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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 668:669 

II. — Gelen kâpflar 669:671 

IH. — Yoklama 671 

IV. — Başkanlığın £enel kuruûa su
nuşları 671 

A) Tezkereler ve önergeler 671 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin! 

verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/171) 671:672 

2. — iki ıayda«n fazla izin la'Lan Adıya
man Milletvekili Halil Ağar'a ödeneğinin) 
verilmıeskte dair Başkanlık tezkeresi 
(3/172) 672 

B) Çeşitli î§Ur 672 
1. — Türkiye - AET Karama Parlâmen

to Komisyonu toplantılarınla ^katılmak üze
re siyasî partıi gruplarınca iaday olarak 
gösterilen miilletvekillerine ait liste (5/7) . 672 

C) Danışma Kurulu Teklifleri 672 
1. — Danışma Kurulunun, bazı kanun 

tasarı ve 'tekliflerinin görüşülmesine dair 
önerisi 672:673 

Sayfa 
V. — Gorülşilen I§ler 673,712 
1. —. 1974 malî yılı Genel ve Katma 

bütçeleri kanunlaşıncıaya ifeadar Devlet 
harcamalarının yapılmasına ve Devlet ge
lirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yet
ki veren 'kantin tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu ile C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Kondisyonu raporu (M. Meclisi : 1/51; C 
Senatosu : 1/234) (M. Meclisi S. Sayısı : 
14; C. Senatosu S. Sayısı : 320) 673:709, 

712:751,766:769 
VI. — Usul Haflflkmkia Görüşmeler 709 
1. — Kanun tasan ve teklif terinin tü

mü üzerindeki görüşmelerden sonra mad
delere geçilmesinin oylaması hakkında 709:712 

VII. — Sorular ve Cevaplar 751 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 751 
1. — Muğla Milletvekili Ali DöğerM' 

nin, Ege Bölgesi Ticaret Lisesi mezunları
nın yüksek öğrenim yapmakta karşılaştık
ları güçlüklere dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Mustafa Üstündağ'm yazılı ceva
bı (7/9) 751:753 
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Sayfa 
2. — Hakkâri Milletvekili MiMil il

cin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gesinde hayvancılıkla uğraşanlara kredi 
ve yem yardımı yapılmasına daıir sorusu 
ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Balkanı 
Korlkut Özal'ın yazılı cevabı (7/37) 753:745 

3. — Kütahya Millet vekili İlhan Er-
soy'un, Kütahya illine bağlı bazı bucaklar
da ortao'kul açılmasına dair sorusu vo 
Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstünclağ' 
in yazılı cevabı (7/44) 755 :756 

4. — İçel Milletvekili Süleyman Şlm-
şe'k'in, Cumhuriyetin 50 nci yılı münase-

İçel Milletvekili Oral üVlavioğlu, Çukurova 
Ibölgesindeki kuraklık ve alınması gereken ted
birler ve, 

'Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Mardin ili
nin Mazıdağı ilçesindeki fosfat yatakları hak
kında ^gündem dışı (birer demeçte 'bulundular. 

Burdur Milletvekili Osman iAykul'u, orman -
.köylü ilişkileri ve ormanlarda uygulanan kesim
ler konusundaki gündem dışı demecine Orman 
Bakanı Ahmet Şener cevap verdi. 

Vazife ile yurt dışına (gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Turan Güneş'e Millî Savunma Bakanı 
Hasan Işık'ın vekillik etmesinin uygun ıgörül-
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Gonel Kurulun bilgisine sunuldu. 

D. P. Grup Baş'kanvekilleri Sakarya Milletve
kili Vedat önsal ile Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'ın; fiyat artışlarını önlemek için 
alınacak tedbirleri ve Fiyat Kontrol Komitesi
nin çalışmalarını incelemek üzere Anayasanın 
88 n'ci maddesi uyarınca (bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/5) okundu, (gün
demdeki yerini alara'k sırası geldiğinde görüşüle
ceği bildirildi. 

•Gündemde yer alan seçimlerin 26 . 2 . Ü974 
Salı 'gününe ertelenmesine dair Danışma Kuru
lu önergesi kaıbul olundu. 

Sayfa 
betiyle yayınlanan bazı eserlere dair soru
su ve Devlet Bakanı Orhan Eyüboğlu' 
nun yazılı cevabı (7/45) 756:762 

5. — İstanbul Milletveikili Reşit Ülker' 
in, bekçilerin Sıkıyönetim zammına dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asıil-
türk 'ün yazılı cevabı (7/51) 762:763 

16. — Ankara Milletvekilli Muammer 
Alıcı'nın, Ankara'nın bazı ilçelerindeki 
çarşı ve mahalle bekçilerinle 'dair sorusu 
ve İçişleri J3a'kanı Oğuzhan Asiltürlk'üni 
yazılı cevabı (7/53) 763:764 

VHI. — Düzeltiler 765 

Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Ankara 
veya İzmir Belediyesince Göltaş Şirketine temi
nat mektubu verilip verilmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusuna ((6/7) ITilcaret Bakanı Fe-
him Adak, 

İçel (Milletvekili Süleyman Şimşek'in, boyko
ta katılıp ceza alan öğretmenlere dair sözlü so
rusuna da '('6/16) (Millî Eğitim Ba'kanı Mustafa 
üstündağ cevap verdiler. 

Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, ek
meklik 'buğdayın >ofislerce fırınlara tahsisine 
(6/4), 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu' 
nun, \19'75 yılında imtiyazı sona erecek olan Os
manlı Bankasının durumuna (ı6/40), 

Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, Dev
let kuruluşlarındaki israfın önlenmesine (6/26) 
ve, 

Istanlbul Milletvekili Eniğin Ünsal'ın da, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına (6/27) dair 
sözlü soru önergeleri soru salhiplerinin; 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu' 
nun, Gaziantep'in su sıkıntısının ıgiderilmesinc 
(6/39), 

Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'm, 
Tunceli - Mazıgirt Kaymakamına ı('6/28) ve, . 

Ut-'fa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa - Su
ruç ilçesi Aligöz köyünde meydana gelen olaya 

. . » • ^b>m<9^ •<••• 
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(ı6/24) dair sözlü soru önergeleri soru sahipleri 
ve ilgili (bakanların; 

Istanlbul Milletvekili Boğan öztunç'un, işçi
lerin konut kredisine dair sözlü soru önergesi 
(6/20) de ilgili Bakanın Genel Kurulda hazır 
'bulunmamaları nedeni ile ertelendiler. 

Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlar Kurulu kararıyle 1© Ekim 1973 tari
hinden sonra tâyin edilenlere dair sözlü soru 
önengesinin (6/18), soru sahibinin ikinci defa 
Oenel Kurulda hazır ıbulunmaması nedeni ile 
düştüğü; 

Urfa Milletvekili Albdülkerim öneel'm, Urfa 
iline tohumluk ve yem tahsisine dair sözlü soru 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumlhuriyeti ile Yugoslavya 

Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı '(1/61) '(Dışişleri ve Adalet 
komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Kocaeli Milletvekili ISedat Akay ve 3 

arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 

Raporlar 

1. 1974 malî yılı Genel ve Katma bütçe
leri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamaları
nın yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, ta
hakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tayarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile C. Se
natosunca yapılan değişikliğe dadr Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/51; C. Sena
toyu: 1/234) (M. Meclisi S. Sayısı : 14; C. Se
natosu S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1974) (Gündeme) 

2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvellerde değişikldk yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komiy-

önergesinin ı(16/21), soru saıhilbinin isteği ile ya
zılı soruya çevrileceği; 

Binıgöl Milletvekili Hasan C. Ezman'ın, Do
ğu Anadolunun yem ihtiyacına dair sözlü soru 
önergesinin de (6/25), soru sahihinin isteği -üze
rine gündemden çıkarılacağı bildirildi. 

26 . 2 . 1974 Balı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere 'Birleşime saat 16,15'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
. Başkanvekili Kastamonu 
Ahmet Çakmak Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 

30 . 6 . 1973 tarihli ve 0.744 sayılı Kanunla ek
lenen ek üçüncü madde -(A) fıkrası (c) (bendi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ı (2/112) 
(Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plân komis
yonlarına) 

3. — O. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, 5434 sayılı 'T. C. Emekli ISandığı Kanu
nuna 1425 sayıfı Kanunlla eklemen ek madde 
•6'nın tadili hakkında kanun teklifi (2/113) 
(Plân Komisyonuna) 

yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclıisi : 1/45; 
C. Senatosu : 1/232) (M. Meclisi S. Sayısı : 1; 
C. Senatosu S. Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1974) (Gündeme) 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi Büt
çesinin «T cetvelin» de değişildik yapılması 
baklanda kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatoyu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkeresi (M. Mec
lisi : 2/75; C. Senatosu : 2/69) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 2; C. Senatosnı S. Sayısı : 317) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 2 . 1974) (Gündeme)! 

4. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 
28 . 2 . 1973 gün ve 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe 
Kanununda değişildik yapılması hakkında ka

i l . - GELEN KÂĞITLAR 

22 . 2 . 1074 Cınmtet 

26 . 2 . 1974 Sah 
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mm, teküfi -ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komiyyo-
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/98; 
G. Senatosu : 2/68.) (M. Meclisi S. Sayısı : 3 ; 
C. Senatosu S. Sayıyı : 318) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1974) (Gündeme) 

5. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dadr C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko-
mİL'/onu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/44; C. Senatosu : 1/233) (M. Mecliri S. Sa
yısı : 4; C. Senatosu S. Sayısı : 319) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 2 . 1974) (Gündeme) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se
natomu ve Bütçe Karma Komıisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/58; C. Senatosu: 
1/238) (M. Meclisi S. Sayısı : 5; C, Senatosu S. 
Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1974) 
(Gündeme) 

7. —Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarıyı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu : 1/236) 
(M. Meclisi S .Sayıyı : 6; C. Senatosu S. Sayısı : 
322) (Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1974) (Gündeme) 

8. _ Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclki : 1/57; C. Senatosu : 1/240) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7; C. Senatosu S. Sayısı : 
323) (Dağıtma tarihi : 26.2.1974) (Gündeme) 

9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komiyyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/59; C. Senatosu : 1/239) 
(M. Meclisi,S. Sayısı : 8; C. Senatosu S. Sayısı : 
324) (Dağıtma t a r i h i : 26.2.1974) (Gündeme) 

10. — 1973 yılı Bütçe Kanunu dle bu kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna ıdair Cumhuriyet Senatosu ve 

. Bütçe Karına Komisyonu Başkanlıkları (tezke
releri (Millet Meclisi: 1/54; Cumlıuri'yelt Sena
tosu : 1/241) (Millet Meclisi S. Sayısı : 11; 
Cumhuriyet Senatosu 'S. Sayısı : 327) (Dağıt
ıma tarihi : 26 . 2 .1974) (Gündeme) 

11. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişindik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna 'dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komijsyonu 
Başkanlıkları 'tezkereleri (Millet Meclisi : 1/56; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/237) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 12; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
325) (Dağıtma tarihi: 26 . 2 . 1974) (Gündeme) 

12. — Devlet Su İşleri Ckmel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması haiklkmda kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/60; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/235) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 13; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
326) (Dağıtma tarihi:: 26.2.1974) (Gündeme) 

13. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değiştiri
len 137 nci maddesiyle düzenlenen gösterge tab
lolarında değişiklik yapılması hakkında kamun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/48) (S. 
Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26.2.1974) (Gün
deme) 

14. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 
madde 'eklenmesine dadr kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/106) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 9) (Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1974) (Gün
deme). 

/ Sözlü sorular 

15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ikin'in, Ormanı muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

16. — İ^arabul Milieltveklli Gülhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal 'güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

— 670 — 
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17. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepa'nin, 
TRT Genel Müdürünün tayinine dair Barbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/45). 

18. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, Ibazı suçlardan tutuklu ve hükümlü sa
yısı öle milletvekili dckunulmazlik dosyalarına 
dair Adalet Bakanından söziü sora önergesi 
(6/46). 

19. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akayîn, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute-

III. — Y 

BAŞKAN — Otamatik cihazla yoklama ya-
lacaktır. Sayıın üyelerin anahtarlarını 'sağa çe
virip beyaz düğmelere 'basmalarımı rica ediyo
rum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 
Bir fclonuyu dinleyicilere hatırlatmak is

tiyorum: Tüzüğümüzün 145 nci maddesi ay
nen.: «Dinleyiciler birleşimin devamı süresikı-
©e kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet için
de oturm'aik zorundadırlar. Dinleyiciler görüş
melerde kalbini veya reSt yönünde söz, alikış ya
hut herhangi '"bir harekeitle kendi düşümcele-

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/171) '•• 

BiAŞKAN —Gündeme geçîyora/nı. 

metlerine dair Ba§fbakanda.ıl: sözlü soru önergesi 
(6/47) 

Yazılı sorular 
20. — İçel Mi'iMıveıkili Nazmı Baş'm, İstan-

•bul Tıp Fakültesinde geçen 'bir olaya dair İçiş
leri Bakanından sora önergesi. (7/58) 

21. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 5 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dair Baş
bakandan yazılı sora önergesi (7/59) 

.LAMA 

rini ortaya koyamazlar. Bu yasağa uymayan
lar o yerin düzenini Ikoramaîkla görevli olan
lar tarafından hemen dışarı çıkarılırlar.» de
mektedir. 

Dinleyicilerim ibilha'ssa Tüzüğümüzün bu 
hükmüne riayet etmelerini istirham ediyorum 
(A. P. sıralarımdan alkiişlar). 

Değenlü. arkadaşlarım, .gündem dışı söz istek
leri Vardır, fakat gündemimizde önemli ka
nun tasarıları bulunduğu içiln hıngümJlüik gün
dem dışı söz taleplerini karşılayamayacağım, 
Önümüzdeki birleşimlerde değerli aıkadaşla-
rı'mın bu taleplerini yerine getirmeye çalmaca- -
ğım. 

[Bazı mülleStyek'ili a^kada^lanımjzııı dziln ta
lepleri hakkında Başkanlık Divanının tezîkere-
sıi, vardır, okıiituyorum efendim. 

- * » — « • > • • • < « 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açıüima saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan(vekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Afcova (Sivas), İlhamd Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nca Birleşimini! açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

671 — 
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Genel Kurula 

Aşağıda adları yazıla sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösteriilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 22,2.1974 
tarihli toplantısında uygum mütalâa edilmiştir. 
Keyfiyet Yüksek tasviplerine arz olunur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Incloğlu 20 
gün 'hastalığına Ibdnaen 6 . 2 . 1974 tarMnden 

Adıyaman Milletvekili Halil Ağar 3 ay 10 
\gün hastalığına (binaen 21 . 11 . 1973 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunacağım efendim. 
«Gaziantep Milletvekili Hüseyin Inceoğlu 

00 gün hastalığına 'binaen 6 . 2 . 1974 taınihin1-
den itiibaren.»ı' 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

1. — Türkiye - AET Karma Parlâmento Ko
misyonu toplantılarına katılmak üzere siyasî 
parti gruplarınca aday olarak gösterilen millet
vekillerine ait liste (5/7) 

BAŞKAN — Türkiye - AET Karma Parlâ
mento Komisyonu toplantılarına katılmak üze
re siyasî parti gruplarınca gösterilen aday isim
lerini okutuyorum efendim. 

•«'Türkiye Büyük Millet MelcUsini temsilen 
Türkiye AET Karma Parlâmento Komisyonu 
toplantılarına katılmak üzere siyasî parti grup
larınca ;aday olarak gösterilen sayın üyelerim 
isimlileri : 

Adı ve Soyadı (Mıemsuholduğu siyasî parti) 

1. •— Danışma Kurulunun; bazı kanun tasa
rı ve tekliflerinin görüşülmesine dair önerisi. 

BAŞKAN — (Değerli 'arkadaşlarım, Danışma 
Kurulumuzun bir kararı vardır, 'okutuyorum 
efendim. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 5 
Gemici bütçenin, :aktarma ve ek ödenelk ka-

26 . 2 . 1974 0 : 1 

«Adıyaman Milletvekili H a i l Ağar 3 ay 10 
gün hastalığına 'binaen 21 . 11 . 1973 tarihlinden 
îltıHbarem.» 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

2. — İki aydan fazla izin alan Adıyaman Mil
letvekili Halil Ağar'a ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/172) 

BAŞKAN — Bir ödemek kararı vardır, oku
tuyorum efendim, 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir yasama yılı içinde 

ilki aydan fazıla izin alan Adıyaman Milletvekili 
Halil Ağar'a, ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzü
ğün 130 ncu maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararına hağlı olduğundan keyfiyet yüksek 
tasviplerine arz olunur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN •— Oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Nasuh Nazif Aylan (C. H. P. Sivas Millet
vekili) 

Caıhiıt Angın ı(ıC. H. P. Çorum Milletvekili) 
Basit 'Ülker ı(0. H. P. İstanbul Milletvekilli) 
A. Mahir Ablum (A. P. Kütahya Milletveki-

11) 
Yılmaz Erlgeınekon ,(A. P. İzmir Milletvekili) 
(Fevzi Fırat .(»A. P. Zonguldak Milletvekili) 
iMustafa Parlar (A. P. İstanbul Milletvekili) 
Hasan Aksay (ıM. S. P. İstanbul Milletve

kili) 
Salih Yıldız (,C. G. P. Van Milletvekili) 
Özer Ölçmen ı(ıD. P. Konya Milletvekili) 
BAŞKAN •— Yücıe Heyetinizin ıbiligilerine su

nulmuştur. 

nun tasarılarının, Silâhlı Kuvvetler Personel 
Kanununun .gösterge tablosunda değişiklik ya
pan tasarının ve '648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa (bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin ; gelen 'kâğıtlardan ıgündemıe alınmasını, 
dağıtımından itilbaren 48 saat geçmeden ve 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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gimdeni'de mevcut •bütün işlere takdimen önce
likle •görüşülmesinin Genel Kurulun onayına 
sunulması öne rilmistir. 

Kemal Güven 
.Millet Meclisi Başkanı 

C. 'H. P. Grubu 
Başkanvekili 

N. Uğur 

A. P. Grubu 
ıGöncvlıisi 

'Turgut Yücel 

M. S. P. Grubu D. P. Grubu 
Başkanıvekili Başkanvekili 

1. F. Oumalıoğlu Vedat Önsal 
€ . G. P. Grubu Görevlimi 

T. Oğuz 
BAŞKAN — Danışma Kuralu önerisini Yü

ce Heyetin tasviplerine sunuyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kalbul etmeyen
ler... Kabul eıdi'lmıiRtiır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1974 malî yılı Genci ve Katma bütçele
ri kânunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının 
yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, 'tahak
kuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile C. Senato
sunca yapılan 'değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/51; C. Senato
su : 1/234) (M. Meclisi S. Sayısı : 14; C. Sena
tosu S. Sayısı : 320) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, alman 
karar .gereğince Geçici Bütçe kanun tasarısı
nın görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerini almıştır. 
îTasarı üzerinde şu ana kadar Başkanlığa mü

racaat ederek söz alan arkadaşlarımın isimleri
ni okuyorum : Grupları adına söz isteyen üye
ler; D. P„ Grubu adına Konya Milletvekili Ba
yın Özer ölçmen ve A. P. Grubu adına Adana 
Milletvekili iSayın ISelâhattin Kılıç. 

ıŞahrsları 'adına, Kastamonu Milletvekili iSa
yın 'Hasan Tosyalı ve Ankara Milletvekili Ba
yın Fatma Feriha Öztürk söz istemişlerdir. 

VEFA TANIR i (Konya) — C. G. P. Grubu 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
((Bütçe IKarma Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde De
mokratik Parti Grubu adına Konya Milletveki
lli Saym Özer Ölçmen, (buyurunuz efendim. 

İSayın Ölçmen konuşma süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

(1) 14 S. Sayılı Baspıayazı Tutanağın sonu
na eklidir. 

D. P. GRUBU ADINA ÖZER ÖLÇMEN 
(Konya) —• 'Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; 

il974 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri ka-
nunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Devlet 'gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren ikamın tasarısı hakkın
da Demokratik Parti Grubunun görüşlerini be
lirtmek için söz almış bulunuyorum. < 

14 Ekim 19)73 seçimlerinin sonucunda ortaya 
çıkan <oy dağılımı Hükümetin kurulmasını ge
ciktirmiştir., *Bu bakımdan, İSayın Ecevit Hükü-
ımetinlıı ;1974 yılı esas bütçe tasarısını hazırla
yıp Meclislerimizden zamanında geçirmesine, 
Anayasa ve içtüzük gereği imikân olmadığı için 
üç aylık bir yetki tasarısı ile gelmiş olmasını 
tabiî 'karşılıyoruz. 

Esasen 1960 sonrası uygulamasında bu üçün
cü örnek olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, tasarının Komis
yonda ve Cumhuriyet İSenatosu Genel Kuru
lundaki takdimi sırasında, İSayın Maliye Baka
nı, bir yandan bu tasarının 1973 malî yılı Büt
çesinin üç aylık uzatması niteliğinde kalbul edil
mesi gereğini öne sürmüş; bir başka ifadesinde 
de tasarının 1974 malî yılının ekonomik karak
teristiğini yansıtacak ve oluşturacak nitelikte 
olduğunu ve bu sebeple ileride hazırlanacak 
esas bütçenin çerçevesini belirleyeceğini ifade 
etmiş bulunmaktadırlar. Bu iki ibeyan arasında 
açık bir çelişki görülmektedir. Bu çelişik du
rum, Bayın Bakanın maddeleri savunması sıra
sında da sık sık ortaya çıkmaktadır. Bu baknm>-
dan, gerek görüştüğümüz yetki tasarısının esas 
bütçeyi oluşturacak nitelikte takdim edilmiş ol
ması, gerekse tasarının bazı maddelerinin bir 
bütçe hüviyetinden çıkıp Hükümet politikasına 
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#Öre değişebilir birtakım yetkileri kapsaması, 
Hükümetin genel tutumu ve politikasına göre 
değişebilir birtakım yetkileri kapsatması, Hükü
metin genel tutumu hakkındaki fikir ve eleş
tirilerimizi burada belirtmemizi gerekli kılmış 
bulunmaktadır. 

ISayın milletvekilleri, sağlıklı ve millet yara
rına bir demokrasinin varlığı ancak iktidar -
muhalefet ilişkilerinin ve diyalogunun normal 
ölçüler içinde işlemesiyle sürdürülebilir. Bu açı
dan, ISayın Başbakan'ın program tenkitlerine 
cevabı sırasında Hükümet dışındaki bütün par
tilere hitaben, «[Siz kimin muhalefeti olacaksı
nız? Hakkını savunacağınız zümre ibile kalma
dı» mealindeki sözleri 'bu ilişkiler açısından iyi 
bir 'başlangıç olmamıştır kanaatindeyiz., ISayın 
Ecevit'e bu vesileyle, 12 Mart sonrasının Parla
mento ve partilerüstü hükümetlerine, çok güç 
şartlara rağmen, tek (başına Demokratik Parti
nin muhalefet görevini üstelendiğini hatırlat
mak isteriz. Hemı de ISayın Ecevit'in ,«Ara reji
mi» diye nitelendirdiği ve kendi olumsuz beyan
larına rağmen partisinin bu hükümetlere güven 
oyu ve hakan verdiği 'günlerde.., Ayrıca demok
rasilerde, iktidarların olsun, muhalefetlerin ol
sun belirli zümreleri ve sınıf lan değil, tüm mi1-
leti temsil etmeleri gerektiğine inandığımızı da 
belirtmek isteriz. 

ıSaym milletvekilleri, hükümet ilk yapacağ1 

icraat olarak ilân ettiği «Af»1 konusunu lüzum
suz hir şekilde uzatmakta ve savsaklamaktadır. 
Bir yandan Adalet Bakanı cezaevlerini dolaşa
rak, «Bu ay sonu mahkûmlara kapıları açacak
ları» şeklinde gayrîmesul ve bilgisizce beyanlar 
vermekte ve hayal kırıklığı yaratmaktadır; 
Öte yandan hükümet partileri, programlarında 
her konuda derinliğine mutabakat sağladıkları
nı belirtmiş olmalarına ve ellerinde bütün Dev
let imkânları bulunmasına rağmen af tasarısını 
bir türlü hazırlayıp (Meclislere sunamamışlar-
dır. 

Bunun yanı sıra, suçu muhalefet partilerine 
yükleme yoluna dahi tevessül edildiğini üzüntü 
ile izlemekteyiz. Halbuki, muhalefet partileri
nin teklifleri çoktan komisyonlara verilmiştir. 
Komisyon başkanlıklarında da iktidar partileri
nin üyeleri bulunduğu halde, muamele görane-
yişleri çok ilginçtir. 

Diğer taraftan, «nasıl olsa af çıkacak» diye 
adalet mekanizması işlemez 'bir hale gelmek üze
redir. Ceza dâvalarına ıbakılımaiînaktadır. '50 nci 
yılın atıfetini bekliyen bir vatandaş zümresini 
daha fazla istismar etmeden hükümetin konuya 
/biran evvel ciddiyet atfetmesini beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, aylardır bir polemik 
konusu haline getirilen zamlara da değinmek 
mecburiyetindeyiz. 

Kanaatimizce, her şeyden lönce, zam; evvel
iden tarihi ile, günü ile Başbakan Yardımcısı<-
nın ağzından merasimle ilân edilerek yapılmaz. 
Şayet yapılırsa ve hele söz verilen gün geçirilir
se, o zaman piyasada şeker de kaybolur, gaz da 
ve bundan hükümetin koruyacağını ileri sürdü
ğü fakir halk değil, istifcilerle karaborsacılar 
yararlanırlar. 

Ayrıca, zamma uğrayan maddeler; şeker, 
gaz, bez, çimento, demir ıgilbi, geniş vatandaş 
topluluklarının temel ihtiyaç maddeleridir, ik
tidar partilerinin propaganda konuşmalarında 
öne sürülenlerin tam tersi oluşturulmakta ve 
ıgeniş vatandaş topluluklarının temel tüketim 
maddeleri Devletçe palhalılandırilmaktadır. 

Ayrıca, dünya konjonktürü muvacehesinde 
ülkemizde de yapılması gerekli bazı fiyat ayar-
lamalannı gerçeğe uygun olarak halka •anlat
mak yerine, TRT kanalıyle çok tehlikeli bir plo-
mik yolu açılmış bulunduğunu endişe ile belirt-
mdk isteriz, 

Dünya petrol fiyatlarının anormal bir oran
da arttığı ve bizde de bir fiyat ayarlamasında 
geç bile kalındığı bilinmektedir. Durum böyle 
iken, sanki sadece özel otolarda kullanılan bir 
madde imiş .gaibi petrolü göstererek, ona yapıla
cak zammı mutlu azınlık sırtından halk yararı
na bir icraat şeklinde takdim etmekle, ISaym 
Başbakan Türkiye'de tehlikeli ibir çığır açmış 
bulunmaktadır. Bir zammı cazip hale ıgetirmek 
için, suni sınıf farkı yaratıp sınıfları birbirine 
düşman etmek geçici ve tutarlı bir yol değildir.' 
Kaldı ki, 'Türkiye'de mevcut yanm milyon ci
varındaki motorlu taşıt vasıtalarının :% 60'dan 
fazlasını kamyon, otobüs ve minibüsler teşkil 
etmektedir ve bunlar yolcu ve mal nakliyatı ko
nusunda kamu hizmeti görmektedirler. Hayatı
nı ıgünde 12 saat direksiyon başında kazanan 10 
binlerce şoför de bu nispetin dışındadır. Çiftçi
nin buğdayını, pancarını pazara götüren kam-
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yonun, köye yolcu taşıyan otobüsün (benzinini 
lüks metaı olarak gösterip, 'bunun, yoksulun, 
işsizin hakkından kesildiğini öne sürmek her 
şeyden 'önce yoksula ve işsize karşı haksızlık
tır. 

Türkiye'de tüketilen hampetrolün ancak 
1/1'0'u benzin olarak tüketilmektedir ve bu tü
ketilen benzinin 1/5İnin özel otalarca sarf edil
diğini kabullenirsek, Türkiye.'nin tüm petrol 
tüketiminde özel otoların payının 11/50, yani 
t% 2 'gibi cüzi bir oranda kaldığı görülecektir. 
Geriye kalan % 98'in içinde köye, kente elek
trik üreten santrallerden traktör ımazotuna, 
ordumuzun tank ve uçak akaryakıtına kadar 
yüzlerce petrol tüketim kalemi sinmektedir. (Sa
yın Başbakan bunu 'bilerek veya 'bilmeyerek 
ITRT'de hampetrol ithali için ayda ödenmesi 
gerekli 450 milyon lirayı sadece ı% 2'lik oto sa
hipleri için ödeniyomıuş gibi gösterime yolunu 
seçmiştir. 

Çelişkinin asıl büyüğü, Ibu konuşmadan son
ra ilân edilen akaryakıt zamlarmda ortaya çık
mıştır. iSladece hassas motorlu lüks özel otoların 
akaryakıtı olan süper benzine normal benzin
den daha az zam yapılmış olduğunu öğrenmiş 
bulunuyoruz. 'Sürprizli zamlardan... Bu da yet-
miyorımuşcaisına, Bakbakanm kınadığı otoların 
yaktığı normal 'benzin, köylünün traktörünün, 
şoförünün otobüs ve kamyonunun kullandığı 
motorinden daha da az zam görmüştür. Nlerede 
kalmıştır geniş halk yıği'nlannın korunması, 
nerede kalmıştır. TRT'deki vaatler, nerede kal
mıştır TRT'deki polemikler 

Köylünün gazına ve traktör mazotuna lüks 
tenezzü'h arabalarının süper benzininden fazla 
zam yapan hükümetleri hu kürsüden millete şi
kâyet ediyoruz. 

Kaldı ki, akaryakıt zammı otomatikman nak
liye ücretlerine yansıyacak ve iğneden ipliğe 
kadar kaçınılmaz bir zam dalgasını (beraberinde 
getirecektir. Bundan da maalesef üreticiden tü
keticiye kadar 'bütün millet etkilenecektir. Nak
liyede iki anafaktar vardır; bunlardan biri 
akaryakıt, öbürü de nakil aracıdır. Yalnızca 
Türkiye'deki akaryakıtın fiyatlarını yabancı 
•.ülkelerle kıyaslamak yeterli değildir, araç fi
yatlarını da (birlikte kıyaslamak lâzımdır. O za
man (görülecektir ki, ülkemizdeki otam'obil, oto
büs ve kamyon fiyatları dışarının 3 - 4 mislidir. 

I Hükümetin nakliye ücretlerinin fakir kitlelere 
yansımasını önleyebilmesi için, aslında Ve önce
likle otobüs, kamyon, traktör fiyatlarını düşür
mesi gerektiği kanaatindeyiz. 

ıSayın milletvekilleri, hükümetin ekonomik 
kararlarından biri de, kapalı zarf eksiltmesiy-
le Hazineye borç aranması konusudur. -

Devletin halk tasarruflarından yararlanma
sının istikraz tahvilleri çıkarmak gilbi yolları 
vardır. Buna itibar edilmeyerek, gizli kapaklı 
yollarla sermaye sahibini'.faiz eksiltmesine teş
vik etmek demek, faizciliğin ve tefeciliğin Dev
letleştirilmesi demektir. Şayet, koalisyonun bir 
kanadının iç ve dış finansörlerinden faizsiz bir 

I istikraz temini 'düşünülüyorsa, io zaman tabiî 
konunun veçhesinde bir değişiklik meydana ge
leceği barizdir, 

Ege ekici tütün piyasasında stokların tüke
tilmiş olduğu ve dünya fiyatlarının yükseldiği 
bir dönemde izlenen fiyat politikasını 'olumlu 
ibuluyorıız. Bununla beraber, köhneleşmiş bir 
devletçilik örneği veren sigara imalâtı, vatan
daşı hâlâ kuyruklarda veya karaborsacı önün
de bizar etmektedir. (Sigara talebini karşılaya
bilmek için imalâtta tütün üreticisinin de ortak 
olacağı yeni yatırımlara biran evvel geçilmeli 
ve kalite dünya seviyesine yaklaşık bir hale ge-

I tirilmelidir. 

Tütünde izlenen fiyat politikasının buğday, 
pancar, pamuk, çay, fındık ve ayçiçeği gibi te
mel ziraî ürünlerimizde de devamı candan dile
ğimizdir. 

Bunun yanı sıra, çiftçinin temel üretim mad
delerinde traktöründen gübresine kadar gerek
li desteklemeler vasıtasıyle bu girdilerin fiyat
larının düşürülmesinin veya hiç olmazsa sabit 

I tutulmasının gereğine önemle işaret etmek iste
riz. 

ISayın milletvekilleri, haşhaş ekimi konusun-
I da da mağdur edilmiş ekicinin hakkının korıın-
I masında ve Devlet yararlarının gözetilmesinde 

hükümet, görüş birliği halinde bir Parlâmento 
I ile çalışma şanslılığına sahiptir. Hükümetin bu 

şanslılığı iyi değerlendirmesini temenni etmek-
I teyiz. 

Yaban diyarlarda gözyaşı ve terle biriktiril
miş işçi dövizlerimizin hükümetin sıkıştığında 
başvuracağı b r ithalât supabı alarak mütalâa 

I edilmemesini tavsiye ediyoruz. Bu kaynak an-
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cak tasarruf sahiplerinin de (hissedar olabilecek
leri ve döndüklerinde çalışabilecekleri sanayi 
yatırımlarına aktarılmalıdır. 

(Bu yetki tasarısının yaratacağı imkânlarla, 
dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sorunların
dan olan enerji konusunda da başlanmış ve haş
lanacak bütün projelerin en kısa dönemde dev
reye girecek 'şekilde uygulanmasına geçilmeli
dir. 

Ekonominin, verimlilik kuralları ideolojik 
tartışmaları bastırmalıdır. Millî kaynaklarımız 
•ekonomimizin, 'emrine en ucuz 'bir şekilde ve en 
ıkısa zamanda amade kılrnmalktadır. Kaybede
cek vaktimiz kalmamıştır. Göstermelik tasar
ruf tedbirleri yerine biran evvel üretici yatırım
lara geçilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu vesile ile Hükümet 
'adına yapılan beyan ve vaatlere de kısaca değin
mek isteriz. 

inecim plâtformunda ıher köye bir fabrika 
götüreceğini vaadedenler bugün icra mevkiine 
(gelince, bunu; «Her vilâyette bir fabrika» sek
ilinde tenzilâta tabi tutmuşlardır. Biz, her vilâ
yette bir 'değil birçok fabrika yapılmasını arzu 
ediyoruz, ıfaka't bunun plânı, proigramı, finans
manı, rantabilitesi, fizibilitesi vardır. [Politika
lar bunlardan sonra (gelir. Eğer bunlar hesaba 
katılmazsa, bir zamanlar büyük bir anlayışla 700 
bin liraya inşa edilen ve işlemeyen, bugün de 
müzeleri süsleyen («Devrim» 'Otomobillerine dö
ner netice. Vatandaşın Devlete güvenç ve inan- ' 
eiyle 'şakalaşmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Üzüntü verici bir (hükümet tasarrufu da, Sa
yın Millî Eğitim Bakanının vali ve genel mü
dürlere (gönderdiği bir igenelge olmuştur. Bu 
fgenelge ile valilerin yetkilerine müdahale edil
me bahasına adlî takübat altındaki «zanlı »öğret
menlerin tekrar eski görevlerine getirilmeleri 
istenmektedir. Aralarında .komünistlik suçun
dan yargılananların da Ibulunduğu bu kişilere 
'körpe dimağları eğitilmek üzere teslim etmenin 
manevi mesuliyetini tdkrar ve önemle hatırlat
mak ıgörevimiz loilacaktır. 

iSaym milletvekilleri; 
Getirilmiş bulunan üç aylık geçici bütçenin 

197(3 bütçesine dayandırılması, bu bütçenin bazı 
aksaklıklarının tasarıya yansıması sonucunu 
doğurmaktadır. Yeni bir izam dönemine girdi
ğimiz sırada ıenflasyonla mücadelenin ağırlık 
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kazanması beklenmektedir. Fakat, tasarının ge
nel karakteri bizi bu konuda tatmin etmekten 
maalesef uzaktır. 

Ayrıca, tasarının 10 ncu <vc 11 nci maddele
rinde de (bütçe çerçevesinden çıkılarak Hükü
metin, Merkez Bankasından, kanunların öngör
düğünden f azil a para çekebilmesini temin ede
bilen hükümler 'getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu müdahaleci hükümlerle bankalarda birik
miş özel tasarruflar Merkez Bankası fcanaliyle 
Hükümet emrine aktarılmaktadır. Hükümetin 
bu maddelerde (güttüğü eğilimi, karma ekonomi 
dengesini ikamu yatırımları lehine bozma niteli
ğinde buluyoruz. Bu maddelerin, Merkez Ban
kası Kanununa ve Anayasaya uyarıldıkları da 
tetkike muhtaç ibir husustur. tSaym Maliye Ba
kanı, Senatoda bu konudaki eleştirileri cevap
larken, Ibu hükmün sakıncalı bir mekanizma ge
tirdiğini, ancak Talû Hükümeti Bütçesinin 66 
ncı maddesinden alındığını belirtmişlerdir. Bizce 
bu /gerekçe, tasarıyı aynı zamanda müstakbel 
bütçelerin çerçevesini 'oluşturacak nitelikte tak
dim eden Hükümet için bir mazeret ve savunma 
sayılamaz. 

Tasarının, devlet personelini ilgilendiren 7 
•nci maddesinde de ıgösterge tablosunun katsa
yısının 7'den '8'e çılkarılması öngörülmektedir. 
Personel Kanununun ne maddî ne manevî yön
den amacına ulaşamadığı ve tam tersine, kamu 
personeli arasında intibakıyle, terfii ile bir kaos 
yarattığı (bilinmektedir. Dokuz aylık maaş fark
ları dahi henüz ödenememiştir. Devlet, memura 
borçlu .durumdadır. Kanun, bugün bir yamalı 
bohça haline ıgetirilmiştir. 1970 yılından bu gü
ne kadar, bu sabahki sürprizli zamları hariç tu
tarsak, resmî «geçinme endekslerinde ı% 80 ci
varında 'bir yükselme olmuştur. Kat sayıyı 7'den 
8'e (Çıkarmakla hayat palhalı'lığındaki bıı artuşm 
maddî karşılığını vermeye ^kanaatimizce imkân 
yoktur. Kaldı 'ki, Iküçük memurun eline 'geçmesi 
hesaplanan net 40 - 50 liralık bir fark da, hu 
fark daha cebine (girmeden, zamlar tarafından 
alınıp 'götürülmüş olacaktır. 

Bu sebeple, Hükümeti, fiyatları hiç olmazsa 
bundan sonra sabit tutmak meselesinde çalışma
ya davet ediyoruz. Aksi takdirde, bilhassa dar 
gelirli vatandaş enflasyon spiralinin girdabında 
boğulmaktan kurtulamayacaktır. 

