rınızı rica ederim. 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

1. Diyarbakır İşletmesine bağlı bazı yörelerde 
örnek olmak üzere bir miktar meşelikler korumaya 
alınmıştı. Bu, köylü üzerinde olumlu etki bırakmıştı, 
hatta av ve mesire yeri haline gelmişti. Bugün bu faa
liyetler bırakıldığı gibi, yapılanlar da tahrip edilmiş
tir. 

Sayın Bakanın bu konuda görüşünü öğrenmek is
tiyorum. 

2. Diyarbakır merkez olmak üzere bölgede Or
man Bölge ve Ağaçlandırma Başmüdürlüklerinin ku
ruluşunu memnuniyetle karşılıyoruz. 

1978 Programı ile Mardin İlinde bu konuda ya
pılacak hizmetlerin yazılı olarak verilmesini rica ede
rim. 

3. 1977 yılında Orman Bakanlığında yapılan 
reorganizasyon île bazı genel müdürlükler kurulmuş
tur. Bu kuruluşlardan bilhassa Orman - Köy olan 
Güney Anadoluda Mardin için ne gibi projeler ele 
alınmış ve geliştirilmiştir? 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Sayın Başkan, yazılı olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Diğer bir soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımızın Sayın Orman Bakanı ta

rafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

1. Orman vasfını kaybetmiş olan alanların köy
lünün istifadesine bırakılması için yapılan bir çalış
ma var mıdır? 

2. Orman içi köylerine kadastro girmemiştir. 
Tarlasına, bahçesine, hatta evine sahip olamayan bu 
köylülerin acılarına ve dertlerine ne zaman son ve
rilecektir? 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Yazılı olarak cevap vereceğim. 

Başkan tamam efendim. 
Son bir soru kalmıştır, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aracılığınızla aşağıdaki sorumun Orman Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Orman ürünlerinin artıklarını işlemekle iştigal 
eden ve sayıları önemli bir miktara ulaşan hızar ve 
şeritçilere kapak, çıta gibi orman artıklarının veril
mesine devam edilecek midir? 

Yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Sayın Başkan, yazdı olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Zaten yazılı olarak istiyorlar. 
Sayın Orman Bakanı Vecdi İlhan, çok teşekkür 

ederiz. (Alkışlar) 
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Böylece Orman Bakanlığı Bütçesi üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Orman Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 24 617 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Orman köylerinin geliştiril
mesi. 122 337 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıta 
lamayan transferler - 1 010 368 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/173; C. Senatosu : 1/546) (S. Sa
yısı : 750) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğüne 1978 ma
li yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli 
cetveide gösterildiği üzere, (1 234 542 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum. 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 188 777 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Ormancılık hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi 486 553 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Orman alanlarının ağaçlandı
rılması ve geliştirilmesi 387 938 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Milli parkların avcılık ve ya
ban hayatının geliştirilmesi ve 
düzenlenmesi 156 506 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlanna dağıtı
lamayan transferler 14 768 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan (A) işaretli 

cotveliyle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(1, 234 542 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 1 234 542 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi (B) işaretli cetvelle 

beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1978 
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi (C) işaretli cetvel
le beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman 
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi (M) işaretli cet
velle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle bera
ber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile, bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen, kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar ile, orman yangınları ve 
savaş, böcek hastalıklarıyla mücadele için bütçeye 
konulan ödenekler yetmediği takdirde (B) işaretli 
cetvelin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını kar
şılık göstermek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili 
ödenek miktarım aktarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi okunduğu şekliyle. 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Efendim, Orman Bakanlığı Bütçesinin müzakere

leri bitmiştir; ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu 
olmasını dileriz. (Alkışlar) 

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

B) İŞLETMELER BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin mü
zakeresine geçiyoruz. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon lütfen yerlerini 
alsın efendim. 

İşletmeler Bakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Süleyman Tuncel, Milli Bir
lik Grupu adına Sayın Kâmil Karavelioğlu, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Solmaz Belül 
söz almışlardır. 

Kişisel konuşma için söz alanları okuyorum : Sa
yın İsmail İlhan, Sayın İskender Cenap Ege, Sayın 
Mehmet Feyyat, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın Süley
man Ergin, Sayın Solmaz Belül, Sayın Ahmet Demir 
Yüce. 

Cetvelimizde kayıtlı olan üyeler bunlardır, bunun 
dışında söz için kaydetme imkânımız da yoktur. Bi
linmesini rica ederim. 

AP Grupu adına Sayın Süleyman Tuncel?.. Yok. 
Sayın Kâmil Karavelioğlu, Milli Birlik Grupu adı

na buyurunuz efendim. 

MB GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ
LU (Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; 

(1) 729 S. Sayılı basmayan 7.2. 1978 tarihli 
25 nci Birleşim tutanağına eklidir.^ 
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Biz bu konuşmamızda yeni kurulmuş olan Bakan
lığın Hükümet yapısı içerisindeki yeri neresidir, 
fonksiyonu ne olmalıdır ve onu beklemekle olan 
görevler nelerdir? Bunlar hakkında görüşlerimizi Ba
kanlığın tartışmasına sunmak istiyoruz. 

Hükümet Programı müzakerelerinde de açıkladı-
ğumz gibi, İşletmeler Bakanlığının kurulmuş olmasını 
isabetli buluyoruz. 

Bilindiği gibi, milli kalkınmanın en etkin aracı 
bugün Hükümet yapısı içerisinde bulunan Kamu İk
tisadi Teşebbüsleridir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
50 yıllık Cumhuriyetimizin kamu varlığının hemen 
tamamını teşkil eder. 

Politikaları, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bü
yütülmesine karşı olan iktidarlar bile, kendi yönetim 
zamanlarında Kamu İktisadi Teşebbüslerini büyüt
mekten geri kalmamışlardır. Böylece Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri çeşitlemniş ve büyümüşlerdir. 

Böyle olduğu halde 1960'lardan beri Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin verimsizliği, başarılı yönetiieme-
mesi, yönetimlerine yeni bir biçim verilmesi ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. Bunun için daha Birinci Plan başla
madan, Birinci Plan taslağında Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Devlet içerisinde bir holding yapısı biçi
minde yönetilmesi kararlaştırılmıştı; fakat, o günün 
istikrarsız koşulları içerisinde bu taslak tartışmalara 
neden olmuş ve Birinci Plan yer alamamıştı. Daha 
sonraki yıllarda da Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
reorganizasyonu için uzun çalışmalar yapılmış, fakat 
bundan sonuç alınamamıştır; hem de bu zaman için
de KİT'lerin kalkınmadaki yeri daha da 
artmış olduğu halde... Bu arada KİT'lerin 
sorunları, problemleri, verimsizlikleri ve dağı
nıklıkları da gittikçe artmıştır. Günümüzün eko
nomik bunalımında büyük kayıplara uğrayan kuru
luşlar verimsiz işletmelere dönüşmüştür. 

Şunları niçin hatırlatmak gereğini duyuyorum? İş
te bu durum buna tarihi ihtiyaç diyebiliriz; bugün 
İşletmeler Bakanlığının kurulmasını zorunlu kılmıştır. 
Biz bunu böyle değerlendiriyoruz, isabetli buluyo
ruz. 

İçinde bulunulan intikal döneminde bugünün şart
larında Bakanlığın istediği gibi kurulabilmesi ve ge
lişmesinin bazı sıkıntıları olmasını doğal karşılıyoruz. 
Bunu önemli de görmüyoruz. Ne zaman kurulursa 
kurulsun, kuruluş sancıları olacaktır. Şimdi kurulma
sı isabet olmuştur. Böyle bir intikal döneminde, 1963' 
lerde kurulmuş olan Köy İşleri Bakanlığı ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bugün, Hükümet yapı
sının önemli sorumlu birimleri olmuştur. 
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Görev ve sorunları henüz kesin olarak belirlenme
miş olan Bakanlığın, kuruluş çalışmaları hakkında 
Sayın Bakanın bilgi verebileceğini umuyoruz; ama 
kuruluş hangi safhada olursa olsun, Bakanlığın ku
ruluş sorunları içinde kalacak görevlerden daha da 
mühim KİT'lerin tamamının işletilmesine katkıda bu
lunmak ihtiyacıdır. Özellikle bu konuyu Sayın Baka
nın dikkatine sunuyorum. 

KİT'lerin hepsinin İşletmeler Bakanlığının görev 
sınırlan içerisinde yer alması bahse konu olamaz; 
fakat KİT'lerin hepsini kaplayan bir sürü ortak sorun 
var. Umuyoruz ki, yeni kuruluşta Bakanlığın asıl 
fonksiyonunda KİT'lerin hepsini ilgilendirecek işlet
me sorunlarına j ö n verebilecek, etkili olunabilecek 
bir katkı yolu, bir katkı biçimi, bir kuruluş organi
zasyonu dikkatte tutulabilecektir, tutulmalıdır. Zira 
işletmelerin sorunları daima Bakanlığın sorunların
dan daha da önemlidir. Önceliğine inandığımız bu 
yapısal, fonksiyonel gereksinmenin gereğine inanılır 
ve dikkate alınırsa sadece faydalı olunacaktır. 

Bugün Hükümet yapısı içinde ekonomik yönetimin 
de akıcı, sonuç verici bir uyum içinde olduğu söyle
nemez. KİT'ler ve İşletmeler Bakanlığı ekonomik dün
yamızın, ekonomik hayatımızın sadece bir kısmıdır. 
Mevcut koordinasyon ilişkilerinin daha da geliştiril
mesi ve İşletmeler Bakanlığının bu koordinasyon akı
şına katkıda bulunulması zorunlu görülmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 

Şimdi de konuşmamı kısa kısa notlarla tamamla
mak istiyorum. 

İşletmeler Bakanlığının kuruluşuna dahil etmek is
tediği birimlerin şimdilik iki anaözelliği belirmiş gö
rünmektedir. Katılacak birimler arasında KİT'leri 
destekleyen finansman kuruluşları dikkati çekmekte
dir. Hatta bilindiği kadarıyla şimdilik çoğunluğu da 
bunlar teşkil etmektedir. Bu özellikle KİT'leri finans
man yoluyla kontrol edebilme amacının güdüldüğü 
izlenimini vermektedir ki, aşağıda kısaca üzerinde du
racağımız gibi, son senelerdeki sanayileşme başarısız
lığının ananedenlerinden biri de kaynak yetmezliği
dir. Buna yardım edecek bir kuruluş biçimi şüphesiz 
isabetli olacaktır. 

İkinci bir özellik de, kuruluşa alman birimler ka-
muoya dönük, halkın ekonomik gücünü yatırıma 
dönüştürme amacında olanlardır. Bu da bize, 1974'te 
hazırlıksız olarak başlatılan ve sonuçsuz kalan halk 
sektörü çalışmalarını hatırlatıyor. Halkın olanakları
nın doğrudan veya dolaylı olarak ekonomiye katılma
sı bugün için sadece faydalı değil, zorunludur da. Ba-
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rada halkta güven duygusu yaratılması ve istismar
lara artık bir son verilmesi konularında dikkatle 
gözönüne alınacağını sanıyoruz. 

Bir Kamu Teşebbüsleri Karma Komisyonu özet 
raporundan da yararlanarak bazı ortak sorunları dik
katinize sunmak istiyorum. 

Bugün KİT'lerin sermaye ve finansman sorunları 
başta gelmektedir. Bankaların sermaye sorunları var
dır. Hemen hemen bütün kamu bankalarının serma
ye sorunları vardır; Ziraat Bankası, Emlâk Kredi, 
Turizm Bankası, Devlet Yatırım Bankası, DESİYAB 
gibi, hepsinde sermaye sorunları vardır. 

KİT'lerin sermaye sorunları vardır. Sermaye ye
tersizlikleri vardır. Sanayi Bakanlığı Bütçesi vesile
siyle incelediğim Azot Sanayii bunların en çarpık ör
neği görünmektedir. 

KİT'lerde zarar eden kuruluşlar vardır; Türkiye 
Kömür İşletmeleri, SEKA, ÇAYKUR, ulaştırma sek
törünün hepsi gibi... Bütün bunlar dikkatle çözüm 
beklemektedir. Bu rapor hazırlandığı zaman, daha 
Devletin döviz sorunları yoktu, döviz çıkmazına he
nüz uğrandmamıştır. 

Personel politikası üzerinde durmak istiyorum: 
Burada ilk göze çarpan, fazla belli olmasa bile, 

önemli bir eksik, yönetici sorundur. Geçen istikrarsız 
dönemde KİT'ler büyük baskılara maruz kalmış, yö
netim kadroları çok karışmıştır. Yönetim kurulları 
dahil, KİT yöneticilerinin bugünkü şartlarda, kim ik
tidarda olursa olsun, hangi parti iktidarda olursa ol
sun, gözden geçirilmesi kaçınılmaz haldedir. De
mir - Çelik örneği kamuoyunun gözleri önünde cere
yan etmiştir. Geçmiş iktidar döneminde iktidarın bir 
kanadı demir - çelikte bir kadro oluşturduğu halde, 
sonradan bir hizip dolayısıyla demir - çelik yönetimi 
boşta kalmıştır ve demir - çelik üretimi bundan en az 
2,5 milyarlık bir zarara uğramıştır. 

Ücret sorunları: 
Memur, teknik personel ve sözleşmeli personel 

ücretleri yüzünden projelerde tıkanıklık vardır. Ye
terli personel, kalifiye personel, seviyeli personel me
selesinden bugün projelerde tıkanıklıklar vardır. Ar
tık kaliteli teknik personel ücretleri Devlette yeter
siz hale gelmiştir. 

İşçi sorunları : 
Sağlıksız bir. istihdam politikası bahis konusudur. 

Alabildiğine kadrolar şişmektedir. İstihdam şişmesi
nin çarpıcı örneklerinden biri İskenderun Demir - Çe
lik Sanayiindedir. Proje sonunda 9 000 kişi olması 

lazım gelen personel, şimdilik 18 000 kişidir; üste
lik yatırımlar döneminde şişkinliği önlemek imkânı 
da olduğu halde... 

1961'de Etimesgut Şeker Fabrikası açılırken ve 
bundan sonra Kastamonu Şeker Fabrikası açılırken, 
Şeker Şirketinin şişkinliği giderilmişti. Bugün böyle 
avantajlar da olduğu halde, Kamu Teşebbüslerinin 
hem teknik personel kadrosunda, hem de daimi 
işçi kadrosunda büyük bir şişme vardır. 

Dengesiz toplu sözleşmeler ve özellikle kamu var
lığını tehdit eden kıdem tazminatı sorunu bugün öne
mini artırmıştır. Bu konu üzerinde biraz durmak isti
yorum. 

Kıdem tazminatı müessesesi uygulamada amacın
dan sapmıştır. İş güvencesini sağlamak için öngörü
len müessese âdeta sosyal güvenliği sağlanmış olan 
kimselere kamu varlığını devretme aracı haline dö
nüşmüştür. Bu uygulamanın toplumda dengesiz bir 
kazanç aracı olduğu, diğer sosyal güvenlik müessese
sinde çalışanların homurtusuna sebep olduğu bilin
mektedir. Bunun uzun vadede işçi hareketinin aley
hine olacağı da çok açıktır. Özel sektör belki tüketi
ciye aktararak bu tazminatı karşılayabilmektedir; 
ama kamu sektörü, esasen verimsiz bir işletme düze
ninde bulunan kamu sektörü bunu nasıl karşılayacak
tır? Kamu varlığım, çalışanlara hediye mi etmek is
tiyoruz? Umarız ki, çalışma sorunları Hükümetin 
gündeminde sıra bulunca, çalışma hayatının problem
leri arasında kıdem tazminatı konusu da gözden ge
çirilecektir. 

Grupumuz, çalışma hayatındaki dengesizlikleri 
ortaya çıkarmak ve topluma hizmet etmek için bir 
Senato araştırmasını desteklemekten zevk duyacak
tır. 

KİT'lerin mevzuat sorunları da vardır. Birçok ya
sa çıkarma ihtiyacı ortadadır. Hatta ele alınamayan
lar çoğunluktadır. KİT'lerde yönetimin koordinasyon 
ihtiyacı vardır. Aynı Bakanlık içinde veya Bakanlık 
dışmdakilerle, Maliye veya Devlet Planlama Teşkilatı 
ile işlerin yürütülmesi büyük bir zaman almakta
dır. Halbuki bu görev, Bakanlık içindeki iç birimle
rin sorumluluğu dahilinde olması gerekir. Uzun za
man SEKA'da görev yapmış bir yetkili, Kamu Te
şebbüsleri Karma Komisyonunda, zamanının üçte iki
sini Ankara'da iş takibi ile geçirmek zorunda oldu
ğunu söylemiştir. Bu sahipsizlik sonunda sadece verim 
düşmekle kalmamakta, bakanlıklar da meselelere hâ
kim olamamakta, meselelere katkı yapamamaktadır. 
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Denetim sorunları : 

Yüksek Denetleme eliyle yapılan teknik denetim, 
hiç olmazsa bugünkü haliyle etkili olmaktan uzak
tır. Bilindiği gibi bu denetim, yasal denetimin esası
nı teşkil eder. Geçen yıllarda Meclislerin kamu eko
nomisini denetleyebildiğini söylemek fazla olur. Hü
kümetlerin etkisi ise, daha çok olumsuz yönde ol
maktadır. Son ağır sanayi hamlesi olarak bilinen 
«SAN» h kuruluşlar şimdilik yasal denetimden yok
sun bulunmaktadır; denetimin dışında kalmışlardır. 

Bu konuları işletmelerin sorunlarının, İşletme Ba
kanlığının kuruluşunda dikkate alınmasını düşündür
mek için, sağlamak- için ortaya koyuyoruz. 

Bugünkü haliyle kamu ekonomisi etkinliğini tek
rar kazanabilmek için sorunlarına sahip çıkacak yet
kililer beklemektedir. İşletmeler Bakanlığı kurulurken, 
kamu ekonomisinin içinde bulunduğu başı boşluk
tan kurtarılmasını dikkate alınması yöntemlerinin bu
lunacağını umuyoruz. 

İşletmeler Bakanlığının, ekonominin bu kesimini 
tümü ile kontrol edebilen araçlarla donatılmasını di
liyoruz. 

Sayın Bakanın, lütfen bilgi verirken, şu konuyu 
da dikkate almasını öncelikle sunmak istiyorum: 

Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası kurulması 
ile ilgili Kanun, bilindiği gibi, banka hisseleri yanın
da özel kişilerin de buraya katkıda bulunmasını ön
görmüştü ve 4 ncü maddenin son fıkrasında şöyle 
hükümleri içermekteydi : 

«Ödenmiş sermayesinin % 5'inden fazlasına hiçbir 
ortağın sahip olmadığı en az 250 ortaklı girişimci 
kuruluşlar banka, kredi ve hizmetlerinden öncelikle 
yararlanır. Banka, kaynaklarının % 5'ini yıllık prog
ramlarda geri kalmış bölge olarak gösterilen yerler
de yapılacak yatırımlara tahsis eder.» hükümlerinin 
gereği olarak bu uygulamalar ne safhadadır? Bilgi 
verilirse memnun oluruz. 

Böylece, sözlerimi tamamlamış oluyorum. En 
başta da işaret ettiğim gibi, kuruluş halinde bulunan 
Bakanlığın kuruluş çalışmaları içerisinde etkili, kat
kılı olması lazım gelen sorunları dikkate sunmuş olu
yorum. Yeni kuruluş önemli bir ihtiyaca cevap ver
miştir; kuruluşa ve kurucusuna başarılar diliyoruz. 

Bütçenin hayırlı olmasını dileyerek, Grupum ve 
şahsım adına hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Süleyman Tuncel, Adalet Partis* Grupu adı

na, buyurunuz. 
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AP GRUPU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 
(İzmir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına 
yeni kurulmakta olan İşletmeler Bakanlığı 1978 malî 
yılı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi bildirmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bakanlığın henüz bir kuruluş kanunu olmadığın
dan, vazife, selâhiyet, mesuliyet, kadro ve bağlantıla
rı hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Ancak, Sayın 
Bakanın gazetelere verdiği demeçler ve Bütçe Kar
ma Komisyonunda yaptığı açıklamalarda, Bakanlığın 
iştigal mevzuları ve problemlere yaklaşma tarzları 
hakkında bazı genel fikirlere sahibiz. 

Sayın Bakan yaptığı muhtelif konuşmalarda, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin muazzam sermaye ve 
güçlerine rağmen, senelerden beri bir türlü rantabl 
bir hale gelemediğini» kendi teknolojilerini geliştire
mediğinden, yurdun kalkınmasına öz varlıklarından 
önemli bir katkıda bulunamadığından ve daima bir 
finansman açığı ile karşılaştığından şikâyet ediyor. 

İkinci olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Progra
mında tarif ve tatbikat modelini anlayamadığımız 
halk sektörünü realize etmeyi ve şimdiye kadar yur
dumuzda kurulan her türlü kooperatifçilik hareketini 
güçlendirerek büyük bir kooperatifçilik sektörü kur
mayı öngörüyor. 

Yine Sayın Bakanın izahatında, Bakanlığın vazife 
alanı sanayi, tarım ve hizmetler sektörünün büyük 
bir kısmını kapsayacağı anlaşılıyor. 

İktisadi hayatın bu kadar geniş, yeniden düzen
lenmesini öngören bir tek bakanlıkça tedvir edilebile
ceğine, diğer bakanlıkların mevcudiyeti muvacehesin
de bakanlıklararası vazife, selâhiyet sürtüşmesi yara
tacağından imkân göremediğimiz peşinen belirtmekte 
fayda mülâhaza etmekteyiz. Ya bu vazifeler Bakan
lık Müsteşarlığına bağlı plan, prensip, metot uygula
maları hakkında Başbakanlık adına direktifler verip, 
koordine eden bir daire statüsünde kurulmak idi 
veya bütün iktisadi faaliyetleri koordine eden bir 
Başbakan Yardımcılığı gibi vazife görmeliydi. 

Her partinin, devletin topyekûn iktisadi faaliyet
lerini tertip ve tanziminde ayrı görüşleri olması, par
tilerin kuruluş sebeplerinin en başta gelen unsuru 
olacağı aşikârdır. Hele kapitalist ve sosyalist partiler 
arasında bu fikir farkları daha derindir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerini ıslah gayesiyle yola 
çıkan yeni Hükümetin, bu yolla Cumhuriyet Halk 
Partisinin tasarladığı düzen değişikliği istikametinde 
yol almak istediği anlaşılmaktadır 



C. Senatosu B : 31 13 . 2 . 1978 O : 1 

Halbuki, bir zamanlar Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile ilgili seminerlere iştirak eden zamanın önde gelen 
teknisyen ve bürokratları, problemleri iki grupta top
luyor ve; 

1. Günlük idare ile ilgili problemler, 
2. Yeni yatırımlarla ilgili problemler, diye adlan

dırıyorlardı. Bu konularda etkinliğin sağlanmasında, 
birinci problem için; 

1. Sevk ve idare müşavirliği, 
2. Otonom bir idare, 
3. Yeterli sermaye, 
4. Yetkili idarecilerin devamlılığını istiyorlardı. 

İkinci problem için ise; yatırım projesi hazırlaya
cak bir kuruluş kafidir deniliyordu. Ne endüstriyel 
demokrasiden, ne işyeri demokrasisinden veya işe ya
bancılaşmaktan bahsetmiyorlardı. Halen bu arkadaş
lar Cumhuriyet Halk Partisi içinde politikacı olarak 
aramızda bulunuyorlar. Şimdi hangi fikirleri kabul 
ediyorlar bilemiyoruz? 

Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı 
konuşmada, işyeri demokrasisi ve öz yönetimin fay
dalı, mahzurlu kısımlarını işletmecilik yönünden sıra
layarak, Kamu İktisadi Teşekküllerinde öz yönetimi 
deneyeceklerini beyan ediyordu. 

Şunu hemen söyleyeyim ki, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri deneme tahtası değildir. Dünyada fiyasko ile 
biten numuneleri vardır; ama Sayın Bakan merakını 
tatmin etmek istiyorsa, lütfen Oleyis Sendikasının 
bu husustaki acı ve başarısız denemelerine bir göz 
atsın; toplum hayatımızı ve muazzam tesisleri peri
şan etmesin. 

Ayrıca Sayın Bakan, «Öz yönetimin Marksist, 
koUektivist bir model olarak Yugoslavya'da tatbik 
edilip, edilmediği?» sorusuna verdiği cevap tek keli
me ile, «yanlıştır» diyor. Yanlışlığı kendisi mi yapıyor, 
siyaset 'bilimiyle iştigal eden yerli ve yslbancı profe
sörler mi yapıyorlar; Barbakan 'Ecevît ile Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Alev Coşkun mu yapıyorlar (bilemi
yoruz? Çünkü, sualin cevaplan ayrı ayrı tıpkı akla -
kara gübi. 

ISaym Bakana özyönetimin mahiyetini anlaması 
îçîn yabancı eserleri değil, kendi Parlisinin 1974 -
1975 - 1976 senelerinde yazılıp kitap (halinde 'basılan 
«Demokratik Sol Düşünceler Fonımlan»nı (bir kere 
daha okumasını, 1976 Mayısında Sayın Eceiyifm Yu
goslavya'da verdiği demeçleri ve Türk gazetelerinde 
kendi arkadaşlarının yayınladıkları makalelere bir göz 
atmasını tavsiye ederiz. 

İBu hususu 'bu suretle beîirliikten sonra, özyöne
tim hakkında görüşlerimizi kısaca 'belirtmeye çalışa
cağım. 

ISaym senatörler; 
Özyönetim hakkında 'biraz sonra arz edeceğim 

yargılar, dış kaynaklı tarafsız eserlerle Iberalber, 'Cum-
Imruyet 'Halk Partisi yetkililerinin kendilerine aittir. 
Ben oradan çıkardım. 

Arkadaşlarımdan istirhamım, bendenizi sükûnetle 
dinlemeleri ve itiraz edecekleri dok tr iner kanaatleri 
varsa, konuşmamın sonunda kürsüden indikten sonra 
her türlü sorularını cevaplandırmaya amade olduğu
mu peşinen belirtmek isterim. Zamanın darlığı foM 
buna idbar etmektedir. 

KıymeÜü arkadaşlarım; 
Özyönetim, Marksist ve Lertinist 'bir düşünce tü

rünün halen Yugoslavya'da taübik edilen şeklidir. Kö
keni 1848 komünist manifestosunda, jQk tatfbikatlan 
ise 1871 Paris 'Komünü ile 1917 Sovyet İhtilalinin îlk 
yıllarında görülür. (Ariti parantez söylüyorum, Fikir 
'benim değildir.) 

1950'îerden beri, 'birçok aksaklık ve arızalarına 
rağmen Yugoslavya yürütme sevdasındadır. Halen Yu
goslavya hariç, dünyada ne 'bir kapitalist devlette ve 
ne de sosyalist bir devlette, devlet çapında uygulan
mamaktadır. 

ÖKoIlektif çalışma esasını vazeden, 'bu sistemin bir 
unsuru da, şimdilik pazar ekonomisinin rekabet şar
tını mıihafaza etmektir. Yugoslavya Devlet Başkanı 
Tito, «'Komünizme en yakın sosyalizm türünün özyö
netim sayesinde memleketlerinde oluşturulmakta ol
duğunu» 'beyan ediyor. 

!Bâtı dünyasında kendilerini yeni sol akımının ön
cüleri sayan 'bazı düşünürler, örneğin Fransız Komü
nist Partisi 'Genel Merkez Üyesi Rojer Ğarodi, «Öz
yönetim sayesinde komünizmi hedef alan sosyalizmin 
çağın en uygun yolunu teşkil ettiğini» söylemekte-
diı. 

Portekiz ve Fransız Komünist Partileri, tek ba
sma iktidara geldiklerinde, özyönetim 4a3bUk edecek-
lerini 'bildiriyorlar. 

Kızıl Çin seyahatinden sonra Mareşal Tîto'nun; 
Kızıl Çin'in deneme olarak 'bir pilot böîgede özyö
netimi deneyeceğini, beyan ediyor. Bu suretle, Cum
huriyet Halk Partisi düzeni değiştireceğini açıklarken, 
hatfgi noktayı hedef aldığı ve bu hedefe nasıl yakla
şacağı meydana çıkmış oluyor. 

Sayın Ecevît, 1976 yılında ziyaret ettiği Yugoslav
ya'da verdiği demeçlerden 'birinde, «Türkiye'ye de 
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•tatbik edilecek Yugoslav modeli özyönetimin, evve
la Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, ibllabara öze3 sek
törde olacağını söylemiş idi. (Cumhuriyet ve Milli
yet gazetelerinde çıktı.) 

Yugöslavya'daki tatbikatına göre özyönetim : 
1. Özel mülkiyeti ortadan kaldırmayı amaçlar. 

Ksara mülkiyeti ve kuEanma haklarını tüm ulus men-
ffas:ii yerine değil, bir zümre lehine saptırır. 

2. Hür sendikacihğı, tophı sözleşmeyi ortadan 
kaldırıyor; ama çalışma (barışı sağlayamıyor, grevle
re mani olamıyor, işçinin hayat standardını yükselte
miyor, tam istihdam, bütün çabalara rağmen sağla
namıyor. 

3. Özyönetim, pazar ekonomisi koşullarında ay
nı işe aynı ücret prensibini tai'bik edemiyor. 

4. Özyönetim, 'bö'geîerarası eşitliği sağlayamıyor 
ve uçurum gün geçtikçe daha da derinleşiyor. 

5* Özyönetim, oto finansman yoluyla tesisin 
©yekta kalmasını sağlayamıyor, iflaslar ve devlet süb
vansiyonları birbirini takip ediyor. 

Kî. Özyönetim tatbikatında kararı veren görünüş
te işçi İse de, hakikatte parü planlama dairesi ve bü
rokrattır. 

7. Batı Almanya'da çalışan Yugoslav işçi, aynı 
branşta özyönetimle idare edilen bir işçiden beş misli 
daha fazla aylık kazanç sağlamaktadır. Yalnız bu 
faktör, sosyalizmin çöküşünü, hür teşebbüsün dinamiz
mini gösterir. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
'Cumhuriyet Haik Partisi programı ve Sayın Baka

nın kooperatif'erle, humarın teşkilatlanması ve 'finans
manı hususundaki fikirleri 1944 - 1955 Bulgar Halk 
Cumhuriyeti tatbikatını andırmaktadır. Bu hususta E. 
Süîemezof'un Türkçeye çevirdiği «Leriin Planı ve 
Bulgar Kooperatifçilik Tatbikatı» kitabım herkesin 
ibretle okumasını tavsiye ederim. 

Bütün bunîcr, kanaatimizce düzenin temelini teş
kil eder. Anayasamıza ve kanunlarımıza aykırıdır. He
le Atatürkçülükle hiç (bağdaşmaz. 

'Sayın senatörler, 
Sözlerimin bu kısmında, Sayın Bakanın ağzından 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki şikâyetleri
ni özetlemiştim. Realiteler karşısında bu şikâyetlere 
katılmayacak herhangi bir parti veya saym senatör 
tasavvur edemiyorum. Ancak, hem Atatürkçüyüm de
nilecek ve portresi a!tında nutuk atılacak; ama Ata
türk'ün fikirlerine taban tabana zıt fikirler söylene
cek, işte <bu hepimiz için 'büyük çelişkidir. 

Şimdi müsaade ederseniz 11 Haziran 1933 günü 
Çankaya'da Rahmetli Büyük İnsan Atatürk'ün sofra
sında geçen bir 'hadiseyi ve Ataiürk'ün bunun üzerine 
verdiği izahatı Yüce Heyetinize nakletmekle büyük 
faydalar sağlayacağı ve şimdiye kadar Ibazı kimtsele-
rin Zihinlerini kurcalayan hususları 'berraklaştıracağı 
için açıklamak istiyorum. 

Tarihini belirttiğim gece Rahmetli, bir grup aıka-
daşıyla birlikte akşam yemeği yerken, zamanın iyi 
tanınmış ive Atatürk'e yakınlığı iie 'bilinen *bir şahsın 
genç, delikanlı oğlu sofraya yaklaşarak ve Atatürk' 
ün müsaadesini alarak bir konuşma yapar. Delikan
lı bu konuşmasında Atatürk'e hiîa'ben, «Bugün imza 
buyurduğunuz Kanun muvacehesinde Türkiye Cum
huriyetini dünya devletler camiasında sosyaîist bir 
devlet olarak resmen ilan etmiş bulunuyorsunuz. Ne 
mutlu bize.» der. Atatürk, normal 'bir yemek zamanı 
herhangi bir münasebeti olmadığı halde dellkanh ta
rafından yapılan bu tarz bir konuşmadan dolayı fe
veran eder ve delikanlıyı kovar. Sofrayı uzun 'bir sü
kût kaplar. Ataiüîk hadiseden o kadar üzgün ve hır
çındır ki, sofrada bulunan hoş sohbet insanlar bile 
cesaret edip bir - iki 'tatlı sözle atmosferi hafiffM-
mek cesaretini kendilerinde bulamazlar. Sonunda 
Rahmeti, bu kasvetli durumu kendi söze başlamak 
suretiyle dağıtır ve özetle sofradakiîere şu izahatı ve
rir : 

«Kabahat herhalde bende. Yapmaktan, fikirleri
mizi, amaçîanmızı izaha z&man bulamıyoruz. Biîa-
hara bu delikanlı gibiler yanlış tefsirler yapablliyor-
ter. Biidiğiniz gibi, 'bugün imza ettiğim Kanun, Sü-
merbank'ın kurulusuyla IFgiîi olan Kanundur. Bu Ka
nunla, 'İktisadi hayatımıza devletin büyük çapta mü
dahale ve tanzimini öngörüyoruz. 

Amerika'dan baş'ayarak bütün dünyayı kasıp ka
vurarak memleketimize gelen büyük İktisadi buh
ran, iş hayatımızı tamamen felce uğratmış, iktisadi 
hayat hemen hemen durmuştur. Memleketimizi kur
tardığımızdan beri yürütmeye çalıştığımız liberal eko
nomik siyaset, bu büyük depresyon karşısında ağır 
yaralar almıştır. 

Bu durum muvacehesinde biz de diğer muasır dev
letler gibi miiîetimize hizmet edebilmek İçin devletin 
teşebbüs öncülüğünü kaba] ettik. Şimdi bu hareket
le 'iki zıt fikrin tatbikatçısı olarak hadiselere;Jgöre fi
kir ve kanaat değiştiren bir insan mı oiddk ve şimdi 
de sosyalist mi olduk?..» diye sorar ve Eaye eder; 

^Komünist fikriyatını Sofya AtaşemiHterİyken ©ku* 
dum. Bizi ilk tanıyan, ayni ve nakdi yardımlarıyla 
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Isttfkla! Harbimizi destekleyen devlet, Sovyet Rusya' 
dır. ©iz, yardımın kesiîmeyip artması için, en güven
diğimiz şahısları Moskova'ya elçi tayin ettik ve orada 
cereyan eden hadisatı yakırien takip ettik. Kanaati
miz, öyle rejimlerin Türk milletine faydalı olmadığı 
merkezindedir. Eğer müspet olsa idi, Cumhuriyeti 
ilan ederken, Türkiye Cum'huriyeti değil, Türkiye sos
yalist cumhuriyeti derdik. Bunu Söylemediğimiz gHbi, 
akdine Türk âleminin en büyük düşmanı komünizm
dir, görüldüğü yerde ezilmelidir dedik. IBetfim fikri 
müdirim, milletin zenginliğidir, devletin zenginliği de
ğildir. Asıl (hedefimiz ise, muasır medeniyet seviyesi
ne slüraJtle Ulaşmaktır. Bunun İçin akılcı olacaksınız, 
akılcı. İçtimai düzeni düzgün tutabilmek için halkın 
ndbzını daima yoklayacaksınız. Neyi icabeitiriyorsa, 
o yola tevessül edeceksiniz; ama hedefinizden ve ga
yenizden sapmayacaksınız.» der. Bilahare emrederek, 
içeride, bir saat önce imza ettikleri Sümerbank Ka-
lîimunu sofraya getirterek 11 nci maddenin ikinci fık
rasını okutur. Zabıtlara geçmek üzere tekrar ediyo
rum : 

Kamunun ismi, Sümerbank Kanunu. Numarası, 
2262. KsSbmV tarihi, 11 Haziran 1933. Madde 11, fık
ra 2 : «ıBu Şirketlerin hisse senetlerinin % lOO'ü Ban
ka adına yazılı olacaktır. Hükümetin teklifi üzerine 
Umumi Heyetçe verilecek karara göre, 'bu hisse se-
Eetlerlrtln kısmen veya tamamen Türk eşhas ve mües
seselerine satılması caizdir.» denmektedir. 

Görüleceği üzere, devlet teşebbüslerinin üzerinde
ki kamu mülkiyet esası muvakkattir ve ileride Ata
türk tarafından satışı öngörülmüştür. 

Aynı şekilde 2805 sayılı Etİbank Kanununun 8 nci 
ve 9 rcu maddeleriyle taş Ve muhtelif maden Ocak
ları, elektrik istihsal ve tevzi sanayii ve bunun gibi 
olanların hisselerinin halka nasıl satılacağı tespit edil
mişti. 

Bu kanunların altında, zamanın 'Başbakanı inö
nü ve Cunmurbaşkanı olarak da Rahmetli Atatürk' 
ün imzalan vardır. Bu iki kanun, Atatürk'ün JMsaîdi 
görüşünün müşahhas numuneleridir. Atatürkçü gö
rüşlü iktisat müesseseler, dinamizm getireceği gibi, 
mülkiyeti millete yaymanın faydah yolunu açıyor, 
mülkiyeti reddeden kolektivizmi ise reddediyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
IKçmu -İktisadi Teşebbüslerinin halka açık anonim 

şirketler haline getirilmesi, ikinci Dünya Savaşının 
iki mağlup ve perişan devleti olan Almanya ve Japon
ya'da muvaffakiyetle tadblk edilen ve her iki devle
tin kalkınma hamlesine büyük kalkışı bulunan bir 

husustur, Diğer teşekküller bir yana, Hitler Almanya' 
sının rüyası ve medarı iftiharı Voîksvvagen fabrikası
nın öncelikle içinde çalışanlara satılmasının hem Dev
lete ve hem de çalışanlara ne kadar faydalı olduğu 
ödenen kurumlar vergisi, temettü ve otofinansmanla 
yapılan ek yatırımlar göz kamaştırıcıdır. 

KalkıiEtnekta olan Pakistan, Endonezya, Avustral
ya, Brezilya gibi devletler, ibu prensibi tatbik etmek
tedirler 1963 senesindeki Kilyos tesislerinde yapılan 
bir seminerde, bu hususta verilen tebliğler ve tartış
malar bu hususun ekonomik kalkınmayı optimal bir 
düzeye ulaştırmak .bakımından faydah bir araç oldu
ğu yabancı, yerli bilim adamları tarafından kabul edil
miştir. 

iSayın senatörler; 
Adalet Partisi olarak bizler, Sosyalist fikirlerin, 

bu arada Yugoslav ve Bulgar modellerinin bu millete 
fayda değil, zarar getireceğine, sükûnet değil, karga
şalık yaratacağına, refah değil, sefalet ve eşitsizlik 
yaratacağına; hürriyet içinde yaşama değil, zulmü 
ikame edeceğine inandığımızdan; Atatürk'ün kurdu
ğa ive 1961 Anayasasının kudret verdiği Türkiye Cum
huriyeti Devletini ilelebet yaşatabilmek için, Anaya
samızın dibacesinde yazıldığı gibi, hürriyete, adalete 
ve fczlîete aşık miHetimfizin bekçiliğine güvenerek 
Adalet Partisi olarak bizler, milliyetçi, vatanperver sa
yın senatörler olarak sizleri, rejimimizi muhafaza ede
bilmek için, yasal her türlü hakkınızı kullanmaya da
vet ediyoruz* 

Bu güzel vatan ye Cumhuriyet hepimizindir. Sevi
nirsek hep beraber sevineceğiz, üzülürsek hep beraber 
üzüleceğiz, yaşarsak hep beraber yaşayacağız. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Partim ve şahsını adına hepinize saygılar sunarım. 

(AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuncer. 
Efendim, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Solmaz BeMÎ'de. 
Buyurunuz. 
CHP pRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL (İstan

bul)—> Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın senatörler; 
Sayın Bülent Ecevlî'ln Başkanlığında kurulan yeni 

Kaibjnede, İşletmeler Bakanlığı yeni kurulan bir Bakan
lık olarak yer almış ve Bakanlar Kurulu kararıyla bu 
Bakanlığa: 

Sanayii Bakanlığından; Sümeıbank, 
ıDESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yarıiım Bankası) 

ve DESİYAB'ın % 41 iştirakleri olan Tüsaş, Tateaa, 
Tetaş, Temtaş ve Gergonsan kısaca «sanlı şiı'keüer» 
tabirini kullandığımız şirketler; 
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Ticaret Bakanlığından: Ha!k Bankası. 
Enerji ve Tabii KaynaOdar Bakanlığından: Eîibank' 

in Bankacılık toöiümü; 
Maliye Bakanlığından: Devlet Yatırım Bankası, 
Bağlanmıştır. 
Hükümet Programında beîiriiMiği üzere, İşletme

ler Bakanlığı Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerine 
(kısaca «KİT» diyeceğiz.) kaynak yaratacak bir et
kinlik sağlamak amacıyla kurulmuşun Bakanlık, ken
disine bağlı olan KİT'lerde doğrudan doğruya, bağlı 
olmayan KİT'lerde dolaylı yollardan düzenleme ve 
etkileme yolu ile bu imkanları sağlayacaktır. Örneğin; 
Yüksek Planlama Kurumuna Kii'leıle ilgili bazı öneıü-
lerde bulunmak, düzenlemeler getirmek, yasa değ'şlk-
îikîeri önermek, KİT'lerin etkinliklerinin ârmrajina 
katkıda bulunmak Bakanlığın görevleri arasındadır. 

İşletmeler Bakanlığı, yeni kurulan bir Bakanlık 
olması nedeniyle geçmiş uygulamalarından bahsetme
ye imkân yoktur. O nedenüe, kuruluş amaçları doğrul
tusunda kendisine bağlı olan ve kamu görevi yapan 
organların yapısı üzerinde biraz durmak istiyoruz. 

Bugün kamu yatırımlarının % 50 yükü KİT'ler 
üzerindedir. KİT'ler, yatırımların öncüsü, taşıyıcısı 
ve yükleyicisi olmuştur ve sanayii'nin temel taşı KİT' 
tir. Bu gerçekler karşısında liyi anlayabilmek için 
KİT'lerin kuruluş nedenleri, kurulduğundan bu yana 
işleyişi ve bugünkü duruma gelişleri üzerinde durmak 
ve kısaca tarihçesine bakmakta yarar görüyoruz. 

Belli ekonomik faaliyet kollarında devlet işletme
ciliği bir si&tem değil, bir iktisat siyasetidir. 

Ülkemizde 1932 yılında bu uygulama başlamıştır. 
Devletçilik zaman zaman bir iktisat politikası olarak 
değil, iktisadi ve toplumsal sistem olarak yorumîan-
mışhr. Büyük önder Atatürk, bu konuda şöyle demek
tedir: «Devletçilik, ferdi mesai ve faaîiyeti esas tut
makla beraber milli refaha ve memleketi mamur iye ti
ne erişebilmek için milletin umumi menfaatlerinin ica-
Ibettirdîiği işlerde, bilhassa iktisadi sahada devleti fiiien 
alakadar etmektir.» 

Devletçi iktisat politikasına ferdin yapamadığı iş
leri devletin yapması, daha radikal görüşle kamu çı
karının gerektirdiği her işin Devlet tarafından ya
pılması da diyebiliriz. 

İktisadi bağımsızlık ve hızlı kalkınmanın yolu 
Devletin bizzat kendi sanayiini kendi kurması, temel 
altyapı yatırımlarına bizzat girmesi, yeni üretken te-
s'sierin Devletçe kurulması ve bunu yaparken eko
nomik hayatın diğer yönleri üzerinde kontrolünü 
artırması gerekmektedir. 

1934'de ilk Beş Yıllık Plan yapılmış ve bu plan, 
bugüne kadar en çok gerçekleşen kâğıt üzerinde kal
mayan plan olmuştur. Türkiye, bu dönemde bağımsız 
bir gelişme modelini dünyaya sunmuştur. Örneğin, 
Sümerbank, Etıbank, Denizcilik Bankası, dokuma, 
demir - çeük, kâğıt üretimi, maden üretimi ve mo
dern devlet işletmeciliğini ve yine özel teşebbüsün 
söz konusu olmayan altyapı tesislerini ve temel sa
nayi kuruluşlarının Devlet yatırımlarıyla inşa edil
mesi, demiryolu elektrik santralları ve demir ve çelik 
endüstrisi. 

Geri kalmış ülkelerde, iktisadi yatırımların ağırlık 
merkezinin KİT'lerde olması milli zarurettir. Milli 
Kurtuluş Hareketinin temeb'nde yalnız düşmanı top-
rakamlarımızdan atmak değil, iktisadi bağımsızlık sa
vaşı da vardır. Milli Kurtuluş Hareketinin objektif 
amacım 

Ülkenin hızla sanayileşmesi, 
Yeni sanayinin bir sınıf çıkarına açık bırakılma

ması, 
Emperyalist kârların bütün milletin yararına dev

letin elinde toplanması, 
'Bağımsız ileri bir düzenin oluşması olarak özetîe-

yebiiiriz. 
1932-1937 döneminde büyük bir hızla gelişen ve 

gerçekleşen KİT'ler sonra bir durgunluk dönemine 
girmekle beraber, ikinci Cihan Harbi sırasında dış 
ticaretten soyutlanıldığı o dönemde kendi kendine yet
me dönemini yaşatmış ve ülkeye katkısını ispatlamış 
olduğundan, o dönemde KİT'lerin gerçekleşmesi mü
cadelesini veren devlet adamlarını bugün burada şük
ranla anmak istiyorum. 1950-1955 arasında özel te
şebbüslere devir istekleri ve özel teşebbüslere ağırlık 
veren girişimler, bir umut olmuş; ama, 1955'ten son
ra umutsuzluğa dönüşmüştür. 

Kısaca tanımlamasını yaptığımız ve tarihçesine 
baktığımız KİT'lerin bugünkü durumu iç açıcı değil
dir. 1974 yılında nispeten iyi durumda olan KİT'ler 
sırasıyla 1975'de 3 milyar, 1976'da 6 milyar, 1977'de 
yaklaşık 16 milyar zarar etmiştir. KİT'ler bu durum
da, kaynak yaratan işletmeler olmaktan çıkmış bütçe
ye yük olan sağlıksız finasman yollarından Merkez 
Bankası kaynaklarına muhtaç işletmeler haline gel
miştir. 1977 yılı zararına yatırım kaynaklarına muh
taç ihtiyaçlarını da ijave edince, KİT'lerin finansman 
ihtiyacı 1977 yılı için 60 - 7ü milyara varmaktadır. 
KİT'lerin temel felsefesinde, bütün memleketin men
faatine tedbir alınırken, devlet elbette Sayın İnönü'
nün tabiriyle; «serbest bir bezirgan» gibi birçok ah
valde kâr düşüncesini ön plana almayacaktır. Esa-
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seri KİT'lerin en büyük faydası da bu kadar cesur 
tedbirler alması ile izah edilebilir. Bunların j'aşaması 
için, devlet bütçesinden fedakârlık beklenmesi doğal
dır. Zira, modern teknolojiyi hızla ancak devlet uy
gulayabilir. Modern ve İleri teknikli sanayiin bu şart
lan taşıması lazım. Birleşme, rasyonel işletme büyük
lükleri, tarım ve sanayi arsası birikirini tamamlayan 
ihtisaslaşma kuruluş yeri hammadde, ulaştırma gibi 
milli çıkarlara göre karar verilmesi kapitalist ve eko
nomik kâr güdüsü ile sağlanamaz. 

KİT'lerin temel felsefesi budur dîye dev'et bütçe
sinden savurganlığı savunmaya, devlet sırtından kişi 
zengin etmeye, devlet sırtından parti kadrolarını örgüt
lemeye de hiç kimsenin hakkı yoktur, 

Geri kalmış bir ülke olduğumuza göre ve sanayinin 
temel taşını da KİT'ler teşkil ettiğine göre, KİT'leri 
süratle ıslah etmek, kuruluş amaçlarına uygun işlet
meler haline getirmek, yeni kurulan hükümetin ve bu 
Bakanlığın en önde gelen görevlerindendir. 

Devlet yapamaz fikrini benimseyerek değil, devlet 
daha iyi yapmalıdır prensibini benimseyerek KİT'le
rin plansız ve programsız uygulamalarına son verilme
lidir. Geçmiş iktidarların siyasal amaçlarının milli 
çıkarlardan önde gelmesi neticesinde Dev'et Planla
ma Teşkilatıyla çatışmaları olmuş planlamanın öne
rileri kaale alınmamış, direnenler görevlerinden alın
mış, plan ve program dışına çıkılarak ekonomik ya
tırım ve kalkınma sağlanacağına siyasi yatırımlar ya
pılmış partilerinin kalkınmaları sağlanmıştır. 

Yine geçmiş iktidar partilerinin güçlerini artırmak 
amacıyla her Bakanlık, kendisine bağlı olan KİT'lerde 
mevcut kadroları, o kadroların gerektirdiği ehil ve tek
nik elemanları muhafaza etmek veya ehil ve teknik 
elemanlar atamaları gerekirken, kendi partilerine ver
dikleri hizmet gözönüne alınarak işten anlamayan 
genel müdürler, yardımcıları, teknik elemanlar, hatta 
işçi diye komandolar atanmış, devlet bütçesinden par
ti kadrolarının geçimleri sağlanmıştır. 

Bunları, bir partinin siyasi amaçla, geçmiş iktidar 
partilerinin eleştirmesini hedef alan beyanları olarak 
kabul etmeyiniz. Biraz sonra bu genel görüşlerimizi 
somui: örneklerle sizlere sunacağım. 

Sayın senatörler; 
Biz, CHP olarak bu görüşü benimsemiyoruz. KİT' 

ler, bizim malımızdır, halkın malîdir. Onlan siyasal 
amaçlarla kaynaklarının israfına, kadrolarının ihtiya
ca cevap vermeyen personelle doldurulmasına karşı
yız. İşletmeler Bakanlığının, işletmecilik açısından bu 
konuda büyük yararı olacağına inanıyoruz. Sayın Ba

kanın uygulamaya başlangıçta deney mahiyetinde ola
cağını söyledikleri öz yönetimi yürekten destekliyo
ruz. Yönetime iştirak, başarıda pay almanın, o işlet
meyi daha verimli hale getireceğine inanıyor bu ko
nuda başarılar diliyoruz. 

Ancak, burada çok yaygın bir eleştiriye, bu Ba
kanlığı doğrudan doğruya ilgilendirmese dahi, Hükü
met sorunu olduğu için yeri gelmişken değinmek isti
yorum. 

KİT'lerde istihdam edilen işçilerin fazlalığı, üc
retlerin toplu sözleşmelerle devamlı artması zarar ne
denlerinin başında sayılarak dondurulması veya işçi 
adedinin azaltılması talepleri var. Bu eleştirilerin hak
lı olup olmadığını anlamak için, bazı istatistik ra
kamlarına bakmakta yarar var. 20ı adet birimde ya
pılan tetkikde işçi ücretlerinin mahiyeti oranı %18' 
dir. Bu rakam batıda 40'dır. İşçi azaltma sorunu ise, 
genel bir sorundur. İşsizlik oranı Türkiye'de malum
dur. İşsizlik Sigortası yoktur, 17 nci madde işçilerinin 
başında demoklesin kılıcı gibi durduğundan, işçi da
ha az ücrette alsa, KİT'leri tercih etmektedir. Sosyal 
güvenlik tam sağlanmamıştır. Tüm tarım ve orman iş
çilerine ve kadınlara güvence yasası tamamlanmamış-
tii1. Bir bütün olarak bu sorunlar ele alınırsa, huzur
suzlukların azalacağı ve eleştirilerin ortadan kalkaca
ğı kanısındayız. 

Bir diğer eleştiri bürokrasi. Aslında bürokrasi 
yc'nız devlet işbtmecüiğlnin değil, bütün işletmele
rin hastalığıdır. Yüksek idareci ve memur kadrosun
dan doğan modern işfeimecilik teknikleri bunlan 
bar taraf edebilir kanısındayız. 

Sayın senatörler; 

İşletmeler Bakanlığının bünyesi içine alınan K İ T 
lerin beslenmesi için kurulan Devlet Yatırım Ban
kası bugün banka niteliğini kaybetmiş bir fon ha-
î ne gelmiştir. Malum oÜduğu üzere, fonlar sadece 
para verir, harikalar ise projeye göre kredi verir
ler sonra bunu tahsil ederler. Bu nedenle Devlet Ya
tının Bankasının, banka vasfına kavuşturulması la
zımıdır. 

Bcksnjiğın bir yüzü KİT, diğer yüzü amaçları iti
barıyla halk işletmeciliği, halk sektörü, esnaf, sanat-

. kâr ve küçük tasarruf sahiplerine dönüktür. HaJlk gi-
r.'şmciiiğini desteklemek proje ve piyasa araştırma
sı için yardım amacıyla bir kooperatifler bankası 
kurulması da düşünülmektedir. Bunu, olumlu karşıh-

, yoruz. Bugünkü düzende küçük esnaf ve saüiaCkâr-
Par eziîmektedir. Küçük mevduat sahiplerine yatı-

; rımlara iştirakle bir olanak sağlamak her halde ban-
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ka mevduatlarının büyük sermayedarlara kredi ola
rak veriiinesmden daha iyi oiacağı için, Bakanlığı 
bu girişimlerinde destekliyoruz. 

Yine Bakanlığa bağlanan kısa adı DESİYAB olan, 
Devibî Scnayi ve İşçi Yatırım Banka!», Devletin SCıOı 
misyon nakit ve 5CsÖ' milyon bono olarak verdiği 
1 milyar sermaye ile kurulmuştur. Halen, bir tek şu
besi Ankara'da dahi yoktur. 

Türkiye'de sanayileşme nasıl olunur ve büyük 
Tüikiye nasıl yaralîılımşhr. 

Sayın senatörler; 
Aslında Türkiye'de sanayileşme ağırlaştırılmış, 

çarptırılmış ve sanayii tüketim sanayimden başlan
mıştır. İmalat sanayii içinde tüketim malları sana
yi oranı % 48'dir. Aramalları % 36, yatırım malla-
ıının oram °/0 16'dır. Gelişmiş ülkelerde bu oran ters
tir. Tüketim malları oram % 25, yatırım malları ora
nı ise % 4C'far; ama tek sorun ba değil, ikinci sorun; 
scnayünin dışa bağımlılığıdır. Tüketimde bağımlılık 
% 2,5, aramaüarmdan ithalata bağhLk % 23, ya
tırım mallarında bu oran % 28'd!r. Türkiye'de tüke
tim sanayiine doyumluluk başladığından, sanayi gi
derek aramalları ve yatırım mallarına doğru kayar
ken, dışa bağlıLk da artmaktadır. 

KİT'ler büyük işletmelerdir. Yüksek ücret öder
ler teknoloji ve verimlilikleri de yüksektir, özel sek
tördeki birçok teknik eleman da kamu sektöründen 
yetişmiştir. İthalâta bağlılıkları azdır ve yabancı ser
maye Viskileri hemen hemen hiç yckîur. Bunlar % 
5G-6G arama! imal ederler, bu aramalJar doğrudan 
doğruya haTka dönük değildir, özel sektör bu ara 
malı kullanır. Fiyatların düşüklüğü, özel sektörde 
düşük fiyat uygulamasına neden oinıaz. Öze! kesi
me bu yoDa büyük bir kaynak transfer edilir. 

KİT'lerin zararlarını gidererek büyüme Beden
lerinde bu noktanın da gözönüne alınması lazım. 
Zira, KİT'ler bu zararı Merkez Bankasından borç
lanma yolu ile alır. Bu açıklar giderek vergi yo*u 
i'e kapanmaya çalışılır, verginin % 67'sinin ücretli 
ve memurların ödediği düşünülürse, bunun kimin 
sırtından çıktığı da aç kça belli olur. 

Ağır sanayii hamlesini gerçekleştirmek amacıy
la kararnamelerle sermayesi devlet tarafından sağ
lanan, statüsü özel teşebbüs olan ara malları ve ya
tırım sanayiini gerçekleştirecek, kısaca şanh şirketler 
diyeceğimiz bazı şirketler kurulmuştur. Bunların ade
di beştir. 

TÜŞAŞ - Türk Uçak Sanayi A.O.Ş. 
TAKSAN - Takım Tezgâhları Sanayi ve Ticaret 

A.O.Ş. 

TEMSAN - Tüikiye Oektr »mekanik Sanayi 
A.O.Ş. 

TESTAŞ - Türkiye Elektronik Sanayi A.O.Ş. 
GERKOMSAN - Gerede Çelik Koıısîürüksiyon 

ve Teçhizat FaJbrikaîarı Sanayi ve Ticaret A.O.Ş. 
BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
CHP GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL (De

vamla) — Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Liatfen. 
CHP GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL (De-

VEmls) — Aslında şirketlerin amaçladıkları 34 üni
te sanayide gereklidir. Yalnız, uçak sanayi tam bir 
hayaldir. Bizim burada tartışdığımız kuruluş yön
temleriyle sanayinin gerçekleşip, gerçekîeşmeyece-
ğidir. Bu şirketlerin % 41 sermayesi DESİYAB'tan, 
% 10 Şekerbanktan diğer hisseler de KİT'lerden oluş
muştur. Temel Sanayie esneklik kazandırmak ama
cıyla kurulan bu şirketlerin sermayesi, (% lCı Şe-
kerbank hariç) Devlet olmasına rağmen, bu şirketler 
Başbaksnlık Yüksek Denetleme, Devlet Planlama 
Teşkilâtının yatırım ve kamu planlaması dışmda bı
rakılmış; dahası var, Maliyenin denetiminden de ha
riç tutulmuştur ve kamu finansman dengelerinde 
de görülmemektedir. Kısacası, kamu kaynaklarının 
kamu denetimi olmadan sağlanması ve kullanılması 
diyebiliriz. 

Soruyorum, sayın senatörler, bu düzene ne dü
zeni denri?... 

MSP'nin kurduğu bu şirketler, yatırım malları 
sektörlerinin anakilit noktaîarını teşkil eden sektör
lerdir. Devlet eliyle ilerde halka devredilecek şir
ketler yaratıyoruz denmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Belil, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Efendim, elinizdeki sayfalara göre bunu bitireme
yeceksiniz. 

CHP GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL (De
vamla) — Bir sayfam kaldı. 

BAŞKAN — Sizin, sırada yine söz hakkınız var. 

CHP GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL (De
vamla) — Bölerseniz, değeri kalmaz. Onu almayaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim; yani 
taviz verirsek bunun içinden çıkamayız. 

CHP GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL (De
vamla) — Hayır dolmadı efendim, müddetim, 25 ge
çe çıktım efendim. 

BAŞKAN — Bu bütçe üzerinde 25 dakika de
ğil efendim, yirmi dakikadır. 
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CHP GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL (De
vamla) — Hayır efendim, ben, 25 geçe çıktım, 20ı 
var beyefendi 

BAŞKAN — 12'yi 21 geçe çıktınız efendim, Di
vanın tespiti, 12.41'âe bitmesi lâzım. 

CHP GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL (De
vamla) — Hayır, ben baktım efendim, 25 geçe çık
tım. 

BAŞKAN — Şimdi hanımefendi, Başkanlık Di-
vanmdaki bütün arkadaşları böyle itham etmeyin, 
müsamaha da edîyorum size; ama o elinizdeki bit
mez. 

CHP GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL (De
vamla) — Hayır etmediniz, aynı saatte, «Tamam» 
dediniz. Bunu kesmek, bölmek demek; ben, o sözü 
almayacağım, bitireyim; üç dakika sürer. 

Bx4ŞKAN — Böyle bir usul yok. 
Haydi, üç dakikada lütfen toplayın. 

CHP GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL (De
vamla) — Bu şirketlerin sermayesi 100 milyondur, 
Yatırımları en az 2 milyar civarındadır. Çıkaracak
ları hisse senetlerinin % 2IFsi nama, % 80'i hamili-
nedir. Nominal değer üzerinden çıkacak bu hisse 
senetleri kimlerin eline gidecek belli değil. Küçük 
birimler halinde oîan Anadolu sermayesi, İstanbul 
sermayesi karşısında tekelleşmesini sağlayan bu yö
netim, İstanbul sermayesi ve tekelini ürkütmüş 
MSP'si karşısfmda cephe almasını sağlamıştır. İşte 
size sanayileşmenin temelinde yatan ve karşı olduğu
muz gerçeklerden bir örnek. 

Yine bu şirketlerdeki uygulama belli bir strateji 
;çinde gerçekleşmemiş birihirinden kopuk indi ka
rarlar halindedir. 

Devletin parasıyla basılan hayali resimlerle süs
lü olan «1977 ağır sanayi» adındaki bu kitapta, ha
yali olmayan gerçek bazı resimler vardır. Geçmiş 
iktidarın Başbakan Yardımcısı ve bakanlıkların te
mel atmalarda dua resimleri, kendi partilerinin pro
paganda amacıyla basılan bu kitabın parası da dev
let bütçesinden çıkmaktadır. 

Meclisin güvensizMk oyu ile düşürülen partiler 
hükümette iken, devletin bütün olanaklarını bu 
kuHanmışîar, partileri yararına kadrolar oluşturmuş
lar. Militanlarını devlet içinde görevlendirmişler, 
yasaları zorlamışlar yasaların dışına çıkmışlar ve 
çakanları korumuşlardır. Yine, dini istismar ederek, 
balkın din duygularım tahrik ederek siyasi amaç
lar peşinde koşmuşlardır; ama bütün bunları yapan

lar bir şeyi unutuyorlardı. Türk toplumu gelişiyor 
ve uyanıyordu. Bu istismara, bu sömürüye artık 
«Evet» demlyordu. Bunu son genel seçimlerle be
lirtti ve yerel seçimlerle de perçinledi. 

Şu unutulmamalı ki, toplum karşısına alınarak 
iktidar olunmaz. Toplum çıkarları ile çelişen ikti
darlar hangi siyasal ve ekonomik yöntemi uygular
larsa uygulasınlar, mutlaka bir gün iktidardan git
meye mahkûmdurlar. Türk Ulusu bu yönetime la
ik bir ulus değildir. Kendi yönetimini, kendi ikti
darını oylarıyla çok yakında tam olarak bulacağı ve 
o iktidarda bütün bu uygulamaların toplum yararı
na gerçekleşeceği inancıyla CHP adına ve şahsım adı
na saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Gruplar konuşmalarını bitirmiştir, şahısları adı

na Sayın İsmail İman, buyurunuz efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; İşletmeler Bakanlığının değerli mensup
ları; hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım. 

Grup sözcülerinden sonra, bir bağımsız üye ola
rak, ben de İşletmeler Bakanlığı Bütçe tasarısı üze
rinde birkaç söz söylemek istiyorum. 

21 yıMan sonra İşletmeler Bakanlığının tekrar 
kuru3muş olduğunu görmek, bizi memnun etmiştir. 
Aynı şekilde Sayın Bakan, kurulduğundan bugü
ne kadar, gerek halk üzerinde, gerek basında ve gerek
se Parlamentoda çok olumlu bir etki yapmıştır. Bu se
beple Sayın Bakanı kutlamak İster ve kendilerine ba
şarılar dilerim. 

İşletmeler Bakanlığının Türkiye'deki Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin yeni bir düzenle ele alınması, 
bu kuruüuşîann halka olan hizmetlerinin en üst dü
zeye getirilmesi gibi çok önemli bir... 

BAŞKAN — Sayın İlhan, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki açık 
oylamada oylarım kullanmayan var mı efendim?... 
Yok. Orman Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki 
oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Halka oîan hiz

metlerinin en üst düzeye getirilmesi gibi çok önem
li görevleri vardır. Türkiye'de İşletmeler Bakanlığı
na şu yönde gerek vardır. Türkiye'de diğer kapita
list ülkelerden farklı olarak tekel maddelerinin üre
timi, Cumhuriyetin kurulmasından bu yana Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile yürütülmektedir. Ancak, 
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bu kamu kesiminin ürettiği mallar gerek kalite yö-
nündan, gerekse İktisadi Kamu Teşebbüslerinin dü
zenlemesi yönünden yetersiz kalmıştır. Daha doğrusu, 
tekel maddelerinin karşısuıa kaçakçılık yoluyla kalite 
yönümden üstün maddeler çıkmaktadır. 

Şimdi halk bu kaliteli malların kendi ülkesinde 
de üretilmesini beklemektedir. İşletmeler Bakanlığı 
bıı isteğin gerçekleşmesi için Kamu İktisadi Teşeb
büslerine yön vermek durumundadır. 

İşletmeler Bakanlığının sanayileşmede karşıla
şacağı kaynak darlığının, tekel maddelerinin daha 
kaliteli üretimini sağlamada söz konusu olacağını 
saıanıyoruz. Teknoloji ve eğitilmiş personel sorunu 
da bir sakınca olmayacağı kanaatindeyiz. 

Sanayileşme alanına gelince: Sayın Bakanın mon
taj sanayiinden çıkıp teşebbüslerin tabana yayıl
ması düşüncesine memnuniyetle katılıyoruz. Ancak 
halk işletmeciliğinde en büyük sakınca, partizan 
bir tutumun burada yer alabilmesi ihtimalidir. O 
zaman halk işletmeciliği, beklenen yararı getirmek 
şöyle dursun, tamamen belli zümrelerin kalkınması 
ve karşı taraftaki belli zümrelerin de yoksunlaşma-
sı ile sonuçlanabilir. 

Bağımsız bir senatör olarak, her türlü işletici-
liğin particilikten yüzde yüz arınmasını zorunlu gör
düğümü belirtmek isterim. 

Sayın Bakan Bulutoğlu'nun, kooperatifleşme ile 
ilgili basma intikal etmiş olan görüşlerine katılma
mak mümkün değildir. Gerçekten Almanya'yı bugün
kü Almanya durumuna getiren sebeplerinden biri, 
belki de en başta geleni, Reifeisengeselschaft dedik
leri kooperatiflerdir. Ancak, Türkiye'de hâlâ koo
peratifleri vatandaşa tamtamamış ve sevdirememi-
şiz. Nedense Türk köylüsü kooperatiflere pek gü
venmek istemiyor. Kurulması düşünülen Koopera
tifler Bankasının bu görevi hakkıyla yerine getirece
ğini zannediyorum. 

44ü sayılı Kanuna göre faaliyet güsîeren Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin, Devlet Bütçesine her yıl, 
milyarlarca lira zarar verdiğini herkes biliyor. Her 
yıl bütçe görüşmelerinde KİT'ler hakkında eleştiri
leri dinlerken, iktidar - muhalefet sözcülerinin KİT' 
ler hakkında ne kadar sert eleştirilerde bulundukla
rını biliyoruz. Bunların çalışmaları, sorunları ve ni
hayette daima zararla kapanan bütçeleri Devlete 
çok pahalıya mal oîmuştur. Bu duruma bir son ver
menin zamanı gelmiştir. Bu sebeple İşletmeler Ba
kanlığının memlekete yararh çalışmalar yapacağı
na inanıyorum. 

Ecevit Hükümeti Programında, yatuımlarm ön
celikle geri kalmış yöreîer, özellikle Doğu ve Güney
doğu Anadolu'ya kaydırılacağı belirtilmektedir. 

Bu sebeple Devlet Sınai Yatırım Bankasının teş
vikiyle yapılacak yatırımlarda bu geri kalmış yö
relere öncelik veriiimesini rica ediyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırîik ça-
îışmajarında bu espriye yer verilirse yatırımların 
yurt düzeyine dağılmasında Bakanlığın büyük yar-
dıanian olur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bütçenin İşlet-

meüsr Bakanlığı mensuplarına ve aziz Türk Milleti
ne hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. (ASkış'ar) 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Eğe?.. Yok. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Yok. 
Sayın Çellkbaş?.. Yok. 
Sayın Süleyman Ergin?.. Yok. 
Sayın Solmaz BeîüL Buyurunuz efendim. 
SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Deiî?in, müddetin azlığı nedeniyle değinemedi

ğim ve bahsettiğim şirketler hakkında sizlere biraz 
daha izahat vermek istiyorum. 

Çünikü bu şirketler Devletin sermayesiyle kurul
muş, halen mevcut olan şirketlerdir. İşletme Ba
kanlığının bu şirketler üzerinde ne gibi tedbirler 
alacağı ve bu şirketlerin statüsünün ne gibi bir şekil 
a'acağım hep beraber öğrenmek istiyoruz. 

Aslnıda, Devlet parasıyla kurulmuş O!»ÎÎ bu şir
ketlerin, neler yaptıklarını şimdi size kısaca anlat
mak istiyorum.. 

Bu şirketler belli bir stareji içinde gerçekleşme
miş, biribirinden kopuk, indi kararlar halindedir. 

Projeler arasında üretilecek ürünler sanayinin 
gereksinmeleri testi yapılmamış tesisler arasında bö
lünmezlik kriterine uyulmamış, teknoloji ve lisans 
tercihleri bir bütünlük içinde saptanmamıştır. Mü
hendistik kolu dediğimiz bu kollarda yatırını kolay; 
ama teknoloji ve lisans iyi saptanmalı ve bittiği za
man da elde eğitilmiş eleman bulunmalıdır. Bu 
nedenle, 1978 programı içinde Bakanlığın bu ko
nuya önemle eğilmesi zarureti vardır. 

Büyük sanayi kuruyoruz, ağır sanayii biz ku
racağız iddiasıyla her gün televizyonlarda boy gös
teren ve temel atma törenleriyle Devlet Radyo ve 
Televizyonlarım işgal eden hükümet üyelerinin ger
çekleştirdikleri Sanlı şirketlerdeki yatırımlara baka
lım: 
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TEMSAN : Lisansı tamamlanmış proje çalışma- j 
lan ilerlemiş teşkilatını kurmuş, gerçekleşme ora- 1 
m % 064, 

TAKSAN : Lisans anlaşması yapılmış, proje çalış- I 
malan ilerlemiş gerçekleşme oram % 1. Gerçek ya- I 
tmm safhasına geçen hiç yok. Bazı sosyal tesis- I 
lerin temelleri atılmış yan tesislerin inşaatlan yapıl- I 
makta; ama ortada fabrika yok. Tümünün gerçek- 1 
leşme oram kendilerinin sunduğu ağır sanayi proje I 
raporunda belirtildiği gibi % 1 civannda. Atılan I 
temellerin, ne temeli olduğu Planlamaca da hâlâ bi- I 
Knmiyor; ama şirketlerin personel kadrolan tamam, j 
binalar tutulmuş, genel müdürler atanmış ve araba- I 
lar satın alınmıştır. I 

Şimdi tekrar soruyorum : Devlet parasının bu I 
kadar sorumsuzca kalkınma ve ağır sanayi yuttur- j 
macalanyle savurulduğu Türkiye'nin hangi dönemin
de görülmüştür?... Evet, bir kalkınma var. Bal tu
tan parmağını yalar misali, hükümeti ele geçirenler 
kendi partilerinin kalkınmasını sağlamışlardır, İşe 
girmek için bazı derneklerin üyeliğine geçme zorun-
luğunun olduğu artık bilinen bir gerçek olduğundan, 
ülkemizde bu düzenin yarattığı şirketlerinin yönetim 
kurullannm kimlerden oluştuğu, kadrolarının kim
lerle doldurulduğu artık açık ve somut örneklerle I 
meydana çıkmaktadır. 

Bütün bu düzensizliklerin düzeltilmesi yeni Hü
kümetin programı olduğu gibi, demin Adalet Par
tisi Sözcüsünün değindiği bir noktaya da değinmek 
istiyorum. 

Öz yönetimi bir yerde komünizm rejimiyle bera
ber aynı yönde tuttular. Bir uygulama bir rejimin 
değişmesi değildir. Bir uygulamanın, bir yerde tat
biki, eğer o netice iyi bir şey verecekse, netice ve
recekse, bizim olan KİT'lerde, bugün zarar eden 
KİT'lerde yarın kâr eder duruma geleceksek bunu 
denemekte ne gibi bir zarar gördüklerini açıkça 
beyan etmediler. 

Aynca, Büyük Atatürk'ün bir hatırasından bah
settiler; ama bu bahsettikleri hatırada nereden kay
naklandıklarını açıklarlarsa memnun olacağız kanı
sındayız, zira biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak 
Atatürk'çülüğe hiç leke sürdürmeyen ve Atatürkçü
lük ilkesinin bayrağım en önde taşıyan bir parti ol
duğumuza inanıyoruz. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Demir Yüce, buyurunuz efendim. 
Sayın senatörler; 
1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Ka

nun tasansmm açık oylaması bitmiştir; 139 sayın 

üye katılmış, 84 üye kabul, 55 ret; kabul edilmiş
tir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

İşletmeler Bakanlığı bütçesinin eleştirmesinde ben
deniz de bazı konulara temas etmek istiyorum. 

İşletmeler Bakanlığı, yeni bir hüviyetle yeniden 
kurulmak istenen bir Bakanlıktır. Sayın Bakanı
mız Profesör Kenan Bulutoğlu Beyefendinin, Plan 
Bütçe Karma Komisyonunda izah etmiş olduklan 
veçhile bu Bakanlığın, henüz görevleri tam mana
sıyla tespit edilmiş değildir. Bu Bakanlığın, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerim yönlendireceği, esas prensip 
olarak kabul edilmiştir. 

Türk ekonomik hayatının mühim bir kısmım teş
kil eden Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönlendi
rilmesi gerekli bir keyfiyettir. Bunların kaynak ya
ratmaktan mahrum bir hale gelmiş olduklan bir 
vakıadır. 

Sayın Bakanımız Komisyonda, konuyu bir araş
tırma olarak ikame eylediler ve KİT'lerin bazıları
nın kaynak yaratmasını temin etmek babında yeni 
İşletmeler Bakanlığına bağlanacağını ve diğerleri 
üzerinde de koordinatörlük görevi yapacaklarını be
lirttiler ve KİT'lere demokratik bir yöntem getire
ceklerinden bahsederek, Bakanhklanna bağlanacak 
KİT'lerden birinde veya ikisinde bu yöntemi deneysel 
şekilde araştıracaklarını ve kabil olursa tatbik ala
nına koyacaklannı beyan ettiler. 

Şu tabiri kullandıklannı zannediyorum; «demok
ratik yönetimin de öz yönetim şeklinde mi, yoksa 
ortaklıklar tesis etmek ve çalışanlan ortaklığa işti
rak ettirme şeklinde mi olacağı hususunu arayacak-

I larını ve... 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, bir dakika. 
I Efendim, Sayın Demir Yüce'nin daha 4 dakika-
j sı var, oysa programımıza göre süre bitiyor. Dört 
I dakika daha devam etmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
I edilmiştir. 
1 Devam edin. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — 10 daki-
I ka mı efendim? 

BAŞKAN — 10 dakikadır beyefendi. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Bu ta-
v savvurlarım tatbik alanına koyacaktan zaman da, 
1 mevcut düzeni kargaşaya uğratmadan bu işi yapa

caklarını da ilave ettiler. 
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Muhterem arkadaşlanm; 
Şimdi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türk Dev-

fegnun, lSM^ian «oma dünya ekonomisinin kendi
sine vaki tesirinin de ikasıyla tathMt mevkiine koy
muş olduğu hir sistemdir. Rn «istemi geliştirmiştir. 
Bu mateuâ İratla Mr yönüyle mükenunei hale getir-
nnüfttr. 3460 sarık Kanun ve 440 saym Kanon bu-
mm tatbiki alanda olmasa dairi, hukuki alanda iyi-
je^rme örnekleridir. 

T ü k hala İktisadi Oeviet Teşebbüslerinden vaz
geçemez. İktisadi Devlet Teşebbüsleri, ekonomıkni-
z£a Mr ggengpdu- ve Anayasamızın da bir hükmü içe-
tnhtde mevcuttur. Anayasamız, her ne kadar İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin mahiyetini çizraemişse 
de, 3460 sayın ve 440 saydı Kanunlar buntan bir 
hukuk nizamı içerisinde mütalaa etmişlerdir. 

Türkiye'de bu hukuk deriştiğine münakaşa edil
memiştir. Hazineden ahmmş olan sermaye, özel 
hukuk hükümlerinin içine oturtulmak istenmiştir. 
Nevima bâr anonim şirket modeli kabul edilmiş ve 
hu anonim şirket modelinin gerekleri, yani hım Türk 
halkının Irana ortak olduğu prensibi kabul edilmiş 
ve anonim şirketierde olduğu gibi, ortaklar umumi 
heyetiyle idare edilebileceği esası vazedilmiştir. Bi
naenaleyh, 42 milyon meyahut 44 milyon insanın 
her «ene ortaklar umumi heyeti olarak toplanmaları 
uMtmkun olmadığı için, Türk Milletinin temsücile-
tanin, temsilci olmalarından dolayı, aynı zamanda 
ortaklar umumi heyeti üyesi telakki edilmeleri esası 
vazedilmiş ve anonim şirketlere uydurulmak için de 
Yüksek Denetleme Kurura denen bir sistem anonim 
şirketler şeklinde oluşturulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi, bunun bir mülkiyeti çıkmaktadır, yani 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin mülkiyeti çıkmakta
dır. Bu mülkiyet, Türkiye'de uzun bir şekilde 
münakaşa edilmiş değildfr. Anayasamızda, tabii 
kaynakların devlete ait olduğu söylenmiş; fakat İkti
sadi Devlet TeşekküBerinm müHdyeti konusu müna
kaşa sahasına itilmiştir. 

Şimdi, öz yönetimin deneneceğinden bahsedil
mektedir. Esasen, günümüzde sosyalizm örneğinin 
hazırlanmasıyla ilgili en büyük mesele, yeni bilim
sel ve teknik devrimin ortaya çıkardığı meseledir. 

Üretimin ilmi teşkilaflanmasıyla emekçinin, çalı
şama, bağuraagbğı, özerkliği arasındaki muhtemel 
antlaşmaya acaba nasd ortadan kaldıralım, alt ede-
lim meselesi ntitnakaşa edilmektedir. Bunun kapi
talist düzende olamayacağı söylenmektedir. Bu ya-

13 . 2 . 1978 O : 1 

bancaaşmayı, yani tonlumla olan, toplumun üre
tim araçlarıyla olan yabancdaşmayı geriletmeye haş
latmak için yegâne çare ve şart olarak, üretim araç-
larznm özel mülkiyetine son vermek esası prensip ola
rak vazedilmiştir, fin da, sosyafizmi kurmanm çı
kış kapısıdır; fakat bunun yeter olduğu ve gerekli 
olduğu hususunda bir mutabakata vanhnannşnr. 

Sovyet usulü sosyalizmin tahlili bunun böyle ol
duğu neticesine bizleri vasıta etmektedir. Sovyet 
sosyah'zntin özelliği, üretim araçlarının koHektif 
mülkiyetiyle devlet mülkiyetim karıştırmış olmasıdır. 
Bu suretle mülkiyet sorunu karşımıza çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim lütfen bağlayın artık. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen bir iki dakika içinde bağla
yın. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Toplu
mun mülkiyetiyle Devletin mülkiyetinin aynı tevesn 
içerisinde mütalaa edilemeyeceği hususu artık bugün 
münakaşa konusudur. Çünkü, devletin mülkiyetinin 
revize edilmiş olan Sovyet modelinde olduğu gibi, 
özel patron yerine, işçinin devlet partonunu ikame 
ettiği ve bürokrasinin devlete hâkim olduğu gereğini 
getirmiştir. Hathzatında, sosyalizm en geniş şekilde 
katılmayı yaratıcı ve başlatıcı gücü sağlamayı, her
kesin sorumluluğunu ve sosyalizmin başlıca hedefi 
olan yabancılaşmayı kaldırmayı sağlayabildiği kis
pette geçerli olabilecektir. Aksi takdirde, devlet 
mülkiyeti, toplum mülkiyetiyle karıştırıldığı sürece 
emekçi özel patronun yerini devletin, yani başka bir 
patronun işçisi olmaya devam edecektir. İşte bu 
görüşler, öz yönetim denen sistemin sosyalist âlem
de gelişmesine neden teşkil etmiştir. 

Yugoslav anayasasını okuduğumuz zaman, öz 
yönetimde dahi, gene toplum mülkiyeti ile devlet 
mülkiyetinin karıştırıldığına mütedair birtakım pa
sajlar görmekteyiz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız, Sayın Demir 
Yüce? 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Binaen
aleyh, bendeniz Sayın Bakanımızın, «öz yönetim 
tatbikatı yapacağım» dedikleri sırada, bizim Ana
yasamızın vazetmiş oMuğu mülkiyet sistemi, sosya
list âlemde münakaşa edilen devlet mülkiyeti, toplum 
mülkiyeti çatışması sistemleri içerisinde, bunu na
sıl gerçekleştireceğini ve bu gerçekleştirmenin bir de
neme safhasına intikalinde acaba, İktisadi Devlet 
Teşebbüslerimizi yeniden bir yozlaşma âlemine atma 
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endişesinin bulunup, bulunmayacağım öğrenmek ve 
bu endişemin ve bu tatbikatın detaylarıyla bizi mül
kiyeti ortadan kaldıran bir sistemin a r aa obnak gibi 
bir yöne itecek istikameti var mıdır endişesindeyim... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ne 
münasebeti var bunların... Yok olduğunu sen de bi
liyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Yerinizden konuş
mayın. Sayın Bakan cevap verir efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Niye
tini iyi bildiğim için söylüyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devanua) — Şimdi, 
muhterem beyefendi. Meseleyi dikkat buyuruyor
sanız biz bir ilmi ahvalde arz etmeye çalıştık kendi 
gücümüzce. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ne 
istediğini bildiğim için söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Demir Yüce; karşıldi-
h konuşmayın efendim, yapmayın. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Beye
fendi, yani meseleyi dikkat buyurursanız bir endişe
mizi, endişemiz sınıf da olabilir. Binde bir de ola
bilir. Bir şeyi öğrenmek, bir şeyi ikame etmek, 
muhterem beyefendi hata mıdır yani?... Neden bu
nun... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ne. 
endişesi?,. Bir hanım efendiyi konuşturmadınız. Sü
resi doldu öyle ise. 

BAŞKAN — Beyefendi herkese aynı müsamahayı 
gösteriyorum. Yapmayın böyle Allahaşkma. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Süre 
böyle olmaz. 

BAŞKAN — Behlül Hanıma 7 dakika fazla ver
dim beyefendi. Başkanlık Divanı üyeleri buradadır. 
Bu kadar şahıslan mücerret düşünmeyin AUahaşkına 
rica ediyorum. Çok teessüf ederim size.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ben 
daha çok ederim beyefendi. 

BAŞKAN — Bağaiaytn efendim lütfen. 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Sayın 

Başkanım, ben konumu kendi çerçevem içerisinde 
ılım bir tarzda ikame etmek istedim. Ben bir Türk 
vatandaşıyım. Anayasaya yemin etmiş bir kişiyim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız efendim? 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Bina

enaleyh, endişemi zikretmek, milyonda bir ihtimal 
j dahilinde olsa dahi.. 
I BAŞKAN — Tabii hakkınızdır efendim. Sayın 
[ Bakan cevabım verecektir efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Endi-
I semi zikretmek, buradan yemin etmiş olan, Anayasa 

üzerine yemin etmiş olan bir parlamenter olarak, 
j benim en tabii hakkımdır. Zannediyorum ki, Sayın 
i Buiutoğlu bu endişemi giderecek ilmi izahlarda bu-
I lunacak ve benim de malayâm laflar konuşmadığımı 
i i buradan tescil edeceklerdir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Yüce, te-
| şekkür ederim. 

Efendim, İşletmeler Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
1 grupları ve kişisel konuşmalar yapılmıştır. Saat 14'de 

programımız gereğince toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. Bıraktığımız yerden" devam edece
ğiz. 

j Kapanış saati : 13.10 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvckili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Bıraktığımız yerden bütçe müzakerelerine devam 
edeceğiz. 

