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MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın
Milletvekili) — Yüce Senatomuzun değerli Başkanı,
değerli üyeler;
Değerli üyelerin vermiş oldukları bu önergeler
Anayasamıza aykırıdır. Anayasamıza aykırıdır, zira
Anayasamızın 94 ncü maddesi, bütçelerde belli gelir
leri eksiltici, gider artırıcı tekliflerin Genel Kurullar
da yapılamayacağını amirdir. Bu konu, bu yüce kür
süde çok tartışıldı. Burada Kurucu Meclisin zabıtları
okundu, tartışıldı. Kurucu Mecliste Cumhuriyet Halk
Partili sayın üyeler, aralarında Sayın Melen, Sayın
Çelikbaş, eski Senato Başkanımız Sayın A'talay, Sa
yın Güneş; «Hiçbir şekil ve surette üyeler genel ku
rullarda bütçe gelirlerini eksilten, giderlerini artıran
önerge veremezler...» ve bunlar zapta geçmiş.
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'BAŞKAN — Sayın Bakanım...
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Bu, bütçenin denkliğini de bozar, bütçenin bütün
lüğünü de bozar. Bu bakımdan da aykırı.
Sayın 'Başkanım;
!
Bu önergeyi oylayamazsınız da. Zira bu önerge
ile Maliye Bakanlığı Bütçesine dönüş vardır. Maliye
Bakanlığının Bütçesini biraz önce kabul ettiniz. Ma
liye Bakanlığının Bütçesinin 920 nci faslına atıf ya
pan bir önerge kabul edildiği takdirde, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin tekriri müzakeresi demek anlamı
na gelir. Maliye Bakanlığı Bütçesini tekriri müzake
reye gitmeden onda bir ödenek kabulünün mümkün
olmadığını eski bir parlamenter olarak Sayın Başkan
bilirler. Bu bakımdan da oylanamaz bu önerge Sayın
Başkanım.
Kaldı ki sayın üyeler, şimdi katsayıyı 22'den 25'e
çıkarmak istiyorsunuz. Katsayının 22'den 25'e çık
masının 15 nci derecede bir memur için getireceği
fayda sadece 370 liradır. (AP sıralarından «Bravo»
sesleri)
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Doğru
efendim doğru.
MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Ama sayın üyeler, birinci dereceden, birinci dere
cenin dördüncü kademesinden, hele onun 400, 500,
600, 700, 8C0, 900 ödeneği varsa, çok büyük boyut
lara ulaşacaktır onun aldığı rakam ve bu 25'e çık
tığı zaman sayın üyeler, Ankara Hastanesindeki bir
hastabakıcı veya bir hemşire Ankara Valisinden, Ge
nelkurmay Başkanından daha fazla para alacaktır.
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)

Milli Birlik Grubunun değerli üyeleri; yapılan büt
çelerin bütünlüğü bozulmasın, Genel Kurullarda büt
çe kuşa çevrilmesin ve bütçe denkliği bozulmasın, gi
bi mülahazalarla Anayasanın 94 ncü maddenin son
bölümünü okuduğum şekle getirmişler ve hatta bu
rada, önergelerde belirtildiği gibi sayın üyeler; «Ge
nel kurullarda masraf artırıcı önergeler verildiğinde,
gösterilen kaynağın geçerliliğinin Komisyonca benim
senmesi şarttır.» denmiş. Bunu diyen de Sayın Gü
neş. Yani bu önergenin burada oylanabilmesi dahi
Sayın Başkanım, eğer Sayın Güneş'e itibar ediyorsa
nız, eğer 94 ncü maddenin son fıkrasındaki amir hük
müne karşı çıkmakta arkadaşlarımız ısrar ediyorlar
sa, Kurucu Meclis zabıtlarından yararlanmak istiyor
sanız, okuduğum zapta göre bunu Komisyona sorar
sınız. «Gösterilen kaynak (Şimdi kaynağa da gele
ceğim) geçerli midir, geçerli değil midir?..» diye Ko
misyonun benimsemesi, benimsediği takdirde oylan
ması gerekir; bu mantığa göre.

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — O da
doğru.
MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla)
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
Biz, biraz önce size sunduğumuz yasa ile sayın
üyeler...
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Onun
akibeti meçhul...

Sayın Başkanım;
Gelelim bu kaynağa. Bu kaynakta benimsenecek
bir kaynak değildir. Yani Bütçeden c/c 5 kesiyorsu
nuz. Neden?.. Yatırımlardan kesiyorsunuz. Bu öner
gede imzası bulunan sayın üyeler bu kürsüye çıkıyor,
«Yatırımlar azdır, bu yatırımları daha fazlalaştırmanız gerekir, işsizliği azaltmak için, yeni istihdam im
kânları açmak için» diyor. Başta Milli Birlik Grubu
adına konuşan arkadaşımız, Cumhurbaşkanlığı Kon
tenjan Grubu adına konuşan arkadaşımız, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız ve
biraz önce de en son konuşmayı yapan Sayın Hatip
arkadaşımız; işsizliğin artması, istihdamın artırılması,
yatırımların çoğaltılması noktası üzerinde duruyor
lar ve ondan sonra da geliyorlar önerge veriyorlar, ya
tırımlardan c/c 5 kesiliyor...

MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla)
—• Akibeti meçhul değil. Söz verdiniz
çıkaracağız
diye. Biraz önce söz verdiniz, şimdi akıbeti meçhul
diyorsunuz.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Karşı
lıklı konuşma Sayın Bakan. (AP sıralarından gürül
tüler.)
ıBAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen katılmayın efen
dim. Lütfen yapmayın.
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