Maddeler üzerinde grubumuzun igörüşlerini 
bilâhare arz etmek üzene ıgrubum adına Yüce 
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Meclisi saygıyle selâmlarım. (D. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — 'Teşeldir öderim (Sayın Ölçmen. 
Adalet Partisi Grulbu 'adına Adama Milletve

kili iSayın iSelâhattin Kılıç, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA İSELÂHATTİN KILIÇ 
(Adana) — İSayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 1974 malî yılı (genel ve katma (bütçeleri ka-
nunlaşıncaya ikadar 1 Mart 31 Mayıs dönemini 
'kapsayan üç aylık sürede devlet harcamalarının 
ve .'devlet gelirlerinin gerçekleşmesi için ge
rekli işlemlerin yapılmasına yetki veren ka
nun tasarısı üzerinde Adalet Partisinin (görüş
lerini arz etmek üzere (huzurunuzda bulunu
yorum. Bu vesile ile ıgrulbum iadma Yüce Mecli
sin değerli üyelerini saygılarla selâmlarım. 

«Geçici Bütçe» deyimi ile ibir yıldan daha 
kısa zaman sürelerini kapsayan ve 1961 Ana
yasasına göre tespit edilen (bütçe prosedürü için
de kanunlaşan ve (genellikle hır yıl -önceki büt
çenin muayyen bir süre için uzatılması mahiye
tinde lolan yetki kanunlarını kastediyoruz. 

Yakın tarihimizde ;bu türden yetki kanunları 
iki kere yapılmıştır; 1965 ve 1970Tte. Bu kanun
ları, geçmişte yaptığımız ibu kanunları zorunlu 
kılan sebep siyasî idi. Yani, o zaman mevcut 
hükümetlerin normal 'bütçeleri Meclisin irade
siyle reddedilmiş ve (geçici 'bütçe yapma zorun-
luğu doğmuştur. Ancak, hu kere (geçici bütçeyi 
zorunlu kılan sebep, 14 Ekim 1973 seçimlerin
de herhangi !bir partinin tek başına çoğunluğu 
(sağlayamaması ve Hükümete vücut veren koalis
yon anlaşmasına ulaşılabilmesi için yüz günlük 
/bir süreye ihtiyaç duyulmasıdır. 

Böylece, 1974 yılında geçici (bütçeyi zorunlu 
kılan selbep, 1965 ve 1970 yıllarındakinden fark
lıdır. Daha açık ibir deyimle, Hükümet Progra
mında (özdeşliklerini İlân eden iki koalisyon par
tisinin, Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâ
met Partisinin en az yöneticiler seviyesinde bu 
öz (beraberliklerini anlayabilmeleri için geçen 
süre, geçici (bütçeyi (zorunlu kılmıştır. 

Mamafih, böyle bâr koalisyonun ,. kurulabil
miş olması, (milletimiz yönümden partilerin nite
liklerini öğrenme ve demokrasimiz yönünden 
de- kaidelere göre işlerlilik kazandığının ibir de
nemesi olarak değer taşır. 

1974 yılı geçici bütçe tasarısı yalniiz sebep 
yönünden değil, muhtevası yömünden de eski ge
çici 'bütçelerden farklıdır. 

Bu ıgeçiei bütçe, evvelâ 1974 malî yılı için, 
değiştirme imkânımız olmayacak şekilde, Per
sonel Kanununun öngördüğü katsayıyı tespit 
ediyor. Yani, ıbütçe için (bir devamlılık vasfını 
haizdir. 

Keza, yine bu geçici bütçe 10 ve 11 nci mad
delerle, Anayasanın Bütçe Kanunu için ortaya 
koyduğu esasları, yani Bütçe Kanunu ile baş
ka kanunların tadilinin mümkün olmadığı esası
nı ihlâl ediyor. 

Keza, katsayı değimi için 657 sayılı Kanu
nun 154 mcü maddesinde ve .gerekçesinde açık 
açık «Maaş artması farz edilemez» dediği halde, 
ilk (maaşlardan Emekli ıSandığma maaş farkının 
kesilmesi (hükmünü ihtiva etmektedir. 

Özetle, Adalet Partisi olarak, memurların 
ilk maaş farklarından kesilmesini, 10 ncu mad
de ve 11 nci maddeyi; Hükümetin tasarıyı sevk 
ettiği (şeklinde kanunlaşması ihalinde Anayasa 

• Mahkemesine (gideceğimiz üç husus olarak (be
lirtmiş oluyoruz. 

Diğer yandan, 1973 rte uygulanmasına haşla
nan program - bütçe tatbikatının gereği olarak 
da 1974 geçici bütçesi, eski ıgeçiei (bütçelerin 
ihtiva etmediği ibaızı değişiklikleri talbiî ola
rak ihtiva etmektedir. Ayrıca Hükümet, temel 
mallara ve günlük ihtiyaç ^maddelerine, hayat 
pahalılığını dayanılmaz hale 'getirecek ve mem
leket ekonomisini altüst edecek büyük zamlar 
yapmıştır. Keza işçilerimizle işverenlerimiz ara
sında yapılacak önemli ibir toplu sözleşme dö
neminin de eşiğinde bulunuyoruz. Bütün hu se
beplerle ve Hükümete 20 milyar liralık 'bir har
cama yapma ve ıgelir sağlama yetkisi veren ve 
enflasyonu körükleyici doğrultuda görüşleri, 
izleri içine alan bu 'geçici bütçe tasarısı görüşü
lürken, genel ekonomik politikayı eleştirmeyi 
görevimiz addediyoruz. 

iSayın milletvekilleri, Hükümet Programının 
görüşülmesi sırasında mahzurlarını belirttiği
miz Hükümetin ekonomik görüşü; parça parça 
beyanlar, bu geçici bütçe vesikası, temel mal ve 
maddelere yapılan zamlar ve nihayet * Sayın 
Başbakanın radyo - televizyon konuşmasiyle» 
aydınlığa kavuşmuştur. O halde, Hükümet Prog
ramında olduğundan ötede, elimizde, Hüküme-. 
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tin ekonomik "politikasını eleş'tireeek, 'görüşleri
mizi söyleyelbilecek unsurlara ısalhibiz. 

.Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet 
Partisinin vücut verdiği 'bu koalisyon ,eski ko
alisyonlarda 'Olduğu ,gübi artık .«Birinci İnönü», 
«İkinci İnönü», ^Dördüncü Koalisyon» gibi nu
mara ile belirlenmeyecek; .«Ecevit - Erbakan 
Zam Koalisyonu» adiyle anılacaktır. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

Şimdiye kadar hiç ikimse 'zammı ve bunun 
sonucu oılan hayat pahalılığını kitalba uydura
mamıştır. Hiçbir çaba ve tek yönlü hiçbir tef
sir bu gerçeği değiştiremez. Şimdi Sayın Talû 
Hükümetine, o zaman iktidar adayı olan Cum
huriyet Halk Partisinin ve lonun destekçilerinin, 
zam konusunda yaptığı tazyik ve tehdidin mâ
nasını ve maksadını daha iyi anlamış bulunu
yoruz. Her konuda ve özellikle ekonomik konu
tlarda tek ıçıkış yolu, tüm yükün altıma girerek 
gerçekleri .göğüslemektir. Maalesef (Sayın Baş
bakan, radyo - televizyon konuşmasında bunun 
tam aksini yapma gayreti içine girmiştir. Ger
çekten de İSayın Ecevit'in bu konuşması inan
dırıcılık vasfından yoksun, ekonomik kurallar 
arasında yanlış ilişkiler kuran ve yer yer bili
nen tekerlemelerle süslenmiş ve isteksiz bir se
cim. 'konuşması niteliğinde olmuştur. 

Evvelâ bir noktayı kesin olarak tespit ede
lim : 

Bebepleri ve >zamanlanması üzerinde farklı 
düşünsek bile, 14 Ekim seçimlerinden önceki 
dünya şartları ve yurdumuz şartlarını herkes 
ıgübi (siz de biliyordunuz ve bilmek zorundaydı-
nız. B,u şartları bilerek ucuzluk vaadettiniz, hem 
de kesin surette. Hat tâ seçim bildirgenizde, o 
zamanki pahalılığı «Ma'ksatlı pahalılık» olarak 
nitelediniz, yani "ekonomik seîbepler dışında siz
ce bilinen maksat sebebine dayadınız ve böyle
ce ucuzluk vadinizi perçinlediniz. Millî Selâmet ' 
Partisinin desteği ile iktidara geldiniz ve kısa 
bir süre sionra, temel malların ve 'günlük ihti
yaç maddelerinin maksatlı palhalılıklia teşekkül 
eden fiyatları üstüne büyük zamları siz yaptınız. 
Hem bu zamlardan ve hem de bunların zincir
leme etkisinden siz sorumlusunuz. 

ıSayın Başbaikanın ekonomik meselelere ba
kışı yanlışlıklar ve çelişkilerle çok kere dolu ve 
tek yönlüdür. Tümüyle ve bilerek idaresine ta
lip olduğunuz tablonun iyilerini kendinize ma-

ledip, sizce kötülerini sizden evvelkilere ve dü
zene yüklemeyi kimse geçerli saymaz ve buna 
kimseyi inandıramazsınız. Hükümet loMuktan 
üç gün sonra Değirmendere'de. «Ak günler» 
güneşinin doğmıası (Böylece >bir Hükümet üyesi
nin beyanıyle 'Millî ıSelâmet Partisi de ak gün
lere katılmış oldu) ve devraldığınız 28 milyar
lık dövizin yatırıma ^çevrilmesi marifeti size ait 
"oluyor da, bizzat sizin tarafınızdan yapılan zam
ların sorumluluğu niçin size ait olmuyor? 

Bir yandan Türfeiye'niıı kalkınmasında «take 
off» noktasına gelindiğini ve birkaç ay sonra, 
esasen mevcudolan siyasî ıhuzura ilâveten eko
nomik huzura da kavuşacağımızı iddia ettikten 
sonra, memleketi hu noktalara getiren düzeni 
suçlamak çelişkidir. Biz düzenden, memleketi
mizi ibu notkalara getiren ve Atatürk'ün mille
timizle el ele kurduğu millî demokratik, lâik, 
sosyal hukuk devleti ilkelerine dayalı Türkiye 
Cumhuriyetini anlıyoruz ve bunu .her türlü za
rarlı icereyanlara karşı korumaya kararlıyız. Di
ğer yandan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültü
rel alanda geri kalmışlığı ortadan kaldırarak 
ve çağın ihtiyaç ve gelişmelerine uygun olarak 
sosyal refah devletinin gerektirdiği bütün iyi
leştirmelerin sahibiyiz. Ekonomik büyüme ve 
refahın tabana yayılması eşdeğer ve birbirine 
bağlı tek hedef niteliğindedir ve bu hedefe ulaş
mak: için cesur ve akılcı hamlelere ihtiyaç oldu
ğu kanısındayız. 

İSayın Ecevit yaptığı izamları savunurken 
ucuzluğu suçlamış ve alışılmamış (bir mantık kul
lanmıştır ; lâdeta, («Aman lütfen biraz daha zam» 
dememizin gerektiğini telkin etmek istemiştir. 
Zam, bazı alt gelir grupları için faydalıymış 
bile, çünkü, nasıl olsa bazı mallar karaborsa fi
yatına satılıyormuş. Böylece bu mantıkla, kara
borsanın temize ıçıkanlar-ak resmiyet ve kanuni-
yet kazandırılarak âklaştırıldığına ilk defa şa-
hidoluyoruz, (A. P. sıralarından alkışlar). 

- Bir mal [piyasada yoiksa veya dağıtım düzeni 
gereği gibi işlemiyorsa, malın türüne göre kara
borsa fiyatı teşekkül eder. Üretim artışı veya 
ithal yoluyle o mal sağlanır ve kesiksiz bir ka
nalla ihtiyaç sahibine ulaştırılır ve gerekli 
kontrollar yapılırsa karaborsa teşekkül etmez. 
Bu dediklerimizi yapmadan fiyatları yükselt
meye gerek yoktur. Esasen ;bunları yapmaksızın 
ziam yaparsanız, bu kere yeni ve zamlı fiyat üs-
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tünden karaborsa teşekkül eder. İşte milletimize 
vadettiğiniz ucuzluk mekanizmasının milleti
mizi .götüreceği yer budur. 

Petrol ihtiyacımızın 3/4'ünü dışarıdan ithal 
ettiğimize ve dünya petrol fiyatları da arttığı
na <göre, petrol ürünlerine zam, yan etkileri de 
ıgözlönüne alınarak iktidarların bir siyasî ve 
ekonomik tercihi olarak tartışılabilir. Ancak 
yapılan yüksek 'zammı, Ibenzin kullanan ve top
lam petrol türlerinin sadece '%• 2'sini tüketen 
özel arabaların .mevcudiyetine ve bahanesine 
dayamak son derece cılızdır. Esasen özel ara-
fcalar için her yıl vergi ödenmektedir. Bu ver-
'gi miktarını a'z bulan zam koalisyonu dilerse şa
nına uygun bir zam daha yapaîbilir. Doğrusu; 
iSayın Başbakanın gaza, benzine, fuel - oil ve ma
zota izam yaparken özel arabaların mevcu
diyetini bir sdbep ıgilbi zikretmesi yanlış ve ayı
rıcıdır. Bu âdeta, '«çiftçiler, şoförler, yolcular, 
taşımanın pahalanmasıyle pahalanan (bütün mal 
ve hizmetleri kullanan vatandaşlarım, hepiniz 
özel arabaların kurbanı »oldunuz» demeğe eşit
tir. 

Bayın Başbakanın yanlışlıkları burada da 
bitmiyor. Yurdumuzdaki fiyatların mutlak de
ğer olarak Batıdaki .fiyatlardan az oluşu da zam 
selbeıpleri arasında (gösterilmek istenmiştir; ama 
Batı ülkelerinde fert başına millî gelir 1 200, 
1 500, 2 000 doların üstünde, bizde ise 360, 370 
dolar civarındadır. Bu gerçek gözden saklanmış
tır. 

Diğer yandan Türk çiftçisi, işçisi, esnafı, 
emeklisi dolar değil Türk Lirası kazanıyor. Türk 
Lirası kazanıp dolar gibi harcamak, mirasyedi
lere yaraşır. 

Gelirlerin, fiyatların önünde koşacağı müj
desine teşekkür 'ederiz. Buna inanabilmemiz için 
aşağıda hesafbını vereceğim tablonun hayalle 
değil, gerçekle, ilmî izahlarla bir yerinden kı
rılması «gerekir. 

ıSaym milletvekilleri, 1973 sonu fiyatları 
1970 tabanına ıgöre ı% 74 artmıştır. Yani ı«100,» 
«174» olmuştur. 

Ana mallara; on gündür ilân ettiğiniz, bu 
sabah resmiyete kavuşturduğunuz .zamlarla bir
likte 1974 yılı da 1973'e nazaran (Herkes '% 50 
diyor ama ben biraz insaflı davranayım, (bunu 
'% 40 faraedelim) % 40 pahalılanmış olacaktır. 
Bunu 1970 (bazına irca edersek % 69 eder. Böy

lece, 1974 yılındaki fiyatlar 1970 yılındaki fi
yatlara nazaran, 100 değeri 243 olmuş olur. 
Şimdi Ibizim ıgelirlerimiz bu 243'ün önünde sey
redecek, iSayın Başlbakan bunu müjdeliyor. 

BAŞKAN — Lütfederseniz.. 
A. P. GRUBU ADINA 8ELÂHATTİN KILIÇ 

(Devamla) — Şimdi burada Sayın Ecevit'e, 1973 
(bütçesinin görüşülmesi sırasında Ibizzat kullan
dığı Nasreddin Hoca'nın ,«Çalı» hikâyesini ha
tırlatmama müsaadenizi rica 'ederim. 

iSayın Eeevit, sizin çalı, bütün iltimaslara 
rağmen ancak 1984'ten sonra yün toplamaya 
başlayacaktır. 

" Sayın milletvekilleri, 
Demir, çimento, kâğıt, şeker, elektrik ve 

petrol ürünleri gibi anamallara yapılan zamlar 
ve bunların zincirleme etkisi, ilk önce dar ve 
sabit gelirli vatandaşları yaralar. Çünkü, onla
rın kesesi yufkadır. Bakkala ve eczaneye giden 
fakir vatandaş, gıda maddelerine ve ilâca her
kesin ödediği zamlı ıbedelleri ödeyeceğine göre, 
mıasıl oluyor da yaptığınız zamların bir kısım 
fakirin yararına olalbiliyor ? Bunu anlamak ka-

Şimdi ben soruyorum Sayın Başbakan'a: 
[Memurlara yaptığımız net zam % 10, işçilere 
Mart'ta yaıpaeağınız toplu sözleşme ile hadi 
'% 40, % 50 Ibrüt olsun, bunun iki yıla taksim 
edilmiş haliyle net olarak elinizde ne kalacak? 
ı% 12 - 13 - 14 kalacak. O halde, b'en sizin le
hinize, iktidar lehine ibir kabul yapıyorum, di
yorum ki; önümüzdeki on yıl hiç fiyatlar art
madan ve net •% .14 'gelir artışıyle 1984 senesin
de memur, işçi, tüccar, esnaf, yani ıgeliri her 
yıl net % 14 artan alt gelir grupları ancak 1970 
deki satınalma gücüne kavuşacaktır. 

iSayın Başbakan'm iddiasının doğru olabil
mesi için bu verdiğim «hesap halkasının bir yer
den; ama hayalle değil, ama yuvarlak sözlerle 
değil, ama düzene kusur bularak değil, (gerçek 
rakamlara istinadederek kırılması lâzım. Bunu 
kıramadıkça, bu izahatı vermedikçe - teşekkür 
ederiz söylediklerine ama - inanmamakta ma
zuruz. 

BAŞKAN — İSayın Kılıç, iki dakikanız kal
dı efendim. 

A. P. GRUBU ADINA <SELÂHATT!fcN KILIÇ 
(Devamla) — Sayın Başkan, iki sayfam var 
lütfederseniz.. 
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Ibil değildir. Yoksa, fakirlik belgesiyle çift fiyat 
mı uygulayacaksınız'? (A. P. sıralarından alkış
lar) . 

Aslında, çok fazla izalhata lüzum yok; «Şe
ker 5 lira oldu» demek ıCumihuriyet Halk Par
tisi iktidara geldi 'demektir.. (A. P. sıraların
dan «IBravo» sesleri, alkışlar). 

iCferekli ,tedlbirler alınmadan yapılan !bu yük
sek zamlar, alt gelir gruplarını kurutacaktır ve 
yaygın refalhı olanaksızilaştır'acaktır. Bu gerçek 
'önünde, bazı zamların alt gelir grupları için fay
dalı bile olacağı iddiası dayanaksız kalır. Bü
tün (Hükümet yetkilileri, zamların yapılacağını 
düğün - dernek gibi 'on ,güıı önceden ilân ettiler, 
(hatta birçok gazeteler hangi mala ne kadar zam 
yapılacağını bile yayınladılar. Bu tutum istifçi
liğe ive stokçuluğa ve bunun sonucu olarak hak
sız kâra resmen imkân vermektedir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Daha evvelki 
hükümetlerhı yaptığı zamlar, gece saat 24,00'te " 
karar altına alınarak müteakip saba!h yürürlüğe 
konduğu halde bile, bazı iftira .merkezleri ya
lan imal ederlerdi, zamanın muhalefeti de bu if
tiraları ıralhatça kullanırdı. Şimdi sesleri kesilen 
bu iftira merkezlerinin, kimlerle iş/birliği halin
de. olduğunu merak ediyoruz.. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, lütfen toparlayın 
efendim, vaktiniz doldu, istifham edeyim. Mad
deler üzerinde söz alma imkânınız var, grubu
nuzun 'görüşlerini o zaman da ifade etmek 
mümkün 'Sayın Kılıç. 

İBRAHİM HORTOĞLU...(Gaziantep) — Bunu 
vatandaş daha iyi ibilir, kimin kimle işbirliği ha
linde -olduğunu vatandaş daiha iyi (bilir. 

A. P. GRUBU ADINA SELÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu müdahale 
.müddete dalhil .mi? 

BAŞKAN — Dalhil dalhil (Sayın Kılıç, dahil. 
A. P. GRUBU ADINA SELÂHATTİN KILIÇ 

((Devamla) — C. H. P.'yi destekleyen bazı 
gazetelerdeki bazı kalem eıiba'bı, camları türlü 
yollarla savunma gayreti içine girmişlerdir. Bir 
kısmı Ibu zam haberlerini küçük başlıklarla ve 
sayfaların altına doğru kaydırarak gizleme gay
reti içine [girmiştir, bir kısmı da Türkiye'de tü
ketilen demir ve çimentonun ne kadarının lüks 
konutlarda kullanıldığını kimsenin akıl edeme
yeceği inancı içinde, demir ve çimentoya yapı

lan zamların lüks konut inşaatını önlemek içm. 
yapıldığını söylecek kadar hizmette sadakat gös
termektedirler. Aklı kör ederek, aklı kör farze-
derek siyasî inanç savunuculuğu yapılamayaca
ğına 'göre, bu savunuculuğun gayesi acaba bir 
'gün ödüllenme ihtimal midir? (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

(Sayın milletvekilleri, 
Devalüasyon ve zamlar gibi önemli ekonomik 

'hareketlere /girişen iktidarlar bunun bedelini 
üderler ve siyaisî erozyona da mâruz kalırlar; 
kaide budur, kader budur. Bıöyle de olsa, siyasî 
erozyon kabili tedavidir. Bu kaideye uymaya
rak bilim ilişi izahlara girişenler, siyasî eroz
yondan ıçok daiha mahızurlu mantık erozyonuna 
mâruz kalırlar ki, /bunun da çaresi yoktur. 

Şimdi, Türkiye'de ucuzluğun nerede 'olduğu
nu söylememe müsaadenizi rica ederim. 

Hükümet Programının görüşülmesi sırasında 
birlikte şalhidi olduğumuz veçhile, ucuzluk umut
ları, .özel ajans halberlerine dayanılarak yapılan 
albartılmış bilgilerle "(hazırlanmış Hükümetin dos
ya! ar nidadır. 

Hükmümüz şudur : 
«Zam Hükümeti» olarak nitelenen O. H. P. -

M. IS. P. Koalisyon Hükümetinin ekonomik po
litikasını enflâsyonu körükleyiei, kaynak yarat
ma, üretimi artırma ve işsize iş bulmada çok ye
tersiz buluyoruz. 

Bu görüşlerin ışığı altında ve memleketin 
bir bütçeye olan ihtiyacını gözönüne alarak ve 
Hükümeti gayet ciddî bir şekilde denetleyerek 
ve asıL bütçede görüşlerimizi bir kere daiha de
rinliğine arz etmek üzere, bu bütçe tasarısına 
'çekinser oy vereceğimizi arz eder, Yüce Mec
lisin değerli üyelerini saygılarla selâmlarım. 
(A. P. sıralarından sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür /ederim Sayın Kılıç. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Gruibu adına 

Konya (Milletvekili Sayın Vefa Tanır, buyuru
nuz efendim. Saat 16,00 efendim. 

O. G. P. GRUBU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1974 malî yılı genel ve katma bütçeleri ka-
nunlaşınoaya. kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Devlet gelirlerinin tarih, tahakkuk 
ve tahsilline yetki veren kanun tasarısı hakkın
da Cumhuriyetçi Güven Partisi Gufeunun gö
rüşlerini arz etmek üzere buzurunuzdayım. 

— 680 — 



M. Meclisi B : 45 26 . 2 . 1974 O : 1 

Sözlerime, yetki kanununun, yurdumuza ve 
aziız milletimize yararlı olması dileği ile başlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, yeni Hükümet 1973 
bütçe yılının bitmesine çok kısa bir zaman ka
la kurulmuş ve 'güvenoyu almıştır. Bu süre 
içinde, yeniden hazırlamak durumunda 'olduğu 
1974 (bütçesini huzurunuza ,getireibilmesi şüphe
siz mümkün olamazdı. Getirilse bile tasarının 
Karma (Komisyonda ve Meclislerde müzakere 
'edilerek 1 Mart 1974'ten önce kanunlaşmasına 
ızaman yetmeyecekti. Bu nedenlerle Devlet faali
yetinin devamına olanak hazırlamak üzere ge
çici (bir bütçe yapılması zorunlu idi. Bu sebeple 
konuşmakta olduğumuz tasarının 'getirilmiş ol
masını yerinde buluyoruz. 

Bu tasarı ile harcanmasına yetki istenen >gi-
' derlerle, tarh ve tahsiline izin vereceğimiz ıge-
lir tahminlerine, geçen yıl Türkiye Büyük Mil
let Meclisince kabul edilerek uygulanmış olan 
197l3 bütçesi esas olduğu için, bu tasarıda yer 
alan (ödenekler ve .gelir tahminleri üzerinde dur
maya ihtiyaç görmüyoruz. Kaldı ki, 'geçici büt
çe harcamaları, kısa bir süre içinde huzurunuza 
geleceğini ümit ettiğimiz 1974 bütçesine mal 
edileceği cihetle, bunlara ilişkin (görüşlerimizi 
esa!s bütçenin konuşulması sırasında ifade etme
miz mümkün olacaktır. 

Hükümetin uygulamaya başladığı politika 
ve tüm icraatı hakkında görüşlerimizi de esas 
Ibütçe müzakeresinde ortaya koymak üzere şim
dilik saklı tutuyoruz. . 

Bu nedenle, şu anda güzümüze çarpan ve 
kamuoyunun dikkat ve ilgisini çeken belli bir
kaç konu hakkında kısa uyarılarda bulunmakla 
yetineceğim. 

İki hafta önce burada programını tartıştığı
mız Eeevit Hükümetinin ıgöreve başlaması ile 
çeşitli sebeplerle meydana gelmiş bulunan kuş
kuların ve huzursuzlukların süratle ortadan 
(kalkacağını ümide d enler vardı. Bizzat Hükü
met Başkanı bunun sağlanacağını bu kürsüden 
ifade ve taahhüt etmişti. Bu hususta tama.miy-
le ümitsizliğe düşmek için vakit erken olmakla 
(beraber, Hükümetin belli olmayan genel tutu
mu, birbiriyle çelişen demeçleri ve beyanları, 
vaatlara uymayan bazı icraatı kamuoyunda 
şimdiden ciddî kuşku ve tereddütler yaratmaya 
başlamış bulunmaktadır. Bunların başında mem

leketi saran ve büyük bir ıstırap kaynağı olan 
pahalılık derdine, 'geçim sıkıntısına yeni iktida
rın etkili çareler bulma ümidinin, daha işin ba
şında .sarsılması (gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kolaylıkla hatırlayaca
ğınız ıgibi, bugünkü Hükümeti teşkil eden parti
lerin bütün sözcüleri, son seçimler sırasında bü
tün yurtta hayat pahalılığından, yurttaşın çektiği 
geçim sıkıntısından şikâyet ederek, buna sebep 
olarak da o zamanki hükümetleri suçlamış ve 
kendilerine iktidar verildiği takdirde kısa bir za
manda memlekette bolluk ve ucuzluk getirecek
lerini vaadetmişlerdi. Bu konuşmaları yaptıkları 
tarihte dünyadaki iktisadî şartlar şiekil almaya 
ve ekonomik bunalım kendisini duyurmaya baş
lamıştı. Bu nedenle seçimden ünce vatandaşa 
ucuzluk vaadedenler. «Durumun böyle olacağını 
bilmiyoruz» diyemezlerdi. 

1974 yılı başında bazı fiyat ayarlamalarının 
kaçınılmaz olduğunu herkes gibi koalisyon ortak
larının bütün ayrmtılariyle öğrenmiş olduklarına 
şüphe yoktur. Bu gerçek karşısında iktidarın, 
işbaşına geldikten ısonra vaitlerini yerine 'ge
tirememenin sıkıntısı iç kilde mazeretler arama
ya başlaması samimiyetle bağdaşan bir davra
nış değildir. Bu duruma düşen bir iktidar dü
şen vazife de, asgarî, ileriyi göremediğini itiraf 
etmesidir. 

Bolluk ve ucuzluk vaadi ile işbaşına gelmiş 
olan'.Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet 
Partisi IktidarınMi ilk icraatı, temel ihtiyaç 
maddelerinin bir kısmına büyük ölçüde zamlar 
yapmak olmuştur. Bu sabah açıklanan bir ka
rarla temel maddelerden demir, çimento, akar
yakıt, söker ve dokuma fiyatlarına önemli zam
lar yapılmıştır. Bu zamları ızincirle.me diğer zam
ların kovalayacağı tabiîdir. Memleketimizde 
1970 devalüasyonu ile başlayan ve dünya fiyat
larındaki büyük artışların etkisiyle son yıllar
da hızlanan fiyat artışları bu zamlarla daha da 
hızlanarak yükselecektir. Bunun ekonomimizde 
ve g-eçim şartları üzerinde meydana getireceği 
sarsıntı, hiç şüphesiz son derece önemli ola
caktır. 

iSa.yın Başbakan, Hükümet Programının mü
zakeresi sırasında tenkidlere verdiği c ev alplarda 
ve evvelki akşam yaptığı radyo konuşmasında 
fiyat artışlarının dar ıgelirli vatandaşlarımız 
üzerindeki etkisinin başka tedbirlerle . hafif leti-
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leoeğini iddia etmişlerdi. İfade edildiğine göre, 
(Hükümetin düşündüğü tedbir, üreticinin üretti
ği mallara daha faızla fiyat vermek ve 'işçileri
mizin asgarî ücretlerini yükseltmek: olacaktır. 
Hükümet bununla, yeni fiytlaria .gelirler arasın
da bir denge kurulabileceği kanısındadır. 

Tarım ürünlerinin (fiyatlarının dünya-fiyat
larını da izleyerek yükselmesi tatbiîdir. Ancak, 
camiyetimiz sadece bu fiyat artışlarımdan fay
dalanacak zümrelerden kurulu bir cemiyet de
ğildir. Köylümüzün (büyük 'bir kısmı bazı ziraî 
mahsulleri bile satınalır. Küçük esnaf ve sanat
kârlar, memurlar, çeşitli hizmet sektörlerinde 
çalışanlar ,tarım işçileri, başka meslek sahip
leri de vardır. Bunların (gelirlerini yeni fiyat
lara kısa bir süre içinde intibak ettirmeleri 
mümkün olacak mıdır aoalba ? 

Yalnız (başına a'sgarî ücretin yükseltilmesi, 
işçilerimizi fiyat .artışlarına karşı korumaya ye
tecek midir? Az - çok ekonomi bilenlerin buna 
olumlu cevap vermeleri mümkün değildir. 

iBu durumda yeni fiyat ayarlamalarının bü
yük vatandaş kitleleri için yeniden büyük sıkın
tı ve ıstıraba sebebolacağını .görmek ve'düşünü-
len tedbirlerin yalnız başına her sıkıntıyı gider
meye yeterli olmayacağını bilmek gereklidir. 

Memur aylıklarında katsayının 7'den 8'e çı
karılması da aynı suretle yetersiz kalacaktır. 
İSayın Maliye Bakanı, Karma Komisyonda ve 
Senatoda Personel Kanununun yeni baştan ele 
alınacağını (beyan etmişse de, bunun 1974 yılı 
içinde gerçekleşebilmesi (hususunda herhangi 
hir teminat vermekten kaçınmıştır. 

'Değerli arkadşlarım, fiyatlar ve maliyetlerin 
süratle artması yolunda 'bir dönemde Hüküme
tin uygulamayı düşündüğü tedbirlerle hayat 
pahalılığı önlenemeyeceği gibi, ekonomide den-
•ge kurulması da mümkün olamayacaktır. Böyle 
bdr konjonktürde bütün tedbirler fiyatların 
artış hızını kesme amacına yönelmelidir. Ter
sine, Hükümet fiyat artışlarını frenleme yerine 
âdeta teşvik eden tedbirler düşünmektedir. 

Herkese istediği kadar kredi verilebileceği 
vaadi, İktisadî Devlet Teşekküllerinin finansman 
açlıklarının Merkez Bankası . kaynaklarından 
karşılanması gübi enflâsyoncu baskılara yenile
rini ekleyen tedbirlere baş vurulacağı açıklan
ması bunları 'gösteriyor. 

Bu gidiş ekonomiimıizi tümüyle altüst edecek 
ve cemiyetimizi şiddetli 'buhranlara ve huzur
suzluğa sürükleyecek, dörtnal enflâsyonuna gö
türecektir. Bundan sakınmak lâzımdır. 

Bize göre, bu dar /geçidi geçerken alacağı
mız bütün tedbirler istikrar sağlamak amacına 
yönelmelidir. Yüksek bir seviyede olsa bile, is
tikrar sağlanmalıdır. Ne kalkınma, ne ilerleme, 
ne de sosyal .adalet, böyle yapılmazsa ıgerçekle-
şemez. 

Kalkınma yolunda olan, sanayi hamlesi ge
lişimine .girişen, hızla ilerlemekte bulunan Tür-
kiyemizin yanlış ve hatalı ıbir politika uygula
mak suretiyle yolu kesilmemelidir. 

İSayın Hükümet Başkanının idialarma ka
tılmıyoruz. Yeni iktidar kötü bir miras devral
mıştır. Fiyat ayarlamalarını zorunlu kılan olum
suz şartların yanında ıbüyük imkânlar da dev
ralmıştır. ıSon yıllarda ekonomimiz her alanda 
Ibüyük potansiyel kazanmıştır. Tasarruf eğilimi 
çok artmıştır. Kaynaklarımız büyümüş, yatırım 
eğilimi kuvvetlenmiştir. Bankalardaki mevduat 
son iki yılda yüzde yüzden fazla bir artışla 80 
milyara, ihracat gelirimiz G00 milyon dolardan 
1 milyar 300 milyon dolara, ithalâtımız yine 
yüzde yüze yakın bir artışla 2 milyar doların 
üstüne 'çıkmıştır. 

İşçi dövizleri büyük bir sıçrama ile 1 mil
yar 200 milyon dolara ulaşmıştır. Sınai mamul 
ihracatımız son yıllarda çok sevindirici bir se
viyeye 400 miyon dolara yükselmiştir. Yeni Hü
kümete devredilen döviz rezervlerimiz 2 milyar 
dolara, 30 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. Son 
'günlerde yeni iktidara büyük bir destek olaca
ğına şüphe -olmayan bu rezervlerden şikâyetçi 
olmak haksızlık oluyor. Petrol bunalımı, bu 
rezervin ne kadar hayatî bir ihtiyaca cevap ve
rebileceğini göstermiştir. 

Dış ticarette bizi güçlü hale getirecek bir 
rezervimi'z bulunmasının özlemini memleketimiz 
uzun zamandan beri çekmeikte idi. Bunu, harman 
savurur 'gibi kullanmak hatalı olacaktır. Kaldı 
ki, döviz gelirlerimiz arttıkça, yatırım madde
leri v,e hammadde ithalâtımız da artmıştır. Bü
tün mesele, Ibıı imkânları dikkatle kullanarak 
refah yolunda ilerlemeyi sürdürmektir. Türkiye 
hesapsızlığın, enflâsyonun acılarını çok çek
miştir. Ekonomimizin büyük sarsıntılara uğra
maması, yatırımların azalmaması kalkınma hızı-
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nın kesilmemesi, gelir dağılışmdaki adaletsizli
ğin azaltılması için, içinde bulunduğumuz şart
lardan kısa sürede az zararla kurtulmanın sa
vaşını vereceğiz. (Bu yeni bir fiyat seviyesinde 
ekonomiyi süratle dengeye getirmek ve bu 
oranda istikrar sağlamak suretiyle başarıya 
ulaşılabilir. Yeni iktidarın devraldığı rezerv
lerin bu hususta büyük ölçüde yararlı olacağına 
şüplhemiz yoktur. 

iMuihterem arkadaşlarını, ekonomik gelişme
de her şeyden evvel güven ortamının mevcudol-
ması gerekir. Yeni iktidarın genel tutumu, so
rumsuz beyanları, birbiri ile çelişen demeçler, 
konuşmamın başında da işaret ettiğim gibi gü
veni sarsmaya ıbaşlamış bulunmaktadır. Bunun 
ilk belirtileri ve örnekleri şimdiden görülmeye 
başlanmıştır. Bu yetki kanunu vesilesiyle bu
günden söylemeyi zorunlu gördüğümüz birkaç 
noktayı arz etmiş bulunuyorum. 

Yüce Heyetinizi Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına saygılarımla selâmlarını. (C. G. P. 
'sıralarından (alkışlar). 

• BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grufbu adına Aydın 

Milletvekili Sayın Şükrü Koç, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA M. ŞÜKRÜ KOÇ 
(Aydın) — Sayın Başkan, (değerli 'milletvekil
leri ; 

1974 malî yılı genel ve katma bütçeleri ka-
aıunlaşmcaya İkadar Devlet ıhareamalarının ya
pılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı üzeri
ne Cumlhuriyelt Halk Partisi ıGrubu adına gö
rüş ve düşüncelerimizi sunmak üzere huzurunuz
dayım. 

Aziz arkadaşlarım, bilindiği gibi 2,5 yıl sü
ren Ibir ara rejimden sonra 14 Ekim 1973 genel 
seçimleriyle ülkemizde Anayasanın tüm kural-
lariiyle 'işletildiği normal, demokratik düzen ye
rliden 'kurulmuş .bulunmaktadır. Ancak 
seçim, sonuçlarının 'bir partiye tek ba
şına siyasal iktidara salhibolacak biçim
de tecelli edemeyişi, ülkemizi yeni bazı 
sorunlarla basjbaşa (bırakmıştır. Üç aydan faz
la süren Ibir dönem içinde, 'Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde grup kurabilmiş 'bulunan bütün 
eğilimi erdeki siyasal partiler arasında Hükü
met kurulmasının 'bütün yolları denenmiş, bü-
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tün alternatiflere ıbaşvurulmuştur. Yakın geç
mişte siyasal tarihimize akıp giden bu olayları 
tekrarlamaya gerek görmüyorum. 

Çeşitli denetmelerden sonra, ülkemizi ve hal
kımızı Hükümetsiz bırakmaya razı olmayacak 
derecede sorumluluk ve 'demokratik görev duy
gusu içinde 'birleşen iki parti, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve 'Millî Selâmet Partisi kendi araların
da sürdürdükleri ciddî ve uzun müzakerelerden 
sonra ibir karma Hükümet teşkilinde anlaşma
ya varmışlardır. 

Hükümet Programının okunuşu ve güven oy
lamasının müzakerelerinde Ibelirtildiği gibi, bu 
Hükümet, Cumhuriyet Halk Partisinin seçim 
bildirgesinde halkımıza taa'Mıüdettiği yeni bir 
düzen kurmakla 'görevli ibir Halk Partisi Hü
kümeti olmadığı gibi, Millî •Selâmet Partisinin 
•seçim ibeyannamesindeki vaatlerini 'gerçekleştir
mekle görevli ıbir Hükümeit 'de değildir. Kar
ma Hükümet 'belli ıbir ortak çizgide birleşen, 
yurt ve ımilletimizi yakından ilgilendiren önem
li sorunlara belli ıbir bakış açısından bakarak 
çözüm arayan Ibir uzlaşma Hükümieti'dir. Hükü
metin 100 ıgünden fazla süren bir gecikme ile 
kurulmuş olması, Anayasa (gereğince 80 Kasım
da Parlamentoya sunulması igereken Devlet Büt
çesinin hazırlanıp, Bütçe ve Plân komisyonla
rından normal prosedürler içinde müzakeresi
nin o oranda ertelenmesine seibelbolmuştur. 