Sayın Tuncel, bir önerge verdiniz. Grup adına 
ikinci kez söz istiyorsunuz. Oysa müzakereler bit
miştir. Siz bir şeyi de yanlış anladığınız kanaatinde
yim, onu tavzih edeyim» CHP Grupu adına konu
şan sayın sözcüye ikinci kez söz vermiş değilim. 
Kendileri, aynca bir senatör olarak listede sıraya gir
miş kişisel söz istemişlerdir, oradan söz verilmiş
tir. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Benim de sözüm vardı. 
BAŞKAN — Yok efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Vardı efendim dördüncü sıradaydı. 
BAŞKAN — Sizi çağırdık efendim, yoktunuz. 

Siz yoktunuz, Mehmet Feyyat yok, İskender Cenap 
Ege yok. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, ayrıldığımda oturumun bitmesine beş 
dakika vardı. 

BAŞKAN — Beyefendi, biz müzakerelere normal 
olarak devam ettik, hatta öyle ki yedinci sırada Ah
met Demir Yüce altı kişi dolmadığından söz hakkını 
kullanmıştır beyefendi. 

Evet efendim, buyurunuz. 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ-
LU (Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; 

İşletmeler Bakanlığının Bütçesinin görüşülmesi sı
rasında sayın senatörlerimizin açıkladıkları düşünce
leri, yaptıkları yorumlan bize bu Bakanlığın yöneti
minde ışık tutacaktır, onların burada dile getirdikleri 
bazı tereddütleri de burada gidermeyi, belirsiz bul
duktan noktalan açıklamayı görev sayıyorum. 

İşletmeler Bakanlığı, işletmecilik bilimini kamu 
kesimine sokmak amacını gütmektedir. 1960'da ilk 
kuruluşunda görev aldığım Devlet Planlama Teşki
lâtı, devlet yönetimine iktisat biliminin ağırlığını 
koymuştur. 1978'de yeniden kurulan İşletmeler Ba

kanlığı bu sefer kamu kesimine ve KİT'lere işletmeci
liğin çağdaş etkinliğini sokmaya çalışacaktır. İşlet
meler Bakanlığının amacı, KİT'lere yeni bir hamle 
vermektir, KİT'ler bildiğiniz gibi, 1930'Iarda dev
letçilik uygulaması sonucu kunılmuş, bir arkadaşı
mızın belirttiği gibi, 1938'de temel yasalarına, 3460 
sayılı Kanuna kavuşturulmuştur. Bu statü içerisinde 
1960'a kadar gelişmiş olan KİT'ler, 1950'lerde bazı 
önemli aksamalar göstermiştir. 1950 yıllarının baş-
lannda iktisat politikası özel kesimle kalkınmaya 
ağırlık vermişti; fakat fazla sonuç alınamadığı görü
lünce tekrar büyük yatınmlann KİT'lere yaptırılması 
yoluna gidilmiştir. Aynı zamanda KİT'lerin finans 
açıklan da artınca hem finans açıkları, hem işletme 
açıkları, hem de büyük yatınmlann finansman ih
tiyacı karşısında, KİT'lerin para ihtiyacının Hazine 
kefaletini taşıyan bonolarla karşılanması büyük bir 
enflasyona sebep olmuştu. 

1960'ta KİT'lerin tekrar kaynak yaratır duruma 
getirilmesi için bir reform hamlesine girişilmiştir ve 
bu reform 440, 441 ve 468 sayılı Yasaların çıkarılması 
ile sonuca ulaştırılmıştır ve KİT'ler 1960 yıllanmn ba
şında tekrar kaynak yaratmaya başlamıştır; ancak 
son yıllarda KİT'lerin tekrar açıklannın arttığını ve 
kamu kesimi için tehlikeli boyutlara ulaştığını görü
yoruz. 

1960'lı yılların ikinci yansında KİT'ler, montajcı
lık ile gelişmeye başlayan özel sermaye birikimine 
ucuz hammadde girdisi sağlayarak onların gelişmele
rine hız katıcı bir katkıda bulunmuştur. 

1970'ten sonra, açıkların artışını bir cümle ile göz
ler önüne sermek isterim. 1974'te açık; yani zarar 
1974'te yarım milyar, 1975'te 3 milyar 700 milyon, 
1976'da 6 milyar 700 milyon, 1977'de 11 milyar lira
dır. 

Açıkların kapatılması ve programlanan yatırımla
rın yapılabilmesi için, KİT'lere gerekli olan finans
man 1974'te 22 milyar, 1975'te 30 milyar, 1976'da 48 
milyar ve 1977'de de 80 milyar lira olmuştur. KİT'
lerin finansman gereksinimüıdeki bu artışı, bu mik
tarları kaba ulusal gelire oranlayarak daha göze çar
pıcı bir hale getirebiliriz. 
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1974'te kaba ulusal üretimin % 5'i, gayrisâfi milli 
hâsılanın % 5'i, 1975'te % 5,6'sı, 1976'da % 7,2'si 
ve 1977'de de % 9,8'i KİT'lerin finansman gereğim 
temsil etmiştir. Bu son rakamın önemini belirtmek 
için şu kadarını söyleyeyim ki, geçen yıl KİT'lerin 
finansman gereği üîkeıriizdeki tüm gönüllü tasarruf
lar toplamına eşit olmuştur. O halde, KİT'lerin kay
nak yaratıcı bir duruma getirilmesinin önemi, apaçık 
ortadadır. İşletmeler Bakanlığı, bu işlevi birinci dere
cede üzerine almaktadır. Bunu, bir yandan kendisi
ne bağlı KİT'lerin yarattığı kaynaklan artırarak, bir 
yandan da bağlı olmayanlarda yeniden düzenleme ya
pılmasını sağlayarak gerçekleştirecektir. 

KİT'lerde yeniden düzenleme İşletmeler Bakanlığı 
tarafından daha çok toplu sözleşme, fiyatlama, mu
hasebe, yönetim etkinliği konulannda ortak politika
lar oluşturularak gerçekleştirilecektir. Bu politikalar, 
Yüksek Planlama Kurulu kanalı ile Hükümet politika" 
sı haline getirilecektir. 

İşletmeler Bakanlığı, KİT'lerde sadece bir yeniden 
düzenleme hamle si yapmakla kalmayacaktır. Aym 
zamanda, sanayileşme birikimine de katkı yapacak 
olan bir sanayileşme hamlesine girişecektir. Son 4 yı
lın koalisyonlannda Milli Selâmet Partisinin, ağır sa
nayi hamlesi olarak nitelendirdiği yatırım projeleri
nin büyük bir kısmının son yıllann sanayileşme poli
tikasındaki bazı ciddi hatalan dile getirdiğini kabul 
etmek gerekir. Bu ağır sanayi hamlesi politikasın
daki doğru teşhis şudur; 

Sanayileşme politikamızda yurt içi katma değer 
son derece sığ kalmıştır. Kurulan sanayiler dışa ba
ğımlıdır, pazar kapmaya yönelik bir montajcılıktır. 
Truva Atı stratejisi uygulamasıdır. Kurulmuş sanayi 
hammadde ve yan mamul ithalini özendirmektedir. 
Yan mamullerin yapımını teşvik etmemekte, yatırım 
maddeleri ve fabrika yapımını ise, kösteklemektedir. 
Gümrük vergilerinin makine ve yan mamul girdiler
de indirilmesi, ülkemizde bu sanayi dallarının geliş
mesini engellemektedir. Yan mamullerde ve yatuım 
mallarında yerli sanayie sağlanmış olan koruma sıfır
dır. Hatta, sabit kur politikası yüzünden bazen koru
ma negatif olmaktadır. Makine ve teçhizatın ithali 
teşvik edilmekte, yerli yapım kösteklenmektedir. Buna 
rağmen, yurdumuzda makine ve teçhizat yapımı, yan 
mamul yapımı son yıllarda ufak ve düzensiz atelye-
lerde Türk sanatkârlannın çalışkanlığı ile yaratıcılığı 
ile hızlı bir gelişme göstermiştir. Son yıllann ithal 
sıkıntılarının sebep olduğu güçlüklerin de, bunda bir 
etkisi olmuştur. 
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Biz Hükümet oarak, ağır sanayi hamlesi konusu
nu, temel sanayi hamlesi olarak yeniden tanımlayarak 
özendirmek kararındayız. Bu konuda, hazırlanmış 
olan yatırım projeleri, ciddi bir incelemeden sonra 
öncelikler yeniden ürün bazında tekrar saptandıktan 
ve gözden geçirildikten sonra, hızla uygulama alanına 
konacaktır. 

Bundan 18 yıl önce, Sayın Adalet Partisi Başkanı 
Süleyman Demirel, benim gibi, Devlet Planlama Teş
kilatının kurutuşunda görev almıştı. O zaman «Kritik 
Sektör Raporu» adı ile bir rapor hazırlamıştı. Son
radan, 10 yıldan fazla bir zaman bu ülkede Başbakan 
olarak görev yaptı, hiç bir zaman o raporda vardığı 
sonuçlan uygulama alanına koymak istemedi veya 
orada vardığı sonuçları unutmuştu. Bunun yerine, 
montajcı, bol ithalât eğilimli, ithalâtçılara iç pazar 
sağlamak için kılıf hazırlayan Truva Atı türü bir sa
nayileşme modelinin icracısı olarak kaldı. Biz, onun 
hazırladığı raporu, raftan indireceğiz ve Türkiye'de 
temel sanayii, üretim araçlan yapan sanayii, sanayi 
kapasitesini geliştiren üretim kollarını özendireceğiz 
ve bu amaçla Sanlar, Sanlı Kuruluşlar diye adlandır
dığımız kuruluşlan yenMen bir güç katarak bu politi
kanın bir aracı olarak kullanacağız. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Onun hazırladığı 
rapor yanlıştır. 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ-
LU (Devamla) — Türkiye'de son 10 yılda bir sanayi
leşme birikiminin olduğunu inkâr edecek değilim. An
cak, incelenen sanayileşme politikası dışa bağımlılığı 
artırmıştır, yerli katma değerin artırılmasını teşvik ede
memiştir, ithalâta bağımlı kalmıştır ve bu ithalât 
bağımlılığı yüzünden giderek tıknefes olmuş, artan it-
haîai karşılanamaz olmuş ve bugün ulaştığımız nok
taya, döviz darboğazına gelinmiştir. Artık fabrikalar, 
hammadde girdilerinin yolduğundan durma noktası
na ulaşmışlardır ve ithalat darboğazı yaratılan işyerle
rinin kapanmasına sebep olacak kadar valıim bir nok
taya gelmiştir. 

Son 10 yılda izlenen sanayileşme politikasında kü
çük ve orta !b»y işletmeler de ihmal edllıuişltir, sanayi] 
birikimi dışında bırakılmıştır. Sanayileşme alanında 
birikim sadece büyük birtakım holdinglere tanınmış
tır. Bu holdingler, son yıllarda milyonlarca tasarruf 
saleplerinin mevduatına, da, bankalan ele geçirerek, 
el koymuşlardır. Birikimlerini böylece gönüllü tasar
rufların verdiği yüksek finans gücü ile de desıtekleiHe 
olanağına kavuşmuşlardır. Küçük ve orta boy işletme
ler hem finans, hem de teknoloji ithali yönünden bü-
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yüme oynaklarından yoksun bırakrimışiardır. B» kü
çük ve orta boy işletmeler büyüklerin fasone imalat
çısı durumuna, o işleve iüfinişlerdir. 

İşletmeler Bakanlığı, sanayi birikimini tabana yay
mak amacındadır. Bu amaçla, esnaf ve sanatkâra ve
rile» krediler arhrüacakür. Hal t Bankasının fonlan-
mn, dış borçlanma yolu ile de artırılarak bu alanda 
daha büyük görev yapması sağlanacaktır. 

Ufak tasarruf sahiplerinin oluşturdukları genel
likle hemşeri şirketleri denen çok ortaklı halk işletme-
terini de özendireceğiz. 

İşletmeler Bakanlığının, demin Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsünün de dediği gibi, «Bir yüm KİT'lere 
bakmakta, bir yüzü de halk işletmeciliğine dönüktür.» 
İşte, bu işletmeler, hemşeri şirketleri finans olanak
larına kavuşturulacaktır ve bunların önemli olan iki 
eksikliği İşletmeler Bakanlığı tarafından giderilecek
tir. Bu eksikliklerden birisi projelendirme, ikincisi de, 
etkin yönetimdir. 

Bu hizmetleri vermek için DESİYAB denilen, 
Devlet Sanayi ve İşçi Yalırım Bankasını etkin bir araç 
haline getirerek güçlendireceğiz ve bu amaçla kullana
cağız. 

Ayrıca, DESİYAB'ın halka ve özellikle Almanya' 
daki işçi vatandaşlarımıza yatırım olanakları hazırla
mak bakımından da bir işlevi olacaktır. Ancak, bu ko
nuda güven vermenin son derece önemli olduğunu 
belirtmek İsterim ve Almanya'daki işçilere sunulacak 
olan hisse senetlerinin henüz birtakım müteşebbisle
rin, girişimcilerin kafalarında olan projeler için hisse 
seneti dağıtmak şeklinde değil; fakat daha önce de 
beMrtiğim gibi, tütün ve kâr eden fabrikaların hisse 
senetlerini satmak şeklinde yapılacaktır. 

DESİYAB'ın ayrıca, Dünya Bankasından, Avru
pa Yatırım Bankasından ve uluslararası finans kuru
luşlarından da mali ve teknik güç sağlaması için ça
lışmalara girişeceğiz. 

Burada bir sözcünün beh'rtiği gibi, Kooperatifçili
ğin, ulus ekonomisinde daha büyük bir etkinlik kazan
ması için, bir kooperatifler bankası kurulacaktır. Ban
ka, başlangıçta, proje esasına dayanarak yatırım kre
disi verecektir. Daha sonraki bir aşamada, koopera
tiflerin her çeşM bankacılık işlemlerine yardımcı olmak 
üzere, diğer banka hizmetlerini de sağlayacaktır. 

HaHs Bankası, DESİYAB ve kooperatifler banka
sı, bizim halk kesimi yaygın kuruluşlar, halk işletme
ciliği anlayışımızın, üç çekici gücü olacaktır. 

Elverişli faizlerle ülkemize, bugüne kadar ulus
lararası yardım kurumlarmm vermiş oldukları fcre-
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I diler, halk girişütteifağine hjr tayda geticmemişiir. Bu, 
krediler» daha çok büyük holdinglerin, büyük yafa-

I rimlannda kullanılmıştır. Bu durum, birçok az geüş-
I miş ülkelerde aynı zamanda görülmüştür. Bunun son 

derece önemli bir sonucu vardır. Uluslararası yardım 
I artırıldığı aaMc, bu yardımları alan ülkelerde gen* 
I dağılımı düzelememektedir; sanayi belli elerde top-
I lanmaktadır, sanayi birikimi gerçekleşmektedir; fakat 
I büyük kütleler bu birikimin dışında kalmaktadır geür-
I leri artmamaktadır. Bunun, son derece önemü bir 
I sonucu var. 

Yapılan yardımların halka, geliri en düşük ofem-
I lara aşağıdaki % 20 en düşük gelir tabakasına ütme

diğini gören gelişmiş ülkelerdeki vergi yükümlüleri 
I «Biz bu işte yokuz» diyorlar. «Biz aridc bizden daha 

zengin olan birtakım sanayiciler, sırf az gelişmiş ülke
lerde yaşıyorlar diye onların finansmanı için vergi 
ödeyemeyiz» diyorlar. Dünya Bankasında da aynı pa-

1 litika vardır, uluslararası diğer yardım kuruluşlarında 
I da aynı politika zengin ülkelerin vergi yükümlülerinin 

dış yardıma daha fazla katılmalarını sağlamak için, az 
I gelişmiş ülkelerin halka inen kalkınma modeüıü, halk 
I kuruluşlarım geliştirmeyi bir politika olarak oluştur-
I malan ve uygulamaları lazımdır. Biz bu gereği çok 

iyi anladığımızı açıkhyoruz ve bu sayede bizim uygu
layacağımız haik kesimi halk girişimciliğini destekle
me politikası sayesinde alacağımız uluslararası kredi-

I lerin hem kalitesinin, hem de miktarının artacağım 
iddia ediyorum 

I Değerli arkadaşlarım; 

İşletmeler Bakanlığı, yapacaklarım anlatan bir Ba-
I kanlıktır. Bugün yapısı, kendisine bağlı olan birtakım 
I işletmeler olarak ve kendisine bağlı olan birtakım 
I finans kurumları olarak az çok açıklığa kavuşmuş

tur. 
I Sümerbank gibi, iktisadi işlevi ağır basan bir ka-
I mu teşebbüsü dışında, temel ve mühendislik sanayi 
I kollarında yeni kurulmuş olan ve sayısı beşe ulaşan 

kuruluşları da İşletmeler Bakanlığı kısa zamanda et-
I kin bir işleyişe kavuşturmak için çaba gösterecektir. 
I BAŞKAN — Sayın Bakan üç dakikanız var efen-
I d im. 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUT0Ğ-
LU (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Ayrıca Halk Bankası, DESİYAB ve Devlet Yafc-
I um Bankası gibi kuruluşlar da, ellerindeki fSnans diz

ginleri vasıtasıyla ödünç verdikleri işletmelerde» İ^et-
I meler Bakanlığında hâkim olan işletmecilik felsefesini 
I yürürlüğe koymak için araç olarak kullanılacaktır. 
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Şimdi, değeri görülerini arz etmiş olan sayın sc- i 
natörlere, kafalarındaki bazı tereddütleri gidermek 
için öz yönetim konusundan bahsetmek istiyorum : 

İşletmeler Bakanlığı, öz yönetim konusunu da ele 
almıştır. Öz yönetim, nedir, ne değildir tartışılması 
yapılıyor. Öz yönetim, bir iktisadi sistemin unsuru de
ğildir. Öz yönetim, bir işletmecilik stilidir. Bu sebep
ten hem kapitalist, hem de kollektivist ülkelerde öz 
yönetim denemesi vardır. Kollektivist Marksist, Leni-
nist olan ülkelerden, Rusya'da öz yönetim yoktur, Yu
goslavya'da vardır. Özel teşebbüse dayanan İsrail'de 
öz yönetim vardır ve kooperatifçiliğin uygulandığı bü
tün ülkelerde öz yönetim vardır. Çünkü kooperatifçi
lik, bizatihi kendisi, temelde yatan fikir olarak, eme
ğe sermayeyi kattığı için, emek sahibi, aynı zamanda 
sermaye sahibi olduğu oranda bir öz yönetim türü
dür. 

Bunun örneklerini çoğaltabilirim. Kapitalist ülke
lerde son yularda bir gelişme vardır. Batan firmaları 
işyerindeki işçiler, «Biz işleteceğiz» diye devrahyor-
laE.. Bunun Mr örneği, Fransa'da Lipsaat fabrikasıdır 
ve bir başka örneği de Türkiye'de işverenlerin sık sık 
yaptıkları önerilerde ortaya çıkıyor. 

Kıdem tazminatının ağırlığı altında ezilen bazı iş
letmelerin sahipleri, «Beni ücretli yap, siz fabrikayı 
yönetin» diyorlar. Bu, işte özel kesimde oz yönetim 
önerisi gerçekleşmiş inidir bugüne kadar bu türden 
öneriler?... Bilmiyorum; fakat toplu sözleşme pazar
lıklarında sık sık ortaya atıldığım biliyorum; ama te
reddütleri gene de gidermek için herkesin bildiği, ta
nıdığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Atatürk'ün 
kurduğu bir örneği vermek isterim, İş Bankası. 

iş Bankası, sahibi içinde çalışanlar olan bir mü
essesedir. Çünkü, Emekli Sandığı için ayrılan kese
neklerin tutan sermaye içerisinde en büyük yekûna 
ulaşmıştır ve tş Bankası bir öz yönetim türü olarak 
zikredilebilir. Daha da tereddütü olan arkadaşlarıma, 
Türkiye'de çok uygulanan, otobüs sahiplerinin yazı
haneye kendi otobüslerini, mülkü olan otobüsü bir 
sözleşmeyle kaydetmeleri örneguti vermek isterim. Fir
ma adı, herhangi bir otobüs işletmesi adıdır; ama şo
för otobüsün sahibidir. Bu da bir öz yönetim örne
ği-

Nihayet, herkesin, burada salonda bulunanların 
°/o 80'mn bildiği veya uygulamakta olduğu bir örneği 
söylemek istiyorum : 

Kat malikleri bir öz yönetim uygulaması içinde
dirler. Kapitalist modelde binanın sahibi kiraya ve
rir; fakat özyönetim modelinde bina kat sahipleri, 

aralarında bu hizmetlerin, binam», banadınaa ve ısıt-
îna hizmetleri için işbirliği yaparlar ve demokratik bir 
yöntemle bu hizmeti kendi kendilerine sağlarlar. 

Ş'mdi, bu sözlerimden sonra, sanıyorum ki, öz 
yönelimin mülkiyet konusuyla ilgisi olmadığı, özel 
mülkiyete dayanan işletmelerde de, kollektivist işlet
melerde de uygulanabilecek artık bir kere anlaşıl
mışta', bir daha tekrar edilmeyecektir. 

Değerli arkadaşlarımın, Bakanlığım hakkında bu
rada gösterdikler:, özellikle Sayın Karavelloğlu'nun 
ortaya attığı dilekler ve aydınlatıcı görüşler bize çok 
faydalı olacaktır. 

Bu Bakanlığın faydasına inananların, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu bu aşamada, kamu işletmeciliğine 
yeni bir soluk kazandırmanın, yeni bir hamle kazan
dırmanın önemine inananların bu Yüce Senato çatısı 
altında bu kadar kalabalık olması, inanmış olması be
ni mutlu etmiştir. Bana Bakanağımın geleceği için 
ümit ve güç katmıştır. 

Hepinize teşekkürler eder, saygılar sunarım. (CHP, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve MB Grupu şuralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir soru var efendim. 
Okutacağım, zapta geçecek. İsterseniz sözlü, isterse
niz yazdı olarak cevaplandırabilirsiniz. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasına müsaa

delerinizi rica ederim. 
Fethi Çelikbaş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

1. Etibank'ın bankacılık şubesiyle Sümerbank'ın 
bütünü ile İşletmeler Bakanlığına bağlanmasının ras
yonel sebebi var mıdır ve nedir?... 

2. Bugünkü bağlantıları ile Sümerbank ve bağlı 
müesseseleri dışında hangi iktisadi devlet teşebbüsle
riyle müesseseleri ve iştiraklerinde işletmecilik gerek
leri uygulanacaktır?... 

3. DESÎYAB'ın ortak olduğu şirketler hangileri
dir?... Hangi yıllarda kurulmuşlardır?... Sermayeleri, 
nominal ve ödenmiş hissedarları ve sermayeye iştirak 
nispetleri nedir?.„ Son yıl bilançoları ve kâr ve zarar 
hesabına ait cetvellerinin verilmesi. 

4. Yüksek Denetleme Kurulunun KİT'ler üzerin
deki mali, idari ve teknik denetimi hakkında Sayın 
Bakanın görüşleri nedir?... 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ-
LU (Devamla) — Yazılı cevap vermeyi tercih ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ-
LU (Devamla) — Ben de teşekkür ederim. (CHP, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve MB Grupu sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — 1978 yılı İşletmeler Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
lei... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

işletmeler Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 30 663 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Kamunun ekonomik girişim po
litikasıyla ilgili hizmetleri 94 019 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 318 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon, burada bir not var, onu okut
mak gerefciiyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, okun-
masa da olabilir; ama faydadan âri değildir. 

BAŞKAN — O zaman, okutup zapta geçirelim 
efendim. 

«Bu programların karşılarındaki ödenekleri, yıl 
içerisinde yeniden açılacak, altprogram, ödenek türü, 
faaliyet/proje ve harcama kalemleri düzeyinde dağıt
maya ilgili kuruluşun teklifi üzerine Maliye Bakanı 
yetkilidir.» 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin tü
münü oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun efendim. 
Teşekkür ederiz. 

C) YEREL YÖNETİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın senatörler; Programımız gere
ğince Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesi müzakereleri
ne başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazırlar. 

Şimdi arkadaşlarımızın yeniden ıttılaına bir husu
su arz etmek istiyorum; sonra müşkül durumda kal
mayalım. 

Şimdi elimdeki listeyi okuyorum : 

Grupları adına söz isteyenler: Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Ora! Karaosmanoğlu,, Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Grupu adına Sayın Şerif Tüten, Millli 
Birlik Grupu adına Sayın Suphi Karaman, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına İbrahim Öztürk. 

Şahısları adına söz isteyenler: Saym İsmail İlhan, 
Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Cahit Dalokay, Sa
yın Mehmet Feyyat, Saym Fethi Çelikbaş. 

Bunun dışında söz verine imkânımız Danışma Ku
rulu kararı gereğince yoktur efendim; bilgelerinize su
narım. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oral Karaos-
manoğlu; buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANOĞ-
LU (Manisa) — Saym Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; 

Yerel Yönetim Bakanlığı 1978 yılı bütçe tasarısı 
nedeniyle Adalet Partisi Grupu ve şahsım adına gö
rüşlerimizi arz etmeden önce, hepinizi derin sevgi ve 
saygılarla selamlarım. 

Nevi şahsına münhasır yöntemle kurulan Saym 
Ecevit Hükümeti, yine nevi şahsına münhasır yön
temlerle Bakanların sayışım da artırmakta yarar gör
müştür. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Hâlâ aynı laf. 

AP GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANOĞ-
LU (Devamla) — Beyefendi, aynı laf veya başka laf; 
biz her türlü fikrimizi burada söyleriz. 

BAŞKAN — Lütfen Beyefendi, rica ederim, ye
linizden müdahale etmeyiniz. Herkes fikrim söylü
yor. 

AP GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANOĞ-
LU (Devamla) — Aynı laf değildir, çok önemlidir. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 

AP GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANOĞ-
LU (Devamla) — Cumhuriyet Halk Parsiti sözcüleri, 
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muhalefette oldukları sürece, «Kırtasiyecilikten, ye
ni bakanlıklar veya genel müdürlükler ihdasının büt
çelere yükleyeceği mali külfetlerden, ekonomiye ya
pacağı enflasyonist tesirlerden» şikayetçi olmuşlar
dır. 

Enine boyuna araştırılıp incelenmeden, yeni ba
kanlıklar kurulmasının, bürokrasi çarkını büyütme
nin, giderleri artırmanın ötesinde, pek işe yaramadığı 
tecrübelerle sabittir. Maksat, belli bir hizmete Ana
yasa ve kanunların öngördüğü tarzda yenilik getir
mek değildir. Maksat, mahalli idarelerin geliştiril
mesi değildir. Merkeziyetçi bir zihniyetin temsilcisi 
olan Cumhuriyet Halk Partisinin, mahalli idareleri 
ayrı bir Bakanlığa bağlanmış olmasının, belediyeler, 
il özel idareleri ve köyler için koyu bir merkezi hü
kümet vesayeti ve CHP partizanlığı şeklinde tecelli 
etmemesini samimiyetle temenni ediyoruz. 

Özetle ifade etmek gerekirse; tamamen siyasi 
maksatla kurulduğu kanaatinde olduğumuz Yerel 
Yönetim Bakanlığının, mevcut hizmetlerin aksama
sına ve şikâyetlere konu olmasına yol açacağından 
Adalet Partisi Grupları olarak cidden endişe etmek
teyiz. 

Hükümet programında, bu Bakanlığın kurulma
sına gerekçe olarak gösterilmek istenen hususların 
gerçekleştirilmesi için, asıl önemli olan bakanlık kur
maktan ziyade, gerekli yasal değişiklikleri yapmak, 
Anayasanın öngördüğü mahalli nitelikteki hizmetle
rin müessiriyetini artıracak imkânları yaratabilmek
tir. 

Arz ettiğimiz endişelerimiz, Gruplarımızın samimi 
görüşleridir. Ciddi araştırmalar ve ihtiyaçlar sonucu 
yeni bir bakanlık kurulması fikrine karşı olmamız 
prensip olarak elbetteki beklenemez. Bizim için 
önemli olan, demokratik düzenin temel taşı saydığı
mız mahalli idarelerimizin, kendilerinden beklenen 
hizmetleri, her türlü siyasi maksadın âleti olmadan 
yürütmeleridir. 

Sayın Başkan; 
Biraz da «Yerel Yönetim» teriminin Anayasaya 

göre değerlendirmesini yapmak istiyorum : 
Anayasamızın 116 ncı maddesi karşısında, veri

len ismin «Yerel Yönetim» değil «Mahalli İda
reler Bakanlığı» olarak tashihi zarureti vardır. Şöy
le ki : 

Anayasamızın, idarenin kuruluşuna ilişkin 115 nci 
maddesinin başlığı a. «Merkezi İdare» 116 ncı mad
desinin başlığı ise b. «Mahalli İdareler» şeklinde 
gayet açık bir tarzda belirtilmiş bulunmaktadır. 

Takdir buyuralacağı üzere, Anayasa hükümleri 
kısımlanyla bölümleriyle başlıklarıyla maddeleriyle 
ve hatta nokta ve virgülleriyle emredici niteliktedir. 
İhtiyari değildir. Keza, usulüne göre ayrı bir Ana
yasa değişikliği yapılmadan, Anayasada belirtilen hiç 
bir terimi değiştirmek mümkün değildir. «Yerel Yö
netim» terimi de, Anayasada bulunmadığına göre, 
Bakanlık isminin Mahalli İdareler Bakanlığı şeklinde 
değiştirilmedi zaruridir. 

Aksi takdirde, sadece hizmet ademi merkeziyeti 
olarak görev yapan mahalli idareler değil, bunun 
dışmda Anayasanın öngördüğü yetki genişliği ilkesine 
göre görev yapmakta bulunan muhtelif merkezi teş
kilatın, taşra kuruluşlarının da belli faaliyetler çer
çevesinde, yerel yönetim manasında isimlendirilmesi 
mümkün olacaksa, arada bazı tedahüller ve bazı 
çelişmeler olabilir. Bunu önlemek bakımından ay
rıca Mahalli İdareler Bakanlığı şeklinde tashihini za
ruri görmekteyim. 

Demokratik parlamenter düzenlerde, mahalli ida
relerin çok önemli yeri vardır. Mahalli idareler, 
özellikle belediye ve köy kuruluşları vatandaş ve 
idarenin en yakın hizmet ilişkisinde bulunduğu ünite
lerdir. Mahalli nitelikteki hizmetleri bizzat belde 
veya bölge sakinleri tarafından seçilen organlar ara
cılığıyla yürütülmesi ve başarı ölçüsünün de dönem 
sonlarında yine oyla tespiti, hem demokratiktir, hem 
de müeyyideyi ve vatandaş denetimini bünyesinde 
taşıyan en etken ve pratik bir sistemdir. 

Her ülkenin kendine özgü tarihi, sosyal, kültürel, 
ekonomik ve siyasal şartlarına göre uyguladığı ma
halli idare sistemleri mevcuttur. Belli bir ülkenin, 
belli bir sistemi gayet tabii ki, kendi şartlan içerisin
de değerlendirilebilir. 

Memleketimizde mahalli idare anlamının, kon-
sepsiyonunun oldukça eski bir tarihi vardır. Osmanlı 
İmparatorluğu dönemlerinde dahi, mahalli hizmetle
rin belli şartlarla, belli ölçülerde mahallen seçilen 
organlarca ifa edilebilmesi imkânları mevcut bulu
nuyor idi. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren, 
mahalli ünite idarelerimiz belediyeler, il özel idarele
ri ve köy idareleri mahalli nitelikteki hizmetleri ve 
halkın müşterek mahalli ihtiyaçlarını karşılayan üni
teler olarak muhtelif kanunlar uyarınca görev yap
mışlardır. 

Mahalli idarelerimiz belediyeler, il özel idareleri 
ve köylerden ibarettir. Müşterek mali ihtiyaçları kar
şılayan ve genel karar organları halk tarafından seçi
len kamu tüzelkişileridir. Hızlı kalkınmanın tabii so-
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raıcu olarak hizmet maliyetinin yükselişi, merkezi ni
telikleri hizmetlerle, mahalli nitelikleri hizmetleri ke
sin hatlarla ayıracak belli bir kriteryum bulunmayı
şı, mahalli idarelere muhtelif kanunlarla verilen gö
revlerin yerine getirilmesine yetecek maM imkânların 
sınırlı oluşu, yine ilgili kanunlarla mahalli idarelere 
verilen görevlerin zamanla, merkezi idareler tarafın
dan üslenilmesi, özellikle belediyeleri ve il özel idare
lerinin kendisinden beklenilen hizmetleri layıkı veç
hile yapması imkânım büyük çapta ortadan kaldır
mıştır. 

Mahalli nitelikteki hizmetlerin, bürokratik uygu
lamaya imkân vermeyecek surette belediyeler ve il 
özel idareleri tarafından yapılması, bunun için de 
bu idarelerin rasyonel ve pratik gelir kaynaklarına 
kavuşturulması konusundaki hükümler Anayasada 
da yer almıştır. Ademi merkeziyet ilkesinin en uy
gun yolu, mahalli idarelerden geçer. Buradaki unsur, 
hizmetin verimliliği ve müessiriyeti unsurudur. Va
tandaşa kolay ve hızlı hizmet götürmenin en pratik 
yolu, mahalli idarelere çeşitli kanunlarla verilen hiz
metlerin yeterli imkânlarla yine mahalli idarelerce 
karşılanması yoludur. Havaalanlarının dahi mahalli 
idarelerce işletildiği ülkeler vardır. Mahalli idareleri 
kendi yağlarıyla kavrulur hale getirmek lazımdır. 

Mahalli idareler maliyesi, artık ayrı bir uygulama 
ve araştırma sahası haline gelmiştir. Klasik maliye 
görüşleriyle ve uygulamasıyla mahalli idarelerin so
runlarının çözülmesi mümkün değildir. Merkeziyetçi 
zihniyet ve uygulamadan kurtulmanın yollarını bul
mak da hizmetin selameti açısından büyük yararlar 
vardır. 

Sayın Başkan; 

Mahalli İdareler Bakanlığı, mahalli idare birim
leri olarak belediyelerin, il özel idarelerinin ve köy 
idarelerinin her türlü soranlarına çözüm yolu bulma 
durumundadır. Günün ihtiyaçlarına cevap vermekten 
uzak olan belediye, özel idare ve köy kanunlarının 
millerimizin ihtiyacına göre Yüce Meclislere sunul
ması lazımdır. Malumlarınız veçhile, 1580 sayılı Be* 
lediye Kanunu günün şartlarına uygun olmaktan uzak 
kalmıştır. Keza, belediye gelirlerini ilgilendiren ka
nunlar yeni şartlara uymaktan uzak kalmıştır. Bunun 
yanı sıra, çek eski tarihli tdarei Umumiyei Vilayat 
Kanununun İdarei Umumiye Vilayat kısmı ki, 75 ve 
müteakip maddeleridir, değiştirilmesi zaruridir. Bu
nun İdarei Umumiyei Vilayat kısmının genel hüküm
leri, yani genel idareye ilişkin kısımları 5442 sayılı 
Kanunla değişfeilmtştir; ama özel idareye Hişkin 

hükümleri maalesef değiştirilememiştir. Bunun da, 
biran önce Yüce Meclislere şevkinde fayda vardır. 
Keza, 441 sayılı Köy Kanunu da günün icaplarına 
uymaktan uzaktır. Yeni kurulan Mahalli İdareler 
Bakanlığının teknik seviyede, danışma seviyesinde ve 
araştırma seviyesinde bütün bu konulara ciddiyetle 
eğileceğine inanmak istiyoruz. Bizler de Adalet Par
tisi grupları olarak, mahalli idarelerimize belli bir 
özerklik çerçevesinde ve Anayasanın öngördüğü ade
mi merkeziyet ilkesi içerisinde ve idari vesayet mü
essesesinin asgari şartlara düşürülmesi kaydıyla des
tek olacağımızı da şimdiden beyan etmek istiyoruz. 

Mahalli idare ünitelerinin çeşitli sorunlarına iliş
kin muhtelif toplantılar yapdmiştır. Gerek teorik 
alanda, gerekse pratik alanda geniş tecrübeleri olan 
kişiler, muhtelif seminer ve konferanslarda bu sorun
ları dile getirmişler ve zaman zaman da bu seminer
lere tatbikatta bulunan bizatihi belediye başkanları 
il genel meclisi üyeleri, icabında valiler katılmışlar
dır; geniş doküman vardır, araştırma imkânları ge
niş çapta eldedir, yazılmıştır, çizilmiştir. Yeniden 
hastalığa teşhis koymak zarureti yoktur. İdareden ge
len, geniş tecrübesine inandığımız Sayın Bakanın da, 
bu değerli dokümanlardan yeteri derecede faydala
nacağı kanısını taşımaktayız. 

Bu sahada arz etmek istiyorum ki, Türk Belediye
cilik Derneğinin kıymetli yayınları vardır. Bugün 
derneğin sorumlu müdürü olan bir arkadaşımız pro
fesör olarak bu konulara ciddiyetle eğilmiştir. Der
nek dergisinde muhtelif yazılar ve araştırmalar çut-
mıştır. Bütün bu kıymetli dokümanların ışığı altında, 
özellikle belediyelerin yeni ihtiyaçlarını karşılayacak 
mevzuatın hazırlanmasında- Sayın Bakanın bu mev
zuattan ve bu dokümanlardan, kaynaklardan fayda
lanmış olmasını ve faydalanacağını arzu etmekteyiz. 
Ayrıca da, Mahalli İdareler Bakanlığıyla Türk Bele
diyecilik Derneği arasında sağlam ve iyi bir diyalog 
kurulmasında da sayısız faydalar olduğu görüşünde
yiz. 

Mahalli İdareler Bakanlığının belediyeler, ü özel 
idareleri ve köy idareleri şeklinde idari vesayet bağı 
neticesiyle partizanlık ve baskı aracı haline getiril
mesinden endişe ediyoruz. İdari vesayet mekanizma
sı, bizatihi mahalli idarelere siyasi baskının bir vası
tası haline sokulmamalıdır. Özerklik ilkesine elden 
gelen saygı gösterilmelidir. Maalesef şimdiye ka
dar şu veya bu Hükümeti, şu veya \m siyasa parti 
konseptr olarak kastetmiyorum; ama her nedense 
Osmanlı devrinden gelen bir alışkanlıkla bizler, ma-
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hallin kendi organlarının haBt tarafından seçilen be
lediye başkanları, belediye meclisleri üzerinde mer
kezi idarenin baskısını bulundurmayı idari vesayeti 
belli ölçülerde dozunu kaçırarak uygulamayı neden
se usul ittihaz etmişizdir. 

Halkın seçtiği bir belediye başkanı şu veya bu 
işin takibi için Ankara'ya gelir veya görevli olarak 
yurt dışına çıkar, kendi belediye meclisinden izin alır, 
o izin ona kâfidir; ama biz de kalkmışızdır, İçişleri 
Bakanlığı zamanında da öyle olmuştur, bundan sonra 
öyle olmamasını temenni ediyoruz. Bu iznin veril
mesi konusunun dahi bence belediyeler üzerinde ku
rulmak istenen bir idari vesayetin devam ettirilmesi 
zihniyetinin bir devamı olarak görüyoruz. Bu nokta
lara dikkat edilmesi gerektiği kanısındayız. Lütfedi
niz, Mahalli İdare Bakanlığı olarak, halkın seçmiş 
olduğu belediye reislerini, o makamın gerektirdiği 
saygınlık içerisinde ve bir ölçü içerisinde kendilerinin 
onore edilmesi ve hizmetlerin kudsiyeti ölçüsünde 
kendilerine her türlü kolaylığın gösterilmesi görüşü
nü huzurlarınızda savunmak istiyoruz. 

Mahalli idareler özerkliğinin geliştirilmesi, özel
likle Mahalli İdareler Bakanlığının, icraat bakanlığı 
değil, dikkat buyurunuz muhterem arkadaşlarım, 
koordinasyon ve danışma hizmetlerini yürüten, ma
halli idarelere teknik hizmet götüren, eğitim ve araş
tırma alanlarında çalışan bir bakanlık olarak çalış
ması halinde, faydalı olabileceği görüşünü muhafaza 
etmek istiyoruz. 

Maruzatımızda belirtmeye çalıştığım ölçüler dışı
na çıkılmayacağı kanaatini taşıyoruz ve Mahalli İda
reler Bakanlığı olarak yeni kurulan bakanlığın mem
leketimize, milletimize faydalı ve uğurlu olması te
mennisini izhar ederek hepinizi saygıyla selamlıyo
ruz. (AP sıralarından alkışlar) 

- BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaosman-
öghı. 

Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Grupu adına 
Sayın Şerif Tüten, buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

Yeni kurulmuş ottan Yerel Yönetim Bakanlığının 
1978 mali yılı Bütçesi hakkında Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Grupu adına görüşlerimizi belirtmek 
üzere söz alınış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi 
saygılarla selamlarım. 
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Sayın senatörler; 
Demokrasilerde mahalli idarelerin ne kadar bü

yük önem taşıdığını başka bir konuşmamda vermiş 
olduğum örneklerin tekrarı şeklinde de olsa, bazı baş 
döndürücü gelişmeleri önünüze sermek suretiyle gös
termek İstiyorum. 

Bildiğiniz gibi, İkinci Dünya Savaşından sonra 
daha hızlı bir tempo ile artan dünya nüfusu, bugün 
4 milyara yaklaşmış olup, 21 nci yüz yılın başında, 
yani sadece 20 yıl kadar sonra 6 milyarı bulacağı 
21 nci yüz yıhn sonunda ise, yani sadece 120 yıl son
ra bazı tahminlere göre 50, bazılarına göre ise 20 mil
yarı bulacağı ileri sürülmüştür. Bu tahminlerin or
talamasını alırsak, en azından 30 milyar insanın iki -
üç kuşak sonra bu dünya üzerinde yaşamaya mec
bur olacağını ifade edebiliriz. 

Vaktinizi fazla almamak için kısaca verdiğim 
bu rakamlar neyi ifade etmekteydi? İfade ettiği şey 
açıktır. Dünyada artık metropolisin dahi devri bit
mekte, bitmeyen şehirler, yani uzmanların deyimiyle 
«Ekinomopolis» in devri başlamaktadır. Bunu bir ör
nekle açıklamak gerekirse, şöyle diyebiliriz, faraza 
Fransa'nın Dünkerk, ya da Belçika'nın Ostent kıyı 
şehirlerinden başlayarak, Avrupa'yı geçip İstanbul'a 
ve hatta İskenderun'a kadar bundan 30 - 40 yıl ka
dar bir süre sonra yolculuk yapmaya kalksak, hiç 
bitmeyen şehirler, yani devamlı olarak meskûn alan
lar içinden geçeceğiz demektir. Bu olgu, insanlığın 
rahatını ve huzurunu alt üst etse de, hatta istemesek 
de önüne geçilmesi olanak dışı bir olgudur ve bir 
selin gelişi gibi yayılmaktadır. 

Esasında, insanı perişan duruma sokmaya başla
yan doğal dengenin bozulması, çevre düzeninin sar
sılması, hava ve suların süratle kirletilmesi sorunları, 
bu hızh gelişmenin sonuçları olmuştur. Bu hızlı şehir
leşmenin insanın mutluluğunu ve hatta hayatım da
ha fazla ve ters yönde etkilemesini önlemede en bü
yük görev ve sorumluluk yerel yönetim organlarına 
düşmektedir; fakat hemen belirtelim ki, siyasi partile
rimizin ve politika adamlarımızın, program ve seçim 
beyanlarının aksine, uygulamalarında mahalli idare
leri gittikçe boğan bir merkeziyetçiliğe yer verilirse 
sağlıksız ve düzensiz kentleşme artarak devam ede
cek ve şehirde yaşayan insanlar, her geçen gün daha 
fazla kirli, gürültülü, çamurlu, ulaşım olanakları aza
lan, yiyecekleri kontrolsuz, bina ve meskenleri yapı
lıp yıkılan; velhasıl moral ve sinirleri alt üst eden 
kentlerde yaşama savaşına devam edeceklerdir. 

Yurdumuzda, çok partili demokratik sistemin an-
iaşıbnası ve uygulanmasında bir hayli mesafe alınmış 
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olmasına rağmen, sorumlu ve yetkili siyaset adamla
rımızın, mahalli idarelere daha fazla mali ve idari 
otonomi tanımayı bir türlü kabul etmemiş ya da ede
memiş olmalarının nedenini anlamak gerçekten güç
tür. Dünyanın çoğulcu demokrasiyle yönetilen bü
tün Batı memleketlerinde, mahalli idaresi, yani bele
diye, köy ve il idaresi, idari otonomi ve mali kaynak
lar bakımından güçlü olmayan bir demokrasinin hiç 
bir zaman güçlü olmayacağı gerçeği çoktan anlaşıl
mıştır. 

Biz de ise, hemen bütün siyasi parti programı 
ve seçim bildirgelerine baktığımızda, «İktidara ge
lirlerse belediyelere ve diğer yerel yönetim organla
rına tam bir ye'ki tanıyacaklarını, ademi merkeziyeti 
ilke olarak alacaklarını «belirttikleri halde, iktidar 
olunca bunun tamamen tersi bir uygulamayla yetki 
ve olanakları merkezde toplayıp, il, belediye ve köy
leri merkeze el açmaya mahkûm durumda bırakmak
tadırlar. 

Demokrasiye ters düşen bu uygulamanın, bir tek 
izah yoîu olabilir, o da; oy toplayarak, seçim sonuç
larını etkilemek üzere kaynaklan merkezin elinde tu
tarak, istediğine kendi ölçüleri içinde nimet dağıt
mak. 

Sayın senatörler; 
Demokrasi bir sistemler bütünüdür. Bir ülkede 

oturan insanlar, dört yılda bir o ülkenin anasonlularını 
çözmek ve yasalar yapmak üzere parlamento üyele
rini ve ulaşım, su, ışık, çöp, yangın, sağlık, gürültü, 
temizlik, gıda kontrolü, dinlenme ve benzeri günlük 
yaşam sorunlarını çözmek üzere de belediye, köy ve 
il meclislerini ve yöneticilerini seçer. 

Parlamentolann yetkilerine güveniyoruz da ister 
başarılı ister başansız olsunlar, dört yıl sonraki se
çimde o köy veya kentteki seçmen hemşerilerine he
sap verecek olan yerel meclislere ve yöneticilere ne
den güvenmiyoruz? Gerekli yetkileri neden vermi
yoruz?.. Bu temel anlayışı çözmedikçe, demokrasimi
zi de güçlendirmek mümkün olmayacak, her geçen 
gün daha fazla belediye başkanı, Meclis üyeleri ya 
da parti heyetleri Parlamento ve Bakanlık koridor
larım dolduracak, en ufak mahalli ihtiyaçtan için, 
günlük çalışmaları da önleyerek, hatta Parlamento
nun asıl görevi olan ve toplumun huzursuzluktan kur
tulmak üzere çıkmasını acilen beklediği yasaları çı
karacak olan yasama çalışmalarını dahi engelleyecek
tir. 

Bu ters gidişi durdurmanın tek yolu, mahalli ida
releri yetkiye, gelire ve olanaklara kavuşturacak ya
şatan acele çıkarmaktır. Mahalli idareleri, (Tabirimi 

mazur görünüz) dilenmekten, merkeze el açmaktan 
kurtarmaktır. Bunun ters yönde gelişen en son örne
ği, Muhtarlara Maaş Bağlanması Hakkındaki Ka
nundur. Atatürk zamanında, eğer istenseydi bu ka
dar Devlet memuru yanında muhtarlara da merkezi 
bütçeden maaş verilebilirdi; fakat mahalli idare pren
sibi bozulmak istenmemiştir. Asd mesele, muhtarlara 
bugün verilen ve onlan, artırsanız dahi tatmin ede
meyeceğini bir maaşa bağlamak değil, köy bütçeleri
ni güçlendirerek, tabii gelirlerini köylüden değil, Dev
letin merkezde topladığı gelirlerden, kanunlarla pay 
ayırarak, onlan, kendi kendilerini yönetir hale getir
mektir. O zaman, her köy meclisi kendi bütçe ge
lirlerine göre, belki bugünkünden daha fazla maaşı 
kendi köyünün muhtarına verme olanağını bulurdu 
ve her yıl Devlet bütçesinin hazırlandığı şu sıralarda, 
Muhtarlar Federasyonuna mensup bir sürü insan işi
ni gücünü bırakarak Parlamento ve Bütçe Komisyo
nu koridorlarında, merkezi organın hamiyetine sığın
ma durumunda kalmazdı. 

Demokrasinin temelinde yatan; fakat oy topla
mak, şirin görünmek uğruna partilerin, âdeta birbir
leriyle yarışırcasına da olsa, bozmaması gereken ba
zı anatemeller vardır. Bunların başında mahalli ida
relerin, yani il özel idaresi, belediye ve köylerin güç
lü olması gelir. Bunlar güçsüz ise, demokrasi de güç
süzdür. Demokrasiyle yönetilen hiç bir ülkede bu 
gerçeğin aksini gösteremezsiniz. O halde ne yapalım?. 

a) Büyük küçük bütün kentlerin içini ve çevre
lerini düzensiz şehirleşmeye karşı kontrol altına ala
cak kanunları acele çıkaralım. Bunlan bu kürsüler
de çeşitli zamanlarda ayrıntılarıyla tek tek söylediği
miz için, aynca saymayacağım. Esasen İçişleri Ba
kanlığında ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğün
de, yapılan çok geniş araştırmalarla oluşan taslaklar 
hazırdır. Bunlar, köy, belediye ve il özel idaresi ka-
nunlan, belediye gelir kanunlan ve metropoliten 
alanlar hizmet birliği kanunlarıdır. Bunlardan, met
ropoliten alanlar belediye birlikleri kanunu 105 mad
de olarak tarafımdan teklif edilmiştir. Hükümet ise, 
sadece İstanbul için teklif etmişti. Kanaatimce bu ha
tadır. Bütün metropoliten alanları hemen kapsamak 
lazımdır. Geçen yıl bu kadük olmuş ve bu yıl tara
fımdan yine yenilenmiştir. Sayın Bakanın takip etme
sini rica ediyorum. Siyasi Partiler Kanununun bir 
kaç gün gibi jet bir süratle değiştirmek üzere birleş
mesini çok iyi beceren siyasi partilerimizin, milleti 
asıl rahata kavuşturacak bu yasa çalışmalannda da 
aynı anlamlı gayreti göstermelerim beklemek hakkı
mızdır. 
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Sayın senatörler; 
tmar ve tskân Bakanlığı bütçesinde konuşurken 

belediye hudutları içindeki ve dışındaki yasa ve yet
ki boşluklarından ayrıntılarıyla bahsetmiştim. Bir 
örnek vereyim; belediyelerin mesela, Edirne'de ve 
Hakkâri'deki birer ilçe belediyesinin bugün hangi ih
tiyaçlar; nın yol mu, kanalizasyon mu, yangın malze
mesi alınması mı, pazar yeri yapılması mı, hangisinin 
önde olduğunu, merkezi idarelerin bu kadar ayrıntı
lara girerek anlaması mümkün değildir. Onun için, 
burada mahalli idare otonomisi önem kazanmakta
dır. Tabii ki, vesayet merkezin hükümranlığını tes
pit eden vesayet bir ölçüde devam edecektir; ama 
Edirne'nin bir ilçesinde Hakkârinin Yüksekova ilçe
sinde hangi işin daha önce yapılacağını lütfen onlara 
terk etmenin yolunu bulalım. 

Asıl Sorun, bunları tekrarlamak değildir. Temel 
prensip oîan, mahalli halkın seçtiği meclislere ve yö
neticilere güvenme alışkanlığını getirmektir. Eğer ye
ni Bakan buna inanıyor ise, Ibu alandaki bütün ay
rıntılar bilinmektedir ve dosyalarında da hazırdır. 
Bu alandaki çalışmalarında da biz her zaman yardım
cı olmayı zevkli bir görev sayacağız. 

•Değinilme1»! gerekli Son bir nokta da; yeni Ba
kanlığın kuruluş kanunu ile ilgilidir. Bildiğiniz gibi, 
halen Köy İşleri Bakanlığının 15 yıl ve Kültür Ba
kanlığının ise, 5 yıla yakın süreden beri kuruluş 
kanunları çıkarılamamıştır. Bir bakanlık, kuruluş ka
nunu olmadan da bazı protokollerle de çalışabilir, 
fakat bu halin devamı, o Bakanlığa ve mensuplarına 
psikolojik bir güçsüzlük getireİMİir. Hangi görevi ne 
zaman, ne biçimde, nasıl bir kadro ve amaçla yapaca
ğını bir kuruluş yasasına dayanarak düzenlemek bîr 
Bakanlığa daiha fazla güç ve emniyet hissi verir. Bu 
duygu 'başarıyı artırır. Kısa sürede eğer gerekli görü
lüyor ise, Bakanlıklarının kuruluş kanunları çıkarılma
lıdır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Her zaman tekrarladığımız ve hepimizin 'bildiği 

ve Bakanlıkça her an dosyalarında Ibuluna'hjîecek ay
rıntılarına girmeden, güçlü 'bir demokrasinin temelini 
oluşturan ve uygulanması gecikmiş bir gerçeği gözle
rinizin önüne sermeye çalıştım. Bu gerçeği, daha faz
la geciktirmeden çözmez, yasaları çıkaramaz ve ye
rel yönetimlerimizi güçlendiremezsek; genç demokra
simiz de güçlenemez, çalkantılara drşeMlir. 

Başhibaşına bir alanda çaba gösterecek bir Ba
kanlığın kurulmuş olmasını, umutla karşılıyor, 1978 
Yıh Bütçesinin bu alanda yığılmış sorunları çözmede 

başardı bir başlangıç olması dileği ile şahsım ve Gru-
pum adına Ihepinize saygılar sunuyorum. (Alkış'ar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tüten. Milli 
Birlik Grupu adına Sayın Suphi Karaman buyuru
nuz efendini. 

MB GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN (Ta
bu Üye) — Sayın Başkan; 

Üîkemiz İkinci Cihan Savaşından sonra giderek 
hızlanan bir şehirleşme süreci içindedir. 1950'lerden 
sonra, özellikle 1965'ten sonra 'bu kentleşme daha da 
hızlanmıştır. Bundan 30 yıl önce, nüfusu beş hinden 
yukarı olan yerleşme yerlerinde yaşayan nüfus, genel 
nüfusun % 18'i iken, bugün bu oran % 49'a ulaş
mıştır. Bu demektir ki, bugün artık nüfusumuzun or
talama olarak yarısı kentlerde oturmaktadır. Bu du
rum, yönetimde hizmetlerin dağılımında, gelir fcaynak-
Innnra oluşturulması ve kullanılmasında önemli dere
cede yapı ve yöntem değişikliğini gerektirmektedir. 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarından başlayarak, 
özellikle 1950'lerden sonra köy ve köylünün sorun-
îsrı için Cumhuriyet öncesi yıllar ile kıyaslanamaya
cak büyük çalbaîar harcanmış ve bir ölçüde kırsal 
alanın gereksinmeleri karşılanmıştır. 

Köy İşleri Bakanlığının kuruluşu ve çeşitli hizmet 
ünitelerinin bu bakanlık kuruluşunda toplanmasıyla 
Türk köyüne yönelik yatırım ve hizmetler politik 
amaçlı savurukluğun dışında, daha çok derli toplu ve 
verinsîi bir duruma getirilmiştir. Bu yönde yol, su ve 
köy elektrifikasyonu olarak son yıllarda önemli iler
lemeler elde edilmiştir. 

Köye yönelik bu Hizmetlerin gelecekte de daha 
hızlı biçimde geliştirilmesi kuşkusuz ülke kalkınma
sının bir gereğidir. Ancak, giderek hızlanan şehirleş
menin, büyüyen kentlerin ortaya çıkardığı yeni sos
yal yapı yerel yönetime yeni bir anlayışla yaklaşma
yı, yeni düzenlemeleri gerektirmektedir. Sağlıksız (bi
çimde bir ur halinde büyüyen şehirler, 'bu gelişmeye 
ayak uyduramayan belediye hizmetleri yüzünden bir 
araya gelen yüz binlerin köylülükten kentliliğe geçi
şini önlemekte ve geciktirmektedir. 

Kırsal yörelerde (birkaç (bin kişinin bir aradaki top
luluğu köy halk geleneklerinin yerleşmiş kuralları ile 
huzur içinde bir yönetimi mutlu bir yaşantıyı sağlaya
bilir; fakat ne köylülük gelenekleriyle ne imece daya
nışması, çeşitli bölgelerden kopup gelmiş ve (bir ara
da toplanmış; onlbinleree, yüzhinîerce nüfusun yö
netimine mutluluğuna, huzurlu yaşama artık yetmez. 
İşte, son 25 yılda ülkemizin içinde bulunduğu durum 
budur. 
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Gecekonduların bir türlü çözülemeyen sağlık, eği
tim, ulaşım, ekonomik yapı ve uygarlık İhtiyaçları 
birikimi kent hizmetlerini artık altından kalkılamaz 
hır çıkmaza Sokmuştur. Bu birikim, sosyal yapıyı cid
di olarak tehdit eder durumdadır. Şehir nüfusunun, 
genel nüfus içerisindeki oranının hızla artması gide
rek çoğalan ve büyüyen kentler, şehirlere donuk yerel 
yönetimin önemini artırmıştır. Bu 'inkâr edilemez bir 
olgudur; fakat son y ı lana ortaya koyduğu diğer bir 
olgu da, 'büyük şehirler yönetimi iîe iktidarlann çeliş-
kiE durumîandır. Bu yüzden 1973 - 1977 dönenimde 
büyük şehirlerin içerisine düştüğü acı durumu hatır
layacaksınız. 

1973 Yerel Seçimleri, 'büyük şehirlerde genellikle 
1973 - 1977 iktidar oluşumu ile çelişkili sonuçlar 
verdi. Bu sonuç, 1977 Yerel Seçimlermde daha derin
leşti daha çok yaygınlaştı. Dört ıriiîyon nüfuslu îts-
tadbul (Ki, Türkiye nüfusunun % 9,5'udur) 1,7 mil
yon nüfuslu Ankara (Ki, Türkiye nüfusunun % 4'ü-
dür) bir milyona yaklaşan nüfusu ile izmir (Kî, Tür
kiye nüfusunun % 2,4'ünü teşkil eder) ve diğer büyük 
şehirler, belediye gelirlerinin çok dar olanaklarıyla 
başbaşa bırakılmış ve muhalefet partilerince beled'i-
ye seçimleri kazanılmış olduğu için, ne Hükümetçe 
kendilerine c'îddi yardımlar yapılabilmiş, ne de getırfe-
rfcii a r t ına yasal önlemler alınmıştır. 

'Büyük şehirlerin halkı, muhalefet partilerinden 
belediye başkanlan seçtikleri için sanki cezalandınl-
mışîardır. Oysa, büyük şebirterimizin, özelikle Istan-
(bi3Î, Ankara ve İzmir'in şehir hizmetleri, özellikle su, 
kanalizasyon, trafik ve ulaşım hizmetleri son 10 yıl
dan beri artık belediye olanaklarıyla çözümlenemez 
durumdadır. 

Devlet bütçelerinden geniş yardımlar yapılmadan 
büyük şehirlerde su, kanalizasyon, trafik ve ulaşım 
sorunîannm çözümü asla mümkün değildir. Şehir 
nüfusu, artık genel nüfusun yansı olduğuna göre, 
genel yatırım bütçelerinin de yansı ya da yansına 
yakın bir bölümü şehirlerin uygarca gelişimine, şehir 
halkımı; daha nıuthı bir yaşantısı için ve de gecekon
dularda biriken miîyonlann köylülükten kentîiliğe ge
çişini sağlayacak bir yönde kullanılmalıdır. Oysa, 
1973 - 1977 döneminde büyük belediyeler iktidarla ters 
oîuştuklan için bunun tam zıddı yapılmıştır. 

O halde, şehirlerde giderek belirginleşen siyasal 
eğlîim eğer gelecekteki iktidarlarla ters seçim Sonuç
larım oluşturacaksa, bu çıkmaz daha çok derinleşe
cektir. Ohramı «özüm ya Ankara'daki iktidarların da 
yerel seçim sonuçların daki eğilime göre oluşması ya 

da yerel seçim sonuçlanma siyasal ifcödasriarm eğili-
möne göre ortaya çıkmasıdır. Bu, bir hayaldir; ama 
hepiniz bilirsiniz ki, sosyal oluşumlann, ayasal eğüka-
ierin ı»e yasal, ne de herhangi bir önlemle kanalîze 
edOmesi mümkün değildir. İste bu noktada, yerel yö
netimin önemi yeni bn* yönetim biçimlini ortaya çflcar-
maktadn-. 

Arkadaşlanm; 

Anayasamızın idareye ilişkin 112 udi maddesi : 
«İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim 
ve yerinde yönetim esaslanna dayanır.» Yani, yöne-
timl'mM merkezi yönetim, yerinden yönetim, yani ma-
ıhafli yönetim halinde böhnüşüzdür. Şimdi burada, 
İkinci fıkrasında : «İdare kuruluş ve görevleriyle bir 
bütündür ve kanunla düzenlenir.» İkinci fıkra, birinci 
fıkradaki tasnife tabi tuttuğu merkezi yönetimin, ye
rel yönetimin bir bütün olarak, yarii, sonsuza kadar 
güden bir özerkliğe sahip olamayacağını ortaya koy
maktadır. Bu, Türkiye'nin jeopolitiği ve Türkiye'nin 
ötedenberi gelen tarihsel ÇizgisHçerisinde bir anayasal 
hükümdün 

116 ncı maddesi mahalli idareleri şöyle tarif et
mektedir : «Maballi idareler il, belediye veya köy hal-
kmm müşterek mahalli Ihtiyaçlannı karşılayan ve genel 
karar orgariîan halk tarafından seçilen kamu tüzelkişi-
leridir.» Üçüncü fıkrasında : «Mahalli idarelerin seçil
miş organlarının organlık sıfatını kazanma ve kaybet
meleri komısundaki denetim, ancak yargı yöhı ile 
olur.» Son fıkrasında da : «Mahalli idarelerin 
ktıruîuşîarı, kendi aralanrida birlik kurmaları, görev
leri, yetkileri, maliye ve kolluk isteri ve merkezli idare 
;?e karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. İBu 
idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynaklan sağ
lanır.» Demekle bu idarelerin ne biçimde oluşturula
cağım, mahalli ve merkezi idareler arasındaki îfişki-
îeri yasalara bırakmıştır. 

Hepindin bildiği gîbi, halen ülkemizde yerel yöne
time dönük mevzuat çok eskidir ve Anayasanın bura* 
da koyduğu espri içerilsmde günün koşuflanna uygun 
b'r düzenlemeye maalesef sokulmamıştır, özellikle, 
ba fıkranın son bölümünde ifadesini bulan: «... Bu 
idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynaklan sağla
nır.» Hususu, hemen hemen, son 15 yıldır bütün ikti
darlarca İhmal edilmiş durumdadır. 

Yeni kurulan Yerel Yönetim Bakanlığının, bu 
yöredeki belirginleşen sorunların çözümlenmesi gerek
sinmesinden doğduğu inancındayız. Bunun böyle ol-
masînı diîiyoruz. Yere1! yönetimlerin, idMarla çeKş-
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kili olması halinde bile birçok bakanlıklarla ilişkiler 
yerine, bir bakanlıkla sürdürülen ilişkiler, sorunların 
daha kolaylıkla çözümü kolaylaştırılacaktır. 

Yerel yönetimler, bugünkü mevzuatımıza göre, 
belediyeler ve il genel meclisleri olarak başlıca iki yö
netim biçiminde oluşmaktadır. Bu yerel yönetimlerin 
merkezde muhatap oldukları bakanlıklar İçişleri Ba
kanlığı, İller Bankası doîayısıyle ve diğer bazı hiz
metler yönüyle İmar ve İskân Bakanlığı, Bayındırlık 
Bakanlığı, hastaneler ve sağlık tesisleri dolayısıyla 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığıdır. 

Şimdi, yeni bir Bakanlık kurulduğuna göre, tüm 
yerel yönetimlerin merkezîde, Ankara'da yapılacak 
tüm hizmetlerinin koordinasyonu, yürütülmesi artık 
bu Bakanlık aracılığı ile yürütülecektir. Bu Yerel 
Yönetim Bakanlığının yeni bir örgütîenmesiyîe müm
kün olacaktır. Bakanlık, giderek örgütlenmek sure
tiyle yerel yönetime yöneîük hizmetleri bünyesinde 
toplayacaktır. Kentsel nüfusla, iktidarlar arasında 
çeKşki söz konusu olduğu zamanlarda merkezde bu 
Bakanlık çeşitli tüm hizmetlere muhatap olacak, so
runların cüzümü böylelikle daha kolay olacaktır. 

Bakanlığın yeni örgütlenmesinin yerel yönetimin 
ksrekterine uygun biçimde olması ve merkezi sistemin 
ağır işleyen bürokrasi çarklarına düşülmemesi 
önem kazanmaktadır. Büyük ihtisas isteyen plancı 
ve yüksek nitelikte teknik eleman dışında, yeni kad
roların, yeni tayinlerin yerel yönetim bölgeleri ele
manlarından oluşturulması sistemin daha çabuk ve 
pratik işlemesini sağlayacaktır. Bakanlık, bu iîk yıl
lardaki örgütlenmesinde israftan, verimsiz üniteler 
kurmaktan mutlak surette kaçınmalıdır. 

Yerel yönetimin il genel meclisleri ve belediyeler ola
rak bir reform gereksinmesi içerisinde oldukları açık
tır. Kamu yönetiminin bir bölümü olarak, demokratik 
işlerlik kazanmaları, belediye gelirlerinin hızlı şehir
leşme süreci 'içerisinde bulunan ülkemizde kent sorun
larına köklü çözümler getirecek bir düzeye çıkarıl
ması sağlanmalıdır. Üretken ve kaynak yaratan de
mokratik beledîyeciMc geliştirilmelidir. Yerel yönetim, 
tüketim toplumunun çöküntüsünden, ezikliğinden kur
tarılmalıdır. İller, ilçe, bucak ve köyler olarak, bele
diyeler olarak yerel yönetim içlin bugün geçerli olan 
mevzuat çok eskimiştir. Bunlardan bir kısmı 19'ncu 
yüzyıl sonlarını ve 20'ndi yüzyıl başlarındaki tarihleri 
taşımakta, Osmanlı yönetimi döneminden kalmakta
dır. Günün İhtiyaçlarına uygun, demokratik işlerliği 
olan yeni yasalar artık söz konusudur. 

Genel bütçelere yük olmaması için ve de gelir da
ğılımında daha geçerli kapsamı olan yeni gelir kay
naklarının oluşturulması, yerel yönetimleri ve beledi
yeleri bugün içinde bulundukları bunalımdan kurtara
cak tek çıkar yoldur. Yerel yönetimlerin bir ölçüde 
özerk olmaları, verimli ve çabuk çalışmaları için şart
tır. Yerel yönetimlerin bu özerkliği ise, ancak sağlam 
ve geniş gelir kaynaklarına sahip olmalarıyla müm
kündür. 

Sözlerimi bitirirken, yeni kurulan Yerel Yönetim 
Bakanlığının teşkilatlanması ve bir an evvel işleri kav
rayan bir duruma girmesi temennisiyle ve Bütçenin 
ülkemize yararlı ve faydalı olması dileğiyle hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 
Sayın İbrahim Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grapu adına. Buyurunuz efendim. 

CHP GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun görüş ve düşüncele
rini yansıttırken, değerli Kurulunuza en derin saygı
larımızı sunarız. 

Sayın senatörler; 
Her ülkede sorumluluk, merkezi ve yerel olmak 

üzere en az iki otorite arasında bölüşülmüştür. Türki
ye'de de durum budur ve yıllardan beri bövle uygu
lanmaktadır. Merkezi idarenin dışında köy, özel ida
re ve belediye kurumları demokrasinin kuruluşundan 
çok önce Türk toplum hayatında yer almış bulunmak
tadır. ve gerçekte öz halk yönetimleridir. 

Ülkeler, merkezi idare ile yerel yönetim arasında
ki ilgi ve dengeyi kendi geleneklerine, deneylerine ve 
başka devletlerin uygulamalarına göre değiştirir ve 
geliştirirler.. Yerel yönetimlerin yeniden organizas
yonu ve günün koşullarına göre geliştirilmeği her 
şeyden önce bu yönetimlerin görev ve yapılarında 
biîgüne kadar olagelen değişmelerin ve gelecekteki 
fonksiyonlarının saptanmasıyla mümkündür. 

Son elli yd içinde, özellikle İkinci Dünya Sava
şından sonra, toplumların ekonomik, sosyal ve siya
sal koşullarında o kadar büyük değişiklikler olmuş
tur ki, geleneksel yerel idare anlayışı çok geride kal
mıştır. Dünyadaki teknik ve ekonomik gelişmeler, 
devlet yönetiminde ve sosyal yapıdaki değişmeler, 
mahalli idareler üzerindeki etkisini de göstermiştir. 

Türkiye'de durum böyle olmakla beraber, bugüne 
kadar siyasal yönetimler ve Parlamento, halkın öz
yönetimi demek olan ve her vatandaşın güncel yaşa-
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yışı iîe çok yakından ilgisi bulunan bu örgütlerin gü
nün koşuîlanna uydurulması hususunda maalesef en 
küçük bir gayreti olmamıştır. 

Oysa, Türkiye'de bugün 'bilebildiğimiz kadan ile 
40 bin köy muhtarlığı, civarında diyebilirim çünkü, 
•bu dahi kesinlikle tespit edilmiş değil. Buna bağlı 
oba, mezra, malhaîle gibi üç ev orada, (beş ev orada 
65 bine yakın bir yerleşme ile kırsal alanda birim 
vardır. 

Her gün artan miktarı ile bugün 1 700 civannda 
belediye, toplum hayatımızda görev yapmaktadır; 
67 de il özel idaresi mevcuttur. Bu üç tür yerel yö
netime Anayasamızda birkaç madde ile yer verilmiş
tir. Köy ve belediye örgütlerine vücut Veren kanun
lar, Cumhuriyel'ten sonra çıkarılmıştır. 442 sayılı Ka
nun, köy yönetimine Cumhuriyet idaresinin ne ka
dar değer verdiğini bu şekilde ifade etmektedir ve 
Cumhuriyetin ilanından hemen sonra çıkarılan kanun
lar arasındadır. 

1580 sayılı Kanun da öyledir; fakat il özel idare
lerine eski deyimle «İdareyi Hususiyeyi Vilâyet» de
nilen yönetimlerin kanunları, Osmanlı Devleti zama
nında çıkarılmıştır ve maalesef bugüne kadar da bun
lar değiştirilmek suretiyle günün koşullarına uydurul
muş değildir. 

1924 tarihinde yürürlüğe giren 442 sayılı Köy Ka
nunu, büyük yapı değişikliğine rağmen, Türk köyü
nün bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarına cevap vermek
ten çok uzak kalmıştır. 

Köy - kent biçiminde gelişme gösteren köy top
luluklarının, kooperatifçilik hareketi ile bütünleşme 
isteğine yürürlükteki kanun karşılık vermemektedir. 
Köy Yasasının, KÖY - KENT'ierle belirlenecek ye
ni gereksinmeleri de karşılar biçimde yeniden düzen
lenmesi, acele bir zorunluluk haline gelmiştir. 

1930 tarihinde yürürlüğe giren 1580 sayılı Beledi
ye Kanunu, belediyelerin yetki ve görev alanlarını, 
kentlerin gelişme durumlarını karşılamaktan çok uzak 
kalmış, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de 
hızlı bir kentleşme akımı ve bunun sonucunda aşırı 
nüfus yığılması, düzensiz ve Sağlıksız yerleşme, gece
kondu ve arsa sorunu ortaya çıkmıştır. Buna paralel 
olarak, kamulaştırma, konut, imar, metropoliten yö
netim, sağlık, temizlik, yapı kontrolü, yeşil saha, fiyat 
koötrolları, trafik, belediye zabıtası, yangın söndür
me gibi hizmetler belediyelerin bugünkü kaynak, yet
ki ve sorumhılukîannm çok üstüne taşmıştır. 

Özellikle, bugün Türk belediyelerinin gelir kay
naklan yönünden âdeta işlemez duruma gelmeleri, 

buna karşılık yetkisizlik içinde kıvranmaları karşı
sında, hükümetler ve Parlamento bugüne kadar hiç
bir köklü tedbir getirmemiştir. 

Şimdi, bir cümle ile ifade etmek isteriz. Ecevit 
Hükümetinde bugün yer almış bulunan Yerel Yöne
tim Bakanlığı, işte bu zaruretlerin, bu zorunlulukla
rın, bu gereksinmelerin sonucu olarak doğmuştur. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsünün ifade ettikleri gi
bi, bu hiçbir zaman yerel yönetimler üzerinde merke
zi idarenin bir baskısı ve bir partizanlığı biçiminde 
anlaşılmamalıdır. Böyle bir Bakanlık, Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa kurulmaktadır. Sağlam ilke ve te
meller üzerinde kurulduğu takdirde, ülkeye çok yarar
lı olacağı kanısını taşıyoruz. Her şeyden önce, yerel 
yönetimler köyler, belediyeler ve özel idareler, Devlet 
yönetiminde dayanacakları güçlü bir dayanak bulmuş
lar ve tabir yerinde ise öksüzlükten, kimsesizlikten 
kurtulmuşlardır. 

Eskimiş mevzuat bu Bakanlıkça günün ihtiyaç ve 
koşullarına uygun olarak hazırlanacak ve Parlamen
toya sunulacaktır. 

Beş yıllık kalkınma planlarımızda, yıllık program
larımızda ve genellikle tüm Hükümet programların
da ve seçim bildirgelerinde; yerel yönetimlerin mev
zuatının günün ihtiyaçlarına ve koşullarına uydurula
cağı vaat edildiği halde, yazıldığı halde; maalesef bu
güne kadar bu yerel yönetimler üzerinde hiçbir re
formcu girişim yapılamamıştır. 

Özellikle, gelir kaynaklan da merkezi idare tara
fından âdeta alınmıştır. Adalet Partisi hükümetleri 
zamanında çıkarılan finansman kanunları ile il özel 
idarelerinin elinden gelir kaynaklan alınmış Arazi ve 
Bina vergileri alınmış ve «Acaba kaç kuruş verecek 
bizim özel idaremize» diye merkezin eline bakan birer 
dilenci durumuna getirilmiştir özel idareler. 

Hepiniz biliyorsunuz, Arazi ve Bina Vergileri vak
tiyle özel idarelerin başlıca gelir kaynaklan idi; fakat 
çıkarılan ve bugün yürürlükte bulunan bu finansman 
kanunlarına göre, Emlâk Kanununa göre, bu kaynak
lar merkezi idarede toplanmış ve diyebilirim ki, sağ
lam ölçülere göre değil, birtakım partizan ölçülere 
göre özel idarelere dağıtılmaya devam edilmektedir. 

Bizim de, Adalet Partisinin sözcüsünün ifade etti
ği gibi, Bakanlığın yerel yönetimler üzerinde katı bir 
vesayet kurumu olmaktan çok, onlara yol gösterici, 
sorunlarını çözücü, eğitici ve araştırıcı bir rol alması 
istikametinde çalışmasıdır. 

Ayrıca, bu Bakanlık yerel yönetimlerle, merkez ör
gütleri arasında koordinatör bir görev üslenecektir. 
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Bütün bunlar yerine getirilirken, daha başlangıçta Ba
kanlığın özellikle; Köy İşleri, İçişleri, îmar - İskân 
bakanlıkları ve diğer bakanlıklar arasındaki yeri ve 
görevleri hiçbir tedahüle meydan vermeyecek şekilde 
saptanmalıdır. Özellikle, bu yeni kuruluşa, yatırımcı 
bir hüviyet verilmesi dileğimizdir. Bu arada, İller 
Bankasının durumu ve yeri saptanırken, köy ve özel 
idarelerin kalkınmasına yönelik bir yeni kredi müesse
sesinin kuruluşu düşünülebilir. 

Hepiniz biliyorsunuz ki, değerli arkadaşlarım Tür
kiye'de vaktiyle bir Belediyeler Bankası vardı. Be
lediyeler Bankası, 1580 sayıh Belediye Kanununun 
131 nci maddesine göre kurulmuştu; fakat zamanla 
bu durum değişmiş, 4759 sayılı İller Bankası Kanunu 
çıkarılarak 1945'te yürürMiğe konulmuştur ve İller 
Bankası yalnız kentlere, belediyelere değil, özel idare
lere ve köylere de kredi kaynağı olarak yardım eden 
bir hüviyete kavuşturulmuştur; fakat uygulama bugü
ne kadar böyle olmamıştır. İller Bankası, yalnız be
lediyelere hizmet eden bir banka hüviyetinde bugüne 
kadar uygulamasını sürdürmüştür. 

Oysa, gelir kaynaklarından yoksun özel idarelerin 
ve köylerin kalkınması için İller Bankasının, kuruluş 
Kanunundaki amaçlarına mutlaka yöneltilmesi zaru
reti vardır. Bunu, buradan özellikle belirtmek isti
yoruz. Ya İller Bankasında köy kalkınmasına yönelik 
birimler kurulacaktır yahut da İller Bankasının dışın
da, artık bugün kalkınma iştiyaki içinde bulunan ve 
devamlı değişiklik, yapı değişikliği gösteren köyleri
mizin altyapı hizmetlerini sağlayacak bağımsız yepye
ni bir kredi müessesesine ihtiyaç vardır. Bunun adı 
İller Bankasına paralel olarak, köyler bankası olabi
lir, köy kalkınma bankası olabilir. Bu yapılamadığı 
takdirde, İller Bankasını kuruluş amacına yöneltme 
zarureti vardır. Yani, sadece belediyelere hizmet eden 
bir banka değil, köy ve özel idarelere de kredi veren 
bir banka durumuna getirme mecburiyeti vardır. 

Bu arada özellikle bir hususu belirtmek istiyorum : 
Sayın Bakanımıza da özel bir sohbetimizde bunu 

iletmiştim, fakat burada Cumhuriyet Senatosu kürsü
sünden bunu özellikle belirtmek istiyorum. 

Bir tarihte «Köy toplum kalkınması metodu» di
ye bir metot vardı; önce Milli Eğitim, sonra da Köy 
İşleri Bakanlığı bünyesinde örgütlenmiş bir teşekkül
dü. Kalkınma heyecanı ve iştiyaki içinde bulunan kö
yü, kendi kaynaklarıyla ve yetmediği takdirde Devle
tin kaynaklarını da buna ilâve etmek suretiyle kalkın
dıran ve bugün dünyanın birçok ülkelerinde uygulan
makta olan bir özel metot; «Köy toplum kalkınma 

metodu» Fakat, büyük bir heyecanla uygulanan, yü
rürlüğe konan bu metot, birkaç senelik bir süreden 
sonra, her nedense köyün kalkınmasından mı korku
lacak, uyanışından mı korkulacak gibi bir zihniyetle 
maatteessüf bugün ortadan kaldırılmış ve bu alanda 
yetişmiş olan fevkalâde kıymetli uzmanlar Milli Eği
tim Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı koridorlarında 
âdeta menkubiyete terkedilmiştir. 

Yeni kurulan bu Bakanlığımızın, bu çok kıymetli 
elemanları kendi bünyesinde toplamak suretiyle Köy 
Toplum Kalkınması Metodunu tekrar uygulamaya 
koymasında büyük yarar görmekteyiz. 

Biraz evvel Sayın Şerif Tüîen'in değindiği, Muh
tarlar Sosyal Güvenlik Yasasının bugünkü tatbikatta 
meydana çıkardığı aksaklıklar âdeta bir ıstırap nokta
sına gelmiştir. Muhtarlar maaş alamadığı gibi, bir de 
Dernekler Kanununa göre kurulmuş olan bir federas
yona hukuka ve kanun tekniğine aykırı olarak, o ka
nunda bir hukuksal, bir kanunsal, bir yasal nitelik 
vermiş bulunuyoruz, 

Bu federasyon, bugün gerçekte, 40 bin köy muh
tarı, 10 bin civarındaki mahalle muhtarı üzerinde bir 
baskı aracı halinde çalışmaktadır. 10 kuruşa bastırdı
ğı kâğıdı, muhtarlara 5 bin, 6 bin lira gibi toplu para
larla her bir kâğıdı 2,5 liraya satmaktadır ve milyon
lar vurmaktadır tabiri caizse. Bu, basına yansımış
tır, birçoklarımıza muhtarlardan çok acı mektuplar 
gelmektedir. Muhtarlara eğer Devlet bütçesinden ma
aş vermek gerekiyorsa, onları 100 gösterge üzerinden 
değil, bugünün koşullarına uygun bir hayat seviyesi 
noktasına getirecek bir kanun tasarısının Hükümetçe 
hazırlanmasının lüzumuna kaniyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sonuç olarak, Yerel Yönetim Bakanlığının kuru

luşunu CHP Grupu kıvançla karşılamaktadır. Köy, 
belediye ve özel idareler Devlete sağlam bir dayanak 
bulmuşlardır. Demokratik sol felsefeye inanmış Cum
huriyet Halk Partisinin, halkın öz yönetimi demek 
oîan yerel yönetimlere değer vermesi kadar doğal bir 
şey olamaz. Bakanlık, bir merkez örgütü olarak 
yerel yönetimler üzerinde idari vesayeti egemen kd-
mak için değil, onların politikasını merkezde savun
mak, Parlamentoda savunmak, sorunlarına merkezde 
çözüm bulmak, eğitmek, araştırmak ve yeni kanunlar
la onlara dinamizm ve üretici bir hüviyet vermek için 
kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 
siyasal hayatımıza ve toplum hayatımıza yeni katılmış 
olan bu Bakanlığa başarılar diler, tümünüze saygıları
mı sunarım. (CHP ve MB grupları sıralarından alkış
lar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz, efendim. 

Sayın Senatörler; 

Grupları adına konuşmalar bitmiştir. Şahısları 
adına konuşacak arkadaşlara geliyoruz; Sayın İsmail 
İlhan buyurunuz efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Yerel Yönetim Bakanlığının değerli mensupları, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Grup sözcülerinden sonra ben de, bağımsız bir 
üye olarak Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçe tasarısı üze
rindeki görüşlerimi belirtmeye çalışacağını. 

Sözlerime başlamadan evvel, yeni kurulmuş olan 
Yerel Yönetim Bakanlığının ülkemize hayırlı çalışma
lar getirmesini dilerken, Sayın Bakana ve Bakanlık 
mensuplarına saygılar sunarım. 

Basına intikal eden haberlere göre, kurulmasına 
karar verilmiş olan Yerel Yönetim Bakanlığına hangi 
kuruluşların bağlanacağını, görevlerinin neler olacağı 
tam ve kati şekilde tespit edilmemiştir. Bu yönde yo
ğun çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar için
de Yerel Yönetim Genel Kurul çalışmaları da yer al
maktadır. Görev ve yetkileri hakkında henüz bir bilgi
ye sahip olamadığımız bu kurul hakkında bir eleştiride 
bulunmamız mümkün değildir. 

Yerel Yönetim Bakanlığı sanıyorum ki, son yıllar
da büyük güçlüklerle karşılaşan belediyelerin sorunla
rına temelden bir çözüm getirmek için kurulmuştur. 
Nitekim, Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonu mü
zakerelerinde yaptığı konuşmada, «Üretken, kaynak 
yaratıcı belediyeler yaratmak istiyoruz» demişlerdir. 
Bu fikre katılmakla beraber, Türkiye'de asıl sorunun 
bugün için belediyelerin üzerlerine düşen temel görev
leri yerine getirmelerini sağlamak olduğu inancında
yım. Şehrin temizliği, düzeni sağlandıktan sonra, bir 
belediye diğer hizmetlere geçebilir. 

Belediye hizmetlerinin yaşadığımız şehir Ankara* 
da dolmuş kuyruklarının uzunluğundan, hava kirlili
ğine; kaldırımların taşıtlara değil, yayalara ait oldu
ğunu savunmasına kadar götürülmesini istiyoruz. Be
lediyeler kendilerine düşen temel görevleri yaptıktan 
sonra yaratıcı olarak neler yapabilirler?... 

