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ediyorum. Sizin önergeniz ikinci fıkrayı taşımıyor
efendim.
M E H M E T BlGİN (Bingöl) — Arkadaşlarım öyle
münasip görüyorlar, öyle olsun efendim, katılıyorum.
BAŞKAN — Sayın Bilgin, Sayın Bakkalbaşı ve
arkadaşlarının verdiği önergeye katıldıklarını beyan
ettiler. Onun için bir önerge üzerinde muamele ya
pılacaktır. Madde üzerinde görüşme açıyorum. Söz
isteyen sayın üye?..
ERDOĞAN EAKKALBAŞ1 (Konya) — Kısa bir
açıklamada bulunacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakkalbaşı.
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faslı gerektirmektedir, bir brüt masrafı gerektirmek
tedir. O sebeple gerekçedeki muhteva da tam hesa
bi olarak düzenlenmemiştir. Bütçeye gider artırıcı
mahiyette bir yük getirmektedir. O sebeple katılmıyo
ruz.
İkinci fıkra hakkında da beyanım var :
İkinci fıkrada ise, kendi hiyerarşik düzeni içeri
sinde bu madde Komisyonda düzenlenmiştir. Hiye
rarşiyi bozucu mahiyet arz etmekte olduğu için ka
tılmamız mümkün değildir.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Maliye Bakanı?

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın
E R D O Ğ A N BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın
Milletvekili) — Sayın Başkan,
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bendeniz, dün, bütün ayrıntılarıyla bu
önergenin
Katsayının 22'den 25'e çıkarılması konusunda dün
Anayasaya
aykırı
olduğunu,
94
ncü
maddenin
son
akşamki müzakerelerde kâfi görüşler ortaya atıldı.
fıkrasıyla;
Anayasa,
amir
hüküm
getirdiğini,
belli
ge
Benim söz almamın nedeni şu :
lirleri
eksiltici,
gider
artırıcı
tekliflerin
Genel
Kurul
Görüldüğü gibi, 31 nci maddenin Hükümet tek
larda yapılamayacağını arz ve ifade etmiştim.
lifi ile Bütçe Karma Komisyonundaki teklifleri ara
Bu önerge, yüksek malumlarınız, birinci madde
sında bir fark var. Bütçe Karma Komisyonu, 500 sa
ile
ilgili önergenin bir devamı mahiyetindedir. Ben
yılı Yasayı değiştiren 1908 sayılı Yasaya göre, Kıbrıs'
den
önce, Komisyon Başkanı Sayın Ok'un da belirt
ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline
tikleri gibi, belirlenen kaynak da yeterli değildir.
verilecek göstergeleri iki ayrı katsayıda göstermiş ve
«Albay dahil, yulkarı rütbelere 2.20; yarbay dahil aşa
İkinci fıkrada da kendi hiyerarşileri içerisinde
ğı rütbelere 2,45 katsayısı uygulanır.» şeklinde getir ,. katsayıların düzenlenmesi hükmü getirilmektedir.
miştir.
Bu nedenle önergenin, katsayı 22'den 25'e çıkarıl
Bizim önergemizde ise, bu iki ayrım yok, sadece
mak suretiyle Anayasaya aykırılığı, plan bütünlüğü
2,5 diye bir tek katsayı uygulanmıştır. Bu da sanıyo
nü zedelemesi ve makro dengede ekonominin denge
ruz; bizim teklif, 1908 sayılı Yasanın 1 nci maddesi
sini bozacağı cihetle katılmadığımızı ve önergenin
nin son fıkrasındaki ibareye uygun. Çünkü orada ili
Anayasanın amir hükmü gereğince oylanamayacağışik cetvellerdeki personel aylıklarına; yani gösterge
nı bir defa daha arz ediyorum.
tablolarına uygulanacak katsayı, her yıl Bütçe ka
Teşekkür ederim.
nunlarında gösterilir» demektedir. «Katsayılar» de
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
ğil, yani tek katsayıyı öngördüğü için, biz, Bütçe Kar
Sayın üyeler; önergelerin esasını teşkil eden ve 1
ma Komisyonundaki bu biçimini tek katsayı olarak
nci
maddede verilmiş olan önergelerin Anayasanın
değiştirdik.
94
ncü
maddesine aykırı olmadığı hususu Yüce Ge
Bilgilerinize sunarım.
nel Kurul tarafından kabul edilmiş ve önergeler mua
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
meleye konmuştu.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Başka, söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Bu kısmın müzakeresini ve bu hususıtaki görüş
Efendim, önergeye Sayın Komisyon?
meleri bu önergelerin oylanması hududu dışında te
lakki ediyor, Divanımız. Bu görüşü arz ettikten son
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU
BAŞKANI
ra, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ka
N U R E T T İ N OK (Çankırı Milletvekili) — Sayın
tılmıyor.
Başlkanım; şimdiye kadar vuku bulan uygulamalar
da bu şekildeki düzenlemelerin Anayasaya aykırı ol
duğu öngörülmüştür. Bu sebeple, Anayasaya aykırı
olduğu iddiasını tekrar ileri sürüyoruz.
Ayrıca, c/c 2'lik kesintiler 11 milyar civarında tut
makla beraber, brüt kesinti Bütçede 30 milyarlık bir
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Önerge, oy çokluğuyla kabul
edilmiştir.
31 nci maddeyi kabul etmiş olduğunuz önerge
ile değiştirilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka-