Talû Hükümetince Meclislerimize sevkedi-
len bütçe tasarısı, seçim sonuçlarına dayalı Kar
ma Hükümet tarafından geri alınınca, normal 
bütçenin süresi içinde hazırlanıp kanunlaşması
na fiilen imkân kalmamıştır. Bu nedenle Dev
let ve halk hizmietlerinin devamlılığını sağla
mak amacıyle, şimdi »müzakere dtmekte bulun
duğumuz üç aylık ıbir yetki tasarısının hazır
lanması zorunluğu doğmuştur. Bu bütçe bir zo-
runluk, Ibir zaruret bütçesidir. 

iSaym milletvekilleri, müzakere konusu edi
len bu tasarı, (müzakere usulleri ve tabi bulun
duğu işlem 'bakımından 'bütçe kanunu niteliğin
de ise de, yeni kurulmuş 'bir siyasal iktidarın 
ekonomik ve ısosyal tercihlerini yüzde yüz yan
sıtma imkânından yoksundur. 

Bütçe tekniği bakımından bu tasarı, cari 
ve transfer harcamaları yönünden 1973 bütçe
sinin tavanı ile sınırlı ıbulunmalkitadır. Sadece 
yatırımlar yönünden 1974 icra programı ile iliş-
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kili 'bulunmaktadır. Aslında 1974 iera progra
mı da Ecovit Hükümetinin siıyaisal ve ekonomik 
'tercihlerini 'değil, daha önceki iktidarın hazır
layıp Ibeş 'yıllık plan dilimleri içinde kabul 'et
tiği bir (hukukî belge niteliğindedir. 

>Bu arada şunu açıkça Ibelirtmek isterim, ki, 
Ecevilt 'Hükümeti, 'bütçe zorunlulkları bakımın
dan hu hukukî Ibelgeye ışu 'anda bağlı kalmak 
durumunda ise ide, heran kendisini 'oluşturan 
protokolün ve Hükümet programının ışığı al
tında icra programı üzerinde 'tasarruflarda hu-
lunnıaya, .değişiklikler yapmaya, ya da tümü
nü yeniden yapmaya yetkili (bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Halk 'Partisi Grubu olarak bu 
icra programını, 1974 malî (yılı 'Bütçesinin Yü
ce Meclisimize (sunulmasından 'önce, yeniden göz
den gcçlrilm'esi, 1973 seçimlerinde halikımızın 
gösterdiği siyasal 'eğilimleri taltmin edecek bir 
çerçeveye kavuşturulması için çabada bulum-
ıma'smı istiyoruz. Bir A. P. - 'C. G. P. Hükümeti-
ııin 'belirli koşullar içinde vie şimdikinden çok 
ayrı ısiosyo - ekonomik (bakış açıisından değer
lendirerek 'yürürlüğe koyduğu 'bu programı, ye
ni Hükümetin kendi ilkeleriyle uyumunu sağ
lamak 'zfarunluğunu duyacağına inanıyoruz. 

•Sayın milletvekilleri, mlüzafcerc ettiğimiz 
'tasarının verdiği harcama yetkisi takriben 20 
milyar liralık bir tavanda (sınırlanmış bulun
maktadır. 

Bilindiği üzere 1973 Genel ve Katma bütçe
lerin kesinleşen ilk sonuçları, inisiyal bütçe ra
kamları oldukça değişik harcamalar yapıldığını 
göstermektedir. 1973 inisiyal bütçesinde (A/ l ) | 
ve (A/3) bölümlerinde, yani cari giderlerle 
transfer giderlerinde tavan 72 milyar lira ola
rak tes-pit edilmişti. Oysa yılı içinde ortaya çı
kan zorımluklar dolayısıylo yeniden 11 milyar 
liralık cari ve transfer harcamalarına zaruret 
duyulmuştur. Bu harcamaların anakalemleriy-
le miktarlarını, yeni Hükümetimize bu harcama
lar yönünden tasarruf tedbirleri bakımından bir 
ışık tutması için, aşağıdaki bölümleriyle tekrar
lamak isterim. 

11 milyar liralık son harcamalar birkaç gün 
Önce Bütçe Karma. Komisyonundan geçirilmiştir. 
Genel ve katma bütçeli dairelerin memurlara 
Öcleği 9 aylık maaş farkları 5 milyar 200 milyon 
lira olmaktadır. İktisadî Devlet Teşebbüslerinin 
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ek finansmanı 1 milyar lira. Kanun gücünde 
kararnameleılc yürütülen intibak işlemleri kar
şılığında ödenen farklar 1 milyar 800 milyon 
lira, İl özel idarelerine 9 aylık maaş farkı için 
avans 550 milyon lira. Katma bütçeli dairelere 
ek ödenek için Hazine yardımı olarak yapılan 
transfer 690 milyon lira. Sıkıyönetim tazminatı 
olarak 600 milyon lira Üniversiteler Personel 
Kanunu gereğince ödenen miktar 365 milyon 
lira. Özel idarelerden maaş alan personelin genel 
bütçe kapsamı içine almmaymdan dolayı da 250 
milyon lira daha harcanmıştır. 

Çeşitli kamu görevlileri için ihdas olunan ek 
kadrolar karşılığında 420 milyon lira, Memurlara 
Tedavi Giderleri Yönetmeliğinin yürürlüğe ko
nulmasından doğan ek finansman (ihtiyacı 150 
milyon lira, çeşitli kanun gücünde kararname
ler ödenmesine karar verilen yan ödemeler top
lamı 450 milyon lira. Böylece bir yıl İçerisinde 
yan ödemeler için harcanılan para 2 milyar lira
yı geçmiş bulunmakladır. 

Yukarıda özetlenerek sunduğumuz carilerin 
eklenmesiyle 1973 bütçesinin (A/ l ) ve (A/3) ka
lemleri toplamı 63 milyara, yatırım harcamala
rı olan (A/2) cetvelinin eklenmesi ve otomatik 
ödemeler toplamı ile birlikte 75 milyar liraya 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Burada hemen belirtmek isteriz ki; görüşül
mekte bulunan yetki tasarısının tavanının tesbi-
tinde 63 milyar liralık cariler ve transfer har
camalarının 1/4 ü esay alınmış; buna 18 milyar 
liralık 1974 yılı yatırım harcamalarının 1/4 ü 
eklenmiştir. Böylece şu anda,, 20 milyar liralık 
bil' harcama yetkisini Hükümete vermek üzere 
müzakere etmekteyiz. 

Söylemek zorunda olduğumuz başka bir hu
sus daha vardır: 

Carilere aktarılan 11 milyar liralık ödenek
lerin 9,5 milyar lirası, 1973 programına konulan 
yatırım ve cari harcamalarından kesilmek sure
tiyle transfer edilmiş bulunmaktadır. Yatırım
dan kıyıp carilere aktarmak; kalkınma planını 
aksatan, ekonomimizi geliştirmeyip duraklatan 
bir tutumdur. 1973 bütçesinin cani ve transfer 
harcamalarında görülen 1,5 milyar liralık öde
neğin Hazine gelirleriyle kapatıldığına inanmak 
da güçtür. 

Bu üç aylık bütçenin belli bas.li özellikleri 
vardır. Bunlara da kısaca değinmek istenim: 

684 — 
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Bu tasarı sile Hükümete verilen yetki, cari 
harcamalarda bir sınır teşkil etmekle birlikte, 
yatırım harcamalarında böyle bir kayıtlama bu
lunmamaktadır. Yılı içinde girişilmesi gerekli 
yatırını ihaleleri bakımından üç aylık orandan 
daha yüksek taahhütlere girişme yetkisi mevcut 
bulunmaktadır. Bu husır.-j Hükümete., yatırım 
program ve projelerin aksatılmadan yürütül
mesi gibi bir özigürlük ve esneklik vermektedir. 
Ayrıca, geçmiş yıllarda 'başlanmış bulunan ya
tırımların devamı için gerekli harcama imkânı 
da sağlanmaktadır. 

Bu suretle, genel ve katma bütçelerle, İkti
sadî Devlet Teşebbüslerinin yatırımları, geçici 
Ibütçe nedeniyle gecikmek ya da ertelenmek gi
bi 'bir tehlikeyle karşılaşmaktan kurtulmuş bu
lunmaktadır. 

Üç aylık dönemde, carî harcamaların gecen 
yılkı tavanını aşmaması kesinlikle tespit edil
mekle İbirlikte, 'bazı yenilikler de vardır : 

Bunların başhcası, devlet ve kamu hizmeti 
gören personele ödenecek aylıklarda görülmek
tedir. Devlet personeli, 1 Mart 1974 tarihinden 
itibaren 8 katsayısı üzerinden aylıklandırıla-
eaktır. Hükümet dört yıldan heri ilk kez katsa
yıyı yükseltmiş bulunmaktadır. Bunu memur
larımıza aktarılan (gelir payının yükselmesi po
litikasının bir sonucu olarak, saygı ile kabul 
ediyoruz. 

Söz -personel rejimine gelmişken, bazı dü
şüncelerimizi 'burada belirtmekte yarar 'gördü
ğümüzü de ifade etmek isterim : 

Devlet Memurları Yasası, '657 sayılı Kanun, 
iyi niyetlerle, ülkemizde çok bozulan istihdam 
ücret dengesini bir ölçüde norm al iz e etmek 
amacıyle hazırlanmıştı. Ne var ki; aradan ge
çen kısa bir süre içinde, sık sık ve çelişkili de
ğişikliklere konu olmuştur. Çoğulcu demokratik 
toplumlarda görülen baskı /grupları, kendi züm
relerine millî gelirden biraz daıha fazla pay ala
bilmek için, ağırlıklarını siyasal iktidar üzeri
ne koymak isterler. Bizde de öyle olmuştur. 
'657 sayılı Yasa yürürlüğe .girmeden, asker ki
şiler için ayrı, yargıçlar için ayrı, üniversite
ler için ayrı olmak üzere; değişik ölçülerde 
•fi'57 sayılı Memurlar Kanunundan farklı paylar 
dağıtan personel rejimleri getirilmiştir. Böyle
ce geriye sadece teknik personel ile eğitim hiz
metlileri ve küçük memurlar kalmış ve 657 sa-
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yılı Yasa sanki ıbunlar için çıkarılmış gibi bir 
durum doğmuştur. Dana sonra, yasa gereğince, 
bazı meslek 'grupları yan ödemelerle ilgili hü
kümleri işletmeye /başlamışlardır. Bundan en 
çok yoksun kalanlar da, öğretmenlerle idarenin 
alt kademelerinde görev yapan küçük memur
lar olmuştur. 

Bu kanımızın dayanağı olarak, şimdi bazı 
karşılaştırmalar yapmak isterim : 

1 nci dereceden maaş alma durumunda bu
lunan kamu hizmetlilerinin almakta bulunduk
ları 'brüt aylık ve ek ödenekler şöyle bir tab
lo meydana -getirmektedir; hir kıyas, bir ölçü 
vermek için .bunları aktarıyorum : 

1 nci dereceye ulaşmış bir albay; 7 000.- TL. 
aylık, 2 200.- TL. güçlük zammı, 2 400.- TL. sos
yalizasyon veya full - time ödeneği olarak, brüt 
11 600.- TL. almaktadır. 

1 nci dereceye ulaşmış bir mühendis; 7 000.-
TL. aylık, 1 000.- veya 2 000.- TL. yan öde
me olarak 8 000.- ya da 9 000.- TL. almaktadır. 

1 nci dereceye ulaşmış bir yargıç; 7 000.-
TL. aylık ve 1 400.- TL. yan ödeme olarak 8 400.-
TL. almaktadır. 

1. nci dereceye ulaşmış bir üniversite profe
sörü - doktorlar (hariç - 7 000.- TL. aylık, 3 000.-
TL. akademik .tazminat, mahrumiyet bölgesinde 
ise ayrıca S 000.- TL. daha tazminat olmak üze
re 10 000.- ilâ 13 000.- TL. brüt gelire kavuş
muş bulunmaktadır. 

1 nci dereceye ulaşmış bir albay; 7 000.- TL. 
aylık, 650.- TL. kıta tazminatı, 350.- TL. iş ris
ki, 200.- TL. emireri tazminatı ve 165 TL. tayın 
'bedeli .geliri olmak üzere 8 350.- TL. brüt ge
lire saihip kılınmıştır. 

1 n'ei dereceye ulaşmış diğer memurlar ve 
ıbu arada eğitim mesleği mensupları ise; sadece 
^göstergelerinde bulunan 7 000.- TL. hrüt aylı
ğa müstaihak gösterilmişlerdir. 

Görülüyor ki; personel rejiminin düzenlen
mesi ve adaletli ıbir istihdam ücret politikasının 
uygulanabilmesi için çıkarılmış Ibulunan yasa, 
kısa zamanda kanun gücünde kararnameler yo
luyla daha da karmaşık bir duruma getirilmiş 
ve yeni adaletsizliklerin kaynağı haline dönüş
müştür. Demokrasilerde, örgütlenmiş sınıflar ve 
sosyal gruplar, millî .gelirden kendi paylarına 
dalha büyük dilimler düşmesini sağlamak üze
re çeşitli imkânlara kavuşturulmuşlardır. An-
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cak, Türkiye'de kamu (hizmeti ıgören persone
lin pazarlık yapma (gücü yasalarla sınırlandı
rıldığı için; siyasal iktidarlar üzerinde ağırlığı
nı hissettirebilenler kendi lehlerine yeni avan
tajlar sağlarken, 'bu (haklarım kullanamayanlar 
bu avantajlardan yoksun kalmışlardır. Bu du
rum, toplumumuzun diğer kesimleri için de ha-
ıhis konusudur. 

örneğin; işçilerimiz sendika kurma ve top
lu sözleşme yapaibilme olanağına saihip olduk
ları için, (belirli sürelerde 'ücretlerine yeni ek 
(gelirler ilâve etme imkânını bula/bilmektedirler. 
Fakat, hizmet ve sanayi kesimi dışında kalan 
ve ekonomimizin hâlâ ıl/3'ünü teşkil eden tarım 
kesiminde 'çalışanlar, üreticiler, köylüler, kendi 
emeklerini ve almterlerini pazarlamada ve millî 
'gelirden paylarına düşen dilimi artırmada hiç-
ı'bir güce sahip değildirler. Bu yüzden şimdiye 
kadar üreticilerimiz, millî gelirin fert (başına 400 
dolara çıktığı söylendiği bu dönemde dalhi; ta
rımda çalışanların (büyük kesimi, Ibüyük .bir kıs
mı yılda 70 - 80 dolar millî ıgelir payına razı ol
muş veya razı edilmiş durumdadırlar. 

Türkiye'de ekonomik gelişmenin çarpıklığı 
ve ekonomimizde görülen büyümenin adalet
li ve düzenli olmayışının nedenlerinden birisi 
(bu hukukî ve sosyal politika eksikliğidir. İEcevit 
Hükümetinin uyguladığı «.tarım ürünleri politi
kasıyla , üreticilerimizin .gelir payları büyüme 
olanağına kavuşmuştur. 

(Kamu hizmetlerinde 'çalışan, örgütlenme im
kânı zayıf, ya da kısıtlı bulunan memur ,gru-
'bunda ıgelir dağılımının adaletsizliği açıkça ken
dini göstermektedir. Nitekim; 9 sayılı Kanun 
'Gücünde Kararname çıkıncaya kadar, yani hir 
ay öncesine kadar, en az aylıklı devlet memu
runun eline 'geçen para 490.- TL. iken, en.faz
lasının bunun 20 katı oluşu açık bir dengesiz
lik ve adaletsizlik örneğidir. 

9 sayılı Kararname katsayıyı <8'e çıkarmakla 
'birlikte, alt gelir dilimlerinde bulunan memur
ların aylık göstergelerinde önemli düzeltmeler 
yapmıştır. Yeni Hükümetin yürürlüğe koyduğu 
yeni personel rejimi ile bir yandan ta'bandan 
yukarıya doğru ğöstengeler yükseltilmiş öte 
yandan katsayı artışının sonuçlarının mümkün 
olduğu kadar adaletli dağılımı sağlanmıştır. 
Seyyanen yükseltilecek 9 katsayısı yürürlüğe 
konsaydı en küçük devlet memurunun aylığı 
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490.- TL.'dan 630.- TL.'ya çıkacaktı. Oysa, gös
tergelerin düzenlenmesiyle katsayı 8'e çıkarıldı
ğı halde bile, en küçük devlet memurunun eli
ne geçecek para 490.- TL. dan brüt 1 00O.- TL. 
na yükselmiş olacaktır. Buradaki brüt artış 
% 104,80'di.r. Oysa, bazı siyasal parti sözcüle
rinin biraz ev'vel hurada söyledikleri (gibi, yapı
lıp da katsayı seyyanen 9 olarak tespit edilse 
idi, en küçük memurun maaşmdaki brüt artış 
oranı '% 28,'5 olarak oluşacaktı. 

Ecevit Hükümetinin kamu hizmetlilerinin 
gelirlerine bütçeden transferi önerdiği bu büt
çe ile, 5 milyar 300 milyon liralık ek ödenek 
toplamı, şimdiki düzenleme ile daha adaletli 
'biçimde ve alt gelir dilimlerinde çalışanları hi
maye edici bir nitelik kazanmıştır. 

Ancak, yetki kanununa dayanılarak çıkarı
lan kanun gücündeki kararnamelerin ıhiçlbiri-
sinde eğitim, hizmetinde çalışanlar dikkate alın
mamıştır. Bugün, yüksek öğrenimdeki sıkışıklık, 
dışarıda kalan gençlerimizin yarattığı sorun
lar; aslında Devletin uyguladığı adaletsiz eği
tim politikasının ve imkân eşitsizliğinin bir so
nucudur. Liseyi (Siirt'te bitiren ıbir gencimiz; fi
zik ve modern matematik, yalbancı dil öğretmen
le rinden yoksun bulunduğu ya da yeterli ve eh
liyetli öğretmenlerden ders göremediği için üni
versite sınavlarında düşük puan almaktadır. Yıl
lardan beri Doğu'da, geri kalmış, (bölgelerimiz
de ve köylerde çalışan çeşitli meslek ıgruplarınm 
mensuplarına çeşitli yan ödemeler sağlandığı 
halde, Doğu (bölgesinde çalışan eğitim mensup
ları için böyle bir imkân sağlanmamıştır. Yani 
Hükümetten, Doğu 'bölgesinde çalışan eğitim 
mensupları için de, temininde güçlük zammı ve
ya malhrumiyet tazminatı gibi isimler altında 
ek ıgelir imkânları araştırmalarını (bekliyoruz. 

Ayrıca, Hükümet Proigramına alınan ve tü
ketim mallarının fiyatlarını .sunî olarak yük
selten engelleri ortadan kaldırmakla, memurla
rımıza önemli bir destek sağlanabilir. «Üretici
den tüketiciye» ilkesine dayalı kooperatif pa
zarlarının finansmanı; konut kredilerinin top
lu projelere kaydırılması; IYAK, M'EYAK ve 
ÖYAK isimleriyle adlandırılan yasaların çıka
rılması, kamu kesiminde çalışanların mutluluk
larına bir dereceye kadar katkıda (bulunabile
cek tedbirlerdir. 
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Sayın milletvekilleri, İktisadî Devlet Teşelb-
•büsleri şimdiye kadar, özellikle 1970 devalüasyo
nundan sonra, gerekli yan tedbirler ya hiç alın
madığı, ya da zamanında alınamadığı için gi
derek kendi öz kaynaklarını tüketen birer ku
ruluş haline .gelmiştir. Ürettiği mal ve hizmet
leri maliyet altı fiyatlarla, piyasaya sürmek zo
runda bırakılan bu kuruluşlar, kapitalist yön
temle kalkınmayı kendisine şiar edinmiş iktidar
ların elinde devletçilik uygulamasının ne ka-
dar başarısız olduğunu ispata yeltenişin bir* ör
neği 'gibi işletilmişlerdir. 

BAŞKAN —• Sayın Koç süreniz dolmak üze
redir. 

C. H. P. GRUBU ADINA M. ŞÜKRÜ KOÇ 
(Devamla) —• Örneğin; demir - çelik mamulle
rinin ton başına dışarıdaki fiyatı 4 000 lira 
olduğu zamanda bile, Karaibük mamullerinin fi
yatı '3 liranın altında tutulmuştur: İtlhal edilen 
demir mamullerinin fiyat farkları da devlete 
ödetilmiştir. 

Biraz evvel burada Adalet Partisi sözcüsü 
olarak konuşan Sayın Kılıç, son günlerde ya
pılması düşünülen demir zamlarını eleştirdi. Pi
yasada halen 5,15 - 6 lira civarında halka satı
lan ve farkını devlete ödettiğimiz demir fiyat
larında geçmişte iyi tedbirler alınsaydı, bugün
kü kriz bu noktaya gelmeyebilirdi. Sayın Kı
lıçlın Bakanlığı zamanında tahsis edilen belge
lerle birçok partizan militanlara kütükler tah
sis edilmiş ve bu kütükler karaborsa fiyatlarıy-
le ihtiyaç sahiplerinin eline intikal ettirilmiş
tir. Bunları da belirtmekte fayda var.. Kütüğün 
kilosunda bir lira. farkı eline geçiren bazı ka
raborsacılar, elbette o tahsis belgesini veren 
siyasal partiye ve onun mensuplarına yardım
larını esirgemekte gecikmeyecektir. (C H. P. 
sıralarından «'Bravo» sesleri.) 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Reylerini 
size verdiler .onlar... 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — Bizde ka
raborsacı reyi yok. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, istirham ede
rim yerinizden müdahale etmeyiniz. 

'M. ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — Biz halk oy-
larıylo ıgeldik... 

IMEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Kalkın siz 
de oradan cevap verin kendilerine; oturduğu
num yerden değil. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Biz neyle 
geldik? Biz de halk oyuyla geldik. 

BAŞKAN —• .Sayın Sönmez.. Sayın Sönmez; 
karşılıklı konuşma usulümüz yoktur efendim, 

O. H. P. GRUBU ADINA M. ŞÜKRÜ KOÇ 
(Devamla) —• Son günlerde, yapılması bahis 
konusu olan zamlar; İktisadî Devlet Teşekkülle
rini, kendini yiyip bitiren birer kuruluş olmak
tan kurtarmak ve otofinansman gücü kazandır
mak için düşünülmüştür. Bu amaçla kullanıldı
ğı takdirde başarılı olacağına inanıyoruz. 

Enflasyon yalnız ülkemizin değil; gelişmiş, 
az gelişmiş (bütün toplumların son yıllarda kar
şılaştıkları bir tehlikedir. Bir yandan, hammad
de kaynaklarının azalması ve tükenmesi, fiyat
ların artması; öte yandan yükselen satın alma 
gücünün yarattığı taleplerin baskısıyle sanayi 
ülkeleri ve içinde Türkiye'nin de bulunduğu 
(gelişmekte olan ülkeler önemli 'bunalımlarla 
karşılaşmaktadır. Ülkemiz bu darboğazların dı
şında kalamazdı ve kalamamıştır. 

Akaryakıt sıkıntısı ciddî bir sorun olarak 
karşımızdadır. İki yıl önce variline 2,5 dolar 
'ödediğimiz ham petrole şimdi 12 dolar ödemek 
zorundayız. İktidarda biz olsak da, siz <olsanız 
da bu dolan ödemek zorundayız. Sanayileşmiş 
ülkeler petrol için harcadıkları ek finansman
ları ihraç malı mamullerine yansıtabilirler; fa
kat sanayileşmekte olan Türkiye gibi tikeler 
hem yatırım kaynaklarını kısmak, hem de da
ha çok dövizini akaryakıta vermek gibi bir teh-
diko ile karşı karşıyadır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin gönder
dikleri dövizlerin büyük kısmını akaryakıt it
halâtına ayırmak ıgilbi Ibir teflılike ile başbaşa-
yız. İhracatımızın % 75'iyle yalnız akaryakıt it
halâtını karşılamak mümkün olabilecektir. 

Döviz ve altın rezervlerinin eritilmesi ve 
sanayileşmek için ihtiyacımız olan makine ve 
teçhizat bedellerinin ödenememesi gibi bir du
rumla karşı karşıyayız. 

BAŞKAN — Sayın Koç, lütfen toparlayın 
efendim; süreniz bitti. 

C. H. P. GRUBU ADINA M. ŞÜKRÜ KOÇ 
(Devamla) —• Bitiriyorum Saym Başkanım. 

Bu durumda, ya ileri ülkelerde tüketim için 
konulan kısıtlamalara razı olmak (pazar günü 
özel arabalarınızı kullanmamak v.s. gibi tasarru-
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fa gitmek), ya da tüketimimizi pahalıya almak 
durumuyla karşı karşıyaydık. 

Hükümet bunlardan ikincisini tercih etmiş
t i r : Hükümetimiz kısıtlamayı, kayıtlamaları 
değil; fiyat yükseltilmesi yoluyla tüketim ta
leplerinin belli .seviyenin üstüne çıkmamasını 
tercih etmiştir'. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak da biz bu tercihi paylaştığımızı belirt
mek isteriz. 

Üç aylık süre içinde Hükümete harcama ve 
gelir tahsil etme yetkisi veren kanun tasarısın
daki 'bir hususa endişe ile baktığımızı da açıkla
mak isterim : 

Tasarının 10 ucu maddesinin 2 nci fıkra
sında ; Hükümet, Hazine bonoları karşılığında 
gerçek ve tüzel kişilerden borç alma yetkisi is
temektedir. Şimdiye kadar bu usul bütçe kanun
larının 'birçoklarına konmuştur. Ancak; Devle
tin, gerçek kişilere, bankerlere, faizcilere, var
lıklılara el açması anlamına da gelebilecek olan 
bu tedbiri benimsediğimizi belirtmek isterim. 

Bu tasarı üç aylık bir dönemi kapsamakta
dır ve tümüyle, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî 
Selâmet Partisi iktidarının siyasal, ekonomik 
politikasını yansıtmamaktadır. Asıl ibütçe geldi
ği zaman görüşlerimizi .belirtmek ve kendi Hü
kümet Programındaki ilkelere uygunluk derece
sini eleştirmek üzere bütçeye beyaz oy verece
ğimizi arz eder, hepinize saygılar sunarım. 
'(O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Millî Selâmet Partisi Grulbu adına Adıyaman 

Milletvekili Sayın Abdurrahman Unsal. 
Buyurunuz -efendim. 
M. S. P. GRUBU ADINA ABDURRAHMAN 

UNSAL (Adiyamva.il) — Sayın Başkan, muhte
rem 'milletvekilleri; 

1974 analı yılı genel ve katına 'bütçeleri ka-
nunlaşnıcaya kadar, Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve 'tahsiline yetki 'veren kanun tasarısının tümü 
üzerinde (Millî Selâmet Partisinin görüşlerini Yü
ce Heyetinize Grubumuz adına kısaea arz etmelk 
için söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 14 Ekim 1973 tarihin-
do yapılan genel seçimleri müteakip yeni Hükü
metin kurulması çalışmalarının uzaması ve bu
nun bir sonucu olarak Bütçe Karma Komisyonu
nun geç teşkil edil/m iş bulunması sebebiyle, 30 Ka-
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sim 1973 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine 'sunulmuş bulunan İ974 yılı Genel ve Kat
ma Bütçeler kanun tasarısının müzakere edile
rek 28 Şubat 1974 tarihine kadar kanunlaşması 
imkânı 'bulunamamıştır. J974 yılı Genel Ve Kat
ma bütçeleri kanunla.sinea.ya, kadar, Devlet har
camalarının 'aks amam asm a ve Devlet gelirlerinin 
!i:arh, tahakkuk ve tahsiline imkân verecek olan 
bu kanun 'tasarısını yeni Hükümet Büyük Mil
let Meclisine 'takdim etmiş ıbıılımmaktadır. 

Genel ve Katına, Bütçe kanun tasarılarının, 
yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı zaıma-
m nda ka n ııukşam'aması karsı smda Hükümet, 
Devlet hizmetlerini yürütmek için 1 Mart 1974 
tarihinden 31 Mayıs 1974 tarihine kadar 3 ay sü
re ile Türkiye Büyük Millet Meclisinden yetki 
istemektedir. Genel Bütçe Kanununun zamanın-
da hazırlanamaması halinde, bütçeyi hazırlamak 
için bir zamana ihtiyaç, bulunduğu Yüksek He
yetinizce takdir edilecek bir husustur. 

Klsas bütçeyi hazırlamak için geçecek bu sü
re içinde Devlet 'harcamalarının yapılmasına ve 
Devlet gelirlerinin tahsiline imkân veren ve Hü-
ıkümetçe istenen yetki talebi yeni bir hadise de 
değildir. Yakın geçmişte, i965 ve .1970 yılların
da da, o zamanın 'hükümetleri Türkiye Büyük 
'Millet Meclisinden bu anlamda yetki talep etmiş 
ve 'almışlardır. 

Bu itibarla, bugün Yüce Meclis tarafından 
müzakeresi yapılmakta olan bu yetki ta sarısı yi e, 
genel 'bütçeyi hazırlamak için Hükümetin 3 
'aylık bir mehil istemesini Grubumuz anlayışla 
karşılamaktadır. 

""Talkd'ir buyuracağınız üzere bütçeler, siyasî 
iktidarların gerek programlarında yazılı olan, ge
rekse 'muhtelif •vesilelerle yapacaklarını millete 
vadettikleri hususları yerine getirmek İçin 'kul
landıkları en önemli ve müessir bir vasıtadır'. 

Geçmiş Hükümet tarafından 'hazırlanıp Yüce 
Meclise sevk edilen 1974 yılı Genel ve Katma 
Bütçe kanun tasarısı, yukarıda arz edilen sebep
lerden dolayı yeni Büıkünıetçe 'geri alınmıştır. 
Yüce Heyetinıize sunulan ve Hükümete yc'tık'i ve
ren bu tasarı kanunlaştığı takdirde yeni iktida
ra, 1974 malî yılı esas bütçesini hasırlarken ken
di ekonomik, sosyal ve siyasî temillerini de yap
ma imkanı verilmiş olacaktır. 

1974 Malî Yılı Genel Bütçesi hazırlanıncaya 
kadar 1 Mart 1974 tarihinden, 3! Mayıs 1974 

http://Adiyamva.il
http://kanunla.sinea.ya
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tarihine kadar geçecek her ay zarfında, Devlet 
harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirleri
nin tahsilune imkân veren bu Yetki Kanunu ta
sarısının 1 nci maddesi ile 1973 malî yılı (A) 
işaretli cetvellerine dahil programı ve altprogram-
larının 1 ve 3 ödenek türü; yani carî 'harcama
lar ve (transfer harcamalarına ait ödeneklerle yıl 
içinde yapılan aktarmalar, verilen ek ve olağanüs
tü ödenekler 'de dikkate alınmak suretiyle bulu
nacak toplam ödeneklerin 1/12 sini aşmayacak 
şekilde 'harcama yapmaya j^etkili kılınmış 'ola
caktır'. 

1974 malî yılında yapılacak yatırım harcama
ları, 1973 malî yılı ödenekleri ile ve fakat 1/12 
tahdidinden istisna kılınmıştır. 

Tasarı, Üçüncü Beş Yıllık (Van Vadeli Plâ
nın 1974 'malı yılı dilimindeki yatırını progra
mını 'aksatmamak için, ieabeden hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Şöyle ki; 1974 malî yılından daha önce baş
lanmış bulunan gerek 'emanet, gerekse ihaleli iş
lerle, 1974 malî yılı icraat programında bulunan 
yeni projelerin 'ihaleten veya emaneten başlatıl
ması ve gerekli harcamaların yapılması hususun
da Hükümete yetki 'verilmiş olacaktır. 

Talbiî âfetler sonucu meydana gelen hasarın 
telâfisi için 'yapılacak her -türlü ödemelerde, 1/1-
kaydına bağlı olmaksızın Hükümete yetki veril
miş olacaktır. 

Okullar, sağlık 'kurulları ve ceza evleri büt
çelerinde yer alan yiyecek ve yem alımları, sağlık 
malzeme ve vasıtaları ile ilâç alımları ve yine Mil
lî Savunma, Bakanlığının, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün harp 
malzemeleri, sağlık malzeme ve vasıtaları, ilâç 
'alımları, taşıma, yiyecek, giyim, kuşam alımları 
için 1973 bütçesindeki harcama kalemleri topla-
ımının 8/12'ıine kadar taahhüde girişme yetkisi ta
nınmış olacaktır. 

Devlet personelinin hukukî, malî, idarî, sos
yal durumunu en iyi şekilde halledeceği ve bir 
reform niteliğini taşıyacağı iddiası ile tatbikatına 
girişilmiş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve sonradan çıkarılmış bulunan 11 adet, 
Kanun Hükmünde Kararname Devlet memurları 
arasında büyük bir huzursuzluk 'meydana getir
miştir. Şu hali ile yamalı bir Ibohçaya dönen ve 
büyük şikâyetlere sebep olan £57 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun, bütün Devlet personeli

nin adaletli ;bir görüş açısından hukukî, malî, ida
rî ve sosyal durumunu, şikâyeti mucibolımaya
cak şekilde halledecek bar tarzda değiştirilmesi ge
rektiği inancındayız. 

Bugün için (büyük ıbir malî sıkıntı içinde bu
lunan ve Devleti hiyerarşisinde piramidin kaide
sini teşkil eden, ıbaşta küçük memurlar olmak üze
re Devlet kesiminde çalışan personel hayat pa
halılığını karşılayacak 'bir satmalına gücüne ka
vuşturulmalıdır. 

Bu itibarla 9 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile memur maaşlarına yapılan zammı (ki, 
bu zam küçük memurlarda fazla, yüksek dereceli 
memurlarda daha azdır.) ve buna ilâveten (bu ka
nun tasarısı ile, Hükümetin, .memur maaşlarına. 
uygulanmakta olan 7 katsayısını 8'e çıkarmasını 
Millî 'Selâmet Partisi Grubu olarak olumlu kar
şı lam aktayız. 

Yapılan bu zamlarla memurlara 5 230 000 000 
liralık 'bir ek kaynak getirilmiş bulunmaktadır. 
Gerek 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
gerekse katsayının 7 den 8'e çıkarılması neticesin
de meydana gelen artışı şu tabloda daha iyi gör
mek •mümkün olacaktır. 

9 sayılı Kararname -ve katsayının 7 den 8'e 
çıkarılması (beraber düşündüğümüz takdirde) 
16 ncı derecedeki bir memurun maaşında % 104,8 
nispetinde bir artışa tekabül etmektedir. Bunun 
mânası şudur: Eğer 9 sayılı Kararname olmasa 
idi, sadece (katsayıdaki artış olsa 'idi. bunun'7'den 
14,29'a çıkmasına tekabül ediyordu. Yani 16 ncı 
derecedeki (bir memurun katsayısı 7'den 8'e de
ğil; 7'den 14'e yükselmiş anlamını taşımakta
dır. 

15 nci derece için katsayı 7'den lO'a yüksel'-
mi'ş durumdadırr. 

14 ncü derece için 7'den 9'a ve bu durum (2 
nci derece için 8/1'e tekabül etmektedir. 

ıSayın «milletvekilleri, bu tablonun tetkikin-
den anıl asılla cağı üzere, sadece katsayıyı 2 ar
tırdığınız takdirde on küçük dereceli memur 
maaşına takriben 100 liralık Ibir ilâve gelmekte, 
buna mukabil 1 nci derecede ıoOan bir memu
run maaşına 1 000 liralık bir zam gelmiş ol
maktadır. Bu da. sosyal adaleti zedeleyici is-
'tiikamette Ibir inkişaf göstermektedir. 

Bu itibarla katsayıyı artırmak suretiyle 
personel rejiminin ıslahı beklenemez kanaa-
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tindeyiz. Başka tedbirlere de başvurma zaru
reti vardır. 

'Sayın milletvekilleri, som petrol kilizinin, 
pctr'ol ithal eden Mitlin kaIkınmış memleketler 
'elkonomileırindo meydana getirdiği 'büyük sar
sıntıdan, büyük bunalımdan bizim, de zarar 
gördüğümüz bir gerçektir. 

Son yapılan fiyat ayarlamalarından sonra 
şu hususlara. önemle dikkat etmek gereğine inan
maktayız. Şöyle ki; anaihtiyaç maddelerine ya
pılan zamidan dolayı bu anamadıdelerle ilgili 
olan .diğer ühtiyae maddelerine aksedecek zam 
oranı ihtikâr halini almama1 ıdvr. 'Meselâ, şe
kere yapılan zammın 'birkaç misillinin şeker ma -
mûll e tinde görülmesine Hükümetin fırsat ver
memesini temenni etmekteyiz. 

'Akaryakıt ibtiyacının 2/3'ünü ithal eden 
'memleketimiz, geçen vseneiki 'kadar ithal ede
ceği yakuta, geçen senekine ilâveten '9,5 milyar 
liralık fazladan bıir ödeme yapmak mecburi
yetindedir. İthali mecburiyetinde kala'cağımız 
diğer kalemler için de milyarları 'aşan.' yeni kay
maklara muhtaç durumdayız. 

(Bu itibarla., her türlü israfın ötesinde, tek 
'kuruşuna varıncaya kadar mabdut Ibulunan 
millî kaynalklanımızın 'bu fakir ve çilekeş mil
letin en önemli ihtiyaçlarımdan başlamak üze
re, (Yani ehemden mühime doğru) yapıla
cak hizmetlere imkân hazıirlayaeaik 1974 maili 
yıılı Genel 'Bütçesinin hazırlığını yapma imkân 
ve fırsatını Hükümete tanımak için Yüksek 
'Meclise sunulmuş ıbulunan 'bu Yetki Kanunu 
tasarısına Millî Selâmet Partisi Grubu olaraik 
'müspet -oy vereceğimizi arz eder, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (C H. P. ve M. İS. P. sı
ralarından alkış] a r.) 

BASKÇA'N — Teşekkür ederim ISa.yın Unsal, 
Şakisi arı adına söz alan sayım üyeli erden 

ilk söz Kastamonu Milletvekili 'Sayın Hasan 
Tiosyaıh'nındn". 

Buyurunuz ıSayın Tosyalı. (O. G. P. sırala
rından! alkışlar)' 

Süreniz on dakikadır Sayın 'Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kasitamomm) — Sayın 

Başkanım, Yüce Millet Meclisinin değerli üye
leri ; 

11974 malî yılının ilk üç ayını kapsayan ge
çici bütçe tatbikatında, 1974 Geneli Bütçesinin 
ve İcra Programınım hazırlanmasında HÜilkü-
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metçe dikkat nazarına .alınmasını istediğim 
dkli mühim Ikonuyu temenni mahiyetinde, Hü
kümetin kusa icraat dömeminde yapmaması lâ
zım gelen, iki mühim icraatımı da tenkit ma
hiyetinde Yüce Meclise arz etmek için şahsımı 
adıma, söz almış bulunuyorum. 

iM'uihterem arkadaşlaıro'm, iki mühim tenıen-
nıimden'birisi şudur: 

Yalanımızın çok geniş .bir sathında m'illleti-
mhin ekseriyetini teşkil 'öden köylü ve Ikü-
çiı'k kasabalı oturur1. Köy ve küçük kasabalara 
giden ıtemel Devlet hizmetleri üç aylık geçici 
bütçe safhasında dahi en büyük önceliği al
malıdır. İkinci temennim ise, köye gidecek 
hizmetler için köylüden alınan katılım payla
rınım aı'mnıamasıdır. 