Belediyeler halka ve özellikle yoksul halka büyük 
hizmetler götürebilirler, örneğin belediyeler, bebeği
ni, çocuğunu; falanca çocuk yuvasına veya Frenkçe 
deyimiyle kreşe bırakamıyorsa, bu yoksul insanlar için 
daha ucuz ve belediyeler tarafından yapılmış yuvalar 
hazırlanabilir. Belediyeler bütün kentlerimizdeki park 

yerlerine yine halkın çok az bir para ile dinlenip eğ
lenebileceği ve hatta spor yapabileceği salonlar kura
bilirler. 

Belediyelerin görüldüğü gibi çalışma ufukları çok 
geniştir. Bütün mesele, temel olan görevlerin tam ola
rak yerine getirilmesîndedir. 

Sanıyorum ki, ülkemizde çalışmalarını çok yakın
dan izleyeceğimiz bu genç Bakanlığımızın getirebi
leceği hizmetler, bizim de yaşadığımız kenti sevmemizi 
sağlayacaktır. Başka bir deyişle, daha rahat, daha me
deni yaşamamız, Sayın Yerel Yönetim Bakanının ça
lışmalarına bağlıdır. Ankara, İstanbul, İzmir gibi bü
yük şehirlerin trafik ve taşıt sorunlarının en kısa sü
re içinde halledilmesi gerekir. 

Gerçekten sabah işlerine, akşam evlerine gitmek 
için otobüs ve dolmuş duraklarında saatlerce bekle
yen onbinlerce vatandaşı görünce duyduğum üzün
tüyü ifade edemiyorum. Metro mu yapacağız, oto
büs mü alacağız? Ne yapacaksak yapalım, yapalım 
da vatandaşı şu perişan durumdan kurtaralım. İşin 
bence en ilginç yeri şurasıdır: 

Ankara halkının her Allahm günü sabah akşam 
duraklarda saatlerce beklediklerini yağmurda, karda, k 

yaz kış bitmez tükenmez bir azap içinde olduğunu he
pimiz görüyor ve biliyoruz. Fakat, buna rağmen na
sıl oluyor da bir çözümün bulunması için yetkilileri 
göreve davet eden bir kimse çdtmıyor. Bu insanlar ger
çekten bu kadar mı sahipsiz?... Ankara halkının yıl
lardan beri çekmekte olduğu bu çilenin artık bitmesi 
lazımdır. Yerel İdareler Bakanlığı, bir ilim adamımızın 
çok güzel ifade ettikleri gfbi, iyi kurulur, yetki görev
ler iyi tayin edilir ve teşkilatlanırsa, mahalli idare
lerin hizmetleri ve bunun sosyal maliyeti ve hizmet
lerin bölgelere dağılımında sosyal refahı artıran bir ge
lişme olabilir. Bu fikre katılıyorum. 

Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık 
mensuplarına ve aziz Türk Milletine hayırlı olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın İskender Cenap Ege?... Yok. 
Sayın Cahit Dalokay, buyurunuz efendim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Huzurlarınızda yeni bir Bakanlığın, Yerel Yöne
tim Bakanlığının Bütçe görüşmesini yapıyoruz. Bu 
Bakanlığın icra içerisinde politikasının ne olacağını, 
nelerle uğraşacağım, hangi kurum ve kuruluşları bün
yesinde toplayacağını bilemiyoruz. Bu hususta bildi
ğimiz, Hükümet Programında çok kısa ve fevkalâde 
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genel mahiyette bir iki satırla ifade edilen Bakanlı
ğın kuruluş gerekçesidir. 

Yerel Yönetim Bakanlığı, isminden de anlaşılaca
ğı üzere mahalli idareler ve dolayısıyla çok geniş 
alanda sayısız kuruluşlar ve hizmetlerle ilgili ve iliş
kili bulunmak durumundadır. Bu bakımdan, bu kısa 
süre içerisinde, demokrasimizin temel taşlan olan ma
halli idarelerimizin ve onların sorunlarıyla ilgili bazı 
hususlara değinerek görüşlerimi arza çalışacağım. 

Birçok demokratik devletlerde olduğu gibi, Tür
kiye Cumhuriyetimizde de yönetim merkezden ve ma
hallinden yönetim olmak üzere iki ana bölüme ayrı
lır. Merkezden yönetimin temel taşra örgütü illerdir. 
İller aynı zamanda, mahallinden yönetim birimleri
dir ki, bunlar il özel idareleridir. Diğer yerinden yö
netim birimleri ise, köyler ve belediyelerdir. İşte, Ana
yasamızın 116 ncı maddesinde de açıkça tarif ve tav
sif edildiği üzere, mahalli idarelerimiz, o yörede otu
ran vatandaşların mahalli ihtiyaçlarını karşılayan ve 
genel karar organları seçimle gelen kamu tüzel kişi
liğine haiz il özel idareleri köyler ve belediyelerden 
teşekkül etmektedir. 

'Kamu görev ve hizmetleri devletle mahalli idare
ler arasında bölüşülmüş durumdadır. Bu bölüştürüî-
mede her hizmetin sahibi gösterilmeli ve her hizmet 
o işi en iyi şekilde görecek idareye bırakılmalıdır. 
Mahalli idarelere bazı görevler bırakılırken, bu gö
revleri yerine getirebilmelerine imkân veren araçlar 
ve kaynaklar da bırakılmalıdır. 

Devletle mahalli idareler aynı kaynaktan gelir 
sağlamak durumundadırlar. Bu kaynakların taksi
minde, her idareye göreceği hizmetleri karşılayacak 
gelirin sağlanması yanında, aşın ve mükerrer vergi
lendirmeden kaçınmalı, vergilendirilmemiş kaynak 
bırakılmamalı ve her iki idare arasındaki ilişkileri 
düzenlerken, uygulamaya öyle bir esneklik verilmeli
dir ki, mahalli idareler arasındaki gelişmişlik fark
larından doğan dengesizlikler, mahalli vergi ödeme 
gücü farklılıkları sebebiyle hizmetlerin kalitesinde 
görülen farklılıklar azaltılabilsin. 

Hizmetlerin parasız sağlanmasına imkân yoktur, 
bazı mahalli hizmetlerin görülmesinde, doğrudan 
doğruya vatandaş katılışları sağlanabilirse de, bu her 
hizmet ve her yerleşim biriminde mümkün olmadığı 
gibi, caiz de değildir. 

Öte yandan, ihtiyacı olmayan idarelere de mali 
kaynak sağlanmasının rasyonel bir temeli de yoktur. 
Bu bakımdan, merkezi ve mahalli idareler arasındaki 
ilişkileri düzenlemeye ve düzenlerken de mali ve mali 

olmayan hususlan birlikte değerlendirmeye ihtiyaç 
vardır. Ayrıca, kalkınmasını bir plana bağlamış olan 
ülkemizde, mahalli idare gelirleri konusuna, mali 
denkleşme açısından bakmanın hem yararlı, hem de 
zorunlu olduğunu unutmamalıdır. 

Değerli üyeler; 
Bu genel arzımdan sonra, mahalli idare birimle

rine kısaca değinmek isterim : 
İl özel idarelerimizde, 1913 tarihli İdare-i Umu-

miye-i Vilâyat Kanunu Muvakkati uygulanmaktadır. 
Bu kanun özel idarelere eğitim, tarım, bayındırlık ve 
sağlık alanlarında çok geniş görevler vermiştir. An
cak, kanunda men edici bir hüküm bulunmamasına 
rağmen, bu idareler saymanlık işleri dışında mezkûr 
hizmetler için icracı ünitelere sahip olamamışlardır. 
Ellerinde bulunan örgütler ise, merkezden yönetim 
ünitesinin ve onun örgütü içinde varlığım hissettire-
mez hale gelmiştir. Çoğu zaman, personel bile nere
ye bağlı olduğunu tam olarak kestirernemekte, bu hal 
bazı sürtüşmelere de sebep olmaktadır. 

Özel idarelerin kendi hizmetleri için yürütücü üni
teler kuramamış olmaları, merkezi idare ünitelerince 
özel idare hizmetlerinin ikinci planda ele alınmasına 
sebep olmuş, bu görevlerin pek çoğu ya ilgili bakan
lıklara, ya da yeni kurulan genel müdürlüklere geç
miştir. Ancak, bu görevler, kesin hükümlerle özel ida
relerin elinden alınmadığı için de bir ikili durum or
taya çıkmıştır. Olumsuz yöndeki bu gelişmeler yü
zünden de ti özel idarelerinin varlık nedeni, kimi çev
relerde tartışılır duruma gelmiştir. 

Özel idarelerin genel karar organı ile genel mec
lisi olduğuna, vali bu idarenin başı ve mercii bulun
duğuna ve oy sahibi olarak meclise başkanlık ettiği
ne göre, hem Anayasa, hem de 60 yıllık uygulama
nın ortaya çıkardığı birtakım gerçekler açısından, bu 
durumun her yönden eleştirilmesi, bir aydınlığa ka
vuşturulması ve bir neticeye vanlması gerekmektedir. 

Diğer yerinden yönetim birimleri ise, köyler ve 
belediyelerdir. İkisi arasında yalnız kademe farkı 
vardır. Nüfusu iki binden fazla olan yerlerde beledi
ye teşkilatı kurulmakta ve kendilerine geniş görevler 
verilmektedir. Bugün bu 2 bin taban rakamı da ye
tersiz hale gelmiştir. Çünkü, büyük bir şehirleşme 
vardır, köyler büyümektedir. 

Değerli senatörler; 
Ülkemizde sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşır bir 

gelişmenin gerçekleşmesi, kalkınmamızın sağlıklı ol
ması ve sosyal amacına ulaşması için, merkezi idare
nin yurt ölçüsünde yürüttüğü, milli sınırlar içerisin-
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de yaşayan yurttaşlarımızın genel nitelikteki ihtiyaç
larına dönük, kamu hizmetlerine paralel olarak ma
halli idarelerimizin de kendilerine düşen hizmetlerin 
üstesinden gelebilmeleri lazımdır. 

Bunun için merkezden yönetimin yanında, yerin
den yönetime gereken önemin verilmesi ve her iki
sinin de etkin bir biçimde birbirinin bütünleri duru
muna getirilmeleri lazımdır. 

Büyük mahalli sorunların hallinde, genel politi
kanın uygulayıcısı durumunda merkezi idarenin ma
halli idareyi desteklemesinden daha tabii bir şey ola
maz. Bu destek ve yardım, mahalli idareyi teknik ve 
mali yönden güçlendirmek biçiminde olmalı, ancak 
mahalli idareler giderek önemlerini kaybetmemeli ve 
günün birinde hiç bir iş göremeyecek duruma düşü
rülmemelidir. Aksi bir görüş ya da uygulama, hem 
Anayasanın 116 ncı maddesine hem de Ulusça be
nimsemiş bulunduğumuz Batılı anlamdaki demokra
tik düzenin temel ilkelerine, hem de ülkemizin ger
çeklerine ters düşer. Mahalli idareleri mali yönden 
desteklemek için hükümetin genel bütçesinden ayıra
bileceği yardımlar sınırlıdır. Bu yardımlar yapılırken, 
bunlarla desteklenecek mahalli kamu hizmetlerinin bir 
öncelik sırasına konması, mahalli idare gelirlerindeki 
dengesizliğin hizmetlere de yansımasının önüne ge
çilmesi ve bölgelerarası gelişmişlik farklarmm gide
rilmesine gayret gösterilmesi lazımdır. 

Değerli senatörler; 
Bir belde halkının müşterek mahalli ihtiyaçlarına 

ilişkin hizmetlerin büyük bir bölümü, gelecek kuşak
ların da istifade edecek mahalli kamu tesislerinin 
yapımım gerektirmektedir. Mükelleflerin vergi öde
me gücünün sınırlı olduğu gözönünde tutulursa, bu 
tesislerin bütün yükünün bugünkü kuşağa yüklenme
si mümkün olamayacağı gibi, bu adil de değildir. O 
halde, büyük ve pahalı bu tesislerin finansmanına 
gelecek kuşakların da iştirakini behemahal sağlamak 
gerekir. Bu ise mahalli idarelerimizin uzun vadeli 
faizsiz ya da az faizli krediye olan ihtiyaçlarını or
taya koymaktadır. Mahalli idarelere uzun vadeli kre
di verebilecek tek kuruluş İller Bankasıdır. Şimdiki 
halde belediyeler yaptırdıkları tesisler için bankadan 
hisseleri karşılığında aldıkları düşük faizli krediler 
yanında, 5237 sayılı Yasa ile İller Bankasında kurul
muş ve İmar ve İskân Bakanlığının emrinde bulunan 
fondan uzun vadeli faizsiz kredi alabilmektedirler. 

Burada sırası gelmişken şunu da arz edeyim : 
Cumhuriyet Halk Partisinin saym sözcüsü bir nokta
ya işaret ettiler. Yalnız şunu arz edeyim ki, senelerce 

İller Bankasında çalışmış olmam dolayısıyla, İller 
Bankası yalnız belediyelere kredi vermemekte, hele 
son senelerde mahalli idarelerimiz arasında il özel 
idarelerimize de kredi vermektedir. Çünkü, payları 
İller Bankası tarafından gönderildiğine göre, bu pay
lar karşılık gösterilmek suretiyle ve özel idarelerin 
yaptırmak istedikleri tesisler İller Bankasının yıllık 
programlarına girmekte ve bu paylar karşılık göste
rilerek uzun vadeli, az faizli kredi verilmekte ve bu 
tesisler yaptırılmaktadır. Ayrıca, köylere de İller 
Bankasının büyük çapta yardımı vardır. Belki kredi 
müessesesi pek iyi işlememektedir. Çünkü, köylerin 
payları yoktur. Ancak, köylere de kredi verilmekte, 
yalnız burada il özel idarelerin kefaleti istenmektedir. 
Ancak, doğrudan doğruya hibe yoluyla İller Bankası 
kazancının, kârının her sene % 50'sini bütün Türki
ye çapında olmak üzere köylere dağıtmaktadır. An
cak, köylerin daha uzun vadeli ve daha başka şekil
de, daha geniş çapta kredi almaları tabii bizim tara
fımızdan da şayanı arzudur. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim, lütfen 
bağlayınız. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Yukarıda arz ettiğim bu fondan nüfusu 50 bini 
geçmeyen belediyeler istifade etmektedirler. Bu sı
nırlama, genel bütçeden yapılan hibe yardımları do
layısıyla İller Bankası nezdinde borçlanma kabiliye
tini tüketmiş büyük belediyelerin yanında, küçük be
lediyelerin genel bütçeden daha az 3 ardım almaları
na sebebiyet vermektedir. Tahakkukunu her fırsat
ta dile getirdiğimiz belediyelerimizi mali yönden güç
lendirecek Belediye Gelirleri Kanununun süratle çı
karılması yanında, bu nüfus sınırlaması kaldırılarak 
fon gelirleri artırılmalı, belediyeler fonuna dönüştü
rülmesi suretiyle de fonun sürekli gelirlerine il özel 
idarelerinin de katılması sağlanarak bu idarelerin de 
kredi isteklerinin karşılanması cihetine gidilmelidir. 

Sayın üyeler; 

Yukarıda arza çalıştığım mahalli idarelerimizin 
ehemmiyeti, onların sorunları, daha iyî hizmet göre
bilmeleri ve daha iyi işleyebilmeleri bakımından bu 
işle meşgul bir bakanlığın kurulması faydalı olabilir. 
Ancak, mazisi çok eski olan bu idarelerimizin çalış
masını düzenleyen ve onlarla ilgili geniş çapta teknik, 
mali, idari mevzuat, kurum ve kuruluşlar ve bunla
rın şu veya bu şekilde bağlı bulundukları muhtelif 
bakanlıklar vardır. 
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İmar ve İskân Bakanlığının bünyesinde belediye
lerin fon tahsisleri, onların kamulaştırma ve düzen
leme işleriyle meşgul bir Belediye Teknik Hizmetler 
Genel Müdürlüğü, belediyelerin en büyük sorunu 
olan gecekondu meseleleriyle meşgul bir Mes
ken Genel Müdürlüğü, süratle gelişen şehirleşme
nin sağlıklı bir şekilde cereyan etmesi ve tanzimi için 
şehir nazım planları ve imar planlarıyla uğraşan ve 
bu yolda belediyelerle çok yakından teşriki mesai 
eden bir İmar Planlama Genel Müdürlüğü vardır. 
Yukarıda kısaca değindiğim gibi mahalli idarelerimi
ze çok yakından ilgili ve ilişkisi bulunan, 4759 sayılı 
Kanunla kurulmuş' bir İller Bankası vardır. Keza, 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü mevcuttur. Yerel Yönetim Bakan
lığının kurulmasıyla bütün bu kuruluş ve müessese
ler için ne düşünülmektedir? Bakanlığın bunlarla mü
nasebetleri ne olacak ve ne şekilde düzenlenecektir? 

Değerli senatörler; 
Yerel Yönetim Bakanlığının etkili ve olumlu bir 

şekilde arzu edilen fonksiyonu yapabilecek bir duru
ma getirilebilmesi için dikkatli bir çalışmayla, çeşitli 
kanun ve mevzuat değişikliği ve düzenlemelerine lü
zum ve zaruret vardır. Bu da çok uzun zamana mü
tevakkıftır. Herşeye rağmen temennimiz odur ki, doğ
rudan doğruya icracı değil, bir koordinasyon, teknik 
ve idari istişare bakanlığı olarak mütalaa edilmesi 
gereken ve böyle görmek istediğimiz bu Bakanlığın, 
mahalli idarelerimizin Anayasa ve kanunlarda öngö
rülen demokratik ve tüzelkişiliği haiz kuruluş olma
larına halel getirmeyecek ve bu yoldaki işleyişini tah
dit etmeyecek bir yapı ve fonksiyonda bulunmak üze
re süratle teşkilatlanması ve gerekli kanun ve mev
zuat değişiklik ve düzenlemelerinin süratle sonuçlan
dırılması hususunda geç kalınmasın. 

Sözlerime son verirken Bakanlığın çalışmalarının 
mahalli idarelerimize, millet ve memleketimize hayır
lı olmasını temenni eder, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat?.. Yok. 
Sayın Çelikbaş, buyurunuz efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Saym Başkan, muhterem üyeler; 
İyi bir teşkilata kavuştuğu, vazifeleri etrafıyla be

lirtildiği takdirde Yerel Yönetim Bakanlığının de
mokratik hayatımızın gelişmesinde yararlı bir rol oy
nayacağı kanaatindeyim. Fakat, bununla beraber der
hal ilave edeyim ki, memleketimizde herhangi bir 
hizmeti gördürmek için ilk akla gelen şey bir teşkilat 
kurmak olur. 

Bunun misali pek çoktur. Merhum İnönü ile çalı
şırken bize bulunduğu bir telkini size nakletmek isti
yorum. 

«Türkiye'de böyle bir temayül vardır. Türkiye'nin 
imkânları sınırlıdır, eleman bakımından, para bakı
mından. Bir hizmet ortaya çıkarsa evvela onu, mev
cut organlarla gördürmek imkânı olup olmadığını 
tahkik edip, tetkik edin, buna imkân olmadığı tak
dirde yeni bir teşkilat kurulmasında isabet olur.» de
mişti. 

Şimdi, Yerel Yönetim Bakanlığının bazı hizmet
lerinin Köy İşleri Bakanlığıyla, bazı hizmetlerinin 
İmar ve İskân Bakanlığıyla, bazı hizmetlerinin de 
İçişleri Bakanlığıyla tedahül etmesi imkânları vardır. 
Bu itibarla, her kurulan Bakanlıkta olduğu gibi, ilk 
işin derhal bir teşkilat kanunu çıkartılarak Bakanlı
ğın sorumluluğunun, vazifesinin ne olduğunu belirt
mek lazım gelir. Demin öğrendik, Köy İşleri Bakan
lığı kurulmuş, 15 yıl geçmiş, henüz Bakanlığın teşki
lat kanunu yok arkadaşlar. Türkiye, hizmetleri çar
çur ederek, imkânlarım çarçur ederek kalkınmasına 
kolaylıkla vasıl olamaz. Bu itibarla, kılı kırk yararak 
süratle teşkilat kanunu meydana getirmelidir. Bakan
lığın vazifesi nedir, ne değildir, diğer Bakanlıklarla 
ilgisi nedir? Bunlar ortaya konmalı ve Bakanlık çalış
maya geçmelidir. Böyle bir teşkilata kavuştuğu tak
dirde gerçekten bu bakanlığın, hem demokrasinin 
sağlıklı olarak yerleşmesi, hem de halk hizmetlerinin 
daha iyi görülmesi imkânlarının ortaya çıkabileceği 
kanaatini taşırım. Aksi takdirde tedahüller içerisinde 
birtakım şeylerin mükerrer ortaya çıkması, bazıları
nın boşluklar meydana getirmesi gibi karışıklıklar de
vam eder gider ve umulan neticeler elde edilemez. 
Bunu da belirtmek istiyorum. 

Benim bugüne kadar mahalli idarelerde gördüm 
ve halkı son derece mustarip eden bir konu sınır ih
tilâflarıdır arkadaşlar. Yani, bir devletin bünyesi içe
risinde vatandaşa huzur vermek, onu huzur içinde ça
lıştırmak asli vazifesi olduğu halde bir çok köylerde 
sınır ihtilâfı, özel idarelerin sınır ihtilafı devamlı itiş
me kakışma konusudur. Bunun süratle giderilmesi, 
devletin ilk vazifesi olan huzur ve güveni sağlama 
bakımından zaruridir. Halbuki yıllar yıh süren böyle 
sınır ihtilâfları maalesef mevcuttur. 

Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda, bu 
idarelerin üretken ve kaynak yaratıcı olduğundan 
bahsetmişlerdir. Bunu bir kaç misalle ne gibi işler 
yaparak üretken ve kaynak yaratacağı hakkında açık
lama yaparlarsa biraz bilgi sahibi olabilmek imkanı-
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mız olacaktır; çünkü buna ihtiyaç da vardır. Çün
kü, mahalli idareler Anayasada; «Mahalli halkın 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kuru
lan kamu hizmeti kuruluşlarıdır» diye bir tarif var
dır. Yani gönül arzu eder; «Üretken ve kaynak ya
ratmak,» bu çok kullanılan, iyi bir şey aslında. Fa
kat, mahalli idarelerde bunun ne usullerle gerçekleş
tirileceği hakkında açıklamalar yapılırsa, faydalı ola
cağı kanaatini taşıyorum. 

Mahalli idarelerin mühim dertlerinden bir tanesi 
iyi yönetime kavuşmakla beraber, onun yambaşında 
da mali kaynaklara sahip olmasıdır. İyi yönetime ka
vuşması keyfiyeti nihayet demokratik bir nizamdır, 
seçimlerle ortaya çıkacak organlar vasıtasıyla olabile
cektir. Bu organlarda vazife alacak kişilerin yetişti
rilmesine, onlarda aranacak vasıflara bağlı olarak bir
takım nizamlar getirebilir; fakat mali kaynak mev
zuunda bazı arkadaşlarm dediği gibi, bütün kaynakla
rın merkezi idareden sağlanması usulünün katiyetle 
isabetsiz olacağı kanaatindeyim. Filhakika, kendi mü
kellefinden para tedarik etmeyip hariçten, Hazineden 
alınan paraların sarf edilmesi çok kolay olur, mu-
rakabesizliği de alabildiğine yürür. Bu itibarla mer
kezi idareden mali yardımların muayyen kriterlere 
bağlanması yamnda, mahalli idarenin mükellefiyetle
rinin de bu mali kaynaklara katkıda bulunması şartı 
behemahal aranmalıdır. 

Bir hatıramı nakledeyim. İsviçre'de bir parlamento 
üyesi ile bir Ağustos milli bayramlarında komüne git
tik. Komünde 2 bin küsur nüfus varmış. 600 küsur 
bin frank varidattan bahsedince, komün başkanına 
toplantı bittikten sonra sordum. «Bu kadar, 2 bin nü
fuslu bir komünde, 600 küsur bin franklık varidatı 
nasıl sağlıyorsunuz?» dedim. Bana verdiği cevap; 
«Komünümüzde oturan kişiden yıllık gelirinin 1/12,'si-
ni komün bütçesine alırız.» Bana bunu söyledi arka
daşlar. 

Soruyorum; mahallelerimizde, oturduğumuz böl
gelerde ne katkıda bulunuyoruz? Hiç. Bir mahali ida
renin gelişmesi için behemahal, o mahallede oturan
ların da bazı katkılarda bulunması şarttır. Bunun hep
sini Hazineden istemek demek, kullanılacak paraları 
da murakebesiz bırakmak demektir. Mükellef para 
verirse, seçmen olarak murakebesini yapar; ama pa
rayı vermezse murakebesini yapmaz. Türkiye'de ne
dense esasen umumi bir bedavacı kafası her tarafı
mıza hâkimdir. Sosyal Sigortaların hizmetlerinde de, 
ilâç Avrupa'da da veriyor; ama l/5ini alandan alı
yor. Bizde bedava verdiğiniz takdirde alabildiğini de 
sarfiyat yapıyor arkadaşlar. 
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Bu itibarla Türkiye'de bu sosyal görüşümüz, im
kânlarımızın çok ötesinde gelişmiş, hakikaten; «Mü-
rüvete endaze olmaz» Ata Sözünü hatırlayalım. 

Arkadaşlar; 
Bizim imkânlarımız sınırlı. Bunu iyi kullanmanın 

tedbirlerini de bulmak lazım. Ben mahalli idarelerde 
mali kaynakların yaratılmasının yamnda, bu kaynak
ların yerli yerinde kullanılmasının nizamında behe
mahal müessir şekilde kurulmasının lüzumuna kaniy-
im. Aksi takdirde, bugün gördüğümüz gibi, memur
larına genellikle her ay muntazaman maaş ödemeyen 
yerlerde, gündeliği 750 liraya tutulmuş birtakım mü
şavirler görmek işten değildir. 

Bu itibarla, konu fevkalade ehemmiyetlidir; ama 
bunu vuzuha kavuşturmak için süratle teşkilat kanu
nu çıkarılmalı. Türkiye'den kaymamak veya valiler
den tetkik maksadı ile Batı ülkelerine gönderilenlerin 
raporları vardır, onların raporlarındaki tavsiyelere 
bakmalı. Yeni yeni o ülkelerde tetkikata giderek sü
ratle üç ay, altı ay içerisinde bütün bunların bir de
ğerlendirmesini yaparak memleketin ihtiyacına cevap 
verecek bir mahalli idareler Bakanlığı tedahülden kur
tarılmış, boşluğu bırakılmamış, vazifesinin sorumlu
luğunun sınırları belirgin hale getirilmiş olarak bir 
teşkilât kanunu çıkarılmalıdır. Ancak, bu suretle de
min arz ettiğim şartlar içerisinde, bu Bakanlığın fay
dalı, yararlı olabileceği kanaatini taşırım. Aksi tak
dirde Bakanlık adedini artırmaktan öteye bir netice 
alınacağı kanatinde olmadığımı belirtmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın Ege, buyurunuz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Ben yemi kurulmuş olan, henüz ne yapacağı tam 

manası ile tespit edilmemiş bir Bakanlık Bütçesi üze
rinde, (ki, bütçesi de vardır ve müzakere ediliyordur 
diyemeyiz, hazırlık halindedir) konuşmak islemezdim. 

Ancak, bir noktayı ifade etmek isterim Zaman za
man biz bu kürsüde bir Anayasa münakaşasına dala
rız. Anayasa işte bu memleketin bünyesine uygun mu
dur, değil midir? Bu Anayasa ile bu memelekei idare 
edilir mi, edilmez mi gibi laflar edilir ve karşılıklı suç
lamalarda bulunuruz. 

Anayasanın bu memleketin bünyesine uyup uy
madığı ve gerçeklerle bağdaşıp bağdaşmadığı meselesi 
üzerinde tabii bu Bakanlığın Bütçesinde bir müna
kaşaya gidecek değilim. Onun yeri ayrı; ancak, ma-
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dem ki mevcut Anayasa ile amel ediyoruz, bu Anaya-
sanın hem lâfzına, hem ruhuna uygun hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bir yeni bakanlık kurulmuş. Bu Bakanlık gerekir
ini gerekmez mi münakaşasından önce, Bakanlığın is
mi üzerinde durmak isterim. Anayasaya çok bağlı 
olduğunu iddia eden arkadaşlarıma hatırlatmak iste
rim. Anayasanın 116'ncı maddesinde; «Mahalli idare
ler» diye bir başlık vardır ve bunun adı mahalli ida
relerdir. Türkiye'de, merkezde AnkaraMa ve taşrada 
vilâyetlerde, köylere kadar bütün bu İbare kullanılır, 
«mahalli idareler» tâbiri kullanılır ve bununla yazışı
lır, bununla hitap edilir. 

Buna rağmen bir Yerel Yönetim Bakanlığı diye 
şimdi bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Bu elbette ma
halli idarelerle ilgili konuları ele alacağına göre ni
çin, Anayasa'nm gerektirdiği ve Anayasada açıkça be
yan edilen ve Anayasa maddesinde bir maîlap haline 
getirilmiş olan, hepimizin de «Mahalli idareler» diye 
kullandığımız ve alıştığımız, köyümüze kadar, köylü
müze kadar yerleşmiş olan böyle bir tâbiri kalkıp da 
«Yerel yönetim» diye isimlendiriyoruz? Bu «Yerel yö-
tim» derken, bir defa «Yerel» kelimesinin yapısını in
celediğimiz zaman; «Yerel» yalnız «Yer» ile ilgili 
değil, «Yermek» ile de ilgilidir aynı zamanda. «Ye
rel» denildiği zaman yermekle ilgili olarak karşımız-
dakini yeriyoruz, kötülüyoruz manasına da gelebilir. 

Şimdi böyle hemen yeni yeni kelimelere fazla tut
kunluğun bence yeri yoktur. Mahalli idareler Bakan
lığı, Anayasamızın gerektirdiği ve Anayasamızda mad-
dei mahsusası olan bir mevzu olarak pekala bu şekilde 
isimlendirilebilirdi. Onun için böyle meselelerde bi
raz daha, Anayasayı savunduğumuz kadar Anayasaya 
da bağlı olmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. 

Böyle bir bakanlığa lüzum var mı yok mu me
selesine gelince; 

Bu Bakanlığın lüzumlu olup olmadığı mesele
si, Bakanlığın teşkilât kanunu ortaya getirildiği zaman, 
Bakanlığın köyden başlayıp illerin belediyelerine ka
dar çeşitli kademelerindeki mahalli idareler üzerinde 
ns gîbi tasarruflarda bulunacağı, ne gibi konuları 
düzenleyeceği, denetleyeceği tam manası ile kanun 
maddeleri halinde, teşkilât kanunu içerisinde karşımı
za gelmeden buradaki tenkitlerin, buradaki temenni
lerin sadece sözden ileriye gidemeyeceği kanaatinde
yim. 

O bakımdan temenni ederim ki; bugün Türkiye'de 
mahalli idarelerin elbette birçok dertleri, sorunları 
vardır. Bunu hepimiz biliyoruz ve hepimiz o mahalli 

ı idarelerin burada mebus ve senatörleri olarak dertle
rini her zaman bu kürsülere getirdik, getiriyoruz, on
ların merkezdeki işlerimi gerektiği makamlarda takip 

1 ediyoruz ve günün ilıtiyaçlarmdan geride kaldıiklarına 
da inanıyoruz. 

Belediyelerin imkansızlıklarına gelince: Kentleri
mizin bugünkü durumu; Başkentinden köyüne kadar, 

j sokaklarından geçilemeyecek derecede pislik içerisin
de, ışıklarının yetersiz olduğu, yapılarının biçimsiz ol
duğu, kanunun geçersiz olduğu ve bazı keyfi idarele-

J rin sürüp gittiği yerler olarak bunları hepimiz görü
yor, yaşıyor ve bunun içinde yuvarlanıp gidıiyoruz. 

Böyle bir teşkilâtın kurulması, merkezde bir ba
kanlığın kurulması faydalı olabilir. Ancak, dediğim 
gibi gayet objektif ölçüler içerisinde bir teşkilât kanu-

I nu getirilir, bu teşkilât kanunu üzerinde bütün parla
menterler bunca tecrübelerini ortaya koymak sureîiyUe 
o kanuna ve tasarıya bir istikamet vermek suretiyle 
bunun kanunlaşmasını temin ederlerse, elbette faydalı 

I bir iş yapılmış olacağı inancındayım 
Bu bakımdan Anayasanın gerekli maddesinin, ba

na öyle geliyor ki, bu bakanlık bütçesinin müzakere
sinde tamamen bulunamadım; ama daha önceden ko
nuşmasını gördüğüm grup Sözoüm Sayın Karaosman-

I oğlu'nun grupumuz adına da belirttiği bu mahalli ida
reler meselesinin, Mahalli İdareler Bakanlığı şeklinde 
isimlendirilmesi lazım geldiği şeklindeki gayet açık ve 
müspet görüşüne şahsen katılıyorum. Bu bakanlığın 
teşkilatlanması suretiyle faydalı olabileceği inancına 
da sahibim. Ancak, bu teşkilatın şimdiden ne olacağı 

I üzerinde bir şey söylemeye imkan olmadığını sözleri
min içinde belirtmeye çalıştım. Maksadım, sadece isim 

I üzerindeki isabetsizliği ortaya koymaktı. Bugün «Ye
rel Yönelim Bakanlığı» tabiri Anayasaya uygun de
ğildir. Anayasanın içerisinde ona ait bir madde ve 
bir matlap bulunduğu halde, niçin böyle bir yöne gidi
liyor? Bunu anlayamadım, onu arz etmek istedim. 

I Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

i BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ege. 
I Sayın arkadaşlarım, böylece Yerel Yönetim Bakan-
I lığı bütçesi üzerinde gruplar adına söz alanlar ile kişi-
I sel görüşlerini ifade edenleri bitirmiş oluyoruz. 

Sayın Mahmut Özdemir, Yerel Yönetim Bakanı, 
I buyurunuz. 
I Sayın Bakan, biliyorsunuz, müddetiniz 20 daki-
I kadir. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Teşekkür ederim Sa-

I yın Başkanım. 
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Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun saygıdeğer 
üyeleri; 

Konuşmalarıma geçmeden önce konuşmacı ve par
ti sözcüsü sayın parlamenterlerimizin konuşmalarını 
kısa da olsa cevaplamak isterim; 

Sayın Oral Karaosmanoğlu, Adalet Partisi Grupu 
adına konuştular. Konuşmalarının çoğunluğunda bizi 
uyardılar, bize yol gösterdiler. Yanîış anlamadımsa, bu 
bakanlığın kurulmasına gereksinme duyanların başın
da kendilerini sayacağım; çünkü sorunları ortaya ko
yarlarken bugüne kadar yerel yönetimlere ilişkin bu 
sorunların sahipsiz kaldığını anlattılar. Biz böyle bir 
soruna sahip çıkan bir bakanlık kurmuşsak, lütfetsin
ler, memnun olsunlar. «Niye kuruldu?» diye sormuş 
clmaüarım garipsedim; ama bu herhalde AP sözcüsü 
olmaktan doğan bir güçlük idî; çünkü şahısları adına 
konuşsalardı, sanıyorum bana yön verdiğini sandığım 
o güzel konuşmalarını daha da genişletir, bizi daha da 
çok mutlu ederlerdi; grupları adına konuşmuş olmala
rından doğan bir güçlük var. Çünkü grup ilkesi haline 
getirildi; artık Hükümetin kuruluş biçimini tenkit et
mek ve de «Nevi şahsına münhasır» cümlesini İllâ da 
kullanıyor olmak. 

Bunu doğrulamak için şunu ifade etmek isterim, 
Bakanlığımız kurulduğunda bizi en çok tebrik eden, 
en çok sevinen AP'li belediye başkanları ve AP'li halk 
tabanı oldu. Aynı şekilde, Adalet Partisinin uzun yd-
lar hizmetinde bulunan ve belediyeciliğimize çok şey 
kattığım sandığımız Sayın Osman Kibar'a herhalde 
sahip çıkacaklar, kendileri «Belediye Gelirler Semi
neri»'nde yaptıkları konuşmaların bir cümlesinde şöy
le diyorlar. Bakınız; 

«Değerli arkadaşlarım, bence bütün davanın ru
hunu bir anlayış noktasına bağlamak mümkündür. 
Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerimiz daima şehirler
den bahsederler; ama şehirlerle gereği gibi ilgilenmez
ler. Kökleşmiş merkeziyetçilik zihniyeti duvarını bir 
türlü deiemezler. Neden Köy îşleri Bakanlığı vardır 
da, şehir işleri bakanlığı yoktur? Neden bütün garp 
memleketlerinde olduğu gibi şehirlere anabütçeden 
pay ayrılmaz.» 

Şimdi şu yazıyı yazan, ya da konuşmayı yapan Sa
yın Osman Kibar'a ben değil, benden çok herhalde 
Sayın Oral Karaosmanoğlu sahip çıkarlar. Biz de 
teknisyenlerin, bilen insanların önerileri ile, yıllardır 
verdikleri uğraşlarla bu Bakanlığın bir gereksinme 
haline geldiğini düşünerek kurduk. Sayın Kibar da 
bu gereksinmeyi duyanların başındadır. Sanırım, Sa
yın Oral Karaosmanoğlu reddetmezler bu görüşü. 

Kaldı ki, bugün yine saygı duyduğumuz Adalet 
Partisi Milletvekillerinden ve eskiden bu bütçeleri 
yaparlarken de konuşmalarında yerel yönetimlere 
ağırlık veren saygıdeğer Parlamenter arkadaşımız İs
met Sezgin Yerel Yönetim Bakanlığı hakkında tiler 
ve Belediyeler Dergisinde yazmış olduğu yazıda kı
saca şöyle diyorlar: 

«Yerel yönetimlerin yönetsel ve mali tdcamkhk-
larını gidermek ve böylelikle bu yönetimlere etkinlik 
ve işlerlik kazandıracak düzenlemeler yapmanın ge
rektiğine, hatta geç bile kalındığına inanıyoruz; ama 
bunun için bir Bakanlık kurulmasının tartışmasına da 
şimdilik girmiyoruz. Bunun yararına inanıyoruz. Bir 
belediyeci olarak belediyelere özellikle önemli, cid
diyetle, özenle eğileceği umudu ile yeni Bakanlığı ^se
vinçle karşılıyoruz.» 

Sayın Karaosmanoğlu da aslında bu sevince katılı
yorlar; ama Grup sözcüsü olmanın zorluğunu ben de 
anlıyorum. Yine de aydınlatıcı, yol gösterici güzel ko
nuşmaları için kendilerine teşekkür ediyorum. 

Bu cümleden olarak ancak konuşma metninde bi
raz sonra ifade edeceğim; ama şimdiden peşinen söy
leyeyim, bu Bakanlık ne mevcut vesayetin el değiştir
mesi için düşünülmüş bir Bakanlıktır, ne de özerkliği 
daraltma için kurulmuş bir Bakanlıktır. Aslında bu 
Bakanlık, merkeziyetçiliğe karşı özerkliği yerleştir
mek, Devlet eliyle yapılan yardımların politik baskı
larından arındırılarak ona yeni bir şekil ve düzen ve
rerek, yerel yönetimlerin sorunlarını asgariye indir
mek, hatta tamamen çözümlemek için kurulmuştur. 
Bu yönden de endişe etmesinler. 

Sayın Şerif Tüten'in yönlendirici konuşmasından 
çok yarar landı . Kendileri eski bir yönetici, bu konu
da yazmış, yol göstermiş olan bir Senatörümüz ola
rak bize ışık tuttular. Yazılı eserlerinden de yararla
narak ve ileride yapacağımız işler konusunda kendile
rine bilgi arz ederek de bundan sonra diyalogumuzu 
devam ettireceğiz. Kendilerinden yardım göreceğimize 
inanıyoruz. Konuşmaları için kendilerine ayrıca te
şekkür ediyorum* 

Sayın Karaman, konuşmalarında Bakanlığımızın 
kuruluşunun bir gereksinme olduğunu işaret buyur
dular ve niçin bu Bakanlığa gerek olduğunu sanıyo
rum hiç kimsenin kapalı diyemeyeceği bir biçimde 
açıkça ortaya koydular. Kendilerine bu yönden saygı
lar sunar, teşekkürler ederini* 

Sayın İbrahim Öztürk, yıllar öncesi uzun seneler 
valilik yapmış, yerel yönetimlerin sorunlarını yakın
dan gözlemiş, ona zaman, zaman yaklaşmış bir senatö-
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rümüz olarak bize ışık tuttular, bizi yönlendirdiler. 
Özellikle köy kalkınması konusunda «ya İller Bankası
nın ıslahı, ya da yeni bir banka kurulması» konusun-
sundaki önerilerinin bizim de kuruluş çalışmalarımız 
içerisinde olduğunu, onu da en kısa zamanda yönlen
direceğimizi kendilerine arz etmek isterim. Bize ışık 
tuttular, teşekkür ederim. 

Muhtarlar Federasyonunun, bize gelen şikâyetler
den de anladığımız kadanyla sömürüye dönüşmüş 
olan basılı kâğıtlar üzerindeki uyarısı için Sayın Öz-
türk'e ayrıca teşekkür ederim. 

Ancak, şu kadarını söyleyeyim ki, muhtarların kul
landığı basılı kâğıtların Devlet tarafından karşılık
sız olarak dağıtılmasını düşünüyoruz ve buna en kı
sa zamanda bir çözüm getireceğimizi sanıyoruz. Çün
kü, Muhtarlar Federasyonunun (işleyeceğini tahmin 
ettiğimiz önerilerine göre), bu Federasyonun bir sö
mürüsü biçiminde görülecek ve de bir gramlık bir ku
ruşluk hizmetten, bir kuruşluk şefkatten mahrum bı
raktığımız kırsal kesimin insanlarına bir mürekkep 
damlacığının damlayacağı, onun için de yok sayılabi
lecek bir kâğıdı beş liraya, ikibuçuk liraya satmak 
azizliğini herhalde göstermelerine müsamaha etmeye
ceğiz. Bunu da bilgilerine arz etmiş olayım. 

Sayın İsmail İlhan Beyefendi de lütfettiler, bize 
ışık tuttular, güç verdiler, inşallah yeni kurulan Ba
kanlık kendi Belediyelerine hizmeti ne kadar kolay ve 
hızlı götürdüğünü gördüklerinde bize olan sevgileri 
bir kat daha artacaktır; şimdiden kendilerine bir neb-
zecik olsun müjde vermek isterim* 

Sayın Çelikbaş'ın, Devlet tecrübelerine, uzun yıl
ların deneylerine dayanan yol gösterişlerine teşekkür 
ederiz. Bizi, bir kuruluş kanununa kavuşmaktaki 
aceleciliğimize hak verir şekilde aydınlattıkları için 
ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak, «üretken bele
diyecilik» hakkında bir iki açıklamada bulunmamı 
istediler, vaktim elverdiği ölçüde detaylara girmek
sizin bir iki noktayı arz etmek isterim. 

Hepiniz, belediyelerle yakın ilişkiler içindesiniz. 
Belediyelerin merkezi hükümette kaç taşa kaç kafa 
çaldıklarım en iyi sizler bilirsiniz. Bu nedenle, Ye
rel Yönetim Bakanlığının artık sorunları tek elde 
çözmek için kurulmuş bir Bakanlık olmasından en 
çok sizlerin sevinç ve kıvanç duyacağınıza inanıyo
rum. 

Ancak, nedense bizim ülkemizde, üretim, üretken, 
üreticilik kelimeleri çok ürkütücü olagelmiştir. Uma
rım ki, Sayın Çelikbaş, endişelerini bu ürkeklik için
de söylemiş olmasınlar da «Acaba hangi şeyleri ne 
zaman en kısa zamanda yapacaksınız?... Söyleyin de 
sevinelim» diye sormuşlardır. Ben öyle kabul edi
yorum, bu sevinci canlı tutabilmek için şu örnekleri 
vermek istiyorum: 

Sayın üyeler; 
Belediyelerimiz kendi kaynaklarına kavuşturul

muş olsalar bile, kendi gereksinmelerini karşılayamaz 
durumdadırlar. O nedenle uzun yıllardan beri veri
len Devlet yardımları, bir süre daha devam edecektir 
çaremiz. Bunun nedeni açıktır. Belediyelerimiz, per
sonel yetersizliğinden, teknik eleman kifayetsizliğin
den dolayı en çok kaynak israf eden kuruluşlar nite-
liğindedirler. 

Taşıtları en kısa zamanda demode olan, yok olan, 
yedek parça ve malzemelerini en kısa zamanda tüke
ten kuruluşlar maalesef belediyelerimiz olmuştur. 
Bunun da nedeni, merkezi hükümetlerin yerel yöne
timlerin sorunlarına eğilmeyişi, bırakın onları' aydın
latıp, yetiştirmek, eğitmek, onların eğitilmiş perso
neli atamaktaki taleplerini bile, yerine getirmemiş 
oldukları için belediyeler kaynak israf eden üniteler 
haline gelmiştir. Düşününüz ki, yüzlerce otobüs ça
lıştırıyorsunuz, bunların yedek parça ve malzeme
sini piyasadan temin ediyorsunuz. Niçin sizin be
lediye birlikleriniz, Devletten alacağı yardım, ya da 
Devletin katkılarıyla kuracağı bir üretim biriminde 
bunu üretmesinler?... Üretsinler, üretsinler ki, bu
güne kadar hizmetleri pahalı yapmamıza başlıca ne
den olan müteahhit kârları, aracı karları ortadan 
kalksın, halkımız daha ucuz hizmetlere kavuşsunlar. 

Sayın Cahit Dalokay, isabetli teşhisler buyurdular, 
bize yol gösterdiler, kendilerine teşekkür ederim. An
cak, endişelerini anlıyorum. «Hangi üniteler kuru
lacak henüz açıklık kazanmadı» buyurdular. Doğ
ru söylüyorlar; çünkü biz bu Bakanlığı biraz hasis, 
biraz hassasça kurmak istiyoruz. Geciktirme sorun
ları üstlenen bir Bakanlık değil, çok uzun dönemde, 
çok yönlü meseleleri düşünüp halledebilecek bir Ba
kanlık kurma çabası içindeyiz. Bu nedenle çok ace
leci olmuyoruz. Ancak hangi ünitelerin alındığı za
man derhal görevimizi yapmaya başlayacağımız 
konusunda kesine yaklaşmış bir envanterimiz, bir 
tespitimiz vardır. En çok iki üç gün içerisinde bunu 
huzurlarınızda açıklamak ya da kamuoyuna duyur
mak suretiyle sizleri bilgi sahibi edeceğiz. Bize bir 
iki gün daha izin verirlerse Sayın Cahit Dalokay'ı 
aydınlatacağımızı umarız; aydınlatmanın ötesinde 
de bir ölçüde memnun edeceğimizi sanıyorum. 
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Bunun Anayasaya aykırı yanı mı var da ürküyoruz, 
korkuyoruz?... Biz, üretici belediyecilik derken şunu 
anlıyoruz : 

Kendi kritik malzeme gereksinmelerini, kendi 
birlikleri eliyle kurup, Devletin teknik ve parasal 
yardımından da yararlanan üretken birimleri anlıyo
ruz. O zaman, otobüs yetiştiremedik, veremedik di
ye üzülmeyeceğiz, halkımızı sokakta bekletmenin 
ıstırabını, günahını çekemeyeceğiz. 

Çukurlara düşen, ayağını, bacağını kıran insanlar, 
demokratik hukuk devletinde dava açsalar, her halde 
devlet bütçesi belediyelerin tazminatım ödemeye yet
mez beyler. Biz, «Belediyeleri üretken yapalım» 
derken, onların kuracağı birliklere «Kendi asfaltla
rınızı üretin, ucuz şekilde şu çukurları doldurun da 
insanlar îıiç olmazsa ölmesin, bırakın tazminat hak
larım» der isek, bu üretkenlik değil midir, neresi de
mokrasiye, Anayasaya aykırıdır anlayamadım... 

İçinden çuvaldız, kazık, çivi, paslı teneke çıkan 
ekmeklerinizi eğer belediyelere, «Kendi yapacağınız 
un fabrlkalanndaki unlarla siz yapın» dersek, bunun 
demokrasiye, Anayasaya aykırı yanı mı var ki, ür
kütücü olsun, bu üretim biçimi, bu üretim ta
biri?... 

Sayın Çeîikbaş, bana açıklama fırsatı verdikleri 
için kendilerine teşekkür ediyorum, sanıyorum on
lar da benim ileride heyecanını duyacağım şeyleri, 
şimdiden sevinçle karşılıyor olacaklardır. 

Kaldı ki, biz belediyeleri, (Biraz sonra arz ede
ceğim zamanın ölçüsü nispetinde) fiyat anarşisini 
önlemek için de örgütleyeceğiz, kullanacağız bey
ler. Tüketim anarşisini önlemek için de düzenleyip 
kullanacağız beyler. Ne yapacağız?... Tanzim sa
tışlarım, şekil olmaktan çıkarıp öze doğru iteceğiz. 
Bugün karaborsanın üzerinde at oynattığı, temel 
maddeler üzerinde, özellikle, demir - çelik, çimento 
maddesi üzerinde tanzim satışları yaptırmaya çalı
şacağız. Elbette bunlardan soyguncuya vereceğimiz 
payın bir kısmını belediyelere de verebiliriz. Bu da 
kaynak yaratmak değil midir?.. 

Kaldı ki, arsa spekülasyonundan doğan rantı 
topluma mal etmek istiyoruz. Belediyeciliğin kay
nak yaratıcılığı büyük ölçüde buradan esinlenmek
tedir sayın üyeler^ 

Sayın Çelikbaş'a bu açıklamaları yapma fırsatı 
verdiği için ayrıca teşekkür ediyor, saygılar sunu
yorum. 

Sayın üyeler; 
Hiç kuşkusuz 1960'Iardan sonra ortaya çıkan ve 

yoğunluğu giderek artan kentleşme olayı ister iste

mez yerel yönetim ve özellikle belediye ve belde so
runlarını ön plana çıkarmıştır. Artık günümüzde, 
Türkiye'nin başta gelen sorunlarından biri, kent ve 
kentliler; buna bağlı olarak belediyelerin sorunla
rıdır. 

Toplumda, eşitlikçi paylaşımı gerçekleştirmek 
biçiminde sonuçlanan siyasal bilinç, demokratikleş
me, özgürlüklere düşkünlük ve dolayısıyle sorunla
ra sahip çıkma ve sorunların çözümünde halkın söz 
sahibi olması yerel yönetimlerle merkezi yönetim 
ilişkilerini yeni bir anlayış ve uygulamaya kavuştur
mayı zorunlu kılmaktadır. 

Bakanlığımız kuruluşundan başlayarak, ilkeye 
büyük ağırlık vermiş, bu ilkeyi tüm eylem ve iş
leminin esası kabul etmiştir. Öte yandan halkın 
özgürlük ve demokratikleşme özlemi, bu konudaki 
bilinçli çabalar önüne geçilemeyecek denli büyük 
boyutlar kazanmıştır. Yerel Yönetim Bakanlığı bir 
yönüyle de böyle bir gereğe yanıt bulmak için ku
rulmuş bir Bakanlıktır. 

Bakanlığımızın kuruluşundan bu yana değişik 
partilere mensup belediye başkanlarından binlerce 
mektup, binlerce telgraf aldık. Bu, sevincimizi 
artırmaktan çok, yapacağımız işin büyüklüğü, so
rumluluğumuzun büyüklüğü konusunda, bize daha 
çok çalışma, daha çok hız vermiştir. Huzurlarınızda 
bu sevincimi, bu mesuliyet anlayışlım da arz etmek
ten gurur duyacağım. 

Sayın üyeler; 

Anayasamızın 116 ncı maddesine göre, yerel yö
netim kurumlan halkın ortak yerel nitelikteki ge
reksinmelerini karşılamaya yöneliktirler. Gerek, 112 
gerekse 116 ncı maddeler göz önüne alındığında, 
aralarında işlev ve yapı ayrılığı bulunmakla birlik
te iki tür yönetimin birbirini tümlediği görülür. 

Yerel yönetimler ve merkezi yönetim birimleri, 
Anayasanın genel anlayış çerçevesi içinde eşdeğer güç 
ve yapılar olarak ele alınmıştır. Bu anlayış, özellikle 
hizmet götürme söz konusu olduğunda çok belirgin
di!'. 

Yerel gereksinimlerin karşılanması konusunda da 
Anayasa tüm Devlet organlarını bağlayıcı bir ilke 
getirmiştir. Bu ilkeye göre yerel yönetimlere görev
leriyle orantılı gelir kaynakları sağlamak zorunlu
dur. Yerel yönetimlerin siyasal bilinçlenmeyi olum
lu yönde etkilemesi ve onlardan beklenilen işlevlerin 
yerine getirilmesiyle parasal kaynaklara sahip olma
ları arasında çok yalan bir ilişki bulunmaktadır. 
Oysa, bilindiği gibi, merkezi yönetim toplumsal 
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koşulların ve açık Anayasal ilkelerin gereklerini ye
rine getirmekten kaçınmış, yerinden yönetimler gö
rev ve varlıklarıyla bir yana itilmiş, siyasal görüş 
ayrılıkları temel alınarak yerel yönetimlerde aslında 
büyük eşitsizlikler yaratılmıştır. 

Bu girişimlerin Anayasal düzenin dışında kaldığı, 
ona ters düştüğü hepinizin bildiği bir konudur. Şim
di Yerel Yönetim Bakanlığı, geçmişteki kötü ve eşit
sizlik uygulamalarına son vermek, merkezi yönetimin 
yerel yönetimler karşısında eşitlikçi tutumunu sağla
mak amacındadır. İşte bu bizim hizmet anlayışımı
zın özüdür. Yoksa, adı «Yerel» olduğu için bir dü
şünce, bir kuşku, bir endişe duymuyoruz. Biz bu öze 
bağlı kalmak istiyoruz. 

Kaldı ki, Sayın Sözcü Cenap Ege'nin sözle
rine bir nebze dokunmak isterim bu aşamada. 

«Yerel Yönetim ismi Anayasamızın 116 ncı mad
desine aykırıdır» buyurdular. Aslında sözde aykırılık
lar pek önemli değil, hele isimde aykırılıklar hiç önem
li değil. Biz özde aykırılık yapmayalım yeter; ama 
bu tabirin de Anayasamızın içinde bulunduğunu arz 
etmekte yarar görürüm. Anayasamızın 112 nci mad
desine bakarlarsa, Anayasa maddesinin şöyle dediği
ni görürler : 

«İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yöne
tim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır» 

Efendiler, «Merkez» i anladık. Gene Sayın Ege' 
nin bildiği merkez. Peki burada «Yerinden yönetim» 
ne oluyor?.. İşte bu da mahalli idareler anlamına geli
yor. Anayasamızda da bu terim vardır, zu adm yeri 
vardır. Biz 116 ncı maddeden daha önce gelen 112 
nci maddeden esinlenerek «Yerel» tabirini kullandık. 
Başka endişe buyurmasınlar, üzülmesinler. 

Siyasal farklılıkları ne olursa olsun, beeldîyeler 
karşısında son derece tarafsız, onlara yol gösterici, 
vesayetçi değil yardım edici bir anlayışı yaratmak, 
gerçekleştirmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müddetiniz doldu efen
dim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Toparlayayım Sayın Başka
nım izin verirseniz. 

Vaktimi cevap vermekte kullandım sanıyorum; 
özür dilerim. Asıl söyleyeceğim şeyleri söyleyeme-
dim. Kısaca mali sorunlardan da iki üç cümleyle bah
setmek isterim. 

Sayın konuşmacılar, «İnşallah bu Bakanlık vesa
yetçi olmaz, inşallah bu Bakanlık politik baskılar ge
tirmez» dediler. Biz tam tersine politik baskıları gi
dermek için bu Bakanlık üzerinde Özenle duruyoruz. 

Politik baskıların neler olduğunu bugüne kadar 
beîdecilerle yakın ilişkisi bulunan sizler çok iyi bilir
siniz. Geçmiş hükümetlerin bütçe anlayışı, yerel yö
netimler üzerinde politik baskılar yaratmak ve bu ku
ruluşları politikaya araç etmek için kullanılmış idi. 
Biz ise bütçedeki değişiklikle bunu önlemeyi düşün
dük ve hareketimizin başlangıcı olarak böyle baş
ladık. 

Sayın Demirel Hükümetinin Komisyona sunmuş 
olduğu 1978 yılı Bütçesinde yerel yönetimlere ayrıl
mış olan kaynakların toplamı 935 milyon lira iken, 
Bütçe Karma Komisyonunda yapılan değişiklikle bu 
miktar 2 milyar 639 milyon 90 bin liraya çıkarılmış, 
böylece 1 milyar 700 milyon liralık bir ek getirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakika geçti efen
dim, lütfen yardım edin bize. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Unutmayalım ki, mali özerkliğine kavuşmamış 
hiç bir ünite özerk değildir. Eğer dünkü yönetimler 
özerkliği benimsemiş olsalar idi, bütçelerine onları 
rahatlatıcı hükümleri koyar, paralar koyar idiler. Biz 
özerkliğe önem verdiğimiz için Sayın Demirel Hükü
metinin getirmiş olduğu rakamın üstüne 1 milyar 
700 milyon daha ekledik ki, onların bizim karşımız
daki bağımlılıkları azalsın, özerk olsunlar. Halk ida
resinin yüce temsilcisi olan başkanları (Gene konuş
macılar işaret buyurdukları için söylüyorum) seçilmiş 
insan değil bir devlet memuruymuş gibi baskı altın
da tutmayalım istedik, buna yöneldik. 

Bir cümle ile şunu ifade etmek isterim : 
Genellikle konuşmalarımda belediyeler üzerinde 

durdum. Bizim Yerel Yönetim Bakanlığımızın vazi
yet etmesini düşündüğümüz üniteler sadece belediye
ler değil şüphesiz. İl özel idareleri ve köyleri de kap
sıyoruz şüphesiz. 

Şunu ifade edeyim ki, Osmanlı'dan bu yana il özel 
idarelerinin yetki ve olanakları merkezi idareye dev-
retîilegelmiş ve bugün artık il özel idareleri var mı 
yok mu durumundadırlar. Onu da yeniden ihdas ede
ceğiz ve de il genel meclisi ve daimi encümen üyele
rinin en zorunlu gereksinmelerini bile karşılayama
yan ücret sorununu en kısa zamanda yeniden ele ala
cağız. 

Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. Arz ede
yim ki, belediyeleri özerk yapalım derken lafla değil 
eylemle yapmak istiyoruz ve belediye gelirler yasası
nı gündeme getirdik. İki üç gün sonra belediye baş-
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kanlarının da bulunacağı, onları da davet ettiğimiz 
bir forumda ona son şeklim vererek yüce huzurları
nıza en kısa zamanda getireceğiz. 

Şunu arz edeyim : 
Konuşmalarında bize ışık tutan, yol gösteren sa

yın üyeler, hepiniz bizden hizmet bekliyorsunuz. İna
nınız, güveniniz, sizi artık belediye başkanlarının zor 
durumda bırakmalarından kurtaracağız. En kısa za
manda en güzel hizmetleri sunacağız. Bize yardımcı 
olunuz, elinizi uzatınız. Sizlere her zaman başvura
cağız, yardım isteyeceğiz. 

Saygılar sunuyorum hepinize, teşekkür ediyorum. 
(CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve MB Grupu sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın senatörler, Yerel Yönetim Bakanlığı Büt

çesi müzakereleri bitmiştir. Bölümlere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim hizmetleri 45 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Y7atınmları değerlendirme ve 
kredHendirme hizmetleri 44 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümlere bağlı bir dipnot vardır, okutuyorum 
efendim. 

«Bu programlarla karşılarındaki ödeneği yıl için
de yeniden açılacak altprogram, faaliyet proje, öde
nek türü ve harcama kalemi düzeyinde dağıtmaya, 
ilgili kuruluşun teklifi üzerine Maliye Bakam yetki
lidir.» 

BAŞKAN — Bütçenin tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesinin ülkemize ve 
milletimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz efendim. 

Ç) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
— Gelir Bütçesi 
BAŞKAN — Saym üyeler; 
Programımız gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe

sinin müzakerelerine başlıyoruz. 
Maliye Bakanlığı Bütçesi, Gelir Bütçesiyle birlik

te görüşülecektir. Müteakiben bütçe kanunu tasarısı
nın maddelerine geçeceğiz. 

Sayın Maliye Bakanı?.. Burada. 
Saym Komisyon?.. Burada. 
Müzakerelere başlıyoruz. 
Bu Bütçe üzerinde grupları adına Adalet Partisi 

Grupu adına Saym Ahmet Demir Yüce, Milli Birlik 
Grupu adına Sayın Kâmil Karavelioğlu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin Atmaca ko
nuşacaklardır. 

Şahısları adına Sayın İsmail İlhan, Saym İskender 
Cenap Ege, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Veli Uyar, 
Sayın Kemal Kıhçoğîu, Sayın Fethi Çelikbaş, söz 
hakkım Sayın Melen'e vermiştir, Sayın Ali Oğuz, Sa
yın Suphi Karaman söz almışlardır. 

Adalet Partisi Grupu adına Saym Ahmet Demir 
Yüce?.. Yoklar. 

Milli Birlik Grupu adına Sayın Kâmil Karaveli
oğlu, buyurunuz efendim. 

MB GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ
LU (Tabii Üye) — Saym Başkan, sayın arkadaşla
rım; 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde vurgulamak is
tediğimiz bazı noktaları tekrar hatırlatmaya devam 
ediyorum. 

Evvela, özellikle üzerinde durmak istediğimiz nok
ta, Maliye Bakanlığının Hükümet içinde ekonomik 
yönetime katkısıdır. Bunun geçen defa da üzerinde 
durmuştum, tarihi bir süreç içerisinde inceliyoruz ve 
ortak gözlemlerimizi sunuyoruz. Yeni Hükümetin 
göreve başlamış olmasından dolayı, geçmişteki kusur
larla bulaşık olmadığı bilinmektedir. Maliye Bakan
lığı Hükümet içinde ekonomiyi kontrol eden araç
ları, politikaları uygulamaktadır; fakat bu uygulama
ların uzun bir süre boyunca gözlenmesi halinde ba
şarılı olduğunu söylemek olanağı yoktur. Bunu yet
kilileri, sorumluları da söyleyemezler. Esasen sonuç 
da durumu göstermektedir. 

Ekonomi bir bütündür. Maliye Bakanlığı bunun 
bir kesimini teşkil eder. Araçların çoğu kendi elinde 
olduğu halde, ekonominin gerektirdiği gibi, kontrol 
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edebildiği söylenemez. Yeni göreve başlamış olan 
Sayın Bakan arkadaşımızın Bakanlıktaki görev an
layışını değiştirmesini öneriyoruz. Ya ekonominin 
tümüne etkili kumanda edebilme becerisi gösterilme
lidir veya ekonomik yönetim Hükümette bir başka 
noktaya kaydırılmalıdır. Maliye Bakanlığı etkili, kat
kılı bir ekonomik yönetim becerisini gösteremezse, 
Hükümet içerisinde ekonomi kontrol noktasının baş
ka bir noktaya kayması kaçınılmaz hale gelir. Mese
leyi basitleştirmeme müsaade ederseniz, bu geçmiş 
dönemde Maliye Bakanlığı bir bütçe bakanlığı ola
rak görev yapmıştır. Bu yetersizdir. Bunu, bu yö
netimi Ekonomi Bakanlığına doğru götürmek ihtiyacı 
ortadadır. 

Bir başka konuyu dikkatinize sunuyorum. Devlet 
yönetiminde tartışmasız büyük bir savurganlık söz 
konusudur. Savurganlığın iki ana kaynağı vardır. 

Biri, uygulanan personel politikasıdır. Sağlıksız, 
gereksiz bir kadro israfı vardır ve disiplin altına da 
alınamamaktadır. 

Bir diğer kaynakta, KİT'lerdeki israflardır. Çeşitli 
nedenleri var; ama israf büyüktür, önemlidir. KİT'ler 
verimsizdir, başarısızdır. Hükümet bunların üzerine 
ne kadar çabuk ve derli toplu eğile bilirse verim o de
rece büyük olacaktır. 

Personel konusu üzerinde biraz daha durmak is
tiyorum. Personel statüsü yeniden ele alınmalıdır. 
Hükümet içindeki Personel Dairesi katkı yapacak, 
daha sorumlu bir hale getirilmelidir. Yeniden kadro 
kanunu çıkarmak, hem yasal bir zorunluluktur hem 
de Devlet israfını önleyecek bir baraj kurulmasıdır. 
Kadro şişmeleriyle istihdam sağlamak yanlıştır. Sağ
lıksız ve kısa vadeli bir politikadır. Buna son veril
melidir; hatta Bütçe Kanununa şimdilik şöyle bir hü
küm ilâve edilebilir. «Her ne sebeple olursa olsun, 
boşalmış olan kadrolar iptal edilmiş sayılır.» Bunu 
öneriyorum, teknik bir sakıncası yoksa, Bütçe Kanu
nuna bu hüküm ilâve edilmelidir. 

Böylece son senelerde senede ortalama 40 - 50 
bin artan kadrolar biraz hafiflemiş olacaktır. Devlet 
kadrolarının çok fazla büyümüş olduğunu Bütçenin 
tümü üzerinde dikkatinize sunmuştuk. 

Yine burada Bütçe Kanununun taşıdığı anayasal 
problemlerin düzeltilmesinin zorunluluğu üzerinde 
duruyorum. Bu bağışlanamaz bir kusurdur. Bütçe 
Kanununda iki tane önemli anayasal sorun vardır. 
Bunları önümüzdeki sene görmek istemediğimizi tek
rar dikkatinize sunuyorum. 
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Bir başka konu; temel mal ve hizmet kavramına 
ve Bütçe uygulamasına evvelâ Maliye Bakanlığı say-
gıiı olmalıdır. Bir hizmet veya mal, temel mal veya 
hizmet kavram kararım almışsa, bunu hükümet cid
diyeti içerisinde uygulamalıyız. Hükümetler ya bu 
müdahaleden kaçınmalı ya da bu müdahalenin gere
ğini yerine getirmelidir. Zararları bütçeye koyarak 
zamanında ödemelidir. Geçmiş İki yılda bu temel mal 
ve hizmet kavramına saygı duyulmaması veya gere
ğinin yapılmaması yüzünden, TKİ, ulaştırma sektö
rü, SEKA, azot akaryakıt, gübre gibi konularda bü
yük zararlar olmuştur, büyük ödeme tıkanıklıkları 
olmuştur. 

Bunlara mümkün olduğu kadar imkân vermemek 
gerek. Hükümet açısından kaçınılmaz bir siyasal ter
cih zorunluluğu varsa, karşılığını bütçeye koyarsınız. 

Küçük bir örnek vermek istiyorum. Bugün TKİ' 
nin sattığı kömürlerin tonu 270 lira, piyasada rayiç 
bedel 1 500 - 1 800 lira. Devlet yeter derecede kö
mür üretemiyor, satamıyor. Tüketiciler özel sektör
den de kömür almak zorunda kalıyorlar. Bu fiyat 270 
lira olacağına, 300 - 400 lira olsa, zarar karşılansa, 
daha verimli çalışma sağlansa bizce daha doğru olur. 

Bugün enflasyon sayesinde paranın da değeri kal
madı, hatta fiyatın da değeri kalmadı. Fiyattan daha 
önemli olan kamu sektörünün mal ve hizmet ürete-
bilmesidir. 

Üçüncü Plan döneminden bazı nakdi göstergeleri 
ve bazı sayıları dikkatinize sunuyorum. 

İkinci Plan dönemiyle Üçüncü Plan dönemini bir
kaç sayı ile mukayese etmek istiyorum. 

Nakdi göstergelerde yüzde artışları : 

İkinci Plan Üçüncü Plan 
(1968-1972) (1973-1977) 

Emisyon ortalaması 
Para arzı 
Merkez Bankası Kredisi 
Merkez Bankası Kamu 
Kredisi nispetleri 
Genel Banka kredileri 

% 15 
% 18 
% 17 

% 21 
% 19 

% 30 
% 28 
% 50 

% 5.1 
% 30 

İki plan arasında göstergelerdeki ortalama farkları 
dikkatinize sunuyorum; yoruma da gerek olduğunu 
sanmıyorum. Sadece Maliye Bakanlığının bilgisine 
sunuyorum, belki kendileri Plamn tespit ettiği rakam
ları henüz görememişlerdir. 

Bir de enflasyon rakamlarını arz etmek istiyo
rum : 
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İkinci planda beş yıl ortalaması yüzde lO'dur. enf
lasyonun (1968 -1972) 1970'e kadar önemli bir istik
rar var; yüzde 3,2 - 7,2 - 6,7 gibi. 1970'ten sonra istik
rar önemli bir şekilde bozulmuş : 1971'de yüzde 16; 
1972'de yüzde 18; 1973'te yüzde 20; 1974'te yüzde 29; 
Î975'te yüzde 10; 1976'da yüzde 15, 1977'de yüzde 24. 

Şimdi, İkinci Plan döneminde ortalama yüzde 10, 
Üçüncü Plan döneminde ortalama yüzde 20. 

Geçinme endekslerini not ettim, arz etmeye gerek 
görmüyorum; yoruma da gerek görmüyorum. 

Başka sayısal göstergeleri, sadece Maliye Bakanlı
ğının sorumluluğunu tespit açısından kısaca arz edi
yorum. 

Yatırımlar ve toplam tüketim oranları : (Gayrı 
safi milli hasılaya göre) 

Toplam yatırımlar : İkinci Planda hedef yüzde 
23,5; tahakkuk eden yüzde 17'den küçük. 

Üçüncü Planda, toplam yüzde 24,7; gerçekleşen 
(Harcama açısından) yüzde 24,1. Oldukça iyi görünü
yor. 

Toplam tüketim : Hedef yüzde 78'de tutulması 
lâzım; yüzde 83"e ulaşmış İkinci Planda. 

Üçüncü Plan Döneminde yüzde 76'da tutulması 
öngörülmüş; yüzde 82'ye varmış. Yoruma gerek gör
müyorum. 

Gayri safi milli hâsıla içindeki sabit sermaye ya
tırımlarını karşılamak istiyorum: Burada, sabit ser
maye yatırımları; Üçüncü Plan döneminde hedef yüz
de 22; gerçekleşme yüzde 20.3. 

İç kaynaklar : Hedef yüzde 21; gerçekleşme yüz
de 16,5. İç kaynaklar hiç işîetiîememlş. 

Dış kaynaklar : Hedef yüzde 1; oluşan yüzde 3,4. 
Burayı özellikle tekrar etmek istiyorum. Yatırımların 
dış kaynaklara bağlılığını gösteriyor, yoruma gerek 
görmüyorum, uzman arkadaşlar takdir ederler. Dış 
kaynaklar : Hedef yüzde l'den küçük; oluşan yüz
de 4. 

Dış ticaret açığı konusunu dikkatinize sunmaya 
gerek görmüyorum. Açıklar, diziler önümde. Gittikçe 
büyüyen, seneler büyüdükçe olumsuzlaşan bir rakam 
dizisi teşekkül etmiştir. Burada Devletin, ciddi, olum
suz, yanlış bir ısrarlı uygulaması olmuştur. Geçmiş 
ekonominin belki de en yanlış, fakat en fanatik ola
rak savunulan bir hatası vardır burada. Geçmişe ait 
olduğu için üzerinde durmuyorum. Burada, geçen 
sonbaharda MC döneminde alman istikrar tedbirleri
nin yetersizliği açıktır. Özellikle kur uygulaması, alı
nan yüzde 10'luk kur ayarlaması veya devalüasyon 
tedbiri boşa gitmiştir, etkisiz olmuştur, katkısız ol-

ı muştur. Ne işçi gelirleri artmıştır ne de bu tıkanıklık 
giderilmiştir. Bu noktaya gelindikten sonra, devalüas
yon kaçınılmaz haldeydi. Gönül isterdi ki, o gün der
ili - toplu istikrar tedbirleri bir bütünlük içerisinde uy
gulanabilsin. Bu ihtiyaç ortadadır; beklemektedir. Da
ha geç kalınmamasmı temenni ediyorum. 

I Sayın arkadaşlarım; 
İki küçük konuya daha değinmek istiyorum. Hü

kümet ve çeşitli Hükümet birimleri, kamuoyu aydın
latmasına yeterli önemi vermelidirler. Kamuoyu, eko
nomik illetleri, rahatsızlıkları, nedenlerini bilmelidir. 
Sanayileşen, kalkınan toplumun dikkati, ekonomik 
sorunlarda toplanmalıdır. Bu çok tabiidir; halk des
teği ancak böyle sağlanabilir. TRT'deki gündemler, 
Hükümetin gündemleri, Parlamento ve hatta basında
ki gündemler, ekonomik ve sosyal sorunlara kaydırıl
malıdır. Büyüyen, kalkman, sanayileşen toplumun ta
bii gereksinmeleri budur. Eksilt nedir, fazla nedir, ih-

I tiyaç nedir, çözümdeki tercihler nedir; kamuoyu 
önünde tartışılmalı ve kamuoyu desteği sağlanmah-

j dır. Kamuoyu bilmelidir ki, Türk toplumunun içinde 
bulunduğu vergi yapısı son derece çarpık durumdadır 
ve bu vergi yapısı üzerine her hükümet, hangi hükü
met olursa olsun acil olarak eğilmek ve çözüm bul
mak zorundadır, ama bu kamuoyunun arkasında olu
şan kararlarla sağlıkla teşekkül edemez. Alman eko
nomik kararlar, oluşacak ekonomik kararlar, kamuo
yu önünde oluşturulmalıdır. 

Şimdi de son olarak kısaca vergi düzeni ve ge
reklerini tekrar işaretlemek istiyorum. Grupumuzun 
bu konudaki çabaları, duyarlılığı hepinizce bilinmek
tedir. Senelerden beri hiç kimse bu konuyu kürsülere 
getirmese, benim Grupum ve benim arkadaşlarım bu 
konudaki katkılarını sürdüregeimektedirîer. Halka da 
bu konular ısrarla duyurulmalıdır. Sosyal anarşinin 
kaynağı, gelir yapısının bozulmuşluğudur. Enflasyo
nun kaynağı da bir ölçüde budur. Kaynak yetersizli
ğinin nedeni de budur. Şimdiye kadar ne yapıldı?.. 
Hiç. Sadece enflasyon gelirleriyle yükselen kaynak
larla iktifa edildi. Senelerden beri Katma Değer Ver
gisiyle oyalanıldı ve hâlâ ayağa kaldırılmadı. Bunun 
yerine Gider Vergisi genişletilebilseydi sonuç daha 
farklı olurdu ve bugün Türk gelir yapısı, gelir dağı
lımının çarpıklığı bu ölçüde teşekkül edemezdi. Ver
gi tatbikatında otomasyondan tam anlamıyla faydaJa-
mlamadı. Servet beyanım etkisiz hale getirmek mari
fet sanîîdı. Beyan sistemi ve açıklamalardan da yeter 
ölçüde faydalanılmadı. Vergi tedbirleri, Plan ve Yıl-

I Iık Programlarda aynen tekrarlanır hale geldi; hiç uy-
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guîama görmedi Gelir düzenin yapısı iyileştirilmeli 
ve vergi yapısı değiştirilmelidir. Gelir yapısını değiş
tirmenin en etkin çaresi, vergi politikası olduğu ka
çınılmazdır. 

Tarifeler, göstergeler, istisnalar hızla değişmeli, 
bunların beyan edilmiş olmasından memnuniyet du
yuyoruz-

Vergi düzeni tam manasıyla altüst edilmelidir. Bu
ttun başka çözümü yoktur. Bunu beklemekteyiz. As-
İbnda bu çarpık gelir düzeninin, bu sosyal anarşinin 
sorumlusu Maliye Bakanlığıdır. Kişileri, gayri meşru 
servetlere garkeden, Maliye Bakanlığının bürokrasisi-
dir. Ben bunu ısrarla vurguluyorum. Maliye Bakanlı
ğı bürokrasisi, ağırlığını bu meselelere ısrarla koyma
mışlardır. Politikacılara yeter derecede müşavirlik 
edememişlerdir. 

1978 Bütçesinde büyük ekonomik değişiklikler ol
ması lazım geldiğinin bilinci içerisinde, Bakanlığa, 
Bakanlığın seçkin görevlilerine basanlar diliyorum, 
destek olmaya hazır olduğumuzu ifade etmeye gerek 
görmüyorum. Saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyo
rum, Grup adına hepinizi selamlıyorum. 

Sağolunuz. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Demir Yüce, Adalet 

Partisi Grupu adına... Sayın Demir Yüce?.. Yoklar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hü

seyin Atmaca, buyurunuz efendim. 
CHP GRUPU ADINA HÜSEYÎN ATMACA 

(Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
CHP Grupu adına, 1978 Devlet Konsolide Bütçe

sinin Maliye ve gelir bölümüne ilişkin görüşlerimizi 
sunarken, hepinizi Grupum adına saygılarımla selam
larım. 

Burada, hemen belirteyim ki, müzakere konusu 
edilen bütçe, hepimizin bildiği nedenlerle, bütçeyi 
meclislerimize sevkeden hükümetin, tasarının müzake
resine başlamadan düşürülmesi ve yeni hükümetin, 
yeni bütçe tasarısı hazırlamak için gerekli zamanı bu
lamaması sonucunda, mevcut tasarıyı müzakere konu
su yapmasından ötürü, bu yıl, ilginç bir durum ortaya 
çıkmıştır. Bu bütçenin ikinci ilginç yanı, bir progra
ma dayanmadan cephe iktidarı tarafından meclislere 
sevkedilmif olmasıdır. 

Bütçe tasarısını sevkedenler yasal görevlerini sav
saklayarak uzun zaman geçmesine rağmen kalkınma 
programım zamanında yapmamışlar veya yapamamış
lardır. Bu yasal sorumluluğu taşıyanların umursamaz
lığı dikkat çekicidir. Bunu Devlet anlayışıyla, hatta 
ciddi bir hükümet olma anlayışıyla bagdaşdırmak 
mümkün değildir. 

Diğer taraftan kendi İmzalarıyla benimsedikleri ve 
meclislere sevkettikleri tasarıya muhalefet etmek ona 
re ı cyu vermek gibi garip bir durumla da karşı - kar
şıyıdırlar. Evvela gerekçe raporu ve ekonomik rapor
da öne sürülen tahmin ve politik tercihler üzerinde 
görüşlerimizi arz etmek suretiyle Bütçenin eleştirisine 
başîıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 
Cephe Hükümeti tarafından 1978 Bütçelinin temci 

verileri olarak yayınlanıp dağıtılan gerekçe raporun
da, konsolide Devlet bütçesinin 260 milyarlık gidere 
karşılık 240 miiîyarhk bir gelirler tablosu ile karşımı
za getirildiğini görmekteyiz. Aslında, hem gider hem 
gelir bütçelerinin ekonomimizin içinde bulunduğu bu
nalımlı tabloyu yansıtmadığı bir gerçektir. Bunun ne
denlerine inmeden önce, cephe hükümetlinin siyasal 
tercihi olarak uygulamaya konulan kapitalist ekono-
mTnin son yıllarda halkımızı ve ülkemizi nasıl bir if
las bataklığına ittiğine işaret etmek isteriz. 

Türkiye'de sanayi, hizmetler ve ticaret kesimle
rinde üretim tam bir durgunluğa sevkedllmişiir. Plan 
hedeflerinin gerçekleşmes'ni bir yana bırakınız, bütçe 
raporlarında belirtilen tahminlerin bile çok gerisinde 
kalınmıştır. 

Sanayideki bunalım ve üretim azlığı nedeniyle pi
yasa ekonomimizi karaborsa, vurgun ve istifçilik ku
rallarına göre işletildiği için elimizdeki Bütçe gerek
çesine alman sayılar, büyük çapta, askıda kalmış, var
sayımlar olarak kabul edilmelidir. 

Geçen yıl, Konsolide Devlet gelirlerinin 180 mil
yar, 530 milyon olarak tahmin edildiğini görüyoruz. 
Gene yapılan tahminlere göre, 172 milyar 470 milyo
nunun tahsil edileceği iddia edilmiştir. 1978'de 260 
milyar olarak teklif edilen gider bütçesinin 240,7 mil* 
yarının genel bütçe gelirleriyle, 15.5 milyanmn iç is
tikrazla, 3,8 milyarının katma bütçe gelirleriyle karşı
lanacağı öngörülmüştür. Bir önceki Konsolide Devlet 
Bütçesinin gider bölümü 225.8 milyar olarak bağlan
dığı halde, cephe hükümetince yürürlüğe konulan ka
rarnamelerle memur ve emeklilerle öteki istihkak sa« 
kiplerine ödenen yakacak yardımları, yaşlı vatandaş* 
lara bağlanan aylıklar, yılı içinde Milli Savunma öte 
ki Bakanlıkların talep ettikleri kadroların ödene'; 
karşılıktan ve hayali temel atmalar için verilen öde
nekler nedeniyle, 1977 bütçesi büyük açıklarla kapan
mıştır. Merkez Bankasına başvurularak harcama yap
mak, kuşkusuz, yeni gelir kaynaklan aramak ve bu
nun yasal dayanaklarını bulmaktan daha kolay oldu
ğu için, Türkiye, dünyanın enflasyon hızı en yüksek 
ülkelerden birisi haline getirilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
1974'lerde, dünya enerji bunalımının sonucu ola

rak bütün dünyada pahahlanan temel ithal mallarının 
fiyatlarındaki artışlarım görmezlikten gelerek o za
manki Sayın Ecevit Hükümetinin % 2ö'ye b:Je var
mayan enflasyon hızını dillerine dolayanlar ve en 
sert biçimde eleştirenler, şimdi, Türkiye'yi % 50'nin 
üstünde bir enflasyon baskısının altında ezmektedir
ler. 

Değerli arkadaşlarım; 

Kalkınmanın birinci koşulu güçlü ekonomik yapı
ya sahip olmaktır. Sağlıklı bir ekonomide ancak sos-
ya? ve siyasal istikrarla sağlanır. 

Bir ülkede siyasi istikrar sağlanmadıkça, ekono
mik istikrardan söz edilemez. Türk ekonomisinin yıl
lardır büyük bunalımlar geçirmesinin nedeni, Sayın 
Demirci Başkanlığındaki Cephe Hükümetlerinin tu
tarsız uyumsuz hükümet etme anlayışlarından ileri 
gelmektedir. 

Cephe Hükümetleri, toplumumuzu her yönden ta
rihimizin en ağır bunalımları içine sürüklemişlerdir. 
Tarihin hiç bir devrinde devlet Hazinesi bu kadar so
rumsuzca harcanmamış, yağma edilmemiştir. 

Cumhuriyet tarihinde, Türk Hazinesinin 70 sente 
muhtaç duruma düşürüldüğü görülmemiştir. 

Tarihin hiçbir devrinde Türk Devletinin saygınlı
ğı bu kadar sarsılmamıştır. 

Değerli arkadaşlar; 
Siyasal, ekonomik ve toplumsal bunalımın doruk 

noktasına getirildiği bir dönemde, Sayın Ecevit Başba
kanlığında kurulan Cumhuriyet Hükümeti devraldığı 
bu büyük yıkıntıyı onarmakla işe başlamıştır. 

Umutların umutsuzluğa, 
Bansın iç savaşa, güvenin güvensizliğe dönüştü

ğü, 
Hazinenin yağmalandığı, 
Demokrasinin yczlaştırıidığı bir dönemden geçe

rek bugüne ulaştık. 
Bugün, anarşi can çekişme dönemine girmiş olma-

s;na rağmen, devam ediyorsa, 
Döviz darboğazı tam anlamıyla açılamamışsa, pi

yasa istikrarsızlığı ve karaborsa önlenememişçe, 
Bunun nedeni mirasın çok büyük ve kokuşmuş 

halde bulunmasından ileri gelmektedir. 
Cumhuriyet Hükümeti ülkemizin içinde bulunduğu 

siyasal, toplumsal ve ekonomik çıkmazlarım bütün 
engellemelere rağmen en kısa zamanda çözecek ve 
ulusumuzu esenliğe kavuşturacaktır. 
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Tarih önünde sorumlu ve yea'k düşenlerin dev
rettiği, iflas etmiş, kaynakları kuruiulnıuş, borç bata
ğına saplanmış Türk maliyesinin düzlüğe çıkarılaca
ğına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar; 
Gelir bütçesiyle ilgili olarak görüşlerimizi de özet

lemek isterim : 
Cephe iktidarı, kapitalizmin ikinci aşamasında 

başka ülkelerde görülen bir oyunu tekrarlayarak, 
Devletin bütçesi yapılırken, gelir tahminlerini düşük 
tutma, gerçekleşme oranının yüksek gösterme eğili
minden kurtulamamıştır. 

tik bakışta, vergi gelirlerindeki tahsilatın daha 
yüksek oranda gerçekleştiği izlemişi vermek için gi
rişilen bu hareket, aslında, kapitalizmin en büyük kıs
kacı olan enflasyonun tahribatını gizlemenin bir ara
cı olarak kullanılmıştır. 

Devletin gelir bütçesini oluşturan vergi kaynakla
rının nasıl çarpıtıldığı, hangi sınıf ve sosyal grupla
rın ezilip, kimlerin vergi kaçırdığını tartışma dışında 
tutmak için başvurulan bu bütçe tekniği, uzun yıllar
dır cephe hükümetlerince ve ondan evvel AP iktidar-
larmca kullamlagelmiştir. 

Bu söylediklerimizi, somuta indirgeyerek bazı ger
çekleri vurgulamak isteriz: 

1977'de Devletin gelir bütçesine normal kaynak
lardan 188 milyar liranın gireceği tahmin edilmiş, 177 
milyarının tahsil edilebileceği bu yılın raporunda be
lirtilmiştir. Aslında, gerçekleşme oranı bunun üstün
de olacaktır. Yani, 177 milyar değil, 188 milyarı bile 
aşacaktır. Çünkü, 1977 bütçesinin hazırlanma döne
minden sonra, ülkemizde Cephe İktidarı tarafından 
uygulanan ekonomik ve mali politika, mal ve hizmet
lerin fiyatlarını ortalama % 100 artırmıştır. Buna 
bağlı olarak alınan vergi kalemlerindeki rakamlarda 
da kesinlikle şişmeler olması gerekir. 

Özellikle raporun IH/8 nci tablosunda gösterilen, 
mallardan, hizmetlerden, dış ticaretten alman vergi 
kalemlerinde, vergi konusu olan; örneğin; akaryakıt, 
tekel maddeleri, işletme, PTT hizmetleri, ithalde alı
nan istihsal kalemlerinde Cephe Hükümetince yapı
lan zamların gelir kaynağını artırması beklenmelidir. 
1977 yılı içinde, vergi yasaları konmadığı, sadece 
mevcut vergi çeşitlerinde, ekonominin normal şişkin
liğinden beklenen artışlarla yetinildiği var saydırsa, 
kamu kesimi ücretlerinin fiyatlarındaki artışa paralel 
olarak, sanayinin ve ticari hizmetlerin öteki sektör
lerdeki fiyatlarındaki yükselmelerinden ötürü bütçe
nin başlangıç rakamlarının aşılması normaldir. Bu 
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bir enflasyon vergisidir. Kapitalist ekonomilerin özel
liklerinden birisi, işte bu enflasyon vergisine dayan
masıdır. Ne var ki, enflasyonun faturasını gerçek ver
gi mükellefleri değil, dar gelirli, ücretli emek kesim; 
ödemektedir, Cephe hükümetlerinin yıllardır uygula
dığı ekonomik politika işte bunun için iflâs etmiştir, 
bunun için halkın ve dar gelirlinin ezilmesine neden 
olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi bununla ilgili bir örnek üzerinde durmak is
tiyorum: 

İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan bir 
araştırma, son günlerde, Türkiye'de pek çok gerçeği 
sayılarla hepimizin gözleri önüne serecek çarpıcıhk-
tadır. 

Aslında, Türkiye'de sanayi kesimiyle, ticaret ve 
toprak burjuvazisi arasındaki çıkar çelişkisinin bir 
belgesi olacak nitelikteki bu araştırmanın verilerini 
demokratik solcu bakış açısından yorumlamaya ge
rek bile kalmamaktadır. Bu araştırmacılar kendi ara
larında bu konuyu yeterince açık ve çarpıcı bir biçim
de sergilemişlerdir. 

Bu söz konusu rapora göre, vergisini bordrosun
dan kesip peşin olarak aldığımız, işçi ve memurlar 
dışında kalan ücret grupları denilen serbest meslek 
erbabından, doktorlar, avukatlar, mühendisler esnaf
larla, beyannameli mükellef olan tüccarlar, mütaahhit-
ler ve işletme sahiplerinin miktarı 1,5 milyon kadar
dır. Buna tarım kesimi dahil değildir. Bunların, 1975 
yılında elde ettikleri kâr, faiz, rant belirleri 155.5 mil
yar liradır. Yani, ekonomimizin bu kesimine giren
lerin kişi başına düşen gelirleri mevcut yasalara gö
re ortalama 108 425 liradır. Mevcut vergi yasaları 
gereğince bunlar vergilendirilip, tahsil olanağı bulun
saydı kişi başına 39 430 lira gelir vergisi ödemesi ge
rekecekti. Toplam olarak bunlar 56 574 000 000 Ura 
gelir vergisi ödemesi gerekirken, bu kadar vergi öde
memişler, bunların 1975 yılında ödedikleri vergi 
toplamı 10 milyar liradan ibaret kalmıştır. 

Bu demektir ki, ticaret, serbest meslek ve bordro 
dışı gelir sahiplerinden Devletin 1975 yılı içinde 
yoksun bırakıldığı gelir miktarı 46 milyar lirayı aş
maktadır. 

Biı de, ulusal gelirin % 30'unu oluşturan tarım kesi
minde, vergi yükümlüsü olup da vergi ödemeyenleri he
saplarsak, Devletin o yıl içinde 68 milyar liradan mah
rum edildiğini görüyoruz. 

İlginç olan şudur; 1975'te Devletin Konsolide Ge
lir Bütçesinde, vergi gelirlerinden tahsilatı 88 milyar 
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lira civarında olmuştur. Kısacası Devlet, vergi re
zervlerinin % 40'dan fazlasının kaçırılmasına göz yu
mulmuşun'. 

Bu durumda kapitalist siyasal iktidarlar Devlet 
giderlerini karşılayabilmek için, verki kaçakçılığım 
görmezlikten gelerek başka kolay tahsil edilebilecek 
kaynaklar arama durumunda kalmışlardır. Bu kay
naklar da görüldüğü gibi emekçilere, işçi ve memur
lara yüklenerek karşılanmıştır. 

Bunun açık kanıtını şu tablo gözler önüne sermek
tedir: 

İşçi ve memurlar 1975 yılında milli gelirden % 32 
pay alırken, gelir vergisinin % 64'ünü karşılamışlar
dır. Sermaye ve ticaret burjuvazisi ile, serbest meslek 
sahipleri millî gelirin % 47'sini almakta, buna kar
şılık gelir vergisinin % 35» ine ortak olmaktadırlar. 

Tarım ve toprak zenginleri ise; milli gelirin 
% 21'ini almışlar, gelir vergisinin sadece % l'inin 
biraz üstünde vergiye iştirak etmişlerdir. 

Demek oluyor ki, Türkiye'de vergiyi en çok öde
yen, milli gelirden en az pay alan emekçi halk kitle
leridir. Bunların içinde kamu görevlilerinin durumu 
ayrı bir özellik göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Katsayı yükselmeleri ve terfiler nedeniyle me

murların eline geçen ile bürüt olarak gösterilen ay
lıkların vergilendirilmesi gerçekten, en büyük sosyal 
adaletsizlik örneklerinden birisini oluşturmaktadır. Ver
gi dilimindeki pozisyonun değişmesi nedeniyle, aylığı 
yükselen bir memur daha fazla vergi ödemek duru
munda kaldığı için, Devlet bir eliyle verdiğinin yarı
şım öbür eliyle geri almaktadır. 

İş bununla da kalmamaktadır. Maaşlara ya da 
ücretlere yapılan zamdan daha fazlası, bunu gerekçe 
gösteren tüketim malı ve hizmet üreticileri ve satıcıla
rı tarafından geri alınmaktadır. Böylece memur ya da 
işçi terfi ettiğini sanırken, eskisinden daha düşük bir 
satın alma gücüne sahip olmaya zorlanmaktadır. 

Bugün, net 4 bin lira aylık alan bir memurun öde
diği gelir vergisi oranı % 40'tır. 8 bin lira maaş ve
ya ücret alan bir başkasının vergi oran ise, % 50'ye 
yaklaşmaktadır. Yani, yılda 96 bin liralık satmalına 
gücü olan bir memurun verdiği vergi 50 bin liraya 
yakındır. Oysa, biraz önce örneklediğimiz ticaret, 
tarım ve serbest meslek mensuplarının, ortalama 108 
bin liralık gelirlerinden, eğer gönülleri isterlerse vere
ceği vergi 39 bin liradır. Gerçekte ise, Devletin bu 
kesimlerden alabildiği vergi, vermesi gerekenin °/0 22 
dolaylarındadır, 
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Bir başka araştırmaya bakarsak: 
1975 yılında elde edilen gelir vergisinin % 63,2' 

sini ücretliler ödemiş, aynı yılda ticari kazanç elde 
edenler % 26,5'ini tarımsal kazanç ekle edenler % 
1,4'nü, serbest meslek sahipleri % 1,8'ini, taşınmaz 
mal sahipleri % 2'sini, taşınır mal sahipleri ise, 
% 0,6 oranında vergi ödemişlerdir. 

Kapitalist ekonomi düzenine sıkı sıkı bağh olan 
iktidarlar döneminde GeMr Vergisi oranları ücretli
ler aleyhine daha büyük gelişme göstermiştir. Özet
lersek Gelir Vergisinin % 68'ine yakınını ödeyen
ler, yalnızca elleri, kolları, kafalarıyla belirli bir 
kazanç sağlayanlardır. 

Bu gerçekler göstermektedir ki, Türkiye'de çuval 
dolusu kolay ve zahmetsiz para kazananların devlet 
giderlerine katkısı sınırlı kalmaktadır. 

Ülkemizde, bozuk düzenden yararlanılarak az 
vergi ödemenin pek çok yolu bulunmuştur. Bu iş
ler için uzmanlık büroları kurulmuştur. Maliyemiz
de beyanname veren vergi yükümlüKilerini dahi ye
terince denetim altında tutamamaktadırlar. Bir araş
tırmaya göre, beyanname veren vergi yükümlüleri
nin ancak % 95'ten fazlası denetim dışında kalmak
tadır. Özellikle, Cephe hükümetlerinin yandaşları
nı korumak için, denetim yapan vergi kontrol gö
revlileri üstündeki baskısı, denetimi çıkmaza sok
muştur. 

Cephe yandaşlarının vergi kontrolünü yapan Ma
liye memurlarının sürülmesi, kıyılması, bu yüzden 
mesleklerinden olmaları geçmişte basınımızın başlıca 
eleştiri konusu haline gelmişti. 

Vergi kaçakçılığının dışında istisna ve muaflıklar 
nedeniyle 1976 yılındaki vergi kaybı bir araştırma
ya göre, 17 milyar lira hesaplanmıştır ki, bu 1976 
yılı devlet gelirlerinin % 13,5 oranını tutmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım: 
Bütün bu çarpıcı, düşündürücü rakamlar Türki

ye'de vergi sisteminin A'dan Z'ye kadar bozuk ol
duğunu kanıtlamaktadır. Türkiye'deki bu bozuk dü
zende yakalanan vergi vermekte, kaçan kurtulmak
tadır. 

Yeni hükümetimizin bu vergi düzenine bir çeki 
düzen vereceği inancındayız. Sayın Müezzinoğlu'nun 
ekonomimiz için aldığı ciddi ve gerçekçi önlemleri 
ve cesur girişimlerini olumlu adımlar olarak karşı
lıyoruz. 

Sayın Müezzinoğlu'nun özellikle I M F gerçeğini 
görmekle beraber, Türk ekonomisinde alınacak ön
lemlere IMF'yi veya başka devletleri karıştırmama 
kararlılığım takdirle karşılıyoruz. 

I Değerli arkadaşlarım; 
İvedi ekonomik sorunların başmda döviz darbo

ğazı gelmektedir. Bir yıldır bekleyen transferler, 
Türk sanayinin çarklarım durdurmuştur. Milli Sa
vunma gereksinmelerini bile güç koşullarla karşıhya-
bilmekteyiz. 

Döviz darboğazı nedeniyle işsizlik, pahalılık, 
karaborsa, büyük sorun halinde gündemin birinci 
sırasında beklemektedir. Bu yüzden ihracatımızda 
durmuştur. 

Bütün bu güç koşullara rağmen, hükümetimizin 
geçmiş cephe döneminde olduğu gibi (döviz bedeli 
ve faizi ne olursa olsun) anlayışıyla fırsatçı dış kay
naklara teslimiyet içinde olmayacağına güveniyoruz. 

Daha şimdiden Hükümetin uyumlu ve tutarlı tu
tumu Sayın Müezzinoğlu'nun kararlılığı IMF'ye ve 
yabancı kaynaklara güven vermiş görmünmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Oy tuzağı olarak kullanılan hayalci bir sanayi po

litikası, savurganlığa dayanan harcamalar, hesapsız -
kitapsız vurgunlar dönemi geride kalmıştır. 

Cephe Hükümetinin iç ve dış borç olarak dev
rettiği milyarların tasfiyesi ve döviz darboğazının 
yarattığı yokluklar giderilmeye çalışılmaktadır. 

İmparatorluk döneminde Duyun-u Umumiye 
borçlarının ödenmesi için Devletin gelir kaynakları
na el atılmıştı. Cephe devrinde ise, sorumsuz borç
lanma politikası sonucu ihracatımıza ipotek kon
muştur. 

Bilimsellikten uzak izlenen ekonomik politika 
sonucu büyük bölümü dışa bağımlı sanayimiz döviz 
darboğazı nedeniyle otomobilden jiklet ve gazoz sa
nayiine kadar bugün can çekişir hale getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cephenin bıraktığı kötü miras yalnız borç, yal

nız döviz yokluğu, yalnız anarşiden ibaret değildir. 
Devlete ait işyerleri, fabrikalar partizan yemli

ği haline getirmiştir. Üç yıllık cephe döneminde 330 
bin parti militanı devlet bodrolarına yerleştirilmiştir. 
Fabrikalar ve işyerlerinde üretim yarı - yarıya düş
müştür. 

Örneğin : İskenderun Demir - Çelik, Aliağa, 
İzmir Tuzla tesislerinde kadrolar bir misli artırıldığı 
halde, üretim yarıya düşmüştür. Bu yüzden iki yıl 
evveline kadar tuz ihraç eden ülkemiz, tuz ithal eder 
hale getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
MC İktidarı döneminde meclislerimizin çıkardığı 

sosyal içerikli yasalar dahi, oy oltası olarak kullanıl
mış ve amacından saptırılmıştır. Örneğin : 2022 sa-
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yılı Yasaya göre, yaşlı vatandaşlarımızdan seçim ön
cesi mayıs ayı içinde 95 275;ne aylık bağlandığı hal
de, İkinci Cephenin kuruluşuna rastlayan 1977 ağus
tos ayında bu rakam da 23 528'e düşmüş, ayrıca se
çim öncesi ayhk bağlanan 4 322 vatandaşımızın ay
lığı de iptal edilmiştir. Örneklerini çoğaltabileceğimiz 
bu gibi olayların seçimlere tesir etmek için cephecile-
rin hangi oyunlara başvurduğunu kanıtlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Bütçe dönemiyle Sayın Ecevit Hükümeti eko

nomimizi onarma ve güçlendirme girişimine başla
mıştır. Bu yolda Grupumuz destek olmaya devam 
edecektir. 

Sözlerimi bağlamadan evvel, vergi ve mali konu
larda öncelikle ele alınması gereken sorunları kısaca 
özetlemek isterim. 

Para - kredi politikası halk yararına yeniden dü
zenlenmelidir. Bankalar sanayiinde ve tarımda kal
kınmayı sağlayacak ve üretimi artıracak yönde çalış-
tırılmalıdır. Ekonomik yaşamın temel dayanağı olan 
tarım ve sanayii kesimi kredi sıkıntısından bunalır
ken, ticaret sektörüne Cephe döneminde olduğu gibi 
158 milyar lirayı aşan kredi kullandırma yollan ka
panmalıdır. 

Türk sanayii, Cephe zamanında olduğu gibi (kendi 
dövizini kendin bul) terk edilmişliğinden kurtarılma
lıdır. 

Devlet harcamalarında vurgun ve savurganlık dö
nemi kapanmalıdır. 

Bugün en güçlü ekonomik yapıya, en yüksek dü
zeyde gelire sahip toplumlar bile, başta petrol olmak 
üzere lüks tüketimi öyçülü kullanmaktadırlar. Tür
kiye, ihracatından sağladığı tüm gelirlerini petrol 
ithalatına yatırmaktadır. Büyük sıkıntı buradan gel
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Savurganlıktan vazgeçmedikçe, vergi adaleti sağ

lanmadıkça, vergi kaçırma yolları tıkanmadıkça IMF 
yeşil ışık yaksa da, yabana devletler ve bankalar 
bol kredi verse de, ekonomik çıkmazdan kurtulma 
olanağa yoktur. 

Döviz dar boğazını aşmada ihracatımız kadar dış 
ülkelerde çalışan işçilerimizin de katkısı büyük ola
caktır. Uzun süreden beri Cephe Hükümetleri yurt 
dışındaki işçilerimize yalnız döviz açısından bakmış
tır. Bu bakış açısının sakatlığının bilincine varan 
işçilerimiz, döviz göndermeyi kısmakla karşılık ver
mişlerdi!. Hükümetimizin, yurt dışı işçilerimizin so
runlarına gerekli çözümü getirmek için çalışmaya 
başlamasını olumlu adım olarak karşılıyoruz. 

Hükümetimizin önemle üzerinde duracağı konu
lardan birisi de, hızla yükselen enflasyondan zarar 
gören kesimlerin bu zararlarının azaltılması, geçim 
zorluklarının giderilmesidir. Vergi adaleti sağlaya
cak hakça bir vergi düzeni getirecek yasalar biran 
evvel çıkarılmalıdır. 

Asgari geçim indirimi öncelikle ele alınmalıdır. 

Emekçilerin ve memurların; her kuruşu vergilen
dirilirken, diğer kesimler âdeta diledikleri vergiyi öde
mektedirler. Bu ise, hem Anayasa ilkelerine hem 
de hukuk devleti olmanın koşullarına aykırı düşmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde durulacak önemli konulardan bir diğeri 
de, vatani hizmet aylığı alanlara ödenen ayhklarm 
bugün için gülünç denecek düzeye düşmüş olmasıdır. 
Bağımsız ve özgürlük savaşımızın ve ilk Büyük Mil
let Meclisi kurucularının hatırası olan kimselerin 
unutulmuşluğu üzücüdür. Bunlar içinde 200 lira 
aylık alanlar vardır. Bu normal bir günlük işçi üc
reti bile değildir. Sayıları gittikçe azalan bu vatan
daşlarımızın maaşlarının günün koşullarına göre ayar
lanması kaçınılmaz görev haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Türk ekonomisini çıkmazdan kurtarmak için, 
ivedi alınması gereken yasal ve yönetsel önerilerimizi 
de kısaca arz ederek sözlerime son vereceğim. 

Bugün Türk ekonomisinde gelir dağılımındaki 
eşitsizlik ve vergi adaletsizliği kanayan yara haline 
gelmiştir. 

Tıkanan gelir kaynaklan açılmalı, vergi kaçarma 
yollan tıkanmahdu. 

Vergi Usul Yasası, Finansman Yasası günümüz 
koşullarının gerisinde kalmıştır. Bu yasalar vergi 
kaçağını önleyemediği gibi, adalet ve eşitlik ilkele
riyle de yer yer çelişmektedir. 

Küçük esnafın defter tutma zorunluğu beklenen 
amaca ulaşmamıştır. Bu usul esnaf için külfet, ma
liyeciler için proplemler yaratmaktadır. 

Muhasebeyi - Umumiye ve Artırma Eksiltme ya
saları da miyadım doldurmuşlardır. 2490 sayılı Ya
sa yarardan çok zarar verici hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vergi tahsilatı ve tahakkuku formalitelerden kur

tarılmalı, vatandaşın vergi borcunu ödeyebilmesi için 
zaman kaybı önlenmelidir. Bütün Devlet sektöründe 
büyük zaman kaybına ve israfına yol açan kırtasiye
cilik kaldırılmalıdır. 
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Maliye ve Gelirler Bütçesi hakkındaki görüşleri
mizi böylece özetledikten sonra, Sayın Ecevit Hükü
metinin, geçmişteki karamsarlığı iyimserliğe çevire
ceği inancımızı CHP Grupu olarak bir defa daha 
ifade etmek isteriz. 

Bütün güçlükler, engellere rağmen başarıya ulaşı
lacaktır. 

Cephe Hükümetinin işsizlikte, fiyat artışlarında, 
para değerinin düşmesinde kırdığı dünya rekoru geri
lerde bırakılacaktır. 

Bu umutlarla 1978 yılı Bütçesinin Türk Ulusuna 
mutluluk, esenlik ve ak günler getirmesini diler, he
pinizi saygılarla selamlarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Demir Yüce buyurun 
efendim. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Maliye Bakanlığı Bütçesiyle, Gelir Bütçesinin gö
rüşülmesin» ittihaz ederek Adalet Partisi namına ben 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış olu
yorum, şahsım ve Partim namına hepinizi hürmetle 
selamlıyorum. 

Senatonun 1978 mali yılı Bütçe tasarısıyla ek ve 
cetvelleri üzerindeki çalışmalarının sonuna geldik. Ye
di gündür, gece gündüz devam eden dikkatli incele
meye tabi tuttuğumuz bu Bütçe Kanunu tasarısını 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki münakaşalar, sa
dece bu Bakanlığın bütçesini incelemek şeklinde ce
reyan etmemektedir. Diğer bütçelerde umumiyetle o 
hizmet kesiminin meseleleri incelenmeye tabi tutulur. 
Biraz evvel de arz etmiş olduğum gibi. Maliye Ba
kanlığı Bütçesinde işin gereği de öyle icabettirdiğin-
den dolayı ve gelenek de öyle teessüs etmiş olduğu 
için> Maliye bütçe politikaları ile bunlara bağlı ola
rak ekonomik ve sosyal yapıya ilişkin konular da 
tartışılır. 

Biz de Bütçenin tümü üzerindeki vüsatte olma
makla beraber yine konuyu bütçenin genel görüşme
si şeklinde yapacağız ve münakaşaları ister istemez o 
istikamette olacak. 

Maliye Bakanlığının görevi kamu gelirlerinin tah
sili, Devlet bütçesinin tanzim ve tatbiki, Hazine mua
melelerinin ve kamu kredilerinin yürütülmesi gibi ko
nulan kapsar. Bu konuların her biri ayrı ayrı ve ara
larındaki bağlar itibarıyla ekonomik, sosyal yaşantının 
bütün kesimlerini etkiler. 

Maliye Bakanlığı kamu gelirlerinin yıllık tutarım 
tahmin eder, bu tahminin isabetle yapılmış olup olma
dığını inceler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bundan evvelki iktidarız. Birçok eleştirilere, ten

kitlere muhatabız. Bunlar bizi ikaz edici mahiyette 
olduğu gibi, incitici hitaplar şekline de bürünmekte
dir. İster istemez bu Bütçenin münakaşası, eski Hü
kümetin, eski İktidarın kendini müdafaa etmesi şek-
linede bürünmektedir. 

Benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk Partisi 
hatibinin, hadiselerin görüşle görüşüle, tavazzuh 
kesbetmiş olduğu bir safhada, yeniden savurganlık, 
vurgun edebiyatı, «Memleketi en kötü safhalara it
tiniz, Türk tarihinin şimdiye kadar görmüş olduğu en 
büyük bunalım» gibi ifadelerle, yeniden meseleyi arzu 
edilmeyen bir istikamet içerisinde münakaşaya itmiş 
olması, bizi de ister istemez, hakikaten bir yönüyle 
de kabak tadı vermiş olan konulan tekrarlamak mec
buriyetinde bırakacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Hükümet, Cumhuriyet Hükümetidir. Bu Hü

kümetin her yönüyle başanlı elması en halisane te
mennimizdir. Bu Hükümet başarılı olduğu takdirde, 
bu topraklar üzerinde yaşayan 44 milyon insan mut
lu olacaktır. Bu 44 milyon insanın mutlu olmamasını 
istemek, en evvel insanlık hissiyle bağdaşamaz. Bina
enaleyh, biz sözümüze bu Hükümetin her yönüyle 
başanlı olması temennisiyle giriyoruz. 

Kuruluş şekli ne olursa olsun, uyumu ne şekilde 
münakaşa edilirse edilsin, her zaman Türk tarihinin 
her safhasında bir eleştiri konusu yapılacak olmasına 
rağmen, biz bu Hükümete «Cumhuriyet Hükümeti» 
deyeceğiz ve küçültücü tabirlerden daima kaçınaca
ğız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, bu 

bütçenin tenkidini yaptı, bundan evvelki Hükümete 
bağladı ve bundan evvelki Hükümete bağlamış olma
sını da en acı tabirlerle yererek, âdeta tezyif ederek 
niteledi. Aynı görüş Sayın Başbakanımız, Bülent Ece-
vit'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkam sıfa
tıyla 2 Aralık 1977 günü yapmış olduğu basın toplan
tısında da ifadesini bulmuştu. 

Sayın Bülent Ecevit o basın toplantısında şöyle 
diyor 30 Kasım'da Yüce Meclislere sunulmuş olan, 
1978 yılı Bütçe Kanun Tasansını çeşitli yönlerden 
eleştiriyor ve şunlan ifade etmek istiyorum «Saym 
Maliye Bakanı (Cihat Bilgehan kastediliyor) Türk 
ekonomisini büsbütün daraltacak, yatırımları büsbü-
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tün aksatacak, yoklukları ve pahablığı daha çok ar
tıracak olan 1978 Mali yılı Bütçesinin bu yönlerini 
mazur gösterebilmek için bir derlenme toparlanma 
bütçesidir» diyor 197Ö'de de aynı deyimleri kullan
mışlar idi. Devam ediyor «1977 yılı bütçesi 225 mil
yar liralık idi, 1978 yılı bütçesi 260 milyardır, hiç bir 
mana ifade etmeyecektir, dar ve küçük bir bütçe ol
duğu meydana çıkmaktadır» diyor. 

Bir diğer pasajda ise, «1978 Bütçesi Türkiye kal
kınmasındaki duralamayı sürdüreceği gibi, halkı da 
daha çok yoksulluğa mahkûm eden bir zihniyeti ha
zırlamaktadır» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bu beyan, biraz evvel Cumhuriyet' Halk Partisi 

namına konuşan muhterem arkadaşım Sayın Atmaca 
tarafından da mealen ifadelendirildi. Ama şunu gö
rüyoruz ki, bir sonraki hükümet, bu bütçeyi benimse
miştir. Sayın Maliye Bakanımız, bütçenin açıklanma
sında ve Bütçe ve Plan Komisyonundaki ilk ve son 
konuşmalarında, bunun birtakım zaruri sebeplere is
tinat etmiş olduklarını izah buyurdular. Tabii ki, o 
sebeplerin birçoğu geçerli idi ve belkide yapılması 
icap eden doğru yol idi, ancak meselenin Sayın Bü
lent Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisinin sayın söz
cüsünün izah ettiği niteliklerin dışında da bir ger
çek yönü olduğu anlaşılıyor. 

Bütçe ve Plan Komisyonunda, Maliye Bakanlığı 
Bütçesi konuşulurken, Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Sözcüsü Ali Nejat ölçen, «Biz 1978 Bütçesini 
niçin benimsedik? Biz, 1978 Bütçesini sadece hukuki 
açıdan yasal dayanak açısından benimsemiş değiliz. 
İzin verirseniz bunu biz Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak teknik ve ekonomik dayanaklarım gör
dük ve onun için bu bütçeyi hazırlayan eski iktidarın 
önceki hatalarından ders almış olduğunu tespit ettik 
ve iyi bir bütçe hazırlanmış olduğu kanısına vardık 
da onun için benimsedik» diyor, hem de grupta be
nimsendiğin] ifade ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başka
nı Başbakanımız Bülent Ecevifin beyanları Sayın Hü
seyin Atmaca'nın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu na
mına beyanları ve Ali Nejat ölçen Beyin Bütçe ve 
Plan Komisyonundaki tespitleri fevkalade çelişkilerle 
doludur ve bizler Ali Nejat ölçen Beyin beyanına it-
tiba etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü, fiilen bu bütçe 
yeni hükümet tarafından benimsenmiş, konuşulmak
ta ve şimdi de son safhasına gelmiş olarak Yüce Se
natonun onayım tamamlamak üzere arz edilmektedir. 
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Binaenaleyh, söylenmiş olan bütün beyanlar, Sa
yın Genel Başkan ve Başbakanımız Bülent Ecevitin 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Hüseyin Atma
ca'nın beyanları, hem fiiliyatla ve hem de Ali Nejat 
Ölçen Beyin beyanatıyla muallakta kalmaktadır ve çe
lişkilerle malûldür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu bütçe vesilesiyle ve tabii ki, mütemadiyen te

cavüze uğrayan eski bir iktidar olmamız hasebiyle, 
sosyal hadiselere değinirken kendimizi savunmak mec
buriyetini hissediyor ve maalesef sizlerin vakitlerinizi 
alıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anarşi bugün nasıl Türkiye'nin baş derdi ise, dün 

de baş derdi idi ve bunun ortadan kaldırılması Türk 
MUletini temsil eden yüzde yüze yakın insan grupu-
nun en halisane temennisidir. Birkaç sapık hariç, Tür
kiye'de huzurun gelmesini istemeyecek ve öğrenci olan 
gençlerimizin birbirini kıyasıya öldürmesine göz yu
macak ve tasvip edecek bir inşam tasavvur ermenin 
mümkün olmayacağı kanısındayım. Ancak, bir çeliş
kiyi tespit etmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Beni lütfen yanlış anlamamanızı istirham edece

ğim. Türkiye'de 10 senedir kademe kademe ilerleyen 
bir anarşik ortamın, hemen iktidar olur olmaz bir ay 
içinde, iki ay içerisinde ortadan kalkacağını sanmak 
herhalde fevkalade safdillik olur. Böyle bir iddiada 
bulunmamız da mümkün değildir. Ancak, muhterem 
arkadaşlarım; bir noktayı dikkatlerinize arz etmekten 
kendimi beri kılamıyorum. O da şudur: 

Gensoru önergesi verilmiştir. Mecliste müzakeresi 
yapılmıştır ve bundan evvelki iktidar gensoruyla iti
matsızlık oyu alarak düşürülmüştür. 

Gensoru önergesini veren Cumhuriyet Halk Par
tisinin, gensoru için en mühim unsur olarak kabul 
ettiği husus anarşidir. Gayet tabîiki de haklıdır. 

Altan öymen, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-
kanvekili ve grup sözcüsü olarak şu beyanda bulunu
yor: Batı demokrasilerinden örnek yererek, birçok 
ülkede bir kişinin ölümünün dahi, o ülkedeki hükü
metin istifası için yeterli bir sebep olduğunu ifade et
miş ve Demirel'e istifa etmesi gerektiğini söylemişti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu lafa sarılıyorum zannetmeyiniz. Ama, gensoru 

önergesinin görüşülmesinin Millet Meclisleri kürsüsün
den Tüzük hükmünün tatbiki sadedinde yapılan mü
nakaşasında, günün 24 saat telakki edilmesi veyahut 
21,5 saat telakki edilmesi noktasına iş gelince; o za-
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man bu Hükümetin bir gün daha iktidarda kalması
nın caiz olmayacağı ve iktidar değişikliğinin süratle 
yapılması ve gözleri yaşlı anaların gözyaşlarının 
dinmesini iktidara gelir gelmez bir sihirli değnek zan
netme zihniyetine temas etmek için bunu söylüyorum. 
Yoksa, 10 senede, 1968 Haziranında başlayıp, bugüne 
kadar kademe kademe tırmanan anarşinin bir ayda 
iki ayda bitmeyeceğini ve yeni Hükümeti bu anarşiyi 
niye ortadan kaldırmadın gibi bir itham altında bu
lundurmanın sakim bir yol olacağını bilenlerdeniz. 
ama ben şunu tespit etmek istiyorum ki, hayalin fay
da vermediğinin anlaşılması lazım gelmesinin birta
kım siyasiler tarafından da kabulü gerekir. O halde, 
biz burada bir noktayı tespit etmek istiyoruz; anarşi
nin ortadan kalkmasında teşhis hatasına devam eder
sek anarşi ortadan kalkmaz arkadaşlar. 

Barış, barış diyoruz. Barış, ancak barışı tesis et
mek isteyen insanlar tarafından anarşiye esaslı teşhis 
konulmasıyla mümkündür. Binaenaleyh, ilk günden, 
bu Hükümet gider, ben gelirsem anarşi ortadan kal
kar hayal perestJiği, işte her noktada teşhis hatala
rıyla acaba malûlmüyüz düşüncesine bizi sevk etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Anarşinin teşhisinde birtakım kademeler katettik. 
Kontenjan Grupuna mensup Safa Reisoğlu beyefen
dinin ikame etmiş olduğu şekil bize rehber olacak ni
teliktedir. Milli Birlik Grupu namına konuşan Sayın 
Mucip Ataklı'nın, anarşinin ortadan kaldırılması için 
4 unsuru ikame etmiş olması, bunun faşist temayülle
re set çekmemiz gerektiği, aşırı sol temayüllere set 
çekmemiz gerektiği, dıştaki kaynaklardan beslenen bir
takım menfur hadiselere set çekmemiz gerektiği ve 
birtakım etnik grupların yüksek boyutlara varmış oîan 
bölücülük arazularmın çok yüksek noktalara gelmiş 
o'masını bayan etmesi ve bu 4 noktada Türk Milleti
ni birlik ve beraberlik içerisinde düşünmeye sevk et
mesi inanınız ki, bizlere ve grupuma inşirah vermiş
tir. Onun için, Milli Birlik Grupu namına konuşan 
Ataklı'ya ve Milli Birlik Grupuna ve Kontenjan Gru
puna şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Teşhisin hatalarından biri, Türkiye'de anarşinin 
kökünü sadece ekonomiye raptetmektir. Ekonominin 
iyiliğinden veya kötülüğünden kaynaklanmayan hiç 
bir hadise yoktur; ama sadece ekonomiye raptettiği
niz zaman da büyük hatalar işlersiniz. Eğer Batı Al
manya'da refah bu seviyeye ermişken, 6 bin dolar gay
ri safi milli hasıladan fert pay alırken hâlâ orada bir

takım olaylar oluyorsa, bu olayların sebebini sadece 
kötü ekonomiye raptetmemek gerektiği hususunda bi
ze birtakım fikirler gelmesi lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Mugadişu'da zavallı 80 tane kadın ve çocuğu öl
dürmek pahasına esir alan insanları kurtaranların yap
mış oldukları hareketler lanetlenirken ve Stuttgrat'ta-
ki hapishanede intihar eden Bader Mainhof Çetesinin 
intiharı neticesinde, eğer Karabük'te Adalet Partisi 
İlçe binası, Çelik - İş Sendikası ve Ülkü Ocakları in
tikam kastıyla bombalanıyorsa bu, dünyada ta Kara
bük'e kadar sirayet eden bir harbin mevcut olduğunu 
gösterir. 

Onun için, teşhiste böyle basit birtakım formülle
rin ve laf cambazlıklarının arkasına sığınarak hatalar 
yapmaya kalkarsak bu savaş bitmez, barış teessüs et
mez; ama Türk Halkının bizden istediği artık barıştır 
ve bu barışı muhakkak tesis etmek mecburiyetinde
yiz. Ama, bu barışı tesis etmek bundan evvelki ikti
darları suçlamak, devletten yana olan insanları suçla
mak şeklinde olamaz. Türkiye Cumhuriyetinin düş
manı olan insanları, hangi gruptan olursa olsun lanet
leyebiliyor musunuz ve müşterek bir cephe onların 
karşısında teessüs ettirebiliyor musunuz?. Alnından 
kurşunla vurulan zavallı fakir bekçiye, vurulan zen
gin çocuğu kadar acıyabiliryor musunuz?.. İşte o za
man Türkiye'de barış gelir arkadaşlar. Yok, Malatya' 
da, «Senin şu taşımış olduğun heybenin içerisinde ne 
var» diye soru soran poüsi ve zavallı masum iki ço
cuğun, bebenin evde yetim kalması pahasına bekçiyi 
hiç acımasızca alnından vuran Türkiye düşmanının 
arkasında olursanız bu memlekette barış teessüs ede
mez arkadaşlar; 

Muhterem arkadaşlarım; 

Konu bu; bunu açık kalpîilikle münakaşa etmek 
mecburiyetindeyiz. Eğer açık kalplilikle münakaşa et
mez ve birbirimizi suçlamaya devam edersek, bunun 
altından kimse kalkamaz. Yani istiyor musunuz ki; 
1978 senesinin 5 Ocağından itibaren Hükümet olan 
size, anarşi önlenemedi hatta tırmandı diyerekten si
zin yaptığınız gibi bir zamanlar, «Katil iktidar» mı 
diyelim? Biz bunu demeyeceğiz arkadaşlar. Asla de
meyeceğiz. Çünkü, sizin de kıtali hiçbir zaman arzu 
etmediğinizi adımız gibi bilmekteyiz; ama sizden de, 
«Katil iktidar» naralarını atanların ve onları alkışla
dığınız zaman bir gün size de onu sayfa sayfa fırla
tanların mevcut olduğunu bir gün idrak etmiş olsay
dınız keşke, o zaman bu mesafeye daha kısa zaman
da gelirdik. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Talihsiz kontrgerilla, eğitim enstitüleri tatbikatı, 

dikkat ediniz; sosyal bir patlamaya müncer olacak 
bir hâdisedir. 

Anadolu Ajansının 35 milyon liralık ödeneğini kes-
miş olmanız veyahut kesmeğe mütedair birtakım hu
kuki formüllere tevessül edilmiş olması, bu iktidara 
umut bağlayanları bile hüsrana uğratacak lüzumsuz 
girişimlerdir. 

Devleti işgal ettiğimizden bahsetilmektedir. Devlet 
işgal edilmemiştir. Devleti işgalden kaçınılmasına si
zin de özen göstermenizi bilhassa istirham edeceğiz. 
Hele birinci, yani haziran ayı içerisinde bir ay hükü
met etmiş olan Sayın Bülent Ecevit ve Hükümet men
suplarının Devlet işgalinde acelecilikle ve acemilikle 
göstermiş oldukları çirkin tablo, çirkin tiyatro hâlâ 
gözlerimizin önünden gitmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) İki dakika
nız kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Naîbantoğlu, Grup sözcüsüle-
ri için ayrılan konuşma süresi 30 dakikadır. Siz yanlış 
tespit ediyorsunuz. Ben hepsinin saatini tutuyorum. 
Beyhude müdahale etmeyiniz. Yedi dakika; ben oraya 
işaretledim. Kaldı ki, Danışma Kurulunda Sayın 
Grup Başkanınız vardı. 

Henüz öyle bir şey olmadı; ama şunu da hatırlat
mak isterim. AP Grupuna Başkanların özellikle üç beş 
dakika müsamahası dahi orada kabul edilmiştir. Şim
di öyle bir hal olmadı; ama oradan durmadan saat 
söylüyorsunuz. Daha altı dakikası vardır beyefendi. 

Buyurunuz efendim, devam ediniz. 
AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 

(Devamla) — Sayın NaSbantoğlu, yani söyleyecekleri-
rlmi söyleyemeyeceğim kusura bakma. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe birtakım değişikliklere tabi tutuldu. Bu de

ğişiklikler % 1,7 olarak bir artıranı getirdi. Bu de
ğişikliklerin kâfi olmadığı kanısındayız. Biz Bütçe Ko
misyonunda bilhassa köy kesimine, yani fakir kesi
me daha büyük hizmet götürülmesi için birtakım te
şebbüslerde bulunduk; fakat iktidar kanadı ekseriye
tinden dolayı bunları reddetti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu söylenebilir: Bütçeyi sizin Hükümetiniz getir

mişti, o halde Adalet Partili veyahut muhalefete men
sup senatör ve milletvekillerinin yapmış oldukları bir
takım fazlalaştırma önergelerini neden Hükümetiniz 
bütçesine koyup getirmedi diyebilirsiniz. Bu teamül 

j haline gelmiştir. Nitekim, 1977 Bütçesinde de, Hükü-
! met köy kesimine daha az bir miktar para koymuş ol-
I duğu halde, Bütçe Komisyonunda bu, yanlış hatırla

mıyorsam, 4 milyar liralık bir artırıma tabi tutuldu. 
| Muhterem arkadaşları; 
i Muhtelif konuları arz etmek istiyorum; fakat vak

tim gittikçe daralıyor. Türkiye'de vergi adaleti teessüs 
edememiştir. Bunu muhtelif hatipler bütün teferrua-

I ti ile belirtmişlerdir. Bir ülkede fiyatlar eğer istikrar
lı değilse, o ülkede çıkarılmış olan vergi kanunları 
sosyal adaleti tesis etmekten bir süre sonra uzaklaşır. 
Bu Türkiye'de bizim bir kadersizliğimizdir; ama kal
kman ülkelerde enflasyon kaçınılmaz bir hadisedir. 
Birinci Beş Yıllık Planımız, İkinci Beş Yıllık Planı
mız ve Üçüncü Beş Yıllık Planımız yatırımlardan do
layı.. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, Üç dakikanız 
var efendim. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Peki Sayın Başkanım, bitirmeye gayret 

i 
edeceğim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 

(Devamla) — Yatırımlardan dolayı ve dış ticaret açığı
nı kabullenmekten dolayı bir enfîasyonist baskıyı Sa
yın Karavelioğlu'nun da söylemiş olduğu gibi bir 
hudut içerisinde kabul etmiştir. Her ne kadar Tür
kiye'de planlarımızın kabul etmiş olduğu hudutları 
aşan enfîasyonist baskılar olmuşsa da bu enfîasyo
nist basftffarın dış etkenle'" de istinat ettiğini kabul 

i etmek mecburiyetindeyim 

i Bir OPEC'in petrole yapmış olduğu zam beş yıl
lık planlarınızdan düşünülmediği için enfîasyonist bas
kısını bütün dünyada gösterdiği gibi bizde de göster-

I mistir. Bir Kıbrıs bunalımı ve arkasından Türkiye'yi 
i bu bunalımı yaratan ülke telakki ederek ve Türklerin 
1 haklarını gaspetmeğe matuf bir istikamete büründüre-
j rek, Kıbrıs gibi haklı olduğumuz bir davada rica

tımızı tesis etmek için sözde dostumuz olan Ameri
ka'nın vazetmiş olduğu çok bilinçsiz ve kasıtlı am
bargonun bu enflasyonda tesiri olmadığını iddia ede
bilir miyiz? Sıyrılamıyoruz arkadaşlar. Yani bugün 
Sayın Ecevit Hükümeti de dış etkenlerin tesiri altın
da kalan bir enflasyondan sıyrılabilmenin çabalarını 
gösterme hususunda birtakım görüntüler içerisinde 
değil midir? Bu kötü, sakim ambargo, yakışıksız am
bargo, müttefikin müttefike yapması mümkün olma
yan tatbikat; bizim ekonomimizi darboğazların içeri-

| sine sokan en büyük etkenlerden biridir. 
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BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 

(Devamla) — IMPnin tutumu.. Yani hâlâ Türk Hü
kümetini tazyik altına ahnak isteyen münasebetsiz 
tavırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bizim kusurumuz yok mu?. Var. Biz zaten bura

da kusurlarımızı görüştük, ama karşı taraftakinin de 
kusuru var. 10 tane banker Ne w - York'ta toplana
cak, 650. milyon liralık bir mesele için, «Türkiye'ye 
kredi vermeyeceğim» diye. Türk Devletinin ben hay
siyetini kırmış olsam dahi, o da kırmaya tevessül 
edecektir. Çirkin şeyler bunlar arkadaşlar.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — ..Bunu kınadığımı ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye'de vergi adaletini tesis etmek lazımdır. Ti
cari, zirai sahada çalışan serbest meslek erbabının 
350 lira ile 530 lira arasında vergi verdiği bir haki
kattir. Kamu, verginin % 26 smı vermektedir. Özel 
kesim % 65 payını yüklenmektedir ve bu % 65'in 
% 9 veyahut % 10'u özel sektörün üzerindedir. De
mek ki, % 55 zavallı bordro mahkûmlarının üzerin
dedir. Bu vergi sisteminin ıslahı şarttır ve vergi siste
mi enflasyonun artık istekliliğini kaybettirmiş olan bir 
sistemdir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, lütfen. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Bu sistemin değiştirilmesi için bizlerin 
getirmiş olduğu birtakım kanunlar vardır. Hüküme
tin de bu sistemi ıslah edeceğine dair beyanları var
dır. Bu sistemi ıslah etmek Türkiye'de vergi adaleti
ni ve sosyal adaleti tesis etmek için şarttır. Bunu is
tiyoruz. 

Vaktim dar olduğu için ancak bu kadar konuşabil
dim. Daha birçok önerilerimiz vardı, vereceğimiz ce
vaplar vardı, burada söylenmiş olan birçok yanlıştan 
tashih etmek imkânımız vardı. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam, lütfen bağ
layınız. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Fakat bunlara sahip olamadım. 

Bütçenin Türk Milletine, memleketimize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. Maliye Bakanlığına ha
yırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygılarım
la selamlıyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın senatörler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekili Sayın Erdoğan Bakkalbaşı'nın bir öner
gesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
«Grup adına ikinci konuşma hakkımızı kullanmak 

istiyoruz. Gereğini arz ederim.» 
CHP Grup BaşkanvekiB 

Erdoğan Bakkalbaşı 

BAŞKAN — Tabii bu Genel Kurulun oyu ile hal
ledilecek bîr konudur. Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekili ikinci kez söz hakkı istemişlerdir, konuş
ma süreleri 10 dakikadır, oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim. Sayın Bakkalbaşı, biliyorsu
nuz süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

MaKye Bakanlığı Bütçesi vesilesi ile Adalet Parti
si Grupu adına konuşan Sayın Ahmet Demir Yüce, 
Maliye Bakanlığı Bütçesini bahane ederek eğer Parti
me, Hükümetimize ve Genel Başkanımıza sataşacak 
sözler söylememiş olsaydı huzurunuzu işgal etmek is
temezdim. Ben de Maliye Bakanlığı Bütçesinin tenkiti 
zırhına bürünmeden açıkça bunlara cevap vermek is
tediğimi beyan etmek istiyorum. 

Eğer partiler arasında gerçekten bugün hepimizin 
içini kanatan anarşik olayların, öğrencilerin birbirle
rini öldürme olaylarının durmasını istiyorsak, gerçek
ten ben de Sayın Demir Yüce gibi bazı asgari müş-
terekeferde kesin olarak birleşmemiz lazım geldiği ka
nısındayım. Ama, burada muhalefetteyken bizim hiç 
bir zaman katılmadığımız bazı fiilleri bizlere izafe 
ederek bugünkü iktidarı suçlamayı, partilerinin 18 ncî 
kuruluş yıldönümünde «Katil iktidar değil, katil Ece-
Vit» diye bağırtmamış olsalardı huzurunuza çıkmaz
dım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Muhalefet zamanında Cumhuriyet Halk Partisinin 

«Katil iktidar» sözlerine karıştığı, desteklediği, arkası
na çıktığı hiç bir zaman iddia edilemez, delil gösteri
lemez. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İçindesiniz bile, 
içinde.. 

CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Devamla) — .. Eğer Adalet Partili arkadaş
larımın «İçindedir» şeklindeki kanıları devam edi
yorsa, biraz evvel Sayın Sözcünün burada gerçekten 
içtenlikle ve heyecanla söylediği diyalog, meselelerin 
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halimdeki birleşme, fikir birleşmesine varmak imkânı 
kalmaz. Onun için izin verirseniz bizlerin yapmadığı, 
bizlere izafe edilmeyecek şeyleri burada delilsiz, mes
netsiz iddia ettiğiniz sürece cevabım almak durumun
da kalırsınız. Bu nereye vardırır? Ben Grup adına ko
nuşan Sayın Demir Yüce'ye sorarım; o da içtenlikle 
bunları bırakalım diyor; ama ben şu kürsüye çıkıyo
rum, iyi bir hava içinde, gerçekten meselelerin neler 
oMuğunu ispat etmek istiyorum, arkadaşını «İçinde
siniz» diyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım.. 

EKREM KABAY (Burdur) — Grup Başkanı ola
caksınız? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söylüyoruz, eli
mizde delil var. 

CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL-
BAŞI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Susun efendim, karşılıklı konuşma
yın lütfen. 

EKREM KABAY (Burdur) — ispatını yapın. 
BAŞKAN — Bozmayın salonun havasını arkadaş

larım, rica edeceğim. 

CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL-
BAŞI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

DeüÜer varsa, deliller varsa.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geçti zabıtlara; 
37 hadisenin içinde olduğunuz zabıtlara geçti. 

CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL-
BAŞI (Devamla) — .. Ben.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza], Sayın Ucuzal, rica 
ederim; susun artık. Devam ediniz efendim, devam 
ediniz. 

EKREM KABAY (Burdur) — Böyle sorumsuzluk 
olur mu? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Size gelince so
rumlu olacağsz; kendinize gelince sorumsuz. 

CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL-
BAŞI (Devamla) — Eğer deliller varsa bu meselenin 
halli karşılıklı birbirimize sinirli bir şekilde çatışma ile 
mümkün değil. Deliller gelir, gerçekten varsa böyle 
bir şey, Türk Halkı önünde, Türk yasaları önünde, 
Türk mahkemeleri önünde bunun hesabı soruhır. Biz, 
Yasama Meclisleri olarak burada gerçekten halkın 
ekonomik ve sosyal meselelerini halletmek durumun
dayız. Geçmişin münakaşasını yapmanın bizlere bir 
şey kazandırmayacağım bizzat AP li arkadaşlarım da 
takdir etmektedirler. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Sayın Grup Başkanvekilimiz Aîtan Öymen'in gen-
j soru dolayısı ile Millet Meclisinde yaptığı konuşma-
I da bir kişinin ölümü sonucu Hükümetin istifa etmesi 
I gerektiğini beyan ettiğini değerli arkadaşsın söyledi. 
I Keşke biz de hukuk devleti nosyonuna ahşmış bir 
I ulus olarak bir kişinin değil ölmesi, burunun kana-
I ması ile ona, onun can güvenliğini korumakla yü-
I kümlü olan bakanların istifa ettiği o mutlu günleri 
I görebilsek. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Bizdeki, maalesef toplumumuzdaki ve demokrasi-
I mizdeki ve siyasetimizdeki tek hastalık başarısız olan 
I yöneticilerin «İstifa» kelimesini unutmuş olmalan-
I dır. Batıda bugün birçok örneklerini görüyoruz; bir 
I Başbakan Yardımcısı, memurunun Doğu Alman 
I Hükümetine casusluk yaptığının farkına varmadığını, 
I bunun kendisi için bir eksiklik olduğunu iddia ede-
I rek ayrılmak faziletini gösteriyor; ama bu Başbakan 
I hiç bir zaman dünya siyasetinden silinmiyor, 

Önemli olan geçmişte - arkadaşım bunu söyle
miştir, doğrudur, inanıyorum - ama bunun anlamı, 

I anarşik olaylara, öğrencilerin birbirleriyle olan mü-
j caddelerine sebep olan sosyal meselelere geçmiş hü

kümetlerin gerektiği şekilde parmak basmamış olma
larından dolayı bu tırmanışa neden olduklarından 
dolayı böyle bir hassasiyete işaret etmiş olmaktadır, 

I arkadaşımız. 

I Arkadaşlarım; 
1967'de, 1968'de Fransa'da, Almanya'da başlayan 

öğrenci hareketleri birden söndü. Hükümetler anla
yış ile öğrencilerin isteklerine cevap verdikleri için sön
dü. Ama biz öyle yapmadık. Daha doğrusu geçmiş 
Adalet Partisi Hükümetleri ve onun ortakları ile bir
likte kurdukları Hükümetler böyle yapmadı. Onları 
dinlemedi, onları uygarca ve pedagojik bir yaklaşım
la benimsemek istemedi; ama bundan istifade eden 
iç ve dış mihraklar (Burada çok konuştuk bunları) 
elbette böyle bir ortamda bizleri yaralamaya fırsat 
ve zemin bulmuşlardır. Bunu noktalamak istiyorum. 

Elbette 10 senenin, bırakın 10 senenin, 27 senenin 
yavaş yavaş her konuda toplumumuzu sardığı anarşi 
bîr ayda temizîenemezdi; ama şunu söylemek isteriz 
arkadaşlar, gazete sayfalarında artık anarşik olaylar, 
bomba olayları eskisi gibi, o gazete sayfalarının, bi
rinci sayfasının dörtte üçünü değil, daha küçük kısım
larım işgal etmeye başladı. Bunun bir nedeni var; 
Devletin kolluk kuvvetleri ve kamu personeli tarafsız 

{ davranmaya başladılar. Böyle olunca, gerçek suçlu-
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lar yakalanıp tez elden adalete verilmeye başlandı. Her 
toplumda suç işlenir, önemli olan, devletin suçluyu 
bulup, gerekli cezasını vermesidir. 

Birinci ve İkinci Cephe Hükümetleri zamanında
ki eksiklik; suçlar işleniyordu, ama müsebbipleri bu
lunmuyordu. Onun nedenini bilmem, Sayın Adalet 
Partili arkadaşlarımızada belki hiç bir şey söyleyemem; 
ama ortakları olan Milîiyetçİ Hareket Partisinin sek
reteri, Horasan'da verdiği demeçte, resmi ağızdan 
«Devleti resmen işgal ettik» demiştir ve o zaman Ada
let Partili arkadaşlarımdan hiç biri çıkıp da şu kürsü
de, «Devlet işgal edilmez» dememiştir; ama bugün de
mokratik bir şekilde ve Türkiye^de ilk defa bir genso
ru müessesesiyle değişmiş, iktidar olmuş Hükümeti, 
Devlet işgalcisi olarak vasıflandırmak, hangi insaf öl
çülerine sığar; bunu doğrusu merak ediyorum. 

Değeri] arkadaşlarım; 

Tekrar ediyorum, vurulan polislerin, şehit edilen 
erlerin vurulmasını hiç bir zaman Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak tasvip etmedik ama biz sizden şunu 
bekliyoruz: Hâlâ burada bunun emarelerini görüyo
ruz; ben burada açıklıyorum, bu memlekette, hangi 
yönden gelirse gelsin, ister aşın soldan, ister faşizmden 
gelsin, her iki tarafı da lanetliyorum. İster Dev -
Genç'ten gelsin, ister Ülkü Ocaklarından gelsin, lanet
liyorum. (CHP sıralarından alkışlar.) Bunu resmi ağız 
olarak söylüyorum; ama demin burada değerli arka
daşım Ahmet Demir Yüce, Baider Mainof Çetesindeki 
intihar nedeniyle, Zonguldak'ın bilmem neresindeki 
Adalet Partisine ve Ülkü Ocağına intikam için; dik
kat edin arkadaşlar, intikam için bomba atıldığını 
söylerse, Ülkü Ocaklarını açıkça korumuş olmaz mı? 

intikam ne demek?.. Baider Mainof ve Almanya' 
da ve Avrupa'da cereyan eden anarşik olayların se
bebi, sonucu uluslararsı; ama bizimki içe dönük. 
Onunla, bunu lütfen ayıralım. Onun için biz, içteki 
anarşiyi, içteki can güvenliğini sağlayalım. Uluslarara
sı anarşinin buraya uzantısına müsaade etmeyelim, 
buna hep birlikte mani olalım. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şu kadarını daha söylemek istiyorum: 

Biz her zaman, muhalefetteyken de bu memleke
tin iyliği, birliği, dirliği için yardımcı olduk. Şim
di İktidar olduk; İktidarda daha sabırlı, daha temkinli 
ve muhalefete geçmenin hırçınlığım henüz üzerinden 
atamamış olan Anamuhalefet Partisi.. 

BAŞKAN — Sayın Bakfcalbaşı, müddetiniz doldu 
efendim. 

CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Devamla) — .. Adalet Partisinin hırçınlığını 

karşmlayacak ve onu hazmedecek olgunlukta bir 
partiyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok öyle şey, 
yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yok. 
Saym Mehmet Feyyat?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Ferid 

Melen'e devrettim. 
BAŞKAN — Sayın senatörler, şimdi bir hususu.. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Bir hususu arz etmek mecburiyetindeyim. 
Tüzüğümüze göre, herhangi bir üyenin söz sıra

sını diğerine vermek şartı, ancak o listede, daha aşağı
da veya daha yukarıda olan kişiler arasında olabili
yor idi. Biliyorsunuz, bu Tüzüğün maddesi. Fakat 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi görüşülür iken, Sa
ym Ekrem Kabay'ın bu hali olmadığı halde, ısrarla 
benden söz istemesi halinde; aynen gene Sayın Mehmet 
Feyyat listede vardı, sayın Kabay yoktu; ben ona 
söz verdim. Mecbur oldum da verdim; bu mecburi
yeti devam ettiriyorum. Artık arkadaşlar da mazur 
görsünler, bütçenin sonuna geldik. 

Şimdi, Sayın Feyyat, listede olmadığı halde, söz 
hakkımı, kendisi konuşmamak kaydıyla, Ferid Me
len'e vermişlerdir. 

Buyurun Saym Melen. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Grupumuz adına ikinci defa söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir tezkereniz gelmed? efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim. 
BAŞKAN — Bir müracaatınız yok. Nerede?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi söylüyo

rum. 
BAŞKAN — Yazılı müracaat edeceksiniz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Grupa, ikinci 

kez söz istemek için yazılı müracaat, diye bir şey 
yok efendim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Melen. 

Bunu oylayarak halledeceğim. Adalet Partisi 
Grupu adına, Sayın Grup Başkanı Ömer Ucuza! ikin
ci kez söz istiyor. Bu isteği oylarmsza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir 
efendim. 
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Sayın Ucuzaî, buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

Sayın Yüce konuşacak, ben konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüce. 
Müddetiniz 10 dakikadır efendim. 
AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 

(Zonguldak) — Sayın Başkanım, muhterem arka
daşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sa
yın Erdoğan Bakkalbaşı'nı dikkatle dinledik. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Yoktun burada, ne
reden dinledin?... 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Sayın arkadaşım, balkondaydım. Ya
ni yalan mı söylüyorum; rica ederim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Özür dilerim, salonda 
değildiniz, onun için söyledim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam edin. 
AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 

(Devamla) — Son cümlesi, «Adalet Partisinin, ik
tidardan düşmüş olduğuna dair hırçmhgını biz mü
samaha ile karşılayacağız» mealinde bir cümlesiydi. 

Adalet Partisinin temsilcisi sıfatıyla buradan ba
ki konuşmam, eğer hırçınlık diye telakki ediliyorsa, 
eğer tüzüklerin ve adabın çerçevesi içerisinde konuşul
muş, kibar bir şey telakki edilmiyorsa, o zaman 
«Hırçınlık» kelimesinin lugattaki manasına yeniden 
bakmak gerektiği kanısındayım ve bundan sonra 
hırçınlığı tarif etmekte fevakalade zorluk çekeceğimiz 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Binaenaleyh, benim konuşma tarzımı; ki, Ada

let Partisi Grupu namına konuştum, hırçınlıkla tav
sif ettiğimiz zaman, meseleyi yine rayından taşır
mış oluruz ve bizim önermiş olduğumuz hususlarda 
tekrar bir noktada birleşenleyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz, hiç bir zaman hırçınlık yapmıyoruz. Biz, 

muhalefet görevini de, zannediyorum ki, sizin bu
güne kadar yapmış olduğunuz muhalefet görevinden 
çok iyi yapıyoruz ve zannederim ki, size muhalefe
tin de nasıl olması icap ettiğini biz öğreteceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI ERGUN (Edirne) — İkti
darı öğrettiğiniz gibi. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Daha öğren
diniz mi bakalım?... 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; «Katil ikti
dar» naralarının hangi caniplerden sokaklarda, top
lantılarda ve topluluklarda söylendiğini ve Türkiye 

şehirlerinin, kasabalarının sokaklarında hâlâ yazı
mına devam edildiğini unutmak mümkün değildir. 
Biz, Sayın Bakkalbaşı'na ve mensup olduğu Cum
huriyet Halk Partisinin sayın üyelerine hitap ederken, 
«Hiç birinizin bu kıtaldan zevk almanızın, isteme
nizin mümkün olmadığını adım gibi biliyorum.» de
dim. O halde, Cumhuriyet Halk Partisinin, eski de
virlerden bu yana ^elen sorumsuz kişilerin Türkiye'
de savurmuş olduğu «katil iktidar» sayfalarına biga
ne kaklığı ve polislerin öldürülmesi hadisesinde, öldü
ren canavarın yanında birtakım beyanlara tevessül 
edenleri kınamadığı bir devirden, Sayın Bakkalbaşı'-
mn «Sola da, sağa da lanetler olsun katilse» beya
nının burada açıklıkla ifade edilmiş olduğu devreye 
geldik. Bundan kıvanç duyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz, nasıl hırçın olabiliriz ki; bizi bazen haklı, 

bazen haksız yakamızdan tutup hiç bir zaman silke-
; temekten beri kalmayan Milli Birlik Grupunun sa

yın üyelerine de teşekkürlerimizi sunduk. O Milli 
i Birlik Grupu ki, Türkiye Anayasasıyla burada «Ta

bii Senatörlük» gibi bu çatı altında bir müessesenin 
kişileridirler ve Anayasamız onlara bir üstünlük ver-

ı mistir; «Partiler demokrasisinde siz hakem olunuz. 
Siz bu çatı altındaki lüzumsuz münakaşaları önleyi-

! niz.» demiştir; fakat (şahsi politikalarını kınamıyo-
! rum). Milli Birlik Grupu daima bir tarafta olmuş-
| tur. Biz hiç bir zaman, onun hırçınlığını bile; ilk 
i zamanlar hariç, göstermedik. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Biz 
daima Anayasadan yanayız. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Dün akşam 
sizin yanınızdaydık. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Bu hırçınlığı göstermediğimiz gibi, daima da on
ların Türkiye Cumhuriyetinin müşterek dertlerinde 
hep beraber olmaları hadisesinde şükranlarımızı arz 
etmekten de fariğ kalmadı. 

Binaenaleyh, bunu şunun için arz ediyorum ki; 
bizi hırçınlıkla vasıflandırmak, doğru bir vasıflandır
ma değildir. Biz muhalefet görevimizi, kanunların 
bize tahmil etmiş olduğu icaplarda, Türkiye Cum
huriyetine sadık, bu kürsülerden edilmiş yeminlere 
sadık bir muhalefet olarak yapmaya devam edeceğiz. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın İsmail İlhan, siz listenin basındasınız; ama 

sizin isminizi okumamışım, çok affedersiniz, şimdi 
buyurunuz efendim. 
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İSMAİL İLHAN (MUŞ) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Maliye Bakanlığının değerli mensupları; 
hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım. 

Grup sözcülerinden sonra, ben de bir bağımsız 
üye olarak Maliye Bakanlığı Bütçe tasarısı üzerin
deki görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Devletimizin maK durumu zor koşullar içinde bu
lunmaktadır. Şartlar ümitsiz değildir; fakat zordur. 
Dış ödeme olanakları tükenme noktasındadır. İhra
cat gelirleri son iki yıldır azalmakta ve plan hedef
lerinin çok altında kalmaktadır. Turizm gelirleri du
raklamış ve bu kalem açık vermeye başlamıştır. Ya
bancı sermaye ithali çok azalmıştır. Yurt dışında 
çalışan işçilerimizin yıllık transferleri son yıllarda 
bir milyar dolar civarında sabit kalmıştır. DÇM ka
nalları tıkanmıştır. Türk parasının resmi değeri ile 
piyasa değeri arasında önemli farklılıklar vardır. Or
tak Pazar bölgesi ve dış kredi kurumlarıyla ilişkiler 
donmuş durumdadır. Zorunlu malların ithalatı yapıla
mamakta, ithal edilenler de anormal finans yollarıyla 
sağlanabilmektedir. Kurulu endüstrinin ithalat ihti
yacı karşılanmadığından, endüstriyel üretimin ya
vaşlaması ve işsizliğin daha da artması ihtimali doğ
muştur.. 

Bu gelişmelere karşılık, Devletin üretken olmayan 
cari masrafları artmaktadır. Yatırımlar yavaşlamıştır. 
Enflasyon hızı günden güne artmaktadır. Dar gelirli 
halk kesimleri günden güne daha zor koşullar altına 
gitmektedir. Pahalılığı artıran spekülatif hareketler 
günden güne etkinleşmektedir. Bütçe denkliği sağ
lanamamakta ve Devlet harcamaları sağlam kaynak
lardan yoksun bulunmaktadır. Enflasyon, vergi ada
letsizliğini beraberinde getirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Bu koşullar karşısında ümitsizliğe kapdmadan, 
soğukkanlı bir tutumla, dünya gerçeklerine, maliye 
ve ekonomi bilimleri esaslarına uygun en etkin ted
birleri zaman geçirmeden almak zorunluluğu vardır. 

Gelişmiş bazı ülkeler dahi, zaman zaman genel 
bir kemer sıkma politikası gütmektedir. Böyle bir 
uygulamayı düşünmek ve açık yüreklilikle halkımı
za anlatıp, onaylamak mümkün olabilir. Zira, 
Türk halkı yurtsever ve idrak sahibidir. Nitekim, 
yeni Hükümetin, hastalık ve görev dışında, yurt dı
şına çıkmak isteyenlere döviz verilmemesine dair 
kararı Türk halkı tarafından anlayışla karşılanmıştır. 

Bazı tarım ürünleri büyük stoklar halinde bekle
mektedir. Elimizde bulunan ihtiyaç fazlası buğday, 
pamuk, tütün, fındık gibi tarım ürünlerinin en kısa 

sürede ihracı için gerekli girişimler yapılmalıdır. İh
raç edilen tarım ürünleri için üretici yararına; fakat 
gerçekçi taban fiyatları uygulanmalı, ihraç gelirleri
nin üretici eline geçmesi sağlanmalıdır. İhraç ürün
lerinde dış pazarların alıştığı standartlar ve metot
lara değer verilmelidir. 

Yabancı sigara, silah, diğer tüketim malları 
kaçakçılığı Türkiye'nin çok önemli bir sorunudur. 
Büyük kaynaklar kaçakçılık için kullanılmaktadır. 
Devlet, gümrüklerine ve gümrük teşkilatına sahip 
çıkmalıdır. Kaçakçılığın ekonomik önlemleri alın
malıdır. 

Dışarıda çalışan yurttaşlarımızın sorunlarına eğil
mek zorunludur. Avrupa'daki Türk işçilerinin mil
yarlarca dolar değerindeki tasarrufları dış bankalar
da saklanmaktadır. Ülke dışındaki işçilerimiz pa
ralarını Türkiye'ye transfer etmeye hazırdırlar. 
Ancak, Türkiye'deki organizasyon bozukluğu ve hız
lı enflasyon bu kaynağı dondurmuştur. Dışarıda 
çalışan işçilerimiz, Türkiye'de sağlam, garantili ve 
enflasyon hızından daha fazla gelir sağlayacak ya
tırım yolları aramakta, fakat kendilerine bu şartları 
haiz yollar gösterilememektedir. Hükümetin bu alan
larda da etkili tedbirleri en kısa zamanda alması 
zorunludur. 

Maliye Bakanlığı, bugüne kadar süregelen kla
sikleşmiş tutumu dışında, büyüyen, dünyaya açıl
mak isteyen Türkiye ve Türk halkı için daha ger
çekçi, demokratik, bilimsel ve günün şartlarına uy
gun yeni bir mali politika saptamak zorundadır. 
Yeni mali politika, aynı zamanda tüm halkımız 
için sosyal adalet, sosyal güvenlik, insanca ve gü
vence içinde yaşama imkânlarım sunmalıdır. 

Maliye Bakam Sayın Müezzinoğlu'nun bugüne 
kadarki tutum ve davranışı bize güven vermektedir. 
Polemik yapmadan, yerli yersiz konuşmadan işe 
koyulmuşlardır. Kendilerine başarılar dilerim. 

Bütçenin Maliye Bakanlığı mensuplarına, Mil-
eltimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Sayın Ferid Melen, buyurunuz efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, değeri! 

'arkadaşlarım; 
Konuşmacılar için ayrılan süre içinde, çok önemli 

gördüğüm birkaç konuya ilişmek istiyorum. 
Bundan faydalanarak, aym zam an ti a değerli mes

lektaşlarınla da saygılarımı sunmak İmkânını bul.iu-
ğum için mutluyum. 
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Değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yaptığımız Bütçe, çok ağır bunalım 
şartları içinde hazırlanmıştır. Ekonomimizin içine sü
rüklendiği bu ağır bunalımdan kurtulmaya çalıştığı
mız bir dönemde hazırlanan bir bütçe bir istikrar büt
çesi, bir derîeme, toplanma bütçesi olarak takdim 
Olunmuştur. Giden Hükümetin Sayın Maliye Bakam, 
tasarının bu özelliği üzerinde ısrarla durmuştu. Ta
sarıyı hazırlayan Hükümetin, bu bütçenin bunalım
dan çıkmamıza yardımcı olması hususunu gözönünde 
bulundurmuş olduğuna şüphe yoktur. Ancak, bu haliy
le bütçenin bu fonksiyonu ifa edebileceği de şüphe
lidir. 

Evvela, Bütçe ve Pîan. Komisyonu tasarıya bu ba
kımdan bir katkıda maalesef bulunamamıştır. Bulun
ması da aslında kolay değildir. Komisyonda Bütçenin 
hacmi biraz daha büyümüş, yıl içinde harcanması 
mümkün görülmeyen bazı ödenekler, kolaylıkla harca
nabilir böMimlere aktarılmak suretiyle otomatik tasar
ruf imkânları biraz daha daraltılmıştır. 

Ayrıca, vazgeçilemeyecek giderlerin bir kısmının 
da bütçe dışında kaldığı anlaşılıyor. Bunların yıl için
de, ister istemez «Gider» bölümlerine ilave edilmesi 
zorunluğu doğacaktır. Bütçe Kanununun Maliye Ba
kanına, Bütçeye yeni ödenekler ilave etmesine yetki 
veren 16 ncı maddesi, bazı değişikliklerle devam et
mektedir bu yıl için ele, 1977'de olduğu gibi, bu yetki
nin kullanılmasıyla Bütçe hacminin aşırı ölçülerde 
büyütülmesi yolu açık bulunmaktadır. 

1977'de Bütçe 225 milyar lira olarak kabul edil
miştir. Sayın Maliye Bakanının izahatından anladığı
mıza göre, Şubat ayı içinde bu, 320 milyar liraya 
yükselmiştir. Yani bütçeye bu yetkiden faydalanarak 
Maliye Bakanı 100 milyar liralık bir ilave yapmak mec
buriyetinde kalmıştır. 

Bütçenin, gerçekten istikrara hizmet edebilen bir 
bütçe olabilmesi, uygulamada alacağı şekle bağlı bulu

nuyor bu durumda. Zamanımızda esasen, bütçeler 
daha çok bir hükümet tasarrufu haline gelmiştir. Ha
zırlamada olduğu gibi, uygulamada da hükümetler 
bütçe üzerinde geniş tasarruf yapabilirler. Bu bakım
dan, Hükümete yeni vazifeler düşmektedir. Hükümet, 
enflasyon hızını büyük ölçüde düşürmeyi taahhüt et
miştir. Hükümetin bu hususta azimli ve İsrarlı olacağı
na inanıyorum. Ayrıca, Maliyemizin başında, yüklendi
ği görev aüamnda sağlam bilgiye, geniş tecrübeye sahip 
bir arkadaşımız vardır. Bu bana, bu hususta çok bü
yük ümitler vermektedir. Arkadaşımızın uygulamada 
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göstereceği dikkat ve titizlik, neticeyi değiştirebilir. 
Şahsen buna inanıyorum ve güveniyorum; kendisinden 
de bunu bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım: 
Korkunç bir düzeye ulaşmış olan ve devam et

tiği takdirde ekonomimizi tümüyle çökertmek istida-
tını gösteren eflasyonla mücadele etmek için sadece 
bütçe sorunlarını çözmek yetmeyecektir. Enflasyo
nun sorumlusu tek başına bütçe değildir. Enflasyo
nun başlıca nedeni, tasarruf açığı ve bu açığı ve bu 
açığın Merkez Bankası kaynaklarından karşılanmış 
olduğu malumdur. Bütçe gibi, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri de enflasyonun başlıca sorumluları arasında
dır. Her şeyden evvel, bu teşekküllerin 440 sayılı 
Kanunun çizdiği yoldan yürümelerini sağlamak ge
rekmektedir. Bunun kolay bir iş olmadığını tecrübeyle 
biliyorum. 

Yönetimîerini, iktidar partilerinin hizmet yeri ve 
bu partilere mensup politikacıların ehil oîup olmama
sına bakılmaksızın kayırma yolu olmaktan çıkarama
dığımız sürece, bu teşekküllerin normal çalışma şart
ları içine girmeleri mümkün olmayacaktır. Maliye Ba
kanımıza ve Hükümete bu hususta da büyük görev 
düşmektedir. 

Ayrıca, Devlet Personel Kanunumuzun Hükümete 
kadro ihdas etmek yetkisi veren hükümlerini de enf
lasyonu körükleyen mesuller arasında saymak lazım. 
Maliye Bakanımız, iki yılda 260ı bin kadı'o ihdas edil
miş olmasından haklı olarak şikâyet ettiler. Bu yetki, 
maalesef 1970 yılından bu yana gelip - giden hükü
metlerin hemen hiç birisi tarafından ölçülü bir suret
te kullanılamamıştır. Bundan sonra da kullanılabile
ceğine inanamıyorum. Tek çare, bu yetkiyi kaldır
maktır. Kadro ihdas etmek yetkisi, eskiden olduğu 
gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kalmalıdır. 

Enflasyonu körükleyen etkenlerden biri de, ikti
darların oy kaybetme korkusuyla gerekli vergi ted
birlerine başvurmaktan dikkatle kaçınmış olmalarıdır. 
Tasarruf açığımızın bir kısmı bu yüzden doğmuştur. 
Hemen söyleyeyim, bugünkü vergi sistemimiz, bazıla
rınca iddia olunduğu gibi, yetersiz bir sistem değildir. 
Aksine, modern bir vergi sistemine sahip olduğumuza 
inanıyorum. 

1949 yılında basMdan, 1953, 1960, 1964 yılların
da yapılan reformlarla oldukça gelişmiş bir vergi dü
zenine sahip bulunuyoruz. 

Bu sistem, reformlarla esneklik de kazanmıştır. 
Milli gelirdeki artışları kovalayabiîmektedir, 1950'de, 
1,5 milyar olan vergi gelirleri, 1963'de 8 milyara, 
1977'de 170 milyara ulaşmıştır. 
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Vergi yükü da; yani yıllık vergi hâsılatının gayri 
safi milli hâsıladan aldığı pay; 1963*de % 14,23 iken, 
1977'de % 21'e yükssîmişîir. Bu, oldukça iyi bir oran
dır; ancak vergi yükü mükellefler arasında adil bir 
surette dağıtıîmamaktadır. Sistemin zaafı daha çok bu 
E a;k;iada belirlenmektedir. 

Ezcümle ayrıca sosyal, ekonomi alanlarındaki] de-
ğişme'er ve gelişmeler, para değerinin düşmesi, vergi 
düzenimizde revizyon ihtiyacını doğurmuştur. Yıllar
dır bu revizyon yapılamamaktadır. Çeşitli istisna ve 
muafiyetlerim gözden geçirilmesi gerekiyor. 

Geür Vergisinde en az geçim indiriminiil vergi ta
rifesinin yeni şartlara intibak ettirilmesi gerekmekle
dir. Gider vergisiüerinde buna benzer değişikliklere ih
tiyaç vardır. 

Gümrüklerde, sıfır gümrükle ithalata imkân veren 
kararlar, ekonomi için ciddi problemler yaratmıştır. 

Emlâk vergisinin mükellefin beyanına dayanma
sı; bv vergiyi adaletsiz hale getirmiştir. 

Vergi murakeibesinin etkili bir hale getirilmesi ge
rekmektedir. 

Vergilerde evazyonu; yani boşluklardan kaçmayı, 
vergi ziyanım önleyecek yeni tedbirlere ihtiyaç görü
yoruz. 

Mahalli idare maliyesine el atmak zamanı gelmiş
ti». Bir de ayrıca Bakanlık kurduk yerinde olarak. 
Devlet kanunlarla mahalli idare bütçelerine yeni yük
ler yüklerken, bunun karşılığı olacak geliri bu idarele
re sağlayamamıştır. 

Devlet Bütçesinden yapılan yardım sistemi maa
lesef iyi işlemiyor, objektif hareket edilemiyor. 

1964 yslında mali tevzin sistemi getirilmek isten
mişti. Buna ait tasan yıllarca Meclislerin gündeminde 
bekledi ve kanunlaşamadı. Büyük vergilerden mahalli 
idarelere hisse verilmesi en sağlam bir çözüm yolu ola
caktır. Binaenaleyh, bunun tekrar ele alınması gerek
mektedir, 

Değerli arkadaşlarım; 

Maliye Bakamınızın belirttiği gibi, dış ödeme güç
lükleri bütün ekonomimizi sarsacak bir duruma gel
miştir. 1973'ten bu yana ticaret açıkları yıldan yıla 
büyüyerek, 1977'de 3,7 milyara ulaşmıştır. İhracatta
ki artış, ithalattaki büyümeye ayak uyduramıyor. İş
çi dövizlerinde gerileme olmuştur* 

Zamanın verdiği imkânı iyi kullanmak düşünce
siyle kısa kısa arz ediyorum. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
FERİD MELEN (Devamla) — Bitirmeye çalışa

yım efendim bir dakika içinde. 

I Ekonomimizi tümüyle tehdit eden ve kalkınmamı
zı engellemeye başlayan bu bunalımdan kurtulmak 
en büyük meselemizdir. Çözülmesi güç bir düğüm 
karşısındayız. Bu düğümü çözmedikçe, hiç bir soru
numuzu halSedemeyiz. Ekonomimizin, sosyal hayatı
mızın rayına oturması, dış güvenliğimizde beliren zaaf-
lann, savunma zaaflarının ortadan kaldınlması da bu 
güçMIğü aşmamıza bağlı bulunmaktadır. 

Dış ödeme güçlüklerini ortadan kaldırmak üze
re Hükümetçe düşünülen uzun vadeli tedbirler, yerin
de tedbirlerdir; fakat bunlarla ancak uzun yıllar son-

I ra denge kurulabilir. Kısa vadede alınacak başka ted
birlere de ihtiyaç görüyorum. Dar geçitin geçilmesini 

I sağlamak üzere, uygun şartlı, uzun vadeli, ucuz faiz
li dış krediler arama ve alma durumundayız. Üç yıl 

j süreyle, kanaatime böre, yılda 2,5 milyar tutarında, 
' dediğim gibi, iyi şartlı, sağlam kredi bulamadığımız 

takdirde, dış ödeme açıklarını karşılayamadığımız tak
dirde, bu sorana çözüm bulamayız. 

İthalat ihtiyacımızı kısamayız. Ticaret Bakanlığı 
I yeni bir kısma iddiasında bulundu, ama sanmıyorum. 

Türkiye'de nüfus artıyor, süratli şehirleşme var, ihti
yaçlar büyüyor, çeşitleniyor, sanayiin aramalı ihtiyacı 
büyüyor, petrol ihtiyacı alabildiğine süratle artıyor. 
Yatırından da kısmayız; çünkü işsizlik büyür. Bu ne
denle, en uygun çare, açığı kısa vadeli tedbirlerle bir 
an evvel kapatmaktan ibarettir. Pratik çözüm yolu 
kanaatimce budur. 

İşçi dövizlerini artırma hususunda da, bir taraftan 
kaçış yollarını (Bedelsiz ithalat, kaçakçılık ve DÇM 
gibi) kapamaya çalışırken, bir taraftan da bu döviz
lerden oluşan mevduat faizini yükseltmek, en pratik 
bir tedbir olacakür. Vaktiyle Sayın Kemal Cantürk' 
ün bir buluşudur, bir kanun getirmiştik; üç sene va
deli mevduata yüksek faiz vermek suretiyle bir sistem 
getirmiştik. O sistem başarıyla uygulandı; ama bugün 
para değerinin dış piyasada düşmesi sebebiyle bu sis
tem yetersiz kalmaktadır. Bunu takviye etmek üze» 
re, Sayın Maliye Bakanı da sanıyorum bir demecinde 

j bunu ifade etmiştir, banu daha da güçlendirerek, bu 
yolla işçi dövizlerini getirmeye çalışmak lazımdır. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunar, Bütçe
nin Memlekete ve Maliyemize hayırlı olmasını diie-

! rim. 
| Saygılarımla. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın* senatörler, saat 18.53'tür. Ara verme saati
miz olan 19.00'a 7 dakika var... 

I VELİ UYAR (Yozgat) — Sıra bende ve bana da 
f 7 dakika yeter efendim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Veli Uyar. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, saygıde
ğer senatörler; 

Yedi günün sonunda, nihayet Maliye Bakanlığı 
bütçesinin görüşülmesine geldik. Elbette ki Bütçenin 
hazırlığında büyük emekleri geçen Maliye mensubu 
arkadaşlarımızın ve Sayın Maliye Bakanımızın bu ko
nuda başarılı olmaları dileğiyle kısaca bazı maruzat
ta bulunmak istiyorum. 

Bütçe, uygulaması, maalesef 40, yılı aşkın bazı ka
nunlarla yönetilmekte. Özellikle Genel Muhasebe Ka
nunu, Artırma Eksiltme Kanunu gibi bazı kanunlar
dır bunlar. Bu kanunlar elden geçirilmedikçe, yeni 
baştan düzenlenmedikçe, bütçenin sağlıklı uygulanma
sından söz etmek imkânsızdır; ama ne gariptir ki, 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelir, Devlet mali
yesini düzeltir ve bu perişan kanunları ıslah etmek 
için büyük gayret gösterir, ondan sonra gelen iktidar
lar ise, bu maliyeyi tam tersine çevirir, Devleti altın
dan kalkılmayacak kadar büyük borçlara sokar ve 
Devletin kasasını 70 cente muhtaç hale getirir. Ama 
umanzki, eski bir Maliyeci, Plancı ve dışarıda Dev
leti yetenekle temsil etmiş olan Sayın Maliye Bakanı
mız bu konuların üstesinde gelsin ve yanındaki de
ğerli personelle, kıymetli maliyeci arkadaşlarımla bir
likte düzenli bir maliye uygulamasına başlayabilsin. 

Maliye, her şeyin, aşağı yukarı Türkiye'de bütçe
nin hâkimi olarak ve Devlet Maliyesinin başlangıcı 
ve vurucu gücü olarak eîbetteki büyük ağırlık kazan
makta; ama Maliye, ne kadar tasarruflu ve bir yönde 
de tutucu oîsa bile, diğer bakanlıkların savurganlık
larına gücü nispetinde önleyici tedbirler tam olarak 
alınmadığı ve Geneî Muhasebe Kanunu, Artırma Ek
siltme Kanunu gibi anakanunlar gereken ölçüde de
ğiştirilmediği için, Maliyenin elindeki imkânlar kâfi 
gelmemekte. Size basit bir misal vermek istiyorum, 
hepinizin gözleri önünden geldi geçti. Bütçe Komisyo
numuzda ve bilhassa buradaki konuşmalarda, sayın 
bakanlıkların ve bakanlarımızın konuşma metinleri 
kuşe kâğıda basılmış, bütçe hazırlıkları kuşe kâğıtlar
la sizlere sunulmuştu. Bu ise, en basit anlamda büyük 
bir israftır. Üç gün için elinizde kalacak olan bütçe 
metinlerini, yırtıhp çöp sepetine atılacak olan bütçe 
metinlerini bakanlıklar kuşe kâğıda basarsa, elbette 
ki Maliye ne yaparsa yapsın, bunun altından kalkma
sı mümkün değildir. 