İrk tenkidim ise; Hükümetin, zaruret duya
rak nazı (maddelere zam yapına temayül ve 
isteğini 'haftalardan 'beri açıkça şu veya bu şe
kilde beyan etmesidir. Bu 'tutum bâzı çevrele
rin stok yapmasına sebebolmuştur. Fiyatlar ilân 
edildikten sonra 'bu stoklar orta ve .alt 'tabaka
daki işçi, köylü ve çiftçiye daha pahalı intikâli 
edecektir. Fiyatların artırılacağı ihsas ettiril
dikten bir hafta, on gün .sonra fiyatlar ilân 
edilmiştir. Bunu tenkit «diyorum. Bu tutum, 
muayyen, zümrelere menfaat sağlayacak.. Hep 
beraber korumayı taahhüt ettiğimiz zümrele
re aşırı hayat pahalılığı igetiri İm esine sebep ol
muştur. 

Tenkit edeceğim, ikinci husus, milletimizin 
temelini ve özümü teşkil eden orta ve alt taba
kadaki 'halkımıızın; köylü, çiftçi1, esnaf, sanat-

- kâr, ve şoförlerin kullandığı akaryakıtlardan 
olan traktör mazotu ve gazyağına lüks ben
zinden d allı a fazla zam getirilmiş olmasıdır. 

Sayın Başbakanımız petrlole yapılacak zam-
'1)1111 .'gerekçesini izah ederken kanuşima]arında; 
sanki, petrolün daha ziyade lüks arabalar ta
rafından tüketildiğini iHıaım (ediyor ve bunu ön

lemek için zam. yapılıyormuş intiba ğımı veri
yorlardı. Hakikatte ise durum başkadır: Ziraî 
kalkınmanın sağlanması, maden ve ormancılık 
işlerinin görülebilmesi', halkın alış veriş akı
mının daha kolaylıkla yapılmasını temin ede

bilmek için, bu işlerde kullanılan traktör, jeep 
ve kamyonum kullandığı akaryakıta daha az 
zam. yapmak lâzımdı. Halbuki köylünün kül-
lanaicağı akaryakıta ağır zam gelmiştir. Hükü-



M. Meclisi B : 45 26 . 2 . 1974 O : 1 

met daha başka tedbirler bu kitleye 'mütevec
cih zamları önleyebilirdi kanaatindeyim. Önle
yemediği içıin 'bu hususu tenkit 'ediyorum. 

M,ulhiterem arkadaş-iaııiin, öne sunduğum iki 
tenkit ve .diki temenninin biraz 'derinlerime in
mek istiyorum. 

Dört yi'İlık mjiMetvekili iğim esnasında ken
di seçim çevremde ve -bazı bölgelerde anketler 
yaptım. Bunun sonucu, devletin köye götürmesi 
lâzım, gelen Ihizmetleri şöyle tespit ettim: Köy 
yolları, köy çilekti t iği, köy içme suyu, köy 
köprüsü, 'köy camisi, köy okulu, öğretmeni ve 
imam kadrosu, (köy 'sağlık hizmetleri, köy vete
riner hizmetleri; köye kredi, köye fennî gübre; 
köye hububat, meyve, sebze ve cins tohumluk... 
Bjillha&sa onman ile köy ilişkileri. Köylünün 'or-
mamdan istifadesini engelleyen, <ormanı köye 
'bir ceza vasıtası 'olarak kullanan hükümlerin 
bu 'devre mutlak surette ıslâh .edilmesi 'lâzım. 

.Sayın Hükümetimizden, üç. aylık geçici 
bütçe döneminde, «'Geçici Büttçedir» diye köye 
gideri! bu 'hizmetleri ihmâli etmemesiinıi; önem 
ve öncelikle köye giden hizmetlere ağırlık ver
mesini istirham ediyiorum., 

Şimdi, 'oldukça mühim ve Hükümetin onbeş 
yirmi günlük icraatında tenkide değer Ibir husu
sa temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan 
Eccv.it ve Başbakan yardımcıHsı Erbakan'ın kar
ma Hükümetinin çok kısa zamandaki ücra atın
da, beni yüreğimden yaraladığı gibi 'bütün mil
letimizi de yüreğinden yaralayan bir icraatından 
bahsetmek 'istiyorum : 

Sevgili arkadaşlarım, Millet Meclisi çatısı 
altında parti farkı gözetmeksizin bütün millet -
vekilleri ve mililetimiziin her ferdi, Türkiye Cum-
ihuriyeıti rejimini ilelebet muhafaza ve .müdafaa 
etmekle" .mükelleftir. 

İkincisi; 'milletimizin istikbali... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz dolu
yor efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamam 
efendim... 

Milletim izin istikbaili demek olan okul la rı-
mıızda.ki genelliği 'her türlü cereyandan azade 
ve millî ruha sahip olarak yetiştirmek lâzım. 
Hal böyle olmasına rağmen, ba kınız ne biçim 
icraat oluyor; Komünizm propo'ga.ndası yap
maktan, komünizm örgütlenmesinden; Türk 

öeza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ge
reğince haklarında dava açılmış ve hailen mah
kemeleri devanı eden kimselerle, bu nevi 'suç
ları ve buna Ibcnzer pek çok diğer adi suçları 
teşvik eden, öven, tahrik eden kimseler; bâ
zı nıonıur ve öğretmenler; 'devletli yıkmak iste
yenler, 50 nci yıl .dönümünde çatısı altında bu
lunmaktan şeref duyduğumuz Parlâmentoyu, 
Türkiye Cumlhuriyetini yıkmak isteyenler, 141 
ve 142 nci 'maddenin hükmüne göre. suç işle
yenle r, Hükiim eıtıin al el acele ve mahkemelerin 
neticesini 'belle beklemeden çıkardığı tamimlerle 
eski görevlerine iade ediliyor. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, 'bunu bu Hükümet yapmaya 
salahiyetli değildir; devleti korumak hepimi
zin. vazifesidir. (A..P. ve C.G.P sıralarından, 
«Bravo Tosyalı» s e sil eri) 

BAŞKAlN —• Sayın Tosyalı, süreniz bitti, 
lütfen 'toparlayın efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İkincisi; 
okuillarımızdaki genç dimağları, çocuklarımızın 
fikrini bozan, onu millî yoldan; Türk Milleti
ne, Türk vatanına hizmet eden yoldan ayıran, 
sap:ık cereyanlara rehberlik eden, Türk Ceza 
Kanununun 3.11 - 312 nci maddeleri gereğince 
de, halklarında takibat yap ılımış insanları hima
ye etmek, Ibu bir avuç. insana veya üç beş ki
şiye şirin görünmek için bunları "okullarına ia
de etmek, memlekete faydalı iş yapmak demek 
değildir... (A.P. sıralarından, «Çok doğru çok 
doğru» sesleri) Hükümeti ikaz ediyorum; rejimi 
birlikte koruyalım, okullarımızı ve gençlerimizi 
de birilikte koruyalım. 

İ'ki temennim budur... (A.P. ve C.G.P. sıra
larından, «Bravo» sesleri) Dirisi; köye giden 
hizmetler öncelikle ele alınsın ve köye giden 
ihiizmetlerden katılım payı alınmasın. İkincisi: 
141 - 142 nci maddeler gereğince (ıtekrar altı
nı çizerek ifade ediyorum) suç, işleyenlerin 
Idevlet mekanizmasında yeri yoktur. Türk Ceza 
Kanununun 311. ve 312 nci •maddeleri gereğince 
suç. işleyenlerin temiz okullarımızda yeri yok
tur. Bunu Hükümetini .dikkatine öne mı!e arz 'ede
rim 

Saygılar sunarım. (A.P. ve C.G.P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim sayın Tosyalı. 

http://Eccv.it
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Şahsı adına Ankara Milletvekili Say m Fat
ma. Fıeriha Öztürk. Buyurunuz 'efendim. Süre
niz 10 dakika ile sımrilıdıır. 

FATMA PERİHA ÖZTÜRK (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ; 

Huzurunuzda, Ankara Belediyesinin büyük 
ölçüde hayatî önem taşıyan ıbir konusunu arz 
etmek üzere bulunuyorum. Konuya girmeden, 
görüşülmekte olan geçici bütçenin yapısı hak
kında bilgi vermeyi yararlı buluyorum. 

Bu geçici bütçe 1965 ve 1969 yılı Meclisler-
r.inden geçen geçici bütçelerden farklıdır. Bu 
geçici bütçe, güvcınoyu verilmemek suretiyle Hü
kümet faaliyetine ara verilip, 'bunun sonucu ola
rak düzenlenen geçici bütçeler gibi de değildir. 
Bu bütçe 14 Ekimi seçimleri sonucu ortaya çıkan 
Meclis milletvekili aritmetiği nedeniyle uzun ça
lışmalar sonucu kurulabilen Hükümetin', normal 
bütçeyi Anayasamızda gösterilen süre içerisinde 
Meclislerimize getiremeyeceği nedeniyle düzen
lenmiş, türü kendine özgü bir geçici bütçedir. 
Yani bu geçici bütçenin ayrıcalıklı karakterleri 
vardır, istisna .maddeleri vardır. 

Simdi esas konuma geçiyorum : 1973 yılı 
bütçesinde, Başkent belediye sınırlarında beli
ren ve belirmesi söz konusu olabilecek bağırsak 
haftalıklarından Başkentlilieri korumak için, 
hatta Ankara'nın önemli konumu, dolayısıylc 
bütün Türkiye sağlığına hizmet etmek üzere 
ıBaşkent'teıki acık - kapalı pis su kanallarının 
teknik gereklere göre yapılması ve onarılması 
amaeiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesine yaklaşık olarak 10ü milyon lira ödenek 
konulmuştu; Bütçe Karma Komisyonunda yapı
lan gizli oturum sonunda bu karar alınmıştı; bu 
patranın, Bakanlık aracılığı ile Ankara Belediye
sine defaten ödenmesi formüle edilmişti. Halen 
bu paranın 25 milyon lirası ödenmemiştir. Aynı 
konuda, belediyenin yapacağı daha önemli işler 
de vardır. Belediyenin, başlamış olan programı
nı bu üç ay içinde sürdürebilmesi için ayın 
28'ine kadar Hükümetin, kalan parayı derhal 
'ödemesi gerekmektedir: Bu konuda komisyon 
veya Hükümetin açıklama, yapmasını rica ediyo
rum. 

Kanaatime göre; iki üç gün gibi kısa. zaman
da bu işin gerçekleşmesi mümkün değildir. Gö
rüşülmekte olan geçici bütçenin 1 sayılı cetve
linde ifadesini bulan hizmetlerdeki ödeneklerin, 
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ödenmeyeceği ifade edildiğinden, Ankara Bele
diyesinin de bu âcil ve önemli ihtiyacı için ge
rekli olan paranın ödenebilmesini sağlamak üze
re Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesine 
bu konuda konulmuş olan ödeneğin tümünün 
ödenmesini sağlamak üzere, ödemeyi önleyen is
tisna hükmünün kaldırılmasını rica ederim. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Efendim, Hükümet söz istiyor mu?.. Buyu

runuz Sayın Maliye Bakanı Bayıkal.' (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) Süreniz 20 dakika efen
dim. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAE (An
talya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

1974 malî yılına, ait olağan bütçenin, Hükü
metin kuruluşundaki gecikme dolayısıylc zama
nında yasama, organlarınca igörüşülüp kanunlaş
tırılması imkân] bulunamadığı için Hükümetiniz 
huzurunuza, harcaıma ve gelir toplama bakanın
dan üç aylık yetki taldbedilen ıbir tasarı ile çık
mıştır. Bu tasarı ile 1 Mart 1971 tarihinden 
1 Haziran 1974 tarihine kadar geçecek olan süre 
içinde Hükümetin vergi toplamasına, vergi tar
hına ve tasarruflarını harcanmasınla imkân vere
cek kanunî çerçeve sizlerden taldbedilmektedir. 

Böyle bir geçici bütçe (ile huzurunuza çık
mış olmaktan dolayı, ifade etmek zorundayım 
ki, çok mutlu değiliz. Arzu ederdik ki, 12 Mart
ta başlayan dönemiiu 'siyasal ,ekonomik, sosyal 
ve malî yönleriyle tanııamı, artık tasfiye edil
miş olsun ve olağan bir döneme doğru bütün 
alanlarda geçmek imkânını bulalım. Bunu büt
çe bakımından ı(hic olnmzsa 'demin ifade etti
ğim, sebepten dolayı) şu anda elde etmiş deği
liz. Bütçem izi olağan bir bütçe 'olarak takdim 
etmek imkânına fiilen sahip değiliz. 

ıBöyle bir mecburiyetin aslımla, üzüntü veri
ci başka yönleri 'de vardır; yatırımlariimız, kal
kınma 'plânımızın öngördüğü harcamalar ve 
proıgraımın uygulanması için alınması gereken 
tedbirler en azından bir yıllık bir malî pers
pektifin. Hükümetçe gözömündc bulundurulma
sını (gerektirir. 'Geçici bütçe ile .şimdilik, üç ay
lık bir ıbütçe içinde 'ekonomik faaliyetimizi tan
zim etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu da bü-

1 yük sakıncalar yaratabilecek olan bir konudur. 
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M. Meclsıi B : 45 

LBıı durumu, çok yakından teşhis etmiş oldu
ğumuz ioiıı, üç aylılk bütçeye mümkün olduğu 
kadar ıMr olağan 'bütçenin niteliklerini kazan
dırmaya gayret ettik. Üç aylık bütçe içinde ik
tisadî faaliyetimizi .tanzim etmek mecburiyeti
nin Türkiye'iyi ıbütün bir yılı 'kapsayacak ikti
sadî faaliyetler imde .sekteye uğratma mayı için ; 
yaıtıriinıların aksamaması için; ihalelerin bir 
güçlükle karşılaşmaıması için her türlü tedbiri 
almayı aımac bildik. İBu düşüncelerin ışığında 
huzurunuza teklif etmiş 'olduğumuz 'bütçe baş-
Jıca şu nütellikleri taşıyor: 

Bir defa, Iratıçe üç .aylıktır. Bu bütçe kanu
nu tasarlısında, 1974 yılı programında, yer alan 
yatırımların her hangi bir engelle karşılaşma
dan yürütülmesini sağlayacak olan hükümler 
getiri'lmiştir. 1974 yılı programında yer alan 
yatınım]ar ile ilgili ihalelere derhal başlanabi
lecek ve devanı etmekte olan yatırımlara iliş
kin ödemeler yapitlalbilcceıktir. ;Bu durumda, İk
tisadî Devlet Teşekkülleri yatırımları yönün
den geçici ibütçe ile esa's bütçe arasında her han
gi bir fark kalmamış olacaktır. 

Geçici bütçe dle cari harcamalar için, 1973 
yılı iBütçes^nim başlangıç ödenekleriyle yapılan 
aktarmalar, ek ve olağanüstü ödenekler topla
nınım 1/12'sini ge emeni ek üzere aylık harcama 
yetkisi alınmaktadır. Ancak, cavi harcamalarda 
toplu 'olarak ihaleye1 çıkarılmaları gerekli gö
rülenler için bazı kuruluşlara 1973 ödenekleri 
tutarının 8/12^sine kadar taahhüde girişme ola
nağı verilmiştir. İBunun yanında aylıklar, ücret
ler, kesenekler, ki rai ar gibi 1973 ödeneklerinin 
1/12 taibanıyle 'bağlanması uygun görülmeyen 
harcatmalar için (her hangi bir sınırlamaya ta
bi olmadan harcama yapmaik imkânı da talebe-
di İni iştir. 

'Transfer harcamalarında gerekli görülen
le ıa, bahis konusu 1/12'lik aylık tavan sınırının 
dışında mütalâa ediJinıiştir. Devlet memurları 
ayhiklarına uygulanacak olan katsayı 1 Mart 
1974 tarihinden itibaren 8'e çıkarılmaktadır. 
Böylece Devlet Memurları Kanununun yürür
lüğe girmeısündenı İra yana gecen dört yıllık süre 
içinde ilk defa katsayıyı yükseltmek imkânını 
Hükümetlimiz ıbulımuş olmaktadır. 1974 yılına 
aidolan 'esas bütçe tasarısında da katsayı 8 ola
rak teklif edilecieiktir. 
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Çocuk zammı yönünden geçici bütçe ile bir 
değişiklik 'öngörülmemiştir-. Dununla beraber, 
yakında yasama organına sunulacak olan 1974 
malî yılı Bütçe Kanunu tasarısında çocuk zam
mının 10 liradan 25 liraya çıkarılması öngörüle
cektir ve esas bütçenin kanunlaşması anından 
itibaren çocuk zamnnnda.ki bu .artışın 1 Mart 
1974 tarihinden itibaren geçerli olması sağlana
cak ve esas bütçenin yürürlüğe girişiyle 'birlik
te aradaki farklar hemen tediye edilecektir. 

'Geçici /bütçede yer alan 8 'katsayısı 1 Mart 
1974 tarihinden itibaren emekli, dul, yetim ve 
n^alûllük aylıklarına da aynı şekilde uygulana
caktır. Geçici bütçeyle öngörülen katsayı artışı 
yurt dışında .görevli (Devlet memurları .aylııkla-
rını 'etkilemeyecektir. Yurt 'dışında aylıklara 
uygulanacak emsaller 1972 yılında tespit 'edil
mişti. İra emsailerin 'halen geçerli okluğu kana
atindeyiz. ı() 'bakımdan maaş artışına yol aça
cak katsayı değişikliğini sadece yurt içindeki 
memur! ar ıha kim ı nda n uygııLannayı 'düşünüyo
ruz. 

'Geçici bütçede, Hazinenin Merkez 'Bankasın
dan • alacağı ,'kılsa vadeli avans miktarının tava
nı belli edilmekte! ve İktisadî Devlet Teşekkül 
Perinin 1974 yatırım programlarının finansman* 
için 'kurulacaik fonun işleme şekli de tanzim 
edilmiş bulunmaktadır. 

•Görüleceği gibi, İra genel çerçevesiyle ıgcçieî 
bütçe, cari harcamalar ve transfer harcamaları 
bakımından 197-1 iratçeslyle irtibatlandırılımş 
tır. 1973 bütçesi esas alınarak 'bu geçici dönem 
de yapılacak cari harcamalar' ve transfer har
camaları içıin yetki talebc'dilmiştir. Buna karşı
lık, yatırım harcamaları için (A/2) bütçesi için 
İra geçici bütçede esas olarak 1973 yılının 'büt
çesi 'değil, 1974 yılının programı alınmıştır. 
Çünkü, önümüzdeki dönemde yapacağımız ya-
tırımiara, iktisadî faaliyetlere istikamı et vere
cek olan, geçmiş yılın bütçesi değildir, önü-
müzdelki yılın programıdır. Bu bakımdan! 1974 
yılına aidolan program esas alınmıştır ve o 
programın; içinde 'belli (kesimleri için harcama 
yetkisi talebedilmiştir. Bu sebepten, yatırım
lar bakımından 'bu, bütçede tavan 1973 bütçesi 
değildir, 1974 programıdır. 

Zannediyorum ira konuda İfade etmiş oldu
ğum gerçekler, olayı, ba«ı değerli arkadaşları
mızın bii' çelişki 'mahiyetinde değerlendirmesi-
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ne yol açmıştır. Aslımda hiçibir çelişki yoktur; 
bütçemiz 1978 bütçesinin 1/12'shıi cari harca
maları Ibakımımdan esas '.almıştır, bundan ömce 
iki defa daha ıgeedci bütçe uygulanmışında aynı 
esas gözönüudc bulundurulmuştur. Bu b aklım
dan bir yenilik söz konusu .değildir-, yatın>m llıar-
camaları ibakırnımdan da 1974 yılı programı 
esas alınmıştır. Yapacağımız harcamalar, kal
kınma bakımımdan gerekli yatırımlar .1974 
programımda gösterildiği için, bundan başka bir 
esası da dikkate alımak 'imkânı zaten mevcut 
değildir. -Bu bakumdan bir y aniyle 1978 ibütçe-
simo, .biı* yanıyla da ileriye 1974 programıma da
yalı olan ıbir geçici bütçe takdim ediyoruz. 

!Değe'rii arkadaşlarım. bu bütçe teklifi çeşit
li yönlerden tartışmalara yol açıyor-. Bunlardan 
'bir tanesi; memurlara bu bütçe kamunu tasarı--
sıyle ömıgöıınrüş iolduğuınuz 8 katsayısı etrafım
da yürütülüyor. Bazı .arkadaşlarımız katsayının 
'8 olrmasımı yeteıiii bulmazlar; 9 - 10 - 11 olması
nı isterler. (Değişik yerlerde, değişik zamanlar
da, farklı teklifler öne sürerek ve 'bu bütçe ta
sarısını, 8 katsayı uyguladığı için memurlara 
yeter miktarda Ibir elk gelir- götürmediği için 
eleştirirler. 

ıBu konuda söylediğim devamlı fikirle!Dini 
•i/im verirseniz huzurunuzda da ifade etmek iste
min: IB.iz, -memurlara yapılacak olan gelir trans
ferimi sadece, maaşım tespitimde kullanıl an kat
sayı artırılması (biçimimde değerlendirmiyoruz. 
Katsayı nı,ekamizjmaisı, memur kesimine1 intikal 
ettirilecek olan ek geliri eri -adaletsiz 'bir şekilde 
ve ihtiyaca, cevap vermeyecek bir biçimde da
ğıtmaktadır. 'Bunu ıbir iki örnek ile ifade- etmek 
isterim; 'bu bütçe tasarısımda katsayıyı '8 olarak 
kabul ettik ve ayrıca katsayı .dışımda bazı me
kanizmaları işleterek yeni imkânları memurlara 
götürmeye çalıştık: 9 sayılı İvara.rma.meyl yü
rürlükte tutuyoruz. IBu .kararname, 1974 imali 
yılı içim Devlet bütçesine 1 milyar 700 milyon 
liralık /bir .harcama gerektiriyor. Askerî perso
nel içim aynı şekilde '9 sayılı 'Kararnameye pa
ralel olarak çıkarılacak olan kamun tasarısı da 
170 ımiiyon liralık ıbir gelir harcamasını gerek-
tiııiyor. Katsayıda, 8'e -cılkıma yoluyle 2 milyar 
700 milyon liralık bir harcamayı göze almış bu
lunuyoruz. Çocuk zammının 10 liradan 25 lira
ya çıkarılın asiyle 160 milyon, liralık bir c-Jk ge
lir memur kesimine transfer edilecektir ve önü-
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müzdeki yıll, yıllard.an. beri sürüp duran ve bir 
türlü 'tamamlanmayan. bir devlet borcumu, me-
mıurlara 9 aylık maaş farkımdan doğan Devlet 
borcumu tasfiye etmek imkânımı bmlacağıız. Bu 
da 500 /milyon liralık (bir lıareamayı memur ke
simine intikal ettirmek -imkânımı bize verecek
tir. 

Blöylece, önümüzdeki yıl içimde 5 230 000 000 
liralık ıbir harcamayı halen verilmekte olan memur 
maaşlarına ilâve etime durumunda olacağız. Yap
mış olduğumuz incelemeler gösteriyor ki, bir 
katsayılı fa.ıik 'Devlet bütçesine 2 milyar 700 
milyon liraya, maloluyor. İlki katsayılı fark, ya
ni 7V1 9'a çıkarma halinde bu 5 400 000 000 li
rayı 'gerektirecektir. <Biz, bumun 5 230 000 000 
lirasını fiilen şu anda. harcamış vaziyetteyiz ve 
düşünüyoruz kî, katsayıyı 7'dem 9'a çıkarma 
yenime, .bizim bu ömıgördüğümüz mekanizmalar-
la .memurlara intikal ettirilecek olan gelirler 
onların '.ihtiyacıma daiha. çok cevap verecektir 
ve daha adaletli bir gelir .dağılımlıma yardı imci 
olacaktır. 

Katsayı artışı, ibaremin -düşük derecelerinde 
yer alan memurlar içim hiç önemli okma-yam .ge
lir' artışlarına yol 'açıyor; 49 - 50 lira gibi... Bu
na karşılıik, ibaremin üst derecelerimde yer alan
lar 'bu .katsayı artışımdan asıl büyük faydayı 
sağlıyorlar. Böylece memurlar arasındaki den
gesizlik ıdalıa da abartılmış bir biçimde ortaya 
çıkıyor. Buma meydan, vermemek içim zannedi
yorum İki, sadece /matematiksel bir yolu tercih 
•ederek katsayının rakamlını 'büyüterek ihtiyaca, 
Cevap vermek imkânı yoktur. Yan mekanizma
la rı, daiha adaletli mir biçimde gel lir transfer et
tirecek 'özel birtakım mıekanizmıala,rı harekete 
geçirmek 'mecburiyeti vardır. Biz, şimdi huzu
runuza geldiğimiz 'bütçe ile bumu yapmış vazi
yetteyiz. Aslımda 8 katsayıyı teklif ediyoruz; 
fakat yapılan İnceleme .gösteriyor ki, .baremin 
düşük 'derecelerimde yer alam memurlar içim as
lımda 11 katsayı, 10 katsayı, 9 katsayı fiilen ııy-
gmlammalktıadır. 10 ucu .dereceye kadar yer alan 
memurlara bizim teklif ettiğimiz mekanizma 
ile 9 katsayının ıgötürelbileceğinden daha büyük 
imkân götürüyoruz. Buma karşılık, baremim 10 

nen derecesinden daiha üst derecelerine doğru 
uzaman memur kesimine 9 katsayının ıgötürebi-
leceğinden daha >az gelir götürüyoruz. Aslımda 
9 katsayıyı uygula mıyor.muşuz, 8 katsayısını 
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uyguluyormuşıız gibi ıgözüküyonız; ama bare
min 16 - 10 ncu dereceye 'kadar uzanan kesimin
de fiilen 9 ve daha yukarı bir katsayıyı uygu
lamış du ramdayız. 

Bu, şimdiye kadarki uygulamamızla ilgili 
görüşlerimiz. Bundan s'onra da meseleye bu şe
kilde yaklaşmak gerektiğine yürekten in anıyo
ruz. Sadece katsayı artışı ile ibu ihtiyaca cevap 
vermenin mnümkün olmadığını düşünüyoruz. 

alacaktır» demiş olsaydık, işte asıl o zaman. Mer
kez ı'B an kası Kanununu ihlâl eti niş olacaktık ve 
dşte asıl o zaman hürce kanunu ile normal bir 
kanunun değiştirilmesine imkân vermeyen Ana
yasa Mahkemesi hükmünü ihlâl etmiş olacaktık. 

(Jari yılın genel bütçe ödeneklerinin topla
mında, Ibize yardımcı olacak lür esas bulmak 
mecburiyeti vardır. Bu esası şu şekilde bitim ıı-
şuzdur. (Demin İfade etmeye çalışmıştım; geçici 
'bütçe, cani harcamalar ve transfer harcamaları 
(bakımından. 1973'e bağlıdır; yatırım harcama
ları 'bakımından 1974 programına bağlıdır. 
Esas olan, 1973 harcamaları ile, 1973 bütçesinin 
bir kısmı ile 1974 programının bir kısmının bize 
vereceği mesnettir. iBiz bu mesnedi 1973 'harca
malarımın % 10 fazlası olarak tespit ettik. Bu 
konuda fiilen koyduğumuz çerçeve içerisinde 
yatırım -harcamalarının 1974 programına bağlı 
olmasının yol .açtığı artış hesaplanacak olursa 
görülür ki, bu % .10'dan dana da fazladır. Biz 
% 10'u Ibir kanunî mesnet hulmak niıecfburiyeti
nin etkisi altında ıbıı geçici -bütçede teklif etmiş 
bulunuyoruz. O bakımdan kanunî bakımdan hiç 
'bir sakıncası yoktur; tamamen hukuka uygun bir 
teklif yapmış (bulunuyoruz. 1974 yılının ıbıı ilk 
üç ayında yapacağımız harcamaların, 1973 yılı
nın % 10'ıından daha fazla olacağını fiilen de 
tespit etmek imkânını bu geçici bütçe yılının so
nunda 'hep (beraber göreceğimize inanıyorum. 

Tartışma konusu olan diğer bir madde, mev> 
duat munzam 'karşılıklarının bir kısmının İkti
sadî Devlet Teşekküllerinin finansmanında kul
lanılabilmesine imkân veren geçici bütçe hük
müdür. Bu madde hakkında çeşitli görüşler ile
ri sürülüyor. Bazen deniliyor iki, «Bu, Gum.hu-
riyet Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisi ko
alisyonunun kendine özgü ekonomi ve siyaset 
anlayışının, kendirie özgü maliye anlayışının, 
iktidara geçer geçmez uygulamasına örnek teş
kil «der. Birtakım şeyler yapmak istiyorlar, 
mevcut düzeni bozmak istiyorlar, yeni arayış
lar içindeler. Onun için, bizim maliye idaremize 
âdet almamış böyle yenilikler takdim ediyorlar, 
yeni birtakım mekanizmalar ortaya koyuyor
lar». 

İkinci bir görüş : Bu mekanizmanın hukukî 
bakımdan geçerli olmadığıdır. Demin, hazine 
avansları için ifade ettiğim çerçevede geçerli ol
madığıdır. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde durulan ıbir 
mesele İbu geçici bütçe ile Hazineye kısa vade
li avans konusunda yapmış 'olduğumuz teklif
tir. Hazineye, Merkez 'Bankasından kısa vadeli I 
avans alma imkânını veren Merkez Bankası Ka
nununun 50 ııci 'maddesini okuyorum. .Bu mad
de diyor k i : «Banka, miktarı, cari yıl genel but- I 
eesi ödenekleri toplamının % 15'ini geçmemek 
üzere 'Hazineye 'kısa vadeli bir avans hesabı I 
açar.» iBu .maddeye dayanarak (Geçici bütçede) I 
Merkez (Bankasından Hazinenin alacağı avansı 
tanzim etmeye gayret ettik. Burada, bütçenin 
geçici oluşundan dolayı bir mesele ortaya çıkı
yor. Merkez Bankası Kanunu diyor ki, «Ban
ka, miktarı, cani yıl genel bütçesi ödenekleri I 
toplamının % 15'i kadarını ister.» Cari yıl genel 
ibütçe ödeneklcıi toplamı 1 Mart 1974'ten itiba
ren nedir? Şu anda hangisi olduğu belli, 1973 
yılı 'bütçesi. Bütçe yılı sona erinceye kadar, 
1 Mart 1974'ten itibaren cari yıl genel bütçe I 
ödenekleri toplamı nedir? Bizim geçici bütçede 
teklif etmiş olduğumuz yolun, Merkez Bankası 
Kanununun bu maddesine aykırı olduğunu ifa
de eden arkadaşları mim cevaplandırılması gere
ken nokta 'budur. [Merkez Bankası Kanunu «ca
ri yıl» diyor. Nedir cari yıl bütçesi? 1973 yılı 
Bütçesi değildir. 

Huzurunuza yeni 'bir bütçe ile geliyoruz; 3 
aylık da olsa genel bir bütçedir bu. Bütçenin 
3 aylık olması onun genel olmasına mani de- I 
ğildir. Cani yıl bütçesi, 1 Mart 1974 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere ıbugün kanunlaş
tırmak üzere -çalışmakta olduğumuz 'bu bütçe 
tasarısıdır. Hazine, ıbıı 'bütçe tasarısındaki öde
nekler toplamının % 15'inl (Merkez Bankasından 
avans olarak alma hakkını, Merkez Bankası 
Kanunumun 50 nci ıiı^addesine /göre taşır. Nedir 
hu? 1973 yılı (Bütçesi olamaz. Eğer biz, huzuru
muza getirmiş olduğum tasamda «1973 yılı Büt
çe tasarısının % 15'ini, Hazine avans olarak j 
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Üçüncü bir görüş de; bu mekanizmanın, bir 
maliye politikası aracı olarak tehlikeli olacağı
dır; dikkatli kullanılması gerektiği 'konusudur 
ve enflasyonist bas'kıları artırabileceği uyarısı-
dıı-. 

Değerli arkadaşlarım, vakit çok sınırlı oldu
ğu için kısaca cevap vermek mecburiyetinde
yim; kısaca ifade etmeye gayret edeyim. 

1) Bu yenli bir mekanizma değildir. Bizim 
icat ettiğimiz bir mekanizma değildir. Huzuru
nuzda bizim taralımızdan teklif edilmiş bir me
kanizma değildir. 1974 malî yılına ait olarak, 
bizden önceki Hükümet tarafından teklif edil
miş, olan Bütçe tasarısının 66 aıcı maddesinde 
aynı hüküm yer almıştır; yani bize özgü değil
dir. Bunu, bu aletin faydalı, yararlı, çok iyi bir 
alet olduğunu ispatlamak için veyahut da tanı 
tersini söylemek için ifade etmiyorum. Yeni bir 
'alet olmadığını, bize ait bir alet olmadığımı, sa
dece bizim bulup çıkardığımız bir alet olmadı
ğını; bizden önce, görüşleri bize tanı uymayan 
başka birta'kım insanların da düşünüp teklif et
tikleri bir alet olduğunu ifade ıctmek için söy
lüyorum. Yeni değildir, bize özgü değildir, bi
zini yarattığımız, icat ettiğimiz bir mekanizma 
değildir. Bizden önceki Hükümetin teklif 'etti
ği 1974 malî yılına ait Bütçe tas'arısınııı 66 ııcı 
maddesinde vardır. 

İkinci nokta şu : Hukukî midir, değil mi
di r ! Vaktinizi çok almadan kısaca özetleyeyim. 
Merkez Bankası Kanununun 40 ııcı maddesi bu 
konuyu tanzim »etmiştir. Bu konuda, mevduat 
munzam karşılıklarının Merkez Bankası tara
fından talep edilebileceği ve Merkez Bankasın
da biriken mevduat munzam 'karşılıklarının % 
20'ye kadar olan -kısmının ziraî kredi finansma
nında kullanılabileceği ifade edilmiştir. Hukukî 
olmadığını söyleyenler şunu ifade etmek ister
le;!' : «Bunun- % 20'ye kadar nasıl 'kullanılacağı 
söylenmiştir; siz, yeni bir şekilde kullanıyor
sunuz ; hukukî değildir». 

Değerdi arkadaşlarım, bizim Bütçe Kanunu 
tasarısındaki teklifimizin bununla çelişen hiçbir 
tarafı yoktur. Şunları söylüyoruz : 

1) Merkez Bankası, bankalardan mevduat 
munzam ikarşılıklarmı kendi usulüne göne ta
lep edecektir, birıiktirecektir. 

2) % 20'ye kadar olan İkisini ziraî kredile
rin finansmanında kullanılabilecektir. 

26 . 2 . 1974 O : 1 

Bizim şimdi Bütçe tasarısı ile getirmiş oldu
ğumuz teklifin, bunu engelleyen hiçbir tarafı 
yoktur. Yine, Merkez Bankasında birikmiş olan 
mevduat munzam karşılıklarının % 20'ye kadar 
olan kısmı Merkez Ban'kası tarafından ziraî kre
dilerin finansmanında kullanılabilecektir. Bu
ma mâni olmuyoruz. Sadece bir şey daha •getiri
yoruz, o miktarın % '50'ye kadar olan kısmı İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin finansmanında ay
rıca kullanıla bil sin. Merkez Bankası Kanunun
da bunu engelleyen bir hüküm yoktur; biz Büt
çe Kanunu ile bu 'konuda bir sarahat getiriyo
ruz. Bizim sevketmiş olduğumuz hükmün, Büt
çe Kanununun öngördüğü harcamayı bozacak, 
engelleyecek, ortadan kaldıracak hiçbir tarafı 
da mevcut değildir. 

Ayrıca şunu söylemek isterim; düşünülebilir 
ki, acaba buna benzer bir tatbikat var mı1? Bu, 
Cumhuriyet Halk Partisinin kendine özgü bir 
anlayışının bir uygulaması mıdır? Demin, öyle 
olmadığını ifade ettim. Bunu gösterecek bir 
başka delilimiz daha var elimizde : Bizden önce 
çıkarılmış olan bir kararname ile... 

BAŞKAN — Sayın Balkan süreniz bitiyor 
efendim, lütfen toparlayınız. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Merkez Bankasırim, kendisine veril
miş olan mevduat munzam karşılıklarının bir 
kısmının, Teşvik Kanununun öngördüğü orta 
vadeli kredi biçiminde 'kullanılması şartıyla 
bankalana iade edebileceğini öngören bir karar
name çıkarılmıştır. Yani şunu 'söylemek istiyo
rum : Kararnameler ile, (bütçe kanunları ile 
değil) teşvik kanunlarının öngördüğü kredi ih
tiyacı için, onun kullanılabileceği öngörülmüş
tür : «Bizim, Bütçe Kanunu tasarısı ile, İktisa
dî Devlet Teşekküllerinin finansmanı için bunu 
'kullanmamızla hukuken imkân yoktur» diye gö
rüşler ileri sürülmektedir. Bu görüşleri ileri sü
ren partiye mensup olan arkadaşlarımız, karar
nameler ile bunu İktisadî Devlet Teşekkülleri
nin finansmanı için değil belki; ama teşvik ka
nununun öngördüğü yatırımların, özel yatırım-
larm finansmanı için kullanabileceğini ifade et
mişlerdir, Biz o imkânı bir başka alan için kul
lanmayı düşünmüşüzdür. Dediğim gibi, bizden 
önce de düşünülmüştür. 

İktisadî baikımdan taşıdığı tehlikeye dikkati 
çeken arkadaşlarıma teşekkür öderim. Biliyo-
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ruz, bunlar dikkatle kullanılması gereken alet
lerdir. Bir ölçüde enflâsyondst baskıyı, berabe
rinde kullanılacağı diğer ekonomik ve malî ted
birlerin de katkısıyla veyahut da frenlemesiyle 
yaratabilir veyahut azaltabilir. Eğer, bu teklifi
mizi, bütün bunların farkında olarak, lütfedip 
kabul ederseniz, bu mekanizmayı bize tevdi 
ederseniz, o anlayış içinde 'kullanmaya gayret 
edeceğiz. 

Sayın Başkan, üzerinde durulması gereken 
iki konu daha var. Biraz daha konuşma imkânı 
daha var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz bitti. Lüt
fen, kısa olmak kaydı ile toparlayınız efendim. 

M ALI YE BAKANI DENlZ BAYKAL (De
vamla) — Üzerinde durmak zorunda olduğum 
iki büyük konu daha var. Bunlardan bir tanesi 
hazine bonoları meselesi; bir diğeri de, hayat 
pahalılığı ile ilişkili ollarak öne sürülmüş olan 
görüşler. Eğer, Yüksek Meclisin müsaade etmek 
imkânı varsa, onu talep etme mevkiinde olaca
ğım Sayın Başkan : 10 - İ5 dakika.. 