Bütün güç Maliye Bakanında olmakla beraber, Sa
yın ve yetenekli Maliye Bakanı arkadaşımızdan özel

likle bu gibi basit, ama çok basit, fakat etkili hu 
gibi savurganlıkların önlenmesi konusunda bilhassa 
bütün bakanlıkları, Başbakanlıktan yapılacak genelge
lerle uyarmasını temenniye şayan görmekteyim. 

Sözümün başında arz ettim, biz Devlet Maliyesini, 
Devlet idaresini düzeltmeye çalışırız, uğraşırız; ama 
bandan sonra gelenler bunu ters çevirirler. 

3656 sayılı Kanunu tadil edelim dedik, 657 sayılı 
Kanun çıktı ve onun arkasından 1327 sayılı Kanun 
Parlamentodan çıktı. Ama o günün Maliye Bakanı, 
çok sevdiğim bir insan olmasına rağmen, çok büyük 
saygı duyduğum bir kişi olmasına rağmen, bir gün 
kürsüye çıkıp da, «Bu kanuna şu maddeleri ekliyor
sunuz, bu, kanunun sistematiğini tamamen bozar, bu 
kanunu içinden çıkılmaz bir hale getirir.» dememiş
tir. Ama 1327 sayılı Kanun çıktı, Ferid Melen Be
yefendinin de demin temas buyurdukları gibi, bir-iki 
yıl içerisinde 260 000i tane, yeni Devlet memurları 
adedinin aşağı yukarı % 50'si nispetinde kadro alın
mış vaziyette ve hatta hatta bizim kulağımıza çalı
nıyordu; geçenlerde bir sağlık personelinin maaşının 
verilmediği şikâyeti banada geldi, Sağlık Bakanından 
sorduğum zaman; «Bunların kadrolar yok, hatta 3001 
tane de merkeze personel alındı, ama kadroları ol
madığı için, üç aydır maaş verilemiyor.» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Uyar lütfen bağlayınız efen

dim. 

V E I İ UYAR (Devamla) — Hay hay efendim. O 
halde bu derece sorumsuzca Bakanlıkları paylaşan 
Maliyenin, üzerinde hassasiyetle durması lazım gel
diği konularda, kadro tasarrufuna gitmeden alabil
diğine kadro dağıtımında bulunduğu takdirde, Mali
ye içinden çıkılmaz bir hal alır ve maalesef bugün
kü duruma düşeriz, 

Sayın Başkan şimdi vaktin geldiğini de ikaz edi
yor, ben de söz verdim yedi dakikadan fazla konuş
mamaya. iç ve dış krediler konusunda Sayın Maliye 
Bakanlığımıza büyük yükler düşmekte; özellikle dış 
kredi konusunda. 

Sayın Ferid Melen beyefendinin de temas buyur

dukları gibi, yılda 2,5 milyar dolar kredi temin edil

mediği takdirde, dış ticaret açığının kapatılması ve 

Devletin ithalatının karşılanması olanağı yoktur. O 

halde, Sayın Maliye Bakanımız ve değerli personeli

nin, teknisyenlerinin, bürokratlarının da büyük yar

dımlarıyla bu işlin üstesinden geleceğine kani oluyor 

t 
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ve Maliye Bakanlığı Bütçemizin Memleketimize ve 
değerli Maliyeci arkadaşlarımıza, hepimize hayırlı ol
masını dileyerek, saygılar sunuyorum. (CHP, MB Gru-
pu ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — *31 nci Birleşimin Üçüncü Oturumu
nu açıyorum. 

Maliye Bakanlığı 1978 mali yılı Bütçesi üzerin
deki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon Başkam Sayın Alpaslan, hazır. Maliye 
Bakam Sayın Müezzinoğlu, hazır. 

Sayın üyeler, 
İkinci oturumda gruplar adına görüşmeler yapıl

mış ve kişisel görüşmelere geçilmiş, dört sayın üye 
görüşmüş idi. 

Sayın Kemal Kılıçoğlu?... Yoklar. 
Sayın Çelikbaş, buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar içeri

sinde Maliye Bakanlığına teveccüh eden vazife cid
den ağırdır. Bu ağırlık çeşitli sebeplerden ileri g?2l-
mektedir. Evvelâ, enflasyonun cari olduğu her yer
de oMuğu gibi, Türkiye'de de kamu idaresinde, özel 
kişilerin kendi hayatlarında harcama temayülü 
kamçılanmışhr, israf yaygın ve yoğun hale gelmiş
tir. Bu bakımdan, Hükümet Programında belirtildiği 
g*bi, gerek bütçenin uygulanmasında, gerek yıl içe-
ris'nde ihdas edilecek hizmetlerle alâkalı masraf
ların karşılanması için getirilecek kanunlarda Ma
liye Bakanlığının hareket tarzı fevkalade müessir 
olacaktır. 

İktisadi hayatta mucizeler beklemek mutat değil
dir; ama normal ekonomik şartlara göre ilmin tes-

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uyar. 
Sayın senatörler saat 20u00'de toplanmak üzere 

Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 

pit ettiği esaslardan yürünürse müspet netice almak 
imkânları vardır. Bugün Türkiye'de Maliye Bakan
lığına tereddüp eden başlıca vazife, enflasyonun hı
zını kesmektir. Bu, isabetli olarak Hükümet Progra
mında belirtilmiştir. Benden evvel konuşan arka
daşların ifade ettiği gibi, Maliye Bakanı arkadaşı
mız geniş tecrübe sahibidir. 1958 yılında daha baş
ka şartlar içerisinde lehte ve aleyhte, zamanımıza 
göre çeşitli şartlar karşısında böyle bir uygula
madan çıkmak yolları buhınabiFmiştir. Bugün bazı 
konularda kolaylıklarımız, bazı konularda zorluk
larımız olmakla berafber, r zorlukların yenilerek, ko
laylıklardan faydalanmak suretiyle Maliye Bakanı 
ve Bakanlığın Türkiye'de enflasyonun hızını kesme
ye muvaffak oîabifeceği kanaatini besleyenlerdenim. 

Ancak, bu kanaatimi, tabii bugünkü bütçe ra
kamları muayyen ölçüde zaafa uğratmaktadır, onu da 
beliritmetote fayda görüyorum; ama Bütçenin görün
tüsünden ziyade, tatbikatını ehemmiyetli gördüğüm 
için, Bakan ve Bakanlığın böyle bir yolda yürüyebi
lecekleri kanaatini muhafaza ediyorum. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu mühim ko
nu, enflasyonun hızını kesmek kadar, bazı darbo
ğazların giderilmesi konusudur. Bu darboğazlar baş
lıca iki noktada düğümlenmektedir. 

Birisi, geçen gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
tkınlığında da bahsettiğim gibi, enerji darboğazı
dır. Bu enerji darboğazı, tasavvur olunamayacak 
ölçüler içerisinde Türkiye ekonomisine zarar iras 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılımı Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), EmanuUah Çelebi (Tabii Üye) 
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etmekte ve Devletin varidatının azalmasına sebe
biyet vermekte, maliyetleri yükselterek Türkiye em
tiasının dış piyasalarda rekabet gücünü azaltmak
ta ve hayat pahalılığını artırmakta müessir olmak
tadır. 

Bu bakımdan, Maliye Bakanlığı yatırımların ya
pılmasında, önceliklerin tespitinde elinden gelen 
gücü, kuvveti kullanarak, Türkiye'nin peşinen ener
ji darboğazını gidermek durumunda olduğunu, ken
di mesai arkadaşlarına, Hükümet içerisindeki ar
kadaşlarına kabul ettirmeye gayret etmelidir. Her 
yeni yatırım, peşinden bir enerjiye ihtiyaç gösterir. 
Bugünkü enerjimiz mevcut yatırımlara kifayet et
mezken, yeni yeni yatırımlar yapmaktan ise, evvelâ 
şu enerji darboğazını behemahal aşmak lâzım gel
diği hakikati ortaya çıkar. 

Bu yolda, doğrudan doğruya ilgili olmamakla 
beraber, Planlama ile Başbakanla birlikte Maliye 
Bakanının bütün gayretini sarfederek, enerjiye pri-
yorite vermek suretiyle, darboğazın aşılmasında gay
ret göstermesini, umumi kalkınmamızın bir köste
ğinin kırılması bakımından, zembereğinin kurul
ması bakımından faydalı görüyorum. 

İkinci konu, döviz darboğazıdır. 

Aziz arkadaşlarım; 

tktisaden kalkınma yolunda olan ülkelerde kro
nik denen döviz darboğazı mutat telâkki edilmek
tedir. Ancak, bu darboğazın nispeti mühimdir. Yıl
da 500 milyon dolarlık açık vermek ayrıdır, 2,5 mil
yar dolarlık açık vermek ayrıdır. Nispet meselesi 
fevkalade mühimdir. Bu darboğazın kısa vadede, 
orta vadede, uzun vadede aşılması tedbirleri üze
rinde Maliye Vekâleti hassaten durmalıdır; kadro
su, tecrübeleri, dış ülkelerle münasebetleri, Türki
ye'nin üyesi bulunduğu enternasyonal kuruluşlarla 
olan münasebetlerimiz bu çeşit mesailerde değer
li neticeler almak imkânım verecek ölçülerdedir. 

Kısa vadede âcil sorun; daha evvel konuşan ar
kadaşlar da temas ettiler; Türkiye'nin behemahal 
iki milyarın üstünde bir dış kaynağa ihtiyaç gös
termesi keyfiyetidir. Fakat burada bir noktaya 
değinmek istiyorum; bugünkü ekonomimiz için leh
te bir faktör olması sebebiyle, o da; Türkiye ekono
misinin gelişmiş endüstrisi bugün, 1958'Ierle kıyas 
edilemeyecek ölçüde bir ihracat çeşitlenmesine ve 
ihracat artışına imkân verecek ölçüdedir. Fakat 
Türkiye, esefle söyleyeyim ki, bu endüstrisinin ihra-
caat potansiyelini bugüne kadar değerlendirmemiş
tir, hâlâ da değerîendirememektedir. 

Bu konuda benim tavsiyem şu olacak: Türkiye' 
de hangi endüstri sektörleri bir ihracat potansiye
line sahiptir? Şu anda kuruluş olarak bunların bir 
envanteri yapılacak olursa, kısa vade içerisinde Tür
kiye'nin endüstri mamullerinin ihracatım bugün
künün iki üç misline çıkarmak içten değildir. Keyfi
yet bu noktaya gelince, bu ihraca müteveccih sana
yinin muhtaç olduğu ithal girdilerinin her türlü bü
rokratik işlemlerden azade kolaylıkla döviz teda
rik edilerek sokulması imkânları da araştırılıp, bu
lunmalıdır. 

Bugünkü tatbikat Türkiye'de böyle değildir. Pek 
çok müesseseler; kamu teşebbüslerinin ithali, inhi
sarı altında bulunan maddeler varsa, kendileri daha 
ucuz hammadde buldukları halde, onu ithal edemez
ler, o kamu teşebbüsü vasıtası ile ithal ederler. Dün
yanın hiç bir yerinde böyle dolambaçlı hammadde, 
aramalı ithal ederek ihracata dönük bir sanayinin 
çalışması bahis konusu edilmemiştir ve edilemez. 

İhracatta, taahhüdün vadesinde ifa edilmesi, ma
lın kalitesi ve fiyatı kadar mühimdir. 

Bu itibarla, büyük vazifeler düşen bu Maliye 
Bakanlığımıza, adı ifade edilmiş olup, tatbikatta he
nüz hiçbir neticesi görülmeyen ve çok münferit, 
ağıraksak giden ihracat seferberliğinde büyük va
zifeler düştüğü kanaatini taşıyan arkadaşlarınızdan 
biriyim. Çünkü; ihracatın ödemeler bilançosunda-
ki aktif neticesi, emniyetlidir ve Türkiye'nin bütün 
sorunlarım beraberinde çözümlemek imkânım ve
ren bir ekonomik faaliyet koludur. Dış ülkelerden 
gelen döviz gibi değildir. Devlet varidatının artma
sına imkân verir, optimal kapasitelerle çalışan te
şebbüsler, hem maliyetlerini düşürürler, hem kârla
rını azami hadde çıkararak, ortak olan devlete da
ha yüksek nispetlerde, ölçülerde, miktarlarda hâsı
lat temin ederler. 

Bu itibarla ülkelerde anadava, ihracatın geliştiril
mesidir. Almanya'ya bakınız, ihracatı geliştiği için 
bugünkü refah seviyesine ulaşmıştır. Japonya'ya ba
kınız, keza böyle paralarının kıymetinin müsta
kar olması veya diğer dövizlere göre nispeten müs
takar kakması veya kıymetinin artması; dış ticare
tinin pasif veya aktif olması ile biraz daha ölçüde, 
ödemeler bilançosunun aktif veya pasif olması ile 
ilgilidir. 

Türkiye'de ödemeler bilonçomuzda, ticaret bi
lançomuzun afctivîtesini artırmak olanağı, bugünkü 
sanayi kesimimizin ulaştığı merhalede, 1958'lere 
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nazaran fevkalade müsait bir manzara arz eder; 
ama bugüne kadar Türkiye, bu konuya yeterince 
ehenam'yet vermiş değildir. 

BAŞKAİN — Sayın Çelikbaş, söz süreniz bit
ti, lütfen bağlayınız efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bir noktayı 
da açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. 

İkinci Dünya Harbimden sonra milletlerarası 
borçlanmalarda, İkinci Dünya Harbimden önce tat
bik ediîen usuller değiştirilmiştir. 1940'da, 1946 yı
lında veya 1945 yılında bir Fransız iktisatçısı olan 
Françols Perroux, yazdığı bir kitapta, miBeîIerarast 
borçlanmaların dirije olduğuna dair umumi bir ka
naatin artık yerleştiğini söylemektedir; yani borç 
verenler, borcun nerede, ne maksatla, nasıl kulla
nılacağım aramakta, sormakta ve bunda hiç kim
se alınganlık göstermemektedir. 

Türkiye, bu alışkanlık içerisine girmelidir. Şa
yanı şükrandır ki, basında çeşitli yazıların bu ko
nuda yazılmış olmasına mukabil, hafsala almaya
cak ölçülerde yazılar yazılmasına mukabil, MaK-
ye Bakanı, dış ülkelerde bulunmuş olmanın verdi
ği tecrübe ile son derece ihtiyatlı bir lisan kullan
maktadır ve bu, Türkiye için son derece müspet bir 
davranıştır. Bunun, Türkiye'de kamuoyuna male-
dihnesi için bütün parlamenterler, basına vazife 
düştüğünü bu vesile ile ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 

Buyurunuz Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan; 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel gö
rüşlerimi, şüphesiz mali ve ekonomik meseleler üze
rinde söylemem lazım. Ancak, zaman çok dar, bu 
mali ve iktisadi meseleler üzerindeki görüşlerimi 
madde olarak çok kısaca arz edeceğim. Ondan son
ra, Bütçe Kanununa bağlı (Ç) işaretli «Vatani hiz
met» tertibinden maaş alan kişiler hakkında bi
raz konuşmak istiyorum. 

Bütçeye ilişkin mali ve iktisadi tedbirleri baş
lıklar halinde şöyle ifade etmek istiyorum: Bu önü
müzdeki dönemde hükümetlerin üzerine önemle 
eğilmesi Mzım geldiği konulardır, kanaatime göre 
bunları 10 madde halinde ifade ediyorum: 

1. Enflasyonun hızını kesmek, 
2. Giderek artan fiyatları durdurmak, 

3. Üretime dönük yeni bir kredi politikası sap
tamak, 

4. Savruk yatırım politikasını plan ilkeleri içe
risinde tutmak. 

5. Teşvik tedbirleri, vergi iadesi, konularındaki 
suiistimalleri önlemek, 

6. Ticaret ilişkilerinde aracı holdinglerin etkisi
ni devre dışı bırakmak, 

7. En az geçim iiîdirimini asgari ücrete uyum
lu bir manipülasyona bağlamak, 

8. Vergi oranlarımı, tarifelerini bugünkü para 
değerine uyumlu bir hale getirmek, 

9. Vergi muafiyetlerimi, az kazançlı dar gelir
liler lehine genişletmek, 

10. Özel sektör mensuplarmm birçok harcama
larını gelirlerine mahsup edip, vergi dışı tutması 
yöntemini bir disiplin içine ahmak ve bu yolla Tür
kiye'deki pahalılığı önlemek. 

Şimdi, arkadaşlarım, asıl değinmek istediğim ko
nu, Bütçe Kanun tasarısına bağlı, yıllardan beri he
pimizin gördüğü (Ç) işaretli «Vatani Hizmet» terti
binden maaş ajanların durumunu ortaya koymak. 

Arkadaşlarım; 
Bütçe Kanununa bağlı «Vatani hizmet» tertibin

den özel kanunla maaş olan insanlar hakkında 1 
şubat 1978 günü, Bütçe Plan Karma Komisyonunda 
Maiiye Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, bir konuş
ma yapmıştım. O konuşmamı bugün Yüce Senato
nun huzurunda da tekrarlamakta yarar görüyorum 
ve «Sosyal Devlet» ilkelerine yönelmiş ülkemizde, 
1961'ferde 850 bin kişi sosyal güvenceye sahipken, 
1977 Türkiye'sinde, 4,5 milyon insanın sosyal gü
venceye sahip oiduğu bir ülkede «Vatani hizmet» 
tertibinden maaş alan ve bugün sayılan 296'ya düş
müş insanların perişan durumunu ortaya koymak is
tiyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel* bu yıl Personel ka
nunlarına; Askeri Personel Kanununa ve Emekli 
Sandığı kanunlarına tabi işçi ve memurlar ornıak 
üzere, bütün personele 3-5 ay evvel verilmeye baş
lanan ayda bin liralık bir yakacak zammını da ha
tırlatmak istiyorum. Bu yakacak zammı, bunu çı
karan kararnamelerde ifade edilirken, «Vatani Hiz
met» tertibimden; biraz sonra rakamlarım ortaya ko
yacağım, çok düşük mevcutta maaş alan insanları 
kapsamıştır. Yani Türkiye'de emekli ve çalışan her
kes, işçi veya memur olsun, artı bin lira yakacak 
zammı alırken, biraz sonra göreceğiniz gibi «Vatani 
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hizmet» tertibimden 50 lira, 193 lira, 126 lira alan 
eski insanların maaşlarında hiçbir değişiklik mey
dana gelmemiştir. 

Arkadaşlar; 

Bu (Ç) isaf etli cetvel, yıllardan beri devam eden 
Bütçe kanunlarına bağlı bir cetveldir. Burada «Va
tani hizmet» tertibinden maaş alanlar, özel kanun
larla maaş alan insanlar sıralanmaktadır.. 237'si 
Birinci Büyük Millet Meclisinin; (Birinci Büyük Mil
let Meclisi deyince hepinizin gözlerinin önünde, 
hatıralarınızda, belleklerinizde büyiük b.r ihtişamla 
ortaya çıkmaktadır ki, Kurtuluş Savaşım yapan Bü
yük Millet Meclisi. Kurtuluş Savaşında ülke yöne
timini, hükümetleri kuran, hükümetlere güvenoyu 
veren, hükümetleri düşüren, sırasında kürsülerinde 
İstikiâî Marşının söylendiği, sırasında üyelerinin 
cephelere dağıldığı bir Meclis.) Bu Meclisin yaşa
yan üyelerine ve ölenlerinin de çocuklarına intikal 
etmek üzere verilen maaşlarıdır. 237 kişidir bunlar. 
Geriye ka'an 59 kişi de, Birinci Büyük Savaşta, Bat-
kan Savaşında, Kurtuluş Savaşında ve cephe gen
lerindeki birçok yerlerde yararianıian, büyük fe
dakârlık gösteren insanlardır. 

Bunların sayısının 296 olduğunu söylemiştim. 
Belki 5-lfl sene evvel bu 396 idi. Hepsi kaydı hayat 
şartıyla bağlanmış maaşlardır ve bu maaşı eminim 
ki, alanların büyük çoğunluğunun yaşı belki 7Cv75' 
den aşağı değildir ve belki bir süre sonra, 10 sene son
ra bunlardan birkaç kişi ya vardır, ya yoktur. 

Arkadaşlar; 

Bu (Ç) işaretli cetvelden maaş alanların tutarı
na! 296 kişi olduğunu söylemiştim. En yüksek maaş 
alanın aylığı halen 2 390 Uradır, en az maaş alanın 
ise ayda 50 liradır. Bugünün Türkiye'sinde asgari 
ücretin 3 30,0 lira olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 
Demek ki, 2 390 lira alan üç kişi dahi bugünkü as
gari ücretin çok aşağısında kalmışlardır. 

Bu üç kişi kimlerdir ... Bunlar, Birinci Büyük Mil
let Meclisinin halen yaşayan, sağ kalan iki üyesi. 
Birisi Hüseyin Alksu, Erzincan Milletvekili. İkincisi, 
Yasin Haşîmoğlu, Oltu Milletvekili. 

NİYAZÎ UNSAL (Erzincan) — Erzincan Millet
vekili öldü. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bir de üçün
cü kişi vardır, Sivas Kongresinden Heyeti Temsiffiye-
ye seçilerek gönderilen ve bir süre evvel 1961 Mec
lisinde şuralarda oturan Yeni Türkiye Partisinden 
bir senatör arkadaşımız vardı, İhsan Hamit Tigrel. 

Üç kişi bu maaşı almaktadır. Biraz evvel bir arka
daşım da bunlardan bir tanesinin öldüğünü ifade 
ettiler; Allah rahmet eylesin. 

Bu 296 kişiden 20 tanesinin aldığı aylık 1 C(M>> li
rama üstündedir. Üç tanesi 2 390 lira alıyor 20li ta
nelinin aylık ücreti 1 C€£ liranın altında, 5C0 lira
nın üzerindedir. 51 tanesinin aylığı 5Ö0 liranın altın
dadır, 3Ctâ tiranın üstündedir ve 24 tanesinin aylığı 
da 300 liranın aşağısmdadır; ki, 193 lira ve 50 lira 
alan var. 

Arkadaşlar, 
237 arkadaşın Birinci Büyük Millet Meclisinin ya

şayan üyeleri veya ölenlerinin eşleri ve çocukları 
olduğunu söylemiştim. Bunlar, eş durumu ve ço
cuk durumunun fazlalığı ve azlığına göre değişik üc
ret almaktadırlar. İçlerinde 992 lira alanlar var, 519 
lira alanlar var, 346 lira alanlar var, 259 lira alan
lar var. Birkaç isim aksettirmek istiyorum bu tarihi 
kişilerden. 

Mesela, Birinci Cihan Savaşının Bahriye Nazırı 
Cemal Paşanın çocukları var. Cemal Paşanın bir 
vatan şehidi olduğunu bilirsiniz; düşman kurşun-
larıyla Tiflis'te vurulmuştu. Onun kızları iki tanedir, 
her birisi 675'şer lira alır. 

Kurtuluş Savaşının destanını yazan, İstiklâl Mar
şını yazan ünlü şair Mehmet Akif'in iki kızı 519 lira 
alır, Fethi Okyar'ın eşi ve kızı 519 lira alır, Ziya Gö-
kaîp'iiî kızı 5Ci6 Era alır, Nafıa Vekili Süleyman Sır-
rı'nın eşi 456 lira alır. Bir süre önce Hürriyet Ga
zetesinde, «Bir vekilin karışıyım, 450 I ra aylık ah-
yorom.» diye beyanat veren insan. 

Sadrazam Talât Paşa'nm eşi 431 lira alır. Boğaz
layan Kaymakamının (Biliyorsunuz, Bekir Ağa bö
lüğünde idama mahkûm edilmiş bir vatan kahrama
nı.) karısı ve b:"r kızı 387 lira alırlar ve Kurtuluş Sa
vaşının büyük kahramanlarından ve ilk şehitlerin
den Yahya Kaptan'm iki kızı 193'er lira ahrlar. 

Arkadaşlar, 
Bu durum 1978 Türkiye'sine yakışmıyor. Bun

lar ilk bağlandığı zaman belki büyük paralardı; ama 
her şey Türkiye'de değişiyor. 1970'îerden itibaren 
reform niteliği taşıyan bir sisteme kavuştuk; göster
ge tablosu, katsayı... Katsayı ve gösterge tablosu 
her şeyi alıp yukarıya doğru götürüyor günün ko
şullarına uygun olarak; ama bunlar yerinde sayıyor. 

1973'te bazı arkadaşlarla, benim de katıldığım 
bir yasa teklifi ile Kurtuluş Savaşında bulunanların 
ve Birinci Büyük Millet Meclisi üyelerinin geride 
ka!an insanlarının maaştan % 10(0 artırıldı. 1973'de 
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% 100 araş iyi bir şeydi ve biraz evvel söylediğim 
rakamlar % 100 artırılmış şeklidir; ama bu (Ç) işa
retli cetvelde yalnız Kurtuluş Savaşma katılanlara 
Türkiye Büyük MüSet Meclisinin açılışının Ellinci 
yık dolayısıyla verilmişti. Yalnız Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin, yalnız Kurtuluş Savaşına katılan in
sanlarm % 100 artırıldı, ama rakamları biraz evvel 
okudum; ne kadar komik kalmaktadır. 1978 Türkiye' 
sine bu rakamlar yakışmıyor arkadaşlar. 1978 Tür
kiye'sinde Devlet cömerttir. Bir kalemde küçük - bü
yük bütün memurlarına 1 000'er lira yakacak zammı 
vermiştir; ama bu kimseler unutulmuştur. 

YlĞtT KÖKER (Ankara) — Savurganlık bitti. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Arkadaşlar, 

bu, savurganlık değildir. Bu, ülkenin, temeline kan
larıyla... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bu bir şakadır. 
SUPHt KARAMAN (Devamla) — Tabii şaka 

addediyorum; çünkü Sayın Yiğit Köker bu mesele
leri hepimizden çok bu kürsülerden dile getirmiş 
bir arkadaşımızdır. Maliye Bakanlığı bütçelerinde, 
kendisinin Bütçe Komisyonu Başkanı olarak yaptı
ğı büyük hizmetleri her yerde metheden, konuşan bir 
insanım, arkadaşıyım. Elbette şaka yaptığına kani-
yim, 

Bu nedenle, bunların her birinin maaşına, ya
kacak zammına bedel; yani 193 lira alan kimseye 
1 000 lira verelim. 296 bu garip insanın, yaşları 75' 
den aşağı olmayan bu insanların her birine ayda 1 000 
lira verilirse, 3 milyon 552 bin lira tutar yılda. Maliye 
Bakanlığının cömert bütçesi, cömert fonları buna 
müsaittir. Bütçe maddeleri görüşülürken, bütün par
tililerin, bütün arkadaşlarımızın iştirakiyle böyle 
bir önerge verelim ve bunu halledelim; yarın Türki
ye 14 Şubat 1978 gününe çıktığı vakit, bu garip in
sanlar bir sevince kavuşsunlar. «Bravo» sesleri al
kışlar) 

Arkadaşlar, 
Sözlerimi bitirirken şunu belirteyim. Ben bu 

konuşmayı aynen 1 şubat 1978 günü Maliye Bakan
lığı bütçesi görüşülürken de yapmıştım Komisyon
da. Benim yaptığım konuşma basının hiçbir yerin
de geçmemişti. 3 Şubat günü İzmir'den Cengiz Kar-
luk isminde bir arkadaş, bir vatandaş Milli Birlik 
Grupu Başkam Saym Fahri Özdilek'e bir mektup 
yazmış, müsaade ederseniz çok ilginç, çok duygu
sal olan bu mektubu okumak istiyorum. Zaten yine 
ikinci kez ben yine bir konuşma yapacak tun; ama 
bu mektup beni daha çok tahrik etti. 

Mektubu okuyorum: «Çok muhterem Paşam: 
Çok değerli bir asker olmanız, milli ve vatani ko

nularda hassas olduğunuzu bilmem hasebiyle, ilgile
neceğinizi tahmin ettiğim için zatialinize şu mektubu 
yazıyorum. 

28 Ekim 1977 tarih ve 16.098 sayılı Resmi Gaze
tenin mükerrer nüshasında Bakanlar Kurulunun 
27 . lCı . 1977 tarihlerini havi üç tane kararname çık
tı. Bunlara göre, memurlara, askerlere, Üniversite 
Kanununa tabi olanlara, emekli, malûl dul ve yetim
lere, işçi emeklilerine «Yakacak yardımı avans öde
mesi» adı altında ayda 750 - 1 000 lira yardım ya
pılıyor. Fakat bütçe kanunlarında (Ç) cetveli «Vata
ni hizmet aylıkları» bölümünde ismen gösterilen ve 
muhtelif kanunlarla «Vatani hizmet» tertibinden 
aylık alan milK yadigârlara maalesef böyle bir yar
dım yapılmıyor. Bunlar âdeta parya muamelesi gö
rüyorlar. 

Bu mektubuma ekli olarak tanzim ettiğim bir 
listeyi sunuyorum. 

(Oradan bazı isimler çıkarmış) 

Bu listenin aslı 1 Mart 1977 tarihli ve 15 865 sa
yılı Resmi Gazetenin 1092 nci sayfasında başlayıp, 
1109 sayfasında son bulan (Ç) cetvelindeki tam 304 
isimden seçtim.» 

Bunlar beSki o tarihte 304 idi; ama şimdi 296. 

Bu kanunu her an temin edip tetkik buyurabi-
iirsiniz. Bu (Ç) cetvelini tetkik buyurduğunuz za
man, eminim ki, içiniz sızlayacak ve çok üzülecek
siniz. Çünkü vatani hizmet aylığı olarak 50 lira, 193 
lira, 226 lira, 276 lira, 300, lira, 431 lira, 456 lira, 519 
lira; bu son rakamdan biraz yüksek pek çok kişinin 
para aldığını göreceksiniz. Biz bugün milletçe öz
gür isek, Milli Mücadelede bu vatan için hayatla
rım feda eden kahramanlara borçluyuz. 

12 ocak 1978 tarihli Hürriyet Gazetesinin yıldı
rım servisinde «Atatürk devrinin en ünlü bakanla
rından birinin eşiyim, ayda 450 lira vatani hizmet 
maaşı alıyorum» diyerek feryat eden seksenbeş ya
şındaki Ehliman Aral hanımın bu acı halini unuta
mıyorum. Bu hanım eski Nafıa Vekili Süleyman 
Sırrı Bey merhumun eşidir. 

Çanakkale Destanının ve İstiklâl Marşımızın şai
ri Merhum Mehmet Akif'in iki kızının ayda 519 li
ra, eski Başvekil Ali Fethi Okyar'm eşi ve kızının ay
da 519 lira, Kuvai Milliyenin ilk şehitlerinden Ku-
vai Milliye Kumandam Yahya Kaptan'ın iki kızı
nın 193'er lira, Şehit Yüzbaşı Selim Beyin eşinin 
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ayda 226 lira, şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil İbra
him Bey'm yetimlerinin 193'er lira, Mareşafr Fevzi 
Çakmak'ın kız kardeşinin 810 lira, Rafet Veli Paşa
nın 992 lira, Fahrettin Altay Paşanın kızının 992 li
ra, Birinci Dönem bir mebusun eş ve yetimlerinin 
ayda 259 lira, «Vatani hizmet aylığı» tertibinden bu 
kadar az ve insanın vicdanını sızlatan aylık alma
larına aklım, hafsalam almıyor ve bu çok acı hali 
Türklüğün şanına, şerefine yakıştıranuyorum. 

Hükümetin bir kararnamesiyle bunların milli gu
rurlarını okşayan, mesela, «Şevkat yardımı» adı al
tında, ayda 1 OfiO'er liralık yardım yapı&a bu 3C4 
kişinin bütçeye yükü yıMa 3 milyon 648 bin lira tu
tacaktır. Bunlardan bir çoklarını tanıyorum öyle 
izzetinefis sahibi kişiler ki, müdahale etmektense, aç 
ölmeyi tercih ediyorlar. 

2022 sayılı Kanunla, 65 yaşın; aşkın güçzüslere 
Devlet ayda 720 lira yardım aylığı veriyor. Bugün 
yaşları 70'in üstünde olan, bu milli yadigârlar, açlıkla 
pençeîeşiyorlar. Çok acı bir durum. Bu feci hali 
insanlıkla bağdaştırmak imkânsızdır. 

Senatoda 7 şubattan itibaren bütçe müzakeresi 
başlayacak, Milli Birlik Grupu olarak bunlar için (Ç) 
cetvelinden aylık alanlara, biner liralık yardım ar
tırılmasını öngören bir önergenizle milli bir görevi 
yapmış okulsunuz. Anayasanın 94 ncü maddesi bu
na cevaz veriyor. 

Çok acı maruzatıma burada nihayet verir, de
rin saygılarımı sunarım.» 

Arkadaşlar, bu mektubu burada okumam bel
ki yersiz; ama bu kadar içli bir durumu, istedim ki, 
bir vatandaşın mektubuyla da zabıtlara tespit ede
lim. Meclislere düşen görev, hepimize düşen görev, 
bu (Ç) işaretli özel kanunla bağlanmış maaşları, yi
ne birer özel kanunla değiştirmek ve bunları Per
sonel Kanunundaki, belki en alt düzeydeki bir gös
terge toblosuna ve katsayısına bağlamaktır. En çı
kar yol budur; ama bugün âcil bir durum olarak, 
sanıyorum ki, biner lira ayhk yardımı «Yakacak 
zammı» ismi altında veren bu bütçelerin bu va
tandaşlara da bunu cevaz göreceğine inanıyorum. 

Bu yolda bir önerge biraz sonra takdim edece
ğim, bütçenin maddelleri göriişülürken bu yolda yar
dımlarınızı diler, cümlenize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 
Söz sırası Sayın Ali Oğuz'da, buyurun efendim. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 

muhterem senatörler; 

Maliye Bakanlığı bütçesinin müzakeresi müna
sebetiyle ben de şahsi görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. 

Evvelemirde bir tespitimi arz etmek isterim: 
Yedi gün içerisine sığdırdığımız şu bütçe müza

kerelerinin, sabahın saat 9,30ı'undan başlayarak, bazı 
geceler sabaha karşı saat C4,G<0ı'e kadar devam et
tiği müşahade edildi. Acaba bunu daha geniş bir 
zaman içerisinde müzakere edip de. sabah erken baş
layıp, hiç olmazsa akşam 8'de keserek, zamanı da 
biraz uzatarak bütün arkadaşlarımızın devamını 
temin edemez miyiz?.. Gece sabahlara kadar uyku
suz kalarak, uykulu gözlerle gecenin 4'ünde bazen 
önündeki kâğıdı okumaktan da yorulmuş, güçlük 
çeken arkadaşlarımızın manzarasını görünce, aklı
ma bu geldi. Bir parça daha zamanı uzatıp da, bü
tün arkadaşlarımızın rahatlık içerisinde müzakere
lere devam etmesi halinde, tahmin ediyorum ki, bu 
müzakereler daha verimli olur ve daha faydalı şey
ler ortaya konulur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maliye Bakanlığımızın ekonomimiz üzerindeki 

tesirleri çok mühim. Bütçe imkânlarının tamamım 
düşünürsek, bu büyük meblâğın, gerek sarf, gerek 
sarf istikâmeti ve gerekse siyasal tercih sebebiyle 
ortaya konması, memleket ekonomisi üzerinde çok 
büyük tesirler icra eder. Bunun bir siyasetin, bir eko
nomik siyasetin sadece tespiti değil, onun icrası 
yönünden memleketin kaderinde ve o memlekette 
yaşayan insanlar üzerinde çok büyük tesirleri var
dır. Gerek vergilerin toplanmasında, gerek bunla
rın sarfında, gerekse bu sarftan, vatandaşların, ça
lışanların veya çalışmayanların, hatta ihtiyaç içinde 
olanların ne kadar pay alacaklarının tespitinde, 
memleketin sosyal yapısı bakımından büyük ve ehem
miyetli tedbirleri getireceği hepinizin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ekonominin muayyen istikâmette ilmi bir şekil

de, siyasi bir şekilde tespiti, bugün düyada ve mem
leketimizde çok önem kazanmıştır. Çünkü, dünya 
büyük bir ekonomik savaşın içerisinde bulunuyor 
ve bu savaşı veriyor. Eskiden ekonomik çıkarlar 
müstemîekeciîik yoluyla olurdu, bugün bunun vas
fı değişti, artık ordular seferber edilip, kıtalar ve-
yahutta memleketler İstilâ edilmiyor. O memlekete, 
sömürme veya faydalanma veya kazanma kastıy
la kıymetli, yetiştirilmiş elemanlar gönderiliyor, eko
nomik anlaşmalar yapılıyor, muayyen paktların içe
risinde muayyen devletler alınıyor ve her devlet 
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kendi çıkarları, kendi menfaatleri istikâmetinde bu 
işlerini rahatlıkla yürütüyorlar. Hal böyleyken ve 
dünya ekonomik savaşında belli süper devletlerin 
ağuitikîarım hissettirdiği bir zamanda, Türkiye'nin 
de içinde bulunduğu şartları çolk iyi tespit etmesi 
ve bu şartlar muvacehesinde ekonomisine bir isti
kâmet vermesinin zarureti ortadadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sadece bir akaryakıtın, bütün ihracatımızı alıp 

götürdüğü bir anda, burada «Sensin» veya «Be
nini» münakaşaları içerisinde lüzumsuz çekişmeler 
içerisinde Maliye Bakanhğı Bütçesinin müzakeresini 
yapmanın bir vebal olduğunu tespit etmek isterim. 
1 milyar 6G0, küsur milyon dolar akaryakıta veril
diği bir anda, sadece 1 milyar 8G0 küsur milyon da 
ihracatımızın olduğu bir yılda ve anda, burada kı
sır çekişmeler içerisinde birbirimizi yiyip bitirmek
le bir hizmet ortaya konulacağına inanmıyorum. 

İnancım odur ki, bütün partilerimizin, şu içinde 
bulunduğumuz acıklı ekonomik durumu, yarın mem
leketin ekonomisini, hatta devletini, hatta milletin 
bütün geleceğini yıkacak elim neticeler gelmeden ev
vel, ittifak halinde bunun çaresini tespit etmeleri lâ
zım. 

Hangi yönden tasarruf edilecek?.. Bunu tespit et
mek lâzım. Hangi kaynaklar üzerine gidilecek?.. Bu
nu tespit etmek lâzım. Ama bunu, birbirimizin ya
kasına yapışıp da, «Sen geçmişte düşük hükümet; 
böyle yaptın, ben de şunu böyle yapacağım» şeklin
deki münakaşalarla değil, «Gelin, aklın, ilmin, fera
setin, vatanseverliğin örneğini ortaya koyalım» çare
lerini birlikte münakaşa edelim ve en güzel, en doğ
ru bulduğumuz yolda da ittifak edelim.» diyecek za
manda ve durumdayız. Bunu yapmazsak, bu millet 
bir gün bunu yapmamanın getirdiği neticelerin hesa
bını bize soracaktır. 

«2,5 milyar borç bulursak belki bu darboğazı aşa
rız» şeklindeki tavsileri ben kabule şayan bulmuyo
rum. Her yıl borçlanmakla bir yere varmak mümkün 
değil. Getireceğimiz tedbirlerle, asacağımız tedbirlerle 
bu darboğazı aşarsak çok daha hayırlı olur. Çünkü, 
mevcut borçlarımızın üzerine her yıl bir 2,5 milyar 
lira daha borçlandığınızı düşünün, faizini ödemeniz 
mümkün olmaz birgün. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Masraflar mümkün olduğu kadar kısılmalı ve ağır 

vergi yükü orta halli ve fukaranın üzerinden kaldırıl
malı. Mümkün olduğu kadar servet üzerinde vergilen
dirme yollarına gitmenin çarelerini aramak lazım. 

3 300 lira alan bir kimsenin, aldığının 500 lirasını, 
800 lirasını keserseniz, geriye birşey kalmaz. Hatta 
5 bin lira alan kimseden hiç olmazsa vergi kesmeme
nin çaresini aramak zaruretindeyiz. Çünkü, 1 000 lira 
vermekle iki odalı bir evi bulamadığımız ve bulun
madığı bir zamanda ve herşeyin ateş pahası olduğu 
bir zamanda, küçücük gelirlilerden, işçiden ve me
murdan vergi keserek Maliyeyi veya Devlet Hazine
sini doldurmanın bir fayda temin etmediği ortadadır. 
Bu, ancak memleketteki ıstırabı daha çok artırmak 
gibi bir neticeye vasıl olmak olur ki, muafiyet Iıaddi-
nin hiç olmazsa 5 bin liraya kadar getirilmesi, belki 
bir noktada bir parça imkân getirir. 

Evvelemirde, Devletin mevcut tasarruflara riayet 
etmesi zaruretine inanıyorum. Mefruşat değiştirmek, 
araba değiştirmek, ziyafet vermek sevdasından vaz
geçmek lazım. Eğer bunlar yapılmazsa, Devlet önce 
kendisi tatbik etmezse, vatandaştan birşey beklemek 
mümkün değil. Ben inanıyorum ki, personel artırma
sı ve para değerindeki düşmeler, ekonomik zorluklar 
kalkınmayı zorlaştırır. Ancak, herşeyin çaresi oldu
ğu gibi, bunun da çaresi vardır. Mümkün olduğu ka
dar mevcut imkânlarımızı tasarrufa doğru götürmek
te bir çıkış yoluna varmak mümkün olur. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Dış dövizlerin memlekete getirilmesinin başka yol

larını da aramak iazım. İçeride kurulan tesislere or
tak etmek suretiyle mi, bu gelen dövizlerin karşılığın
da kendilerine devletin getirdiği imkânlardan; hisse 
senetlerinden, tahvillerden veyahutta mevcut devlet 
imkânlarından kendilerine verilecek, bilhassa kâr or
taklığı suretiyle işletilecek fabrikalardan kendilerine 
hem iş vermek, hem hissedar yapmak suretiyle mi ola
cak; ne yapmak lazımsa, dışarıda bulunan işçilerimi
zin alınteri mevcut dövizlerini getirmenin yollarım 
aramak mecburiyetindeyiz. Bu dövizlerin, orada kal
dığı müddetçe, bize bir faydası olmayacağı yüksek 
malumlarınızdır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, iki dakika da geçti, lüt
fen bağlar mısınız efendim?. 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Bağlayayım efendim. 
Sakat ve hastalara yapılan maaş yardımı çok isa

betli olmuştur. Fakat muhterem arkadaşlarım; adedi
nin 3 milyona vardığını ifade ettiğimiz işsizler için 
mutlaka, ya işsizlik primi sigortası veya işsizlik aylı
ğını düşünmek mecburiyetindeyiz. îş bulamadığımız 
bir insanı sokakta aç bırakmaya hiç kimsenin gönlü 
razı olmamalı. Genel Sağlık Sigortasını veya sağlık 
hizmetlerini mutlaka getirmek mecburiyetindeyiz. Der-
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Iet eliyle yoksul vatandaşı tedavi etmezsek, bundan ] 
doğan mesuliyetleri de bizim için her bakımdan ağır 
olur. 

Vergi beyannameleri, mümkün olduğu kadar her 
okumuş vatandaşın kendisi tarafından doldurulabile
cek basitlikte olmasını bilhassa dikkatlerinize arz edi
yorum muhterem Bakanım. Böyle olursa, bunu yap
mak biraz daha rahat olur, esnafımızı veya bu mev
zuda mükelleflerimizi başkalarına muhtaç etmeyiz. 

Türk parasının değerini koruma hakkında ve yük
seltme hakkında her türlü iktisadi ve mali konularda- I 
ki hayırlı, köklü, isabetli tedbirlerin alınması, inanı
yorum klî, bizi birgün biraz daha rahata götürecek
tir. 

Veraset vergisiyle ilgili dilimlerin ve muafiyetlerin 
de artık gülünç seviyede kaldığını, babadan kalan bir 
küçücük evde yaşayan üç çocuk ve b?r annenin, bu 
satılmadan vergi borcunu ödeyemeyeceği noktasına 
geldiğimi ilgililer ifade ediyorlar. I 

Bunları da yüksek takdirinize arz eder, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin ve Bütçenin tümünün memleketi
mize, milletimize, Maliye Bakanlığının mümtaz men
suplarına hayırlı olmasını diler, hepinizi saygılarım
la selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Sayın üyeler; 
Maliye Bakanlığı Bütçesi ve Gelir Bütçesi üzerin- I 

deki gruplar ve kişisel görüşmeler bitmiştir. Söz sıra- I 
sı şimdi, tenkit ve temennilere cevap vermek üzere 
Sayın Müezzinoğiu'nda. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun I 
sayın üyeleri; I 

Yüce Senatoda 1978 mail yılı Bütçe Kanun tasa
rısının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde grupları 
ve şahısları adına söz alan sayın senatörler bu konu- I 
daki görüşlerini ortaya koymakla bize yeni yollar J 
göstermişler ve bütçemizi biçimlendirmek yolunda 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Maliye Bakanlığı 
ve gelirler bütçesi üzerinde söz alan sayın arkadaşla
rımız da yine grupları ve şahısları adına yaptıkları 
konuşmalarla 1978 Maliye Bakanlığı bütçesinin uygu
laması konusunda ve bundan sonraki yıllarda hazır
lanacak Maliye Bakanlığı bütçesi konusunda bize yol 
göstermiş ve büyük katkıda bulunmuş oluyorlar. 
Kendilerine ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuşmalarda ortaya konulan konulara değin

meden ve bu konulardaki görüşlerimi açıklamadan J 

önce, izin verirseniz Sayın Karaman'ın konuşmasıyla 
burada dile getirilen ve tüm Senatonun büyük ilgisini 
toplayan konuya kısaca dokunmak istiyorum. 

Gerçekten Sayın Karaman'ın da belirttiği gibi, 
vatani hizmet tertibinden aylık alan vatandaşlarımız 
bugün çok güç koşullar içinde bulunuyorlar. Bunla
rın içinde kişisel varlıkları ve aile varlıkları nedeniyle 
bu rakamların ifade ettiğinden başka bir hayat düze
yinde bulunanlar oldukları düşünülebilir. Fakat öyle 
sanıyorum ki, bizim için konunun asıl kendisi üzerin
de durulacak önemli noktayı oluşturmaktadır ve bu 
açıdan baktığımız zaman; bu vatandaşlarımıza ve 
geçmişte büyük hizmetler görmüş olan bu vatandaş
larımızın yakınlarına devletin yardımcı elinin uzan
masında hiç şüphesiz ki, büyük yarar vardır. Bu ne
denle, Yüce Senatonun bu konuda kabul edeceği bir 
temenni kararına Hükümetin de katılabileceğini ve 
Bütçe Karma Komisyonunda yapılacak bir ortak ça
lışmayla buna bir çözüm getirilebileceğini önünüzde 
arz etmek istiyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmalarda olduğu 

gibi, bu kez grupları adına konuşan ve şahısları adına 
söz alan arkadaşlarımızın konuşmalarında da genel
likle aynı konular üzerinde durulduğu söylenebilir. 
Bunların başında 1978 mali yılı Bütçesinin özelliğiy
le ilgili konular yer alıyor. Sayın Karavelioğlu bu 
nokta üzerinde durdular, sayın Melen, yine bu nokta 
üzerinde durdular ve yine AP Grupu adına söz alan 
değerli arkadaşımız sayın Yüce de yine bir başka açı
dan bu konuya dokundu. 

Öyle sanıyorum ki; artık, «Bu bütçe kimin bütçe
sidir» tartışmasını geride bırakmamız gerekir. Şu bir 
gerçektir; bu Bütçe bizden önceki Hükümet tarafın
dan hazırlanmıştır. Yeni Hükümet kuşkusuz kendi 
bütçesini Meclislerimize getirmek ve o bütçeyi uygu
lamak isterdi; ancak yasalar ve nihayet zaman Hü
kümete bu olanağı vermedi ve Hükümet daha önce 
hazırlanmış olan bütçeyi müzakerelere esas kabul et
mek zorunda kaldı. Fakat hemen eklemek isterim ki; 
Bütçe Komisyonunda aldığı şekilden sonra bugün 
önümüzde bulunan durumu ile bu bütçe bizden ön
ceki Hükümetin hazırladığı Bütçe olmaktan çıkmış
tır. Bütçenin içeriği büyük ölçüde değişmiştir. Kır
sal alana götürülen hizmetlerde, kentsel alana götürü
len hizmetlerde yeniden eklenen ödeneklerle büyük 
artışlar sağlanmıştır. Eğitim alanında yine ek olarak 
kabul edilen ödeneklerle bütçenin bu alandaki hizmet 
gücü önemli ölçüde artırılmıştır. Nihayet bugünkü 
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ekonomik bunalım içinde yaşam kavgası yeren, çalı
şanların bu durumlarım düzeltmek üzere Bütçede ya
pılan değişikliklerle yine bu alanda da bir yenilik 
meydana getirilmiştir. 

Bütün bunlara bakarak artık bu Bütçenin eski 
bütçe olmadığım söylemek mümkündür. Bundan da
ha önemlisi bütçenin yapısında olan değişikliktir. 
Bütçe aslında bir çok yönleriyle Anayasaya ters dü
şen ve bu durumu Anayasa Mahkemesinin kararla
rıyla kanıtlanmış bir bütçeyken bu kusurlarından bü
yük ölçüde arınmıştır. Bu nedenle biz artık diyoruz 
ki; «Bu bütçe, eski bütçe değildir, değişik kişilik ka
zanmış yeni bir bütçedir.» Bunun yanında yine ek
lemek gerekir ki, bu bütçe ile birlikte uygulamaya 
konulan politikalar asıl bu bütçenin kimliğini ve kişi
liğini ortaya koyacaktır ve bu politikalarda gerek 
gelir harcama alanında, gerekse para-kredi , dış tica
ret, ödemeler dengesi ve nihayet borçlanma alanında 
şimdiye kadar uygulanan politikalardan çok farklı 
politikalar olacaktır. Hükümetçe bu konuda yapılan 
çalışmalar son aşamasına gelmiştir. Bundan önceki 
konuşmalarımda da arz ettiğim gibi 1978 mali yılı 
Bütçesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu politika
lar da parça parça; fakat birbirine uyumlu olarak 
yürürlüğe konulmuş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bütçenin özelliklerinden birini bunun uygula

masında savurganlığı önleyici önlemlerin büyük yer 
alması oluşturacaktır. Sayın Karavelioğhı, Sayın At
maca, Sayın Uyar bu nokta üzerinde büyük dikkatle 
durdular. Hemen arz etmek isterim ki; Bütçede görü
len savurganlık burada dile getirilen kadro şişmesin
den ibaret değildir. Son iki yıl içinde 260 bin küsur 
kadronun alındığını biliyoruz ve bunun kamu mali
yesine, daha doğrusu Devlet bütçesine 20 milyar do
layında bir ek yük getirdiğini de biliyoruz. Fakat bu
na ek olarak şunu da bilginize sunmak isterim ki, 
Devletin iç kadroları artarken dış kadrolarında da 
büyük artışlar olmuştur. Elimizdeki son bilgilere gö
re Türk Devletinin bugün, bir yıl içinde dış hizmet
leri nedeniyle yaptığı ödemelerin toplamı 60 milyon 
doları bulmaktadır. Bu rakam; beş yıl öncekine gö
re % 50'ye yakın bir artış ifade etmektedir ve bu
nun çeşitli olumsuz görüntüleri de dış ülkelerde ya
pılacak bir seyahat sırasında her zaman ve kendili
ğinden ortada görünmektedir. Biz, bu nedenle bir 
yandan iç hizmetlerde kadroların almışını ve kulla
nılmasını yeni esaslara bağlamak istiyoruz. Öte yan
dan da bugün ülke dışında kullanılan kadrolarda da 
önemli indirme yapmaya karar vermiş bulunuyoruz. 

Birinci konudaki hazırlıklarımız, savurganlığı ün
leme ve kamu yönetiminde etkinliği ve verimliliği ar
tırmayla ilgili olarak bir kanun tasarısı biçiminde 
bugünlerde Parlamentomuza sunulmuş olacaktır. Sa
vurganlığın önlenmesini de yalnız kadro şişkinliği 
biçiminde görmek de kuşkusuz yeterli değildir. Bu 
nedenledir ki, biz arz ettiğim bu tasarıda öteki ka
nunlarla ilgili konuları da ele almış bulunuyoruz ve 
bir yetki kanunu olarak düşündüğümüz bu tasan 
Parlamentomuzda yasalaşacak olursa, bu şekilde al
dığımız yetki ile, öteki kanunlarda yapacağımız de
ğişikliklerle Devlet yönetimini daha etkin ve daha 
verimli bir duruma getirirken Devlet harcamalarında 
da önemli tasarruf sağlayabileceğimize inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka konu olarak vergi sistemi üzerinde du

ruldu. Bu konuda da söz alan hatiplerin hemen hep
si ayn ayrı konunun çeşitli yönlerini vurguladılar. 

Sayın Meîen'in ifade ettiği gibi vergi sistemimiz 
aslında ülkemizin gelişme düzeyine göre oldukça ge
lişmiş bir sistem olmakla birlikte son yıllarda enflas
yon nedeni ile kendi içinde yozlaştığı halde sistem 
koşullarına uydurmak yolunda gerekli düzenlemeler 
yapılmamıştır. Bu yüzden sistemin bugün, hem ve
rim bakımından, hem de vergi adaleti bakımından 
çarpık bir sistem haline geldiğini söylemek doğru 
olur. 

Bu nedenledir ki, biz kamu harcamalarının sağ
lıklı kaynaklardan karşılanması ihtiyacmı da göz 
önünde tutarak yürürlükteki vergi kanunlarımızda 
köklü bir değişiklik yapmak kararına varmış bulunu
yoruz ve bu konudaki çalışmalarımız son aşamasına 
gelmiş olduğu için önümüzdeki günlerde bununla 
ilgili tasarıyı Yüce Meclislerimize sunacağımıza ina
nıyoruz. 

Bu tasarıda yürürlükte vergilerin hemen hemen 
tümü bugünün koşullarına göre yeniden gözden ge
çirilmekte ve giderek değerini kaybetmiş bazı vergi
ler yürürlükten kaldırılırken, öteki vergiler de bugü
nün koşullarına göre yeniden düzenlenmektedir. Bu 
düzenlemede yalnız kamu gelirlerini artırmak değil, 
onun yanında vergi adaletini gerçekleştirmek de çok 
önemli bir öge olarak kabul edilmiştir. 

En az geçim indiriminin günün koşullarına uy
gun olarak düzenlenmesi de bu çerçeve içinde ele 
alınmış bulunmaktadır. 

Yine vergi konusunda söz alan arkadaşlarımızın 
önemle üzerinde durdukları vergi kaybını ve vergi 
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kaçakçılığını da ona inanıyoruz ki, bu çerçeve içinde ' 
yapacağımız yeni düzenlemelerle, yani yürürlükteki 
kanunların boşluklarım doldurmak suretiyle ve aynı 
zamanda vergi yönetimi, vergi denetimi ve vergi yar
gısı alanında getireceğimiz yeni hükümlerle büyük 
ölçüde kontrol altına almak olanağı hâsıl olacaktır. 

Sayın Karaveli arkadaşımız ve öteki konuşmacı
lar enflasyonla mücadelenin zorunluğu üzerinde dur
dular. 

Gerçekten Hükümet Programımızda bu konu eko
nomik alanda izlenecek politikaların temel hedefi 
olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle de bütçemize, 
1978 mali yılı Bütçesine bu alanda önemli bir görev 
düşmektedir. Bütçenin harcama hacminin korunma
sı konusunda gösterdiğimiz duyarlılığın asıl nedeni 
budur. 

Sayın Melen ve Sayın Çelikbaş bu konuda bazı 
koşullar dile getirmiş olmakla birlikte, biz uygulama
da bu hedef şaşmadan gözönünde bulundurulduğu 
takdirde 1978 mali yılı Bütçesini 1977 mali yılı büt
çesinin akıbetinden koruyabileceğimizi umuyoruz. 
1977 mali yılı Bütçesi, kendi içindeki mekanizmalar 
nedeni ile yıl boyunca devamlı şekilde büyümüş ve 
sonunda da büyük bir açıkla kapanmak noktasına 
gelmiştir. Bütçe Kanununda yapılan değişikliklerle 
bütçenin yapısından ileri gelen bu sakıncaların bü
yük bir bölümünü gidermiş bulunuyoruz. Çünkü, bu 
bütçede, bundan önceki yılın bütçesinde olduğu gibi 
bazı konularda Maliye Bakanına o alanda öngörülen 
ödeneği yeterince ya da istediği kadar artırmak gibi 
dünyada hiç bir parlamentonun kabul etmediği ve 
vermediği bir yetki yer almamaktadır. Bütün bu ko
nularda öngörülen artırmalar belli tavanlara ve şuur
lara bağlanmıştır. 

Ayrıca, bütçenin gelir kaynaklarında da aradan 
geçen kısa zamanda bazı gelişmeler olduğu gibi, bi
raz önce Yüce Meclislere sunacağımızı ifade ettiğim 
tasarıların gerçekleşmesi halinde buna ek kaynaklar 
da katılmış olacağından biz bu bütçeyi uygulama 
noktasında bugünkünden daha iyi bir sonuca götü
rebileceğimize ve bunu ülkemizde görülmemiş boyut
lara ulaşmış bulunan enflasyonun hızım kesmek doğ
rultusunda etkili bir araç olarak kullanabileceğimize 
inanıyoruz. Bu noktada izin verirseniz bir konuya 
daha temas etmek isterim; 

Sayın Yüce bu bütçenin özelliklerinden söz eder
ken, Sayın Başbakanın Aralık ayı sonlarındaki bir 
konuşmasına değinerek, «o zaman bu bütçe yeterli 

görülmemişti, şimdi yeter görülüyor ve bu nedenle 
böylece bir çelişki de ortaya çıkmış bulunuyor» de
diler özet olarak. 

Bunda aslında bir çelişki olmadığını belirtmek is
terim. Hükümet olarak biz bu bütçeyi halkımızın bi
riken özlemlerine çözüm getirmek ve Türkiye'nin ' 
büsbütün yetersiz hale gelen altyapısını yeterli bir 
hale getirmek açısından kuşkusuz yetersiz görüyoruz. 
Fakat, kamunun gelir kaynaklan bir kuruma nokta
sına geldiği için ve bunlan kısa sürede artırmak ola
nağı da bulunmadığından, büyük açıkla kapanabile
cek bir bütçenin beraberinde getirebileceği sakıncala-
nnın bilinci içinde belli bir süre için böyle bir bütçe
ye razı olmuş bulunuyoruz. Bunu açıkladığım zaman 
yıl içinde sağlıklı kaynaklarda gelişme sağlamak su
retiyle yeni Hükümetin bu bütçeyi her zaman gözden 
geçirebileceğini ve yeni koşullara göre değişiklikler 
yapabileceğini de zaten Yüce Heyetinize arz etmiş
tim. Bu nedenle Sayın Başbakanın o zamanki demeci 
ile, düşünceleri üe bugünkü durum arasında her han
gi bir çelişki olmadığım belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlanm; 
Sayın Melen'in bu noktadaki düşüncelerinin bir 

başka yönü üzerinde kısaca durmak istiyorum. Sa
yın Melen, bütçenin enflasyonu önlemek bakımın
dan, daha doğrusu enflasyonun hızını kesmek bakı
mından yeterli olmayacağından söz ederken, biraz 
önce değindiğim noktalara işaret ettiler ve ödenekle
rin kendi içinde otomatik olarak artma uygulaması-

I nm sürmesinin ve bütçedeki bazı ödenekleri başka 
I programlarına aktarılmış olmasının bütçenin kendi 
I içindeki otomatik tasarruf isteğini etkileyebileceğini 
I ve bu nedenle bütçenin bir açığa doğru gidebileceği-
I ni belirttiler. 
I Bu konu aslında ilk bakışta doğru görünmekle 
I birlikte, bu bütçenin yapısında bundan önceki büt-
I çeye göre önemli sayılabilecek değişiklikler olduğun-
j dan böyle bir tehlikenin aynı ölçüde geçerli olma-
I dığını arz etmek isterim. 
I Buna ek olarak bir noktayı da belirtmekte yarar 
I görüyorum. Bugüne kadar olan uygulamalarda Büt-
I çe Komisyonunda Hükümet tarafından teklif edilen 
I tasanda öngörülen katsayımn orada değiştirilmesi 
I halinde, ya da son defa olduğu gibi, genel kurullar-
I da değiştirilmesi halinde bunun gerektirdiği ek öde-
I neğe bütçede ilgili programlarda yer verilmesi yolu-
I na gidilmemiştir, tik kez samimi bir bütçe hazırla-
I mak ve bunu yine samimiyetle uygulamak ilkesinden 
( hareketle Bütçe Plan Komisyonunda bu kez bütçe 
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tasarısında öngörülen 12 katsayı 14'e çıkarılınca, bu
nun karşılığı olan 10 milyar ödeneğe de ilgili prog
ramda yer vermek yoluna gitmiş bulunuyoruz. Bu 
bakımdan diyebilirim ki, bütçenin görüntüsünün be
raberinde getireceği düşünülen enflasyonist eğilimler 
bundan önceki bütçelere göre hayli zayıftır. 

KİT'lerin durumuna gelince; bu alanın bugün
kü haliyle ekonomimizin çok hassas bir bölgesini 
oluşturduğunu biliyoruz. Tedbirler paketi içinde alı
nan ve uygulamaya konulan önlemlere rağmen bu 
alanda bir gelişme henüz gerçekleştirilememiştir. Bu
nun başlıca nedeni de, KİT'lerin bir taraftan kadro
larının gereksiz ölçüde şişirilmiş bulunmasıyla öte 
yandan banların yönetiminin etkinliğim ve verimlili
ğini giderek büsbütün yitirmiş obuası ile ilgilidir. Bu 
nedenledir ki, biz KİT'lerin tümü ile yeniden düzen
lenmesinde büyük zoranluk olduğu kanısındayız. 

Söz alan arkadaşlarımızın hemen hemen tümü
nün çok önemli bir konu olarak üzerinde durdukları 
darboğazlara gelince : 

Sayın hocam Çelikbaş'ın da ifade ettiği gibi, bu
gün aslında ekonomimizde iki darboğaz aynı zaman
da olumsuz etkilerini giderek artıran bir şekilde sür
dürüyor. Bunlardan biri, döviz darboğazı, öteki de, 
enerji darboğazıdır. 

Döviz darboğazı konusunda bunu açmak için bir 
yandan kısa vadeli, öte yandan da uzun vadeli önlem
ler üzerinde çalışıyoruz. Kısa vadeîi önlem olarak, 
özellikle Sayın Melen'in belirttiği gibi, dış ticaret 
açıklarımızı karşılamak ve öteki ödemelerimizi 
zamanında yerine getirmek bakımından daha bir sü
re dış kaynaklardan yararlanmak zorunluluğunu ka
bul ediyoruz. Ancak hemen eklemek isterim ki, bu 
alanda şimdiye kadar izlenenden ayrı bir politika 
oluşturmak ve uygulamakta kesin kararlıyız. 

Bugüne kadar olan uygulamada, dış ödemeler 
dengesi açığının özellikleri ve nitelikleri gözönünde 
tutulmadan, hem dış ticaret açığının hem ödemeler 
dengesinin sermaye hareketleri bölümündeki genel 
denge açığının tümünün kısa vadeli ve para piyasa
sından sağlanmış ağır şartlı borçlanmalarla karşılan
mak yoluna gidilmesi, ülkemizi kısa zamanda için
den çıkılamayacak bir borç külfeti altına sokmuş 
bulunuyor. Bu yüzden Türkiye'nin aslında büyük 
olan borçlanma potansiyelinin de zarar gördüğü ve 
giderek Türkiye'nin borçlanma olanağından çok şey
ler kaybettiği ortadadır. 

Bu nedenle biz, olayların bugün geldiği bu nok
tada sözkonusu açıklan karşılarken, arkadaşlarımızın 
da değindiği gibi, uzun vadeli, düşük faizli krediler
den ve uluslararası kuruluşlardan ikili ilişkiler çerçe
vesinde ya da çeşitli ülkelerden sağlanacak krediler
den ve nihayet para piyasasından aynı koşullar içinde 
bulunacak olanaklardan yararlanmak istiyoruz. 

Uluslararası Para Fonuyla bir süreden beri sür
dürülmüş olan gülüşmelerin bu açıdan arz ettiği önem 
açıktır. Biz, bizden önceki Hükümet zamanında baş
lamış olan görüşmeleri, aynı noktadan sürdürmeye 
taraftarlık etmedik. Çünkü o zaman bu kuruluşun 
hazırladığı bir programın Türkiye tarafından kabul 
edilerek uygulanmaya konması gibi bir durum söz
konusu idi. Oysa biz, hazırlanacak programın her 
şeyden önce bir Türk programı olması ve Türk Hü
kümeti tarafından hazırlanarak uygulamaya konma
sının büyük önem taşıdığı inanandaydık. 

Şimdi, bu alandaki çalışmalarımız, son aşama
sına gelmiştir denebilir. Bu nedenle, Uluslararası 
Para Fonu ile yakında temasa geçeceğimizi huzuru
nuzda ifade edebilecek durumda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci darboğaz olarak, özellikle Sayın Çelikbaş, 

«Enerji darboğazı, enerji kıtlığı» üzerinde durdular. 
Programımızda da belirtildiği gibi, Türkiye'nin alt
yapısını oluştururken ve sınaileştirilmesini daha sağ
lıklı bir biçimde yürütürken, her şeyden önce enerji 
darboğazının aşılması gerektiğine inanıyoruz. 

1978 mali yılı Bütçesinde bu alanda hiç bir feda
kârlıktan çekinibnemesi, kaçımlmaması ilke olarak 
benimsenmiştir. İlgili bakanlığın bütçesi üzerinde 
yapılan görüşmelerde Hükümetin Maliye Bakam ola
rak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının harca
yacağı ölçüdeki ödeneğin, bütçeye konulması, ileri
de bu yetmediği takdirde ek ödeneklerle ve öteki me
kanizmalarla bunun karşılanması lazımgeldiğini ve 
bu görüşte olduğumuzu açıkça ifade etmiş bulunu
yorum. 

Bu bakımdan 1978 mali yılı içinde bu alanda 
önemli bir ilerleme olabileceğini tahmin edebiliriz. 
Ancak, döviz darboğazı ve döviz darboğazının bera
berinde getirdiği güçlükler nedeniyle son yıllarda or
taya çıkan gecikmeyi, yıl içinde geride bırakacağımızı 
ve telafi edebileceğimizi sanmak her halde gerçekçi 
olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar mı; 
Öyle sanıyorum ki, söz alan sayın konuşmacıla

rın yaptığı eleştirilerle ve ortaya koydukları öneri
lerle ilgili görüşlerimi böylece açıklamış bulunuyo-
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rum. Bunlara Sayın Veli Uyar'ın, «Tasarruf konusun
daki» uyarısını da eklemek isterim. Gerçekten savur
ganlığı önlemek yoluna giderken, her düzeyde çok 
yaygın olan bu gidişi durdurmak için her alanda çok 
büyük bir duyarlık göstermek gerekmektedir ve ar
kadaşımızın verdiği örnekler bu bakımdan gerçekten 
düşündürücüdür. 

Son defa söz almış olan Sayın Oğuz, yine hepi
mizin çok büyük önemle üzerinde durduğu bir konu
ya, işsizlik konusuna parmak basmış bulunuyorlar. 
Bu alanda bugün karşı karşıya bulunduğumuz du
rum aslında son yıllarda Türkiye'de yatırımlar ala
nındaki gecikmelerle ve ekonominin tümüyle üretken-
Ilğindeki gerilemelerle ilgilidir. 

Nüfus yapımızdan ileri gelen bu işsizlik sorunu, 
ekonomik alanda ortaya çıkan bu durumlar nedeniy
le son yıllarda her zamandan daha yüksek bir düzeye 
çıkmış bulunuyor. Hiç şüphesiz bu alandaki gelişme
ler, 1978 yılında ekonomik faaliyetlerin ulaşacağı dü
zeye göre belirlenecektir. 1977 yılında gayri safi milli 
hâsıla artışının °/0 5 dolaylarında kalması beraberin
de işsizlik getirmiştir. Yatırımlardaki gecikmeler bu
nu etkileyen başka bir amil olmuştur. 1978 yılı bu 
açıdan hiç şüphesiz en güç ve aynı zamanda en dü
şündürücü yıllardan biri olacaktır. Çünkü bu yılda, 
geride bıraktığımız yulardaki gerilemenin de telafi 
edilmesi sözkonusudur. 

Sayın Oğuz'un vergi konusundaki düşüncelerine 
de aynen katılıyorum. Gerçekten vergi sistemimizi 
giderek halka daha çok yaklaştırmaya ve her vatan
daşın vergi mükellefi olarak kendisine düşen beyan
ları kendiîiğhîden ve kolaylıkla yapabileceği bir be
yanname düzenini gerçekleştirmeye çalişmamızda 
büyük yarar vardır. Bu konuda bir çok güçlüklerle 
karşı karşıya bulunduğumuzu bilmekle birlikte, yıl 
içinde vergi sistemimizi halka tanıtmak açısından, ve 
aynı zamanda onlarla yapacağımız bu temaslar sonu
cunda gerekli kolaylıkları saptamak bakımından 
önemli adımlar atabileceğimize inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, söz süreniz bit
ti; birkaç soru önergesi de var; lütfen ona göre tan
zim buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Baş/kan, zaten konuşmamın so
nuna gelmiş bulunuyordum. O halde izin verirseniz 
arkadaşlarımın sorularını cevaplamak isterim. Son
ra da sözlerimi bağlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

Saym üyeler, soruların Divan Üyesi arkadaşımı
zın oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza 
suanyorunı. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Soruları okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanınca 
cevaplandırılması için aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Çelebi 

Sorular : 
Fatsa'daki DEMAS'la ilgili yazılı soru önergeme 

Sayın Selefiniz zamanında geçici cevap verilmiş, asıl 
cevabın bakanlıkça yapılmakta olan denetimden son
ra verileceği bildirilmişti. 

a) Sözkonusu bakanlık incelemeleri bitmiş mi
dir? 

b) Bitmişse alınan sonuç nedir? 
c) Bitmemiş ise bölgede küçük tasarrufları bir

leştirerek yatırıma yöneltme girişimlerine güvenci 
azaltan bu kuruluşun durumu ne zaman aydınlığa 
çıkarılacaktır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Saym Başkan, izin verirseniz bu soru
ya yazılı olarak cevap arz etmek istiyorum. Çünkü, 
dosyayı incelemek olanağını bulamadım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Diğer soruyu sunuyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 
Tabii Üye 
Sami Küçük 

Vergilerle vergi mükelleflerinin çeşitli kredi kay
naklarından aldıkları krediler ve Devletten aldıkları 
teşvik tedbirleriyle organik bir ilişki olmadığı bilin
mektedir. Vergi zayiini önlemek veya verilecek kredi 
ve teşvik tedbirlerinin istihdam ve üretime dönük ola
rak kullanılmasını sağlamak üzere vergilerle krediler 
ve teşvik tedbirleri arasında doğru orantılı bir bağ 
kurulmasının yaranna inanmaktayım. 

Bu konuda Sayın Bakanın düşüncesinin ve izleye
ceği politikanın ne yolda olacağının bildirilmesini ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Saym Başkan; 
Saym Küçük'ün bu konudaki düşüncelerine ben 

de tamamıyla katılıyorum. Bugünkü uygulamada 
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gerçekten vergi, kredi ve bir ölçüde teşvik uygulama
ları arasında tam bir ilişki kurulamadığı için vergi 
denetiminden istenilen sonuçlar çok kez elde edile
memektedir. 

Biraz önceki konuşmamda, vergi kanunlarında 
yapılacağını arz ettiğim düzenlemeler de bu konu da 
ele alınmıştır. Vergi Usul Kanununda öngördüğümüz 
değişikliklerle bundan böyle vergi denetim elemanla
rının bütün bu konuları birlikte ele almasını, incele
mesini ve böylece daha verimli sonuçlar almalarım 
öngörmüş bulunuyoruz. 

BAŞKAN— Efendim, soru cevaplandırılmıştır. 
Başka soru yoktur. 
Sayın Müezzinoğlu, teşekkür ederiz efendim. 

MALtYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyo
rum efendim. (CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve 
MB Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu suretle Maliye Ba
kanlığı Bütçesiyle, gelir bütçesinin görüşülmesi bit
miştir. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A) cetveline bağlı bölümler okunup oylanacak
tır. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 563 902 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Devlet bütçesinin düzenlenme
si, uygulanması ve denetimi 79 719 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Vergi politikasının hazırlanması 
yürütülmesi ve Devlet gelirleri
nin tarh, tahakkuk, tahsil ve 
takibi 1198 035 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Devlet harcama ve Devlet mu
hasebesi hizmetlerinin yürütül
mesi 440 346 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Devlet mallarının satın alınması 
yönetimi ve elden çıkarılması
na ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 741 001 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

115 Hazine politikası ve genel eko
nomi politikasının Maliyeye iliş
kin yönlerinin hazırlanması ve 
yürütülmesi 96 546 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

116 Devlet hukuk danışmanlığı ve 
muhakemat hizmetlerinin yürü
tülmesi 118 762 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

910 Kurumlara katılma paylan ve 
sermaye teşkilleri 1500 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı-
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

920 İktisadi transferler ve yardım
lar 23 205 001 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı-
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

930 Mali transferler 85 311 734 450 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Lira 

940 Sosyal transferler 4 194 451 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum... Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, orada 
bir önergem var efendim. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim; neyle ilgili? 
VELİ UYAR (Yozgat) — Efendim, biraz evvel 

dile getirilen (Ç) cetvelinin bu 940 ncı bölümde ta
mamlanmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sırası geldiğinde oylanacak efen
dim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Bölüm 940'ta da onun 
için efendim. Bir aktarma var. 

BAŞKAN — Zannedersem maddelerle ilgili efen
dim. 33 ncü maddede... 

VELİ UYAR (Yozgat) — İkinci bir önergem de, 
940 ncı bölümün 407 nci bölümünden 3,5 milyon li
ranın alınıp 406 ncı bölüme, aktarılması hakkında, 
gerekçeli efendim. 

«Hizmeti vataniye» tertibinden aylık alanlara ay
lıklarının biner lira artırılması konusundadır efendim. 
3 milyar liralık ödenekten 3,5 milyon liranın 200 mil
yon liralık ödeneğe eklenmesi hakkındadır. 

BAŞKAN — Efendim, hatırlatmanız üzerine biz 
onu 33 ncü maddeyle ilgili telâkki etmiştik. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Hayır, 940'ı okumadı
nız daha efendim. 

BAŞKAN — Efendim, biliyorum, okumadık. Biz 
o önergeleri evvela 33 ncü maddeyle ilgili telâkki et
miştik. 

Verdiğiniz önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Yurdumuzun kurtuluşu, Cumhuriyetimizin kurul

masında kanını ve canını veren saygıdeğer kişiler ve 
aile efrattan için çeşitli kanunlarla «Hizmeti Vatani
ye» tertibinden bağlanan aylıkların, günün şartlarına 
göre bir günlük masrafları dahi karşılamaktan uzak 
olduğu bir gerçektir. 

Yüksek Senatonun bu saygıdeğer kişilere verdiği 
değerin bir nişanesi olarak, bütçemizin (Ç) cetvelin
de sayılanlara gösterilen aylıklarının seyyanen biner 
lira artırılmasını ve cetvelin bu yönde düzenlenmesi
nin oya sunulmasını arz ederim. 

Yozgat 
Veli Uyar 

I Gerekçe : 
I 1. Maliye Bakanlığı Bütçesinin 940 bölüm 01 ke

sim 3 ödenek türü 450 madde; aynı bölümün 407 
maddeden 3 milyon 500 bin liranın aktarılmasıyla, 

I herhangi bir artış olmadan denge sağlanmaktadır. 
1 2. Bütçe kanun tasarısına bu konuda 88 nci mad-
I de teklif edilmiştir. 

HÜSAMETTİN CELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

I Belki görüşmek mümkün, değil, ama, bir sakınca 
I olduğunu sanıyorum. Çünkü 2 300 liralık maaş da 
I var burada, 200 liralık maaş da var. Bu şekliyle bu 
I yürümez efendim. Hepsine seyyanen yapıldığı zaman 
I fevkalade mahzurlu olur. Parlamenterler olarak Sa-
I yın Komisyon Başkanına, Komisyona ve Maliye Ba-
I kanına dileklerimizi ilettik. Belki oylayacaksınız; oy-
I lamayacaksınız ama Yüksek Senatonun görüşü, eğili-
I mi belli olmuştur. Bu eğilime uyacaklarına inanıyo-
I ruz. Öbür önergeyi okutup zapta geçirirseniz mesele 
I çözümlenebilir sanıyorum. 
I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Şimdi Sayın Uyar, siz bir önerge da-
I ha verdiniz. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan... 
I BAŞKAN — Efendim, ben arz edeyim efendim, 
I müsaade buyurun. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Affedersiniz. 
I BAŞKAN — Şimdi, o önergenizle 33 ncü mad-
I denin (Ç) cetvelinde isimleri sayılanlara bağlanmış 
I aylıkların 1978 yılında biner lira artırılmasını öneri-

yorsunuz. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Evet efendim. 

I BAŞKAN — Bir de şimdi okunan önergeniz var. 
I Bu ikisi arasındaki farkı... 

I VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, müsaa-
I de eder misiniz yerimden arz edeyim?... 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkanım, birin-
I ci okunan önergem, Maliye Bakanlığı Masraf Büt-
I çesinin 940 ncı bölümünde yapılan bir aktarma. Bir 
I maddeden bir maddeye aktarmadır, onu sağlamakta

dır. 
I BAŞKAN — Evet efendim, anlaşıldı efendim. 

I VELİ UYAR (Yozgat) -~ İkinci temas buyurdu-
I ğunuz önergem ise, Bütçe kanun tasarısına, bu (Ç) 
I cetvelinde sayılan kişilere bağlanan aylıklar, çeşitli 
I kanunlarla bağlanmış olduğu için, Bütçe kanun tasa-
I rısına bir 88 nci... 
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BAŞKAN — ödenmesini teminen istiyorsunuz; 
evet efendim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Evet. 88 nci veyahut 
bir başka numaradaki madde eklenmek suretiyle, 
bağlanmış kanun maddelerinin hepsini bu yıl içerisin
de yükümlü kılacaktır. Herhangi bir sakıncası yok
tur efendim. 

BAŞKAN — Saym Çelebi, keyfiyet şöyle açıklı
ğa kavuşuyor; zaten saym Komisyonumuzun ve Sa
yın Bakanımızın da fikrim alacağız. 

Efendim, yalnız bir Başkanlık olarak şöyle anlı
yoruz meseleyi. Şimdi okunan önergeyle, bu parala
rın ödenebilmesi için bir aktarma yapılmaktadır. Bi-
lahara, 33 ncü maddede sizin buyurduğunuz husus 
oylanacak ve o surette aktarılan bu paralardan o in
sanların aynyeten artırılan miktarda para almaları 
temin edilecektir. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Saym Başkan, biz diyoruz ki, bizim itirazı
mız... 

BAŞKAN — «Para aktarmadan onlara ödeme 
yapılması mümkün değildir.» diyorlar efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Komisyon yapar efendim. 

BAŞKAN — Fikrini alacağız efendim şimdi Ko
misyonumuzun. 

Saym Komisyon. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Sayın Veli Uyar'm önergesinin veya 
bir diğer önergenin getireceği teklifin doğuracağı so
nuçlan şu anda değerlendirmek olanağından yoksu
nuz. Komisyonumuz bu konunun, Sayın Çelebi'nin 
de belirttiği gibi, lütfederseniz, temenni önergeleri 
olarak oylanır ve Sayın Maliye Bakamyla birlikte 
Komisyonumuza bu konuda bir görev yüklenirse, biz 
bunu yarın toplanacak Komisyonda, bütçenin görü
şülmesi sırasında, hiçbir adaletsizliğe yer vermeye
cek tarzda bir düzenlemeye gitmeyi düşünüyoruz. Bu 
hususta bize yetki tanınmasını talep ediyorum efen
dim. 

Onun için katılmıyorum önergeye efendim. 

BAŞKAN — Yalnız Saym Alpaslan, temenni ka
rarları alamıyoruz. Ancak, Yüce Genel Kurulun bil
gilerine ve komisyonun bilgilerine sunmakla iktifa 
ediyoruz. 

Sayın Bakan bu hususta ne düşünüyorlar efen
dim? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNÖĞLU 
(Kayseri) — Saym Başkan, konuşmamda da arz et
tiğim gibi, Hükümet olarak bu konuda yeni bir dü
zenlemeye taraftar bulunuyoruz. Fakat, bu düzen
lemenin Senatoda yapılması yerine, buradaki oluşacak 
eğilime göre, Saym Komisyon Başkanının da arz et
tiği gibi, Komisyonda yapılması daha sağlıklı bir yol 
olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
VELİ UYAR (Yozgat) — 3,5 milyon tutuyor, ben 

hesapladım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin teklifin 3,5 

milyon tutuyor; ama öbür teklif... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Müsaade 

buyurun bitirelim efendim. 
Sayın üyeler, önerge okundu, Komisyon ve Sayın 

Bakan açıkladıkları sebeplerle katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bölümleri okumaya devam ediyoruz. 

940 ncı bölümü tekrar okutuyorum: 

Bölüm Lira 

940 Sosyal transferler 4194 451 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

950 Borç ödemeleri 12 757 649 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, 
Bu suretle 1978 mali yılı Bütçe kanunu tasarısı

nın birinci maddesine bağlı (A) işaretli cetvelin gö
rüşülmesi bitmiştir. 

Şimdi, birinci madde okunup, oylarınıza sunula
caktır. 

1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler : 

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. 
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Genel Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin % 5'i kesilmiştir. 
Bu hüküm katma bütçeli idareler hakkında uygula
nır. (Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinin REMO programında yer 
alan ödenekleri hariç) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi biraz evvel bölümle
rini kabul etmiş olduğunuz (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesinin ikinci maddesini okutuyorum. 
Gelir Bütçesi : 
Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağîı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (245 708 700 278) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağh (B) işaretli 
cetveli okutuyorum: 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 228 171 770 828 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 15 528 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 2 008 629 450 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, biraz evvel bölümlerini kabul et
miş olduğunuz (B) işaretli cetvelle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 

Denge : 
Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen 

gelir arasındaki (15 500 000 000) liralık fark iç is
tikrazla karşılanacaktır. Bu miktarı iki katına çıkar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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I 4 ncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe Uygulama Esasları : 

Ödenek Dağıtımı : 
Madde 4. — a) Birinci madde ile verilen öde

nekler Maliye Bakanlığınca hazırlanacak (Yıllık Büt
çe Uygulama Talimatlarıyla) dağıtılır. Yatırım ve ya
tırımlarla ilgili ödenekler Bütçe Kanununun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren dövizle ödemeyi gerektir
medikçe serbest bırakılır. 

b) Gelir tahsilatı ödemeler dengesi ve genel eko
nomik şartlar gözönünde tutularak, Maliye Bakanlı
ğının teklifi üzerine bu ödeneklerden % 10'a (Taşıt 
alımlarında % 30'a, iç ve dış geçici görev yollukla
rında % 20*ye) kadar bloke etmeye Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 

Aktarma : 
Madde 5. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, kat

ma bütçeli idarelerin program, alt program, faaliyet 
ve projelerinde yer alan aylık, ücret, sosyal yardım
lar, ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, ödüller, öde
nekler ve Tedavi Yardımı ve Cenaze giderlerine iliş
kin harcama kalemlerinden, aynı kuruluş bütçesi için
de olmak şartıyla diğer program, alt program faali
yet ve projelerdeki aynı harcama kalemlerine ödenek 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Genel bütçeye dahil dairelerle kat

ma bütçeli idarelerin programları arasında yer alan 
proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri mali yıl için
de hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin büt
çesine ilgili kurumun isteği üzerine aktarmaya ve bu 
konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Mali yıl içinde diğer bir daireye veya idareye 
aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle 
bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevli
dir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Deyimler : 
Madde 7. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka

nunu ile diğer kanunlarda ve bu kanunda yer alan: 
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a) «Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, bütçe sınıflan-
dırmasındaki «Program» deyimi; 

b) «Kesim» deyimi, «Altprogram deyimini; 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de 

kapsayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje» deyim
lerini; 

d) «İlgili hizmet tertibi» deyimi, ait olduğu prog
ramının, altprogramımn, faaliyet veya projenin ilgili 
harcama kalemlerini; 

İfade eder. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum: 
Yeni Harcama Kalemleri Açılması : 
Madde 8. — Hizmetin gerektirdiği hallerde, öde

nek türü (3) ile ilgili yeni tertipler veya Bütçe Ka
nununda yer alan program, altprogram, faaliyet ve 
projelerde yeni harcama kalemleri açmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mali politikaya ilişkin hü
kümler : 

Bütçe Politikası ve Mali Kontrol : 
Madde 9. — A) Maliye Bakanı, genel bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, harcamalar
da tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir 
bütçe politikası yürütmek amacı ile gelir ve giderlere 
ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygula
malarını düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almaya, 
standartları tespite ve takyitler koymaya yetkilidir. 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardım
ları ile karşılanan ve fakat katma bütçeli idare duru
munda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu 
kuruluşlarının hizmet programlarını yıl içinde düzen
lemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esas
ları yönünden gerekli standartları tespite ve takyit
ler koymaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, dö
ner sermayeli kuruluşlarla Kamu İktisadi Teşebbüs
leri bakında da uygulanır. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kadroları : 
Madde 10. — Kamu İktisadi Teşebbüslerince ih

das olunacak memur kadroları ve kadro unvanları 
değişikliği için önceden Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınır. 
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17.2.1972 tarih ve 7/3968 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararı ve bu karara ek olarak çıkarılacak karar
lar kapsamına giren gadro ihdas ve değişiklikleri için 
mevcut hükümlerin tatbikine devam olunur. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devamlı İşçi Kadroları : 
Madde 11. — Genel Bütçeye dahil daireler, kat

ma bütçeli idareler ve döner sermayeli kuruluşlar, 
mali yılın ilk iki ayı içinde, 1977 mali yılında istih
dam edilen devamlı işçi miktarını aşan işçi kadro cet
vellerini ilgili bakanlığın tasvibi alınmak suretiyle, 
Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirirler. 

Vize edilen kadro adetlerini aşan devamlı işçi 
istihdamı için ayrıca mali yıl içinde ilgili kuruluşlar
ca düzenlenecek işçi kadro cetvellerinin Maliye Ba
kanlığınca vize edilmesi şarttır. 

Bu madde hükmü sözleşmeli personel ve Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri personeli hakkında da uygula
nır. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözleşmeli Personel İstihdamı : 
Madde 12. — Genel Bütçeye dahil daireler, Kat

ma Bütçeli idareler, döner sermayeli kuurluşlar, bele
diyeler, özel idareler ile, Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinde (sermayesinin yarısından fazlası yukarıda sayı
lan kuruluşlara ait olanlar dahil) sözleşme ile istih
dam olunan personelin istihdamının genel esasları Ba
kanlar Kurulunca çıkarılacak bir çerçeve kararnamesi 
ile saptanır. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Borç Ödemeleri : 
Madde 13. — A) Genel Bütçeye dahil dairelerle 

katma bütçeli idarelerin geçen ve eski yıllara ait kar
şılıklı borçları «Geçen ve eski yıllar karşılıklı borç
ları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde; 
a) 1977 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bu

lunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiplerindeki 
ödeneklerden bu faaliyete, 

b) 1928 - 1976 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gö
re zamanaşımına uğramamış ve karşılıklı yılları büt
çelerinde bulunan borçlar, 1978 yık Bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerindeki ve 100 kod numaralı personel 
giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç olmak 
üzere, aynı veya diğer program tertiplerindeki öde
neklerden bu faaliyete. 
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

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 Bütçesine bu amaçla konulan öde
nekten, ilgili daire veya idarenin mevcut veya yeni
den açılacak programlarındaki tertiplerine aktarılacak 
ödenekten ödenir. Bu konuda gerekli işlemleri yap
maya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlama Bağlı Borçlarla Emekli Sandığına Ödeme
ler : 

Madde 14. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile kat
ma bütçelerde yer alan «Emekli Sandığına ödemeler» 
ve «İlama bağlı borçlar» faaliyetlerindeki ödenekle
rin yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 14 ncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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 kaydolu
nan miktarlardan, bu maksada göre, fazla olduğu tes
pit edilen kısımları, mali yıl sonunda ilgili idarelere 
ödemeyerek iptal etmeye; Maliye Bakam yetkilidir. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle 
yılı içinde nakden ödenmeyen kısımlar, gelecek yıllar
da ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü hariç) kesinhesaplarına göre Maliye Ba
kanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel büt
çeye gelir kaydolunur. 

Kesinhesabın kanunlaşmasından sonra, fazla tah
sil edildiği anlaşılan miktar iade, noksam katma büt
çeli idareden tahsil olunur. 

BAŞKAN — 15 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırım Harcamaları : 
Madde 16. — Yıllık programlara ek yatırım cet

vellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir pro
jeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler Bütçesinin programlarında 2 ödenek türü için
de yer alan savunma sektörü altyapı inşa ve tesisleriy
le, NATO Enfrastürktür'ün gerektirdiği inşa ve tesis-
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ler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile REMO prog
ramı içerisinde yer alan ahm ve hizmetler, Devlet 
Planlama Teşkilâtı vizesine tabi olmayıp, yıllık prog
ramlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

Proje ismi zikredilmeyerek ödeneklerin bir proje 
numarası altında toplu olarak verildiği hallerde bu 
toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına 
dair ilgili Bakan tarafından onaylanmış programlar
da gösterilen işler esas alınır. 

1978 yılı programına ekli yatırım projeleri için 
programla tahsis edilen ödeneklerden başka projeler 
ve amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl için
de yapılması zorunlu değişiklikler için «1978 yılı prog
ramının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
dair» kararda yer alan usullere uyulur. 

Yatırım programı ve buna bağlı ek yatırım cet
vellerinin Resmi Gazetede neşrine kadar, tahsisatı 
bütçede yer alan ve Bakanlar Kurulunca kabul edil
miş bulunan yatırım projelerini ihale etmeye ve taah
hütlere girişmeye hizmeti yapacak Bakan yetkilidir. 

Bu hüküm Kamu İktisadi Teşebbüsleri için uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yurt Dışından Sağlanacak Malzemelerle Devlet 
Malzeme Ofisinden Alınacak Taşıtlara Ait Kredile
rin Mahsup Süresi : 

Madde 17. — Dış memleketlerden getirilecek 
malzeme karşılığı olarak 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 83 ncü maddesi gereğince açılmış 
bulunan kredilerin akreditife tahsis olunan miktarla
rından, mali yılın son günü itibarıyla bedeli transfer 
edilmek üzere bankaya yatırılmış bulunan kısma teka
bül eden mal tutarları mahsup süresi sonuna kadar 
yılı bütçesinden mahsup edilir. Zorunlu hallerde bu 
süre içinde mahsup sağlanamazsa bu gibi dış ahmlar-
tla 3010 sayılı Kanun hükümlerim uygulamaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı 
olarak, 1978 ve daha önceki yıllarda 1050 sayılı Mu
hasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi ge
reğince açılmış bulunan kredilerden akreditife tahsis 
edilmiş, ancak 3010 sayılı Kanun hükümlerinin uy
gulanmaması nedeniyle, mahsup işlemi yapılamamış 
miktarlarla ilgili mal bedelleri, genel ve katma büt
çeli kuruluşlar bütçelerinde açılacak 630 harcama ka
leminden mahsup edilir. Bu harcama kalemi için ye
ni tertip açmaya ve gerekli ödeneği kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 
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Geçen mali yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine ya
tırılmış bulunan taşıt bedelleri, taşıtların mali ydın 
bitiminden itibaren dört ay içinde teslim edilmesi ve 
tahakkuk evrakının tevdi olunması kaydı ile aynı yıl 
bütçesinden mahsup edilir. 

BAŞKAN — Saym üyeler, bu maddenin başlığı 
«Yurt dışından sağlanacak malzemeler ile Devlet 
Malzeme Ofisinden alınacak taşıtlara ait kredilerin 
mahsup süresi» ibaresini taşımaktadır; 17 nci mad
de bundan sonra gelmektedir. Bu şekliyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli Fonlara İlişkin Hükümler : 
Madde 18, — A) Devlet Memurları Kanunu, 

Üniversite Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yö
netmelik ve kararnamelerin gerektirdiği harcamalar 
için, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının, (09 - Diğer mali transferler) alt
programının, (301 - Devlet Memurları Kanununun 
ve yönetmeliklerinin gerektirdiği giderler karşılığı) 
faaliyetindeki ödenekten, Genel Bütçeye dahil daire 
ve katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında 
yer alan (110 - Aylıklar), (120 - Sözleşmeli personel, 
yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücreti) (140 - Sosyal 
yardımlar), (150 - Ek çalışma karşılıkları - Üniversi
telerin gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma ücreti ile 
konferans ücreti hariç), (160 - Tazminatlar ve ödül
ler), (170 - Ödenekler), (180 - Tedavi yardımı ve ce
naze giderleri) harcama kalemlerine ve % 1 ek kar
şılıkları ile ilgili tertiplere yeteri kadar ödenek aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu öde
nek Maliye Bakanınca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak, giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan ve 
esas İtibarıyla giderlerini kendi gelirleriyle karşılamak
la beraber, sadece belli amaçlarla Gene! Bütçeden 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

Hizmetlerini Genel ve Katma Bütçelerin transfer 
tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluş
lar: n yukarıdaki fıkrada sayılan harcama kalemlerine 
ilişkîR ödenek ihtiyaçları için, münhasıran bu har
cama kalemleriyle ilgili harcamalarda kullanılmak üze
re, Maliye Bakanınca bağlı oldukları bütçenin ilgili 
transfer tertibine bu fondan aktarma yapılabilir. 

B) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının, (09 - Diğer mali transferler) alt-
programmın (303 - Yatırımlar- hızlandırma fonu) faa-
liyetîndeki ödenekten, 1978 programının uygulanma

sı, izlenmesi ve koordinasyonuna ilişkin Kararname 
hükümlerine göre 1978 programındaki ödeneği artı
rılan veya 1978 programına ek olarak kabul olunacak 
projelere harcanmak üzere genel bütçeli dairelerle, 
katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında mev
cut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ve 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 - İktisadi transferler 
ve yardımlar) ve (930 - İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerine ikraz ve avanslar
la ilgili ödemeler) programlarına aktarma yapmaya 
ve bu ödeneği bir misline kadar artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

C) Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağ
lanan genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları proje
lerinin çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası gi
derlerini karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı Bütçe
sinin (930 - Mali transferler) programının, (09 - Di
ğer mali transferler) altprogramının, (308 - Uluslar
arası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan projele
rin Türk lirası giderlerini karşılama fonu) faaliyetin-
deki ödenekten, genel ve katma bütçeli kuruluşların 
hizmet programlarındaki harcama kalemleri ile, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşla
rına yapılacak transferlerle ilgili olarak Maliye Ba
kanlığı bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak olan 
harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Ba
kam yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı bu ödeneği gerektiğinde ihti
yaç oranında artırabilir. Bu ödeneğin kullanış şekli ve 
harcama esasları Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

D) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının (09 - Diğer mali transferler) alt
programının, (305 - Toplu İş Sözleşmelerinin gerek
tirdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan öde
nekten, yapılmış ve yapılacak toplu sözleşmelerin ge
tirdiği mali yükleri karşılamak üzere Genel Bütçeye 
dahil dairelerle, katma bütçeli idarelerin ilgili harca
ma kalemlerine aktarma yapmaya ve bu ödeneği ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan ve
ya esas itibarıyla giderlerini kendi gelirleriyle karşı
lamakla beraber, sadece belli amaçlarla Genel Büt
çeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için 
bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

E) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının (09 - Diğer mali transferler) alt
programının, (306 - Öngörülemeyen giderler karşılı
ğı) faaliyetinde yer alan ödenekten, bütçenin hazırlan-
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ması sırasında öngörülmeyen ve tahmin edilemeyen I 
ve bütçede tertipleri bulunmayan ve yerine, getiril- I 
mesi zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kararlaştın- I 
lan olağanüstü hizmet ve giderleri karşılamak amacı I 
ile genel bütçeye dahil dairelerle, katına bütçeli ida= I 
relerin hizmet programlarında gerekli tertipleri aça- I 
rak aktarma yapmaya /e bu maddeye göre yapılacak I 
ödemelerin esaslarım tespit etmeye Maliye Bakam I 
yetkilidir. Bu ödenek gerektiğinde Maliye Bakanınca I 
beş katına kadar artırılabilir. I 

F) 1978 mali yüı içinde : 
a) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 mali trans- j 

ferler) programının, (09 Diğer mali transferler) alt- I 
programının, (307 Yabancı ülkelere gönderilecek pro- j 
je kredileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneğin Bakanlar I 
Kurulu Kararı ile tespit olunacak yabancı ülkelere I 
açılacak yatırım kredilerine tahsis etmeye; I 

b) Kredinin verilme şekli ve şartlarını, uygula- I 
nacak faiz haddi ile geri ödeme zaman, şekiî ve şart- I 
îarını tespite; I 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katma kadar I 
artırmaya, I 

Maliye Bakanı yetkilidir. I 
G) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - mali trans

ferler) programının (09 - Diğer mali transferler) ait-
programmm, (304 - Yükseköğretimde kapasite ar- I 
tırma fonu) faaliyetindeki ödenekten, Milli Eğitim I 
Bakanlığının teklifi üzerine aynı bakanlık veya üni- I 
versite ve akademiler bütçelerindeki hizmet program
larında yer aîan kapasite artışı ile doğrudan doğruya I 
ilgili harcama kalemlerine, münhasıran yılı içinde or
taya çıkan öğrenci kapasite artışlarının gerektirdiği 
harcamaları karşılamak amacıyla aktarma yapmaya I 
ve bu tertipte yer alan ödeneği beş katına kadar ar- i 
tırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

H) Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal 
transferler) programının, (04 - Sosyal transferlerle il
gili fonlar) altprogramımn, (431 - Genel Sağlık Si
gortası fonu) faaliyetindeki ödeneği, artırmaya Mali
ye Bakam yetkilidir. 

İlgili Kanunun çüunası halinde bu ödeneğin har
cama şekli ve esasları Maliye ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikle belli edilir. 

İ) Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal 
transferler) programının, (04 - Sosyal transferlerle il
gili fonlar) aiîprogranunın, (433 - Tarım sigortası fo
nu) faaliyetindeki ödenek gerektiğinde Maliye Ba
kanlığınca yeteri kadar artırabilir. J 
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Tarım Sigortası Kanununun çıkması halinde, bu 
Kanunun uygulanması ile ilgili olarak Hazineyi ilgi
lendiren her türlü giderler bu fondan karşılanır. Ya
pılacak giderlerin esasları Maliye Bakanlığınca dü
zenlenecek bir yönetmelikle belli edilir. 

J) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının (09 - Diğer mali transferler) alt
programımn, (312 - Geri kalmış bölgelerdeki yatı
rımlara yardım fonu) faaliyetinde yer alan ödeneğin 
geri kalmış bölgelerde yıl içinde programa alman ya
tırım projelerinde kullanılmak üzere, ilgili gene! büt
çeli dairelerle, katma bütçeli idarelerin hizmet prog
ramlarında mevcut veya yeniden açılacak harcama 
kalemlerine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin (920 - İk
tisadi transferler ve yardımlar) ve (930 - İktisadi Dev
let Teşekkülleri iîe, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ikraz 
ve avanslarla ilgili ödemeler) programına aktarma 
yapmaya ve bu ödeneği bir misline kadar artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

K) Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal 
transferler) programının, (04 - Sosyal transferlerle il
gili fonlar) altprogranunda, «Güvenlik Sigortası Fo
nu» faaliyetini tesis etmeye ve bu fona gereği kadar 
ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

«Güvenlik Sigortası Kanununun» çıkması halin
de, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak Hazine
yi ilgilendiren her türlü giderler bu fondan karşıla
nır. 

L) Temel ihtiyaç maddelerinin fiyat stok, üre
tim ve dağıtımlarını düzenlemek amacı ile Maliye 
Bakanlığı bütçesinin, (930 - Mali transferler) progra
mının, (09 - Diğer mali transferler) altprogranunda 
(317 - Temei ihtiyaç maddeleri fiyatlarını düzenleme 
fonu) faaliyetini ihdasa, bu tertibe yeteri miktarda 
ödenek kaydetmeye ve kamu kuruluşları ile yerel ida
relerin bu amaca yönelik faaliyetlerinin finansmanı 
için bu kuruluşlara ödeme yapmaya Maliye Bakam 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Nükleer Enerji Sahası: 
Madde 19. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı 

Kanunla tasdik olunan Nükleer Enerji Sahasında 
Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmenin 7, nci maddesi 
kapsamı içinde vukua gelecek hasar bedellerini kar
şılamak üzere gerekli ödeneği Başbakanlık Bütçe
sinde açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme şart 
ve esaslarını tespite Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — 19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Ak
tarmalar : 

Madde 20. — Genel bütçe dışındaki kamu kuru
luşlarının kendi hesaplarına genel bütçeli dairelerce 
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine 
konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarım, bu 
Kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve bu öğren
cilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) işa
retli cetvelde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya 
yeniden açılacak program, altprogram, faaliyet veya 
projelerdeki harcama kalemlerine ödenek kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlıkları Bütçelerine 
Yapılacak Aktarmalar : 

Madde 21. — Devlet kurum ve müesseseleri ile 
kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar 
tarafından veya dış yardımlardan; 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri tesisleri ile bunlara ilişkin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyla 
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak pa
ralar, 

b) Sulama ve içmesuyu inşaatı ile tesisi, yol, köp
rü, tesis yaptırılması, bakımı, etüt, araştırma ve proje 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile Köy İşleri 
Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaretli cet
velde açılacak özel tertibe gelir; diğer taraftan (a) 
fıkrasındakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasında-
kiler Köy İşleri Bakanlığı bütçelerinde (A) işaretli cet
vellerin sonunda açılacak özel program, altprogram, 
faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine öde
nek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin 
ifasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uygula
maya yetkilidir. 

Köy İşleri Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda, 
gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işa
retli ödenek cetvelinin ilgili program, altprogram, 

faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapa
bilir. İşin bitiminde, yapılan harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı ilgili özel program, altprogram, 
faaliyet veya projelerindeki ödenekten harcama yapı
lan kalemlere aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili 
olarak, genel ve katma bütçeli kuruluşların 1977 ve 
daha önceki yıllar bütçelerindeki özel tertiplerinde 
mevcut ödeneklerden genel bütçedekileri doğrudan 
doğruya aktarmaya, katma bütçedekileri ise önce il
gili bütçeye gider kaydını yaptırarak Hazineye ödet
meye ve ödenen miktarı bir yandan genel bütçeye 
gelir ve diğer yandan Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin 
sonunda açılacak özel program, altprogram, faaliyet 
veya projelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakam 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Ko
mutanlığı Bütçeleri Arasındaki Aktarma İşlemleri : 

Madde 22. — Milli Savunma Bakanlığı tarafından 
Jandarma Genel Komutanlığına veya Jandarma Ge
nel Komutanlığınca da Milli Savunma Bakanlı
ğına cari mali yıl içinde ifaedilen hizmetlerin be
dellerini karşılamak amacı ile, varılacak mutabakat 
üzerine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, 
faaliyet ve projeleri arasında karşılıklı olarak aktar
ma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik 
hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir 
program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği il
gili program, altprogram, faaliyet veya projeleri ara
sında karşılıklı olarak aktarmaya Maliye Bakam yet
kilidir. 

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerinde yer alan hizmet programların
daki tertiplerden (100 - Personel giderleri harcama 
kalemleri hariç) tasarrufu mümkün görülen ödenek 
miktarlarını aynı veya farklı programlar içinde mev
cut (470 - Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler) 
harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakam yet
kilidir. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bağış ve Yardım Yolu İle Gelen Malzemeler : 
Madde 23. — Genel bütçeye dahil daireler ile 

katma bütçeli idarelere dış kaynaklardan veya Ulus-
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lararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle ilgili 
vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile, bunların 
karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açı
lacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve 
gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Askeri Yardım Yolu İle Gelen Malzemeler : 
Madde 24. — 1978 bütçe yılı içerisinde Milli Sa

vunma ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri 
yardım yolu ile veya sair suretlerle fiilen sağlanacak 
malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) işaretli cetvelde 
bu adla açılacak bir tertibe gelir ve mukabilini Milli 
Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertip
lere ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 24 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Milli Savunma Bakanlığınca Yabancı Ülkelere 
Yapılacak Hizmet Karşılıkları: 

Madde 25. — A) Milli Savunma Bakanlığınca 
yabancı devletler ve Uluslararası kuruluşlara kiraya 
verilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan kara, 
deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira veya ücret 
tutarlarının; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eği
tim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yaban
cı devlet uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan 
masraflar karşılığında bu devletlerce ödenen miktar
ların; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma ge
reğince yedek hava meydanlarının bakını ve onarım
ları için yapılacak masrafların NATO makamlarınca 
karşılanacağı öngörüldüğünden bu işler için verilecek 
paraların; 

Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir taraftan 
bütçeye gelir, diğer taraftan adı geçen bakanlık büt
çesinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kay
detmeye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktar
lardan yılı içinde harcanamayan kısımlarım ertesi yı
la devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — 25 nci maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
DPT Etüt ve Proje Ödenekleri: 
Madde 26. — A) Devlet Planlama Teşkilatı büt

çesinin (Planlama hizmetleri) programı, (Araştırma 
ve inceleme hizmetleri) altprogrammın, (Etüt ve pro

je hizmetleri) projesinde yer alan ödenekten bir kıs
mını, Devlet Planlama Teşkilatınca lüzum görülen 
hallerde harcama amaçlarına uygun çalışmaların yap
tırılması amacı ile, genel ve katma bütçeli dairelerin 
ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet -Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel 
idarelerine, İktisadi Devlet Teşekküllerine ve diğer 
kamu teşebbüslerine yaptırdığı hizmetlerin bedelleri
ni 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 ama
cı ile, genel ve katma bütçeli idarelerin bütçelerinde 
mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı maksatlar
la diğer kamu kuruluşlarınca yapılacak ödemeler de 
bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahsis Amacı Kalmayan Bağışlar : 
Madde 27. — Tahsis amacı gerçekleştirilmiş olan 

veya tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından 
yetersiz duruma düştüğü tespit edilen özel ödenek ar
tıklarını, iptal etmeye ve buna ilişkin işlemleri yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 27 nci maddeyi kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bağlı Cetvellere İlişkin 
Hükümler : 

(A) Cetveli : 
Madde 28. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 

dağılımı ekli (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 28 nci maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetveli : 
Madde 29. — Devlet gelirlerinin öze! hükümleri

ne göre tarh ve tahsiline 1978 mali yılında da devam 
olunur. 

Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık 
hisseden mali yıl içinde tahsil edilecek kısım (B) işa
retli cetvelin (Çeşitli gelirler) tertibine gelir kaydolu
nur. 

BAŞKAN — 29 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 30. — A) Okul pansiyonları hakkındaki 
2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, 

— 473 -
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okul pansiyonları gelirlerinin % 25'i bütçenin (B) 
cetvelindeki (Pansiyonlu okul ücretleri karşılığı) ter
tibine gelir kaydolunur. 

B) 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak 
Devlet hakkı gelir bütçesinin ilgili tertibine gelir kay
dolunur. 

BAŞKAN — 30 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 31. — Genel bütçeye dahil dairelerle, kat
ma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmele
rin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler 
ile, üniversitelere bağlı döner sermaye işletmeleri ha
riç) bir ay içindeki gayri safi gelirinden % 15'e kadar 
olan kısmını ve dönem sonu kârlarını genel bütçeye 
peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanma
sına, kaydına, raporlanmasına, yıl sonu kârlarına 
mahsubuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin saptan
masına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belli edi
lir. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden 
doğan Hazine kaybı, ilgili döner sermaye işletmele
rinin ita amiri ve saymanından 6183 sayılı Yasaya gö
re yarı yarıya tahsil edilir. 

Geçmiş bütçe kanunlarında yer alan peşin gelir 
hükümlerinin uygulanmasında süre aşımı nedeni ile 
ortaya çıkan gecikme zamları aranmaz. 

BAŞKAN — 31 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabuî etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 32. — Özel fonlardan : 
a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla de

ğişik 1 nci ve 16 . 9 . 1969 gün ve 79 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddelerine dayanarak, Bakanlar Kurulu
nun 2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı Karan gere
ğince tesis edilen «İstikrar Fonu» na yatırılacak pa
raların 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 fıkrası gereğince açılan «Akar
yakıt İstikrar Fonu» nun net gelir fazlasını, 
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Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 32 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edfl-
mistir. 

Diğer Cetveller : 
Madde 33. — A) 1050 sayılı Muhasebe! Umu

miye Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : 
a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü

kümler (C) cetvelinde; 
b) Kanunlarla bağlanmış vatani hizmet maaşla

rı (Ç) cetvelinde; 
c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 

yetki veren kanunlar (G) cetvelinde; 
B) 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi geriğn-

ce, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilen 
okul pansiyonları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde; 

C) 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Mü
dafaa Mükellefiyeti Kanununun; 

a) 36 nci maddesi gereğince Milli Müdafaa Mü
kellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların ahm değer
leri bağlı (O) işaretli cetvelde; 

b) 38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu 
taşıtların alım değerleri bağlı (P) işaretli cetvelde; 

D) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununun 9 ncu maddesi gereğince kurumların sann-
alacakları taşıtların azami satmalına bedelleri, bağlı 
(T) işaretli cetvelde; 

£) Harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde; 

Gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 33 ncü madde ite 
ilgili önergeler vardır. Bilgilerinize sunuyoruz efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Yüksek Senatonun hizmeti vataniye tertibinden 

aylık alanlarm çeşitli kanunlarla aklıkları ayhklann 
biner lira artırılmasını sağlamak için Bütçe Kanu
nuna aşağıdaki maddenin eklenmesini saygı ile arz 
ederim. 

Madde — Bütçe Kanununun 33 ncü maddesi 
bahsi geçen (Ç) cetvelinde isimleri sayılanlara bağ
lanmış aylıklar, 1978 yılında biner lira artırılarak 
ödenil'. 

Yozgat 
Vefi Uyar 
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Sayın Başkanlığa 
(Ç) cetvelinde yer alanlara ödenen paraların gü

nün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için, Türkiye 
Biiyük Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonunun bir 
çıkar yol bulmasının Genel Kurulun temenni kara
rma bağlanmasını öneririz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nanuk Kemal Şentürk 

Tabii Üye 
Fahri Özdilek 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

Yozgat 
VeK Uyar 

Sayın Başkanlığa 
Vatani hizmet tertibinden maaş alan yurttaşları-

mızm ekonomik durumlarını düzeltmek amacı ile 
1978 yıh Maliye Bakanlığı Bütçesinde gerekli işle
min yapılması ve maaşlarının artırılması için Mali
ye Bakanlığında ve Bütçe Komisyonunda gerekli ak
tarmaların yapılması konusunda Yüce Senatonun te
menni kararının oya sunulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Konya Kırşehir 
Mukbil Abay E. Akıp Aksaç 

Eskişehir Sivas 
Hikmet Savaş Temel Kitapçı 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeler her ne kadar üç adet ise de, ikisi aynı 

konuda temenni mahiyetini taşımaktadır; birisi deği
şikliği önermektedir. 

Sayın Uyar, size bir soru sormak istiyorum. 
Biraz evvel vermiş okluğunuz önergenin müzakeresi 
sırasında Komisyonun ve Hükümetin temayülü te-
beyyün etti. 

Hükümet ve Komisyon, Yüce Senatonun temen
nilerini gözönünde bulundurarak, Komisyonun bun
dan sonraki çalışmalarında konunun değerlendiril
mesini ve Millet Meclisine önerilerinizin kanun ta
sarısı şeklinde sevk edilmesini önerirler. 

Diğer iki önerge sahipleri de aynı görüştedirler. 
Siz, bu görüşe katılır mısınız, yoksa önergenizde 
İsrar ediyor musunuz?.. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, benim 
önergem diğer sayın arkadaşlarımızın verdiği öner
gelerden ayrıdır. 

Şöyle ki, arkadaşlarımız Komisyona ve Hükü
mete bir temenni mahiyetinde sunmuşlardu-; ama 
benim vermiş olduğum önerge burada Sayın Suphi 

Karaman beyin kürsüden kişisel konuşmalarında dile 
getirdiği hususları sağlamak ve kanun, canım vermiş 
olan kahramanlarımızın ve eşlerinin yahut aüe ef
radının aylıklarına ilaveten biner lira seyyanen ve-

- rilmesi konusunda Bütçe Kanununa bir madde eklen
mesini istedim. 

Sayın Başkan, burada; Senatoda kabul edilecek 
olan metni, Komisyon kabul edip, etmemekte de 
muhtardır. Çünkü, emsalleri böyledir. Burada, ev
vela aktarma kabul edilir, Bütçe Komisyonu uymaz 
ve Meclise bunu tadilen götürür. 

BAŞKAN Bir saniye efendim, siz görüşünüz
de musir misiniz?.. Evvela bunu tespit edelim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu suretle Sayın 

Uyar tarafından bir değişiklik önergesi verilmiş bu
lunmaktadır. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Özür dilerim Sayın Baş
kan, 88 nci maddeye ekleyebiliriz. 

BAŞKAN — Efendim, bir saniye lütfen; şimdi 
konuşma açacağım efendim. Almış olduğunuz Da
nışma Kurulu paralelindeki karar gereğince, 33 ncü 
madde ile ilgili... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zile basın efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyeler bir noktayı 
arz edeyim. Zile her istediğimiz zaman basarnayız. 
İçtüzüğümüz, zile ne zaman basılacağım amirdir. 
Ancak, açık oylamalardan evvel üç dakika süre ile 
zil çalınır. Çok istirham ediyorum, bu hususa ria
yet edilsin. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, Sayın Uyar 
size söz vereceğim efendim. 

Sayın Uyar'ın bu ısrarı üzerine bir değişiklik 
önergesi vardır ve almış okluğunuz Danışma Kurulu 
kararı paralelindeki karar gereğince 33 ncü madde 
ile ilgili görüşme açıyorum. Söz isteyenler?.. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, ger
çi 33 ncü maddeyi görüşüyoruz; ama 33 ncü madde 
ile değil, Bütçe Kanununun sonuna bir madde eklen
mesini istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizde aynen ya
zıyorsunuz. «Bütçe Kanununun 33 ncü maddesin
de bahsi geçen (Ç) cetvelinde isimleri sayılanlara 
bağlanmış aylıklara 1978 yılında 1 000'er lira artırı
larak ödenir. Bütçe Kanununa aşağıdaki maddenin 
eklenmesini...» istiyorsunuz. 

Neresine eklensin efendim?.. 
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VELİ UYAR (Yozgat) —«8 veya 89 ncu mad
de olarak eklenecek Sayın Başkan, buraya eklen
meyecek. Bununla alakası yok. 

BAŞKAN — Peki efendim siz önergenizin bu 
madde ile ilgili olmadığını söylüyorsunuz. 

Sayın üyeler, Sayın Uyar her ne kadar önerge
sinde 33 ncü maddeden ve 33 ncü maddenin (Ç) 
cetvelinden bahsettiğini bildirmiş olmasına rağmen; 
önergesinin Bütçe Kanununun sonuna bir madde 
eklenmesi şeklinde olduğunu beyan etmişlerdir. Onun 
için bu önerge üzerinde müzakere açmıyoruz. Yal
nız, biraz evvel okunan önergelerden iki tanesi te
menni mahiyetindedir. Usulümüzde temenni mahi
yetindeki önergelerin oylanması yoktur. Bu öner
geler zabıtlara geçirilmiştir. Komisyonun ve Hükü
metin Maliye Bakanlığının bu önergeleri gözönünde 
bulundurarak çalışmalarını Bütçe Komisyonunda ya
pacaklarını beyan etmeleri üzerine ayrıca bir işlem 
yapmıyoruz efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Senatonun iradesinin hangi yolda olduğunu tespit et
meden komisyonunun iradesine nasıl tabi kılabilirsi
niz? Yüce Senatonun iradesi bu mevzuda belli olma
lıdır. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, Senatonun kararı 
haline bugüne kadar getirilmiş herhangi bir temenni 
önergesi yoktur. Senato karar haline getirirse onun 
ayn müeyyideleri vardır, ayrı usulleri vardır. Onun 
için biz Yüce Senatonun bir çok üyesinin görüşlerini 
taşıyan bu önergeleri Genel Kurulun bilgilerine ve 
resmen zabıtlara geçirmek suretiyle yine Komisyo
nun ve Maliye Bakanlığının bilgilerine sunduk. 

Maliye Bakanlığı ve Komisyon bu konuda... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O zaman karar 

diyemezsinizki. 
BAŞKAN — «Karar» demiyorum efendim. Te

menni önergeleri bilgiye sunuldu. Bunları göz önün
de bulundururlar, bulunduracaklarını söylediler Yüce 
Genel Kurulun huzurunda. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Genel eğilim belli olmuştur efendim onu da 
kaydedelim. 

BAŞKAN — Efendim, o hususta karar olmaddc-
ça herhangi bir beyanda bulunamayız. 

Biraz evvel okunan temenni önergeleri Komisyon 
Başkanlığına tevdi edilecektir. Kendileri gereğini ya
pacaklarını beyan ettiler. 

Şimdi 33 ncü maddeyi (R) cetvelinde Komisyon
da yapdan değişiklikle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerinde yazılı nispet ve yevmiye miktarlarına iliş
kin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu 
madde île aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci maddeleri 
gereğince her yıl bütçe kanunu ile tespiti gereken mi
sil, nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 
1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci maddesi 
hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas 
alınmak suretiyle 1978 man* yılında da uygulanır. 

Yukarıdaki hükümlere ilaveten (H) cetvelinin uy
gulanmasında, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır. 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki 
asgari 4 lira yevmiye (80) lira olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeler! 
ile aynı kanuna ilişkin (1) ve (2) sayılı cetvellerdeki 
475 lira ayhk tutarı yerine 6 nci derece kadrosu, (2) 
sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar yerine 1 nci dere
ce 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 müdürlük müfettiş ve müfettiş mu
avinleri ile Maliye Bakanlığı hesap uzmanı ve uzman 
muavinleri, Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri, işgüven-
liği müfettişleri, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı ile, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş ve müfettiş 
muavinleri, ilköğretim müfettişleri, Sosyal Sigortalar 
Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş muavinleri, ban
kalar yeminli murakıpları ve murakıp muavinleri, 
bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kontrolörler, be
lediyelerdeki bilumum müfettiş ve müfettiş muavin
leri ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzman 
ve uzman muavinlerine, 1978 mali yılında yetkili 
makamlarca onaylanan program çerçevesinde yapa
cakları teftiş, tahkik ve incelemelerde, görevin ifa 
edildiği mahalle ve kurumun teşkilat merkezinin bu
lunduğu yere bakılmaksızın birinci fıkra hükmüne 
göre ödenir. 

d) Belediye hudutları haricinde vazife gören 
Defterdarlık kontrol memurları için en az yevmiye 
miktarı 110 lira olarak tespit edilmiştir. Bunların Ma
liye müfettişleri, Maliye hesap uzmanları ve genel mü
dürlükler kontrolörleriyle birlikte memuriyet merkez
leri dışında tertip edilecek çalışmalara katılmaları ha
linde yevmiyelerinin bu miktar üzerinden ödenmesine 
devam olunur. 
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e) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümu
lüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde uygulanacak 
emsaller Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

f) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak 
görev seyahatlerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kuv
vet Komutanları ile, resmi davete icabet suretiyle se
yahat eden eşlerine, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Genel Sekreterliği ile Dış
işleri Bakanhğı Genel Sekreteri, Müsteşar ve Büyük
elçilere 1 nci, bunların dışındakilere turist sınıfı üze
rinden yol masrafı ödenir. 

Ancak, dış ülkelerde görevli eîçilenlen diğer ülke
lerde de temsil görevi verilmiş bulunanların, yurt 
dışında yaptıkları görev seyahatleri ile elçilerden yurt 
dışında bir yere veya merkeze istişare amacıyla çağ
rılanlara kararname alınmaksızın birinci mevki üze
rinden yol masrafı verilir. 

g) 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu 
maddesine göre verilecek tazminatın hesabında, yeni 
kadro, aylık tutarları esas alınarak söz konusu mad
deye göre oranlar yeniden tespit edilinceye kadar kad
ro aylık derecelerine (Devlet Memurları Kanununun 
45 nci maddesine göre yapılan ulamalar hariç) teka
bül eden 7244 Saydı Kanunun 1 nci maddesindeki 
aylık tutarları esas alınır. 

n) Tekel (Genel Müdürlüğü tütün eksperleri için 
en az yevmiye miktarı (110) lira olarak tespit edil
miştir. 

Ayrıca, bunlar hakkında 6245 Sayılı Harcırah Ka
nununun 42 nci maddesi uygulanmaz. 

i) Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanlığı, BCG kam
panyasında en az yevmiye miktarı, doktorlar için 
(110), sağlık memurları için (90) lira olarak tespit 
edilmiştir. 

BAŞKAN — 34 ncü maddeyi kaî»ul edenler... Ka-
bui etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM : Kamu personeline ilişkin hü
kümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM 
kin hükümler : 

Katsayı Esası : 

Aylıklara ve kadrolara iliş-

MADDE 35. — 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının ay
lık tutarlarına çevrilmesinde (14) katsayısı ve 14.7.1964 
tarih ve 500 Sayılı Kanunun 17 . 6 .1975 tarih ve 

1908 Sayılı Kanunla değ'şîirilen birinci maddesinde 
zikredilen gösterge tablolarına (1,5) katsayısı uygula-
mr. 

5434 Sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) füc-
rası uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler 35 nci madde iie ilgili 
veıCmiş önergeler vardır, sunuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Gerekçesini şifahen arz edeceğim sebeplerden do

layı 1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısının 35 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
riz. 

Madde 35. — 657 saydı Devlet Memurları Kanu
nunun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait göster
ge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık 
tutarlarına çevrilmesinde 16 katsayısı ve 14 . 7 . 1964 
ter.'h ve 500 sayılı Kanunun 17 . 6 . 1975 tarih ve 
1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde zik
redilen gösterge tablolarına 1,7 katsayısı uygulanır. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (C) fıkra
sı hükmü uygulanmaz. 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

Ankara 
Yiğit Köker 

Manisa 
Ora! Karaosmanoğlu 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce-

Samsun 
Şaban Dem'rdağ 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğju 

Elazığ 
Cahit Dalokay 

Samsun 
Refet Rendeci 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçkoğlu 

Ankara 
M. Atıf Benderlioğlu 

İzmir 
Süleyman Tuncel 

İçel 
Talip Özdolay 

Bolu 
Orhan Çalış 

İstanbul 
Vefa Poyraz 

Balıkesir 
Raif Eriş 

BAŞKAN — 35 nci maddeyle ügili değiştirge 
önergesi olduğu için bu madde üzerinde görüşme açı
yorum. önerge bilgimize sunuldu. Söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Hüsamettin Çelebi, Sayın Yiğit Köker. 

Efendim atmış okluğumuz karar gereğince 6 sa
yın üyeye 10'ar dakika süre ile söz verebiliriz. Bilgi
lerinize sunarım. 
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Buyurun Sayın Çelebi. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Öner

ge hakkında görüşme açılır mı?. 
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, kabul etmiş oldu

ğumuz Danışma Kurulu kararının hilafına... 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (tsianbul) — Ana

yasaya aykırı karar olur ma?.. Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, bunlar o zaman müzake

re edilirdi. Beyefendi, burada müzakere edildi, tartı-
şıîd;, karara varıldı efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ana
yasaya aykırı karar ahnamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim o zaman söyleseydiniz, Ge
nel Kural ona göre karar verseydi efendim. Ben bu
nu uygulamak yetkisinde miyim şu anda?.. 

Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, Say m senatörler; 

Önerge dolayısıyla başka bir düşüncemi söylemek 
için söz almış bulunuyorum. 

Geçen yıl katsayının 10'dan 12'ye çıkartılması için 
önerge vermiş olan 90 kadar üyeden biriyim. Geçen 
yıl bu önergeyi verdiğimiz sırada, fiyat haraketlerİRCn 
yıl içinde yüzde 15 civarında bir artış gösterdiğini 
dikkate almış idik. Şimdi, Sayın Maliye Bakanının 
Komisyondaki bir ifadesine göre yüzde 50'ye yakın 
bir fiyat hareketi vardır. Başka bir ifadeyle, başka 
bir ölçekle, yüzde 25'e yakın olduğu da muhalefet 
tarafından ifade edilmiştir, Komisyonda. Böyle ba
kınca, bu mantıkla ve geçen yıl bir önergeye imza 
koymuş üye sıfatıyla hemen bu önergenin lehinde oy 
vermek gerektiği düşünülebilir. Ne var kil, yıl içinde 
asgari ücret konusunda Çalışma Bakanlığının kurmuş 
olduğu Komisyonun almış bulunduğu bir karar, bu 
önergeyle varacağımız sonucun, o kararla doğmuş 
olan adaletsiz sonucu daha da büyüteceği sonucunu 
karşımıza getirmektedir. 

Biliyorsunuz, asgari ücret, söz konusu komisyon 
tarafından 3300 liraya çıkartılmış bulunmaktadır. 
Gösterge rakamları sabit kaldığı için 16, 15, 14, 
13 ncü derecede bulanan memurlarla 11 nci derece
deki memurların ücretleri, eşit hale gelmiştir. Yani, 
Türk kamu hayatında 10 yıl 12 yıi hatta 13 yıl çalış
mış bir memurla, bugün İşe girmiş olan bir memurun 
almakta olduğu ücret eşit hale gelmiştir. 

Emeği değerlendirmek, kazanılmış haklara saygı 
göstermek gibi, prensiplerden hareket eden bir parla
mento, bana göre bu konuya seyirci kalamaz. Sayın 

Maliye Bakanının devam ede gelen ölçülü, dikkatli, 
soğuk kanlı beyanları arasmda bu konuda bir açık
lık görmediğimi* arz etmek isliyorum. 

Önce bu Parlamento ve Bakanlık, gösterge rakam
ları üzerinde yeni bir ayarlama yapmak suretiyle,. 
mevcuî personelin hakkını, hukukunu yeniden bir de
ğerlendirmelidir ki, kim ne kadar alacak anlamış ola
lım ve ondan sonra da, bunu artırmak veya artırma
mak yönünde bir karar vermek imkânına sahip ola
lım. 

Fiyat hareketlerinin artmakta olduğu ve daha da 
artacağı Maliye Bakanınca ifade edildiğine göre, pi
yasaya yıl içinde 10 milyar liraya yakın yeni bir para 
enjekte edecek olan iki katsayı artışına karşı seyirci 
de kalınmayacağı için bendeniz, birinci konudaki di
leğimi Sayın MaFye, Bakanına, Hükümete iletirken, 
ikinci konuda; yani bu önerge konusunda oyumun 
olumlu olmadığım belirtmek istiyorum, teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Söz rica ediyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Konfsyon Baş
kanı Sayın Alpaslan. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Köker'de söz istemişti, ondan sonra Komisyona söz 
verseydiniz. 

BAŞKAN — Efendim Saym Köker'e de söz ve
receğim, yalnız Komisyonların tekaddüm hakkı var
dır takdir buyurursunuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Saym Başkan, Sayın senatörler; 

Tasannın 35 nci maddesine katsayı göstergesinin 
16'ya çıkarılmasına ilişkin olarak değeri bir grup 
senatörün verdiği önergeyle ilgili olarak, işin özüyle 
ilgili tartışmaya girmeden önce, bir değerli senatörün 
beîîrtiği. gibi, öyle inanıyorum ki, Senatoyu yöneten 
Saym Başkan, Anayasaya aykırı bir tutum içindedir. 
Anayasamızın 94 ncü maddesinin 5 nci fıkrası çok 
açık ve kesin bir kural koymuştur. Kuralı aynen oku
yorum : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclisle
rin Genel Kurullarında, Bakanlık ve da're bütçeleriy
le katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her büt
çenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklar
lar; bölümler ve değişiklik önergeleri üzerlerinde ay
rıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur.» 
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Değerli arkadaşlarım; 
35 nci maddeyle ilgili değişiklik önergesi konu

sunda Sayın Başkanın tartışma açması, İçtüzük, Da
nışma Kurulu karan filan değil, Anayasama 94 ncü 
maddesine açık ve kesin aylardık teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, burası Anayasa Mah
kemesi değildir, ben Anayasa Mahkemesi üyesi deği
lim, Anayasa Mahkemesi yerine ka'm değilim. Bu 
karar alınıncaya kadar burada teklifin Anayasaya ay
kırılığı öne sürülebilir; ancak Yüce Genel Kurulda, 
bu müzakere edilip karar haline iktiran ettikten son
ra; ancak Genel Kurulun o kararı aleyhine Anayasa
ya aykırılıktan iddia ili ilgili merdye başvurulabilir. 
Çünkü artık Yüce Genel Kurulun kararı haline gel
miştir. 

Bendeniz, Yüce Genel Kurulun kararı haline ge
len bu karar aleyhine, bu kararın zıddına, bu kararın 
tersine herhangi bir uygulama yapamam. Genel Ku
rul karan haline gelinceye kadar bu müzakereler ya
pılmış ileri sürülmüş, Genel Kurul bu görüşlere itü-
ba etmeyerek bunu karar altına almıştır. Benim tem
sil etmekle şeref duyduğum, Yüce Genel Kurulumun 
kararlan aleyhine konuşmak üzere kimseye söz ver
medim. Sözü yalnız ve yalnız 35 nci maddeyle ilgi de
ğiştirge önergesi üzerine verdim efendim. Bu konu
da devam buyurun Sayın Alpaslan..^ 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Önemli olan Ana
yasadır, yanlışsınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendrın, müsaa
de edin efendim. Müdahale etmeyin efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, müsaade buyurursanız, ben Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Plan Karma Komisyonu Başkanı 
olarak, bu bütçe müzakerelerinde, bütçenin maddele
rinin Anayasaya uygun olarak görüşülüp, karara bağ
lanması konusunda da görevimi yerine getirmek ve 
o konudaki birtakım düşüncelerimâ de Yüce Senato
nun üyelerine bildirmek zorundayım, bir. 

O noktayı zabıtlara geçirmiş oluyorum. Takdir 
Yüse senatörlerin ve Sayın Başkanlık Divaninindir. 

Değerli arkadaşlarım; 
16 katsayı önerisi çek açık bir biçimde gider ar

tana nitelik taşımaktadır. Her katsayı bütçemsze 5 
milyar liranın üzerinde bir yük getirmektedir. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Net ne kadar?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Net 3,5 milyar 
lira.. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Hayır, 2 5 milyar 
lira. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok ri
ca ediyorum, Sayın Başkan açıklıyorlar. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

Benim, değerli uzman arkadaşlanmla yaptığım 
araştırma sonunda ortaya çıkan gerçek, her katsayı 
İçin net 3,5 milyar, brüt 5 milyar Devlet bütçesine 
yükün tahmil edildiğidir. 2 katsayı artırımı sağlandığı 
takdirde 7 milyar lira Devlet bütçesine bir yük tan
ımlı edilecektir. Anayasanın 94 ncü maddesinin son 
fıkrası ise gider a r t ına önergelerin verilemeyeceğini, 
oylanamayacağım açık olarak hükme bağlamıştır. O 
nedenle bu önergenin kanaatimizce oylamaya dahi 
sunulamayacak bir nitelikte olduğunu beyan etmek 
istiyorum. 

Yüce Senatoya saygılar sunanın efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alpaslan. 
Buyurun Sayın Yiğit Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlanm; 
Ben maruzatıma, benden önce konuşan Sayın Büt

çe Karma Komisyonu Başkam Alpaslan'a bir hususu 
hatırlatarak başlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köker, eğer usulle ilgili değil
se, çok rica ediyorum. Bu meseleyi hallettik. Karşı
lıklı görüşmelere, karşılıklı konuşmalara sebebiyet 
vermeyecek tarzda rica ediyorum. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Hayır Sayın Baş
kan, usulle ilgili. Katiyen sataşma falan yok Sayın 
Başkan, Saygı duyduğum bir arkadaşım. Bir hususu 
arz edeceğim, izah edeceğim kendilerine. 

Sayın Alpasîan arkadaşım, burada Anayasanın 94 
ncü maddesini okuyup, gider a r t ına herhangi bir tek
lifin burada oylanamayacağım, katsayının 16'ya çı-
kanlmasına mütedair önergenin gider artırıcı olaca
ğını, bu yüzden oylanmaması lazmı geldiğini ifade et
tiler. 

Daha önce konuşan Sayın Çelebi arkadaşım da, 
geçen yıl Cumhuriyet Senatosunda katsayının 10'dan 
12'ye çıkarılmasına mütaallik 90 imzayla verilmiş 
bulunan bir önergeye imza attığını ve önergenin Cum
huriyet Senatosunda reddedildiğini ifade ettiler. 

Yine Sayın Alpaslan arkadaşım gayet iyi hatırla
yacaklardır; 1977 mali yılı Bütçe Kanun tasansı Mil
let Meclisinde görüşüldüğü sırada, (Ki, Sayın Alpas
lan arkadaşım Bütçe Komisyonunun eski ve tecrübeli 
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bir üyesidir, iyi hatırlayacaklardır) bir önerge verdi
ler. Şimdi hatırlayamıyorum, Sayın Alpaslan'ın o öner
gede imzası var mıydı, yok muydu; ama Millet Mec
lisi Genel Kurulu 10 katsayısını 12'ye çatardı, veri
len bu önergeyle. Zannediyorum ki, Saym Alpaslan 
arkadaşımın da önergede imzası vardı... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Önerge değil, 
aktarma. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Hayır, aktarma 
değil beyefendi. Ben oradaydım. Gayet iyi biliyorum, 
aktarmanın ne olduğunu, önergenin ne olduğunu çok 
iyi biliyorum. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Yapan benim 
efendim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bu mümkündür. 
Kaldı ki, Sayın Maliye Bakanı buradaki izahat

ları sırasında memurların özlük haklarını karşılamak 
üzere Maliye Bakanlığının emrinde bulunan fonlara 
10 milyar lira civannda bir meblağın ilave edildiği
ni de genel izahatları sırasında ifade etmişlerdir. Bu
nu da tespit etmekte yarar var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Katsayı niçin 16 olmalıdır?.. 

Sayın Çelebi arkadaşım maruzatının başında, 
1976 yılında fiyat artışlarının % 17 seviyesinde kal
dığım, Saym Maliye Bakanının 22 Ocak 1978 günü 
Bütçe Karma Komisyonunda yapmış oldukları takdim 
konuşmasında 1977 yılındaki fiyat artışlarının bazı 
hesaplara göre % 40, bazı hesaplara göre % 50 civa
rında gerçekleşeceğini ifade buyurduklarını söylediler, 
Sayın Çelebi arkadaşım ki, zabıtlar da benim cebim
de, Sayın Maliye Bakanının Bütçe Karma Komisyo
nunda söylediği sözler de buradadır. Onları okuya
rak vaktinizi almak istemiyorum. 

Şimdi şöyle bir hesap yapmak lazımdır: Geçen yıl 
Hükümet, 9 olan katsayıyı 10 olarak Meclislere sevk 
etmiştir. O vakit bugün iktidar grupunu teşkil eden 
değerli arkadaşlarımız, c/c 17'Iik bir fiyat artışı mu
vacehesinde katsayının, Hükümetin getirmiş olduğu 1 
katsayıya ilaveten 2 daha artırılarak 12'ye iblağı husu
sunda gerek Komisyonda, gerek Millet Meclisinde ve 
gerekse Cumhuriyet Senatosu Genel Kurullarında 
önergeler verdiler ve neticede Millet Meclisindeki 
önerge kabul edildi ve katsayı 12 olarak tespit edildi. 

Şîmdi hadiseyi insaf ile mütalaa ediniz değerli ar
kadaşlarım. Mesul Maliye Bakanı bu kürsüde, tele
vizyon ekranlarında ve Bütçe Karma Komisyonunda 
1977 yılında fiyatların artışının % 40 ila 50 nispetin
de tecelli ettiğini ifade ediyor ve yine geçen gün ga

zetelerin birisinde okudum; 1978 yılının ifit ayında fi
yat: artışları % 4,5 civannda olduğunu yazan bir cid
di gazetemizin haberini de dikkate alırsanız, bu 1978' 
de daha da artacaktır. 

Şimdi, °ic 17 fiyat artışına karşı 3 katsayısı verdi
ğiniz takdirde, Sayın Bakanın da kabul ve ifade et
tikleri şekilde % 50 fiyat artışı olduğu iddia edilen 
bir dönem için, Türk memuruna 16 katsayıyı çok gör
memeniz lazım. Kaldı ki, birçok toplu iş sözleşmele
ri yapılıyor görüyorsunuz, radyolardan dinliyorsunuz, 
gazetelerden okuyorsunuz, (Bunu kıskanarak söylemi
yorum, beğenerek Söylüyorum, layıktır Türk işçisi) iş
çilerimizin saat ücretlerine 20 lira zam yapılıyor. 8 saat 
çalışan bir işçiye günde 160 lira zam -alıyor. 2 katsa
yısıyla 13 ncü derecede bir Devlet memuruna günde 
20 lira veriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir tarafta aylığına 2 000 lira, 3 COft bin lira zam 

yapıyorsunuz, günde saat ücreti hesabıyla 160 lira 
zam yapıyorsunuz, ufak dereceli Devlet memuruna 
20 lira veriyorsunuz... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — tşte onun için 
kabu! etmiyoruz. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sosyal adaletçisi
niz Sayın Sarlıcalı siz. Sosyal adalet bunu mu gerek
tiriyor Sayın Sarlıcalı?..* 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — 20 lira ile 160 
lira arasında fark olduğu için adaletli bulmuyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, karşılıklı 
görüşmeyin. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sayın Sarlıcalı, siz 
sosyal adaletçisiniz. Eğer sosyal adalet bunu gerektiri
yorsa doğrudur, doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. 16 verir

siniz, vermezsiniz. Sayın Bakan ifade ettiler, «Asgari 
geçim indirimini getireceğiz» dediler. Ben isterdim ki, 
asgari geçim indirimini belirleyen hükmü, (Biraz son
ra bir önergemiz var, o vesileyle de konuşacağım) 
Bütçe Kanununa monte edebilelim. Ama programsız, 
plansız iş bu kadar yürüdüğüne göre, takdir Yüce He
yetinizindir. İsterseniz önergeye rey veriniz, isterseniz 
rey vermeyiniz. Ama şunu ifade ediyorum; bir taraf
ta % 40-50 fiyat artışı olduğunu iddia ettikten son
ra memura 16 katsayısını vermek mecburiyetindesi
niz. 

Saygılar sunanın, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın KÖker. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Usul 

hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU* (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Sayın arkadaşlarım; 
'Sayın Başkanın bu konuda müzakere açılabileceği

ni bildirdikleri kabul ettiğimiz kararın 6 ncı maddesi 
şöyledir... 

BAŞKAN — Hayır efendim, 9 ncu maddeye göre 
Söz yeriyorum, 6 ncı madde değil, ona göre mütalaa 
yürütün efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) 9 ncu 
maddeyi de okuyacağım, Sayın Başkan, 

6 ncı maddede şöyle deniliyor: «Kişisel konuş
malarla Bütçe Kanun tasarısının maddelerinin görüşül
mesi sırasında verilmiş değişiklik önergeleri üzerinde 
yapılacak konuşmalarda...» deniliyor. 

Ben, bu madde okunduğu zaman, o zaman Başkan
lık Divanında bulunan arkadaşımızdan bunu sordum; 
Bu, Anayasaya aykırıdır dedim. «Hayır, aykırı değil
dir» dediler. Maddeler üzerinde görüşme yapılabilir 
denildi; fakat bu konuda müzakere açılmadı. 

Arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosu, Anayasanın 85 nci madde

sine göre, kendi yaptığı Tüzüğe göre yönetilir. Ana
yasanın 85 nci maddesini okuyacağım: «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve Meclisler, çalışmalarını, kendi 
yaptıkları İçtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler» 
der. İçtüzüğün 88 nci maddesi bütçe ile ilgili görüş
meleri düzenlemektedir. 

94 ncü maddede «TBMM Üyeleri, Meclislerin ge
nel kurullarında, Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma 
bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü 
üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar» denilmek
tedir. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda açık
lar, bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca 
görüşme yapılmaksızın, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda okunur ve oya konur. 

Ek ödenek ve aktarma tasarı ve teklifleri hakkın
da da bu hükümler uygulanır. 

Şu halde hiç bir zaman önergeler hakkında mü
zakere açılamaz, sadece oya sunulur. Bunun tersine, 
eğer Danışma Kurulunun bir karan buradan geçmiş
se; bu, İçtüzüğe ve Anayasaya aykırıdır. Hiç bir ka
rar İçtüzüğü ve Anayasayı değiştiremez. Anayasa ve 
Anayasanın koyduğu İçtüzük hükümlerine uymak zo
rundayız. 

O itibarla bu önergeler müzakere edilemez, açık 
oya sunulur. (Katsayı 16 olur ya da olmaz; orasını 
bilemem; fakat müzakeresiz bunlann oya sunulması 
gerekir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esatoğlu, 
Sayın üyeler; 
Sayın Esatoğlu, kabul etmiş olduğumuz Danışma 

Kurulu Kararının 6 ncı maddesine dayanarak söz ver
diğimi söylediler. Bendeniz Danışma Kurulu Kararı
nın 9 ncu maddesine göre söz veriyorum. 9 ncu mad
de aynen ne diyor? 

«Bütçe Kanun tasansının maddeleri üzerindeki...» 
Bütçe Kanun tasarısı şu anda görüşmekte olduğu
muz tasardır. «Maddeleri üzerindeki değişiklik öner
gelerinin maddelere geçilinceye kadar verilmesine...» 
Maddelere geçildikten sonra önerge kabul etmeyeceğiz. 
Şu anda, bundan sonra kabul etmiyoruz. «Ve değişik
lik önergesi verilen maddeler üzerinde görüşme açıl
masına...» Değişiklik önergesi verilen maddeler üze
rinde müzakere açıyoruz. Diğer maddeler üzerinde 
müzakere açmadık; çünkü değişiklik önergeleri yok
tu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ama 
Tüzüğe aykın. 

BAŞKAN — Efendim, bir saniye müsaade edi
niz. Onu da arz edeceğim efendim. 

«Verilen maddeler üzerinde görüşme açılarak her 
madde üzerinde ancak altı üyeye söz verilmesine ve 
konuşma sürelerinin de onar dakika ile sınırlandınl-
masına...» 

Sayın üyeler; 
Şimdi, buraya bir Danışma Kurulu karan gel

di. Bu Danışma Kurulu Karan nın altında bütün Baş
kanlık Divanı üyelerinin ve dört; sayın grupumuzun 
yetkililerinin imzalan vardı. Bu Danışma Kurulu kara
rı Yüce Senatoda müzakereye bir teklif şeklinde açıldı. 
Üzerinde görüşüldü; Lehinde, aleyhinde görüşler ser-
dedildi. Yüce Genel Kurul bu Danışma Kurulu Kara
rını kabul etti. Artık bu Karar bendenizin resen uy
gulayabileceği şekilde değiştirilemez hale geldi. Bir 
Yüce Senato kararı haline geldi, 

Bendeniz Anayasaya aykırılık iddiasını tetkik ede
cek merci değilim. Ben Yüce Genel Kurulumun ka
bul etmiş olduğu bu karar dışında herhangi bir uy
gulama yapmak yetkisini kendimde görmüyorum. 

Onun için bu kararın dışında herhangi bir mua
mele yapmamız mümkün değildir. Yetkili organlarca 
bozulmadıkça biz buna uymak zorundayız ve bunun 
için de yeni bir müzakere açmak yetkimiz yoktur. 

Arz ederim efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
hatadan dönülmez mi? Genel Kurula karşı hitap edi-
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yorsunuz. Genel Kurul Kararını değiştirebilir her hal
de. 

(BAŞKAN — Arz edeyim efendim. 
Danışma Kurulu kararları Danışma Kurulundan 

yeni bir değiştirme teklifi ile gelmedikçe benim tara
fımdan buraya resen götürülemez. İsterseniz müza
kerelere son verelim. Danışma Kurulunu toplayalım, 
bunu değiştirme önergesini getirsin, ondan sonra onu 
müzakere edelim. Onu kabul buyurun, ona göre mü
zakereye devam edelim, isterseniz bunu teklif edin 
efendim. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, 
Danışma Kurulu gökten zembille mi indi? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Sabaha kadar 
devam ediyoruz. Daha önce Sayın Bakkalbaşı da söz 
istemişti. 

Sayın Bakkalbaşı, buyurunuz. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın üyekr bir kere şunu arz ede

ceğim. Usul teklifleri üzerinde iki üyeden fazlaya 
siiz verilmez. İki üyeye söz verilir meseleyi oyunuzla 
hallederiz efendimi 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan usul 
hakkında söz istiyorum. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Benim de söz 
hakkım var. Ben daha önce söz istemiştim. 

BAŞKAN — Ben tespit edemedim, özür dilerim 
efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

94 ncü maddenin sondan bir evvelki fıkrasını izin 
verirseniz aynen okuyayım: 

«Türkiye Büyük Millet Mecîisi Üyeleri, Meclisleri
nin genel kurullarında, Bakanlık ve daire bütçeleriyle 
katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her bütçe
nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; 
bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca gö
rüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur.» 

Şu anda görüşmekte olduğumuz bütçe kanun ta
sarısıdır. 

Efendim; yani daha evvel, yedi günden beri gö
rüşmekte olduğumuz her bakanlığın bütçesindeki de
ğişiklikler hakkında bir görüşme açılmaz. Onu da 
uyguladık. 

Şimdi, burada Bütçe Kanun tasarısını görüşüyo
ruz ve Danışma Kurulunun 9 ncu maddesi buna uy
gundur. Elbette uygundur; çünkü Yüce Senatonun 
gerçek iradesini belli etmek için gerçek bütçe olan; 
yani sarfları, gelirler ve giderleri gösterecek bütçe ta
sarısında elbette Yüce Senatonun değişiklik teklifleri 
hakkında düşüncelerinin zabıtlara geçmesi ve tartışlıl-
ması lazımdır. Bunun ikisini birbirinden ayırmak la
zımdır. 

Bu hususu ifade etmek için kürsüye çıktım. 9 ncu 
maddeye göre Bütçe Kanun tasarısı hakkındaki de
ğişiklik önergeleri hakkında görüşme açılabilir. Usule 
uygundur, 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Üyeler; usul hakkında iki sa

yın üye görüşmüştür. Ben Yüce Genel Kurulun Da
nışma Kurulunun Kararını kabul şeklindeki kararın 
dışında herhangi bir uygulama yapmak yetkisine ve 
usulün dışına çıkmak yetkisine sahip değilim. Bu se
beple müzakerelere devam ediyoruz efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, tu
tumunuzla ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğün neresi ile ilgili 
tutumum hakkında?... 

Sayın Kabay, buyurunuz efendim, buyurunuz. 
Çok vakit kaybediyoruz. Buyurunuz efendim. 

Efendim, müsaade buyurunuz. Sayın Kabay si
zin susmanızı bekliyor, sayın üyeler. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bir önerge nedeni ile, gider artırıcı niteliği bulun
masından ötürü Sayın Başkan bir görüşme açtılar. 
Sayın Başkan der ki; Danışma Kurulunun Yüce Ku
rulumuza bir kararı geldi. O karar üzerine burada 
görüşme açıldı. Siz Danışma Kurulunun kararını be
nimsediniz. O amaçla da, ben Danışma Kurulundan 
geçmiş olan bir karan burada uygulamak durumun
dayım. Yani, sizin kararınızı uygulamak durumunda
yım düşüncesiyle haklılığım ortaya koymak ister. 

Sayın Başkan; 
Ancak zatıalinizle birlikte üç yıl süre ile Başkanlık 

Divanında bulunduk. Bu kürsüde Sayın Cumhuriyet 
Senatosunun yönetiminde ortaklaşa hizmet verdik. El
bette Danışma Kurulundan geçen kararlan Yüce Se
natonun kararlarına uyarak yürütme hizmetini gör
dünüz. Ne var ki; siz burada yönetimi Anayasaya 
göre, siz burada yönetimi İçtüzüğe göre yürütme du
rumunda olduğunuzu, her yasa görüşülürken burada 
kullandınız, uyguladınız, 
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Şimdi Danışma Kurulunun Kararını, Anayasaya 
öncelik tanıyarak Danışma Kurulu karan nedeniyle 
Yüce Kurulun aldığı kararı, Anayasaya öncelik, İçtü
züğe öncelik tanıyarak uygulamak durumunda olup 
olmamayı bir hukuçu gözü ile değil, düşünen bir üye 
gözü ile o hakkı kendinizde görüyorsanız sizi haklı 
bulurum. Ama, sizi bağlayacak şey Anayasadır, sizi 
bağlayacak şey İçtüzüktür. 

Saygılarımı sunanın, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın üyeler, dikkat buyurulmuştur, muhakkak 

sizler de tespit buyurdunuz; bir bütçenin maddelerine 
geçilmesini oyladıktan sonra bölümlerle ilgili oyla
malara geçtiğimizde müzakere açmadık. Bölümleri 
doğrudan doğruya oylarınıza vazettik, sunduk. O hu
sus, 6 ncı madde ile ilgili bir uygulama idi. Hiç bir 
sayın üyeye söz vermedik. Ama, biraz evvel arz et
tiğim gibi, Sayın Bakkaîbaşı'nın da yine sizlere arz et
tiği gibi, biz 9 ncu maddeyi uyguluyoruz. 

Şimdi bu uygulamanın Anayasaya aykırılığı konu
sunda bir yetkili merciye müracaat etmek iktiza eder. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — O 
yetkili merci sizsiniz. 

BAŞKAN — Bendeniz arz ettim. Kararların, Par
lamentonun kararlarının Anayasaya aykırılığını de
netleyecek kanuni kuruluş bellidir. Karar haline gel
meden evvel bunlar burada görüşüldü. O zaman sa
yın üyelerimiz teşrif edip de bu görüşlerini arz etse
lerdi... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — İçtüzüğün 7 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası Başkanın görevleri ara
sındadır. 

BAŞKAN — Belki de Yüce Genel Kurulumuz it-
tiba eder, uyar, o mealde karar ahr, bu Danışma Ku
rulunun kararını değiştirir idi. Ancak, bu görüşler o 
zaman bir kısım arkadaşlarımız tarafından arz edil
di. Yüce Genel Kurulumuz kararma tesir etmedi, tas
vibine mazhar olmadı. Ancak Meclis ve Senato karar
larının Anayasaya aykırılığım murakabe edecek baş
ka bir organ varken, ben bu yetkiyi kendimde görerek 
Yüce Genel Kurulun almış olduğu kararı (ki, bu bir 
Danışma Kurulu karandır) kendiliğimden değiştirici 
bir usuli muameleye katiyen tevessül edemem. 

Bunu tekrar arz ediyorum. Madde üzerinde gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Veli Uyar, buyurunuz efendim. Sayın Uyar, 
bh* dakika Sayın Komisyonun rüçhan hakkı var; Sa
yın Bakan, hemen söz istiyor musunuz? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, hay hay beyefendi. 
Bcyurunuz Sayın Güven. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bir dakika, Baş
kanın görevleri hakkında 7 nci maddenin 6 ncı fdtra-
sını okuyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Komisyon usul 
müzakerelerine girmez, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bir dakika, 
bir şey söyleyeceğim; 

«Kanun ve İçtüzük hükümlerini uygulamak.» Ka
nunlara, yasalara aykırı bir şeyi zaten biz burada... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Aykırılığı oylanmı
yor ki? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
K t î İ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Oya da koya
mazsınız: 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Aykırı değil ki? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BASILIN VE
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — OyJama dahi 
yapamazsınız; Yani Başkanlık Divanının kararlarını 
a'ız oylama dahi yapamazsınız. 

Siz kanunlan ve İçtüzüğü çiğnetmeyiniz... Açık 
açık... 

BAŞKAN — Sayın Güren... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Bak-
kaîbaşı bir şey söyledi, «Oylanamaz.» Zaten Bütçe 
Kanun tasarısının bölümleridir; bölümlerini şey edi
yoruz. Bu tamamen Anayasanın net hükümlerine ters
tir. 

Bu bakımdan, böyle bir yanlış bir karar alınsa da
hi İçtüzüğün 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre 
bu müzakereyi açmamanız gerekir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, biz 
haklı olduğumuz kanaatindeyiz. 

Buyurunuz Sayın Veli Uyar. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Sene dosunun saygıdeğer üyeleri; 

Şimdi görüşmekte olduğumuz 1978 Yılı Kanun ta
sarısıdır. O kanun tasarısının ilgili maddesinieki kat
sayı dolayısıyla verilen önerge, bizim Danışma Ku
rulumuzun vermiş olduğu karar muvacehesinde mü
zakereye açılalbilecek metinlerden değil. Şöyle ki; 
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Evvela, verilmiş olan 'bu önerge masraf artırıcı 
feir teklif olduğu için, 94 ncü madde gereğince her
hangi (bir karşılık gösterilmeden verilmiş bir önerge 
olduğu için, bunun oya konulmaması lazımdır, 'bu bir. 

İkinci husu's ise, Sayın Yiğit Köker'in katsayının 
16'ya çıkarılması konusundaki güzel konuşmalarını 
ve hamasi nutkunu gayet i^i dinledik. Efbetteki ha
yal şartlarının artışı, fiyatların artışı, hayat şartlarının 
ağırlığı karşısında 16 katsayı dahi küçük olabilir. Ama 
ne gariptir ki, bütçeyi hazırlarken 12 katsayıyı yeter
li bulan bu değerli Partimizin o zamanki Hükümeti; 
İkinci Cephe Hükümeti, 12'yi yeterîi bulmuş ve Ada
let Partisi de •bunu benimsemiş idi. 

Fakat, ne zaman iktidardan düşmüşlerdir, o za
man 12 katsayısı çok düşük görülmek sureti ile, hat
ta 14 katsayısı, Cumhuriyet Hükümetinin ibugün al
mış olduğu, sıkışık durumda dahi, büyük bir imkân 
yaratarak, bütçeye de karşılığı konmak suretiyle, Büt
çe 'Komisyonumuzun değerli Başkanının da 'belirttiği 
gihi, 10 milyar lira bir ödenek koymak suretiyle 14 
katsayıya çıkarılma'sını kâfi görmeyip, 16 katsayıya 
çıkarmak için alelacele karşılığı ve aktarması göste
remeden, herhangi bir karşılık gösterilmeden, sırf mu-
haîefet yapmak için 16 katsayı için önerge veriliyor 
ve Sayın Köker diyor ki, efendim geçen senelerde siz 
bunu artırıcı teklifte bulundunuz. Ama, ondan evvel 
yine A'da'et Partisi muhalefetteyken katsayının 12 ve
yahut 14 oîması için Bütçe Komisyonunda önerge 
vermişti; ama iktidara geldikleri zaman Bütçe Komis
yonunda 14 katsayıyı bırakın 12'yi daM çok görmüş
lerdi. Şimdi burada 14 katsayısı ka'bul edilmiş ve öde
neği konmuştur. 

Tekrar ile arz ediyorum, Anayasanın 94 ncü mad
desi gereğince (Bütçe Kanunundaki normal bir metin 
tadili değildir; bu teklif, bu önerge. Bu önerge, düpe
düz bir masraf artırıcı bir tekliftir. O bakımdan oya 
konulması dahi yanlıştır. Sayın Başkanımızın Danış
ma Kurulu Kararım yanhş uygulaması şeklinde mü
talaa ediyorum. Bu bakımdan 16 katsayının kabulü 
hakkındaki önergenin işleme konmasının mümkün 
oîmadığını saygı ile arz ederim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Grup Başkanınız 
başka Söyledi, Veli Bey... 

Geçen sene neredeydiniz, Sayın Uyar? 
VELİ UYAR (Yozgat) — O zaman aktarma yap

tırdık Sayın Köker, aktarma. 
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğîu, buyurunuz. 
YİĞÎT KÖKER (Ankara) — Ben de gösteriyo

rum kaynağını. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Kaynak böyle lafla ol
maz, önerge ile gösterilir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Lafla değil, sen beni 
dinlememişsin; ben de kaynağını gösteriyorum. O za
man beni dinlememişsin. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz efendim. Bu
yurunuz Sayın Müezzinoğîu. 

'MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Önerge üzerinde düşüncelerimi arz etmek üzere 
s5z almış bulunuyorum. Fakat çok önemli gördü
ğüm için Sayın Başkan izin verirseniz önce hen de 
konunun usu1 yönüne kısaca değinmeyi zorunlu gö
rüyorum. 

Sayın Başkan; 
'Biraz önce arkadaşlarımızın buradaki görüşmele

ri üzerine Yüce Senatonun almış olduğu bir karar bu
lunduğunu ve ancak zatıalinizin bu karar çerçevesinde 
hareket edebileceğinizi İfade buyurdunuz. Oysa, he
pimizin bildiği gibi, Anayasa o kadar yüce bir kav
ram ve o kadar etkili bir buyruktur ki; herkesin, kim 
olursa oîsun, hangi zamanda olursa oî^un ve önce
likle Başkanın bu buyruğa mutlaka uyması gerekir
di ve 'buna uyulması hâlinde de arkadaşlarımın arz 
ettikleri gÜbi bu önergenin oya konulmaması gerekir
di. Bunu böylece belirttikten sonra, şimdi ben de öner
ge üzerinde durmak ve özeKikle Sayın Çeîe'bi'nin yö
nelttiği soruları açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Beriden önce söz alan arkadaşlarımın da 'belirt

tikleri gibi, ülkemizin geçen yıî içinde büyük fiyat ha
reketlerine sahne olduğu ve böylelikle hayat pahalı
lığının son yıllarda görülmemiş boyutlara ulaştığı he
pimizin bildiği ve yaşadığı bir gerçektir. Ancak, bu 
gerçekten hareket ederek neleri yapmamızın doğru 
oircağını ve neleri yapmamamız gerektiğini de ayrıca 
düşünmek durumundayız. 

Büîçenin takdimi sırasında da arz ettiğim gibi, 
'bugünkü koşullar altında enflasyonun hızını kesmek 
ve bir ölçüde durdurmak açısından, kamu harcama
ları alanında mutlaka harcama düzeyini bir belli nok
tada tuimak ve özellikle bu harcamaların sağlıksız kay
naklardan karşılanmak suretiyle artmasına izin ver
memek durumundayız. Eğer bunu gerçekleşiirmezsek, 
geçen yıl ya da ondan önceki yıl yapılmış olanı yap
mış oluruz; bunun sonunun ne olduğu da bugün kar
şımızdadır. 

Bu nedenledir ki, b'z, Karma Bütçe Komisyo
nundaki müzakerelerde Hükümet olarak, bizden ön-
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cekİ Hükümet tarafından hazırlanmış olan biiiçede 
öngörülen katsayıyı müzakerelere esas kabul ettik ve 
Karma Bütçe Komisyonunda kaisayıyı artırmak eği
limi belirdikten sonra da, «^Ancak katsayının gerek
tirdiği artışın, 'bütçenin tüm harcama hacminden ke
sinti yapmak suretiyle karşılanmasını ve Hükümetin 
bir süre sonra Yüce Meclislere sunacağı gelir artırıcı 
tekliflerin Komisyon tarafından desteklenmesi halin
de, bunu Komisyonun takdirine sunabileceğimizi;» 
ifade ettîk. 

Oysa, şimdi burada, doğrudan doğruya gider ar
tırıcı bir tekîlf karşisındayız. Bütçenin, 'harcama ka
lemlerinde bir kesinû yapılması Söz konusu olmadığı 
gîbi, herhangi bir aktarma da söz konusu değildir ve 
AnayasanMzın 94 ncü maddesinin Son fıkrasında ifa
desini buîan anlamda, çıplak bir gider artırıcı teklif, 
öneri söz konusudur. 

'Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka noktaya gelmek isterim. O da Sayın Çe-

lebi'nln sorusuyla ilgilidir. 
(Bizim, Personel Kanunumuzda uygulamakta oldu

ğumuz sistem giderek yozlaşmıştır ve bugün özellik
le yakacak zammı ve asgari ücret uygulamalarından 
sonra, karmaşık ve anlamsız bir sistem haline gelmiş
tir. Bunu bazı örneklerle Yüce Senatoya arz etmek 
istiyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) - - Sayın Başkan, 
Sayın Bakanın konuşmalarını duyamıyoruz; rica ed'i-
yoruz sükûneti temin «din efendim. 

MAUÎYE BAKANI ZİYA MÜEZ2ÎNOĞUU 
(Devamla) — Asgari ücretin, 3 300 liraya çıkarılma
sından Sonra 11 nci dereceye kadar olan tüm memur
lar, asgari ücretten yararlanmaktadırlar. Bunların sa
yısı 473 702 olarak saptanmıştır. Bu, şunu açıkça or
taya koymaktadır ki, bugünkü gösterge sistemi, asgari 
ücret ve kal'sayı ve göstergeler arasında olması gere
ken bağhhğm kaybolması yüzünden büyük bölümü 
itibarıyla artık kendisine düşen işlevi yapamaz hale 
gelmiştir. 

Katsayıdan sonraki durum da bu görünümü çok 
az değiştirmiş bulunmaktadır. 15 nci derecedeki me-
murîara asgari ücret nedeniyîe ödenen tazminat; ya
ni göstergeye göre bunların eline geçecek miktar ile 
asgari ücret dolayısıyla miktar farkı olarak ödenen 
•tazminat 1 320 lira iken, katsayı artışından soma; 
yanfi katsayının 12*den 14'e çıkışından sonra bu 990 
olmuştur. 12 nci derecede fark, esk'îden 480ı iken 
şimdi 10 lira düşmüş görünüyor. Yani katsayı, as
gari ücret nedeniyle gösterge cetvelinde ortaya çıkan 
dengesizliği düzeltememiş görünmektedir. 

Katsayının, ilgili memurlara, kamu görevlilerine 
sağladığı ek geür de aslında hem dengesiz, hem ye
tersizdir. Bunu da şu örneklerle Sizlere sunmak iste
rim : 

iBir'inci derecede iki katsayı artışı dolayısıyla o 
derecedeki bir memurun ortalama olarak dine geçen 
g;I;Ir miktarında 627 liralık bir artış olmuştur. Oysa, 
11 nci derecede bu artış 107 liradan ibarettir. Daha 
aşağıdaki derecelerde ise herhangi bir artış söz ko
nusu değildir; ilgili memurlar asgari ücret reijmin-
den yararianmaya devam etmektedirîer. 

(Değerli arkadaşlarım; 
Yakacak zammı; dediğim gibi bu durumu büs

bütün karmaşık hale getirmiş bulunuyor. Yakacak 
zammıyla maaşlarda sağianan net artış eğer katsayıy
la karşılamak lazım gelse aşağı kademelerdeki katsa
yıyı 18te, yukarı kademelerdeki katsayıyı ise 1'5'e çı
karmak gerekmektedir. Bütün bunlar, zaman içlinde, 
çeşitîi 'biçimdeki uygulamalar, özellikle asgari ücret 
uygulaması ve son defa uygulamaya konulan ve ya-

| sal bir dayanağı da olmayan yakacak zammı nede
niyle bugünkü gösterge cetvelinin tümüyle işlemez ha
le geddiğini göstermektedir. 

Binaenaîeyb, böyle bir cetvel içinde, bu cetvel üze
rinden şu ya da bu nedenle yapılacak yenli bir kat
sayı ayarlamasının .ilgililere sağlayacağı ek gelir de 
asla önemli değildir. Nitekim biraz önce bunun örnek
lerini arz etmiş 'bulunuyorum. 

Biz, bu nedenledir ki; katsayı, asgari ücret, göster
ge cetveli ve;yakacak zammının bugün bulunduğu du
rumu gözîönüne alarak bunları yeni bir çalışma konu
su yaptık ve öyîe Sanıyorum ki, 1978 ma!i yılı için
de Ibu çalışmaların sonucu Yüce Meclislere tasarı ha
linde 'sunulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son olarak bir noktayı arz etmek istiyorum : 
Katsayı artışlarının ilgililere sağlayacağı ek gelir bu 

kadar önemsiz iken, başka bir konu vardır ki, bunun 
düzeMîmeSı kamu görevlilerine büyük gelir artışı 'Sağ
layabilecek niteliktedir ve bunun bu özelliği ve niteliği 
sadece gelir artışını sağlamaktan öteye vergi adaleti
ni gerçekleştirmek bakımından da önem taşımakta
dır. Bu konu da en az geçim indirimi konusudur. 

Hükümet Programımızda, en az geçim indiriminin 
asgari ücrete ve bu günün koşullarına göre, yeniden 
düzenlenmesinin yer aldığını Yüce Senato hiç şfıijıflie-
siz ki, bilmektedir. 

1978 Maîi Yılı Bütçesiyle birlikte bu çalışmaîarı 
da başlatmış ve şu sırada tamamlamış bulunuyoruz. 
Çok kısa bir zamanda Yüce Meclislere sunacağımız 
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tessrrâzrda çeşİ'Üi vergilerde yapılan yeni düzenîeime-
îer ve böylece kamu geîirferinin artırılması amaçlanır
ken, Hükümet Programında öngörüldüğü üzere, en az 
geçlim indiriminin de yeniden düzenlenmesi yoluna gi-
diimiştir. Bu düzenlemeye göre, vergi adaletinin de 
ssllanması suretiyle önümüzdeki mali yıl içinde belki 
tüm olarak, belki de kademeli olarak kamu görevli
lerine katsayı artışlarının sağlayacağı gelirin çok üs
tünde geîir sağlanması olanak dahiline girmiş olacak
tır. 

'Bilgilerinize sunuyor, teşekkür ediyorum. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Müezzinoğîu. 
IBuyurun 'Sayın Sarübrahimoğlu. 

KEMÂL SARUBRAHİMOĞLU (Adana) — Say
gıdeğer arkadaşlarım; 

'Kalsayı 14 olur, 16 olur, 20 olur, Devletin gücü ye
ter 30 verir; vermesi gerekir veya gerekmez, o nokta 
üzerinde duracak değilim. Aslında bunu bir echell -
mo'ijiî sistemine bağlayıp, artan fiyat artışına göre; 
ayda, üç ayda, altı ayda bir yetkili ita amirlerinin tan
zim etmesi en adaletli yoldur; ama maalesef ne doğ
ru dürüst istatistiğimiz var, ne de 'bunu tatbik ede
cek elemanımız var. Onun için 'bizzarur siyasi iktida
rın takdirine bırakıp bu münakaşaları her sene devam 
ettirmek zorundayız. Onun için bu nokta üzerinde 
durmuyorum. 

Yaünız, «iBu görüşülür mü, görüşülmez mi, görüşme 
açılır mı açılmaz mı?..» meselesi maalesef bîr problem 
"fanine geldi. i3en bunun üzerinde kısaca görüşümü arz 
etmek isteriiir. 