BAŞKAN — Sözlerimizi toparlamak için si
ze fırsat veriyoruz Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Bu hazine bonoları konusunda da, 
çok haklı olduğunu kabul etmek imkânına sahip 
olamayacağım tartışmalar yapılıyor. Meyele bir 
siyasî plana intikal ettirilmiştir. Borçlanma kav
ramının zihinlerde yarattığı (geçmişimizden gel
miş) birtakım unsurlarla da. kabartılmış tepki
lere yol açılmıştır. Durumu açıkça ifade etmeye 
gayret edeyim: 

Hazinemiz borçlanır, eskiden beri borçlanır, 
Cumhuriyet kurulduğundan beri borçlanır. «Kı
sa vadeli borçlanma» diye bir borçlanma vardır. 
Hazine bir yıldan daha düşük süreli olmak üze
re, Bütçe Kanununun kendisine veıdiği yetkiye 
göre daima borçlanma yolunu tutabilir ve son 
yıllarda bu miktar 2,5 milyar civarında dönü
yordu. Şimdi Maliye Bakanlığının öne sürdüğü 
uygulama, şu değişikliği getirmiştir: 

Bu borçlanma hangi şartlarla, nayıl temin 
edilsin? Hazine bonoları vardır, (şimdiye kadar 
ki tatbikatı ifade ediyorum) her vatandaş, özel 
veyahut ta resmî teşekkül, banka veyahut ta bir 
başkası gelip, Merkez Bankasından her gün o bo
nolardan almak imkânına sahiptir ve bonoyu al
dığı zaman hazineye borç vermiş duruludadır. 

Yalnız bir özelliği vardır; borç, faiz bakımından 
tespit edilmiştir; % 10,5'dur. Halen % 10,5 faiz 
ilo hazineye herkes borç verebilir. Bizim getirdi
ğimiz şudur: 

«Niçin % 10,5 olsun? Bunu daha düşük bir 
L\)viyede teşekkül ettirmek imkânı acaba yok mu
dur?» diyoITIZ.Bunun için bir yeni mekanizma 
getiriyoruz, «Her gün bu iş olmaz» diyoruz: 
Haftada bir olur. Haftada bir ilân edilecek gün
de ilgili herkes gelir, hazinenin ihtiyacı karşılı
ğında borç verme teklifini yapar; hazine, otoma
tik olarak bunu kabul etmez. Durur, «Ne kadar 
paraya ihtiyacım var? Ne kadarını alayım, c/c kaç 
faizle kabul edeyim » diye düşünür ve kendi işi
ne; gelen şartlarla kararını alır, tercihini yapar 
diye düşünü] müştür. 

BAŞKAN —• Bir dakikanızı alabilir mıiyim, 
sayın Bakan? lütfen son sözlerinizi ifade buyu
run. Zaten, maddeler üzerinde görüşme olanağı
nız var, bu konuyu o zaman ifade buyurun efen
dim. 

MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) —• Peki efendim, bu konudaki görüşleri
mi maddeler üzeninde ifade etmeye çalışayım. 

Çok üzerinde durulan (bir konu, hayat paha
lılığı meselesi. Yalnız şayanı dikkat olan taraf 
artık, hayat pahalılığının ve zamların yöntemi
ne ilişkin eliştirilerin öne sürülmeye başlanmış 
olması; «Niçin zamanında ilân edilmedi? Niçin 
daha önce ilân edildi de, daha sonra uygulama
ya konuldu?» biçiminde yönteme ilişkin eleştiri
ler yapılıyor. Bunu anlayışla karşılamak gere
kir; gerçekten, başka türlü olması da beklene
mezdi. Çünkü, zamları yapmak mecburiyeti biz
den önce işbaşında bulunan hükümetler tarafın
dan da açıkça kabul edilmiştir, resmen kabul 
edilmiştir. (A.P. sıralarından gürültüler, C.H.P. 
sıralarından alkışlar) Belgeleri elimde.. (A.P. sı
ra! arında gürültü! er.) 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz lütfen.. Lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — «Maliye Bakanlığınca hazırlanan İk
tisadî Devlet Teşekkülleri ve kuruluşlarının 1974 
yılına ait genel yatırım ve finansman programı
nın ilişik karar ve eki, cetvelde gösterildiği üze
re tespiti Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış
tır.» İsterseniz imzaları da okuyabilirim. 

— 697 — 



M. Meclisi B : 45 

Bu finansman programına göre, 2 650 000 000 
liralık ek vergi halen kan anlaşmamış, bizim de 
henüz kanuni aştırın ad iğimiz 2 650 000 000 lira
lık ek vergi öngörülmüştür. 

Ayrıca.. 

BAŞKAN — Efendini, lütfen toparlayınız. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) -— İktisadî Devlet Teşekküllerinin fi
yatlarında da «5 milyar lira civarında bir ar
tış öngörülmüştür. Bu artışın igerçekleşeeeği 
varsayımına göre program hazırlan mıştır, fi
nansman programı tanzim 'edilmiştir. 

O bakımdan, yöntemi 'konusundaki tartış-
mıaları anlayışla 'karşılamak duranıundayız. 
(Jünkü, en azından (başka şeyi tartışmak im
kânına (sahip değildir Adalet Partili arkadaş
larımız, Güvem Partili arkadaşlarımra.. (C. H. P. 
sıralannldan alkışlar.) 

Yönteminle ilişkin eleştirilere gelince, şu
nun üzerinde durmak gere'kir : Sanki, eam 
yapılacağı kimse tarafından ıbiliıımlyormuş 
«gibi, T ürik kamuoyu bir sürprizle karşılaş
mış gibi, «Bir gün öncesinden niye haber ver
diniz.» diyorlar. Aylarca önce, (bizden önceki 
Hükümet taraflından «Petrole zammıı, niçin 
şimdilik yapmak imkânını bulaımadığını» ifa
de ;eden cümleler Devlet radyolarında resmen 
'kullanılmıştır ve «Zammı gelecek Hükümete bı-
rakımak gerektiği» ifade edilmişti]'. Çeşitli ba
sın organlarımda, «Zam ne gün (geliyor» diye 
her gün yeni yeni haberler, havaldislier çıka
rılmıştır. 

Bir de önemli olanı; «Önceden ilân ettiniz, 
spekülâsyona yol açıyor» denmesidir. Bunu 
'kimler söylüyor? İktisadî Devlet Tcşelkkülle-
ırinin ürettiği mallara aylardan Iberi zam yap
madığı için spekülâsyonla uygun vasatı ya
ratan insanlar söylüyor. (C. H. P. sırala-rın-
dan şiddetli alkışlar) ''Karabük'ün, Ereğli'nin 
ithal ettiği deniliri (ithalinin üzerinde, ara-
idalki farkı Devlete ödettirip) ithal fiyatının 
altında özel kişilere devrettirip, çok ucuz alı-
.ıııan o demirini: piyasada çok yükseğe «satıl
masına imkân veren insanlar söylüyor.. 

[BAŞKAN — Lütfen bitirin (Sayın Bakan, 
lütfen bitirin efendim. Bize yardımcı olma
nızı istirham ediyorum. (A, P. sıralarından 
gürültüler.) 
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MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Değerli a ıkad aşlarım, tartışmanın 
getfeği yok. Bu zamlar Ibizden önceki Hükü
met tarafından kararlaştırılmıştı; bırakınız 
onu, ekonominin, içinde ıbulunduğu şartlar 
yüzünden yapılması kaçınılmaz plan zarcılardı 
ve zamların bu şekilde ilân edilmiş olmasının 
bir özel sakıncası ifade edilemez. (A. P. sıra-
larından gürültüler.) 

Değerli arkadaşlarım, bunu soıruımluluktan 
kaçmak için 'söylemiyoruz. Biz, aldığımız ka
rarların sorumluluğunu omuzlarımda taşıyabi
lecek insanlarız. Siyaset •adamdan, işbaşına 
geçecekleri zaımanı seçmek hakkına sahip de
ğillerdir. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Seçim meydan
larında 'Söylediklerinizi söyleyin, onu takdirle 
karşılarım. 

BAŞKAN — Sayın Okçu, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 

.MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — •Siyasıet adamları seleflerini seçmek 
(hakkına sahip değildirler. Biz, bizden ön
ceki Hükümetin, onu da aşarak dünya şartla-
irinin, Türıkiyenin içinde bulunduğu şartla
rın ortaya koyduğu zam mecburiyetini siyasî 
hesaplarla geriye (bırakacak, insanlar değiliz... 
(€. H. P. 'sıralarından şiddetli alkışlar ve 
«Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bitirimiz 
efendim. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) —• ıSayıu arkadaşlarım, şunu söyleye
yim, yapılan 'zammını, hacımi konusunda bir 
açıklaimaya ihtiyaç var İlk olarak, zam bir 
'sonuçtur, bir iktisat politikasının sonucudur, 
bir politikanın sonucudur. Biz, iktidara geçti
ğimizden iki hafta sonra bu sonucu tescil 
etmek, mecburiyetinde kaldık.. (A. P. sırala
rından gürülütüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfeder misi
niz; (bitirin, lütfen 'bize yardımicı olun 'efendim. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Zam öyle ibir politikanın Isonuculdıır; 
biz o sonucu tescil etıtik. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın 
Başjkan, sözümüzü 'geçiremiyorsunuz Bakana, 
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MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Bunu söylerken şunu da ifa de. etme
liyim : Son üç yıl içinde... 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, 'böyle giderse müzakereler çığnndan 
çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, rica 'ediyorum 
efendim kendilerinden, bitiriyorlar. 

MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Son üç yıl içinde, 1970 - 1973 ara
sında fiyat artışları... 

FERRUH BOZBELİ (istanbul) — 15 da
kika geçti Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, lütfen bitirin 
efendim, sonra konuşma olanağını bulacaksı
nız zaten. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Mikrofonu kapatmak mecburiyetindesiniz Sa
yın Başikan. 

BAŞKAN — Ben yönetiyorum Sayın İmer, 
lütfeder misiniz 1. 

MALİYE. BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Efendimi, Sayın Başkana ve Genel 
Kurula, gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür 
•ederim. İfade etmek arzusunu ihisettiğim (bir
kaç nokta vardı; 1970 - 1973 arası piyasa ar
tış nispeti ile bizim getirdiğimiz karar ara
sındaki farka, -bilâhare işaret etime k fırsatını 
bulabileceğimi zannediyorum, 

Teşekkür ıeder, saygılar sunanım. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayım Ba
kan. 

Tasarının tümü üzerindeki görülmeler bit
miştir değerli arkadaşlarımı. 

NAIItT MENTEŞE (Aydın) — Sayın 
Başkan, Danışma Kurulunun almış olduğu 
îkararı iîıl'âl etmiş bulunuyorsunuz. Müsama
hanızı daha evvelki hatiplere göste iane diniz. 
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F İSKAN — Efendim, mümkün olduğu 
nispette Ibu müsamahayı gösterme gayreti içe
risinde oluyoruz, siz biliyorsunuz Sayın Men
teşe !butra. 

Efendimi, 1 mel maddeyi, ibağlı bulunan cet-
velleriyle birlikte okutuyorum. 

CİHAT BILGEHAN (Balıkesir) — Son 
söz ımilletvekilininldir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O konu, Tüzüğümüze göre 
hükme bağlanmıştır Sayın Bilgehan. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Madde
lere geçilmesini oyladınız mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Taleholmadığı cihetle oylama
dım Saym önsal, Tüzüğümüz ıbu şekildedir. 

1 ne i maddeyi clkutuyorum efendim. 
1974 mıalî yılı Genel ve Katma «bütçeleri ka-
nunlaişmcaya kadar Devlet harcamalarının 
yapilımaisına ve Devlet «gelirle riniın tarh, ta-
makkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı 

Madde 1. — Gen'el ve katma bütçeli daire
ler 1 Mart 1974 tarihinden itibaren en geç 
31 Mayıs 1974 tariıhine kadar geçecek her ay 
zarfında, 1973 ımalî yılı (A) işaretli cetvelle
rine dahil programı ve altproınlarm (1) ve 
(3) ödenek türü faaliyetlerine .mevdu ödenek
le; le, yıl içinde yapılanı aktarmalar, verilen 
ek ve olağanüstü ödemekler de dikkate alın
ım ak suretiyle bulunacak toplam ödendiklerin 
onikide birini aşamayacak şekilde harcama 
yapmaya yetkili kılınmıştır. Ancak, ibu öde
neklerin sarfında esas tutulacak: ı^rogram, 
altpi'ogram, faaliyet - proje ve harcama ka
lemleri sınıflandırılması Maliye Bakanlığınca 
tespit olunur. 

İlişik (1) sayılı 'cetvelde 'gösterilen tertip
lerden harcama yapılmaz. 

Çeşitleri İlişik (2) ısayılı cetvelde belirti
len tertiplerden yapılacak (harcatmalar, 1973 
•malî yılı ödenekleri ile kayıtlı, fakat onikide 
bir tahdidinden ımüs Esnadır. 
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BAŞKAN 
efendim. 

Bağlı cetvelleri okutuyorum 

. (1) SAYILI CETVEL 

CUMHURİYET SFJNATOISU 
900-04-004-900 Cümlhuriyelin 50 nci Yıldö

nümü için yapılacak ödeme
ler. 

•MİLLET MECLİSİ 
900 - 04 - 004 - 900 Cumhuriyetin 50 nci Yıldö

nümü için yapılacak öde
meler. 

BAŞBAKANLIK (KÜLTÜR 
MÜSTEŞARLIĞI) 

900-04-004-900 Dernek, (birlik, kurum, ku
ruluş, sandık ve benzeri te-

. şekküllere yardım. (Türk 
Kütüpihaneciler Derneğine 
yardım.) 

MALİYE BAKANLIĞI 
930-01-014-900 Devlet Üretme Çiftliklerine 

Hazine yardımı. 
930-09-002-900 Cumhuriyetin 50 nci Yıldö

nümü için yapılacak öde
meler. 

SAĞLIK VE SOSYAL YAR
DIM BAKANLIĞI 

111 - 02 - 001 - 900 Ankara Belediyesine çtevre 
sağlığı hizmetleri için yardım. 

DEVLET ÜRETME ÇİFT
LİKLERİ GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 
T. C. Ziraat Bankasına eski 
yıllar borçları. 

900 - 05 - 004 - 900 

(BAŞKAN — 2 sayılı ce'tveli okutuyorum 

(2) SAYILI CETOEL 

110 Devlet memurları aylıkları 
120 Ücretler 
130 Kesenekler 
140 Sosyal yardımlar 
İ50 Ek çalışma karşılıkları 
160 Tazminaltlar 
190 Diğer personel giderleri 
310 ıMüş/avir firma ve kişilere ödemeler 
330 Tarifeye bağlı ödemeler 

332 Sigorta 
335 Mahkeme harçları ve 'giderleri 
339 Diğer 'tarifeye bağlı ödemeler 
350 Kiralar 
363 Bina küçük ioııarımı 
391 Nispeti 'kanunlarla belirtilen ikramiye ve 

müıkâf aıtlar 
496 Fuarların diğer giderleri, 
840 Uluslararası profesör - uzman - öğrenci 

ye 'memur mübadelesi giderleri, 
900 (Transferler) (harcama kalemiyle belirti

len «Di'ş ülkelerde, Türk Kültür Varlığı
nı Koruma <ve Tanıtma Rrojelsi» «Burslar» 
«Emekli Sandığına ödemeler», «Üniversi
te ve okullar muhtaç (öğrenciler pansiyon
larının öğrencilerine ilişkin yiyecek, yaka
cak, karçlı'k, ilâç, .tedavi ve öğrenimleri
nin tg er ektirdiği ıgiderler», «Kamulaştırma 
ve sa'tınalma», «Fevkalâde sanat istidat
lı gocukların eğitim ve öğretimine ilişkin 
••giderler» ile «EmŞekli aylıkları Ve benzeri 
ödemeler» Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
910 «Kurumlara ikaitılma payları ve ser
maye 'teşkilleri», 920 «İktisadî (transferler 
ve yardımlar», 930 «Malî transferler» ve 
950 «Borç •ödemeleri» programlarında yer 
alan ödenekler. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, D. P. Grubu 
adına madde üzerinde söz istiyorsunuz, buyu
run efendim. 

D. P. GRUBU ADINA ÖZER ÖLÇMEN 
(Konya) — Sayın Başlkan, muhterem milletve
killeri; 

Tasarının 1 nci maddesinde ödeneklerin 
sarfında esas tutulacak program, altprogranı, 
faaliyet, proje harcama (kalemleri ısmıflandırıl-
masının Malilye Bakanlığınca (tespit 'olunaeağı 
belirtilmektedir. 

Sayın Maliye Bakanı demin !bu kürsüde 
yaptıkları konuşmada bizlerin zamlar konusun
daki konuşm al arımızı' 'sadece yöntem yönünden 
eleştiri -olarak nitelediler. Aslında, âdeta, bizle
rin de zamlarda miiıtaibık 'bulunduğumuzu, sa
dece yönelimine karşı bulunduğumuzu ileri 
i-iÜKİüler. 

Butunla huzurunuzda şu hususu belirtmekte 
zarure't (görmekteyim: Demokratik Parti, zam
mın zaruretine inandığına dair herhangi bir 
•beyaında bulunmamıştır. Ayrıca, Sayın Maliye 
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Balkanından şunu sormak 'istiyoruz: Kendileri 
seçim, meydanlarında, seçim platformlarında 
ucuzluk «vaatlerimde ibıılunıırlarken, kendileri, 
genel (başkanlarının, Barbakanlarının ağzından, 
Silifke'deki domatesi İstanbul'da 30 kuruşa ye
direceklerini vazederlerken, acaba dünya pet
rol fiyatlarının 12 .misli arttığının, dünya çe
lik fiyatlarının, dünya çimeaııto fiyatlarının bu 
kadar aritltığınm farkında değiller imiydi? Hiç 
mi ıgazete, mecmua okumuyorlardı? Bu «hususu 
belirtmekte yarar vardır. 

Gerek 'Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Millî 
Selâmet Partisi, seçim beyannamelerinde, ucuz
luk yaratacaklarını vadetmişlerdir. Millî Selâ
met Partisi, köy ıkaidın'larmdan rey 'alabilmek 
için basmayı 2,5 liraya indireceklerini yüzler
ce köyde ilân etmiş bir partidir. Bugün basma
nın, Sümerbank 'mamullerimin kaç liraya çıktı
ğı, bu sabalhki sürprizli zamlarla ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Bu bakımdan (bunları bilmiyormuş gibi, se
çim meydanlarında ucuzluk vadedip, sonra da 
«Zammı zaten siz de yapacaktınız» demek, bir 
(bahane, (bir mazeret, bir savunma değildir. 

Ben ISayın Maliye Bakanından, kendilerinin 
teknik ve politik yeteneklerinden çok müspet 
intiba edinmiş bir arkada§ı olarak, çok daha 
teknik bir konuşma IbeMerdim, çok daha tat
minkâr Ibir -konuşma beklerdim; gerek Meclis
leri ve gerek kamuoyunu, teknik olarak, malî 
olarak tatmin »etmesi ıgerekirdi. Maalesef seçim 
meydanlarındakinin 180 derecesine ters dönüş
türülmüş bir polemik üslubu içimde o da, Sa
yın Başbakanı gibi konuşmayı tercih ettiler. 
(C. H. P. sıralarından «Biz tatmin olduk, sizin 
tatmin olmanız mümkün değil zaten» sesi) Bu 
bakımdan, tümünü de Başkanlık yeni İçtüzük 
muvacehesinde oylatmamıışitır; bu madde vesile
siyle tümüne ve 'maddelerine Demokratik Par
tinin, yeni Hükümetin bu anlayışı içinde ret 
oyu vereceğini beyan eder, saygılar sunarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Ergenekon, buyurunuz efendim. 

A P. GRUBU ADINA YILMAZ ERGENE
KON (İzmir) — İSayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Üç ay süre ile uygulanacak geçici bütçenin 
1 ne i maddesinin görüşülmesinde, 'geçen yü gös

terilmiş olan ödeneklerin belli nispetlerim La?-
cama yetkisi vermesi bakımından, teknik hukuk 
açısından pek fazla bir şey söylenmemesi gerek
tiği kanaatindeyiz. 

Ancak, (biraz evvel Sayın Maliye Bakanının 
bütçeyi, bütçe disiplinini, hukuku, Anayasayı, 
ekonomik tedbirleri, kendi programlarını nasıl 
anladıklarımı, vatandaşa nasıl takdim etmek is
tediklerini Ibir defa dalha ve sarahatle, ağzından 
duyduk. Bu itibarla 1 nci madde üzerinde biz
de birtakım tereddütler belirdi. Evvelâ şunu 
belirtmek isterim: 

Sayın Maliye Bakanı bir anlayışı mutlak 
olarak düzeltmek mecburiyetindedirler. O da 
şu; Türk Anayasası icranın (görevini, yetkisini 
6 ncı maddesinde tespit eder. 6 ncı maddeye 
göre, icra yetkidir, çerçevesi kanunlarla çizil
miştir. Tekrar ediyorum; 6 neı maddeye «göre 
icra, bir görevdir; yürütme, bir görevdir, çerçe
vesi kanunlarla çizilmiştir. Yani kanunun mâ
ni olmadığı her hadiseyi, her tedbiri icra ala
maz. İcra, ancak kanunun «Al» dediiği tedbiri 
alabilir. Bu itibarla, Merkez Bankası Kanunu
nun 40 ncı veya 50 nci maddesimde, Hükümetin 
böyle bir tedbir almasına engel hüküm bulun
muyor cliye Hükümetin tedbir alacağını zan
netmek, Anayasanın 6 ncı maddesini anlama
mak veya bilerek ihlâl etmek demektir. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, tabiatiyle bu anlayış 
bize yeni iktidarın, yeni Hükümetin bütçe di
siplini, (bütçe ciddiyeti, (hukuk devletine ve 
kanunlara karşı saygı, Anayasaya itibar hak
kındaki anlayışmı da göstermektedir. Bu iti
barla .ehemmiyetlidir, bu itibarla üzerimde önem
le duracağız. 

HASAN CERfcT (Adana) — Hep sizin ka
rarlarınız Anayasa Malhkemesinden dönüyor. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, yine Saiyın Bakanın, eko
nomik politika'larımı burada müdafaa edecekle
ri yerde, kendi icraatlarının faziletini burada 
müdafaa edecekleri yerde; geçmiş iktidarların 
şunu yapıp bunu yapmadığından bahisle, ken
di (hareketlerine gerekçe arama gayretleri için
de olduğu görülmüştür. Neyin gerekçesi aran
makta/dır? Yapılmayan bir şeyin ıgerefcçesi. «Siz 
olsaydınız yapardınız» düşüncesine dayanarak.. 
Biz olsaydık yapardık veya yapmazdık, bu ibi-
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zim siyasî iktidarımızın karanıdır, 'bizim dışı-
mızdakilerin kararı değildir. Zamanı kim yap
tıysa, milletin karşısında 'hesap vermeye mec
bur olan odur. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Zam'mın. faili olarak burada İkim tescil ede-
eeıktir sizi? Vatandaş, 'zamımı kim yaptı, (bilecek
t i r : Cumhuriyet Halk Partisi... Değerli arka
daşlarım bu teşhis yeterlidir. Bunun üzerine 
bizim (herlıanigi bir katkımızı gerektirecek bir 
ttıal yoktur: Fail ımeyidandadır, fiil meydanda
dır. Aranacak başka 'bir şey yoktur. (A. P. sı-
ralarmd.au «Bravo» sesleri, alkışlar) Bizim ha
reketlerimizi ımisal vererek kendinizi ibra et
mek çalbalarmı pek isaibotli 'bulamıyoruz. Tcna-
Ikuza düşüyorsunuz, dikkatinizi çekiyorum. Şöy
le tenakuza düşüyorsunuz; şayet bizim yaptık
larımızın benzerini yapmakla kendi yaptıkları
nızı .haklı (göstermek çaibasma devam ederseniz, 
(bizim yapmadığımız ıgilbi, bizim yaptiklarımı-
'zm dışında yapacaklarınızın haklılığını nasıl 
ımüdafaa edeceksiniz1 (A. P. sıralarında-n «Bra
vo» sesleri) Bize benzediğiniz zaman ancak hak
lı olabiliyorsunuz, bizim yaptığımız gibi yap
mayınca Ihaklı olamıyorsunuz. Hâlâ bu psikolo
jinin içindesiniz. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler, A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar. ) 

Değerli arkadaşlarım, şunu kabul edelim 
İki, bu politik Ikararlar; fiyat kararı, ekonomik 
tedbir, malî tedbir kararları tabiatıiyie siyasî 
iktidarların tercihleridir. Ancak, bu tercihlerin 
vaatlerle, programlarla, seçim beyannameleriyle 
irtibatı aranır. Hatıralar 'bu kadar çabuk ya-
nı'lmaz. Üç ay evvelini Türk 'Milleti unutmaz 
arkadaşlar. Üç ay evvel ne vadedildi? Üç ay 
evvel ucuzluk- vadettiniz. Üç ay evvel dar ge
lirlilere 'daıha fazla satmalına gücü vadettiniz. 
(€. H. P. Sıralarından 'gürültüler) İlk icraatı
nızda, dar gelirlinin gelirini dallı a <darl aştın cı 
bir tedbir getiriyorsunuz. İlk icraatınızda, ucuz
luk değil pahalılık getiriyorsunuz. Bunun bir 
Ibaşka izaihı yoktur. Üç ay evvel (Sayın Maliye 
Balkanının veya Hülkümet Başkanının televiz
yonda veya Meclis kürsüsünde ifade ettikleri 
gilbi, Türkiye'nin veya dünyanın içinde bulun
duğu 'ekonomik şartlar meçhul değildi. Malûm 
ekonomik şartlarda ve bu şartların gerekleri
ni bile bile (bilmiş olduğunuzu farzediyoruz) 

•ucuzluğu vadettiniz. Bile (bile dar gelirlilere da
ha büyük imkân vadettiniz. Değerli arkadaşla
rım, birisini vadedip tutmaması, diğerini vade-
dip tutmaması politikayı politika olmaktan çı
karır. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Vaatle
rinizi ve bunun karşısındaki icraatınızı 15 gün 
içinde değerlendirmek 'fırsatını millete verdiniz. 
Bunun için sizi tebrik ediyoruz, teşekkür edi
yoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

KADİR ÖZPAK .(Uşak) — Daka da çok 
memnun olacaksınız, (biraz dailıa bekleyin. 

YILMAZ EEÖENEKON (Devamla) — Si
yasetin mutlaka ciddiyet, içinde yapılması ge
rektiğini ve milletin, kendisine müracaat eden
lere kendi vaatleriyle ve icratlarıyle değerlen
dirmesi gerektiğini siz -de çok yakında kabul 
edeceksiniz. Şunu bilmek iealbeder ki değerli 
arkadaşlarım, «Biz maziye sünger çektik, es
kiyi 'dikkate almak istemiyoruz» (C. II. P. sı
ralarından «Çekemezsiniz» sesi) Bu, Sayın Baş
bakanın beyanları, benim değil; :Saym Başba
kanın beyanı. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) «Dikkate almak istemiyoruz» di
ye 'söylüyorsunuz. «Şu yaptı, bu yaptı» dernek 
istemiyoruz diye bahsediyorsunuz. Monolog mu 
söyleyeceğiz? Neyi yaptınız ki, «Adalet Parti
si şunu yaptı, biz bunu yaptık» diye bahsedesi-
niz. O takdirde monolog kalır. Yalnız. Adalet 
Partisinin yaptıklarını 'anlatırsınız, başka bir 
şey 'anlatamazsınız. 

BAŞKAN •— (Sayın Ergen ek on müddetiniz 
bitmek üzeredir 'efendim, lütfen toparlayın. 

İSMET SEZGİN (Aydııı) — Maliye Baka
nı 35 dakika fazla konuştu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — ıSaym (Sezgin, ben yönetiyo
rum toplantıyı. (A. P. sıralarından .gürültüler) 
Ben sayın 'hatibe ihtar ediyorum Sayın Sez
gin, bu kadar hiddetli ihtar etmenize lüzum 
yok. 

İSMET (SEZGİN (Aydın) — Estağfurullah, 
hiddetli değilim. Yalnız şunu bilmenizi rica edi
yorum ki, adama güpegündüz frak -giydirmez
ler. Bunun 'bir mânası olmak gerdk. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
YILMAZ EEOENEKON (Devamla) — Sa

yın Ba-jkan, topluyorum. 
Değerli arkadaşlarım, getirilmiş olan geçici 

bütçenin maddeleri üzerinde görüşürken, koalis-
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yon iktidarını meydana getiren partilerin, vaat
leri ve icraatları arasındaki münasebeti,- hukuk 
anlayışlarını yeniden dile •getirmek fırsatını 
bulacağız. Bu hususta vermiş olduğumuz öner
geler do mevcuttur. Anayasaya saygıya davet 
edeceğiz. Yüce Meclislerden Anayasaya aykırı 
bir kararın çıkmaması için gayret sarfedeceğiz. 
Çıktığı 'takdirde, ki, Türk Anayasasını koruyan 
müesseseler vardır; 'bu müesseselerden Türk 
A n ay asasını n korun ma sı nı tal eb e d ec e ği z. 

HASAN CERÎT (Adana) — Sizin Senato
dan çıkardığınız kararı bozdu Anayasa Mah-
k eme si. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — De
ğerli -arkadaşlarım, Senatodan çıkmış olan ka
rarın 'bozulmasına saygılıyız; burada çıkmış ka
rarın bozulmasına da tabiatıyle saygılı olacağız; 
hep birlikte. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı daha ifa
de etmek isterim. Hükümetler, hayalî rakam
lara, başka vesikalarda yer alan hizmetlere da
yanarak yetki " isteyemezler, ödenek isteyemez
ler, Bütçenin ne okluğu, ne olması gerektiği 
Muhasebei Umumiye Kanununda gösterilmiş
tir. Bütçe Ibir rakamlar belgesidir; içinde her 
şey rakamla ifade edilir. Halkamla ifade edil
meyen bir ödeneğin ısarf yetkisi söz .konusu ola
maz. Bu itibarla, da, Sayın Maliye Bakanının 
2 nci maddede 1974 programı yayınımlarına atıf 
yapmasını, 1974 programını benimsemiş olma
ları 'bakımından, ibu yatırımların memleket ger
çeklerine uygunluğunu burada ifade etmiş ol
maları bakımından isabetli telâkki -ediyoruz. 
Ancak, isabetli telâkki etmediğimiz tarafı ise, 
'bütçe disiplini bakımımdan iken dileri ne azamî 
ödenek (haddi belirtilmeden ıbir sarf yetkisinin 
verilmiş olacağı zehabına »kapılmalarıdır. Ra
kamla ifade edilmeyen bir harcama yetkisi Hü
kümetlerde yoktur. Bu rakamla ifadeyi Yüce 
Meclisler burada belirtir; filân rakama kadar 
iödemeye mezunsunuz denir. Eğer bu ödenek 
yetmez ise, usulü içinde Hükümetler yeniden 
müracaat ederler; ek ödenek istenir ve ilâve 
harcama imkânları o takdirde Hükümetlerin 
.elinde olur. Yoksa, bütçede -zikredilmemiş, 
azamî hadleri gösterilmemiş rakamlarda bir 
harcama yetkisinin mevcut olabileceğini farz et
mek, Muhasebei Umumiye Kanununa, bütçenin 
anlayışına, bütçe disiplinine ve şimdiye kadarla 
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bütçe teamüllerine her halde tamamen zıt ola
caktır. Böyle bir yolu açtığımız takdirde, bu
gün fevkalâde hüsnü niyet M birtakım harcama
ları, gecikme olmasın diye yapmak 'gayretinde 
olduğumuz birtakım harcamaları, böyle bir yet
ki kendimizde varmış diye, kendimizi yetkili his
sederek yaparız; fakat yarın, öbür gün başka 
niyetlerde yapılacak harcamaları kendisini yet
kili hisseden, Hükümetlerin yapmasına engel 
olamayız. Bu, Meclisin murakabesinden birta
kım, ödeneklerin, hattâ ondan daha ileri birta
kım fiil ve faaliyetlerin kaçması demektir; 
bunlara müsaade etmeyelim değerli arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Erge-
nekon. 

A. P. GRUBU ADINA YIKMAZ ERGENE-
KON (Devamla) — Sayın Başkan, bitirmek 
üzereyim. 

Bu bütçe disiplinine .riayet bakımından gay
retlerimizi Bütçe 'Komisyonunda «gösterdik, sa
yın Hükümete yardımcı 'olmak için. İstemiş ol
duğunuz, 1974 yatırımlarını tamamlanmasıdır, 
tamamına ait ödenektir, bunların rakamı 18 mil
yar 300 milyondur; size bu sarf yetkisini vere-, 
lim; yeter ki bütçe disiplini içinde kalalım di--
ye sayın Hükümetten rica ettik; fakat bunu ka
bul ettiremedik. Çünkü, bir başka anlayış ge
tirme çabasını hissetmekteyiz. Bu anlayış; ka
nun benim, Devlet benim, Hükümet benim... Bu, 
ne Anayasa nizamı, ne demokratik nizamla bağ
daşabilir bir düşüncedir. Bunu bu şekilde ka
bul etmiyorum. Böyle olduğunu, bu iddiada bu
lunduğunu iSaym Maliye Bakanının zannetmi
yorum. Fakat, bu bir başlangıçtır, bu bir ilk 
bütçedir; kötü teamülü yerleştirmek, yarın bu 
anlayışın fırsatçılarına da imkân verir. Bu nok
taya değerli heyetinizin dikkatini çekiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Engenekon, lütfen bağ
layınız efendim; lütfen yardımcı 'olunuz Baş
kanlığa efendim. 

A. P. GRUBU ADINA YILMAZ ERGENE-
KON (Devamla) — Efendim, bütçenin madde
leri hakkındaki görüşmelerimizde, diğer konula
rı ifade 'etmek' fırsatını bulacağız. Yalnız son 
sözüm şudur: 

Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz hu
sus; Anayasaya sayıgr, kanuna saygı, bütçe cid
diyetine riayet, bütçe disiplinini iyi kavramaktır 
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ve 'bunların başında da, siyasî taahhütlerin 
icraatla ahenkli olmadığı sürece, siyad denge
nin, siyasî istikrarın, hattâ 'siyasî itibarın mev
cut olamayacağını ifade 'etmektir. 

Sayıgüar sunarım. (A. P. sıralarından sü
rekli alkışlar.) 

•BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Erge-
neikon. 

Sayın Hükümet?.. Buyurunuz Sayın Baykal. 
NEGDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, usul hakkında çok kısa bir hususu yerim
den belirtmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Neyin usulü iSayın Uğur? 
NECDET UĞUR (İstan<bul) — Müzakere

lerin usulü hakkında kısa ibir söz söylemek is
tiyorum. 

Biraz önce Adalet Partisi Grulbu adına ko
nuşan arkadaşımız Bütçe Komisyonu üyesidir, 
muhalefet şerhi yoktur, burada konuşamaz zan
nediyorum. 

BAŞKAN — Doğru efendim, doğru; Baş
kanlığın da bilâhara dikkatini çekmiştir, bun
dan sonra kendilerine söz verilmeyecektir. 

Buyurun Sayın Maliye Bakam. 
Sayın Bakan, süre on dakika ile kısıtlıdır 

efendim; sa$t 18,05. (C. H. P. sıralarından alkış
lar. ) 

MAMYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce burada Adalet Partisi Grubu 
adına konuşan değerli arkadaşımızın üslubunu, 
hırçın üslûbunu, itiraf .edeyim büyük bir üzün
tü ile izledik. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Teşekkür 
etmen lâzımdı aslında. 

MAIifiYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Büyük ve güç kararları almış bir Hü
kümet olarak karşınızdayız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesi.) Bu kararları almak mecburiyeti, 
çoğu kere, buradan bize d3ravo» diye bağıran 
arkadaşım da dahil olmak üzere, Hükümet ola
rak ıgörev yapmış pek çok kişinin sorumluluğu
nu da ihtiva eden bir dönemin önümüze getir
diği bir mesuliyetle ilgilidir. Biz, bu mesuliye
tin .gereklerini cesaretle omzumuza alıyoruz. İs
teriz ki, Türkiye'nin böyle «güç bir anında, bü
yük ekonomik kararlan almak mecburiyetinin 
doğduğu bir anda küçük siyasî hesapların pe
rkide birtaJkıım insanlar, bütün ülkede tesils 'et

meye çalıştığımız biç kardeşlik ve barış havası
nı, siyasî parti menfaatinin peşinde heba etme 
yoluna girmemiş olsunlar. (C. II. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bize yöneltilen it/ham
lar ne kadar büyük olursa olsun, Türkiye'de (bir 
barış ve kardeşlik havasını tesis etmek için, her
kesten daha önce, kendimizin sorumluluğu ol
duğunu, çok iyi biliyoruz. Yapılan bu darvetlere 
aynı üslup ile mukabele etmemek için, kendi
mizi bir disiplin içine sokmak için, gerekli her 
türlü gayreti gösteriyoruz. Buna rağmen ifade 
etmekten kendimi alamayacağım İbir iki nokta 
var ; müsaadenizle onları belirtmeye gayret ede
yim. 

Çok sık Anayasa sözü edildi deminki konuş
mada. Anayasa, çok kolayca dihlâl edildiği itha
mına konu edilmemelidir, daha dikkatle kulla
nılmalıdır, daha itina ile kullanılmalıdır. Ne 
zaman ihlâl edildiği, nasıl ihlâl edildiği çok da
ha dikkatli !bir üslup içinde ortaya konulmalıdır. 
Buyuruyorlar ki, Anayasayı ihlâl ediyormuşuz; 
hukuk devleti, kanun devleti ne demekmiş; Ma
liye, Devlet benim anlayışım içindeymiş; Hükü
met, Devlet benim diyormuş... Bunları üzüntü 
ile dinledik. Bunların burada telâffuz edilme
miş olmasını temenni ederdik. Gene de ortada 
bir hukuk meselesi vardır iddiası devam ettirili
yor ise, söylemek zorundayım; (biz, '(Meclisten 
kanun çıkmasını istiyoruz. Bütçe bir kanun ta
sarısıdır ve yetkiyi Meclis verecektir; kanun bi
çiminde verecektir, ibütçe tasarısıyla verecektir. 
Eğer, Meclis yetkiyi verirse, Anayasanın öngör
düğü çerçevede Meclis bunu kararlaştırırsa o 
.zaman öngörülen mekanizma işleyecektir. O me
kanizmayı ben kendim kullanmayacağım, hükü
met kullanmayacak o mekanizmayı işletme hak
kını talep etme hakkını biz 'kendimizde gör
müyoruz, bizt Meclisten istiyoruz; Meclis 

kanun çıkarırsa o mekanizma işler. Bu ka
dar basit bir şey. îlk defa geçici bütçe 
yapmıyoruz. Bizden önceki Hükümette, ba
na hu suçlamayı yapan arkadaşımın yanında 
oturan Maliye Bakanı da vardı; o'nun imzasını 
taşıyan tasarıda aynı hükümler var, aynı şeyler 
tevdi ediliyor. İnsaf «gerekir; Anayasaya aykırı 
değildir. Ben, o kanun tasarısının, o bütçe ta
sarısının altını imza eden arkadaşlarım için de 
söylüyorum; onlar da o tasarıyı tevdi ettikleri 
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zaman Anayasayı ihlâl etmemişlerdir, Anayasa
yı ihlâl etmek endişesiyle o adımı atmamışlar
dır; Devlet benim, Hükümet benim demek iste
memişlerdir ; sadece, «Ben onu istemiyorum» de
mek istemiyorum. (C. H. P. sıralarından alkış
la]-.) Lütfen, karşılıklı anlaşmak mecburiyeti için
deyiz, aynı dili kullanmaya gayret edelim, ne 
istediğimizi ifade edelim ve bir ortak noktada 
(birbirimizi anlayalım; farklılıklarımızı bilelim 
hiç olmazsa. 

'Sayın Ergeııekon, Bütçe Komisyonunda aynı 
noktayı ortaya atmıştı, görüşümü ifade etmek 
imkânını orada bulmuştum. Tekrar burada ay
nı yanlış anlayışı dile getirmekte bir siyasî fay
da mülâhaza ediyor. Düzeltmek mecburiyetin
deyim. 

Şunu söylüyor : «Bütçe tasarısında 1974 
Programına atıf var. öyleyse 1974 Programını 
bu Hükümet (benimsiyor.» 

Durum bu değildir. Durumun bu olmadığı 
kendisine Bütçe Komisyonunda anlatılmıştır. 
Dikkatle dinlediği Senato konuşmalarında aynı 
şey söylenilmiştir; şimdi yine 'burada tekrar «di
yorum. 

Bizim 1974 Programına atıf yapmış olmamız, 
1974 Programını benimsemiş olmamız demek 
değildir. Biz Hükümet olarak, bütçe tasarısını 
size .getiren kişiler olarak, bu bütçe tasarısını 
tanzim ederken, yatırımlara istikamet çizmeye 
.gayret ederken, 'bir veriye, bir mutaya ihtiyaç 
duyarız. Bunun ne olduğunu plânlar göstermiş
tir, kanunlar göstermiştir. Nedir o?.. Program
dır, 1974 Programıdır. Karşımızda bir program 
•var. Bizden önceki Hükümet katbul etmiş bu 
programı; kendi anlayışına göre kalbul etmiş. İs
ter onun anlayışına uysun, ister benim anlayışı
ma uysun, ya ela uymasın; karşımda geçerli bir 
1974 yılma ait program vardır. Ben o programı1 

dikkate almak mecburiyetindeyim. O program 
değiştirilip, yerine benim görüşlerime, Hüküme
tin görüşüne uyan (bir yenisi ikame edilinceye 
kadar ben o prdgramı gözönünde bulundurmak 
mecburiyetindeyim. '(C. II. P. sıralarından al
kışlar.) Bu bütçeyi hazırlarken, bu Bütçe Ka
nunu tasarısını hazırlarken gözönünde tutaca
ğım muta, veri, belge, elbette 1974 Programı 
olacaktır. O veriyi dikkate almış olmam, büt
çeyi tanzim ederken, yatırımlara istikamet çi
zerken, bizden önteeki Hükümetin .anlayışına gö

re de olsa, kanunlara göre geçerli olarak orta
ya çıkmış 1974 Programını hareket noktası ola
rak almış olmam, hiçbir zaman o program hak
kında ne düşündüğümün ifadesi olmaz. Sadece o 
programı geçerli saydığımın ifadesi olur. Elbet
te geçerlidir, kim tartışabilir ? (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) Geçerli olduğu konu
sunda bir ihtilâfımız yok. Geçerli bir prog
ram; dikkate alıyoruz. Bütçe hazırlıyoruz, onu 
dikkate alacağız; tâ ki, onun yerine aynı de
recede geçerli bir başka programı, yetkili or
ganlar kalbul etsinler, kararlaştıranlar ortaya 
koysunları kendimizi ona göre tanzim edelim. 

Bunu ifade ettik, tekrar ifade etmek mecbu
riyetinde kalıyoruz. 

Program konusunda bütçenin, prensibinde 
belirli rakamlara dayanması gerektiğini söylü
yorlar ve bu belirli rakamın bulunmamasından 
da yine «Devlet benim» endişesiyle, hukuku, 
Anayasayı, her türlü alışılmış mevzuatı ihlâl 
etme gayreti seziyorlar Sayın Ergeııekon. 

Böyle değildir. 1974 Programını esas alıyo
ruz. 1974 Programı Hükümetin kararı ile ka
bul edilmiş bir programdır. Finansman progra
mı bizden önceki Hükümetin imzası ile ortaya 
•çıkmıştır. O finansman programında rakamlar 
vardır; ne kadarlık bir rakamı öngördüğü bel
lidir, - 18,3 milyarlık bir rakam - o programa 
atıf yapılmaktadır. 

1973 bütçesinin rakamları ne ise, ne derece
de geçerli ise, ne derecede mukannen ise, - ka
nunun tabiri ile - 1974 Programı da aynı derece
de geçerlidir, aynı derecede mukannendir ve bir 
geçici bütçeyle, 1973 bütçesine atıf yaparken, 
bir bakıma bu şekildeki bir bütçeye atıf yap
manın aslında hiçbir sakıncası yoktur. Ya ne 
yapacaktık!. 1973 yılının dalha sınırlı, daha kı
sıtlı yatırım programı içinde kendimizi hapis mi 
edecektik ? 

1974'te yeni bir hedef ıkoymıuş bize yetkili 
organlar. Yeni bir program var; o programı ger
çekleştireceğiz. O programın kendine göre bir 
malî dengesi var, elbette o dengeyi esas alacak
tık; esas almakta da rakamın belirliliği bakı
mından hiçbir mahzur yoktur; programın ra
kamı da aynı şekilde belirlidir. 

Aydınlatılması gereken bir başka nokta; Sa
yın Ergenekon da, Sayın ölçmen de işaret et
tiler, ucuzluk konusundaki Cumhuriyet Halk 
Partisinin! tutumu. 
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(Değerli arkadaşlarım, şunun bir defa tes
pit edilmesi gerekir : Rakamlar, tekaibül ettik
leri gerçekleri zamanın içinde daima değiştirir
ler. Rakama bağlı bir şekilde sosyal ve ekono
mik gerçekleri anlamak ve ifade etmek çoğu ke
re mümkün değildir. O rakamın tekabül ettiği 
'ekonomik ve malî gerçek, sosyal gerçek daima 
değişir. »Bu bakımdan mesele, bir noktadaki ra
kam meselesi demek değildir. Bizim, hiçbir Cum
huriyet Halk Partisi yetkilisinin böyle bir ra
kam taahhüdü, rakam vaadi zannediyorum ki 
olmamıştır, benim olmamıştır... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Başbakan söyledi, Başbakan söyledi. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) —•' Başbakanın da hiçbir zaman rakam 
vaadi olmamıştır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz beyefendi. 
(Gürültüler.) 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Bir dakika, bir dakika, müsaade eder
seniz, anlatacağım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Lütfen müdahale etmeyiniz. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Şunu söyledik : Mersin'deki domate
sin ucuza alınıp, Ankara'da Sakarya çarşısın
da pahalı satılışından şikâyet etmişizdir. Üre
ticinin eline az para geçerken, tüketicinin ce
binden çok para çıkışından şikâyet etmişizdir. 
Bu, rakam meselesi değildir. O şikâyetimiz o za
man da vardı, şimdi de var, yarın da olacaktır. 
Oı/tadan kalkıncaya kadar, bu düzen, bu me
kanizma bu şekilde işlemekten çıkarılıncaya ka
dar bu şikâyetimiz devam edecektir; bundan şi
kâyet ediyoruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Yoksa, rakam meselesine dö
nersek, gazetelerde gördüğünüz ve üç gün önce 
elli yıllık bir lokantanın uyguladığı rakam 
meselesine döner iş, ciddî olmaktan çıkar. 

Mekanizmadır önemli olan. Üretici ne alı
yor ; tüketici ne harcıyor; arada kim ne alıyor ? 
Bundan şikâyet ediyoruz. Ucuza veriyor üreti
ci, pahalıya satın alıyor tüketici. Her yere1 e bu
nu anlatmaya çalıştık, her yerde bundan şikâ
yet ettik ve bunda hicjbir fark yoktur. 

Üzerinde durulacak mesele şudur, üzerinde 
durulacak mekanizma şudur : Bu son zam ka
rarlarıyla 'ki mesuliyeti kimsenin sırtına da at

mak istemiyoruz. İsteyen kendi sorumluluğu 
'çerçevesinde, ülkesine karşı, ekonomisini ayak
ta tutmak, işler tutmak konusundaki mecburi
yetine karşı, Devlet sorumluluğu anlayışına 
karşı, kendisi hesap verir; «Zam yapılsın veya 
yapılmasın» derken. «Zam yapılmasın» diyen 
«Zam yapılmasın» politikasının sonuçlarını da 
tercih etmiş olur. Öyle bir politika Türkiye'yi 
nereye götürür ise, o bunun sorumluluğunu da 
kabul etmiş olur. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
O dediğin doğru... 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) —• Önemli olan şudur : 1970 - 1973 ara
sında fiyat artışları oldu. Zam, fiyat artış konu
sundaki bir anlık belirtidir. Biz bazı zam karar
ları aldık. Bu zam kararlarını alırken dikkatle 
inceledik, her kesimde inceledik. «Ne ifade 'ede
cektir, ne olacaktır, ne kadarı yansıyacaktır, 
hayat pahalılığına yansıması nedir bunun?» di
ye üzerinde durduk. Bulduğumuz gerçekleri söy
leyeyim : Bu son zam paketinin toptan eşya fi
yatları endeksine etkisi % !5,l'dir. Diğer her şey 
sabit kalırsa, sadece bu zam kararları işlerse 
(A. P. sıralarından gürültüler.) Ankara geçin-
mo endeksine... 

.Müsaade ederseniz izah edeceğim arkadaş
larım. 

Ankara geçinme endeksine yansıması % 3,1' 
dir. 

BAŞKAN —• Sayın Okçu, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. Bunu itiyat haline getir
diniz. Istıiıham ediyorum. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) •—• İstanbul geçinme endeksine etkisi 
% 3'tür. Bu zam kararlarının etkisi bu ölçüde 
tespit edilmiştir. Bunlar ihmal .edilemeyecek sıç
ramalardır. Başka alanlarda eğer yeni zamları 
davet ederse, başka alanlarda da bu fiyat •ar
tışlarının gerektirdiği ölçünün üzerinde bir fi
yat artışını davet ederse, üzerinde ciddiyetle 
durulması gereken önemli kararlardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen sözleri
nizi toparlayın efendim, lütfen toparlayın. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) —• Yalnız meselenin hacmini gerçek öl
çüsü içinde görelim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — -Gülünç... 
Yarın boyunuzun ölçüsünü alacaksınız. 
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MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — 19G5 - 1973 yılında ortalama fiyat ar
tışları % 132iıin üzerinde cereyan etti. Şimdi 
% 5'lik bir fiyat artışını teklif ediyoruz. O dev
renin özel sektöründe, dükkânında, mağazasında 
kendi kendine birtakım insanların fiyat artır
ması karşısında, sorumluluk taşıması gereken 
Hükümet hiçjbir zaman böyle bir hesap verme 
mecburiyeti içine girmedi. Geçen dönemde gör
düğümüz özel fiyat artışları idi, resmî fiyat ar
tışları değildi ve hayat pahalılığına % 13'2'lik 
cesamette yansıdı. % ö'lük, % 5'lik bir fiyat 
artışı teklif ediyoruz; resmî kesimle ilgili ola
rak bunu teklif ediyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan, 
lütfen bitirin efendim. Lütfen, lütfen... Süre
niz bitti efendim. Son cümleyi lütfen söyleyiniz 
efendim. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Efendim teşekkür ederim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bozbeyli, usul hakkındaki önergenizi 

dikkate alacağım efendim. Müsaade 'buyurursa
nız değişiklik önergesini okutacağım. (A. P. vö 
O. H. P. sıralarından karşılıklı lâf atmalar ve 
yer yer ayağa kalkmalar.) 

Lütfen yerlerimize oturalım değerli arkadaş
larım. Lütfen arkadaşlarım. Lütfen efendim, lüt
fen... Lütfen yerimize oturalım efendim. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var mı 
efendim?.. Birinci madde üzerinde başka söz is
teyen?.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sa
yın Feyzioğlu. 

İdareci arkadaşlarımız lütfen... 
Grup adına değil mi Sayın Feyzioğlu?.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet, 
Grubumuz adına 1 nci madde hakkında söz is
tiyoruz. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZİ

OĞLU (Kayseri) — Değerli arkadaşlarım, sanı
yorum kanunun tümü üzerindeki müzakerenin 
biraz taşması üzerine, 1 n'ei madde üzerindeki 
müzakere de maddenin sınırlarını açıkça taştı. 
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Bizden önce konuşan bütün grup sözcüle
ri ve Sayın Bakan, zamlar konusunu 1 nci mad
de kapsamı içinde tartıştıkları için, izin verir
seniz bir noktayı açıklamakta yarar görüyorum. 
-Hükümet, bir taaihhütle seçime gitmiştir ve bir-
taahhütle milletin önüne çıkmıştır. «Hayat pa
halılığı, aslında ekonomik şartlardan ve zaru
retlerden doğmuyor, Hükümetin .tutumundan 
doğuyor,» sözleri söylenmiştir. Hükümetin ka
sıtlı tutumundan doğduğu iddialarına kadar, 
resmî, Devlet Radyosunda beyanlarda bulunul
muştur. Kimi de, ekonomiden bazı unsurları kal
dırmak suretiyle fiyatların 1/4'e kadar indirile-
Ibileceğini rakamlar vererek göstermeye çalışmış
tır. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sizler de 
•sunmuştunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Söy
lemedik olmaz, çünkü 'bantları Yüksek Seçim 
Kurulunda vardır, TÜT'd e vardır. Fiyatlar söy
lenmiştir. «Bugün şu fiyata satılan şu mal, biz 
iktidara gelince şu fiyata satılacaktır.» dendiği 
samanı verilen rakamlar bazen 1/4'in altına düş
mekleydi. «Ucuzluk -getireceğiz.» taahhüdü ya
pılmıştır, m'esele budur. 

Şimdi arkadaşlarımızın söylemek istediği, 
dikkat buyurulursa, yapılması; ekonomik dün
ya konjonktürü içinde zorunlu görülecek hiçbir 
mala, hiçjbir hükümet, hiçjbir zaman zam yapa
maz diye bir görüş değildir. Hiç değilse, bizim 
partimizin ileriye koymuş olduğu, bugün bir 
bildiriyle sözcümüzün ağzından bütçe müzake
relerinde ortaya koyduğu görüş; dünya ekono
misinin ve yurt gerçeklerinin emrettiği tedbir 
ne ise o tedbir sınırı içinde alınır ve bu tedbir
lerde mutabık mıyız? Hayır. Onu, defaatle ve 
tafsilatıyle açıklamak imkânını bulacağız. B>azı 
noktalara, arkadaşlarımız örnek kabilinden te
mas ettiler; teferruatına inerek, çeşitli kalem
lerde yapılan zamları ayrı ayrı tartışmak im
kânım bulacağız. O bir ayrı konudur; ama te
mel olarak tenkit konusu olan nokta şudur : 

«Biz iktidara geldiğimiz takdirde ucuzluk 
getireceğiz.» vaadi yapılmıştır. «Fiyatlar düşü
rülecektir, çünkü bu fiyatlar lüzumsuz yere şi
şirilmiştir.» denmiştir. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Bekle görecek
sin. • . 

C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Bundan daha ötesi, seçim-
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ler sırasında söylenmiştir; iktidara talip olun
duktan sonra ela söylenmiştir. Seçimlerden son
raki konuşmalarda yine milletin önünde söy
lenmiştir; bantları vardır, teypleri vardır. -Da
hası var, mahallî seçimler kampanyası sırasın
da bu sözler tekrarlanmıştır. 

Arkadaşlar, ilk defa Hükümet programı bu
rada okunduğu zaman altını çizerek arz et
tim. İlk defa ucuzluk varidi, hayat pahalılığı 
ejderini öldürmek vaadi Hükümlet "prolgramı ya
pılırken ortadan kalkmıştır. Dahası var, hura-
da iktidar partisinin bazı hatipleri ve dışarıda 
bazı siözcüleri ucuzluğun 'geldiğini dahi müjde
lemişlerdir. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

'Demişlerdir ki, «Seçim sonuçları belli olur 
olmaz, fiyatlar baş aşağı gitti, düşmeğe başla
dı.» öyle bir durum takdim edilmiştir ki, Cum
huriyet Halk Partisinin iş hasma gelmesi, adı
nın duyulmasıyle, zaten aşağı doğru gitmesi, 
ekonomik şartları bakımından gerilemesi gere
ken fiyatların kendiliğinden ricat edip, hatla
rına çekilmesine kâfi gelmektedir. Ortada aslın
da bir ejderha vardı, şövalye ortaya çıkınca ej
derha ölecekti. E, böyle olmadı. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından «(Bravo» seisleri, alkışlar.) 

Şimdi ortaya konan, 'ortaya konmak istenen, 
sözcülerimizin, bizim sözcülerimizin ortaya koy
duğu gerçek (bu. Şimdi, vaatlerle, söylenenlerle 
yaratılmak istenen umutlarla, ilk icraattan biri 
olarak ortaya konan .gerçek arasında bir tezat 
vardır. Bu tezadı hiçbir mantık tertibi ile va
tandaşın güzünden saklamak mümkün değildir. 
Hadi gözünden sakladınız, kesesinden, geçimin
den bunu saklamak mümkün değildir, sayın ar
kadaşlarım, bırakın bunları. 

Şimdi, % 6'ten ibarettir bunun toptan eşya 
fiyatlarına inikası konusuna ıgelince. Bunu na
sıl he'sap ettiler bilmiyorum. Değerli bir ilim 

adamı olan Sayın Maliye Bakanının bu beya
nını, tabiî, etraflı inceleme yapmak imkânını bu
larak tartışacağız. Şimdi, % 3 tesir edecekmiş 
ıgeçinme endeksine. Burada izin verirseniz şu 
(kadarını söyleyelim; «Halep ordaysa arş'm bu
lada» diyemiyoruz; ama Şubat 1974 buradaysa, 
Şubat 1975 de burada olacak. Bu tedbirlerin 
yansımasını, tesirlerini hep beraber göreceğiz. 
•Şayet geçinme endeksindeki artışı % 3'te tuta
bilirlerse ifade ettikleri gibi, Ankara'da ve İs
tanbul'da, hiç. şüphe etmesinler ki, Cumhuriyet

çi Güven Partisi Grubu buraya gelir ve Sayın 
Maliye Bakanını, sağladığı bu istikrardan do
layı gelecek bütçe müzakerelerinde kutlar. Ama 
•görünüş o değildir. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Yapmazsın, val
lahi yapmazsın. 

€ . G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZİ-, 
OĞLU (Devamla) — Objektif tahlilleri ve ten-
kidleri çok yaptık geejmişte, bilmezsiniz. Haklı 
olan şeylere ı«haklı» dedik, haksız olan şeylere 
'«haksız» dedik, 

'Sevgili aıikadaşlarım, gidiş hu değildir, du-
' rum !bu değildir. Ve hele hele, «Bu meseleler 

hep 'beraber göğüslenmesi, 'birlik, (barış içinde 
göğüslenmesi gerekli meselelerdir»1 dendiği ıza-
man, ki çok değerli arkadaşıma (bir noktayı be
lirteyim, bu konuyu, «Ekonomik dünya şartları 
•böyle gerektiriyor» diye değil, bir büyük pole-
ımik edası ve suçlama edaisı içinde getiren kim 
oldu?.. «Dünya şartlan bizi zorladı, ne yapalım. 
Ucuzluk vaat etmiştik, ama dünya şartlan de
ğişti. Ucuzluk vaat ettik, ama muhalefette iken 
meseleleri başka türlü görüyormuşuz, iktidara ge
lip ^sırtımıza iktidarın gömleğini (giyince gerçek
leri daha iyi gördük, mesele şöyleymiş.i» denme
di ki... Hayır, böyle denmedi; tamamıyle deği
şik bir üslup içinde, tam bir suçlama ve pole
mik üslubu içinde 'konuşuldu. O kadar ki, bu
rada IS a yi ıı Özer Ölçımen'in ve bir 'başka arkada
şımızın, (Sayın Tosyalı arkadaşımızın belirttiği 
ıgllbi, toplam akaryakıt ürünleri, petrol ürünleri, 
müştakları içindeki payı 1973 yılında 'P/c sl2 ci
varında olan henzinin özel otolarca kullanılan 
kısmı, bunun da pelk çok altında olduğu halde 
ve benzin tüketimi petrol tüketiminin % 12'si 
civarında iken ve Ibu % 12'ııin de çok büyük bir 
kısmını şoförüyle, küçük esnafıyle, dolmuşçu-
suyle, köy otobüsüyle, kasaba otobüsüyle, as
kerî araçlarıyle, köye hizmet götüren öğretme
ni, sağlık memurunun ve saire araçlarıyle Dev
let ve dar gelirli vatandaş tüketirken veya (bu
nun 'bedelini yarın dolmuşa binen fakir vatan
daş ödeyecek iken, 'bütün bu akaryakıt zammı 
sadece özel otomobil sahiplerini ilgilen .dirimi iş 
gibi bir üslup içinde ortaya 'koymaktaki hata
nın karşısında, muhalefet sadece; «yapmayınız, 
meseleyi ibiraz daha ciddî plânda alalım» de
miştir. 
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Evet, ciddî ekonomik güçlükler vardır dün
yada arkadaşlarını. Bunlar Türkiye'ye yansıyor. 
Biz bu petnol meselesini ve S ay gilbi kısa bir za
manda fiyatların nasıl kat kat arttığını, İSaym 
Başjbaikanın radyo - televizyon konuşmasında 
bahsettiği Basra Körfezine ve iArap ülkelerine 
(giren dolar miktarının nasıl ıbir avuç milyardan, 
yalnız Basra Körfezi için 49 milyara, Orta - Do
ğu için dalıa üstün rakamlara vardığını bir 
önerge ile buraya getirdük. Büyük meselelerle 
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığını, kalacağını, 
bunun görüşülmeye değer olduğunu, ilk önce 
biz 'bu Meclise ;bir önergeyle .getirmek zarureti
ni hissettik. Vardır meseleler; «Hep beraber, 

milletçe el ele göğüsleydim.» Doğru. El ele ve
rip göğüsleydim; ama el ele verip göğüslemenin 
yolu ıbaşka. Bu konulan takdim •ederken., «Mille
timiz şu güçlüklerle karşı karşıyadır, milletçe hep 
Ibeıalber şu fedakârlıklara katlanalım, yapalım.» 
domök ıbaşkadır; Ibir suçlama 'edebiyatı içinde yap
mak Ibaşkadır. Devlet idaresi; ne hata ile, ne de 
'boş ucuzluk vaadiyle yürür; ciddî tedbirlerle yü
rü ı". 

Saygılar sunarını. (A. P. ve C. G. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN 
oğlu. 

Teşekkür ederim, Sayın Feyzi-

VI - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1, — Kanun tasarı ve tekliflerinin tümü üze
rindeki görüşmelerden sonra maddelere geçilme
sinin oylanması hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Avcı'nm ve 
Sayın Bozibeyli'nin 82 nel maddenin tatbikatı ile 
ilgili usul hakkında söz talepleri vardır. 

Bu konu, Başkanlık Divanında müzakere ko
nusu olmuştur ve Divanda, istem gelmediği tak
dirde, yani 82 nci maddenin 2 nci fıkrası baklan
da herhangi ibir öneri gelmediği takdirde, mad
delere geçilmesi hususunun ayrıca oylamaya ko
nulmaması hususunda ittifaka varılmıştır. 

Başkanlık Divanının bu şekildeki kararma 
rağmen, Sayın Bozbeyli ve Sayın Avcı tatbikatın 
/bu. şekilde yapılmaması konusunda direniyorlar 
(ise, bu konuda kendilerine söz vereceğim efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Evet 
efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim; hu konu
yu »bir usul meselesi yapıyorum. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) —- Muh-
ıterem arkadaşlarım, fevkalâde önemli bir husus 
olmamış olsaydı, huzurunuzu işgal etmezdim. 
Çünlkü, müzakeresini yaptığımız, gerçekten biran 
evvel ıbi'tirilmesi iktiza eden ıbir kanundur. Ama 
usulü hükümlere uygun olarak, Tüzüğümüzün 
gösterdiği kaidelere uygun olarak çıkarsa, hepi
mizin gönlüne göre olur. 

Aziz arkadaşlarım, hatırlayacaksınız; bu ka
nunun tümünü müzakere ettikten sonra, madde
lere geçileceği sırada, bâzı arkadaşlar, «Maddele
re geçilmesini oylamadınız.» diye Başkana, itiraz

da bulundular, ikazda bulundular. Başkan da, 
«Talep etmediniz. Talep etseydiniz, maddelere 
geçilmesini oylayacaktım.» dedi. 

Aziz arkadaşlarım, işte bu mesele ile ilgili 
olarak huzurunuzu İşgal ettim. Birkaç cümle ile 
düşüncelerimi arz etmeye çalışacağım. Çünlkü 
bu, Tüzüğümüzün ilk tatibâkaıtıdır arkadaşlarım. 
Bu maddeyi ilk defa (tatbik 'ediyoruz. Hatalı şe
kilde tatbik edersek, sonuna kadar bu hata da gi
der. 

Bakınız maddeyi okuyorum efendim: 
«Madde 82. — Kanun tasan veya teklifleri

nin görüşülmesinde, önce tasan veya teklif in tü
mü hakkında söz verilir.» 

Biz bu işi yaptık; tümü hakkında söz verildi 
ve konuşuldu. 

«Anayasa değişiklikleri hariç, kanunun tümü
nün veya maddelerinin oylanması, onbeş üye ta
rafından açık oy iatenımemışse, işaretle olur..» 

Şimdi Sayın Başkan, kendisine sorulduğunda; 
«Niye oylamaya geçmediniz, maddelere geçilme
sini oylamamadınız?» diye; «Talep edilmedi ki.» 
dediler. 

Arkadaşlarım, «Talep edilmedi ki.» sözü, 
«Açık oylamaya niçin sunmadınız?» diye biz bir 
soru sorsaydik, onun cevabı idi. Çünkü Tüzüğü
müz; «Anayasa değişildCfcleri hariç, kanunun tü
münün veya maddelerinin oylanması, onbeş üye 
tarafından açık oy istenmemişse, işaretle olur.» 
diyor. 

Şimdi böyle olduğuna göre, Sayın Başkan 
«Talep-etmediniz ki.» dedi ki, bu sözü, «Açık 
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oylama niçin yapmadınız Bayın Başkan?» diye 
(bir soru 'sorsaylık, bu •sorumuzun itam cevaibıydı. 
Çünkü hiz, açık oy is'tem emiştik; ama. çimdi bu
radan, açık oy istenmediyse, lüç oylama yapılma
yacak diye 'bir mâna 'da çıkmaz. Açıkça işaretle 
oylamak lâzım gelir. Yani is'arl oy; Tüzüğümü
zün yeni taibiri ile, işaret oylaması yapılması İk-
itiza 'eder. Hüküm (budur. 

Aziz arkadaşlarım, bu eskiden ele böyle idi. 
Aksi halde, ibir kanunun 'tümünden maddelere 'ge
çilmesinin oylanması' hususu bu tatbikatla devam 
'öder. Hele oylanmazsa,, (ki uzun uzun 200 mad
delik (kanunları müzakere ©der, sonunda oylar ve 
sonunda ela reddedersek, bu .kadar maddeyi ne 
diye müzakere etmiş olacağız? Halbuki, bazen He
yeti Umumiyeniz, İbir kanunun maddelerine ge
çilirken, onu reddedebilir ve zamanını uzun uzun 
'işgal edecek bir kanunun baştan yolunu keser. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, burada bir husus 
var; «Efendim, kanunun 'tümünün sözü, madde
lere geçmeden evelki tümünü değil de, maddele
rin müzakeresi (bittikten sonraki tümünü 'ifade 
ediyor; siz yanlış anlaimışsınız.» diye bir itiraz
la karşılaşabiliriz "biz. «Bu tümü '.sözü, 'inaddele-
rin (bitmesinden sonraki tümüdür; siz yanlış anla
mışsınız.» diyebilirler bize. Bu itiraza ela cevabı
nım arz ediyoruz. 

Aziz 'arkadaşlarım., evvelemirde içtüzük mad
desinin yazılış tarzında, «Kanunun tümünün ve
ya maddelerinin oylanması» diye bir yazış şekli 
var. Eğer böyle olsaydı, «Kanunun maddelerinin 
ve tümünün» diye ibaşka bir yazış şekli ortaya ko
nurdu Demek ki, kanunun tümü elendiği zaman, 
başlangıçtaki tümü ile 'sonundaki tümünü (birlik
te kastedilir. Bunu ikiye bölüp, sonundaki tümü
ne biz 'tümü diyor, başlangıçtaki tümüne tümü 
elemiyoruz, diye bir ayrım yapmak mümkün ol
maz, Eğer ıböyle (bir ayrım yapmak mümkün ol
sa idi; Tüzüğün okuduğum maddesinin birinci 
fıkrası karşımıza çıkardı. Birinci fıkrası şöyle 
'söylüyor : 

«Kanun tasarı veya teklifinin görüşülmesin
de, önce tasarı veya teklifin tümü hakkında, söz 
verilir.» E, îbu hangi tümüdür? Başlangıçtaki 
tümüdür. Önce tümü hakkında söz verilir dendi
ğine göre, kanunun tümü elendiği zaman, mad; 
doiere geçilmeden evvel yapılan konuşma ve oy
lama olduğu gibi, maddeler (bittikten sonraki 
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' tümü, ikisi (birlikte bu tümü sözünün içine gi-
rcı\ 

Aziz arkadaşlarını, maddeyi bir kere daha 
okuyarak düşüncelerimi kısaca ifade edip söyle
rimi hi t iriyorum. 

«Anayasa doğir/klikleri hariç, kanunun tümü
nün veya maddelerinin oylanması, onheş üye ta
rafından açık vy istenmemişse, işaretle olur.» eli
yor madde. 

Şu halele tek istisna, Anayasa değişiklikleri
dir. Anayasa değiş'kllklcrinde onheş kişi talep et
memiş dahi olsa,, açık oya sunmak zarureti var
dır. Nerede? Başlangıçtaki tümünden maddelere 
geçilmesi sırasında. Bunun dışında başka »bir is
tisna 'gösterilmediğine göre, sadece Anayasa de
ğişiklikleri hariç dendiğine göre ele, bunun dışın
da,, önibeş üye açık oylama talep ederse, bütün 
kanunların tümünden maddelere 'geçilmesi açık 
oylama 'suretiyle yapılacaktır. Ama bu onıbcş ar
kadaşımız (bir araya gelip 'açık oylama talep et
memişse, o zaman no olacaktır? O zaman da işa
ret oylaması yapılacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, ilk uygulatmadır; Sayın 
Başkanım da beni mazur görsün, muhterem ar
kadaşlarım 'da ümit ediyorum ki, beni mazur gö
receklerdir; ilk uygulamadır, yanlış bir tatbikat 
olmasın diye huzurunuzu işgal ettim. 

Sayın Başkanımı ve Yüksek Heyetinizi say-
gıylû selâmlarım -efendim. (D P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Boz-
'boyli. 

Buyurunuz Sayın Avcı, tutumum aleyhinde. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleıi; 

Ben de İçtüzüğümüzün ilk uygulamasında 
yanlış teamüllerin tesisine meydan vermemek 
için, sayın Başkana ve Yüce Heyetinize yardım
cı olmak hüsnüniyet iyi e ve iyi maksadıyle hu
zurunuzdayım. 

Sayın Başkanın ifade buyurdukları, Baş
kanlık Divanında meselenin müzakere edilmiş 
olması ve tümünden maddelere, geçilirken oy
lanmaması nın itifakla kabul edilmiş olmasıyle, 
böyle bir hatalı sonuca götürülüşünün sebebini 
zannediyorum ki, maruzatımla biraz açıklayabi
leceğim. 

Efendim, bu madde, yani İçtüzüğümüzün bi
raz önce sayın Bozbeyli tarafından okunmuş bu-
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liman 82 nci maddesi, gerçekten kanun tasarı ve 
tekliflerinin tümü üzerindeki müzakereleriyle 
tümünün müzakeresinin bitiminden sonraki oy
lamayı tedvin ediyor. 

Kanunun maddeleri bittikten sonraki, tümü 
üzerindeki son konuşmalar, son tümü üzerindeki 
oylamalar iye, İçtüzüğümüzün bir başka madde
siyle, ondan sonraki son konuşmalarla ilgili mad
deciyle tedvin edilmiştir. Meselâ 87 nei maddesi. 

Binaenaleyh, burada, tamamiyle kanun ta
sarı ve tekliflerinin tümü üzerindeki konuşma
lar nasıl yürütülecek; ne kadar yüre ile yürütü
lecek; sonunda ne işlem yapılacak; meseleleri yer 
alıyor. 

İçtüzüğümüzün teklifi ve gerekçesinden hare
ket edilirse ki, zannediyorum Başkanlık Divanı 
öyle yapmıştır, o zaman işte Başkanlık Divanı
nın yapmış okluğu, kanaatimce yanlış olan sonu
ca varılır. Çünkü, bu 82 nci maddenin edasını 
teşkil eden teklifteki 107, 108, 109 ve 117 nei 
maddeler, öyle hazırlanmış; ama teklif olarak 
öyle hazırlanmıştır. Bakınız arz ediyorum: 

108 nci Madde: «Birinci görüşme sırasında 
kanun tasarı veya teklifinin tümü üzerindeki 
konuşmalar tamamlanınca; Başkan, maddelere 
geçilmesinin reddi hakkında gerekçeli önergeler 
verilmemişse, maddelere geçildiğini bildirir.» Bu 
teklif.. Evet, İçtüzük teklifi Anayasa Komisyo
nuna böyle gelmiş; ama Anayaya Komisyonu bu
nu böyle kabul etmemiş. Yani, gerekçeli, madde
lere geçilmesine dair bir önerge verilmemesi ha
linde otomatikman maddelere geçilmiş sayılır, 
hükmünü komisyon da kabul etmemiş. 

Kaldı ki, komisyon meni de şudur : «Kanun 
tasarı veya teklifinin görüşülmesinde, önce tasan 
veya teklifin tümü hakkında söz verilir. Anaya
sa değişiklikleri hariç, maddelerin oylanması işa
retle olur. Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler,, 
Hükümet, komisyon ve siya-';! parti grupları 
İçin en çok 20'şer dakika, milletvekilleri için en 
çok 10'ar dakikadır. Maddelerin görüşülmelinde 
konuşma süresi bunun yarısıdır.» Komisyonun 
getirdiği teklif de budur. Teklif değişiiıilmis, 
Meclisteki müzakere;;! sırasında «oylama» tabiri 
konulmuştur. Meclisten, biraz önce sayın Bozbcy-
li'nin okuduğu şekilde çıkmıştır: 

«Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tümü
nün veya maddelerinin oylanması, oııbeş üye'ta
rafından açık oy istenmemişse, işaretle olur.» 

— 7 
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[ Bü'az önce, bur? da sayın Bozbeyli tarafından 
okunan maddedeki, Meclisimizce bu İçtüzük 
maddesi görüşülürken, komisyonun getirdiği me
tin de kabul edilmemiş ve ancak tasarının tüınün-
den maddelere geçilmesi sırasında, mutlaka eğer 
bir yazılı teklif yok ise, o zaman açık oy değil, 
ama mutlaka işaret oyu ile oylanması kuyusu, 
İçtüzükte derpiş edilmiştir. (C.II.P. sıralarından 
«82 nci madde» sesleri) Evet efendim. Bu sebep
le, tasarının tümünün mutlaka oylanması gerek
mektedir. 

İkinci bir husus için de söz almış bııluııuyo-
I ram. (C.H.P. sıralarından, «süreniz bol, devam 

buyurun» sesleri) usul hakkında değil efendim. 

BAŞKAN — Sayın Avcı, 10 dakikanız dol
muştur efendim, lütfederseniz.. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Evet 
efendim, maddeyi kaybettim, bulamıyorum. 82 
nei madde mi idi? 

I BAŞKAN — Görüştüğümüz madde 82 nci 
maddedir. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Evet 
efendim. (C. II. P. sıra'larındam «Süresi doldu 
Sayın Başkan» sesleri.) Efendim, İçtüzüğümü
zün bu ımaddesi sarahati karşısında, teiklifler-
.d-oki; faikat Meclisimizde ve İçtüzüğün kabulü 
sırasında .kabul eddiinıomiş, çıkarılmış metinlere 
ıttıba edilmeyerek; doğrudan doğruya ve büt
çenin görüşülmesinin sonunda mu-tılâka bunun 
da oylanması gerekmektedir. Bu hususu arz için 
söz almış bulunuyorum. 

j İkinci husus, biraz önce Sayın Necdet 
Uğur'un itiraz ettiği husustur. Bu da-, Bütçe 
Komisyonu üyesi olup da, muhalefet şerhi ver
meyenlerin söz alamayacağı ve dolay isiyle de 
Sayın Ylımaz Ergeııekon'a söz verilememesi 

i hususudur. Sayın Başkan da, «Evet» demişti. 
Halbuki, bu, 'doğrudan doğruya ikomisyon üye
lerinim şahısları adıma' söz alamayacağı hakkın
dadır. Grup adına yapılan konuşmalar da bu
nun dışındadır. İstisna sidir. Bu iki hususu Sa
yın Başkana arz etmek: için söz almıştım. Te-
şıikikür eder, saygılar sunarım. (A. P. sırala-

j rmdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
NECDER UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş-

I kan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Tutumum lehinde mi, aleyhin-

I de mi ?. 
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NECDET UĞUR (İstanbul) — Efendim, 
tutumunuz aleyihinjde. 

BAŞKAN — Sayın Uğur... 
NECDET UĞUR (İstan/bul) — Üzerinde ko

nuşacağını, üzenimde. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, ilki lehte, iki 
aleyhte söz verine imlkânım var usul tartışma
larında. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Avcı ve Sayın 
BozJbeyla 82 nc-i maddemin tatbikatı hakkındaki 
Başkanlık tutumuna itiraz ettiler ve sayın Ge
nel Kurula bilgi sundular. Başkanlık Divanın
da bu konunun gıöımşüldüğünü ve kanun tasa
rı ve tekliflerinin tümü üzerinde yapılan ko
nuşmalardan sonra; tümünün reddi yönünde 
Mr önerge (gelmemişse, doğrudan doğruya (mad
delere geçilmesi hususunda kanaat sahibi oldu-
ğumraızu ifade •etmiştim. 

Şimdi tutumumu şöylece formüle ediyorum: 
«Kanun tasarı ve tekliflerimin, 'eğer hakila-

rında ret önergesi verilmemdşse, maddelertime 
geçilmesi hususunda oylama yapılmaz». Baş-
Ikanhğm taıtumu bu şekildedir. 