Zîimıediyorum 94 neü ve 88 nci maddenin hüküm-
leıiiîin yap'jş tefsirinden doğuyor bu. 94 ncü mad
de, «Genel ve katma bütçe tasarılarıyla milii bütçe 
teihnsiaüerinı gösteren rapor, mali yılbaşından en az 
üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye Bü
yük Millet Mecîisine sunulur.» diye devam eder. 

5 nci fıkrada; «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, MecKsüerinin genel kurullarında, Bakanlık ve dai
re bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşünce
lerini...» Dikkat ibuyuruîsun, «Bakanlık ve daire büt-
çeleriyie katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her 
büiçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açık
larlar; bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerlerinde 
ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oyu konur.» 
denmekle'dir. Yani bakanlık, daire ve katma bütçe
ler ve onların böîümleri ve değişiklik önergeleri üze
rinde görüşme yapılmaksızın; yani bu, bakanlık, dai
re ve kalma bütçelere şamildir; görüşme yapılmaksı
zın önergelerin oya sunulacağı. 
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<Bu maddeler parçalanıp kendi keyfimize göre tef
sir edilemez. Hukukun bir mantığı vardır. 

Bu itibarla, "bu bir Bütçe Kanun tasarısı. Bu bakan
lık bütçesi değil, daire bütçesi değil, katma büîçe de
ğil; bunun üzerinde görüşme açılır. Sayın Başkanın bu 
baptaki tatbikatı, görüşü Anayasanın bu maddesine 
tamamıyla uygundur. Ancak, Danışma Kurulu ila-
nühaye görüşmelerin uzamaması için "bu maddeler üze
rinde, ciddi bir fikri, önceden verilmiş bir önergesi 
olanın 'bu önergesi üzerinde müzakere açılmasını amir
dir. Yoksa, 'burada oturuyorum, bir madde okununca 
»klima bir şey gelmiş, çıkmışım konuşuyorum... Bu 
değildir işle. Bu uzatır. Çünkü müddetlidir bu Ka
nun. Böyle uzun müddet burada münakaşaya da müte
hammil değildir. Onun için, Başkanlık Divanı da isa-
betİi şekilde böy!e bir karar almışür. 

Şimdi, bu görüşüMr, görüşme açılması doğrudur. 
Ancak, anlayabildiğim kadarıyla, bu önerge, Anayasa
nın 94 ncü maddesinin son fıkrası hükmüne göre oya 
konulamaz. Neden?.. 

Bu fıkra, «Türkiye Büyük MiHet Meclisi üyeleri, 
biiiçe kanunu tasarılarının genel kurullarda görüşül
mesi sırasında gider artırıcı veya beEi gelirleri azal
tıcı teklifler yapamazlar.» demektedir. 

"Bu, Anayasanın amir bir hükmüdür. Buna aykırı 
hareket hiçbir şekiîde tecviz edilemez. Anladığım ka
darıyla da bu önerge ile herhangi bir kaydırma veya 
kaynak gösterme bahis konusu edilmemiştir. Ben öyle 
anladım. Yeniliyorsam özür dilerim. 

İBu itibarla, Sayın Başkanın müzakere açmakla, 
fikirlerin ortaya konmasını mümkün kılmakla beraber, 
bu önergeyi oya koyması caiz ve mümkün değildir. 
Bu iftiharla, önergenin oya konmaması gerekir kanı
sındayım. 

Saygılarımla. 

IEAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıihrahim-
oğlu. 

'Sayın üyeler, biz bu işin detayına inmeye kendimi
zi mezun görmediğimiz için, bu hususlarda açıklama 
yapmak durumunda olmadığımız kanaatinde olduğu
muz için müzakereleri hu safhaya götürmedik. Çünkü, 
erz etmiş olduğum gibi, bütün bunların göriiişüldü-
ğii bir Genel Kural toplantısı var. Bunlar görüşül
dü, karar haline geldi, bu tartışmalar orada yapıl
dı, Genel Kurul görüşünü bildirdi. Biz, «Yüce Sena
tonun F!mış olduğu kararın Anayasaya aykırılık iddia-
sım tetkik edecek organ vardır. Biz bu organ değlKz.» 
diyoruz ve işin detayına bu sefbepîe inmiyoruz. Bu 
konuda iki sayın üyemiz usul hakkında görüştüler, 
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İçtüzüğümüzün 58 nci maddesindeki hüküm gereğin
ce artık (hiçbir saym üyeye usul hakkında söz verme
yeceğim efendim. Önergeyle ügiîi... 

'FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, hu sözleriniz belki de Danışma Kurulunun 
kararları Yüce Senatoda tasvip görürse ona uyulması 
gerekir, İçtüzük ve Anayasa uygulanmaz anlamına ge-
îebiilr diye 'itirazsız kabul edilmiş sayılır. 

(BAŞKAN — Sayın Esatoğhı.. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bunu 

doğurmaması için itiraz ediyorum. Anayasa hükmü, 
İçtüzük hükmü, Danışma Kurulu kararının Senatoda 
onaylanmasından daha önce gelir. Ancak.... 

BAŞKAN — Sayın Esatoğhı, sizin bu karara itiraz 
etme yetkiniz, hakkınız yoktur. Yüce Senatonun al
mış olduğu knrarîar aleyhine hangi kuruluşların ne 
kadar sayıda Yüce Senato üyesinin hangi makama 
müracaat edeceği Anayasada yazılıdır. Binaenaleyh, 
şayet Yüce Genel Kurulun bu kararının ka'bul edil
miş olduğu toplantıyı iziîemlş olsaydınız (herhalde iz
lememişsiniz) bu itirazları bulgun yapmazdınız zanne
diyorum. 

iSayın üyeler, önerge üzerinde dört sayın üye ko
nuşmuştur. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Esas hakkında 
söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Tabii efendim. 
Sayın Rendeci, önce siz söz istemiştiniz, sonra söz 

Sayın Kocaman'ın efendim. 
Sayın Rendeci, esas hakkında; yani önergeyle il

gili olmak üzere buyurun efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bütçenin son gününde ve gecenin bu saatlerinde 

hakikaten «Konuşulur mu, konuşulmaz mı?..» diye 
bir mevzuun açılmasını ben de pek haklı buîmadığı-
mı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Evvela bir müzakere açılmış, Sayın Başkan mü
zakereyi açtığını beyan ederek iki kişiye söz vermiş
tir. Bundan dönüş olmaz. Kaldı ki, bu karar Danış
ma Kurulunun kararına da dayanırsa Sayın Başkam 
haklsız bulmak mümkün değildir. 

O halde, meseleye başlamışız; zaten dört kişi ko
nuşmuş. Meseleyi bir yerde Yüce Genel Kurulun 
oylarıyla haSetmek mümkündür, en güze! yoldur, en 
muslihane yoldur kanaatimce. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gelelim bu «94 ncü madde muvacehesinde katsa

yının ftj'ya çıkarılması Anayasaya aykırı mıdır değil 
midir?.. Gelir artırıcı nitelikte midir?..» meselesine. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Evet Bütçeye bir küJfet getiriyor görüntüsü var; 

ama bu Meçisin bir kanadı daha var, Millet Mecîîsİ 
kanadı. Geçen sene Yüce Cumhuriyet Senatosunda bu 
mevziileri konuştuk; yalnız yerlerimiz değişikti. Siz 
artırılmasını istediniz, «Anayasaya uygundur» dedi
niz, biz «Anayasaya uygun değildir, reddini isteriz.» 
dedik. Bir sene sonra değişik yerlerdeyiz; siz «Ana
yasaya aykırıdır.» diyorsunuz, biz de «Değildir.» di-
yoruz.ı 

INEİAT SARLîCALI (Balıkesir) — Öyle bir şey 
demiyoruz Sayın Rendeci. 

iBAŞKAN — Efendim, müsaade edin efendim. Sa
yın hatip fikrini söyleyecek. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Şunu ilade ede
yim, İfade etmek istediğim mesele şu : Bu Meclisin 
bir kanadı daha var, Millet Meclisi kanadı. Geçen se
ne 'biz münakaşasını yaptık, biz ka'bul e'fanedök Ana
yasaya aykırıdır diye; fakat gitti Mffiet Meclisi ka
bul et'îi, katsayıya ilave yaptı ve bir sene talhik edildi 
ve bütün memurlar da ücretlerini ö miktardan aldı
lar. Kimse de Anayasa Mahkemesine gitmedi. Ana
yasa Mahkemesi de, «Hu, Kanuna aykırıdır, 94 ncü 
maddeye aykırıdır» diye 'bir iddianın içinde bulun
madı. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir hususu yüksek huzurlarınızda ifade etmek isti

yorum. Bu benîm için biraz zor; ama asgari geçim indi
rimi mevzuunda bendeniz kendime göre bir fcaziriık 
yapmıştım, iki - üç seneden beri bu asgari geç'ıa in
dirimini bir yere getirelim diye, çok uğraştık. Cumhu
riyet Senatosu Adalet Partisi Grupunda da konuştuk, 
gruptan temenni kararları da aldık, o zamanın Maliye 
Vekjl'ni de sıkıştırdık, «Bu Kanunu bir an önce çı
karacağız» diye de getirdiler; fakat aşağı yukarı 
iki bütçe geçti, hâlâ asgari geçim indirimi evvelce 
ne kabul edilmişse o miktar üzerinde durur. 

Mesele, bazı meselelerin konuşulmasını Yüce Mec
lislerde önlemek için bazı zaruretleri önlemek için bazı 
meseleleri hiç değilse halletmek lazım. Biz «Asgari 
geçim indirimini getireceğiz» dedik, getiremedik. Sa
yın Bakan da burada ifade ettiler. «Biz asgari geçim 
indirimini getireceğiz» dediler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu Bütçe 13-14 gün sonra meriyete girecek. Me

murlar yine eskisi gibi maaşlarını alacaklar, asgari 
geçim indirimi yetişmeyecek. Madem ki, bunun zaru
retine bu kadar inanıyoruz, katsayının da 16 olma
ması, 14 de kalması İçin Sayın Maliye Bakanı buJaua 



C. Senatosu B : 31 13 . 2 . 1978 O : 3 

ısrar etiikr, «14 olsun; ama bunu asgari geçim indiri-
mlyîe gidereceğiz» dediler; fakat bu Kanuna ilave 
edilecek Ibazı maddelerle meselenin içinden çıkmak 
mümkün idi. Mümikönü, hiç değiîse zarureti bir de
rece azaltmak için bunu yapmakla, 'bir an önce 3rap-
makta fayda olduğu kanaatindeyim. Hakikaten bugün 
'birinci sınıf Devlet memurunun eline, (Bir çoçoklu 
zannedersem, birinci derecenin dördüncü kademe
sinde) 6 bin küsur lira para geçiyor. Birinci derece-
deküere 750 lira yakıt tazminatı veriyoruz. 
bununla Ankara gibi yerde, hele büyük şehirlerde, bi
rinci sınıf Devlet memuru hüviyetine gelmiş, o sıfatı 
ihraz etmiş bir Devlet memurunun dahi yaşaması 
mümkün değildir. Hayat şartları hakikaten zorlaş
mışta. Bu zorlaşan hayal şar Harım dengelemek la
zımdır. 

Asgari ücret nasıl yapılmışsa, asgari geçim indiri
mi de öyle getirilmelidir; ama yine de bu katsayının 
ariınînnası suretiyle Devletin külfetini çeken, Devletin 
yükünü omuzlarında taşıyan bir milyonun üzerindeki 
Devlet memuruna, Devlet elini açmalı, bir şeyler ver
meli, ondan hizmet isterken, hizmetinin karşılığını 
da ödemelidir. Yüce Meclislerin bu bonkörlüğü gös
termesini, bu memurîarmı mahrumiyet ve zaruret 
içerisinde bırakmaması temennisiyle Yüce Senatoya 
saygılarımı sunuyorum, teşekkür ederim. (AP sırala
rından laîkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocaman. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşianm; 

Anayasamızın 94 ndi maddesinin son fıkrasını 
önemi nedeniyle tekrar okuyorum. Bu fıkranın ola
yımızla ilgili ibaresini okuyorum. «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Bütçe Kanunu tasarılarının 
Genel Kurullarda görüşülmesi sırasında gider artırıcı 
veya belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamazlar.» 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Geçen sene 
yapılmamış mıydı?.. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Sabret göre
ceksin. 

Şimdi geçen yıl yapılan bir uygulamayı Sayır 
Köker örnek diye, Sayın Rendeci bir bölümünü unu
tarak yine örnek diye ileri sürdüler. Sayın Rendeci'-
nin hatasını derhal düzelteyim. Cumhuriyet Senato
muzda önergemiz reddedilmedi, kabul edildi. Cumhu
riyet Senatosundan Bütçe çıktıktan sonra, Bütçe Kar
ma Komisyonunda Adalet Parti üyelerin (bir fazla oy
la, çozunluğu; ancak sağlamakla.) çoğunluk oyuyls 
tekrar katsayı düşürüldü. Millet Meclisinde ise aynı 

prosedüre uyularak katsayı yükseÜÜdi; yani geçen yıl 
Cumhuriyet Senatosunda reddedihnemıişli. Bunu dü
zelteyim sadece, gerçekleri hatırlatmak amacıyle. 

Esas konuya geliyorum. Geçen yılki uygulamamız 
ve önergemiz gider artırıcı değildi. Bu yılki önerge 
gider artırıcı niteliğindedir. Sayın Başkan, işîeme ko
yamaz, oya koyamaz. (AP sıralarından «Koyar, ko
yar» sesleri) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Oya koyar, naSıî 
koyamaz? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun dfendim. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Gider artırıcı 
olmak ayn şeydir, ödenek artırıcı olmak ayrı şeydin 

Sayın Başkanım geçen yılı hatırlayanuyorlaa-sa, 
tutanaklar getirilebilir. Şimdi Bakan olan değerli ma
liyeci arkadaşımla bendeniz hazırlamıştım, o önrgeyi. 
Evvela birinci maddeyi değiştirdik. Bütçe Yasa "tasa
rısının birinci maddesini değiştirdik. Milli Savunma 
ve saire giibi belirli ödenekler dışında kalan tüm öde
nekleri de yüzde 2 indirim yaptık ve sonradan 35 nci 
maddede iki katsayı yükselmesini karşılayacak ödene
ği peşin hazırladık. Evvela birinci maddede indirim 
yaptık, sonra 35 nci maddede önsrge verdik. İki 
önerge oylandı, niçin hatırlamıyorsunuz değerli arka
daşlar?.. 

Sonuç itibariyle, geçen yılkı uygulamada Bütçenin 
toplam rakamında bir kuruşluk artış söz konusu de
ğildir. 

Binaenaleyh, Bütçenin global giderleri toplamında 
gider artırıcı nitelik yoktur. Tartışıldı, zamanın Sayın 
Bakam ve Bütçe Komisyonu aksini tartıştı; ama so
nuç itibariyle toplam sayı olarak Komisyondan gel
diğinde Bütçe kaç lira ise, (Gelir ve gider bakımın
dan) Cumhuriyet Senatosundan çıktığı zaman da ay
nı lira toplamı olarak bağlanmış olarak çıktı. Gider 
artıncılık, global rakam açısından söz konusu değildi, 
iadece bazı ödenek bölümlerinden eksilterek, o mik-
ar ödeneğin bazı ödeneklere katsayı bölümüne artı
rılması söz konusuydu. Kısa deyişle ödenek artırımı 
-;öz konusuydu, gider artırımı söz konusu değildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdiki önergeye gelince, sadece gider artırıcıdır. 

)u önergenin oylanıp, kabul edildiğini varsayarsanız, 
iz önce değerli Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
tkadaşımın verdiği rakama göre, iki katsayının kar

şılığı 10 milyardır. Bütçenin toplamı 264 milyar 800 
milyon değil, 274 milyar 800 milyonu bulur ki, 10 
milyarlık gider artırımı söz konusudur bu önergeyle 
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ileri sürülen istemde. Böyle olunca Anayasanın 94 ncü 
maddesinin son fıkrasına aykm bir istemdir, aykırı 
bir ödenektir. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Memurlar 
geçinemiyorlar, ne olacak?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
RECAÎ KOCAMAN (Devamla) — Memurlar 

geçinemiyorlarsa sevgili arkadaşım, bundan 1,5 - 2 ay 
evvel neredeydi senin sevgili Hükümetin? 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Yakacak zam
mı verdik. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. Çok 
rica ediyorum. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Neredeydi 
senin Hükümetin? Senin Hükümetin döneminde 
% 45-50 arttı, senin Hükümetin döneminde maaşı
nın yarismdan çoğunu kiraya vermeye mecbur ola
rak, pahalılıkla karşı karşıya kaldı. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Yakacak 
zammı verdi. 

RECAÎ KOCAMAN (Devamla) — Karaborsay
la karşı' karşıya kaldı, açlıkla karşı karşıya kaldı. O 
zaman neredeydin, hükümetin peşine sessiz motorsuz 
bir mavna gibi takılmış, gidiyordun, şimdi mi aklına 
geldi? Günaydın derler adama değerli arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) O zaman neredeydin?.. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman rica ediyorum efen
dim. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, tekrar ediyorum. 

Bu geçen yılki uygulama ödenek artırıcıydı, top
lam giderlerde artırım söz konusu değildi. O neden
le, Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı değildi. İş
lem görmüştür, uygulama görmüştür. 

Şimdiki önerge, daha önceden bunu karşılayacak 
ödenek gösterilmediği için, örneğin birinci maddede 
bir değişiklik öngörülmediği için, gider artırıcı nite
liktedir. Kabul edildiği takdirde, Bütçenin toplam gi
derleri 10 milyar artırıma baliğ olacaktır. Anayasa
nın 94 ncü maddesinin son fıkrasına aykırıdır. 

Tekrar ediyorum, teklif yapamazlar, işleme koya
mazsınız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP Grupun-
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Kocaman. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, öner

ge sahibi olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, mümkün değil Sayın Yi

ğit Köker. Size söz verdim efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, «6 sayın üye konuşur» di

yor, Danışma Kurulu kararı. Zatıaliniz konuştunuz. 
6 sayın üye konuştu, 7 nci saym üyeye söz vermem 
imkân içerisinde değil efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, öner
gemde bir hususu açıklamak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zorlamayım/ lütfen, istir
ham ediyorum. Çıktınız konuştunuz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, öner
gemin şifahen gerekçesini arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Köker, mümkün değil efen
dim, müsaade buyurunuz. Söz verdim konuştunuz. 

Danışma Kurulu Kararını ya uygularız, ya uygu
lamayız. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, öner
gemi tashih için bir iki cümle arz edeceğim, lütfen 
müsaade ediniz. 

ÖMER UCUZÂL (Eskişehir) — Önergede bir de
ğişiklik talebimiz olacak Saym Başkan. (CHP sırala
rından «Olmaz, olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, önergelerde, yine Danış
ma Kurulu Kararıdır, maddelere geçilinceye kadar 
önerge verilir. Maddelere geçildikten sonra önerge 
verilmez. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yerimden arz ede
ceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Köker, mümkün değil efen
dim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bir hususu tavzih 
etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, kat

sayı teklifimiz 16 idi 15 olarak oylamanızı rica ediyo
rum. (CHP sıralarından «Ooo... Olmaz olmaz» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, arz ettim, önergeler, mad
delere geçilinceye kadar verilir, ondan sonra herhangi 
bir muamele yapmamıza imkân yok. 

Sayın Komisyon, önerge hakkındaki fikrinizi tek
rar soruyorum efendim, gerçi söylediniz ama... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Saym Başkanım, önerge gider artırıcıdır. Anayasanın 
94 ncü maddesine aykırıdır; o nedenle katılmıyoruz. 
Oylanamaz da efendim, oylanamayacağım beyan et
miştim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Bakan?.. 
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MALİYE BAKANI- ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, arz ettim, katılmıyoruz. 
Aslında, Anayasanın 94 nca maddesine aykın olduğu 
ve bu nedenle de oylanmaması gerektiği kanısında
yım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
B2şkanMi Divanı, önergenin Anayasanın 94 ncü 

maddesinde gider artırıcı mahiyette olduğu kanaati
ne vardığından, önergenin oylanmamasına, oya vaze-
dümemesine karar vermiştir. 

Arz ederim. 
35 nei maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabu! edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kadrolar ve Kadro Değişikliği : 
Madde 36. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanu

nu iîe kuramlara tahsis edilip intibak işlemlerinde 
kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976 ve 1977 mali yılları Bütçe Kanunla-
nnsn ilgili maddeleri hükümleri uyarınca kurumlara 
tahsis edilmiş olan kadrolar 1978 mali yılı içinde de 
geçerlidir. 

b) 15 . 5 . 1975 tarih ve İS97 sayın Kanun ile 
kanun hükmünde kararnamelere göre intibakı yapı
lan personelin aylıkları, kurumlara tahsis edilen kad
rolara müsteniden, söz konusu kanun iîe kararname
lerin intibak hükümlerine göre tespit edilen derece
leri üzerinden ödenir. 

Ancak, 657 saydı Devlet Memur'an Kanununa 
1327 sayıl* Kanun ile eklenen ek geçici maddeler ile 
15 . 5 . 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelere g-3re yapılan intibaklarda 
ortaya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler İle kazai 
mercilerce verilen kararlara göre düzenlenecek düzel
tilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas ahnır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13 . 11 . 1971 
tarih ve 7/3434 sayılı Kararname i!e bu kararnameyi 
değiştiren ve değiştirecek olan kararnamelerde yer 
alan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak 
her kurum için bu fıkra gereğince mali J Î Î içinde bir
den fazla kararname çıkarılamaz. 

d) Genel, katma ve özeî bütçeli kuruluşların 
kadrolarında mevcut sorumlu saymanlar iîe Maliye 
Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorum'u 
saymanlıklarda istihdam olunan memurlardan Maliye 
Bakanlığınca gerekli görülenlerin kadroları ilgili ku
ruluş kadrolarından tenkis edilerek Maliye Bakan

lığı kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda istihdam olu
nan memurlardan Maliye Bakanlığınca uygun görü
lenler bu suretle Maliye Bakanlığına devredilen kad
rolara naklen atanarak aynı saymanlık müdürlükleri 
iîe sorumlu saymanlıklarda görevlendirilirler. 

e) Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet geniş
lemesi nedeniyle ihtiyaç duyduğu çarşı ve mahalle 
bekçisi kadrolarının ihdasına, Devlet Personel Daire
sinin görüşü ve Maüye Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Mahalle ve çarşı bekçileri ile ilgili 1975 ve daha 
evvelki mali yıllara ait karşılıklı ve karşılıksız borç
lar, Emniyet Gene! Müdürlüğü bütçesinin (Geçen ve 
eski yıllar karşılıklı borçlan) tertibinden ödenir. 

f) 12 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile Müesseseler ve İştirakleri Hakkın
daki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık süre 
23 . 2 . 1979 tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 36 ncı madde ile ilgili 
2 tane önerge vardır, ikisi de ilave mahiyetindedir, 
sunuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gerekçesini şifahen arz edeceğimiz nedenlerle, 

görüşülmekte olan 1978 mali yılı Bütçe Kanununa 
aşağıda metni yazılı maddenin 36 ncı madde olarak 
ilavesi ve eski 36 ncı madde ve müteakip madde nu-
marclannm birer artırılmak suretiyle yeniden düzen
lenmesini arz ve teklif etleriz. 

Madde 36. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren ve Resmi Gazetenin 
30 . 12 . İ 965 gün ve 12790 sayılı nüshasında yayın
lanarak yürürlüğe giren 980 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü gereğince uygula
nacak «Özel indirim» 1978 mali yılında, «Günde 
110, haftada 770, ayda 3 300 ve yılda 39 600 TL 
o!arak uygulanır.» Hizmet erbabının 31 nci madde
nin 1 ve 2 nci fıkralarına göre asgari geçim indiri
minden faydalandırılmalarına devam olunur. 

Eskişehir Elâzığ 
Ömer Ucuzal Cahit Dalokay 

İzmir Amasya 
Süleyman Tuncel Macit Zeren 

Samsun Gümüşhane 
Refet Rendeci Ömer Naci Bozkurt 

Balıkesir Ankara 
Hikmet Aslanoğlu Yiğit Köker 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1978 mali yıh Bütçe Kanunu 

tasarısının ilgili bölümlerine aşağıdaki maddenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

— 490 
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«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
saydı Kanunla değişik 43 ncü maddesinde gerek! 
değişiklik yapılıncaya kadar, 1978 bütçe yılı içinde 
emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden; 

a) Emniyet amirlerinin bulundukları kademele
rin gösterge rakamına (50), 

b) Emniyet müdürü rütbesine sahip olanlardan; 
6 ncı ve 5 nci derece kadrolarda bulunanların, bu
lundukları kademelerin gösterge rakamına (100), 
4 ncü ve 3 ncü derece kadrolarda bulunanların bu
lundukları kademelerin gösterge rakamına (150) 2 
nci ve 1 İnci derece kadrolarda bulunanların bulun
dukları kademelerin gösterge rakamına (200) rakam
larının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge ra
kamları üzerinden ödeme yapılır. 

Ancak, müktesap dereceleri kadro derecesinden 
yukarıda olan emniyet müdürlerinin, bulundukları kad
ro derecesinin ek göstergeleri, müktesep derecelerine 
eklenerek ödeme yapılır. Mağduriyetlerinin önlene
bilmesi için zorunludur. 

Mali portesi 11 397 600 TL olan bu para Em
niyet Genel Müdürlüğünün anabütçesine yapılacak 
tasarruf ve aktaramalarla temin edileceğinden, gider 
artırıcı bir durum mevzuu bahis değildir. 

Gümüşhane 
Öme; Naci Bozkurt 

Ankara 
Yiğit Köker 

Aydın 
A. Metin Taş 

Manisa 
Ora! Karaosmanoğkı 

İzmir 
Mehmet Münir Daldal 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğîu 

«Gerekçe: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1897 sayılı Kanunla değişik 43 ncü maddesinin 
(A) bendine göre, genel idare hizmetleri, milli istih
barat hizmetleri, mülki idare amirliği hizmetleri sı-

Kanun teklifinin mali portesi 

ııfi personeline ve diğer bazı kanunlarla Ordu ve 
ıdliye mensuplarına ek göstergelerden yararlanma 
mkânı tanıdığı ve bu konuda oldukça yaygın bir uy
gulama yapıldığı halde, Emniyet hizmetleri sınıfı 
nensuplanna bu hakkın verilmemiş olması, Devlet 

Memurlan Kanununun kamu hizmetlerinin Devlet 
'cindeki önemini gözeten esprisine aykırı olduğu gibi, 
Devletin diğer bir emniyet teşkilâtı -^olan Milli İs
tihbarat hizmetleri sınıfının, sözü geçen madde kap
samına alınmasına rağmen, Emniyet hizmetleri sınıfı 
mensuplarının bu haktan mahrum bırakdışı, aym hiz
met paralelinde çalışan teşkilatlar arasmda bir ayrı
calık da yaratmış bulunmaktadır. 

İdari hizmetleri sınıfında çalışırken, emniyet hiz
metlerine geçen (Kaymakamlar) şahıslar ek gösterge
lerini aldıkları halde, emniyet müdürleri sınıfına 
verilmemektedir. 

Ayrıca 657 sayılı Kanunla gerek kanunlarla ve 
gerekse kanun hükmünde kararnamelerle yapdan de
ğişiklikler emniyet hizmetleri sınıfına mensup per
sonelin müktesep derecelerinin kadro derecelerinin 
üstünde olmasına yol açmıştır. Ek gösterge uygula
ması bu gibi görevlilerin aylıklarının ödenmesinde 
birtakım sorunlar da yaratacağından, bu gibi aksak
lığa meydan vermemek üzere müktesep dereceleri 
kadro derecelerinden yukarıda olan emniyet müdür
lerinin bulundukları kadro derecesinin ek gösterge
leri müktesep derecelerine eklenerek ödeme yapıl
ması mağduriyetlerinin önlenebilmesi için zorunlu
dur. 

Bu nedenle açıklanan mağduriyetin süratle en 
kısa prosedür içerisinde ortadan kaldırılabilmesi için 
ekte sunulan hükümlerin getirilmesi zorunlu görül
mektedir. Kanun teklifi belirtilen sebeplerle hazır
lanmıştır. 

1 . - 2 . Emniyet Müdürü 
3. - 4. Emniyet Müdürü 
5. - 6. Emniyet Müdürü 

Emniyet Amiri 

64 X 200 X 12 X 12 
204 X 150 X 12 X 12 
185 X 100 X 12 X 12 
345 X 50 X 12 X 12 

Toplam 

= 1 843 200 
= 4 406 400 
= 2 664 000 
= 2 484 000 

11 397 600 

BAŞKAN — Saym üyeler; 36 ncı madde üzerin
de müzakere açıyorum. Yalnız her önerge üzerinde 
altı kişiye değil madde üzerinde en çok altı kişiye 
söz verebilirim. Bu konuyu bilgilerinize sunuyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Sayın Başkanım müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Tabii efendim buyurun. 

491 — 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Müzakere açmadan önce görüşlerimi belirtmeme izin 
verir misiniz? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Takaddüm 
hakkınız efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Sayın Başkan, birinci önerge özel indirim sağlamak 
amacıyla veriliyor; yani Gelir Vergisi Kanununun 
31 nci maddesi, bu önerge kabul edildiği takdirde 
Bütçe Kanunu aracılığı ile tadil edilmiş oluyor. Bu, 
Anayasanın 126 ncı maddesine açıkça aykmdır. 

Ayrıca, yine bu önerge ile gelir azaltıcı önerge 
niteliğini açıkça taşımaktadır. Bu da Anayasanın 
94 ncü maddesinin son fıkrasına aykırıdır. Biraz 
evvel yaptığınız uygulama nedeniyle önergeyi işleme 
koymamanız gerektiği için kanaatimce tartışma da 
açmak gereksizdir. Bu hususları arz etmek istiyo
rum, bu önerge ile ilgili. 

İkinci önerge ise, yine 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 43 ncü maddesinde açık bir değişik
lik önermektedir. Emniyet hizmetleri mensuplarına 
ek gösterge sağlamayı amaçlamaktadır. Yine Anaya
sanın 126 ncı maddesine aykırıdır. Bir başka Ka
nunu, Bütçe Kanunu aracılığı ile tadil ediyor. Ay
rıca, bunda da büyük bir gider artırıcı nitelik var
dır. Anayasanın 94 ncü maddesinin son fıkrasına 
aykırıdır. Bunun da işleme konmaması, oylama ya
pılmaması gerekir. Bu hususları arz ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 36 ncı 
madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim? Yok. Sayın Bakan?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan; her iki önergenin ortak 
bir yönü vardır. Bunlar, Bütçe Kanununa getirilecek 
bir hükümle ilgili kanunlarının da değişiklik yapıl
masını öngörmektedir. Bu nedenle Anayasaya ve 
Anayasa Mahkemesinin bu doğrultudaki kararları
na ters düşmektedir. 

Öte yandan Sayın Komisyon Başkanının da ifa
de ettiği gibi önergelerden biri gelir azaltıcısı, ikin
cisi de gider artırıcı niteliktedir. Bu nedenle de Ana
yasanın 94 ncü maddesinin son fıkrasına aykırıdır. 
Bu nedenle durumu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; önergeler Başkanlık Divanınca da 

Anayasanın bu konudaki hükümlerine aykırı mahi
yette görüldüğünden ve başka söz isteyen üye de 

olmadığından oylamaya tabi tutulamaz nitelikte gö
ründüğünden üzerlerinde muamele yapılmayacaktır. 

36 ncı maddeyi... 
GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Üzerinde söz 

isteyen olsaydı. 
BAŞKAN —Sayın Titrek «Söz isteyen var mı?» 

diye sordum. 
36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 37. — A) Kurumlara tahsis edilmiş 

bulunan kadrolardan değiştirilmesi gerekli görülen
ler, söz konusu kadroların boş olması, şahsa bağlı 
olup da iptal edilmesi gereken kadrolardan olmama
sı ve aralarmda dört dereceden (4 dahil) fazla fark 
bulunmaması kaydıyla, ilgili kurumun teklifi, Dev
let Personel Dairesinin görüşü üzerine Maliye Bakan
lığınca aynı veya diğer bir sınıftan veya değişik de
rece ve unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilir. 

Ancak, geri verilecek veya ihdas edilecek kadro
lardan herhangi birinin 1 - 4 derecelere girmesi 
halinde, değiştirilmesi gerekli görülen kadrolar, yu
karıda belirtilen kayıtlara uyulmak suretiyle ilgili ku
rumun teklifi Devlet Personel Dairesinin ve Maliye 
Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca aynı veya diğer bir sınıftan veya değişik de
rece ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 34 ncü maddesine göre «Genel Kadro Kanunu» 
çıkıncaya kadar; 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen 
kadrolara intibakları yapılan ve halen bu kadroları 
işgal etmekte olan Devlet Memurları bu kadroların 
tahsis edildiği görevin eski unvanlarını taşırlar. 

b) 1327 saydı Kanuna göre intibaklarının yapıl
dığı sırada kuruluş kanunlaruun ilgili madde veya 
5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine da-
yandarak başka görevlerde çalıştırılanlar, bu intibak
ların yapıldığı sırada kendilerine tahsis edilen intibak 
kadrolarını işgal ettikleri sürece, söz konusu kanun
lara göre fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muha
faza ederler. 

BAŞKAN — 37 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kadro İhdas ve İptali : 

Madde 38. — A) Mali yd 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 edi
lebilir. 
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a) Kurumlara mecburi hizmet yükümlülüğü bu
lunanlardan istihdamı gerekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarma uygun boş kad
roları bulunmaması halinde askerlik görevinden dö
neceklerin yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurul
ması öngörülen ünitelerde istihdam edilecek memur
lar için; 

d) Beş Yüfak Kalkınma Planı ve 1978 yılı prog
ramında kurulması ve genişletilmesi öngörülen hiz
met ünitelerinde istihdam edilecek memurlar için, 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gö
rev ve unvan değişikliği ile ilgili amir hükümleri ge
reğince kadro tahsisinin sağlanması için; 

f) Genel asayişe ilişkin hizmetlerde istihdam 
edilecek memurlar ve sözleşmeli personel ve diğer hiz
metliler için; 

B) Aşağıdaki hallerde mevcut kadroların iptali 
suretiyle ihdasına Devlet Personel Dairesinin görü
şü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

a) 1322 sayıh Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi gereğince şahsa bağlı kadrolardan, unvan
ları 7/3434 sayıh Kararnamede ve ek ve tadillerinde 
yer alanların boşalmaları halinde, bu kadroların ip
tali ile kararnamelerdeki derecelerden kadro temini 
için; 

b) 13.11.1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararna
meye ek karar ile bu kararnameyi değiştiren karar
nameler gereğince kurumlara eski kadroların iptali 
suretiyle tahsis edilecek kadrolar için; 

BAŞKAN — 38 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisi, Hâkimlik ve Savcılık meslekleri ile Devlet 
Planlama Teşkilatı personeline ait kadro cetvelleri: 

Madde 39. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet 
Senatosu, Millet Meclisi ve Devlet Planlama Teşkila
tı personelli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay 
ve Yargıtay başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında hâ
kimlik ve savcihk mesleklerinde bulunanlarla bu mes
lekten sayılan görevleri yapanların kadro cetvelleri bu 
Kanuna eklidir. Bu kadrolar hakkında bu Kanunun 
kadrolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu 
Kanunun intibak formlarına müsteniden aylık öde
melerine ilişkin hükümleri saklıdır. 

BAjŞKAN — Sayın üyeler; 39 ncu madde ile ilgi
li bir önerge vardır. Önergeyi sunuyoruz efendim. 

Cumhuriyel Senatosu Yüce Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı 19/78 ma!) yıh bütçe kamın ta

sarısına ekli 1978 mali yıh kadroları cetvelinde düzen
leme hatası olarak bazı rakamların değiştiği anlaşıl
mıştır. 

1. (A) ve (2) sayılı cetvellerin önergemiz ekinde 
sunulan cetvelde belirtildiği şekilde ve sayıda genel 
hâkim ve savcılık kadrolarından eksiltilerek merkez
deki hâkim ve savcılık kadrolarına eklenmesi suretiy
le değiştirilmesini uygun görmekteyiz. Merkez kadro
larına eklenmesini tekin7 ettiğimiz 13 adet birinci de
receden kadro (2) sayılı cetveldeki birinci kadro ade
dinden düşüldüğü cihetle değişiklik teklifimiz gider 
artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı nitelikte bulunma
maktadır. Değişikliğin sunulan cetvele göre yapılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. < 

Burdur Erzurum 
Ekrem Kabay Hilmi Nalbantoğlu 

Siirt Hakkâri 
Süreyya Öner Naci Cidal 

İstanbul Kocaeli 
Solmaz Belül Abdullah Köseoğiu 

Erzincan Sivas 
Niyazi Unsal Hüseyin Öztürk 

«Adalet Bakanlığı 1978 mali yılı kadroları: 
Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla 

bu meslekte sayılan görevde bulunanlar için. 

1. Merkez (A) Adalet Bakanlığı...» 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayı lO'muydu, 13 mü? 

BAŞKAN — Birinci derece kadro 13 adet efen
dim. Devam edin efendim. 

«... unvanı müsteşar, sınıfı hâkimlik ve savcılık, 
derece bir, adet bir. 

Müsteşar muavini sınıfı hâkimük ve savcihk, de
rece biı*, adet dört, 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, hâkimlik ve savcihk sı
nıfı, derece bir, adet bir. 

Genel Müdürlük, sınıfı hâkimlik ve savcihk, de
rece bir, adet altı. 

Genel Müdürlük Başmüşavirliği, sınıfı hâkimlik 
ve savcihk, derece bir, adet onyedi. 

Genel Müdürlük Müşavirliği, sınıfı hâkimlik ve 
savcıiık, derece bir, adet elliüç. 
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Genel Müdürlük Müşavirliği sınıfı hâkimlik ve 
savcılık, derece iki, adet İM. 

Genel Müdürlük Başyarduncdığı, sınıfı hâkimlik 
ve savcılık, derece bir, adet altı. 

Gene] Müdürlük Yardımcılığı, sınıfı hâkimlik ve 
savcîîüc, derece bir, adet altı. 

Adalet Müşavir Müfettişliği, sınıfı lıâkimî'k ve sav
cılık, derece bir, adet onbir. 

Adakt MüfettişMği, sınıfı hâkimlik ve savcılık, de
rece bir, adet oniki. 

Adalet Müfettişliği, sınıfı hâkimlik ve savcılık, de
rece bi/, adet yirmCdört. 

Adalet Müfettişliği, sınıfı hakimlik ve savcılık, de
rece iki, adet beş. 

Adalet Müfettişliği, sınıfı hâkimlik ve savcılık, de
rece üç, adet iki. 

Adalet Müfettişliği, sınıfı hâkimlik ve savcılık, de
rece dört, adet iki. 

Adalet Müfettişliği, sınıfı hâkimlik ve savcılık, de
rece beş, adet iki. 

Adalet Müfettişliği, sınıfı hâkimlik ve savcılık, de
rece altı, adet üç. 

Toplam : 157...» 
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Bütçe Komisyonunda düzeltsinler efen
dim, burada saatlerce bekleyecek miiyiz? 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Saym Başkan, 
Bütçe Komisyonuna havale edin, onlar da ne oldu
ğunu bilmiyor. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bari 
10 dakika ara verin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Alpaslan, uzun sürer mi acaba efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Hay:r efendim, hemen veriyoruz. 

BAŞKAN — Hemen veriyorsunuz. 
Evet efendim geldi. Önergenin okunmasına de

vam ediyoruz efendim. 
«2. Mahkemeler: Sınıfı hâkimlik ve savcdık, de

rece bir, adet 2 538. 
Sınıfı hâkimlik ve savcılık, derece iki, adet 250. 
Sınıfı hâkimük ve savcılık, derece üç, adet 320. 
Sınıfı hâkimlik ve savcılık, derece dört, adet 300. 
Sınıfı hâkimlik ve savcılık, derece beş, adet 440. 
Sınıfı hâkimlik ve savcılık, derece altı, adet 490. 
Sınıfı hâkimlik ve savcılık, derece yedi, adet 400. 
Sınıfı hâkimlik ve savcılık, derece sekiz, adet 500. 
Toplam : Adet 5 238. 
Genel Toplam : 5 467. 

BAŞKAN — Efendim, önerge arz edildi. Önerge 
sebebiyle madde üzeıilnde müzakere açıyorum; 39 ncu 
madde üzerinde söz isteyen saym üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 
efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Yüce Senatonun takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon önergeye 
katılıyor, Sayın Bakan Yüce Senatonun takdirine bı
rakıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge çoğunlukla kabul edilmiş
tir. 

39 ncu maddeyi kaba! edilen önerge ile bürlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-
yenıe;'... Kabul edilmiştir. 

Öğretim Üye ve Yardımcıları Kadroları : 
Madde 40. — A) Kadro kanunları çıkarılmamış 

yükseköğretim kurumlarından 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununa göre intibakı yapılan personele, 
yeni kadro kanunlarının çıkarılmasına kadar söz ko
nusu kanunun geçici 5 nci maddesine göre aylık öden
mesine devam olunur. 

Yenj kadro kanunları çıkarclmamış yükseköğretim 
kurumlarında kuruluş ve kadro kanunları ile alınmış 
olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. An
cak 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda ön
görülen duruma uymayan kadrolar kadro ünvam aynı 
o'mak şartıyla, ilgili yükseköğretim kurumunun iste
ği üzerine Maliye Bakanlığınca personelin durumuna 
uygun aynı unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

B) Yeni kadro kanunları çıkarılmamış olan yük
seköğretim kurumlarının 1973 Mali Yılı Bütçe Ka
nununa ekil (L) cetvellerinde gösterilen kadroları ile 
yeni çıkarılmış kadro kanunlarına ekli (2) sayılı cet
vellerde yer alan kullanılmayan kadrolar, ilgili (Üni
versite Senatosu veya Akademi Profesörler Kurulu 
kararma dayanılarak) üniversite rektörlüğünün veya 
akademi başkanhğmın isteği üzerine Maliye Bakanlı
ğınca serbest bırakılabilir. 

BAŞKAN — 40 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yurt Dışı Aylıkları : I 
Madde 41. — Devlet Memurlarının yurt dışı ay

hklan yurt dışında işgal ettikleri kadro derece ve ka
demelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
maddesine göre atamalarda kazanılmış hak ayhk de
rece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni emsaller tes
pit edilene kadar 1973 mali yılındaki net tutarlarına 
30 . 10 . 1975 tarihli ve 7/10720 sayılı Bakanlar Ku
rulu karan ile tespit edilen emsaller uygulanmak su
retiyle bulunacak miktarlar üzerinden ve söz konusu 
Bakanlar Kurulu kararında tespit edilen esaslar dahi
linde ve aşağıdaki hususlar gözönünde tutularak öde
nir. 

a) Sürekli] görevle yurt dışında bulunan memur
lara transfer edilecek yabancı para maktanın sabit tut
mak amacıyla yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edi
lene değin, Ocak 1973'teki kur iie transfer anındaki 
kur arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kur-
lann tespitinden sonra doğacak kur farkları aynı şe
kilde ödenir ve bu miktar «Para değeri değişikliğin
den doğan fark» başlıklı bir sütunda gösterilir. 

Ayrıca, bunlann bulunduktan ülkelerde ellerine j 
geçmesi gereken mahalli para miktanm muhafaza 
amacıyla, transfer edilen yabancı para ile mahalli pa
ra arasında meydana gelen ve gelecek olan ve TC 
Merkez Bankası veya Büyükelçiliklerce bildirilecek 
değer değişiklikleri de dikkate alınarak bundan doğa
cak fark yukandaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde kararna
meler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre inti
bak ettikleri derecelere atandıklan veya işgal etmekte 
oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan 
memurlann yurt dışı ayhklan, yurt dışı kadro derece
lerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri veya 
kazanılmış ayhk dereceleri yurt dışında atandıklan 
veya işgal etmekte oldukları kadro derecelerinin üze
rinde olanlar hakkında 557 sayıh Kanunun 161 nci 
maddesinin kazandmış hak aylık derecelerinin üzerin
de olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 nci mad
desinin kazanılmış hak ayhk derecelerinden daha aşa
ğı derecelere atanan memurlann ayhklan fle ilgili (B) 
bendi esaslarına göre işlem yapılır. 

c) 657 sayıh Devlet Memurlan Kanununun 156 
nci maddesi uyarınca mali yıl içinde emsaller yeni
den tespit edildiği takdirde, yurt dışı ayhklan Bakan
lar Kurulu karanmn yürürlüğe girdiği tarihi takibe-
den aybaşından itibaren (a) ve (b) fıkralan hükümle
ri mahfuz kalmak kaydıyla yenî emsaller gözönünde 
tutulmak suretiyle ödenir. 
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d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayıh Kanunun 
1897 sayıh Kanunla değişik 4 ncü maddesinin (B) 
bendine göre sözleşme ile istihdam olunan personelin 
sigorta primleri, 506 sayılı Kanunun 77 nci madde
sinde yazdı ödemelerin brüt toplamı yerine, varsa 
cmekrük müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 
15 nci derecenin birinci kademesine tekabül eden ay
lık tutarlanna göre hesap edilir ve müteakip her hiz
met yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan son
ra bir üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine esas 
meblağlar, asgari ücretin altında kaldığı takdirde as
gari ücret tutarlarına göre işlem yapılır. 

e) Kurumîann yurt dışı kuruluşlarında Bütçe ka-
nunlannın (D) cetveline göre kuruluş kanunlanna 
müsteniden ücretli veya sözleşmeK olarak çalıştırıl
mak üzere 1 . 6 . 1973 tarihine kadar işe alınan ve 
halen çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
olanlar, bu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere 
ilişkin hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 41 nci maddeyi oylannıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, bir hususu bilgilerinize arz ediyo
rum. Bütçe kanun tasarısının tümünün açık oylaması 
sırasında sayın üyelerin tek tek ismi okunarak kabul 
veya ret şeklinde oylanm açıklamak suretiyle oylama 
yapılması hususunda yeterli üye adedince imzayı ta
şıyan bir önerge gelmiştir. Bu önergeye göre zamanı 
geldiğinde uygulama yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Madde 42. — 25 , 3 . 1970 tarih ve 7/414 sayıh 
Kararnameye göre staj ve tahsil için, kendilerine belK 
bir ödenek verilmek suretiyle yurt dışına gönderilen
lere, gidiş ve dönüş yolluktan hariç olmak üzere, 
10 . 8 . 1970 tarihinden önce ellerine geçen döviz mik
tanm sabit kılmak amacıyla mah" yd içinde yapıla
cak döviz sahşlannda 10 . 8 . 1970 tarihinden önceki 
döviz satış kuru ile bu tarihten sonraki döviz satış 
kurlan arasındaki farklar 1978 mali yılı bütçesinin il
gili tertiplerinden ödenir. 

BAŞKAN — 42 nci maddeyi oylannıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ÎKÎNCt BÖLÜM : Sosyal Yardım ve Yan Öde
meler : 

Aile Yardımı : 
Madde 43. — 657 sayıh Devlet Memurlan Ka

nununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv-
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vetleri Personel Kanununun 153 * 156 nci maddeleri 
gereğince ödenecek olan aile yardımı 1978 maîâ yılın
da 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 öde
nir. 

BAŞKAN — 43 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Doğum Yardımı : 
Madde 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 176 nci maddeleri gereğince 
(300) lira doğum yardımı ödenir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci 
maddesi kapsamına g?ren kuruluşlarda çalışan eşe* 
toplu iş sözleşmesi gereğince memur olan eşden daha 
az miktarda doğum yardımı ödeneği verilmesi halin
de memur eşe beher doğum için aradaki fark öde
nir. 

BAŞKAN — 44 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahrumiyet ve Seyyar Hizmet Tazminatı : 
Madde 45. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

diği il ve bölgelerde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık 
personeline 26 . 8 . 1953 tarih ve 6/2150 sayıh Bakan
lar Kurulu kararı ile kabul edilen yönetmelik ve bu 
yönetmeliğe ek olarak çıkarılmış bulunan yönetmefik-
Ierde tespit olunan esaslara göre «Mahrumiyet tazmi
natı» ile «Seyyar hizmet tazminatı» ödenir. Ancak 
bu tazminatlar toplamının 657 sayıh Kanunun 196 ve 
197 nci maddelerine göre tespit edilen «Mahrumiyet 
yeri ödeneğinden az olması halinde, bu ödenek veri
lir. 

BAŞKAN — 45 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkramiye ve Mükâfatlar : 
Madde 46. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 123 ncü maddesine göre çıkarılacak tüzük yü
rürlüğe girinceye kadar : 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 
Kanuna göre, verilen ve aynı Kanunda belirtilen nis
pet ve miktarlar uygulanmak suretiyle bulunacak mik
tardaki ikramiyenin, 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 
nci maddesi gereğince para mükâfatı öngörülenlere 
yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı Kanunun 86 nci maddesinde belirtilen nispetle
rin uygulanması suretiyle bulunacak miktardaki para 
mükâfatlarının, 

c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince 
MİT mensuplarından görevleri sırasında daimi malu
liyete uğrayanlara veya ölenlerin dul ve yetimlerine 
veya muhtaç ana ve babalarına veya bakmakla mü
kellef oldukları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca ba
şarılı hizmet ifa edip MİT'le ilişiği kesilenlere verilen 
tazminatların mezkûr maddede belirtilen esaslar dahi
linde, 

Ödenmesine devam olunur. 
BAŞKAN — 46 nci maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yiyecek Yardımı : 
Madde 47. — 657 saydı Devlet Memurları Kanu

nunun 212 nci maddesine göre yiyecek yardımı yö
netmeliği çıkıncaya kadar Türk Silahh Kuvvetlerinde 
(Jandarma dahil) görevli Devlet memurları ile ordu 
hastabakıcısı, hemşire, ve ebelere yiyecek yardımı 
karşılığı ayda (75) lira ödenir. 

Bunlardan ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin 
tıbbiye öğrencileri gibi iaşelerine devam olunur. 

r BAŞKAN — 47 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fazla Çalışma Ücreti : 
Madde 48. — A) 657 sayıh Devlet Memurları 

Kanununun değişik 178 nci maddesine ve Devlet me
murları fazla çalışma yönetmeliği hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan fazla 
çalışma programlarına dayanarak saat basma yapria-
cak ödeme (10) liradan az (30) liradan çok olamaz. 

Özel yönetmeliklerine göre Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi personeline yaptırılacak fazla çahş-
ma için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas alı
nır. (Ancak TRTde çalışan personelin fazla çalışma
ları için saat başına yapılacak ödemelerin miktarı 
(20) liradan az (50) liradan fazla olamaz. 

B) En az % 50 öğrenci kontenjanı artışına daya
lı ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretimde 
görev alan dekanlara (650), dekan yardımcısı ve mü
dürlere (500), fakülte sekreterlerine (450) ve diğer sı-
mflarda bulunanlara (400), müstahdemlere (250) lira 
aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fa
külte, yüksekokullar ve akademilerde gece öğrenimi-

— 496 — 
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nin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve mü
dürlere (600), müdür yardımcılarına (450), fakülte 
sekreterlerine (500), fakülte yönetim kurullarınca ve 
okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlardan 
yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara (300) ve di
ğer sınıflarda bulunanlara (400) lira aylık fazla çahş-
ma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilatı Kanununda ve 657 saydı 
Devlet Memurları Kanununun fazla çalışma ücretle
riyle ilgili olarak ve 1897 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi ile değişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklik
ler yapılıncaya kadar, 

1. Emniyet hizmetleri sınıfından iller ve bölgeler 
kuruluşlarında görevli personel ile, Cumhurbaşkanlı
ğı ve Başbakanlık koruma müdürlerine ayda (2 000) 
TL. 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kurulu
şunda ve bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık 
kurumlarında veya birimlerinde görevli emniyet hiz
metleri sınrfı personeli ile Merkez Kuruluşunda ve il
ler ve bölgeler kuruluşlarında genel idare, eğitim, tek
nik ve sağlık sınıfı personeline ayda (1 600) TL. 

Fazla çalışma ücreti veriMr. 

Emniyet Teşkilatında görevli personele yukarıdaki 
fıkraya göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; 

a) Yüİik izin, bir yılda toplamı 30 günü geçme
yen hastalık izni, görevin yapılması esnasında veya 
görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlan
ma hallerinde, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve görevli bulunma hallerinde, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil müddetleri 
içerisinde, kesilmez. 

E) Görevlerin mahiyeti icabı, günün 24 saatinde 
devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde 
çalışan personele Bakanlar Kurulu karan aranmaksı
zın Belediye Meclisinin karan ile tespit edilen miktar 
fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre, ödenen aylık fazla çalışma ücret
leri, görev esnasında veya görevden dolayı yaralan-

. ma ve sakatlanma nedeni ile görevin yapılamaması 
hallerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye bütçe
lerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği 
icabı fazla çalışma günlerinin tespit ve bir programa 
bağlanması mümkün olmayan orman muhafaza me-
murlanna ayda (1 250) TL. telsiz teknisyeni, telsiz 
operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, tel-

İ sizci ve telefon hat bakıcdanna Haziran - Ekim ay
larına münhasır olmak üzere ayda (750) lira fazla ça
lışma ücreti ödenir. 

Muhafaza memurlarının görev esnasında veya gö
revden dolayı yaralanma veya sakatlanma nedeniyle 
görevin yapılamaması hallerinde bu fazla mesai üc
reti kesilmez. 

G) Devlet memurlan fazla çalışma yönetmeliği 
gereğince özel fazla çalışma programlan hazırlanıp, 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konuluncaya 
kadar, 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre tam gün çalışma yapanlara ve
rilen tazminatın ödenmesine devam olunur. 

H) 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun 164 ncü maddesune göre, normal çalışma 
saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük 
aîıp vermeleri için aynı madde uyannca iş sahiplerin
den tahsil edilecek ücretlerin, aynı Kanunun 165 nci 
maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olu
nur. 

1) MiEi Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceM 
okullar ile kurumların atelye ve birimlerinde döner 
sermaye siparişleri üzerinde, iş;n gereği olarak, nor
mal çalışma saatleri dışında çalışünlanlara; (okul ida
recisi, öğretmen, teknisyen, tez hazırlayıcı «ölçmeci» 
usîa öğretici, atelye şefi, memur, prodüktör, stüdyo 
öğretmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci ve prog
ramcısı, test öğretim yapraklan ve mektuplarının bas
kısında çalışan hizmetlilere) öğretim aylannda ayda 
48 saati, tatillerde de günde 8 saati geçmemek kaydı 
ile okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher 
iş saati için azami, «endüstriyel eğitim yapan orta de
receli eğitim kurumlannda atelye ve endüstriyel ders 
görevi» için gece verilen ücret kadar ücret ödenir. 

BA,ŞKAN — 48 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İş Riski îş Güçlüğü ve Teminindeki Güçlük Zam
ları : 

Madde 49. — A) 657 saydı Devlet Memurlan 
Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile 
getirilen değişik ek madde ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun ek 3 ncü maddesine 
göre verilecek iş güçlüğü, iş riski ve eleman teminin
deki güçlük zamlan ile mali sorumluluk tazminatının, 
uygulama esaslan söz konusu hükümler çerçevesinde, 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

B) 657 saydı Devlet Memurlan Kanununun 2 sa
yılı Kanun hükmünde Kararnamenin 4 ncü maddesi 
ile değişik ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerinde sayı-
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lan personel ile bu maddeler kapsamına g'ren kurum
ların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr genel müdürleri, 
sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğretmenlerine 1327 
sayıîı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen değişik 
ek maddeye göre verilecek yan ödemelerin miktarı 
Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Kültür 
Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca sapta
nır. 

C) İktisadi Devlet Teşekküllerinde kurulmuş ke
falet sandıklarına tabi ve açıklardan sorumlu nakit 
ve gümrük muhafızlarına (A) fıkrasında belirtildiği 
şeklîde Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilecek 
miktar kadar mali sorumluluk tazminatı ödenir. 

BAŞKAN — 49 ncu maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği : 

Madde 50. — \) 1765 sayılı Üniversiteler Per
sonel Kanununun değişik 15 nci maddesine göre, ku
ruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya 
diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yar-
dımcüarma, aşağıda gösterilen dereceler üzerinden 
kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
<TL.) (TL.) (TL.) 

a) Öğretim üyeleri: 
Profesör 7 500 4 500 3 500 
Doçent 5 500 3 500 2 500 

b) Öğretim üye ve yardımcıları : 
Asistan 3 500 2 500 2 000 
Öğretim görevlisi 3 500 2 500 2 000 
Araştırma görevlisi 2 500 2 000 1 500 
Okutman 2 500 2 000 1 500 
Uzman 2 500 2 000 1 500 
Çevirmen 2 500 2 000 1 500 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve yük
sekokulların hsngi dereceye gireceği üniversiteler
arası kurulca tespit edilir. 

Akademiler için bu tespit, üniversitelerarası ku
rulun tespit ettiği dereceler esas alınarak akademiler-
arası kurulca yapılır. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, 4 . 9 . 1974 
tarih ve 7/8876 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yü
rürlüğe konulan yönetmelik Ue ek ve tadillerinde 
belirtilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş kanunlarında kuruluş ve gelişme güçlüğü 
veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üni
versite ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi öde

meler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve geliş
me güçlüğü ödeneği verilir. 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında 
mevcut olanlara ilaveten diğer bir öğretim kurulu
şunun açılması halinde verilmez. 

B) Hizmet Ödeneği : 
1765 sayıh Üniversite Personel Kanununun 1991 

sayılı Kanunla değişik 15 nci maddesine göre öğre
tim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen derece
ler 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 sa
yılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile ek ve 
tadillerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

BAŞKAN — 50 nci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek ders ücretleri: 

Madde 51. — A) 657 sayıh Devlet Memurla
rı Kanununun değişik 176 nci maddesi (Söz konusu 
Kanunun 89 ncu maddesindeki oranların ilgili ku
rumlar itibarıyla Bakanlar Kurulunca saptanmış ol
ması nedeniyle) uyarınca eğitim ve öğretim kurum
larıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, 
öğretim üyeleri ve diğer personele saat başına verilecek 
ek ders ücreti aşağıdaki azami miktarlar üzerinden 
ödenir. 

Den; saati ücreti 
TL. 

Gündüz Gece 

1. a) Genel ve mesleki teknik 
yüksekokullarda öğretim görevlile
ri, öğretmen, doktoralı asistan, pra
tisyen hekim 80 100 

b) Teknik yüksekokulların teo
rik teknik ve endüstriyel meslek 
dersi öğretmenleriyle, endüstriyel 
atelye dersi öğretim görevlileri, 
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Öğretmen, doktoralı asistan 

Doçent, uzman hekim 

Profesör 

Ders saati ücreti 
TL. 

Gündüz 

100 

140 

175 

Gece 

125 

175 

200 

2. a) Orta dereceli okul ve 
kurslarda, yaygın eğitim ve oku
ma - yazma kurslarında ve gezici 
köy kurslarında görev verilenler 60 70 

b) Endüstriyel örgün ve yay
gın öğretim yapan orta dereceli er
kek ve kız teknik öğretim kurum
larında atelye ve endüstriyel ders 
görevi verilenler ile fen lisesinde ve 
Anadolu liselerinde; Anadolu li
sesi statüsündeki diğer liselerde ders 
görevi verilenler. (Tarım Bakanlı
ğına bağlı orta dereceli okullar 
dahil) 60 70 

3. Kurumların elemanlarının ye-
tiştirilmesiyle ilgili mesleki okul, 
kurs ve hizmet içi eğitimlerde mes
leki ve teknik eğitim hizmetlerinde: 

a) Öğretmen ve öğretmen ni
teliğine haiz bulunanlar ile kurum 
personeline 60 

b) Kurum dışından sağlanan 
uzman ve teknik personele 60 

c) (1) nci bentteki personele 
(1) nci bentte belirtilen miktarlar 

d) Sağlık kolejleri ve sağlık 
okullarında ders görevi verilenler 

Pratisyen hekim 80 100 
Uzman hekim 110 130 
4. Kadrosu lise ve dengi okul

larda olup, gece öğrenimi yapan 
yüksekokullarda ders okutan öğret
menlere (1) nci bentteki ücretler 
ödenir. 

5. Yay-Kur bünyesinde faaliyet 
gösteren açık ve yüksekokullarda bir 
kadro karşılığı görev alan asistan 75 

Öğretim görevlisi, öğretmen ve 
doktoralı asistan 100 

Doçent 150 

70 

70 

Ders saati ücreti 
TL. 

Gündüz Gece 

Profesör 

Ücretle ders okutulan öğretim 
kurumlarında öğretim üye ve yar
dımcılarının ikametgâhlarının veya 
daimi görev yerlerinin bulunduğu 
ilin sınırları dışında olmak şartıyla: 

100 ve daha az km. uzaklıktaki 
kurumlarda °/0 50, 101 ve daha çok 
km. uzaklıktaki kurumlarda % 100 
oranında zamlı ders ücreti ödenir. 

6. Her dereceli okullarda milli 
güvenlik bilgisi dersi okutan ve 
konferanslarını veren subaylara 

175 

40 50 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 159 ve 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 
sayılı Kanunla ilave edilen ek 4 ncü maddesi gere
ğince fiilen ek ders görevi verilenlere ders saati ba
şına verilecek ek ders ücreti aşağıdaki azami miktar
lar üzerinden ödenir. 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi, sınıf okulları özel ihtisas okulları, (NBC İstih
barat Okulu... gibi) ve Harp Okullarında ders görevi 
verilen Üniversite Personel Kanununa tabi öğretim 
üye ve öğretim üye yardımcıları ile öğretim görevli
leri niteliği Üniversite Senatosunca kabul edilen as
ker ve sivil kişilere ve ayrıca kendilerine ders görevi 
verilerek öğretmen olarak görevlendirilen askeri per
sonele Üniversite Personel Kanununun değişik 14 ncü 
maddesine göre hesap edilecek miktar; (Öğretmen 
olarak görevlendirilenlere öğretim görevlisi gibi ücret 
ödenir.) 

2. Orta dereceli askeri okullarda, (Askeri liseler, 
Astsubay Hazırlama okulları gibi) ve kurslarda ders 
görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 2/a 
sırasındaki miktar, 

C) 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 
1991 Sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesine göre 
ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygula
nır : 

1. Öğretim üye ve yardımcıları ile, Üniversite ve 
Yüksekokullarda ders görevi verilen diğer personele 
sınav dönemlerinde her sınav dönemi için smav dö
neminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders 
yapılan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret 
ödenir. 
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2. Öğretim Kurumunun bulunduğu yere ikamet
gâhları veya daimi görev yerlerinden herhangi biri, 
il dışında olmak kaydıyla, 100 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 
101 Km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve 
yardımcılarına ise °f0 100 zamlı ders ücreti ödenir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı 
ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretim için, 
öğretim üye ve yardımcılarına, haftada sekiz saati 
geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre üniversite veya 
akademi senato kararına dayanılarak verilir. Başka 
üniversite, akademi ve yüksekokullarda görev alma 
halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı oldukları 
yükseköğretim kurumlarından (Senato kararına isti
naden) izin almaları şarttır. 

D) 1765 Sayılı Kanunun bazı maddelerini değiş
tiren 1991 Sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde kayıth 
ek ders ücreti hakkındaki hükümler, üniversite, aka
demi, gençlik ve spor akademileri ve 1472 Sayılı Ka
nunla üniversite ve akademilere bağlanan yüksek
okullara, öğretim kurumları dışından gelen öğretim 
üyesi, öğretim görevlisi ve asistanları ile Gençlik ve 
Spor Akademilerinde görevli öğretim elemanları için 
de aynen uygulanır. 

BAŞKAN — 51 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Konferans Ücreti : 
Madde 52. — A) 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 176 ncı maddesine göre üniversite veya 
fakülte yönetim kurullarınca tespit edilen öğretim 
programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 100 
Lirayı aşmamak üzere kurumlarca tespit olunan 

miktarlarda her bir konferans için konferans ücreti 
ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans üc
reti ödenmez. 

B) 3 . 6 . 1971 tarihli ve 1467 Sayılı Harp Aka
demileri Kanununun 11 nci maddesi gereğince Harp 
Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okul
larda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okul
ları, İstihbarat Okulu, NBC Okulu... gibi) konferans 
verenlerden: 

Ders saati 
başına 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara 50 
b) Türk ve yabancı general, amiral 

ve subaylara 60 
c) Üniversite öğretim üyelerine 75 
Lira konferans ücreti ödenir. 

BAŞKAN — 52 nci maddeyi kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM : Hazine ve Kamu Kuruluşları
na Ait Hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM — Hazine İşlemleri; 
Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri: 
Madde 53. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemeleri za
manında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsim
lik dalgalanmalardan ibu ödemelerin olumsuz yönde 
etkilenmesini önlemek amaçlan ile mali yıl içinde ger
çek ye tüzelkişilere en çok bir yıl vadeli Hazine bono-
Ian satmaya, gerektiğinde bu bonoları satınalmaya, sa
tılacak Hazine bonolannın satış şartlannı ve miktarla
rım tespite, 1211 saydı Kanunun 50 nei maddesi esas
larına göre TC Merkez Bankasından kısa vadeli avans 
almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 53 ncü maddeyi kabrd edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İç İstikraz Tahvilleri: 
Madde 54. — Üçüncü maddede tespit edilen 

miktara kadar iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetki
lidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nispeti, ihraç fiyatı, 
itfa süresi ve diğer şartlan Maliye Bakanlığı tarafın
dan tespit olunur. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bun
larla ilgili ödemeler ve istikraza ilişkin bütün işlem
ler, her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahvil
ler kamu kurumlarının yapacakları artırma, eksiltme 
ve sözleşmelerde teminat o'arak ve Hazinece satılan 
miîli emiak bedellerinin ödenmesinde, itibari değerleri 
üzerinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, 
İsteyenler adına, tahvillerin taşıdığı şartlarla, banka
larda hesap açtırılmak suretiyle de ihraç olunabilir. Bu 
usulde tahvil ihracının şekil ve şartlan Maliye Bakan
lığı tarafından tespit olunur. 
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Yeniden ihraç edilecek iç borçlanma tahvillerine 
uygulanacak faiz oram, Hazinece ihraç olunmuş ve 
halen tedavülde bulunan Devlet iç istikraz tahvillerin
de de uygulanır. 

BAŞKAN — 54. ncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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 karşı
lıklarını malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan 
bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili daireler bütçelerinin 
özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan mik
tarlardan ydı içinde hareanamayan bakliyeler ertesi! 
yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1977 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla te
miz edilmiş bulunan Türk lirası karşılddan ile malze
me ve hizmet bedelleri hakkında da yukarıda yazıh 
esaslar dahilinde işlem yapılabilir. 

B) Yabancı devletler veya uluslararası kurumlar
dan anlaşmaları gereğince sağlanarak genel bütçeye 
dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinde 
yer alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla kre
di kullanma imkânı hâsıl olduğu takdirde, fazla kredi 
imkânlarını ilgili daire bütçelerinin (B) cetveline gelir 
ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Yalbancı devletler ve uluslararası kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine göre; 
Hükümetimizle bu Devlet veya kurumlar tarafından 
sarf, mahal veya gayesinin müştereken tespiti mukar
rer meblağı ve söz konusu anlaşmalar ahkamının tat
biki dolayısıyla sarfı gerekecek parayı. 

a) Yalbancı devlet kuruluş ve uluslararası kurum
lardan sağlanmış veya sağlanacak hibe yardımlarıyla 
proje veya program kredilerinin hâsd ettiği veya ede
ceği Türk Lirası karşılıklarından, 

b) Bu şekilde tahassul eden Türk Lirası karşılık
larından evvelki yıllarda yapılan ikrazların tahsil olu
nacak faiz ve resülmallanndan, 

c) Hükümetimizce yabancı devlet kuruluş ve 
uluslararası kurumlardan düşük faizle sağlanan kredi
lerin daha yüksek faizle kullandırılması neticesinde 
tahassul eden veya edecek olan faiz farklarından (Bu 

kredilerle ilgili olarak müstakrizlerle yapılan anlaşma
larda bu konu üe ilgili hükümlerin mahfuz kalması 
kaydıyla) ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya 
tespit edilen amaçlar için kulBanılmak üzere büiçeye 
gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları sarfa Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakd-
mış olup da Hazine muamelesi olarak borçlarıma kar
şılık harcanmış meblağları bütçeye gelir ve ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

E) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkiîerlmliz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına tahsis olunan özel 
çekme haklarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşılıklarını, 
gerektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak 
geri ödemelerin gerektirdiği meblağları Maliye Bakan
lığı bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Ba
kam yetkilidir. 

BAŞKAN — 55 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 56. — Yabancı devletler, uluslararası 
kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan istik
raz suretiyle sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla anlaşmalar 
hükümleri gereğince kamu ve özel sektör kurumlara-
rma ikraz veya devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
teşekküllerince ve diğer her türlü dış kaynaklarca 
kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine talbai ol
makla beraber sermayelerinin °/0 50's:nden fazlası 
kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına 
verilecek kredileri anlaşmalarındaki şartlarıyla ga
ranti etmeye özel sektör kurumlarına verüeceek 
kredilere Türk Parası Kıymetini koruma mevzuatı 
çerçevesinde transfer garantisi vermeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 56 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 57. — Yılhk programlarla tespit edilen 
dış finansman ihtiyacının karşılanması maksadıyla, 
244 sayh Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluş
larla kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe girer. 

1977 yıhnda ve daha önceki bütçe yıllarında ak-
tedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır^ 

BAŞKAN — 57 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
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iSeleJktif KTedi Fonundan Ödemeler : 
Madde 58. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzla

tılması, yatırımların ve ihracatın teşviki ve banka 
kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yöneltil
mesi maçıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan karar
lar ve bu kararların ek ve tadillerinle dayanılarak 
müsîakrize selekıiif kredi fonundan faiz farkı öde
mesi yapaıhr. 

BAŞKAN — 58 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli Saymanlıklardaki Kıymetlerin Hazineye 
intikali; 

Madde 59. — Maliye Bakanı, bütün saymanlık
ların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan 
mamelek ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit 
paralarını Hazine hesaplarına ithal ettirmeye, bu he
saplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli tedbir
leri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebe i Umumiye Kanununun tarif 
ettiği bir saymanın idare ve sorumluluğunda olma
yan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — 59 ncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geri Verilecek Paralar : 
Madde 60. — 27 . 6 . 1963 gün ve 26İ sayılı Ka

nun gereğince, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) 
kod numaralı programı, (05) kod numaralı alîprogra-
mtnın, (527) kod numaralı faaliyetine konulan geri 
verilecek paraların ödeme şekli ve usulleri Maliye 
Bakanlığınca tespit olunur. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, 
fazla ödendiği tespit olunan miktarlar 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Ka
nun hükümlerine göre geri alınır. 

BAŞKAN — 60 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm ; Hazine ve Kamu Kuruluşları İliş
kilerine Ait Hükümler 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansman İhti
yacı : 

Madde 61. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1978 
yıh finansman ihtiyacmı karşılamak üzere; 

a) Maliye Bakanlığınca tespit edilecek şartlarla 
özel ek iç istikraz tahvilleri çıkarmaya ve Devlet Ya
tırım Bankası aracılığıyla 1211 sayılı Kanunun 48 nci 
maddesi gereğince sözü geçen kuruluşlara imkân sağ
lamaya, 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadi Teşebbüsleri ta
rafından çıkarılacak bonolara «Hazine Kefaleti» ver
meye ve 1211 sayılı Kanunun 51 nci maddesi uyarın
ca avans açtırmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine Kefa

letini haiz bonoların toplamı geçen yıllar hariç ondo-
kuz milyar liradır. Gerektiğinde bu miktarı bir misli
ne kadar artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 61 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıntılı Harcama Planları : 

Madde 62. — 1978 mali yıhnda genel bütçeye da
hil dairelerle Katma Bütçeli İdareler, belediyeler, be
lediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve döner ser
mayeli kuruluşlar, Maliye 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. 
Maliye Bakanı, madde kapsamına giren idare, ku

ruluş, teşebbüs ve kurumlardan her türlü mali işlem
lerinin tamamını, borçlanma ve borç ödeme imkân
larım incelemeye, programa uygun harcama yapma
yan ve bilgi, belge ve hesaplarını ibraz etmeyen idare, 
kurum, teşebbüs ve kuruluşların bütçe ödeneklerini 
kesmeye ve bütçe ödeneklerini en etkin şekilde kul
lanmak üzere tedbirler almaya yetkilidir, 

BAŞKAN — 62 ne! maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Belediyelerin Borç, Tahkim ve Terkin İşlemleri : 

Madde 63. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin 691 sayılı Kanun ve 1376 sa
yılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 59 ncu maddesinin 
(a) fdirası gereğince yapılan tahkimler sonunda doğan 
Hazineye olan borçlarının, 1312 sayılı Kanuna göre 
yapılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kısımları 
terkin olunur. 

BAŞKAN — 63 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 64. — 6 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı 
Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca tahki
me tabi tutularak, taksit ödemeleri 3 . 10 . 1963 ta
rih ve 347 sayılı Kanunla kalkınma planının İkinci 
Beş Yıllık Dönem sonunda başlaması kabul edilen 
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borçlardan TC Merkez Bankasına yapılacak olan te
diyelerin faiz ve anapara taksitleri için 1978 mali yı
lında ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz yürütül
mez. 

BAŞKAN — 64 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin Hükümler : 

Madde 65. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yö
netim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1977 net kârlarıyla eski yıllar kârları ve fev
kalade ihtiyatlarından ödenmiş sermayelerine mah
sup edilmeyen ve Hazine hissesine isabet eden mik
tarları, bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman 
programları veya genel kurul kararları gereğince ser
mayelerini mahsup veya kendilerine ikraz edilmek 
üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — 65 nci maddeyi kabu! edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 
a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenme

miş Hazine hisseleri, 
b) Milli Korunma Kanununa göre yaprak tü

tün ekici piyasalarında destekleme alımlarında kul
lanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen 
sermayeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü maddesinin (C) fıkrasına göre 
Hazîneye ödenmesi gereken tutarlar. 

c) 196 sayılı Kanuna göre çıkarılan kararname
ler gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne verilen yap
rak tütün ekici piyasalarında destekleme ahmı yap
ma görevi sonunda tahakkuk eden kârlar, 

d) 9 . 3 . İ972 gün ve 1571 sayılı Kanun gere
ğince 1973 ve daha evvelki yıllarda tahakkuk etmiş 
olup da TC Merkez Bankası nezdindeki fona yatırıl
mayan tutarlar, 

e) 1977 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan 
vergi borçları ile bu borçlarla ilgili gecikme zammı ve 
faizlerini; 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayı
sıyla tahakkuk etmiş olacaklarına ve Tekel Genel Mü
dürlüğü Döner Sermayesine mahsup etmek için ge
rekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin ger
çekleşmesi amacıyla yeterli tutarları bütçeye; mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gi
der kaydettirmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 66 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Kamu ortaklarının ve iştiraklerinin 
yeniden düzenleme tedbirlerini gerçekleştirmek, ser
maye artırımlarına katılmak, yatırım ve finansman 
programlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla; 

a) Hazînece sermaye artırımlarına katılınmasma 
ve her türlü sermaye paylarının satınalmmasına; 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer Kamu İktisadi Teşebbüsleri
ne devretiirmeye ve onlar tarafından da devraldır-
maya; 

c) Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen meblağları yıllık yatırım ve finansman prog
ramlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatma
ya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
meblağı, niteliğine göre büiçeye gelir veya ödenek ve 
gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 67 nci maddeyi kabul edenler..» Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 68. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 
2 nci maddesi dışında kalan Kamu İktisadi Teşebbüs
lerini, yıllık yatırım ve finansman programında öngö
rülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatırım 
Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden yararlan
dırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 68 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel Otomatik Ödemeler : 
Madde 69. — Genel bütçeye dahil daireler, kat

ma bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve belediyelerin; 
geçmiş yıllarda ve 1978 mali yılında, birbirlerine, 
Hazineye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik ida
re ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım 
Bankasına ve TC Merkez Bankasına, her çeşit işlem
lerden doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçları
nı nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve 
ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve alacak
larının ödeme şekil ve zamanını tespit etmeye, mah
sup işlemlerinin tamamlamaya ve bütün bu işlemler 
sonuçlarını gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ye
niden açılacak tertiplere, yeteri kadar ödenek ve gi
der kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum 
ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını, 
talep halinde her zaman Maliye Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. Belediyelerin ve belediyelere 
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bağlı kuruluşların, 1 . 1 . 1978 tarihi itibarıyla Ha- I 
zineden kaynaklanan ve yukarıdaki birinci fıkra hük
münün uygulanmasından Hazineye doğacak tüm borç
ları terkin edilir. I 

BAŞKAN — 69 ncu maddeyi kabul edenler... Ka- j 
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. j 

Madde 70. — a) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sa
yılı, 12 . 6 . 1973 tarihli ve 350 sayılı ve 26 .7 .1965 
tarihli ve 691 sayılı, 22 . 5 .1975 gün ve 1902 sa
yılı tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 
sayılı Kanun ve 441 sayıh Devlet Yatırım Bankası 
Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine 
borç ve alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin 
yapılabilmesi için, yahut yıllık yatırım ve finansman 
programının gereği olarak ya da küçük meblağların 
hesaplardan tasfiyesi amacıyla kısmen veya tamamen 
erken tahsil ve ödemeye, | 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) (a) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları 
dolayısıyla, Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borç
ları Devlet iç istikraz tahvilleri verilmek suretiyle 
tasfiye olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadeleri
ne ait faiz ödenmesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince 
yapılacak mahsup işlemleri sonuçlanmn gelir, ödenek 
ve gider kaydının yapılmasında bu Kanunun 70 nci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıl
lar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanun
ların uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan 
kurumlardan da faiz aranmaz. 

BAŞKAN — 70 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
ve Devlet Su İşleri Genel müdürlüklerinin dış borç
lan, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) kod numaralı 
(Borç ödemeleri) programının (02) kod numaralı (Dış 
Devlet borçları) altprogramının ilgili faaliyet, harca
ma kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 71 nci maddeyi kabul edenler.,. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 72. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 
katma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine yapılacak «İktisadi transferler ve yar
dımlar» 8 . 6 . 1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmünden yararlanır. [ 
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BAŞKAN — 72 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 -
İktisadi transferler ve yardımlar) programı (01) alt
programının (121 - Hükümetçe alınacak tedbirler do
layısıyla ödenecek görev zararlan) faaliyetindeki öde
nekten 1977 ve daha önceki yıllarda tahassul eden 
görev zararlan ile 1978 yılında ortaya çıkacak görev 
zararlarını, ilgili Kamu İktisadi Teşebbüslerine öde
meye ve bu ödeneği yeteri kadar artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 73 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 74. — Hükümet tarafından destekleme 
alınılan ile görevlendirilecek katma bütçeli idarelerle 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bu görevleri nede
niyle gerekli finansman ihtiyaçlan için çıkarılacak 
bonolan ve finansman ihtiyacının karşılanmasını sağ
lamak amacıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafın
dan çıkarılacak tahvilata Hazine kefaleti vermeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 74 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler : 
Kültür Bakanlığınca Yapılacak «Kültür Merkez

leri» nin Yapım, Bakım, Onanm İşleri : 
Madde 75. — Kültür Bakanlığının Kuruluş Ka

nunu çıkıncaya kadar : 
2287 sayılı Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı ve 

vazifeleri hakkındaki Kanunun 16 nci maddesinde 
öngörülen tarihi ve bedii kıymeti haiz eserlere mah
sus müzelerin her türlü tesis, idare, idame ve aynı 
kanunun tarihi abidelerin muhafaza ve tamiri hiz
metleri ile ilgili yetki ve hükümlerine dayanılarak 
müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür Mer
kezleri» nin proje ve inşaatları Kültür Bakanlığınca 
yürütülür. 

BAŞKAN — 75 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakanlığının Yapım İşleri : 
Madde 76. — Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş 

Kanunu çıkıncaya kadar; 
a) İçmesulan yapımında, 6200 sayılı Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun yapım, bakım, satmalma, harcama ve muame
leleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayol
ları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldınlan 
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köy yolları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı 
Kanunun yapım, bakım, satmalma, harcama ve mua
meleleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri Bakanlığınca devam 
olunur. 

BAŞKAN — 76 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Lojmanları : 
Madde 77. — Milli Savunma Bakanlığına muhas-

sas lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafaza
larına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli ve 190 sayılı 
Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı için 
de uygulanır. 

BAŞKAN — 77 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahsup Süresi : 
Madde 78. — Muhasebei Umumiye Kanununun 

108 nci maddesinde merkez için fespit edilen mahsup 
süresi mali yılın 4 ncü ayı sonunda biter. 

BAŞKAN — 78 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bursların Krediye Dönüştürülmesi : 
Madde 79. — Maliye Bakanı, genei bütçeye dahil 

dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerinde yer 
alan yurt içi yükseköğrenim bursları ile ilgili ödenek
leri bunların krediye dönüştürülerek tahsisini sağla
mak amacı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne devrettirmeye yetkilidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 
devraldığı bu ödeneklerin kullanımında ilgili kuruluş
ların talimatına uyar. 

Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adı ge
çen kurumca uygulanmakta olan miktarlar esas alınır. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağlanan 
burslar, ancak, ilgilinin isteği üzerine krediye dönüş
türülür. 

Bu madde hükmü Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
için de uygulanabilir. 

BAŞKAN — 79 ncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerin Vergi Muafiyeti : 
Madde 80. — 1978 mali yılı içinde, Milli Savun

ma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı ihtiyacı için, Gümrük Giriş Tari
fe Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan 
hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan 
akaryakıt ve madeni yağların ithali ve bunların da
hilde imal ve istihsal olanlarının teslimi; gümrük ver

gisi, belediye hissesi, ithalde alınan damga resmi, rıh
tım, resmi, ithalde ve dahilde alınan istihsal vergisi 
ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve 
belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve 
ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

(27.10) Gümrük tarife pozisyonuna giren akarya
kıt ve madeni yağlar Milli Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşki
latı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onla
rın göstereceği lüzum üzerine akaryakıt ikmali ya
pan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çer
çevesinde teslim edilir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları 
için muafen ithal olunan hampetrolden elde edilen 
ürünlerin ciheti askeriye ve Milli İstihbarat Teşkila
tına tahsis olunmayanlar yukarıdaki istisnadan fay
dalanamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hiz
metlerinin yürütülmesi için yurt dışından ithali zorun
lu bulunan savaş silah, araç, makine ve teçhizatı ile 
malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış alımları bu 
maddenin birinci fıkrasında yazılı vergi ve resimlere 
tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca dış memleketlerden satın-
aimacak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve mu
habere cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihaz
ların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların par
ça ve levazımatı 1978 mali yılı içinde gümrük vergi 
ve resimlerinden muaf olarak ithal olunur. 

BAŞKAN — 80 nçi maddeyi kabul edenler,. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Hesaplarında Kuruşlu İşlemler : 
Madde 81. — Devletin, mahkemelerce hükme 

bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere, her tür
lü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve te
diyesi ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Dev
let kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında 
tespit edilmiş miktar ve nispetler değişmemek şartıy
la, lira esası kabul edilerek elli kuruş ve daha aşağı 
kesirler atılır, elli kuruştan fazla kesirler liraya çıka
rılır. 

Vergi sorumlusu gerçek veya tüzelkişilerin, yapa
cakları ödemelerle ilgili olarak hesaplayacakları ver
gi toplamının elli kuruşa kadarki (elli kuruş dahil) 
lira kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çıkarı-
hr. 
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Pul yapıştırmak suretiyle yapılan tahsilat bu hük
mün dışında bırakılmıştır. 

Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gi
dermeye ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 81 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Katma Bütçeli İdareler : 
Madde 82. — Bu kanun hükümleri, kendi bütçe 

kanunlarında yer alan özel hükümler sakh kalmak 
kaydıyla katma bütçeli idareler hakkında da uygula
nır : 

BAŞKAN — 82 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yol Yenileme Giderleri ve İşletme Açıkları : 
Madde 83. — 1381 sayılı Kanunun ek 4 ncü mad

desinin (a) fıkrası ve 6623 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi gereğince Ulaştırma Bakanlığı bütçesine konul
ması gereken ödenekler 1978 mali yılında Maliye Ba
kanlığı bütçesinde yer ahr. 

BAŞKAN — 83 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mali Yılda Uygulanmayacak Kanun Hükümleri : 
Madde 84. — A) 
1. 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Mü

dafaa Kanununun 21 . 10 . 1960 tarih ve 107 sayılı 
Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası; 

2. 13 . 7 . 1956 tarihli 6802 sayılı Gider Vergi
si Kanununun 66 ncı maddesi ile bu maddeye yeni 
bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci mad
desi; 

Hükümleri 1978 Bütçe yılında, bu Kanuna bağh 
(A) işaretli cetvelin ilgili program, alîprogram, faali
yet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları da
hilinde uygulanır. 

B) 
1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve ve

saikin imha edilmesi hakkında 26 . 3 . 1956 tarihli 
ve 6696 sayılı Kanun, (Ancak, anılan Kanunla sayı
lan kurumlar kendilerine ait evrak ve vesaikin imha
sını bu kanun hükümlerine tabi olmaksızın hazırla
yacakları yönetmelikler esasları dairesinde yapabilir
ler.) 

2. Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, İstan
bul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani te
lefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu madde
ye ek 5 . 12 . 1928 tarihli 1366 sayılı 13 . 12 1934 
tarihli ve 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 tarihli ve 1569 
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sayılı; 16 . 4 . 1933 tarihli ve 2142 sayılı; 11 .6 .1933 
tarihli ve 2304 saydı kanunlar ile 3054 saydı Kanu
nun 7 nci, 3488 sayıh Kanunun 6 ncı ve 1 .5 .1930 
tarihli ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi; 

3. 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Hava 
Yolları Kanununun 12 . 6 . 1959 tarih ve 7359 sa
yılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; 

4. 1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanununun 
31, 32, 37,59 ve 92 nci maddeleri; 

5. 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi Si
gortaları Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla de
ğişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen 
tahvillere yatırılacak yedek akçeler için maddede ön
görülen % 40'hk limit; 

6. 7 . 3 . 1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Ka
nununun 5 . 4 . 1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Re
formu Kanununun 8 nci maddesi ile değişik 23 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının (b) bendi; 

7. 6327 sayılı Kanuna, 2 . 1 . 1961 tarih ve 202 
saydı Kanunla eklenen madde; 

Hükümleri 1978 Mali yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 84 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 85. — 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi 
Kuruluş Kanunundaki mali hükümler 28 . 2 . 1979 
tarihine kadar yürürlüktedir. 

BAŞKAN — 85 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 86. — 4951 sayılı Kanuna dayanılarak 
kurulmuş bulunan İşletmeler ve Yerel Yönetim Ba-
kanlddarına diğer bakanlık ve kuruluşlardan devredi
lecek hizmet ve ödenekler, bu Bakanlık ve kuruluş
ların kendi aralarında yapacakları protokollerle tes
pit edilir. 

Devredilecek hizmetlere ilişkin ödenekleri, İşletme
ler ve Yerel Yönetim Bakanlıkları bütçelerine, ilgili 
Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine aktarmaya 
ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Ba
kam yetkilidir. 

Hizmet devri nedeniyle, yapılacak protokollerle 
bu Bakanlıklara devredilmesi uygun görülen üniteler
de çalışan personel, kadro ve özlük hakları ile birlik
te anılan Bakanlıklara geçer. 

İşletmeler Bakanlığı ile Yerel Yönetim Bakanlığı
na devreden personele ilişkin kadro cetvelleri ve dü
zenlenen protokollerin birer örneği Sayıştay Başkan
lığı ile Maliye Bakanlığına gönderilir. 
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BAŞKAN — 86 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme : 
Madde 87. — Bu Kanun 1 . 3 . 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 87 nci maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 88. — Bu Kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cum

huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile 

ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — 88 nci maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
• Sayın üyeler; 

Sayın Veli Uyar tarafından bir önerge verilmiştir 
ve 88 nci madde ile ilgili muamele görmesi isten
miştir. 

VEUÎ UYAR (Yozgat) — Geri aldım Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar önergesini geri al
mıştır, onun için herhangi bir işlem yapılmamakta
dır. 

Bütçe Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bütçe Kanun tasarısının açık oylaması yapılacak

tır. Biraz evvel de arz etmiş olduğum gibi, bu ko
nuda Tüzüğümüze uygun şekilde verilmiş bir öner
ge vardır. Sayın üyelerin tek, tek ismi okunarak ayağa 
kalkmaları suretiyle ret veya kabul şeklinde oylarını 
açıklamaları yoluyla oylama yapılacaktır. 

Sayın üyeler; 
Bütçe Kanunu tasarısının maddelerinin oylanma

sı bitmiştir. Tümü üzerinde, İçtüzüğümüzün 74 ncü 
maddesi uyarınca ve Danışma Kurulu kararı gere
ğince gruplara Söz verilecektir. Grupların bu konu
da konuşma süreleri, Danışma Kurulu kararının 10 
ucu maddesine göre 45'er dakikadır. 

Bendeniz grupları adına söz isteyen sayın Sözcüle
ri sıra ile sunuyorum efendim : 

ICHP Grupu adına Sayın Recai Kocaman, AP 
Grupu adına Sayın Ömer Ucuza!, MBG adına Sa
yın Mucip Ataklı, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu adına Sayın Zeyyat Baykara. 

CHP Grupu adına Sayın Recai Kocaman; buyu
run efendim. 

CHP GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN (Art
vin) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değer
li üyeleri; 

1978 Mali Yılı Bütçe Kanun tasarısının tümü üze
rinde CHP Grupunun görüşlerini sunmak amacıyla 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

1978 Mali Yıîı Bütçe Kanun tasarısı, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 7 gün süren çok yoğun 
ve titiz çalışmaları içinde görüşülmüştür. 

Bu görüşmeler sıra'sında değerli görüş ve eleştiri
leriyle Bütçenin uygulanmasına ışık tutan sayın grup 
sözcülerine ve kişisel konuşma yapan sayın üyelere 
Grupum adına şükranlar sunarak sözlerime başlamak 
isterim. 

Bu Bütçe, her ne kadar önceki Hükümet tarafın
dan hazırlanıp, Yüce Meclislere sevkedilmriş ise de, 
Bütçe Karma Komisyonunda yapılan ayrıntılı çalış
malar sırasında bu tasan önemli değişikliklere tabi 
tutulmuş, hatta anayasal olanaklar içerisinde Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda da bir ölçüde değiş-
tirîîmiştir. Yapılan bu değişiklikler sonucunda Bütçe 
tasarısı bugün görev başında bulunan Hükümetin 
Programı doğrultusuna uygun bir içeriğe kavuşturul
muştur. 

Adalet Partisinin Sayın Grup Sözcüsü tarafından, 
müzakerelerin başlangıcı sırasında Bütçenin tümü üze
rinde yapılan konuşmada, 260 milyar tutarında olan 
Bütçenin % 1,7 oranında, 4 milyar 814 milyon lira
dan İbaret bir değişikliğe tabi tutulduğuna işaretle, 
Bütçe tasarısının kendi Hükümetlerinin damgasını ta
şımakta olduğu, bunun bir önceki Hükümetin mali ve 
ekonomik politikasının yeni Hükümetçe de beğenildi-
ği, tasvip olunduğu ve benimsendiği anlamına geldi
ğini İddia etmiştir. 

Bu konuşmaya, Maliye Bakanımızın verdiği cevap
ta da belirtildiği gibi, önceki Hükümetin sevkettiği 
Bütçede yapılan değişiklikler 4 milyar 814 milyon 
liradan ibaret olmayıp, bunun dört katına yakın bir 
miktara, 18 milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır. Ada
let Partisinin Sayın Sözcüsü, maddeler ve bölümler 
arasında yapılan değişiklikleri hiç dikkate almaksı
zın, Bütçenin son satırında yer alan toplam sayıya 
bakarak değerlendirme yapmıştır. 

Yapılan 'bu değişikliklerle gerek köylere, gerek 
kentlere daha çok hizmet götürülmesi amaçlanmıştır. 
Bu değişikliklerle Bütçe, daha sosyal bir karaktere 
kajvuşturuîmuştur. Bu cümleden olmak üzere, kamu 
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görevlilerine azrnisanamayacak miktarlara ulaşan 
olanaklar sağlanmış, ülkenin geri kalmış yörelerinde 
hizmet yapan kamu görevlilerinin çocuklarının tahsil 
masraflarını büyük ölçüde Devletin üstlenmesi öngö
rülmüş, deprem fonunun kendi içinde işlemesi gerçek-
leştirihniştir ve en önemlisi bu değişiklerle gerek bun
dan önceki yıllara ait bütçe yasalarında, gerekse eski 
Hükümet tarafından Yüce Meclislere sevkedilen 1978 
Bütçe tasarısında yeralan Anayasaya aykırı hüküm
ler ayıklanmış ve böylece bütçe yasaları yoluyla Ana
yasanın çiğnenmesi alışkanlıklarına son verilmiş bu
lunmaktadır. 

Bütün bu değişiklikler sonucunda 1978 Bütçesi, 
görev başındaki Ecevit Hükümetinin görüşlerini ve 
politikasını içeren belge niteliğine kavuşturulmuştur. 

Kısaca tekrar edelim : Anayasal ve yasal zorun
luluklar ve ekonomik gereksinmeler nedeniyle Hükü
metimiz, eski Hükümetin sevkettiği Bütçe tasarısını 
geri çekerek, yenisini hazırlayıp sunmaya olanak bu
lamadı; fakat mevcut Bütçeyi kendi siyasal ve eko
nomik felsefesine uygun biçime dönüştürmekten de 
geri kalmadı. 

Bu nedenledir ki, bu Bütçeyi biz savunuyoruz, 
biz uygulayacağız. Tek kelimeyle bizim Bütçemizdir 
bu Bütçe. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Yedi gündür Yüce Genel Kurulda yapılan görüş

meler bazı gerçekleri ortaya çıkarmıştır. Şimdi bunla
ra kısaca değinerek görüşlerimizi sunmaya çalışaca
ğım. 

İlk değineceğim konu, düşürülmüş Hükümetin ye
ni Hükümete devrettiği üîke koşullarına ilişkindir. 

Mensup oMuğum Partinin liderliğinde kurulan ye
ni Hükümet, İkinci Cephe Hükümetinden bir enkaz 
devraldığını ifade ve iddia etmektedir. Can güvenliği, 
asayiş, eğitim ve öğrenim özgürlüğü ihtiyacından; 
enflasyon, pahalılık, yokluk, karaborsa, kuyruklar 
g?bi ekonomik bunalım konularına; Kıbrıs, FIR hat
tı, Ege sorunu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve 
NATO ile ilişkiler, Amerika Birleşik Devletlerinin ül
kemize uygulamakta olduğu ambargo başta gelmek 
üzere tüm dış ilişkiler konularından, dış ticaret açığı 
ve döviz darboğazına ve kamu yönetimindeki savur
ganlık ve ulusu cephelere bölen mantığa dayalı kad-
roİ2ŞmE?ara kadar her konısda tam bir yıkıntı dev-
raldığmı ileri sürmektedir yeni Hükümet. 

Buna karşılık, eski Hükümette yer alan siyasal 
-partilerin liderlerinden sözcülerine tümü, ağız birliği 
yapmışeasına, kalkınma dinamiğine kavuşmuş, ma

mur, müreffeh, önemli sorunlarının pek çoğu çözüm
lenmiş ya da çözümlenme sürecine girmiş bir ülke 
devrettiklerini ileri sürmekte ve bu ölçüde başarılı 
bir Hükümetin, çok partili demokratik yaşama girdi
ğimiz günden bu yana hiç görülmeyen bir anayasal 
yolla, gensoru yoluyla niçin ve nasıl düşürüldüğünü 
bir türlü idrak edemeyen bir anlayış içinde görün
mektedirler. 

Gertsoru görüşmeleri sırasında mensup olduğum 
Partinin sözcüleri Millet Meclisinde açıkça dile ge
tirdi. Yeni Hükümetin Programının müzakerelerinde 
Partimizin ve Hükümetimizin sözcüleri anlattı. Hü
kümet üyeleri ve sözcüleri sırası geldikçe kamuoyuna 
açıkladı ve nihayet huzurunuzdaki Bütçenin ger^k 
Bütçe Karma Komisyonunda, gerekse bir haftadır 
Yüce Genel Kurulda yapılan görüşmelerinde; Hü
kümet üyeleri, Hükümet Partisi sözcüleri, Adalet Par
tisi dışındaki grupların sözcüleri ve şahısları adına 
söz alan değerli üyeler, bıkmadan, usanmadan, tüm 
ayrıntılara inerek açıklamaya çalıştı ki, Üçüncü Ece
vit Hükümeti Cumhuriyet dönemimizde eşi, emsali 
görülmemiş bir yıkıntı devralmıştır. 

Bütün bu açıklamalara rağmen, Adalet Partisi 
başta olmak üzere, muhalefete mensup bütün sözcü
ler ve yöneticiler, elinden oyuncağı alınan çocuklara 
özgü sinirlilik içinde, kalkınma dinamiğine ulaşmış 
bir ülkeden, ağır sanayii hamlelerinden, sorunları çö
zümleme sürecine girmiş, mükemmel yönetilmiş bir 
ülkeden bahsedip durmaktadırlar. 

İktidar mevkiini bir hizmet yeri bellemek yerine, 
bir ikbal ve kazanç makamı telakki eden ve bu inanç 
nedeniyle iktidardan ayrılmayı, düşmeyi ya da düşü
rülmeyi, icra görevinden denetim görevine geçme de
ğil; şahsı, ailesi ve dar bir çerçeveye inhisar eden 
parti içi iktidar kadrosu için bir çeşit ölüm sayanlara, 
en haklı ve doyurucu gerekçeler de getirilse, toplu
mun gerçeklerini anlatmanın olanaksızlığını bile bile 
aynı konuyu, çok kısa satırbaşları biçiminde bir kez 
de ben açıklamaya çalışacağım. 

Ne devralmıştır Hükümetimiz?.. Fikirlerinden, ka
naatlerinden ötürü 'birbirine saldıran, öldüren, yarala
yan, birbirine düşman iki kamp durumuna gelmiş bir 
gençlik devralmıştır Hükümetimiz. 

Kendisinden başka biçimde düşünenlere yaşama 
hakkı tanımayacak kadar fanatikleşmiş ve bu fana
tizmini okullarda öğrenim ve öğretim yapan öğren
cilerle öğretmenlere, duraklarda dolmuş ve otobüs 
bekleyen masum yurttaşlara, yasaların himayesinde 
yapılan toplantılara dinleyici olarak gelmiş kaiabalık-
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lara, evlere, işyerlerine, bürolara, lokallere bombalı, 
tabancalı, otomatik silahlı saldırılar yapacak ölçüle
re vardıran saldırganların kol gezdiği bir ülke devral
mıştır Hükümetimiz. 

Sabah saatlerinde okula gitmek üzere evden çıkan 
çocuğunun haberini, günün herhangi bir saatinde has
taneden mi, emniyet nezarethanesinden mi, ölülerin 
konulduğu yerlerden mi alacağı kuşkusu içinde titre
şen annelerin büyük çoğunluğu oluşturduğu bir .ülke 
devralmıştır Hükümetimiz. 

Bütün bu insanlık dışı saldırıları yaptıktan sonra 
elini kolunu sallayarak ya da arabasının gazına ba
sarak serbestçe uzaklaşabilen şerirlerle dolu sokaklar 
devralmıştır Hükümetimiz. 

Yanı'başında vukubulan silahlı saldırının failini 
yakalamak için davranmak nerede kaldı?.. Uzaklaşan 
suçlunun bindiği arabanın plaka numarasını dahi ha
tırlayamadığım ileri sürebilen, bıçaklı, tabancalı, so
palı, zincirli saldırganları müşfik himayesi altında 
tutup, saldırıya uğradığından bahisle önlem alınması 
İstemini ileri süren masumları nezarethaneye atan, 
'bunları ilkel toplumlarda bile görülmeyen işkencelere 
tabii tutan ve bu masumlar aleyhine tutanak düzen
leyip işlem yapma gafleti içinde bulunan, polis kıya
feti giydirilmiş, polis yetkisi verilmiş kişilerin de yer 
aldığı kolluk kuvvetleriyle asayişi sağlama özentisine 
giren zavallı İçişleri Bakanlarının aciz ve yeteneksiz 
yönetimini devraldı Hükümetimiz. 

Adam öldürme suçundan sanık ve gıyabi tutuklu 
şerirlerin Başbakanlar, Bakanlar tarafından resmi ma
kamlarda kabul edildiği, adam öldürmeye teşebbüs 
suçundan gıyabi tutuklu olduğu ve zabıta tarafından 
21 aydır aranır olduğu halde, adliyede avukatlık sta
jını yapan şerirlerin kol gezebildiği bir ülke ve yö
netim devraldı Hükümetimiz. 

İdeolojik nedenlerle adam öldürme eyleminde kul
lanıldığı yargı kararıyla sabit bulunan tabancaların 
sabJbi olan ve bunları cinayet suçunun faillerine ver
diği anlaşılan jandarma yüzbaşıları hakkında hiçbir 
yasal ve disiplin kovuşturması yapmayan ve de bu 
jandarma subayları eliyle «asayiş sağlarım» hayalleri 
içinde yüzen, ihmalkâr ve gafil bir yönetim devral
dı Hükümetimiz. 

İzinli gittiği sılasında silahlı ideolojik saldırı ya
pıp tutuklanan bir polis kıyafetli sokak eşkıyasını, 
kendi korumasında görevlendirmiş Başbakan Yardım
cısının 30 ay görev yaptığı bir ülkeyi devraldı Hükü
metimiz. 

Kalkınmış, sanayileşmiş ülkelerden, gelişme süre
cinde bulunanlara kadar, dünyanın bütün ülkelerinin 
daha önceki yıllarda ortaya çıkan petrol krizinin ne
den olduğu enflasyon baskısında kurtuîabildiği 1977 yı-
hda Cumhuriyet tarihinin en büyük enflasyon oranı
na neden olan sakat, savurgan, sorumluluktan uzak, 
'Sorunların üstüne gidip çözüm arama yerine, bunları 
mütemadiyen ertelemeye yönelik politikanın, daha 
doğru deyişle politikasızlığın sahibi olduğu halde, kal
kınmadan, dinamizmden bahsedebilen gayrı ciddi bir 
yönetim devraldı Hükümetimiz. 

Devraldığı döviz rezervlerini görülmemiş bir so
rumsuzluk içinde harcadıktan sonra, dövize çevrilebi
lir mevduat biçimindekiler başta gelmek üzere, kısa 
vadeli dış borçlanmalar yoluyla ülkeyi altından kal-
kılması çok güç bir duruma, zamanın Başbakanının 
deyişiyle «70 sente muhtaç» bir duruma düşürdüğü, 
aslında dar sınırlar içinde düzenlenmiş olan 1977 ka
mu yatırımlarını ancak % 65 oranında gerçekleştire
bildiği, tümüyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin malı 
oüan 98 önemli projeyi Eylül 1977 sonuna kadar an
cak % 28,1 oranında gerçekleştirebildiği, gerek ka
mu kesimindeki, gerek özel kesimdeki üretimin önemli 
ölçüde düşmesine sebebiyet verdiği, işsizliği tarih bo
yunca görülmemiş boyutlara yükselttiği, açık ve gizli 
işsizliği aktif nüfusun % 20'sine ulaştırdığı, gayri sa
fi milli hâsıla artışının 1966 yılından bu yana en dü
şük seviyede kalmasına neden olan yanlış ve sakat eko
nomik politikanın sahibi olduğu halde, kalkınmadan, 
dinamizmden bahsedebilen bir yönetim devraldı Hü
kümetimiz. 

Kâh bizzat kendi başkanlığındaki hükümetlerin 
görev yapması, kâh kendisi başta olmasa bile ekibi
nin ve görüşlerinin egemen olduğu hükümetlerin gö
rev yapmış bulunması nedeniyle son 13 yılımızın, en 
az 12 yıllık bölümüne damgasını vuran bir liderin, 
hem de kendisine «Barajlar Kralı» unvanının layık 
gören bir liderin ve hem de «Yetkili ve sorumlu Baş
bakan olarak Söylüyorum, filan tarihten itibaren ül
kede elektrik kısıntısı olmayacaktır.» diyebilen ve bu 
sözlerinin altını ısrarla 'çizdiren bir liderin elinde, 
korkunç boyutlara ulaşan enerji darboğazına sokul
muş bir ülke yönetimini devraldı Hükümetimiz. 

'Bir yıl önce, bugünlerde «Samimidir, denktir.» di
ye Yüce Kurulunuza sunulan Bütçesi, yapılan bunca 
zamlara rağmen 25 ila 30 milyar lira açık veren bir 
Maliye devraldı Hükümetimiz. 

Çok düşük oranlarda gerçekleşen yatırımlara rağ
men, bunların ödenecek istihkaklarından halen rnuac-



C. Senatosu B : 31 13 . 2 . 1978 O : 3 

cel durumda 14 milyar lirasını ödeyememiş bir ka
mu maliyesi devraldı Hükümetimiz. 

4,5 milyon ton buğdayın, büyük bölümü toprak 
altında olmak üzere satamayan ve çürümeye maruz 
bırakan, patates ve yaprak çay üriinünün büyük bö
lümünü çürüten düşüncesiz ve savruk bir yönetim dev
raldı Hükümetimiz. 

t ş ve çalışma barışı görülmemiş ölçülerde 'bozul
muş bir çalışma düzeni devraldı Hükümetimiz. 30 ay
lık görev döneminde 260 bin tane yeni memur kad
rosu İhdas ederek, bunları gerçek kamu hizmeti gerek
sinmelerini gidermek amacıyla değil, kendi partizanla
rına, komandolanna, akıncılarına, bıçaklı, tabancalı 
ya da sakallı militanlarına çalışmadan geçim sağla
mak amacıyla dolduran, işgalci, cep'heci, kamu göre
vi yerlerini parselleyici bir kamu yönetimi devraldı 
Hükümetimiz. 

Kısacası; kan devraldı, kardeş kavgası devraldı, 
görev yapamayan eğitim kurumları devraldı; can gü
venliğinden kuşkulu bir toplum devraldı, yokluklar, 
kuyruklar devraldı; karaborsacı, vurguncu ve kapkaç
çı ekonomik düzen devraldı; kardeşler, yeğenler, ya-
ranler, dostlar düzeni devraldı; milyarlarla ifade edi
len iç ve dış borçlar devraldı, tanzimat döneminde
kinden daha perişan iç ve dış ekonomik düzen ve 
Tanzimat döneminden daha onur kırıcı dış ilişkiler dü
zeni devraldı Hükümetimiz. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Bu tablonun karşısına geçip, «Kalkman ülke dev
rettik, sorunları çözümlenmekte olan ulus devrettik, 
dinamizm devrettik.» diyebilenlerin samimiyetini ve 
ciddiyetini yüksek takdirierinize bırakmakla yetini
yorum. Bu manzara karşısında «Enkaz devraldık» di
yenlerin eleştirilmesi değil, nazik ve yumuşak üslup
larından ötürü kutlanılması gerekir. Bakanlık bütçe
lerinden birinde kişisel konuşma yapan bir arkadaşı
mın kullandığı, «Ülke düşman işgalinden kurtarılmış 
gübidir.» deyimini ve sözler karşısında muhalefete 
mensup bazı arkadaşların gösterdiği reaksiyonu anım
sayarak hayret ediyorum ve «Acaba ülkemiz düşman 
işgalinden kurtarılmış olsaydı, daha ağır yıkıntılarla 
mı karşılaşırdık?» diye düşünmekten kendimi alamı
yorum. 

KÂMRAN İNAN (Bitils) — Biraz insaf-yahu. 
CHP GÜRÜFU ADINA RECAİ KOCAMAN (De

vamla) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Yönetimini devraldığımız ülkenin içinde bulun

duğu koşullan, kısa satırbaşları biçiminde de olsa 

dile g&tirmemin amacının, yönetim dönemimizde uğ
rayacak olduğumuz başarısızlıklara peşin mazaret ara
ma düşüncesi olmadığına emin olmanızı isterim. Bu 
koşulları yalnız ve sadece bir durum değerködirme'si 
yapmak ve «Kalkınan ülkenin dinamizmini devret
tik.» aldatmacalarını cevapsız bırakmamak amacıyla 
ifade ettim. Grupumuz inanmaktadır ki, Ecevit Hü
kümeti, ulusumuzun sahip bulunduğu sağduyu ve da
yanışma gücüne dayanarak, ülkemizin sahip bulun
duğu kaynakları ve olanakları akılcı ve gerçekçi bîr 
yaklaşımla kullanıp harekete geçirerek, ciddi ve so
rumluluk duygusuna sahip yöntemlerle yukarıda bir 
bölümünü sunmaya çalıştığım güçlükleri yenmesini ve 
bütün bu sorunların üstesinden gelmesini bilecektir. 

Değerli senatörler, Sayın Başkan; 
Gecenin gecikmiş bu saatinde, hepimizin yorgun 

durumunu da gözönüne alarak, hazırladığım metnin, 
zamanım olmasına rağmen büyük bölümlerini atlıyo
rum; ama şallısını ve Grupumun eğilimleri, açısından 
önem verdiğim bazı bölümlerini sunmadan da geçe
miyorum. 

Sayın 'Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Muhalefet liderlerinin ve sözcülerinin, iktidardan 
düşürüldükleri günden beri gensoru oylaması sonuç
larına ve kurulan yeni Hükümetin oluşumuna karşı 
tevcih ettikleri Anayasaya aykırı, mantığa ters ve se
viyesiz eleştirilere, eleştiri ne kelime saldırılara da 
kısaca değinmek isterim. 

Ülkenin içinde bulunduğu dayanılmaz ağırlıktaki 
koşuîlar karşısında, parti taassubu zincirlerinden ken
dilerini arındıran 11 değerli milletvekili, partilerinden 
istifa ederek bağımsız duruma gelmişlerdir. Bu dav
ranışlarına hangi inanç ve düşüncenin egemen oldu
ğunu, birkaç ğün evvel bu 11 değerli arkadaştan biri, 
Bakanlığının Bütçesini savunurken dile getirdi. Tekra
ra gerek görmüyorum. Bu arkadaşların davranışları, 
militan düşüncelere sahip partililer arasında eîbette-
ki katı biçimde değerlendirilecektir. Bugünkü İktida
rın yandaşı olanlarda memnuniyet ve hayranlık duy
guları uyandıracak ve bu kişilere birer kahraman gö
züyle 'bakılacaktır. 

Bugünün muhalefetini oluşturan partilere yandaş 
oîanîarda İse, aksine duygular uyandıracak ve her fır
satta ifade edildiği gibi, bu kişilere hain gözüyle ba
kılacaktır; ama dikkat buyuruîur'sa, bu katı değerlen
dirmelerin her iki siyasal görüşün militan kadrosuna 
mensup olanların düşünceleri olduğunu belirttim. 
Bunlar dışında kalan büyük çoğunluğun düşünce eği-
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lim ve değerlendirmeleriiîin hangi yönde olduğunu 
lütfedip olanaklarınız oranında araştırın, görün ne so
nuç alacağınızı. 

Bu 11 milletvekilinin davranışları hakkında taraf
sız değerlendirmelere nüfuz edebilmek için fazla uzak
lara gitmenize de gerek yok. Oturduğunuz apartma
nın komşularına, kapıcısına; hatta evinizdeki saygıde
ğer eşlerinize sorup danışın; alacağınız sonuca da lüt
fen saygı duyun. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir tür davranışın sahipleri, hareketlerinin etkisi 

henüz devam etmekteyken; bazı düşünce sahipleri 
tarafından kaihranıan telâkki edilir, bazı düşünce sa
hipleri tarafından da hain telâkki edilir. Herhangi 
bir benzetme amacı besîemeksilzin, sırf bir örnek sun
muş o!mak için tarihimize malolmuş bir olayı anım 
satmak isterim. 

Atatürk ve arkadaşlarının Anadolu'da başlattığı 
Ulusal Kurtuluş Hareketi, aynı anda görev başında 
olan iki ayn hükümet yetkilileri ve taraftarlarınca, 
iki ayrı biçimde değerlendirilmişti. İstanbul'da görev 
yaptığı iddiasıyla oturmakta olan padişah ve onun 
emrindeki Damat Ferit Hükümeti nazarında Musta
fa Kemal Paşa ve arkadaşları ha'in idi, şaki idi, hatta 
katledilmeleri ferman edilmiş idi. 

Aynı anlarda, Ankara'da görev yapan Ulusal Kur
tuluş Hükümeti mensupları ve onların ülkenin dört 
bir yanında bulunan taraftarları nazanndaysa, Mus
tafa Kemal Paşa ve arkadaşları kahraman idi, kur
tarıcı idi.ve bu ikinciler nazarında asıl hain İstanbul' 
daki görevliler idi. 

Bu karşılıklı hainlik, kahramanlık iddiaları aylar, 
yıllar boyunca devam etti durdu. Gerçek değerlendir
meyi, şaşmaz hükmü tarih verdi. Bu 11 arkadaşımı
zın demarşını da önyargı sahibi kafalarla gerçek de
ğerlendirmeye tabi tutmamız mümkün değildir, ger
çek hükmü tarih verecektir. 

Ben diyorum ki, biz diyoruz ki; bunlar ulusun 
ve ülkenin içinde bulunduğu görülmemiş boyutlara 
varan bunalımdan kurtulması için kendilerini feda 
edercesine ortaya çıkan kahramanlardır. Bir bölüm 
arkadaşımız da diyor ki, «Bunlar haindir». Ortada 
bir gerçek var; bu 11 arkadaş bizim düşüncelerimi
zin haklı ve doğru olduğu kanısıyla sözkonusu hare
keti yapmışlardır. Sonuçta İkinci Cephe Hükümeti 
düşürülmüş ve şu anda görev başında bulunan Hü
kümet vücut bulmuştur. Muhalefet bunlar hakkında 
hangi sevimsiz sıfatı kullanırsa kullansın, gerçek ger

çektir ve oluşan bu gerçeği; küfürler, seviyesiz hitap
lar ortadan kaldıramaz. Bırakın değerlendirmeyi ta
rih yapsın. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bütçesinin görüşmelerini bitirdiğimiz Üçüncü 

Ecevit Hükümeti, görüşümüze göre; ulusun, ülke
nin, Cumhuriyetin ve rejimin son ümidi olan Hükü
mettir. Bu Hükümet başarılı olmaya mecburdur. Bu 
Hükümette görev alan bankadan, en alt düzeydeki 
kamu görevlisine kadar herkes bu gerçeği idrak et
miş olmalıdır. Bu Hükümet, ülkede asayişi ve can 
güvenliğini sağlamaya, iç ve dış ekonomik ilişkilerin 
içinde bulunduğu darboğazı aşmaya, dış politika iliş
kilerimizi ve savunma ihtiyaçlarımızı bugünkü tıka
nıklıktan kurtarmaya mecburdur. Grupumuzu, bu 
mecburiyeti idrak etmiş olmanın bilinci içinde, Üçün
cü Ecevit Hükümetinin ülkeyi bunalımlardan kurtar
ma konularındaki başarısına yardımcı olmayı görev 
bilecektir. 

Bu inanç ve bilinç içinde, 1978 mali yılı Bütçe
sine grupumuz olumlu oy verecektir. 

1978 yılı bütçesinin ülkemize ve ulusumuza uğur
lu ve hayırlı olması dileğimizdir. 

Sözlerime burada son veriyorum. Beni dinlediği
niz için teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP, Cum
hurbaşkanınca S. Ü. ve Milli Birlik Grupu sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kocaman. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ucuza!, buyu

runuz efendim. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişe

hir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Adalet Partisi Cumhuriyet. Senatosu Grupu ola

rak 1978 mali yılı Bütçe tasarısının tümü ve bölüm
leri üzerinde grupumuz adına söz alan değerli söz
cülerimiz görüş, tenkit ve temennilerini belirtmişler
dir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda yapılmak
ta olan 1978 bütçe kanun tasarısı ile ilgili müzakere
lerin sonuna yaklaştığımız şu anda, Adalet Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grupu olarak bu bütçenin tü
mü, bütçeyi uygulamakla görevli Hükümet ve bir 
kısım üyelerinin müzakereler sırasında tutum, davra
nış ve beyanları hakkında görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Sayın senatörler; 
7 gün 7 gece devam eden müzakereler esnasında, 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu bütçe ta
sarısının tümü ve bölümleri üzerinde son derece cid
di ve kanunun ehemmiyeti ölçüsünde seviyeli bir tu-



C. Senatosu B : 31 13 . 2 . 1978 O : 3 

tum ve davranış içinde hareketle kısıtlanan zamana 
rağmen, bütçenin yetiştirilmesine gayret sarf etmiş
tir. Grupumuz bu samimi ve seviyeli muhalefet anla
yışı, maalesef iktidar olmanın gerektirdiği ölçü ve 
davranışlara hazırlanmamış CHP ve onun bir kısım 
bakanlarınca da anlaşılamamış olduğunu müşahade 
ettik. Müzakereler zaman zaman tatsız ve seviyesiz 
bir hale getirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu huzurunda bir Hükümet 
üyesi olmanın bilincinden ve nezaketinden yoksun 
olmayı görmek, bizim için hem üzüntü kaynağı ol
muş, hem de bütçenin başında yaptığımız konuşma 
sırasında ileri sürdüğümüz üzere, teşhis ve tespitte 
yanılmadığımızı bir defa daha görmüş olduk. Yasa
ma meclisleri huzuruna gelen Hükümet üyelerinin 
görevi, yaptıkları ve yapacakları hizmetleri asgari ne
zaket ölçüleri içinde izah etmek ve hesap vermektir. 
Bu ölçüleri aşarak, bulunduğu yeri ve mevkii unu
tarak, bir tutum ve davranışın sonu, sahiplerine hiç 
bir şey kazandırmaz; aksine parlamenter demokrasi
ye çok şey kaybettirir. 

Değerli senatörler; 
Bu üzüntülerimize sebep olan bakanların kimler 

olduğunu hatırlayacağınız için, teker teker isimleri 
üzerinde durmayacağız. Ancak; Gümrük ve Tekel 
Bakanı Mataracı'nm beyanlarını, tutum ve davranış
lardan ayrı olarak ele alıp, görüşmek ve açıklamakta 
milli irade yönünden yarar görüyoruz. 

Bakınız ne diyor Mataracı: «Alt kademede 10 
yıl afyon yutarcasuıa mücadele ederken hiç bir şeyi 
görmedim. Seçilip buraya" gelince çok acı tablo
larla karşılaştım.» diyor. 

Bu sözlerin bir tek kelimesinde samimiyetten eser 
bulmak mümkün mü? Afyon yutarcasma geçirdiği 
10 yılın, en az 10 ayım AP İl Başkam olarak Anka
ra'da ve bu Meclisin kulislerinde geçirmiştir. Bah
settiği çok acı tablolardan en az biri ile karşılaşma
sı gerekirdi. İlave ediyor Mataracı, «Memleketi bü
yük bir uçurumun kenarma getirmiş olan büyük 
bir siyasi partinin mensubu olmaktan utanç duyuyor
dum.» Bu sözleri Bakan Mataracı Rizeli AP li va
tandaşlara söyleyerek mi geldi bu Meclise desek; 
Rizeli vatandaşa, bühtan olur. Rizeli vatandaşa bu 
sözlerin tam tersini söylediğim, yine Bakan Mata
racı şu sözü ile «İnanç ve ideallerimizde hiç bir za
man acemiliğimiz yoktur.» diyerek itiraf ediyor, iddia 
ediyor. Acemi olmadığına göre, afyon yutmamış ol
duğunu da kendisi ispatlıyor. Böylece birinci iddia
sıyla tam tezat halindedir. 

1 Gelelim; «Adalet Partisi mensubu olmaktan utanç 
duyuyordum.» iddiasına. Sormazlar mı adama, mem
leketi büyük bir uçurumun kenarma getiren Adalet 
Partisinin, bu uçurumun kenarına getirilişinde par
tinin sen neresinde idin? Bir ilin il başkam olacak
sın ve geliş varsa, senin hiç kusurun olmayacak öy
le mi Mataracı? Yine sormazlar mı, 10 yıl ayılma
dan mücadele ederken, hep afyon yutarcasuıa hayat 
süren kişi nasıl milletvekili olur?. Bu çelişkili ve 
gayri samimi sözün sahibi kişi, şimdi nasıl Bakanlık 
yapacak? 

Kullanılan silahın, sahibini böylesine geri tepe
rek mahfettiğine Türk siyasi tarihinde ilk defa şahit 
oluyoruz. İlk konuşmamızda da arz etmiştik; «Bu 
Hükümetin kuruluşu şeriklerine hayır getirmeyecek.» 
diye. Bir koltuk uğruna büyük davayı terk etmek 
insanın başına neler getiriyor, insana neler söyleti
yor ve insana neler kaybettiriyor? Bu ilahi adale
tin tecellisi değil de, nedir sevgili arkadaşlarım? 

Sayın senatörler; 
Bir yıl önce, 12 Şubat 1977 günü bu kürsüde 

Cumhuriyet Haîk Partisi Sözcüsü, 1977 yılı Bütçe
sinin yine böyle son sözünü konuşurken sizlere şöy
le sesleniyordu: «Rakamları kanla yazılmış bu büt
çe görüşmelerine katılmamız sadece Anayasaya ve 
demokrasiye bağlılığımızın saygınlığından ileri gel-

1 inektedir. Adı cinayetlere karışmış bir Hükümete, 
başında tüy bitmemiş yetim vergisinden oluşan 225 
milyarlık bir bütçe harcama yetkisi verilmesini, par
lamenter olma sorumsuzluğumuzla bağdaştıraınıyo-
ruz.» diyor ve bu iddiasını kuvvetlendirmek için şöy
le ilave ediyor. «Anarşiyi önlemek için Hükümet 
kuruyoruz denmişti. Aksine anarşi yurt çapında yay
gınlaşmış, şiddetlenmiştir. 22 ayda 132 ölü var.» 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün, 365 gün 

önce bu kürsüde ortaya koyduğu mantıkla bugünkü 
Cumhuriyet Halk Partisinin üçüncü solcu hüküme
tinin durumunu ele alırsak biz bu Bütçeyi uygula
yacak 37 günlük Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına 
neler söylememiz gerekir. Bunu sizlerin takdirine 
bırakıyorum. 22 ayda 132 ölüm hadisesi bizim için 

I ölüm sayısı bir de olsa büyük elem kaynağıdır. Ne 
var ki, maruz kaldığımız haksız ve mesnetsiz itham 

I ve iftiranın muhasebesini yapmadan geçemeyeceğiz. 
22 ayda 132 ölümlü dönemin Hükümet Bütçesinin 

I rakamları kanla yazılmış, adı cinayetlere karışmış, 
| itham ve iftirasını yapanlara soruyoruz; 37 günlük 
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Hükümet döneminizde maalesef öHi sayısı 80'dir bu
gün. Bütçe rakamları nasıl kanla yazılmış? Hükü
metimizin adı nasıl cinayetlere karışmıştır? Muha
lefetteki tutum ve davranışınızla ve muhalefetteki 
mantığınızla bunun cevabmı sizden bekliyoruz. Ce
vabınız geçen yılkı itham ve iddianız gibi ise, bugün 
Hükümetinizi de aynı mantıkla, aynı görüşle gelip 
buradan Anayasaya ve demokrasiye olan saygınlığı
nızı da hatırlayarak, sorguya çekmeniz gerekirdi. 
«Hayır 80 kişinin ölümü ile hükümetimizin alakası 
yok, hükümetimiz cinayete karışmadı» derseniz; o 
halde, kendinize gelince inkarcı, başkasına gelin
ce... Size bizim söyleyeceğimiz var; o halde, siz ifti
racısınız, siz müfterisiniz. 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü konuş

masına devamla şöyle demişti: «Türkiye son iki yıl
da asayişsizlik, güvensizlik, mal ve can derdine 
düşmüş insanlar ülkesi haline getirilmiştir. Bugün 
herkes kimin nerede, ne zaman, kimin bir serseri 
kurşuna hedef olacağı kuşkusu içerisindedir. Halk 
arasında Hükümetin Devletin olup olmadığı tartışı
lır hale gelmitşir. Her vatandaş kendi başının çare
sine, kendisi bakmak zorunda kalmıştır. Millet 
güçlü hükümet istiyor, suçlu hükümetten kurtul
mak istiyor.» diyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün tarif ettiği 
bir yıl önceki ortam ile 37 günlük dönemlerindeki 
ortamı karşılaştırıp, soruyoruz; saydıkları ve tarif 
ettikleri insan ülkesiyle bugünkü ülke arasında du
rum birkaç misli daha kötüleştiğine göre, Cumhu
riyet Halk Partili Hükümetin halk arasında tartış
ması nasıldır? 

Millet şimdi güçlü hükümet istemekten vaz mı 
geçti, suçlu hükümetten kurtulmak mı istiyor? Üçün
cü solcu Ecevit Hükümeti de 12 ortağı ile yaptığı 
ortak bildirisinde şu taahhütte bulundu: «Türk genç
lerini kurşunlanmaktan, ana ve babaları evlatlarının 
can güvenliği ile ilgili kaygılardan kurtarmayı Hükü
metinin başta gelen bir görevi...» olduğunu ilan etti 
ve Hükümet Programına da aldı. Bu taahhütün sa
hipleri bu bildirileri ile başta Sayın Devlet Başka
nımız olmak üzere, kendilerine ümit bağlayan her
kesi memnun etmişti; ama geçen 37 günün içinde 
meydana gelen çeşitli anarşik olaylar, ümit kırıcı 
neticelere ulaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Önlem, önlem, önlem...» diye 37 gündür Hü

kümetten bir ses geliyor. Vatandaş soruyor ne ol
duğunu, nerede bulunduğunu, ne işe yaradığım... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sizin yap
tıklarınızı tamir etmeye çalışıyoruz. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ben de merak edip 37 gündür araştırdım. 
Nihayet, Ferit Develioğlu'nun hazırladığı Türk Dil 
Kurumunun neşretiği lügat kitabının 1261 nci say
fasının 11 nci satırında buldum; «Önlem» tedbir-
miş. Tedbiri Iügatta bulduk; ama müdebbir nerede? 
«Önlem» lâfı ile anarşinin önlenmediğini, önlene
meyeceğini bilmek gerekir. Cevap bekliyoruz. Cum
huriyet Halk Partisinden ve onun Hükümetinin Baş
ından. Çünkü, bir yıl önce bugün bu kürsüden bize 
şöyle sesleniyordunuz: «22 ayda 132 siyasi cinayet. 
Devlet arabasının lastikleri patlamış, rotu çıkmış, 
yuvarlanmak üzeredir. Her gün birkaç gencin mezarı 
kazılıyor. Parlamento nereye götürüldüğümüzün he
sabını sormakta daha çok gecikirse, bu çatının al
tında kendisi de kalacaktır.» diyor. 

Adalet Partisi olarak şimdi biz sesleniyoruz, sizin 
mantığınızla; 37 günde 80 siyasi cinayet işlendi, Dev
let arabasının lastikleri ne halde, rotu ne halde, yu
varlanma durumu nasıl? Her gün birçok gencin me
zan kazılmaya devam ediyor devrinizde. Neden bü
tün gövdenizle ayağa kalkıp, hesap sormuyorsunuz 
Hükümetinizden? İtham ettiğiniz dönemde, hesabı
nıza göre ayda altı genç ölmüştü. Sesinizin çıkma
dığı, dut yemiş bülbüle döndüğünüz döneminizin bir 
ayında öldürülen genç sayısı altı değil, maalesef 
67'dir. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Kurdu
ğunuz cinayet fabrikalarının ürünü o. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Konuşmak kolay, itham etmek kolay, he
sap sormak kolay, tahrik etmek de kolay. Bu al
çakça işlenen cinayetlere çare bulmak ve önlem al
mak nasıl? Susmayın, söyleyin; dün kendisini gayri 
mesul sayanlar, ortalığı bu zalim olayları basamak 
yaparak toz duman edenler size sesleniyorum; Cum
huriyet Haîk Partisinin sözcüleri, yetkilileri size ses
leniyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bir yıl 
önce yarınların ne getireceğinden habersiz, bir yıl 
sonra nerede bulunacağmm hesabım yapmamış ola
cak ki, nişangâhsız atışma devamla şöyle diyor; «Bu 
Hükümete güvenoyu verenler veya bunca cinayetten 
sonra görevlerini devam ettirenler de en az tetik çe
kenler kadar suçlu olacaklardır.» 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Tetik bi
zim elimizde değil. 
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AP GRÜPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Cumhuriyet Halk Partililere soruyoruz; 
bugün de aynı görüş ve kanaatımzda ısrarlı mısınız? 
(CHP sıralarından «evet» sesleri) Yani, Hükümetinize 
güvenoyu verenler, bunca cinayetten sonra görevle
rini devam ettirenler, 80 gence tetik çekenler kadar 
suçlu mudur? Tetik çekme sayısı ayda 10 mislini 
geçtiğine göre, suçluluk derecesinde de tırmanma var 
mı? Cevap bekliyoruz. 

İktidardayız diye övünmenin yanında sorumluluk 
da vardu-. Hatırlatıyor ve yine sözünüzle soruyoruz: 
çıkarda iktidar, sorumlulukta muhalefetteymiş gibi 
kaçmak yok. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamızı, hep Cumhuriyet Halk Partisinin 

bir önce bu kürsüden seslenen sesi ve sözünü mes
net ederek sürdüyoruz diye bizi yadırgamayınız. Bu 
hareketlerimizle henı Cumhuriyet Halk Partisini daha 
iyi tanıma imkanına kavuşturalım, hem de Cumhuri
yet Halk Partisine ektiklerini biçtirelim diyoruz; Bü
yük lokma yesin, büyük laf söylemesin istiyoruz. 

Bakınız Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü bizim 
Hükümet dönemimiz için ne diyor. «Vurulan belli 
vuran belli değil; ölen belli, öldüren belli değil» 
Şimdi aynı soruyu biz de kendilerine yöneltelim ve 
soralım bugünkü durum nasıl? Öldürülenler belii mi? 
(CHP sıralarından «Belli» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; çok rica ediyorum 
müdahale etmeyiniz. 

AP GRUPU ABINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Aynı sözcü sözde yakınmasına devamla; 
«Cumhuriyet Halk Partisi kara haber korkusundan 
uyuyamayan dertli anaların babalann can güvenli
ğinden, öğretim özgürlüğünden yoksun bırakılan 
gençlerin, piyasa istikrarsızlığından yakınan esnafın, 
sanatkârın, namuslu memurun, Atatürkçü öğretme
nin savunucusudur.» diyor. Bu hakların savunuculu
ğunu ilan eden ve üstlenen Cumhuriyet Halk Parti
sine sesleniyor ve sözlerine sahip çıkmanın zamanı 
geldi ve 37 gün de geçti neler yaptınız? Dertli ana 
babaları kara haber korkusundan kurtardınız mı? 
Gençleri can güvenliğine, öğrenim özgürlüğüne kavuş
turdunuz mu? İstikrarsızlıktan yakman esnaf ve sa
natkârı yakınmaktan kurtardınız mı? Geçen 37 gün
lük Hükümet tutumunuza bakarak biz söyleyelim si
ze; siz ne hak savunabilirsiniz, ne de bir iş yaparsınız. 
Siz, deminden beri arza çalıştığım sözleriniz ve tutu
munuzla yapmayı değil, yıkmayı iyi yaparsınız. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Yakında göreceksi
niz* 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Saym senatörler; 

Cumhuriyet Halk Partisinin bir de Millet Mecli
sinde Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptığı konuş
maya bakalım; Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri it
hamda yarış halindeler. Bizim Hükümet dönemimizi 
hedef ittihaz ederek şöyle diyorlar: «Bu Hükümet dö
neminde artık günlük hale gelen banka soygunlarına, 
otobüs, otomobil, tren, Tekel depolan, maaş dağıtım 
sırasında Devlet daireleri, benzin istasyonları, fabrika 
soygunları da cinayetlere eklenmiştir. Bu gidişe dur 
demek için hiçbir çıkar düşünmeden, vatan ve Millet 
tutkusu ile hareket etmenin onurlu ve soylu tavnnı 
ortaya koyanlar, bu Hükümet gitmelidir diyenleri, ta
rih ancak demokrasi adına kutlayacaktır. Bu Hükü
met başımızda bir gün daha kalmamalıdır.» 

O Hükümet gideli tam 37 gün oldu. Değişen ne? 
Hükümetin gitmesine mesnet yapılan olaylar durdu 
mu Hayır. Aksine kendi tabirleriyle söyleyelim; daha 
da olaylar «doruğa» ulaştı. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Kına yakın. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — 31 Ocak 1978 günü, 25 gün içinde anarşinin 
blançosu şöyle: Bombalı saldırı 307, yaralı 455, ölü 
68, 

Şimdi soruyoruz; bu gidişle «dur» demek için hiç
bir çıkar düşünmeden vatan ve Millet tutkusu ile ha
reket eden onurlu ve soylu tavrını ortaya koyarak, 
Hükümet gitsin diye tarihin demokrasi adına kutla
dığı kişilere; bu getirdiğiniz Hükümet döneminin tır
manarak doruğa ulaşmış anarşi blançosu karşısında 
ne düşünüyorsunuz? Şimdi hangi onurlu ve soylu ha
rekete teşebbüs edeceksiniz? Cevap bekliyoruz, cevap 
beklemek hakkımızdır. Siz cevap vermiyorsanız, ge
tirdiğiniz Hükümet cevap vermelidir. 

Sözcü, «Bizim acelemiz var arkadaşlar» diyor. «Bu 
görüşmeler yapılırken acelemiz var. Çünkü, bu ak
şam kimin kapısını çalınacağını ve kimin bu kapıyı 
açıp silahının şarjörlerini boşaltacağım bilemiyoruz. 
Türkiye'mizi cinayetler ve sabotajlar ülkesi olmaktan, 
iç savaş şartlan altında yaşamaktan kurtarmak için 
acelemiz var. Bu Hükümet, milattan öncesinde bile 
hükümetlerin başlıca görevi olan can güvenliği göre
vini yerine getirmemiştir.» diyen Cumhuriyet Halk 
Partili Sözcü; sana Adalet Partisinin tavsiyesi; bu 
başıbozuk konuşmanız yerine, başınızı alın ellerinizin 
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arasına, sıkıştırınız; 37 günlük Hükümet döneminiz
deki olayları hatırlayıp, ondan sonra ne yapacağınızı 
bana söyletmeyin. 

Şimdi bizim acelemiz var. Söyle nasılsın, ne hal
desin? Söylemek kolay, tenkit etmek kolay, itham 
etmek kolay. Şimdi yukarıda arz ettiğimiz sözlerle 
kendinizi, taraftarlarınızı, Milletimizi kandırıp saptır
dıklarınızı aldattınız ve Hükümete geldiniz. Soruyo
ruz hem de, acele cevap bekliyoruz; akşamları kapı
lar çalınıp, açana şarjörler boşaltılmıyor mu? 

Türkiye'mizi cinayetler ve sabotajlar ülkesi olmak
tan, iç savaş şartlan altında yaşamaktan kurtardınız 
mı? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Koltu-
ğunuzun altında beslediğiniz eşkiyaîar yapıyor. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — İftihar et. 
'BAŞKAN — Sayın üyeler; müdahale etmeyin 

efendim, çok istirham ediyorum. Sayın Nalbantoğhı 
müsaade edin efendim. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Acele cevap veriniz. Hükümetiniz milattan ön
ceki hükümetler kadar can güvenliği sağlamada ba-
şanlı oldu mu? 

HİLMİ NALBANTOĞLÜ (Erzurum) — Koltu
ğunuzun altında besledikleriniz yapıyor. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, rica ediyorum 
efendim, müsaade edin. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Hükümetinizin başı o gün, «20 dakikada bir 
insan ölüyor, iki saatte kaç insan ölecektir?» diye 
konuşuyordu. Şimdi de saatte kaç kişi ölüyor, diye 
düşünüp hesap yapabiliyorlar mı? 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Suç üstü yaka
lanmak telaşına düştünüz. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin sayın 
üyeler, çok istirham ediyorum. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Sevgili arkadaşlarım; 

Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin ve onun Hü
kümetinin durumuna, dilerim Allah başka kimseleri 
düşürmesin. (CHP sıralarından «Yok yahu» sesleri.) 

Bu kahramanların, bir ay ötede kalan muhalefet 
dönemine, pozlarına, edalanna, tavırlanna, palavrala-
nna bakın; bir de o tavnn, edanın, pozlann ve palav
ra sahiplerinin bugün ne hale düştüğüne bakın. İn
san cidden hem onların sonucuna, hem de aczin, be
ceriksizliğin ve şaşkınlığın içindeki sahte kahramanla
rın durumuna ister istemez açıyor. 

Evet, Hükümet olmanın mesuliyeti var. Tabii Hü
kümet Başkanı olarak söyledikleri sözlerin de mesu
liyeti vardır. Dertli anaların göz yaşlarını dindirmek 
için yola çıkanların, şimdi sözleri ve taahhütleri isti
kametinde yaptıklan işlere bakıyorlar; vatandaş 37 
gündür tırmanan Hükümetin «önlem» sözüyle anar
şist olaylar durmamış diyor. Yani, başanya ulaşan, 
iddialı olan, taahhütte bulunan Hükümet değü, maa
lesef anarşik olaylar, 

Değerli arkadaşlarım; 
Büyük iddia ve ithamlarla yola çıkan ve Hükümet 

olanlar, şimdi mazeret aramak ve üç aylık bir za
man istemenin yanında, tüm Milleti de işbirliğine ça
ğırmakta. Bu Hükümetin ne mazeret aramaya hakkı 
var, ne de üç aylık zaman istemeye, İki saatlik bir za
manı kendisinden önceki Hükümete vermenin sakınca* 
h olduğunu iddia etmişti. İki saatlik zamanı başka
sına tanımayan kişilerin, kendileri Hükümet olunca 
şimdi istediği zaman ne iki, ne 12 saat, tam üç ay; 
yani 90 gün, 2 160 saat Başkasına gelince iki saatte 
kaç kişinin daha ölebileceği endişesini yaratacak, ken-
deniz gelince iki yerine 2 160 saatlik zaman isteyecek
siniz. Aynı mantıkla biz soruyoruz; 2 160 saatlik za
man ve bugünkü şartlar içinde kaç yüz vatandaş öl-
dürülecektr? 

Bu Hükümet kendi itham ve iddialarıyla karşı kar
şıyadır. Anarşik olayları önlemeden önce, geçmişteki 
iddia ve ithamlarını çözmenin önlemlerini almadıkça, 
memleket her gün çeşitli yerlerde kana boyanan ve ca
na kıyan anarşiden kurtulamaz. Olayların geldiği se
viyede eski Hükümet dönemi aranır hale gelmiş, dert
li analann kara haber korkusundan uykulan tama
men kaçmıştır. 

Hele bütün Milletin bu yolda elbirliği yapması ta
lebinin bu Hükümetten gelmesi, doğrusu tarafımız
dan yadırganmışhr. «Neden?» derlerse, bu yolda da 
mazideki izleri ve işledikleri çirkin de ondan. Şayet, 
giderek her türlü taahhütlerini, itham ve iddialannı 
unutarak, Hükümet benden önce de vardı diye bir ma
zerete daha sarılmaya kalkarsa, o zaman yine sorar
lar bunları; göre göre, bile bile ve bu olayları istis
mar ede ede Hükümete gelmeye yol hazırladınız. Bu 
ne mazeret olur, ne de gerçeklere uyar. Bütçenin ilk 
görüşme günü ortaya koyduğumuz teşhis ve tedbirle
ri benimsemedikleri ve önlem olarak kabul etme
dikleri takdirde hem kendilerini, hem taraftarlarım, 
hem de Milletimizi sıkıntıya sokar ve hüsrana uğra-' 
tırlaft 

MUKBİL ABAY (Konya) — 27 yıhn pisliği, 37 
günde temizlenmez, 
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BAŞKAN — Sayın Abay, müsaade buyurun efen
dimi 

AP GRUFU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

Müazekereler sırasında konuşan Hükümet üyele
rinin konuşmaları, anarşi konusunda olduğu gibi, ma
li, ekonomik ve sosyal sahalarda da bizi tatmin et
memiştir. Bütçeyi uygulamakla görevli kişiler, büt
çelerinin dışında birtakım görüşlerle esasen daraltıl
mış bir zamandan da istifade ederek, bir geçiştirme 
dönemi yarattılar. Grupumuzun değerli sözcüleri ta
rafından dile getirilen görüşlere gereken ilgiyi göre
medik ve cevapları alamadık Hükümet üyelerinden. 

Bütçe tasarısında yapılan değişiklikleri evvelce de 
yerinde bulmamıştık. Esasen, Dördüncü Beş Yıllık 
Planın Hükümete iadesi, bu Bütçenin plan ve prog
ramdan mahrum, hukuki dayanağı bulunmayan bir 
bütçe haline getirilmesi, böylesine bir hale gelen Büt
çeyi uygulamakla görevli Hükümetin Başına, kurulu
şuna, kadrosuna, zihniyet ve ehliyetine, tutum ve dav
ranışına bu müzakereler sırasında güvenmenin müm
kün olmayacağını bir defa daha gördüğümüz için, 
Bütçeye kırmızı oy vereceğimizi arz ederken; Adalet 
Partisi Grupu ve şahsım adına Yüce Heyetinize saygı
lar sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hicran 

gazeli, hicran, 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Gereken cevabınızı başka zaman vereceğim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; müda

hale etmeyiniz efendim, rica ediyorum. 
Söz sırası Milli Birlik Grupu adına Sayın Mucip 

Ataklı'da; buyurunuz Sayın Ataklı. 

MB GRUPU ADINA MUCİP ATAKLI (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Cumhuriyet 
Hükümetinin sayın üyeleri; 

Yedi günden beri devam edegelen 1978 mali yık 
Bütçe tasarısının görüşmeleri sırasında, Grupumuzun 
değişik konular üzerindeki görüşleri ve önerileri, ar
kadaşlarımız tarafından ayrıntılı olarak Yüce Kurulu
nu ve Hükümetin nazarı dikkatine sunulmuş bulun
maktadır. 

Yıllardan beri ilk kez görünüşünde, sözlerinde ve 
davranışlarında ciddi ve yurt sorunlarına ciddiyetle 
eğilen bir Hükümeti karşımızda görebildiğimizden, 
bu görüş ve örneklerimizin gereği gibi değerlendirile
ceğini ümit etmekteyiz. 

Yeni Hükümetin kurulması ve işe başlamasıyla 
Devlet organları ve örgütlerinin ne derecede yıpratıl
mış ve yurt ve Millet bölünmezliğinin ne oranda teh
likelere maruz bırakılmış olduğu daha açık olarak or
taya çıkmaktadır. 

Devlet anlayışı ve yönetimindeki basiretsiz tutum, 
son yıllarda ülkemizi anarşi ve siyasal cinayetler ala
nı haline getirmiş, can güvenliği ve öğrenim özgürlü
ğü kalmamıştır. 

Başlıca sorunumuz haline gelmiş olan can güvenli
ğinin sağlanması ve anarşinin önlenmesi bakımından, 
Hükümetin akılcı ve temkinli yaklaşımını doğru bul
mak beraber, önlemlerin daha süratle ve etkili biçim
de uygulanmasını arzulamaktayız. Son günlerde bu 
doğrultuda alınan tedbirleri ve uygulamalan takdirle 
karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

Anarşinin tamamıyla kontrol altına alınabilmesi 
ve huzursuzluğun giderilmesi bakımından: 

Gerek aşırı sağ, gerek aşın sol uçların meydana 
getirdiği olayların üstüne, güvenlik kuvvetleri tam 
bir tarafsızlıkla gitmelidir. 

Laik Devlet ilkesinin korunması için her türlü 
önlem alınmalıdır. 

Devlet ve Milletin bölünmezliği ilkesine dayana
rak, büyük önem taşıyan etnik bölücülüğe karşı ge
rekli köklü tedbirler alınmalıdır. 

Her ne ad altında olursa olsun, özgürlükçü de
mokrasi kuralları dışındaki akımlara odakhk yapan 
ve amaçlarından saptırılmak istenen dernekler hak
kında yasal işlemler uygulanmalıdır. 

Milli İstihbarat Teşkilatı, amacına yöneltilerek 
gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatı olarak çalışması 
sağlanmalıdır. 

Silah kaçakçılığı önlenmeli, silah taşıma izninin ve
rilmesinde özel bir titizlik gösterilmelidir. 

öğrenci yurtları eylem üsleri olmaktan çıkarılma
lıdır, 

Üniversitelerin, akademilerin ve yüksekokulların, 
anarşik olaylara karışanlar hakkında öğrencilik duru
mu ile ilgili işlem yapabilmeleri temin edilmelidir, 

Genç çocuklarımızın hangi fikirde olursa olsun, 
insan hayatına kast edecek, kendi yurttaşını öldürecek 
hale getirilmiş olması yürekler acısıdır. Fakat, bütün 
güçlüklere rağmen Hükümetin, kararlı tutumunu sür
dürdüğü takdirde, zorlukları aşabileceğine, anarşiyi 
kontrol altına alabileceğine ve Devlet otoritesini sağ
layabileceğine inanıyoruz. 

Değerli senatörler; 
Devlet teşkilatının iç politika hesaplarıyla yıpra

tılmış ve tahrip edilmiş olması, dış politikamız ve 
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ekonomik alanda büyük kayıplara sebebiyet vermiş
tir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, 15 yıllık planlı 
kalkınma dönemi sonunda, ekonomik durumumuz hiç 
de iyi değildir. Ekonomik ve sosyal sorunlar, Hükü
metten köklü ve süratle icraat beklemektedir. 

Ekonominin sağlıksız ve rastgele büyümesi sonu
cunda çok güç duruma düşen dar ve sabit gelirliler, 
bu durumdan kurtarılmalıdır. 

Vergi adaleti sağlanmalı ve gelir dağılımı uygun 
biçimde ayarlanmalıdır* 

Sanayileşme ciddi olarak ele alınmalı, ekonomik 
kamu düzeni etkili olarak işler hale getirilmelidir. 

Bürokrasi sorumsuz müdahalelerden kurtarılmalı, 
Devlet Personel rejimi ve kıdem tazminatı müessese
sinin işleyiş tarzı gözden geçirilmelidir. 

Tüketim harcamaları enflasyonu körüklememeli-
dir. 

Biz bu Hükümetin: 
Vergi kaçakçılığını, Devletin mali ve ekonomik 

gücünün kişiler hesabına istismarını önlemesini; 
Hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk olaylarına son ve

recek çareleri bulmasını ve gerekirse bunları Parla
mentoya getirmesini istiyoruz. 

Bu arada Hükümetin vergi adaletinin ve yurt dı
şındaki işçilerimizin sosyal haklarının sağlanması yo
lundaki girişimlerini memnuniyetle karşıladığımızı be
lirtmek isteriz. 

Milli Eğitimimiz, yaş ve cinsiyet farkı gözetme
den, tüm insanlarımızı özgürlükçü demokratik dünya 
görüşü ve yaşam biçimi yönünde bıkmadan, usanma
dan eğitecek bir felsefe temeline oturtulmalı, büyük 
ağırlığı ile kitlelere, halkımızın gerektirdiği temel te
mel tekniği verecek bir niteliğe dönüştürülmelidir. Bu
nun içindir ki, sistemde tümden bir yapısal değişik
lik taraftarıyız. 

özendirici ve caydırıcı önlemleri en kesin biçim
de uygulayarak, doğal kaynakların, stratejik ulaşım 
bölgelerinin ve geri kalmışlık gerçeğinin ortaya çıka
racağı optimallere göre göçlerin yönlendirilmesi ve 
dengeli bir kentleşmenin sağlanmasını, kentleşme stra
tejisi olarak öneriyor ve bunun uygulanmasına temel 
koşulu olan bölge plancılığının ciddiyetle ele alınma
sını diliyoruz. 

Hükümetin, dış politika konularına verdiği önceli
ği ve insiyatifi ele alarak, bulunduğu girişimleri tak
dirle izliyoruz. 

Gerek ikili ittifaklar içinde sorunlara bu yaklaşım 
ve dinamik tutumun kısa sürede, dış politikamızı sağ
lıklı yönde geliştirmesini ve önemli sonuçlara ulaştır
masını dilemekteyiz. 

Yurdumuzun, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümü
zün başlıca teminatı olan Silahlı Kuvvetlerimizin per
sonel, silah ve donatım durumu; ittifaklar manzu-
meslndeki yeri ve görevleri ile ulusal güvenliğimiz açı
sından ele alınmalıdır. 

Ordu - Millet kavramı geliştirilip pekiştirilmeli ve 
ülkenin insan gücü Orduca da planlanarak, Türk eko
nomisine yarar sağlayacak duruma getirilmelidir. 

Silahlı Kuvvetlerimizin ne kendi içinden, ne de dı
şından hiç bir şekilde yıpratılmasına fırsat verilme
melidir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Şunu herkes kesinlikle bilmelidir ki bu Devlet, 

Atatürk'ün kurduğu TC Devleti, onun ilkeleriyle yö
netilecektir. Yine hiç kimsenin kuşkusu olmalıdır ki 
bu Devlet, Atatürkçülüğün temel ilkelerine dayanan 
bu Anayasa ile yönetilecektir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, kuvvetler ayrılığı prensibine ve özgürlükçü 
demokrasiye dayanan milli, laik ve sosyal bir hukuk 
Devleti olarak yaşayacaktır. Türk Ulusunun, bu il
kelere her gün daha fazla sahip çıkması, Devletimi
zin en büyük güvencesidir. 

Bu nedenle; 
Yurdumuzun gerek iç, gerek dış ve ekonomik so

runları ile bunalımlarına çare bulmaya ve Devleti bu 
Anayasa ile yönetmeye kararlı olan Hükümeti des
tekliyoruz. 

Kişiliğine, tecrübesine ve devlet adamlığı nitelikle
rine inandığımız Sayın Başbakan ve değerli mesai ar
kadaşlarına duyduğumuz güven yanında, Bütçe mü
zakereleri esnasında bütün kabine üyelerinde gördü
ğümüz sağduyu, iyi niyet, samimiyet ve sorunlara yak-
iaşış tarzı Hükümete olan güvenimizi artırmıştır. 

1978 yılı Bütçesinin, Yüce Ulusumuza hayırlı ol
masını diliyoruz. 

Grupum adına Yüksek Heyetinize saygılar suna
rım. (Milli Birlik ve CHP Grupu şualarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ataklı. 
Buyurun Sayın Baykara; Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üyeler Grupu adına. 

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

1978 mali yılı Bütçe Kanun tasarılarının üzerinde 
yapılan görüşmeler sona ermiş bulunuyor. Şu anda 
geride bıraktığımız yedi görüşme gününe baktığımız-
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da, bugünlerin Cumhuriyet Senatosuna ve onun üye
lerine gerçekten layık bir olgunluk, değerli ve yapıcı 
konuşmalarla geçtiğini görüyor ve bu nedenle Sayın 
Başkam, bütün üyeleri ve personeliyle tüm Senato
muzu kutluyoruz. 

Ayrıca yapılan eleştirileri, en iyi niyetleri ve bil
gileriyle cevaplayan Cumhuriyet Hükümetinin ba
kanlarına da teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Geride bıraktığımız bir haftaya bakarken, tama
men bütçe müzakerelerinin egemen olması gereken 
bu sürede ivedilikle görüşülen tek başka konuyu da 
ister istemez anımsıyoruz. 

Memleketimize, rejimimize fayda yerine büyük 
zararlar getireceği görüşümüzü muhafaza ettiğimiz 
Siyasi Partiler Kanunumuzla ilgili bu değişiklik tek
lifinin, Millet Meclisinde gereken önemi ile yeniden 
ele alınacağını umuyoruz. 

Sayın üyeler; 
1978 mali yılı Bütçe Kanununun hangi zor eko

nomik ve mali koşullar altında hazırlandığını hepi
miz biliyoruz. Yine hepimiz bilmeliyiz ki, bu zor ko
şullar bu bütçenin uygulanması sırasında da devam 
edecek niteliktedir; ama Hükümette ülke yönetimin
de hisler yerine aklımızı kullandığımız ve tedbirlerin 
seçiminde objektifliği elden bırakmadığımız takdir
de, bu güçlüklerin üstesinden gelebileceğimizi de 
unutmamalıyız. Öyle sanıyoruz ki, ekonomide ve 
maliyede var olan zor koşulların büyük bir kısmı, 
çözümlerini Maliye Bakanından bekleyeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir vergi adaletsizliği kadar, halkın Hükümete 

karşı olan güvenini derinden sarsan başka bir şey 
yoktur. Vergisini yiyeceğinden kestiği para ile Dev
letine ödeyen bir vatandaşın, refah içinde yüzen var-
lıkh bir kimsenin kendisi kadar bile vergi vermediği
ni görmesi kadar acı ve güven sarsıcı başka bir du
rum olabilir mi? 

Bu nedenle diyoruz ki, Hükümetin ilk ele alaca
ğı konulardan biri, bu adaletsizliği adalete dönüştür
mek olmalıdır. Vergi kaybına neden olmadan bunun 
gerçekleştirilmesinin yollan vardır. Ekonomik alan
da vatandaşın çözüm beklediği ikinci ve en önemli 
sorun 1977 yılında galopan bir hal alan enflasyonun 
duraklama dönemine sokulması, durdurulması ve is
tikrarın sağlanmasıdır. 

Türk ekonomisinin 30 yılhk tarihinde görülme
miş bir fiyat artışı olayı karşısında çaresiz kalan va
tandaş, bu hale dur diyecek bir otoriteyi şimdiye 
kadar yanında bulamamıştır. Yeni Hükümetçe öngö

rülen ve bütçe görüşmeleri sırasında tavsiye edilen 
önlemlerle Hükümetin, vatandaşı bezgin durumdan 
biran önce kurtarmasını bekliyoruz. 

Sayın Ecevit Hükümetinin dış ödemelerde, ihra
catta, döviz durumunda birikmiş darboğazlarla akıl
cı tedbirlerle savaştığı takdirde, kendisine yardımcı 
olmayı hepimiz bir görev saymalıyız. Çünkü bu, üs
tünde yaşadığımız ülkenin ortak sorunudur. Bu du
ruma kimin nasıl sebep olduğu da artık önemli de
ğildir. Tekrar tekrar söylüyoruz; aktif bjr dış tica
ret örgütü kuramadığımız, aktif bir ticaret politikası 
uygulayamadığımız ve ihracatımızı seçilmiş sanayi 
maddelerine yönetemediğimiz sürece, Türkiye'min 
dış ödeme zorluklarının sonunu almak mümkün 
değildir. 

Yine tekrar söylüyoruz ki, bugüne kadar uygula
dığımız kalkınma modeli, sadece halkımızın vakitsiz 
ve yersiz bir tüketim toplumu haline gelmesine ve 
ekonomimizin dışa bağlılığının artmasına yaramıştır. 
Darboğazlarımızdan bir çoğunun nedeni budur. 
Şimdi önümüzde bu durumdan kurtulmak için Dör
düncü Beş Yıllık Planı hazırlama fırsatı vardır. Bu 
planda seçilecek kalkınma modelinin, ihracata dö
nük yatırımlar tercihine yönelik obuası zorunludur. 

Bazılarına değindiğim ekonomik ve mali sorunla
rımızın yanı başında onlar kadar, hatta onlardan da
ha önemli olarak büyük iç ve dış sorunlarımız var
dır. Dış sorunlarımızla ilgili konularda son günlerde 
ortaya çıkan canlanmayı, hareketlenmeyi memnuni
yetle izliyoruz. îç sorunlarımızın başında yine mal, 
can, öğrenim güvenliğiyle ilgili sorunlar yer almaya 
devam ediyor, azalacağına çoğalarak. 

Bütçenin tümü üzerinde grupum adına yaptığım 
konuşmada, anarşik olaylarla ilgili olarak iktidarda 
ya da muhalefette olsun bütün parti genel başkan
larının bir araya gelmelerini önermiştik. Büyük fay
dalar umduğumuzu bu önerilerimizi burada tekrar 
ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sorunlarla yüklü ağır koşullu bir dönem içinde 

bulunduğumuzu tekrarlıyoruz. Ancak, tekrarladığı
mız başka bir şey daha vardır ki, o da büyük Türk 
Milletinin birlik ve beraberlik içinde yenemeyeceği 
hiç bir güçlüğün olmadığıdır. Onun için siyasi parti 
ya da başka bir fark gözetmeksizin birbirimizle sen -
ben kavgası yapacak yerde, birbirimize destek olalım, 
birbirimize kardeşçe bakalım, birliğimizi koruyalım 
ve geleceğe güvenle bakalım diyoruz. 
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DeğerM arkadaşlarını; 

1978 mali yılı Bütçesinin bugünkü haliyle ve hac-
mıyla uygulandığı takdirde, gerek hazırlandığı za
mandaki, gerekse şimdiki hali ile Türkiye'nin ekono
mik koşullarına uygun ve istikrara yönelik bir bütçe 
olduğu hakkındaki kanımızı belirterek, Sayın Baş
kan size ve Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri
ne saygılarımızı sunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykara. 

Sayın üyeler; kabul etmiş olduğunuz Danışma 
Kurulu Kararının onuncu maddesinde öngörülen 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Gö
rüşmelerin bundan sonraki kısmının; yani açık oyla
ma işleminin, Sayın Başkanımız Sırrı Ataîay'm Baş
kanlığındaki oturumda yapılmasını teminen ve 7 da
kika sonra 14 Şubat 1978 Sah günü saat 02,35'te 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 02.28 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 02,35 

BAŞKAN : Sun Atalay 

DtVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (AfyonkaraMsar), EmanuHah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 31 nci Birleşimin 4 ncü oturumunu açıyorum. 

Görüşmeye devam ediyoruz, 
1978 Yıh Bütçe Yasa tasarısı son merhalesine 

gelmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet Senatosu, Büt
çe Yasa tasarısı görüşmelerinin, 7 günü aşan bir 
süre ve ciddi bir sorumluluk anlayışı içerisinde gö
rüşmüş bulunmaktadır. Şimdi 1978 yıh Bütçe tasa-
tvfttun oylamasını yapacağız. 

Oylamayla ilgili bir önerge vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Bütçenin tümünün açık oylamasının ad okunmak 

suretiyle ve İçtüzüğün 104 ncü maddesinin 2 nci füc
rası hükmü gereğince saym üyelerin kabul, ret ve 
çekimser kelimelerini telaffuz etmeleri suretiyle ic
rasını arz ve talep ederiz. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Sivas 
Tahsin Türkây 

Bolu 
Orhan Çalış 
Kastamonu 

Ali Münif İslamoğlu 

Ordu 
Atâ Bodur 

Elazığ 
Cahit Dalokay 

İstanbul 
Vefa Poyraz 

Balıkesir 
1. Sıtkı Yırcah 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

İçel 
Talip Özdolay 

Niğde 
Ergun Özkan 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Balıkesir 
Raif Eriş 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu 

Manisa 
Oral Karaosmanoğhı 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

BAŞKAN — Önerge sahipleri burada. Önerge 
İçtüzüğe uygun olarak verilmiştir. Bu nedenle oyla
ma ad okuma suretiyle yapılacaktır. 

1978 Yıh Bütçe tasarısına kabul, ret, çekimser 
oylarıyla saym Cumhuriyet Senatosu üyeleri oyları
nı belli edeceklerdir. 1978 yıh Bütçe Yasa tasarısı
nı münasip görenler ve kabul edenler kabul benim
semeyenler ret, leh ve aleyhte olmamak üzere, üze
rinde olan saym üyeler çekimser şeklinde düşünceleri
ni ifade etmek suretiyle oylarım belli edeceklerdir. 
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Üç kez zili çalıyor ve oylamaya başlıyorum. 

(Adana Üyesi Mukbil Abay'dan başlanarak oy
lama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeni gelen sayın üye?.. 

Yeni gelen sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyorum: 

106 iştirak; kabul 79, ret 27. 

Böylelikle Cumhuriyet Senatosu, 1978 yılı Büt
çesi için önemli bir sayıda kabul oyu vermiş bulun
maktadır. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 

Saym üyeler; ara vermekle ilgili bir önerge var
dır, salonu terk etmemenizi rica edeceğim. 

MALÎYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun saym üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosunda bir haftadan beri ara
lıksız bir biçimde sürdürülen çalışmaların sonuna gel
miş bulunuyoruz. Bu süre içinde Cumhuriyet Sena
tosu yaptığı çalışmalarda, 1978 Mali Yılı Bütçesinin 
şekil almasında ve uygulama ortamının oluşturulma
sında büyük katkıda bulunmuştur. Bu nedenle Sa
yın Başkan, Başkanlık Divamna, tüm senatörlere 
ve öteki ilgililere en derin şükranlarımı sunmayı bir 
borç biliyorum. 

n . — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1- — CHP, AP, Milli Birlik ve Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Grupu Başkanlıklarının, Genel Kurul 
çalışmalarına on gün ara verilmesine dair önergesi. 
(4/329) 

BAŞKAN — Şimdi, ara vermekle ilgili önerge
yi okutacağım. 

Yalnız, önergede bulunmayan bir hususu ilave 
ederek ve önerge içerisinde mevcut şekil olarak ka
bulü oylarınıza sunacağım. O da, gerektiğinde, 
Cumhuriyet Senatosu ara vermek sırasında ilgili 
komisyonlar toplanabilsin. Gerekçesi şu: Özellik-

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosunda cereyan eden müzakere

lerde, 1978 Mali Yıh Bütçesinin özellikleri, nasıl 
bir ortam içinde hazırlandığı ve bu nedenle de şu 
sırada ülkemizin içeride ve dışarıda karşı karşıya 
bulunduğu sorunlar, toplumumuzun günlük yaşamı
na kadar uzanan güçlükler çeşitli yönlerden ele alın
mış ve ortaya konulmuş bulunuyor. 

Hızlı bir enflasyon, onun beraberinde getirdiği 
ve şimdiye kadar ülkemizde görülmemiş boyutlara 
ulaşan hayat pahalılığı, işsizlik, ihtikâr, mal dar
lığı, enerji kıtlığı, döviz darboğazı ve bunların ya
nında öğretim ve öğrenim özgürlüğünde devam eden 
kararsızlık, can güvensizliği bu sorunlar arasında 
yer alıyor. 

Yeni Cumhuriyet Hükümeti, bu sorunları bun
dan önceki Hükümetten devralmış bulunmaktadır; fa
kat biz şuna inanıyoruz ki, 1978 Mali Yılı Bütçe
siyle birlikte oluşturarak uygulamaya koyacağımız 
politikalarla bu sorunları aşmak mümkün olacak ve 
halkımıza uzun yıldan beri beklediği huzur ortamını 
giderek gerçekleştirmek mümkün olacaktır. 

Bu duygularla hepinize tekrar teşekkürlerimi su
nuyor ve Yüce Senatoyu saygılarımla selamlıyorum. 
(CHP, Milli Birlik Grupu ve Kontenjan Grupu sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

1978 Yılı Bütçesinin ülkeye, Ulusa hayırlı obua
sını ve ülkemiz için başardı günler getirmesini, umut
lara ve özlemlere cevap vermesi umudu ile hepinize 
dikkatlerinden, çalışmalarından dolayı teker teker 
minnet ve şükran hislerimi ifade etmek isterim. 
(Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

le uzun vadeli planın bir yühk uzatılmasıyla ilgili 
yasa tasarısı mart ayından önce Cumhuriyet Senato
suna gelmek üzere Millet Meclisinden sevk edilebi
lir. Bunu şubat sonundan önce yetiştirebilmek için, 
28 şubatta toplandığımızda görüşmeye hazır olabil
mesi için Millet Meclisinden bize tevdi edildiği tak
dirde, görüşme olanağını sağlamak üzere, önerge
yi gerektiğinde Cumhuriyet Senatosunun ilgili komis
yonları çalışma durumuna girebilmeli. Bu şekilde 

| çalışma kaydıyla önergeyi okutup, oylanmza sunu
yorum. 
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Sayın Başkanlığa 
16 Şubat 1978 tarihinden başlamak, 27 Şubat 

1978 tarihinde sona ermek üzere çalışmalara ara 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

AP Grup Başkam 
Ömer Ucuzal 

Milli Birlik Grupu 
Başkam 

Fahri Özdilek 

CHP Grup Başkanvekili 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Cumhurbaşkanlığınca S.Ü. 
Grupu Başkam 

Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

28 Şubat 1978 Salı günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 03,00 

)>0<i 
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1978 Yıh Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı: 750) 
(Kabul edihnjştk.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoyttrak 
Kadri Kaplan 
Suphü Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 139 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler : 55 
ÇeMtıserler : — 

Oya 'katılmayanlar : 45 
Açık üyeUfcîesP : — 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Şebip Karamullaoğhı 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüsevin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal-

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoglu 

GİRESUN 
Aîiİ Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çatalbğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KARS 
Muzaffer Şâmiiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Alli Arıfcaıı t 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdris Gür soy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasam Fethim* Güneş 

(Reddedenler) 

AĞRI 

Kasım Küfrevi 

AMASYA 

Macit Zeren 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
AbduüMı Vehbi Uğur 

SİVAS 
Hüseyfitö Öztüaik 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Hasan Güveni 

URFA 
Abdulgalnıi Demtilrikol 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baıyikasna 
Kemal Canltürk % 

Fethi Çelikbaş 
Sabahattin Özbek 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

ANKARA 

Mehmet Atıf Benderlioğlu 
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Turhan Kapanlı 
Yiğit Köken 

ANTALYA 
Serafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
t Sıtkı Yırcah 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Unaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Haif Eriş 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
s Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M, Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa D eli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Ali Münif İslâmoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
KOCAELİ 

Lütfi Tokoğîu 
KONYA 

Osman" Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

(Oya Katılmayanlar) 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KAYSERİ 
Ziya Müezzfcjoğlu (B.) 
Sami Turan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhi Tunakanj (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAMSUN 
Bahri; Cömert 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Taylan 
Tahsin Tiirkaıy 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Atet Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
AhmJet İhsan Biri<ncioğhı 
Ahmet Cemjl Kara 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Naam Taşan 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtaikılıç 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adile Ayda (İ.) 
Hüsamettin Çelebi 
Sadü Irrnalk 
H. Nail Kübalı 
Safa Reiisoğlu 
N. Kemal Şentürk 

»>»-<P- +-
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1978 Yılı Bülçe Kanunu Tasansııun Tümüne Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı: 729) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHlSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
ErğmuErtem 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Neşet Akmandor 

ADANA 
Metanet Ünaldı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 79 
Reddedenler : 27 , 

Çefcinserler : — 
Oya katılmayanlar : 78 

Açıfc üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebtip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GİRESUN 
Alı Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Besim Üstünel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğiu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arikan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Bahri1 Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

(Reddedenler) 

AFYONKARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Yjğit Koket; 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abduiah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Kemal Canltürk 
Hüsamettin Çelebi 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Şerif Tüten 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
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BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğfe' 
Turhan Kapana 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
t. Sıtkı Yırcah 

BURSA 
L Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M, Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ. Â.) 

GAZİANTEP 
Selâhattin: Ço'lakoğlü (İ.> 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğlu 
Akın Özdemır 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Ruhi Tunakaıı 

MARDİN 
Sait Mehmetoğhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Sallihoğlu- (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 

SİVAS 
Tahslin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğhı 
Ahmet Cemi Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduligani Demirkot 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adile Ayda 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
H, Naü Kübalı 
Sabahattin Özbek 
Safa Reisoğlu 
Halil Tunç 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

31 NCİ BİRLEŞİM 

13 , 2 . 1978 Pazartesi 

Saat : 9,30 
I 

A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İSLER 
X 1. — 1978 yılı Bütçe ıkanunu tasarısı ve Büt

çe 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 