M. VEDAT ÖNİSAL (Sakarya) — Nereden 
'çıkarıyorsunuz sayın Başkan 'bunu? İçtüzüğün 
hanigi maddesinden çıkarıyorsunuz? 

BAŞKAN :— Sayın Bozbeyli, biraz evvel si
zin ifade buyurduğumuz husus da bu idi., değil-
•mi efendim ? 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Hayır 
•efendim, 

V. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — 1974 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri 
kanunlaşınca})a kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/51; C. Senatosu : 1/234) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 14; C. Senatosu S. Sa
yısı : 320) 

BA'ŞIKAN — Şimdi aklığınız bu' karar gere
ğince mevcut tasarının maddelerine geçilmesi 
(hususunu -oyunuza arz edeceğim değerli arfka-
daşlarım. 

Bana bir sual sordunuz. Cevabımı da arz 
edeyim, «fendim. sSiz ıbana soru sormakla, beni 
konuşmaya davet ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Kanunun... 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Efen

dim, ben bu işaret buyurduğunuz hususa temas 
edeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi tutumumuz şu, sayın 
Bozbeyli; tutumumu şu şekilde ortaya koyuyo
rum efendim : 

•Maddelere geçilmesi sırasında açık oy iste
mi yapılmamışsa doğrudan doğruya maddelere 
.geçilir. 

Tutumumu bu şekilde ortaya koyuyorum 
efendim. 

Başkanlığın tutumlunun doğru olduğu kanaa
tinde olan arkadaşlarım lütfen işaret buyursun-
'lar... («Oylamamaz» sesleri) 

'SAMİ ASLAN (Denizli) — Oylayamazsın 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumunun doğru 
'olmadığım kabul eden ankaıdaşlarımız... Teşek
kür edenim. 

Değerli arkadaşlarım, bundan sonra yapıl a-
eaik tatbikatta, kanunun tümü işaret toyuyle oy
lamaya tabıiı tutulacalktır. Bu husus Genel Ku
rulca karara bağlanmıştır, («Maddelere 'geçil-
ımesi hususu» sesleri) Kanunun tümü üzerinde 
ıgörüşme yapıldıktan sonra 'maddelere geçilme
si hususunda işaret oylaması yapılacaktır. 

İŞLER (Davataı) 

'Görüştüğümüz tasarının maddelerine geçil
mesi 'hususunu kalbul eden arkadaşlarım lütfen 
işara t buyursunlar... Kabul etm ey emler... Madde
lere igeçiimesi hususu kabul edilmiştir. 

1 neû madde üzenindekd müzakerelere de
vam ediyorduk. 1 mci madde üzerinde bir deği
şiklik önengcsıi vardır, okutuyorum. 

iSayııı Başkanlığa 
1974 malî yılı 'genel ve katma bütçeleri ka-

nıınlaşıneaya kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsilime yetki veren kanun tasarısının : 

1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini tclklif ederim. 
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(«İlişik ( l ) sayılı cetvelde gösterilen tertip
lerden ((Ankara •Belediyesine transfer edilmek 
üzere ıSağlık (Bakanlığı bütçesine konulan öde-: 
nek hariç) harcama yapılamaz.» 

Ankara 
Yuisuf Ziya Yağcı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? Gider artırı
cı nijahiyette görüyor musunuz! 

(BÜTOE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHM3ET DURAıKOĞLU (ıSivas) — Sayın Baş
kan, tekli-f, mahiyeti itibariyle, b/ir defaya mah
sus lOİımak üzere 1973 yılı (Bütçesine konulan bir 
ödeneğin, 1974 yılının 3 ayına mahsus olmak 
üzere, tekrar kanunun 1 nci maddesindeki esas
lar 'dairesinde tediyesiıııi .gerektirecek mahiyet
tedir. Sayın önerge sahibiyle daha önce yaptı
ğımız görüşme sonunda, işin mahiyeti ve talep
leri arz ettiğim şekilde değildi. Yani 1974 yılı 
içerisinde layıı ıbir ödenek istemiyorlardı. 1973 
'bütçesinde, iSağhlk Bakanlığı bütçesinin Anka
ra Belediyesine, çevre sağlığı için yardım olmak 
üzere, 90 milyon .lira konulmuştu. Bunun % l'i, 
'bütçe kanununun 1 nci maddesi gereğince, mev
kuf tutulmuş; bu suretle '900 bin lirası tenzil 
edildikten sonra 89 100 000 liralık miktar kal
mıştır. Bunun da 80 100 000 lirası ödenmiştir. 
Sadece 9 milyon lirası, yine bütçe kanununun 
ödenekler üzerinde % 10'u hakkında kısıntı 
yapmakta Bakanlar Kurulu yetkili olduğu için, 
tutulmuştur ve bu miktar bundan birkaç gvihı 
önce serbest bırakılmıştır Hükümetçe, Ankara 
Belediyesine 28 . 2 . 1974 tarihine kadar cdene
bilir. 

Şimdi işim mahiyeti bu. Böyle bir teklifin 
öneılgeyle maddede yer almasını istedikleri şek
li ise şjöyle bir durumda oluyor : 

Gö-çi-ci bütçe .durumunda olan bir yetki tasa
rısında, devamlı ve mutaıdolmayan, bir defaya 
mahsus olmak üzere olan ödemeklerin yer alma
sına imkân yoktur. 

Kaldı ki, önerge sahibinin 'de hiç. bir zaman 
bu ödeneğin 1974 yılı içerisinde mütalâa edil
mesi yolunda bir talebi yok. Sadece bugüne ka
dar ödenmemiş olan 9 milyonun tediyesine ma
tuf bir taleptir ve bu da 28 . 2 . 1974 tarihine 
kadar ödenebilir; serbest bırakılmıştır, ödenme
si de mümkündür; alâkalı dairelerin bileceği iş
tir. 
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Önerge, 1974 yılı içerisinde ödenek konul
masını intacedoeek mahiyette kaleme alınmış
t ır ; gider artırıcı mahiyettedir. Anayasanın 94 
ncü maddesine göre oylanmasına da imkân yok
tur. 

Arz öderim. 
BAŞKAN; — Teşekkür ederim. 
Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı olduğu 

için önergeyi işleme koymuyorum e'fendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz hakkınız yok Sayın Yağcı. 
iDeğerli arkadaşlarını, 1 nci maddeyi ekle

riyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Maddeyi 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kaıbuil 
ötmeyenler... Madde .ekleriyle birlikte kabul 
edilmiştir. 

Ueğerli arkadaşlarım, çalışma süremizle il
gili, (ki, vaktimiz dolmuştur) hir önerge gel
miştir; önergeyi takdim ediyorum efendim. 

•Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin tamanılanıması bakımından İç

tüzüğümüzün 55 ncü ınaddesinde tabdidedilen 
zaman kaydının .kaldırılmasını ve 56/2 madde 
gereğince Genel Kurula- müzakerenin devam 
edilmesi hususunun arız edilmesini saygılarımla 
teklif ederim. 

Konya 
Şener Battal 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da 
takdim .ediyorum. 

ıMdllet ıMeclİFii Başkanlığına 
'Saat 19,00'a gelmek üzeredir. İçtüzüğün 56 

nci maddesine göre işin bitmesine kadar oturu
mun uzatılmasının 'Genel Kurulun tasvibine su
nulmasını saygılarımla rica ederim. 

•(..'. H. P. Grup Başkanveikili 
İstanbul 

Necdet Uğur 

BAŞKAN — Önergeleri dinlediniz değerli 
arkadaşlarım. Klim'izdeki tasarının bitimine ka
dar görüşmelerin devamı talebi vardır. Bu tale
bi kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

MUSTAFA &UBİLÂY İMER (Konya) — 
Söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 
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•Elimizdeki tasarı bitirilinceye kadar .müza
kerelere devam. edeceğiz değerli arkadaşlarım. 

2 nei maddeyi okutuyorum. 
(Madde 2. — (Bütçelerin (2) ödenek türü ya

tınım pröjeleır-i ile ilgili olarak 1974 malî yılım
dan. önce yapılmış yatırım ihaleleriyle yapımına 
emanet usulüyle başlanılmış bulunan işlere iliş
kin ödemelere devam, olunur. 

• Genel bütçeli dairelerle katıma bütçeli ida
reler, 1974 yılı programıma dahil- yatırımlarla 
savunma yatırımları konusunda taahhüde girılş-
mıeye veya 'emaneten işe başlamaya ve gerekli 
harcamaları yapmaya yetkilidir. 

'Tabiî âfetler sonucu hasıl olan kasarın telâ
fisi amaeıylle yeniden ihale suretiyle veya ema
neten girişilecek inşaat ve büyük onarım işleri 
için gerekli ödemeler yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Partisi 
urubu adına Sayın Turgut Yücel; buyurunuz. 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka SIM iste
yeni Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etime yenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. -— 25 . 6 . 1973 tarihli ve 1755 sa
yılı Kanunla kaıtmıa bütçe haline getirilen Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile 16.5,1973 
tarihli 1730 sayılı Kanunla .müstakil bütçeli ku-
ıruluş hallii'e gelen Yargıtay harcamaları için 
Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı 1973 yılı büt
çelerinin- ilgili tertiplerin d e ki ödeneklerden, bi
rinci maddede bolirtllem hükümler dahilinde 
harcama yapmaya devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
eden ler... Et meyenler... Kabul edilmişi ir. 

4 neii maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 1973 malî yılı Genel ve Katma 

Bütçe kanunlarının ('Genel bütçenin .1, 2, 3, 4, 
20, 27/I.Î, 38, 39, 40, 52 ve 70 nei: katma bütçe
lerin 1 ve 2 nei maddeleri ile bunların yürürlük 
maddeleri hariç ) 1974 malî yılma muzaf olmak 
üzere uygulanmasına devam olunur. 

1973 yılı Bütçe kanunlarında gecem 28.2.1974 
ve 1 . 3 . 1974 talihleri bu. kanunun yürürlük 
süresinin sonuna kadar uzatılmıştır. 
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Kanım hükmümde kararnamelerin intibak 
hüküm 1 erinim uygulanması sonunda bulunan 
yemi derece ve kademelere göre 5 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamemin 'geçici 3 v!e 4; 8 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 ııcı 
maddeleri uyarımca 28 . 2 . 1974 tarihine kada;ı 
intibak çiz e İğdeni ne müsteniden yapi.la.cak ay 
lık ödemelerine, kadro işi emleri tamamlanınca
ya kadar, bu kanunun yürürlük (süresince de 
vam olunur. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen1? 
Yok. 

Maddeyi aylarınıza arrz ediyorum. Kabul 
ödemler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Yürürlükteki mevzuat gereğin

ce 'Devlet gelirlerinim (Katıma bütçeler gelirleri 
dahil) yılhk olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline 
devam olunur. Tahsilatın irat kaydedileceği ge
lir tertipleri Maliye (Bakanlığımca belli edilir. 

1 8 . 6 . 1971 tairihinde yapılan, zamlar dola
yısıyla, yeni fiyatlarla zamdan, önceki fiyatlar 
arasındaki farka 'göre tekel maddeleri satışın
dan elde edilen hâsılat fazlası Gelir Bütçeninim 
özel gelir ve fonlar tertibime gelir koydolunur. 

Petrolden Devlet- hakkı getir bütçesine' gelir 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyim? 
Yok. 

5 nei maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş tir. 

6 nei maddeyi okutuyorum. 
M,adde 6. — a) (Okullar, .sağlık kurumları 

ve cezaevleri ile diğer genel bütçeli daire ve 
katma bütçeli idareler bütçelerihde mevcut sağ
lı k hi amc t Ic rin in ge rçekl eşti rllmesim e ilişkin 
programlarda yer alam (450 - yiyecek ve yem 
alımları), (495 - sağlık, araç, gereç ve ilâç alım
ları) ; 

t>) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komuıtamhğı ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçelerinde bulunan (323 - taşıma giderleri) 
(450 - yiyecek ve yem alımları), (471 - giyim, 
kuşam alımları ve giderleri), (474 - savaş ge
reçler! ve savaş stokları alımları ve giderleri) 
ile (495 - sağlık araç, gereç v>e ilâç alımları,) 

e) Tarım Bakanlığı Bütçesinde yer alam 
«Hayvan ıslahı ve has! taliki ar lyle savaş» ve «Ta-
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i'inısal mücadele ve karantinanın .geliştirilmesi 
ve yürütülmesi» programlarında mevcut, (315 -
ihale yoluyle yapılan tarımsal ımücadele işleri), 
(495 - sağlılk, araç, gereç ve ilâç alınılan), 

(Harcama kalemleri için bütçe'lerindeki son 
ödenek toplamının ıon ikide sekizine kadar ta
ahhüde girişilefbıiür, (Gerekli görüldüğü .takdir
de, Maliye Bakanı bu miktarı artırabilir.') 

d ) Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinde. 
bulunan ve her dereceli öğrenim kurumları Be
den Eğitimi ve Spor İşleri programında yer 
alan (212) - yurt içi geçici 'görev yolluğu) ; Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinde bu
lunan Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi 
hizmetleri programımda yer alan (212 - yurt içi 
geçici görev yolluğu), (479 - diğer özel malze
me alımları.) 

e) 1974 yılında gerçekleştirilmesinde ka
nunî zorunlUiluik bulunan işlerin, birinci madde'-
de belirttilen esaslar dahilinde başlatılmasına 
Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Madde ile ilgili bar önerge vardır, okutuyo-
riiım, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«1974 malî yılı igenel ve katma bütçeleri ka-

nunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Dövlet gelirierinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren kanun tasarısının» 6 ncı 
maddesine (d) fıkrası olarak ilâve 'edilen Genç
lik ve Spor Bakanlığı bütçesi ile Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğü bütçesine ilişkin hükmün, 
6 ncı madde ile getirilen on ikide sekize kadar 
taahhüde !gıirişilelbilme yetkisinden yararlamla-
bilmesii için, aynı maddenin (c) fıkrasının altın
daki «Harcama kalemleri için bütçelerindeki 
s>on ödenek toplamının on ilmide sekizine kadar 
taalhhüde ,girişilelbilir. (Gerekli* görüldüğü tak
dirde, Maliye Bakanı, bu miktarı artırabilir.)» 
paragrafının (d) fıkrasının alltına alınması zo-
irunlu görülmektedir. 

. Bu yolda değişiklik yapılması hususunda 
gereğim müsaadelerinize arz ve teklif ederim. 

Deniz Baykal 
MJaliye Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önetfgeye ka
tılıyor musunuz efendimi 

BÜTÇE KABMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DUKAKOĞLTJ (Sivas) — Katılıyoruz 
efendim. 

İBAŞKAN — Hükümetin vermiş olduğu 
önergeye Komisyon katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekli ile oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

7 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. —> Bu kanunun yürürlük süresince 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 
neü maddesi uyarınca, sınıflara ia.it göste'rge tab
losunda yer alan gösterge rakamlarının aylık 
tutarlarına çevrilmesinde (8) katsayısı uygula
nır. 

Kurumların yurt dışı kadrolarında görevlâ 
Devlet memurlarının aylıkları, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik 156 ncı mad
desi uyarınca kanunî kesintiler çıktıktan sonra, 
1973 malî yılında uygulanmakta olan esaslara 
göre 1973 malî yılındaki derece ve kademelerin 
karşılığı ıbulunan döviz miktarı üzerinden aşa
ğıdaki hususlar ,gözönünde tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan 
memurların, bulundukları mahalde ellerine geç
mesi gereken yalbaneı para miktarının muhafa
zası yönünden, Türk Parası ile yabancı paralar 
arasında vulkulbulaoak değer değişiklikleri ayrı
ca nazara alınır. Türk Lirası tutarında a.rtış su
retiyle meydana gelecek fark, maaş bordrola
rında açılacak «Para değeri değişikliğinden 
doğan fark» başlıklı bir sütunda gösterilir. Bu 
fark vergiye tabi tutulmaz ve ilgili kurum büt
çesine konulacak ödenekle karşılanır. 

b) Çocuk zammı, aylık ve ilk dört. derece 
için tespit edilen ek göstergeller dışında, ilgili
lere her ne ad altında olursa olsun yapılacak 
'ödemeler tutarları yurt dışına transfer edile
mez. 

c) (31 . 5 . 1973 tarihinde kurumların yurt 
dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görevli 
devlet memurlarından, 1589 sayılı Kanuna da
yanılarak 'çıkarılan kanun hükmünde kararna
melerin intibak hükümlerine .göre, derece ve ka
demeleri yükselmiş bulunanların 5 sayılı Kanun 
Hükmünde Karaırnanıenin getçici 3 ncü maddesi 
gereğince, ellerine 'geçen döviz miktarı sabit 
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tutulmuş olanlara 1 . 3 . 1974 tarihinden itiba
ren. ellerine geçecek döviz miktarı yönünden 
derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi karşılı
ğı olan döviz 'miktarları Devlet Memurları Ka
nunuma 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamıe 
ile eklenen ek geçici 51 nci maddenin 3 ncü fık
rası esasları dairesinde Mart 1974 ayından ge
çerli olmak üzere yükseltilir. 

id) Yurt dışı kuruluşlarında 657 sayılı Ka
nunun 7 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değişik 4 ncü maddesinin (d) bendine göre işçi 
sıtaltüsümde istihdam, olunan personelin sigor
ta primlerinin hesabımda 506 sayılı Kanunun 
77 nci maddesinde yazılı ödemelerin brüt top
lamı yerine, varsa emeklilik müktesebine eşit 
derece ve kademelerine yoksa 15 nci derecenin 
birinci kademesinle tekabül eden aylık tutarları 
esas alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Par
tisi G-ruibu adına Sayın Turgut Yücel; buyuru
muz. 

A. P. GRUBU ADINA TURGUT YÜCEL 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

1974 yılı Devlet harcamalarına ve gelirlerinin 
tahakkuk ve tahsiline yetki veren bu geçici bütçe
nin 7 nci maddesi ile, 657 sayılı Personel Kanu
nunun 154 ncü maddesine göre her yıl Bütçe Ka
nunu ile tespiti öngörülen ve halen 7 olan kat
sayı, 8 olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 
Biz bu katsayıyı çok yetersiz bulduk ve yıEık 
bütçede de aynen uygulanacağı için yükseltil
mesini istedik. Sayın Maliye Bakanının, bu is
teğimize karşı öne sürdüğü gerekçe de, bize gö
re haklı olmamaktadır. Şimdi bu tartışmayı, 
Meclis plâtformunda ve umumî efkâr önünde 
tekrar yenilemekte yarar görüyoruz. 

657 sayılı Kanunum 154 ncü maddesi met
nimde, katsayı tespitinde «memleketin ekono
mik gelişmesi, geçim şartları ve Devletim malî 
imkânları p;'iz5n.ünde bulundurulacaktır;» esası 
getirilmiştir. Bunların .ağırlık derecelen ve iliş
kileri ne olursa olsun, ortaya -çıkacak durum, 
kamu ^ö revülerinin insanca yaşamasını ve za
manla artara tecrübe ve etkenliğimin . karşılığı 
hayat standardına ulaşmasını sağlayacaktır. 

Şimdi, Sayın Maliye- Bakanımızın dört se
nedir ilk defa artırarak getirmiş okluğu 8 kat-
sayısıyle memur aylıklarında ne oranda bir ar

tış olacağını tetkik edelim. 8 katsayısı memur 
maaşlarında % 10'luk bir net artışa tekabül 
eder. Yani, memurların maaşlarında, 1970 yılın
da tespit edilen miktara nazaran % 10 kadar 
bir artış olacaktır. 1970 - 1973 döneminde zin
cirleme geçinme endeksine göz atacak olursak, 
1970'de 100 olan endeks 1973 sonunda 174 ol
muş. Bugün yapılmakta olan zamları da hesaba 
kattığımız takdirde, 1974 somunda geçinme en
deksinin daha da artacağı, 243 civarında bir ra
kama ulaşacağını kabul etmekteyiz. O kaide 143 
hayat pahalılığı artışına karşılık memurlara 
verdiğimiz artış lO'dur. Bu hesapla, katsayıyı 
her seme 1 artırılır ve fiyatları da 1974 seviye
sinde tuttuğumuzu kabul edersek, Sayın Kılıç' 
im da ifade ettiği gibi, memurları ancak 1988 
yılında 1970'deki satmalma gücüne kavuştur
muş olacaksınız. 

Bu gerçek, katsayı artırımını öngören teklif
leri, siyasî nitelikte bulmakla halledilemeyecek
tir kanaatindeyiz. Bu görüşümüzü, her yıl Mec
lislere getirilen bütçelerde o zamanım sayın 
muhalefet sözcüleri de dile getirmişler ve 1973 
bütçesinde şimdiki Başbakan Sayın Ecevıit ay
nen; «İki yılda ,% 40'ı aşan hayat pahalılaşması 
somunda Devlet memurlarının büyük çoğunluğu 
reform öncesini arar duruma düşürülmüştür» 
demek suretiyle, katsayı önerimize haklılık ka
zandırmışlardır. 

iSaym Maliye Bakanı bu haklı önerimize ver
dikleri cevapta; «Yalnız katsayıyı artırmakla 
mesele hallolmaz. Alt kesimdeki memurla üst 
kesimdeki memur aylıklarında daha da adalet
siz bir durum ortaya çıkar» dediler. 

Esasen biz, özellikle alt kademelerde yapı
lacak tablo değişikliğine de taraftanz. Talû 
Hüküm etince yapılan ve 9 sayılı Kararnamede 
yer alan tablo değişikliğinin yine de değiştirile
bileceğini ve katsayı artışınım buna mani olma
dığını ifade ediyoruz. 

Yine Sayın Maliye Bakanı, önerimizi; «Kat
sayıyı (1) artırırsak 2,7 milyar liralık bir gider 
artışı olacak; o halde yatırımlardan mı azaltma 
yapalım ?» diye bir soruyla karşılıyorlar. Biz 
yatırım!arı azaltarak katsayıyı artırın da de
miyoruz. O halde bu nasıl olacak? İşte Hükü-

I metim Hükümet etme görevi burada başlıyor 
zaten. 
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1970 yılında, Personel Kanunu ilk uygula
maya konulduğunda alt kesimdeki -memur ma
aşlarında % 65 ilâ % 110'a varan bir artış ol
muş ve yaitımmlaır kısılmadan kaynak sağlan
mak sunetiyle İra gerçekleştirilmiştir. 

Kamu görevlileri için bu konuda gösterdiği
miz hassasiyeti, Mıart 1974'te işçi kesiminde ya
pılacak toplu sözleşmelerde de .göstereceğiz. 

'Tasarının 7 nci maddesiyle ilgili bir anlaş
mazlık (konusu da Personel Kanununun 154 ncü 
maddesinin son fıkrasıyle ilgilidir. 

BAŞKAN —• Sayın Yücel, bir dakikanızı is
tirham edeyim efendim; 

'Zatıâliniz Bütçe Karma Komisyonu üyesisi
niz, ıttıla keşfettiğimize ıgöre... 

A. P. GRUBU ADINA TURGUT YÜCEL 
/(Devamla) — Evet Sayın Başkan, muhalefet 
şerhlim dolayısryle konuşuyorum. 

BAŞKAN" — Muhalefet şerhiniz metinde 
yok. 

TURGOT YÜCEL (Devamla) — Belki Se
natodan gelen metinde gözükmüyor, esas metin
de muhalefet şerhim var. 

BAŞKAN — Evet, Senatodan gelen metin
de muhalefet şerhiniz yok. 

TURGUT YÜCEL (Devamla) — Senatodan 
gelen iki değişikliğe Komisyon olarak: 'katıl
mıştık:; ama Komisyonun esas raporunda 7 nci, 
10 ncu, ve 11 nci maddelerdeki muhalefetimiz 
mahfuzdur, yazılmıştır sayın Başkan. 

BAŞKAN —. Aleyh/be bir konuşma yapama
yacağınız hususunu da 'ben hatırlatayım efen
dim. 

VAEÎÎT BOZATLI (Sivas) — Muhalefet 
şerlhim, var diyor 'sayın Başkan, nasıl aleyhte 
konuşamaz ? 

SABRÎ KElSKjÎN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, grup adıma 'konuşuyor. 

BAŞKAN — Anladım efendim, anladım. 
CEMÂL KÜLAHLI (Bursa) — Sözcü anla

madı 'beyefendi1. 
TURGUT YÜCEL (Devamla.) — Konuşayım 

mı sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurunuz sayın Yücel. 
TURGUT YÜCEL (Devamıla) Bu fıkra; 

«Katsayı değişimi, Emekli Kanunu ıhükümlerd 
dışında aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.» 
(hükmünü geitürmiştir. Bu fıkradaki «Emekli 
Kanunu hükümleri dışında» ibaresiyle, katsa

yıyla artan aylıklardan her ay kesilen 'emekli 
keseneğine imkân yenilmiştir. 'Nitdklim, fıkra
nın bu maksada gerekçede açıklığa (kavuşturul
muş ve 'katsayı nedeniyle meydana 'gelecek ar
tışlar terfi olarak kalbul edilmemiş ve böylece 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) 
fıkrasına göre artış farkı ve karşılıkları ke
sintisine t&'bi tutulmayacağı İbaresi yer almış
tır. Böylece, Emekli Sandığı Kanununda öngö
rülen ve memurların terfii halindeki bir maaş 
farkının, ıb'ir defaya mahsus olarak sandığa ke
silmesi kabul edilmiştir. Bu sebeple, bir kere 
katsayı değişiminde, .bir kere de terfide olmak 
üzere memurlardan iki kere haksız olaraik maaş 
farkı kesilecektir. Kanunlara aykırı olan bu 
'tutumun düzeltilmesi için bir teklifimiz de var
ıdır. Bu teklife de uyulmasını bilhassa rica 
edeceğim. 

Muhalefetim sebebiyle :bu madide üzerindeki 
Sözlerimi arz ^ettikten sonra şunu da Ibütün ^ger
çeğiyle' belirteyim ki, memurların Ibuıgünkü ha
yat şartlarına ve yakın gelecekteki hayat şart
larına intibak edebilmeleri konusunda ciddî 
endişelerimiz vardır; ıbu bir gerçektir ve rakam
larla 'ifade edilmiştir. Biz diyoruz iki, (memur
ları ıbu santiardan, geleeelk oılan daha ağır şart
lardan ralhatlıkla geçirebilmek, 'Onlara hiç ol
mazsa raihat bir yaşama imkânı verecek bir 
statüyü getirmek için bu katsayı veya göster-
/ge tablolarında değişiklik yapmak suretiyle, 
tabloyu da değiştirmek suretiyle iblir imkân ge
tirelim. Yeter ki, bu gerçeği kabul edelim ve 
onun üzerinde gerekli tedbiri alalım. Yoksa, 
«Yailnız katsayıyı 8'e çıkarmakla mesele halle
dilmeyecektir.:» şeklinde 'bir gerekçeyle me
mur aylıklarında 'bir artışı dü'şümme"mek kâfi 
değildir. Eğer katsayının yanımda gösterge 
tablosunun da değiştirilmesi gerekiyorsa, Sa
lkın Bakandan onu da istirham ediyoruz, 'M 9 
sayılı Kararname o maksatla çıkarılmıştı, ye
niden ve uzun (boylu ıbir çalışmayı da gerektir
meyecektir. Bir ıgösterge It-abılosu tanzimi su
retiyle hem katsayının hem de tablonun böy
lece ayarlanması suretiyle memur aylıkların
da, geçim endekslerine uygun bir vasat temin 
edilmiş olur. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. şûralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Yücel. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Efendim, 7 nci 
madde ile ilgili olarak grup adına ısöz i t iyo
rum. 

BAŞKAN —. [Buyurunuz efendim. 
D. P. GRUBU ADINA ÖZER ÖLÇMEN 

(Konya) —' ISayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Büyük <bir kamu personeli kesimini ilgilen
dirdiği için, tasarının belkide üzerinde en fazla 
tartışılan ve konuşulan maddesi 7 nci madde ol
muştur. Tasarının tümü üzerindeki görüşlerimi
zi Demokratik Parti Grubu olarak arz ederken, 
hulasaten katsayının 8'e çıkarılması üzerindeki 
partimiz görüşlerini arz etmiştim. Gerek; komis
yonda, gerek 'Senatoda, gerekse Yüce Meclisi
mizde olsun, kıymetli parti sözcüleri de, birbi-
rine yakın teşhislerle, ister muhalefette, ister 
iktidarda olsunlar, katsayının 8'e çıkarılmasının 
yeterli 'bir deva olmayacağında, olmadığında; 
1970 yılından bu yana hayat pahalılığının, ge
çinme endekslerindeki artışın, (ki biz % 79 - SO 
civarında olarak hesaplamıştık Bayın Bakan 
ı% TOÖ'ün üzerinde olduğunu ifade ettiler) ka
mu personelinin maddî dertlerinin giderilme
sine imkân olmadığı üzerinde hemfikiriz. 

Hükümetten, müstakbel icraat] arı hakkında, 
bu madde üzerinde, - kendileri de bu teşhiste 
mutabık olduklarına göre - ''biraz daha geniş ma
lûmat rica ediyoruz. Dar gelirlilerin geçim' du
rumları, hele zon zamlardan sonra ne şekilde 
ayarlanacaktır? Müstakbel tedbirleri ve politi
kaları hakkında ip uçları verirlerse belki ka
muoyu ile 'birlikte Yüce Meclis de daha ferahla
mış olacaktır. 

ISayın Bakan, katsayının '8'e çıkarılması ile 
Devlet bütçesine 2 700 ÖOÛ 000 'liralık bir ek 
yük tahmil edildiğini söylediler. Bu husus kıy
metli maliyecilerimizin daima kullandıkları bir 
tıriktir, verdiklerini söylerler. Aslında bunun 
büyük 'bir kısmım gene kendileri vergi olarak 
kesmektedirler.. Yani, bu, memurun eline geçen 
S 700 000 0O0 değildir, Gelir Vergisi olarak ge
ne büyük bir kısmı memurdan kesilmektedir. 

Bunun için, bu noktadan hareketle, hüküme
te, hiç olmazsa alt kademedeki kaımu kesimi 
personelinin eline daha fazla para geçebilmesi 
için «asgarî geçim indirimi»' sınırını yükseltme
sini teklif ediyoruz. Bugün asgarî geçim indi
rimi çok komik bir meblâğda bulunmaktadır. 
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Yanılmıyorsam 2 500 - 3 000 lira civarındadır, 
yıllık olarak. Demokratik Parti olarak, Türki
ye'nin ve dünyanın ekonomik şartlarını gözö-
nünde (bulundurarak, bunun hiç olmazsa 15 000 
lira civarında bulundurulmasını, yükseltilmesini 
hükümetten tezekkür buyurmasını rica etmek 
istiyoruz, 

Muhterem t milletvekilleri; bunun dışında, 
sayın bakanın gerek komisyonda, gerekse bura
da olsun izahlarını dinledik; kendileri, katsayı
nın (!l) artışının yeterli olmadığına iştirak et
mekle beraber, hükümetin !9 ısayılı Kararname
den yararlanarak ve (meselâ; 9 aylık maaş fark
ları ve ileride getirecekleri çocuk zammı kanun 
tasarıslyle 5 milyarın üzerinde yeni bir meblâ
ğı memurlara aktaracaklarını belirttiler. Bu su
retle de, aslında adaletsiz (gördükleri, yani üst 
kademede olanın fazla aldığını, alt kademede 
olanın az aldığını ifade ettikleri Personel Ka
nunu muvacehesinde bu haksizliği giderdikleri
ni ve küçük gelirli memurlara daha fazla para 
aktardıklarını ifade ettiler. 

Yalnız ben Slayın Bakandan bir hususu öğ
renmek istiyorum : Bu -5 200 WO 000 küsur 
liralık meblâğın içinde 2 700 000 000; lira ola
cak '8 katsayının artışı bulunduğu gibi, 500 .mil
yon lira da 9 aylık maaş farkları bulunmakta
dır. Sayın Bakanın, bu 500 ımilyon liralık meb
lâğı, Hükümetin yeni getireceği bir ek meblâğ-
mış g'lbi göstermeye hakkı yoktur kanaatinde
yim. '9 aylık maaş farkları, Devletin, Maliyenin 
memurlara borçlandığı bir meblâğdır, bir ye
kûndur. Bunu .geqQn hükümetler tamaraıyle öde
yememişlerdir. Memnuniyetle belirtmek mecbu
riyetindeyiz ki, (Sayın Bakan kısa zamanda bu
nu ödeyeceklerini beyan etmiş bulunmaktadır
lar; bizim de arzu ve temennimiz budur. Yal
nız, eski hükümetlerin bir borcunu, bu hüküme
tin tekabbül ederek ve bunu da alt kademeli 
küçük memurlara aktaracağını bildirdiği ra
kamların arasında saymasını, ben bir matoma-
tiktirik olarak nitelendiriyor ve haksız bulu
yorum. Çocuk zammı da henüz kanunlaşma-
mıştır. Tabiî ki, 10 lira da, yükselt ilmek iste
nen 25 lira da, bugünün ekonomik şartları içe
risinde, bir çocuğun geçimi için biır aileye 
tahmil ettiği yük bakımından gülünç meb
lâğlardır; fakat buna rağmen artışı (nıcınmu-
niyetle karşılayacağımızı belirtmek isterim. 
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Bu bakırcıdan, Sayın Bakanın; «Bu alt ka
demeye 5 milyarın üzerinde aktarma getire
rek adaleti temin ediyoruz, dengeyi sağlı
yoruz» şeklindeki ifadelerimdeki meblâğlar bu 
rakamı doldurmaya yetmemektedir. Kaldı ki, 
çocuk zammı 1 nci derecedeki bir memura da 
aynı oranda verilmektedir, 16 aıcı derecedeki 
bir ımemura da aynı oranda verilımıetkedir. 

Nasıl oluyor da Sayın Bakan bu çocuk zam
mının veya tedavi giderlerinin küçük ımemura 
daha fazla verildiğini, büyük (memura daha 
az aranda yansıdığını ifade etmek şeklini bul« 
(muşlardır? Bunu da anlayamadım. Kendileri 
lütfedip cevaplandımrlarsa, aydınlanmış ola
cağız. 

Saygılar sunarım. (D. P. 'sıralarından, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölç
men. 

Buyurunuz Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An

talya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 

Katsayı olarak uygulanacak rakamın tar-
tışmasıını yapıyoruz. Bu vesile ile Devlet me
murlarına götürmeyi düşündüğümüz iımlkâınla-
rın yeterli olup olmadığı, hanıgi kalemleri 
ihtiva ettiği, nasıl artırılabileceği konusunda. 
değerli parti sözcüsü arkadaşlarımız görüşle
rini ifade ediyorlar. 

Önce, ortaya atılmış olan bir hukukî me
seleye ilişkin görüşlerimi ifade ledeyim : Bu 
katsayı artışından doğan farkın, ilik ayda 
EnıeMii Sandığına kesilip kesilmeyeceği ime-
isel'esi müzalkere ediliyor ve «kaınuınların buna 
elverişli olmadığını» arkadaşlarımız özellikle 
Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız ifade 
ediyorlar. 

Biz kanunî vaziyeti bu şekilde görmüyo
ruz. Dikkatinize kanunî (metinleri sunayım. 
Devlet Memurları hakkındaki Kanunun 
154 ncü ımıaddesinin; 31 . 7 . 1970 tarihli ve 
1327 sayılı Kanunun 55 nci ımaddesine göre 
aldığı şekli okuyorum. Buma göre : 

«Sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan 
gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevril-
ımesi için tek katsayı uygulanır. 

Bu katsayı her yıl memleketin ekonomik 
gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin 

malî imkânları gözönünde bulundurulmak su
retiyle, Geınel Bütçe Kanunu ile tespit edilir. 

Katsayı değişimi, Emekli Kanunu hüküm
leri duşunda, aylıklarda artış veya eksiliş sa
yılmaz.» 

Yani, Emeklilik Kanunu hükümleri balkı
mından, bu kanuna göre katsayı değişimi, artış 
veya eksiliş* sayılır, Emekli Kanunu hülriknleri 
bakımından. 

Gelelim Emekli Kanunu hükümlerine; 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü- mad
desinin (C) fıkrası: «Emekliliğe esas aylık veya 
ücretleri yükselme suretiyle artanların ilk aya 
ait artış farkları...» Sıralıyor. «Aylık veya üc
ret tutarlarında, kanunlarla yapılacak artırma^ 
larla... yükselme sayılır.» diyor. Aylık veya üc
ret tutarlarında kanunlarla yapılacak artırma
larla, 15 nci maddenin (B) fıkrasında gösterildi
ği üzere şu şartları taşıyanlar artış sayılır, di
yor. Yükselişin de, Devlet Memurları hakkındaki 
Kanunun 154 ncü maddesinde ifade edildiği gi
bi, Emekli Sandığı Kanunu hükümleri bakımın
dan saklı olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu ba
kımdan, bizim yorumumuza göre kanunî bakım
dan, katsayı artışından doğan ek gelirin ilk aylık 
kısmının Emekli Sandığına kesilmesi gerekecek
tir. 

Bu sadece bizim Maliye Bakanlığı olarak gö
rüşümüz değil, Sayıştaydan bu konuda mütalâa 
istenmiş ve Sayıştay bize görüş bildirmiştir. Sa-
yıştayın verdiği görüş de, Emekli Sandığına, ilk 
aydaki artışın gideceği merkezinde olmuştur. Ka
nunlar da bu biçimdedir. Zannediyorum görüş 
ayrılığı bu 154 ncü maddenin gerekçesinde kul
lanılan üslûp ile ilgilidir. Orada ortaya atılan 
bir görüş, kanun metninin yorumlanmasında, ka
nunun metninden daha ön plâna alınmaya çalı
şılmıştır. O bakımdan kanun metni bunu açık
ça bu şekilde ifade ettiği sürece biz, gerekçeyi 
dikkate almak imkânını göremiyoruz, Sayıştay 
da zaten bu mütalâayı bize vermiş bulunuyor. 
Bu bakımdan kanunî vaziyet böyle olunca ve ay
rıca Bütçe Kanununda da bu konuda bir tadil 
getirilmediği takdirde, (ki Bütçe Kanunu ile 
Emeldi Sandığı Kanununun değiştirilebileceği 
kolayca ifade edilemez.) böyle bir değişiklik sağ
lanmadığı takdirde, mevcut mevzuat muvacehe
sinde biz ilk aylığı kesmek mecburiyetinde kala
cağız. 
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Bunun dışında katsayı artışı istikametinde ve
rilmiş 'önergeler var, 11'e «kadar katsayıyı çı
karmaya dönük öneriler. Bu arada 'Sayın Ölç
men'in 8 katsayı ve demin ifade etmiş olduğu
muz ek ödemelerle küçük memurları nasıl himaye 
etmiş 'olduğumuza ilişkin soımuna cevap verme
ye gayret edeyim. Yaptığımız şudur; 8 katsayı
yı yalnız kendi başına uygulamadık 9 sayılı Ka
rarnamenin puan getirerek İbaremde değişikliği 
öngören hükümleriyle (birlikte uyguladık bu tak
dirde şu tablo •'ortaya cılktı: 16 neı derecede sa
dece çıplak 8 katsayı uygulanmış olsaydı 56 lira 
90 kuruş alacaktı 'iki çocuklu evli bir devlet me
muru. 9'a çıkarmış olsaydık 99 lira 80 kuruş al
mış olacaktı. Demin öngördüğüm, uygulamalar
la fiilen (evli M çocuklu bir devlet memuruna ek 
kaynak olarak verebileceğimiz para (maaşına ilâ
ve olarak) 335 lira 40 kuruştur. 15 nci derece
deki memur için tek katsayı artışı 63 lira 60 ku
ruş getirecektir. 9 katsayıya çıkarılmış olsa 130 
lira 30 kuruş getirecektir. Bizim vermek imkâ
nını bulduğumuz para 299 lira '50 kuruştur. 14 
ncü 'derecede 8 katsayı 79 lira 95 kuruş getire
cekti. 9 katsayı 151 lira 20 kuruş getirecekti, 
biz 208 lira 15 kuruş verme imkânını buluyoruz. 
13 ncü derecede bir tek katsayı artışı 94 lira 90 
kuruş verecekti. İki katsayı artışı (yani 9'a çı
kışı) 185 lira 30 kuruş verecekti, biz bugün 212 
90 kuruş verme imkânını buluyoruz. 9 katsayı
ya göre bile bu fazlalıklar aşağıdan yukarıya 
doğru çıktıkça devam ediyor, başlangıçta da ifa
de ettiğim gibi 10 ncu dereceye kadar 9 katsa
yıdan daha fazla parayı fiilen evli, iki çocuklu 
bir devlet memuruna katsayıyı 8'e çıkararak ve 
9 sayılı 'Kararnameyi anlattığım .şekilde uygula
yarak 'göndermek 'imkânını buluyoruz. Bu imkân
lara çocuk zammının artmasından gelecek para 
dahil değildir. Bu 'imkânlara 9 aylık maaş' faik
larının kalan kısmının 1974 yılında ödenmesin 
den gelecek olan miktar dahil değildir, ödenme
miş borç, ödenmesi gerektiği halde uzun süre 
sallanmış bir borç ve (bizim çok yakın bir zaman
da ödeme imkânını bulacağımız bir borç. 

Katsayının l l ' e çıkarılması meselesini bir ik
tisadî ve malî öneri olarak karşılamak imkânını 
maalesef bulamıyorum. Bunu politik bir gelişim 
olarak değerlendiriyorum. Elbet bütün üyelerin 
hakkıdır istedikleri girişimleri yapabilirler, fakat 
(bu girişimler karşısında biz de kendi anlayışı

mızın bize gerektirdiği tavrı takınırız. Katsayıyı 
11 'e çıkarmak ifade ettiğim gibi bir politik giri
şimdir. Her katsayı artışı 2,7 milyarlık bir 'ge
lir artışını öngörmektedir. 8 katsayının üzerine 
11'i uygulatmak demetle 8,1 milyar liralık bir kay
nağı devlet memurlarına vermek demektir. Ve
rilebilir, verilmesini arzu ederi/ ve inşallah ümit 
ederim, bu kaynakları vereceğimiz günler de ge
lecektir. Fakat şu anda bizden önceki Hüküme
tin 1974 yılı bütçesini bağlayıp 80 milyarlık bir 
malî denge içinde oluşturup Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sevk ettikten sonra ve orada 8 kat
sayının üzerinde bir artış için gerekli hiçbir ted
biri alınmadığı, hattâ o malî dengenin 'kurulması 
için 'gerekli vergi tedbirlerini, zam kararlarını 
alınması 'gerekiyormuş 'gibi hesaba dahil ettikten 
sonra onun gerektirdiği kararı hukuken alma 
mecburiyetini kendisinden sonra 'gelen Hüküme
te bırakıp o 8,1 milyar liralık bir carî harcama 
artışını teklif 'etmesini 'ekonomik ve malî bir ted
bir olarak göremiyorum. Olabilir, yine sizin ka
rarınıza bağlıdır. İsterseniz 11'e de çıkarırız yal
nız bunu ne demek olduğu konusunda hiçbir ha
ta yapmamamız gerekir. 

Bu yıl, 1974 yatırım programı 18,3 milyar li
ralık bir yatırımı öngörüyor. Elimizde bu im
kân var, eğer arkadaşlarımız öyle takdir ederler
se, eğer uygun görürseniz o 18,3 milyar liranın 
8,1 milyarını alırız yatırımdan, gideriz devlet 
mamurlarımıza dağıtırız. Ama inanıyorum ki, 
böyle bir politika, böyle bir karar o devlet me
muru başta olmak üzere Türk halkına hizmet et
mek anlayışıyle IbağdaştırTİamaz ve böyle bir tek
lifi başta devlet memurları olmak üzere, böyle 
bir tekliften istifade ettirilmesi öngörülmüş olan 
devlet memurları başta olmak üzere bütün va
tandaşlar anlayabilecek bir siyasal ve ekonomik 
uyanıklığa gelmişlerdir. Onlar devletin kendi
lerine karşılıksız para vermesini değil, iktisadî 
hayatı istikrar içinde kalkınmaya doğru hızla gö
türmesini beklemektedirler. Bizim onların da ar
zusuna uygun olan bu hedefi gerçekleşüirebilme-
memiz yatırım amacımızdan hiçbir fedakârlık 
yapmamamızı gerektiriyor. Bunun için o 18,3 
milyarı imkân bulursak diğer kesimlerden yapa
bileceğimiz tasarruflarla daha fazla artırmayı dü
şünüyoruz ve • memurlarımız başta olmak üzere 
bütün halikımızdan bütçenin içinde bulunduğu bu 
'sıkışık durum karşısında bizi anlayışla karşılaya-
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rafc şu anda kendilerine götürmek imkânını bul
duğumuz 8 katsayı demin ifade etmeye çalıştı
ğım ek olanaklarla ve memnuniyetle bize yardım
cı olacak bir anlayışla karşılıyacaklanna inanı
yoruz. 

Katsayıyı 11'e çıkarma imkânını bulacağımız 
günlerin de geleceğine inanıyorum. Hükümeti
miz dört yıldan iberi bayat pahalılığı % 132 
•arttığı halde katsayı üzerinde hiçbir artış yap
mak imkânı hulunmamış bir dönemi devraldık
tan sonra bugün işe başlarken sadece demin ar
kadaşlarımızın şikâyet etmiş oldukları zam ka
rarını değil belki ondan daha önce tütün konu
sunda, pamuk konusunda aldığımız kararı ve me
murlarımız konusunda da bir katsayı artışryle 'bir 
yeni ek gelir transferini önögrmüş bulunuyoruz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. 
P. sıralarından talkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Madde üzerinde şahsı adına Sayın Okçu bu

yurunuz efendim. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Ben Bütçe Komisyonu üyesiyim.. 
BAŞKAN — Bir dakika sayın Okçu.. 
HİLMİ OKÇU (Devamla) — Ve bu madde 

üzerinde söz hakkım baki olmak kaydı ile idi. 
BAŞKAN — Tasarının Karma Komisyondan 

gelen metnini müzakere ediyoruz. Bu metin üze
rinde zat-ı âlinizin... 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — 7 nci madde 
üzerinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HİLMİ OKÇU (Devamla) — 7 nci maddeyi 

müzakere etmiyor muyuz? 
BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz yok sayın 

Okçu. 
HİLMİ OKÇU (Devamla) — Bakın Karma 

Komisyon raporunda benim imzam vardır. 
BAŞKAN — Sayın Okçu, Anayasamızın hük

müne göre müzakere metnimiz son Karma Ko
misyon metnidir. Bu metinde 7 nci maddeye mu
halefet şerhinizin bulunması lâzım.... 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Bir şeyi arz 
edeyim.. 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu üyesi 
olduğunuzu da şimdi öğrenmiş bulunuyorum. 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Efendim ben 
açık olarak söylüyorum. Sizin ikalınızı nazarı iti
bara alarak söyledim zaten. 
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BAŞKAN — Evet.. Buyurunuz. 
HİLMİ OKÇU (Devamla) — Ben dedim ki, 

7 nci madde üzerinde Karma Bütçe Komisyonun
da ve bulunduğum zamandaki konuşmalarımı 
belirtirler. Bu noktada söz hakkım baki olmak 
üzere ben oy vermiştim. Yoksa bu zabıtta benim 
imzam yoksa, ben bunu memnuniyetle kabul ede
rim. Ben Karma Komisyon olarak mütalaa et
miştim. Şayet yoksa... 

BAŞKAN — Sayın Okçu müsade buyurur 
musunuz?.. 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Buyurunuz 
efendim. 

BAŞKAN — Bütçe tasarısının görüşülme 
prosedürünü zat-ı âliniz biliyorsunuz. 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Estağfurullah. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşüldükten sonra Bütçe Karma Komisyonuna 
geliyor. Bütçe Karma Komisyonunda değişiklik 
teklifleriyle birlikte yeniden müzakereye tabi tu
tuyorsunuz. Yemden müzakereye tabi tutu
yorsunuz ve Anayasanın 94 ncü maddesine göre 
biz son Bütçe Karma Komisyonunun metni üze
rinde müzakere yapıyoruz. Bu metin üzerindeki 
imzanızda muhalefet şerhiniz yok, sayın Okçu. 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Bir dakika 
efendim. Sayın Başkan dediler ki, Cumhuriyet 
Senatosundan gelen Bütçe kanunu tasarısında 
muhalefet şerhiniz yok, Bütçe Karma Komisyo
nunda ne olur? Bâzı meseleler müzakere edilir, 
Cumhuriyet Senatosuna gider. Cumhuriyet Se
natosunda bazı değişiklikler yapılır. Doğrudur 
yapar, haklıdır, takdir eder ve Cumhuriyet Se
natosunda bâzı değişiklikler olur. Cumhuriyet 
Senatosundan ,gelen bu değişikliklere maddeler 
itibariyle uymak veya uymamak üzerinde an
cak aylama yapılır. Tadil dahi yapılamaz. Ka
nun öyle emretmiş. 92 nci maddenin prosedürü 
budur. 

Bize değişikliklerle ilgili olarak «Uyuyor 
musunuz, uymuyor musunuz?» diye sordular. 
Mâkul olan şeylere «peki» dedik ve uyduk. 
Cumhuriyet Senatosunun kararlarına uymuş 
olmak demek... Aslında Bütçe Karma Komisyo
nunu Plan Komisyonuna göre kuruyorsun. Var 
mı İçtüzükte böyle bir komisyon? Yok. Plân 
Komisyonuna göre kuruyorsun. Ben o Plan Ko
misyonu hükmünden istifade ederek diyorum 
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(ki, Anayasa hükmü muvacehesinde Karma Ko
misyon vardır. Anayasanın hükmü aslında Plân 
Komisyonunun hükmüne de hâkimdir. Kanun
lar hiyerarşisi bakımından Anayasanın hükmü 
hâkimdir. 

Bize «Uyuyor musunuz, uymuyor musunuz» 
'diye sordular; maJkûl olan şeye uyarım, makûl 
olmayan şeye uymam. Ben bu değişikliğe uy
muşum. Yani, ben Karma Komisyonda 7 nei 
madde ile ilgili olaralk fikirlerimi serdetmişim, 
söz hakkım mahfuzdur demişim. Oradaki deği
şiklik yönünden, Anayasanın 92 nci maddesin
deki kanunların prosedürü yönünden, Anaya
sa hükmü uyarınca,. - İçtüzükte zaten Bütçe 
Plân Komisyonu da yolktur ya, 77 nci maddeye 
göre Plân Komisyonu vardır. Ben Cumhuriyet 
Senatosundan gelen değişiklik tekliflerine uy
muşum. Hayır, sen uydun... İçtüzükte Bütçe 
Plân Komisyonu yok. Var mı?... 

BAŞKAN —• Sayın Okçu, Anayasamıızuı 
hükmünü lütfederseniz size okuyayım efendim, 
müsaade buyurursanız. 

EÖHJM IOKÇU (Devamla) — Buyurunuz şu 
metni de takdim, eldeyim efendim, arzu ediyor
sanız. 

BAŞKAN — Var «fendim, önümde... Karma 
Komisyon raporu üzerinde müzakere yapılaca
ğı Anayasamızın '94 ncü maddesinde hükme 
bağlanmıştır. Meclisimizde tasarı olarak mua
meleye tabi tutacağımız tasarı da bu olmak 
lâzımgelir ve budur. Mevcut metinde zatıâlini-
zin 7 ncd maddeye muhalefet şerhiniz yok Sa
yın Okçu. 

HİLM İOKÇU (Devamla) — Elimdeki me
tinde yazıyor. 

(BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosuna şevke -
dilen tasarıda var; fakat tekrar Bütçe Karma 
Komisyonundan ıgeçen tasarıda muhalefet şer
hiniz yok. 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Müsaade eder
seniz arzı cevalbedeyim. 

Sayın Başkan, Karma Komisyon raporunun 
aOjtma «muhalifim» dedikten sonra rapor Cum
huriyet Senatosunla gitti. Ben Jbirdenffoire tekâ
mül ettim, o kadar değiştim ki, birden bire fik
rimi değiştirdim ve muhalefet şerhimden vaz
geçtim. Benim vazgeçme şerhi vermem lâzım;.. 

BAŞKAN — iElimizdeki İçtüzük bu, Anaya
sa 'hükmü Ibu Sayın Okçu. 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Tüzükte asim
de Bütçe Karma Komisyonu diye bir şey yok
tur, «Plân» Komisyonu der. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, anlıyo
rum-

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Ben diyorum 
ki, ben Karma Komisyonda bu 7 nci maddeye 
muhalefet ettim. Komisyon Başkanı da söyle
sin, hütün komisyon üyeleri de söylesin. Şen 
diyorsun ki, ^efendim iCumlhuriyet Senatosuna 
gitti, (bu tasarı müzakere edildi, Ibâzı değişiklik
lerle (geri Karma Komisyona döndü, Karma Ko
misyonda «Bu değişikliklere uyuyor musunuz, 
uymuyor musunuz» diye soruldu ki, senin an
ladığın mânada hepsine şâmil mânada mütalâa 
ediyorsun... (O H. P. sıralarından «Sen» diye 
IhitaJbediyorsun sesleri) «Sizin» mânada diyo
rum, Sayın Başkanın anladığı mânada söylüyo
rum, 'Size söylemiyorum. (O. H. P. sıralarından 
«Sen» diye söylüyorsun sesleri) Anadoluda tâ-
'birdir^ben konuşurken «Sen» ide derim, «Siz» 
de derim. (O. H. P. sıralarından «diyemezsin» 
sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Okçu, lehte konuşacak
sanız, konuşmanız mümkündür. Aleyhte konu
şacaksanız sizi konuşturmam mümkün değildir. 

KİLMÎ OKÇU (Devamla) — Lehte konuşa
cağım,. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HİLMİ OKÇU (Devamla) — Han... 

BAŞKAN — Lehte konuşacaksınız buyu
runuz. 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Lehte de ko
nuşurum, üzerinde de konuşurum,. 

BAŞKAN — Aykırı konuşmiamak kaydiyle 
^elbette. 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Ama sen pe
şin hükümle söylediğin için Iben özür dilerim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ben ikaz ettim 'efendim. Tü
zük hükmünü zatıâlinize hatırlattım. Aykırı 
konuşamayacağınız konusunu 'hatırlattım. Bu
yurunuz. 

'HİLMİ İOKÇU (Devamla) — Uzun da olsa 
tatlı bir netileye vardık, teşekkür ederim. 

BAİŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
HİLMİ OKÇU (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, şunu arz etmek is
tiyorum. Vaktiyle 'ben, işte 'garip Ibir Hilmi Ok-
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çu olarak Personel Kanunu tedvin edilirken, ça
lışan bir insan »olarak bu 'Personel Kanunu dola-
yısıyle ve kanun çıktıktan sonra çok taanlara 
maruz kaldık, imzamız da var, bir türlü taşı
yamıyorum, yükümüz ağır igeliyor. Bu katsayı 
üzerinde son derece ağır, icalbmda 'onun imzasını 
taşıyan insanlar da dâihil, son derece ağır ten
kitlere mâruz kaldık. Üzerinde Ikonuşuyorum 
Sayın Başkanım, kusura ıbakma. 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) — Meclise 
mi, Başkana mı?... 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Canım Meclise 
hitalbediyorum... 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) — Bu ka
dar ciddî bir konuda böyle ani konuşulur? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Okçu... 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Bey

efendi biraz ciddî olunuz. Meclis kürsüsünde-
siniz, ciddî olunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
HtLMt OKÇU ı(Devamla) — Sayın Başka

nım, şu arkadaşlar... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru

nuz Sayın Okçu, buyurunuz efendim. 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Benim konuş
ma tarzıma müdahale etmemelerini ikaz edin. 
Çenelerinden (eskiyecekler. Fikirleri varsa gel
sinler burada anlatsınlar. (O H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Arkadaşlar ben katsayı üzerinde durmak is
tedim. 

Şimdi muhalefet mensupları daima katsayı 
üzerinde gayet ralhatlı'kla konuşurlar. Çünkü 
muhalefet mesuliyeti farklı, iktidar mesuliyeti 
de farklıdır. Paraları ıbulmak gayet basit, kay
nakları raihattır. Sektörlere (kaynak bulmak is
tediğin vakit emisyonu, işletirsin, gayet güzel 
paradaki hacmi şişirirsin. 

Şimdi, 8 üzerinde durmanın gerekçesi şu: 
Vaktiyle, az buluyordunuz 7 katsayısını. Ben 
otomatik işleme yok diyorum. Yani, Devlet ma
lî, ekonomik .güçleri takdir edecek. Ekonomik 
olarak bunu takdir hakkınız var diyorum, Hü
kümet 'Olarak buna hakkınız var diyorum. Me
selâ aslında sizin kıSa vâdede fiyatları frene 
etmek için kamu kesiminde indirimler yapma
nız lâzımgeldiği kanısını söylüyorum ben. «Ha
yır, lüzum yok diyorsunuz, «lüzum yok» diyor
lar. Aslında uzun vâdede bâzı tedbirler alma-

ımi'z lâzımigelir diyorum. Aslında fiyatları da ile
ride tutamazsınız diyorum. Bunu bâzıları de
nedi diyorum. 

Aslında bu katsayı yönünden ileri sürmek is
tediğim nokta §u: ©âzı sektörlere ralhat verebi
liyorsunuz, propagandasını yapıyorsunuz. Me
selâ, Hazine değil, sıhhatli kaynaklarla gayet 
güzel paralar verilebilir. 

Meselâ, 1 milyar lira pamuk ekicisine, veya
hut üzüme, veyahut tütüne verilebilir; ama bâ
zı prensipler vardır. Ekonominin verebileceği 
bir nokta vardır. Siz, gayet güzel kaynaklar, 
emisyonu işletiyorsunuz, sonra da veriyorsunuz, 
Sonra da fiyatlar nedir diyorsunuz. Mühim olan 
unsur şudur demek istiyorum ben, istikrara 
başlamadan evvel atılımlara girişemezsiniz. 
Kedi bile sıçramak isterken - bir arkadaşımın 
dediği gibi - toparlanır, ama siz toparlanma
dan harekete geçiyorsunuz. Lokomatif raydan 
çıkabilir, ama siz islimle -gitmek istiyorsunuz. 
Bunun dünyada tecrübesi oldu. Sizi benzetmek 
istemem asla, Türkiye'yi severim, vatanımı se
verim, Allende'de tercübe etti (bunları diyorum. 
Ben şunu demek... 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Yaşa, yaşa. 
HtLMt OKÇU (Devamla) — «Yaşa» diyor

sunuz ama, bir sene sonra görürüz, tatlı tatlı 
konuşuruz. 

BAŞKAN — Sayın Okçu, süreniz bitiyor. 
HtLMt OKÇU (Devamla) — 8 katsayısının 

kâfi olmadığını söylemek istiyorum. (O H. P. 
sıralarından «Alaylıte» sesleri) Üzerinde konu
şurum. 

Kardeşim, tatlı tatlı konuşmak istiyorsanız 
Sonra Ikonuşurum, şimdi çenenizden eskiyecek
siniz. 

Siz, aslında güçlü gözlü iktidarsınız. Bunu 
gayet açık olarak söylüyorum.... 

ıHAŞKAN — Sayın Okçu, lütfen konu üze
rinde konuşun. 

HİLMİ OKÇU (Devamla) — Ama mücade
lenizde tatlı olun. 

Benim mâruzâtım bu kadar. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okçu. 
Madde üzerinde Sayın Bilgehan ve arka

daşlarının önergesi vardır. Sayın Komisyon 
Başkanı, bu önergede «657 sayılı Kanunun 154 
ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gösterge tab-

— 723 -



M. Meclisi B : 45 26 . 2 . 1974 0 : 1 

loşunda yer alan göstenge rakamlarının aylık 
(tutarlarına çevrilmesinde Cumhuriyet Senato
su üyeleri ve milletvekilleri hariç 11 katsayısı 
uygulanır.» denilmektedir. 

iSize ıgöre 'gider artırıcı mahiyette , midir 
efendim ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Gider artı
m ı mahiyettedir. 

BAŞKAN — Gider artırıcı mahiyette oldu
ğu için önergenizi işleme koymuyorum efen
dim. 

(Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci 

maddesinin 1 nci fıkrasından sonra aşağıdaki 
fıkranın 2 nci fıkra olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Balıkesir Aydın 
Cihat Biigehan Nalhit Menteşe 

İzmir Gümüş/hane 
Yılmaz Ergenekon Turgut Yücel 

Bu katsayının uygulanması sonucunda mey
dana 'gelecek artışlar hakkında 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
14 ncü maddesinin (c) fıkrası hükümleri uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DÜRAKOĞLU (Sivas) — Müsaade 
ederseniz bunun gerekçesini anlatayım. Çünkü, 
gider artırıcı durumda değil; fakat katılmama-
muzm selbepleri var. 

BAŞKAN — Katılıp katılmayacağınızı söy
leyeceksiniz, Sayın Başkan. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sebepleri 
var, onun için efendim. 

BAŞKAN — Kısaca gerekçesini açıklamak 
üzere (buyurun. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Bu önergenin, katsayı değişimi ile maaşlar
da meydana »gelecek farkın Emekli Sandığına 
intikali sebebiyle bütçede !bir gelir azaltıcı hü
viyeti yoktur. Ancak, Sayın Turgut Yücel, 
önergesini madde üzerinde konuşurken izah 

| edince aynen şu tâbiri kullandılar, «Biz, katsa-
I yi artışından dolayı maaşlarda meydana gele-
I cek farkların ilk ayma tesadüf edeni için Emek-
I 11 Sandığına kesilmesini (kanunlara aykırı bulu-
I yoruz.» 

Şimdi bu durumda, gerçekten yapılan bu 
I işlem kanun'lara aykırı mıdır, değil midir? Biz 

komisyon olarak kanuna aykırı bir teklifi sizin 
huzurunuzda yeni bir kanun teklifi olarak mı 
getirmişiz, onu arz etmek için söz aldım. 

Aziz arkadaşlarım, 657 sayılı Kanunun 1327 
I sayılı Kanunla değişik 154 ncü maddesinde hü

küm aynen şöyledir; 
«Katsayı değişimi Emekli Kanunu hüküm-

I leri dışında aylıklarda artış ve eksiliş sayıl-
I maz.» 
I «Emekli Kanunu» diye Ibir kanun yoktur. 
I Ama niçin alelacele («Emekli Sandığı Kanunu» 
I denilecek) bu buraya isokulmuştur, bunu da 
I çok iyi hatırlarsınız. Anayasanın 82 nci mad

desinde, yılı içerisinde, yani dönem içerisinde 
katsayı değişmesinden mütevellit artışlardan 

I milletvekilleri ancak ondan sonraki dönemde 
istifade edebilirler, aynı dönem içerisinde isti-

I fade edemezler. 

I Bilâhara bu 82 nci madde değiştirildi. Bu-
I gün şu şeklin dahi anlamı ka'lmamasına rağ

men, o tarihlerde «Bugün kanuna aykırıdır» 
diyen arkadaşlarımız Emekli Kanunu hüküm
lerini mutlak surette tatbikini zarurî görmüş-

I lerdir. 
Öte yandan, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka

nununun 14 ncü maddesi de, terfilerde, yükse
lişlerde kesileceğini söylediği gibi, 14 ncü mad-

I denin (c) fıkrasının hükmü ve 3 ncü fıkrası da 
I aynen şöyledir; «Aylık ve ücret tutarlarında 
I kanunlarla yapılacak artırmalar yükselme sa-
I yılır» der. 
I Dikkat buyurulursa, gerek 154 neü madde, 
I gerekse Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü mad

desi hükümleri mutlak surette kanunî artırma
ların artış, yükselme sayılacağını ifade etmesi 

I bakımından sevkedilen hüküm mevcut kanunla-
I ra uygundur, ilâve edilmesi istenen fıkra ise, 
I bu kanunların hükümlerini tamamiyle ters çe

virecek mahiyettedir. 
Biz bu bakımdan mevcut kanun tatbikatı-

1' nı devam ettirmek istiyoruz. Kaldı ki, böyle bir 
hükmün geçici bir durumda olan yetki tasarı-
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smda da yer .almasını yine uygun .bulmuyoruz, 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURGUT YÜGEL (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, 'önergemi izah etmek için söz istiyo-
ruım. 

BAŞKAN — Saiym Yücel, önerge üzerinde 
müzakere açamıyoruz efendim,. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kabu'l etmeyenler... Önerge reddedil
miştir" efendim. 

Ma'ddeyi okuttuğum şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir efendim. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — 1765 sayılı Üniversite Perso

nel Kanununa göre intibakı yapılan personele, 
söz konusu Kanunun 5 nei maddesi gereğince 
kadroları bu kanuna ekleninoeye kadar, 1974 
malî yılında da aynı Kanunun geçici 5 nci mad
desi hükümlerine göre aylık ödenmeye devam 
olunur. 

Özel kanunlarına göre alınmış bulunan boş 
kadrolara 'bu kanunun yürürlükte kaldığı süre 
içinde yapılacak atamalar igeçerli sayılır. 

Kadroların ibu kanuna eklenmesine kadar, 
özel kanunlarla alınmış kadrolardan intibaklar 
sırasında 'boş bulunanların, 1765 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine göre ilgili makamın isteği 
ve Maliye Balkanlığınm teklifi üzerine 1974 ma
lî yılında da kullanılmasına Bakanlar Kuru
lunca karar verilebilir. 

Ancak 1973 yılı Bütçe Kanununa ekli (L) 
cetvelinde gösterilenler kullanılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1974 malî yılı Genel ve Katma /bütçeleri ka-

nunlaşıncaya' kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren kanun tasarısının 8 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederim: 

«Özel kanunlarına ıgöre alınmış boş kadro
lara 1 . S . 1974 tarihine kadar yapılan atama
lar ile bu kanunun yürürlükte kaldığı süre için
de yapılacak atamalar .geçerli sayılır.» 

Gerekçe: Üniversiteler Personel Kanununa 
göre, üniversite öğretim üye ve yardımcıları
nın kadroları Bütçe Kanununa eklenmediği hal
de, Üniversiteler Personel Kanununun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren bugüne kadar özel 
kanunlarla verilmiş boş kadrolara hizmet gere
ği olarak bâzı yeni atamalar yapılmıştır. Bu 
şekilde yapılan atamaları da, önümüzdeki (3) 
aylık sürede geçerli saymak gerekmektedir. 

Yapılan değişiklikle üumlhuriyet Senatosun
da kaibul edilen metinde sehven çıkarılmış bu
lunan « 1 . 3 . 1974 tarihine kadar yapılan ata
malar ile» ibaresi eklenmiş bulunmaktadır. 

Deniz Baykal 
Maliye Bakanı 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu eifendim,? 

BÜTÇE KARMA KOMİ3SYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKjOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmak
tadır. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Madde 
tadil şekliyle kabul edilmiştir. 

'BAŞKAN — Sayın îmer, tutumumuzla ilgili 
olarak söz istiyorsunuz. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Söz sırasını ve zamanının tâyinini size bırakı
yorum, Sayın Başkanım. Müzakere devam edi
yor... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, bilâhara... 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Bu tutumun devamlı (bir mahiyet arz etmemesi 
gerekirdi. 

BAŞKAN — Saat 19,00'a geldiği gerekçesiy
le İbu konudaki görüşmelerin sonuna kadar Ge
nel Kurul karar almıştır. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Yalnız 'bunu oya sunma hususundaki tutumu
nuz hakkında söz istirham edecektim, görme
miş olduğunuzu zannediyorum. Burada '56 neı 
maddenin ikinci fıkrası; «Zorunlu hallerde, o 
(birleşim için geçerli olmak kaydiyle ve sona er
mek üzere olan işlerin tamamlanması amacıyle..» 
demektedir. 

Şimdi, saat 18,30'da veya 18,55te bir teklif 
bitirilir ve ikinci bir kanun teklifi getirilirse bir 
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üye tarafından, bu yüz maddelik olursa, saat 
19,00'dan beş dakika evvel yerilen »bir takrirle 
Meclisin müzakereleri uzatılabilecek midir? 

Bu uzatma, sona ermek üzere olan işlerin 
(bitirilelbilmesi için yapılacağı, İçtüzük müzake
releri sırasında, maddenin gerek getirilişi, ge
rek müzakeresi (sırasında, gerekse Anayasa Ko
misyonunun bugünkü baslkanının ifade ettiği 
üzere belirlenmiştir. 

Hattâ, dün gece okuyordum, zatıâlinizin iş
t irak ettiği bir oturumda ibu maddenin müza
keresi yapılmış ve zatıâliniz de bu konudaki 
(görüşlere iştirak (buyurmuşsunuz. 

(Bu bakımdan söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın İmer, bu konular, gün
demimizde Ibulunan konular Genel Kurulun ka-
rariyle görüşülme durumundadır ve Genel Ku
rul bu kararı ile bu maddelerin, bu hususların 
görüşülüp bitirilmesi temayülünü izhar etmiş 
bulunımaktadır. Genel Kurul sadece (bu konu
ya münhasır olmak üzere uzatma kararı almış
tır. Bu konuyu tescil ediyorum, teşekkür ede
rim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Bunun tevali etmemesi için Söz takibim var efen
dim, 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başka
nım, bir usulî hatayı belirtmek üzere söz istir
ham ediyorum, müsaade ederseniz. Uygulama
da yanlışlık olmaması bakımından... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edeyim 
(Sayın Ok, Ibilâlhara dikkate alacağım talebini
zi lütfederseniz, şu konuyu 'bitirmek istiyorum. 

9 ncu maddeyi okutuyorum, efendim. 
Madde 9. — Bu kanuna göre yapılacak har

camalar ile tahsil olunacak gelirler 1974 malî 
yılı bütçelerine maledilir. Yapılmış bulunan har
camaların tertipleri 1974 malî yılı Bütçe Kanu
nunda değişmiş ise, bu harcamaların yürürlüğe 
girecek Ibütçelerin hangi tertiplerine taallûk 
«ettiği Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz isteyen 
var mı?... Yok. Maddeyi toylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 9 ncu mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 14 . 1 . 1970 tarihli ve 1211 
sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 50 nci 
maddesine (göre Hazineye açılacak kısa vadeli 
avans miktarı 1973 yılı Genel Bütçe ödenekleri-

I nin (ek ödenekler dâhil) yüzde on fazlası üze
rinden hesaplanır. 

1974 malî yılı Bütçe Kanunu çıkıncaya ka-
I dar gerçek ve tüzel kişilerin Hazineye yatır-
I mak isteyecekleri paralar karşılığında en çok 

bir yıl vadeli Hazine bonaları çıkarmaya ve 
ayrıca çıkarılacak Hazine bonolarını T. C Mer-

I kez Bankası vasıtasıyle gerçek ve tüzel kişile-
I re sattırmaya ve gerektiğinde satınalmaya ve 
I satış şarltlarını tespit etmeye Maliye Bakanı 

yetkilidir. 
Kullanılacak avansın miktarı Maliye Bakan

lığı ile T. O. Merkez Bankasınca müştereken 
tespit olunur. 

BAŞKAN —• 10 ncu madde hakkında Ada
let Partisi Grubu adma Sayın Yılmaz Erigene-

I kon, buyurun efendim. 
I NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Baş

kan, (biraz evvel vukulbulan uygulamanızın ye
rinde olmadığını belirtir mahiyette ve 'bundan 
höyle Meclis çalışmalarımızın daha uygun bir 
hale getirilmesi için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ok. 
NURETTİN OK .(Çankırı) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, 
I Biraz önce yerimden söz istemiş olmama 

rağmen Sayın Başkan tarafından görülemediği 
cihetle ıbir usulsüzlüğün Mecliste cereyan ettiği-

I ne şahit oldum ve bundan böyle önerge veren 
I arkadaşlarımızın haklarının önlenmemesi ve 
I yanlış bir girişimde bulunmaya mani olmak 

amacıyle huzurumuzu işgal ediyorum. 

Sayın Turgut Yücel ve dört arkadaşının im
zasını taşıyan Emekli Sandığı Kanununda ya
pılması gerekli bir uygulama değişikliğini işa
ret edici önerge Genel Kurulda okundu. Onu 
takiben yeni İçtüzüğümüzün 88 nci maddesi uya
rınca Sayın Başkan, Komisyona 'bu önergeye 
katılıp katılmadıklarını sordu. Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı olan arkadaşımız da îçtüzü-

I gün kendisine vermiş olduğu hakka istinaden 
önergeye katılmadığını kısa ıbir çerçeve dahi
linde yüce Meclise arz edeceğini beyan etti. 
Onun üzerine kürsüde lütfettiler, önergeye niçin 
katılmadıklarını kısa beyanlarıyle ifade buyur
dular. 

Bu arada önerge sahibi, imza sahiplerinden 
bir kişi olan Sayın Turgut Yücel arkadaşımız, 

I komisyonun (gerekçeli katılmama kararı karşı-
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smda önergesini kısa bir beyan ile Genel Ku
rulda açıklama (gereğini hissetti ve Başkandan 
söz istedi. Başkan bu gereği yerine(getirmedi ve 
«önerge üzerinde müzakere açmıyoruz» şeklin
de beyanı ile önerge sahibinin izahatına imkân 
•bırakmadı. 

Bu tutum, bu davranış, uygulama, İçtüzüğü
müzün 88 nci maddesine aykırıdır. Müsaade 
ederseniz Yüce Heyeti bu konuda bilgi sahibi 
kılabilmek amacıyle İçtüzüğün buna ilişkin 88 
nci .maddesinin üçüncü paragrafını bir defa oku
yayım : 

«Değişiklik önergeleri önce 'veriliş, sonra ay
kırılık: sırasına göre okunur ve işleme konur. 
Başkan her önerge için komisyona, katılıp ka
tılmadığını sorar. (Bu gerekler yerine .getiril
di.) Komisyonun katılmaması halinde, (ki iSa-
ym Durakoğlu'nun buradaki vâki beyanı katıl
mamayı ifade ediyordu.) önerge sahibi, ister
se beş dakikayı geçmemek üzere açıklama için 
söz alabilir.»* 

Bu İçtüzüğün maddesidir; emredici mahiyet
tedir, îbu şekilde uygulanması gerekir, yapılan1 

uygulama hatalıdır, yanlıştır, düzeltilmesini Sa
yın Başkandan rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSaym Ok. 
Değerli arkadaşlarım, bütçenin görüşülmesi 

usulünü Anayasamızın 94 neü maddesi hükme 
bağlamıştır. Bu hükmü aynen okuyorum : «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclislerin 
genel kurullarında, Bakanlık ve daire bütçele
riyle katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, 
her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sıra
sında açıklarlar; bölümler, ve değişiklik öner
geleri, üzerlerinde ayrıca görüşme yapılmaksı
zın okunur ve oya konur.» denilmektedir. 

Başkanlığınız, önerge üzerinde görüşme ya
pılmayacağı hususunu Anayasanın 'bu amir hük
münden esinlenerek yapmaktadır. Hal böyle 
olunca, değiştirige önergeleri üzerinde görüşme 
yapmamız mümkün değildir; Anayasa, özellikle 
bütçenin görüşülmesi hususunu hükme ibağlamış 
olduğu için. Diğer kanunlardaki tatbikatımız, 
ıSayın Ok'un buyurdukları şekilde olacaktır el
bette. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

NURETİTİN OK (Çankırı) — Sayın Baş
kan, o halde bundan sonraki uygulamalarda, ko-
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misyon adına, yalnızca katılıp katılmadığını 
sorumuz, ayrıca burada onun izahat vermesine 
imkân 'bırakmayınız. Ona imkân bıraktığınız 
takdirde, önerge sahibinin de kısaca önergesi
ni izah etmek hakkı avdet eder. 

(BAŞKAN-— Teşekkür ederim ıSayın Ok. 
Maddeyi daha evvel okuttum;" 10 ncu mad

de üzerinde söz isteyen?.. 
YILMAZ EBGENEKON (İzmir) — Grup 

adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Engenekon, 
grup adına. 

A. P. GRUBU ADINA YIDMAZ ERGENE
KON (İzmir) — ISayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Müzakere etmekte olduğumuz tasarının 10 
ncu maddesinin 1 nei fıkrası, üzerine özenle 
eğilmemizi igerelktiriei bir hükmü ihtiva etmek
tedir. Bu 'hükümle Hazinenin normal ve kısa 
vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere, za
man zaman Merkez Bankasına müracaat ede
rek avans alması ve 'bu almakta olduğu avans
ların miktarını tespit eden Merkez Bankası Ka-
nunuyle Anayasa ve Ibütçe teamülleri bakımın
dan üzerinde ehemmiyetle durmamız icaibeden 
ıbir vaziyet ortaya çıkmaktadır. Çünkü 10 ncu 
maddenin 1 nci fıkrasıyle Merkez Bankası Ka
nununun 50 nci maddesinin vermiş olduğu yet
kiye istinaden, («(Hazinenin cari bütçe yılı öde
nekleri toplamının azamî % 15*ine kadar kul
lanabileceği avans haddi % 10 fazk-sıyle hesap
lanır» denilmekle, fiilen % IG^'a çıkarılmakta
dır. Hazinenin bir nakit ihtiyacında olduğu his
sediliyor ıbu maddenin getirilmesiyle. 

Ancak Komisyonda yapılmış olan müzakere
lerde Hazine Genel Müdürü, Hazinenin bugün 
dahi 8 ilâ 9 milyarlık bir ödemeyi defaten yapa
bilecek /bir durumda olduğunu beyan ederek, 
Hazinenin nakdi fazladır, Hazine kuvvetlidir, 
Hazine şimdiye kadar olduğundan çlok daha 
yüksek (bir ödeme ıgücüne sahiptir, Hazine sı
kıntıda değildir, diye ifade etmişlerdir. 

Yine ıbu maddenin Bütçe Komisyonunda mü
zakeresi sırasında İSayın Bakan, % 15 olan bu 
haddin şimdiye kadar ancak % '9'a ıkadar kul
lanıldığını, ellerinde daha % 6'lik ıbir nispette 
Merkez Bankası avanslarına müracaat imkânı
nın mevcut olduğunu ifade etmişlerdi; fakat 
ıbunlara rağmen demek ki Hazine sıkıntıdadır 
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ki, son ©ünlerde gazete ilânlarında veya haber [ 
ve havadis olarak 'tespit etmiş olduğumuz gibi, j 
Hazine özel kesimden (borç para alma yoluna I 
dahi tevessül etmektedir. Öyle bir şekilde borç 
para alma yoluna tevessül etmektedir ki, ser
maye sahipleri veya'hutta nakit sahibi kişiler 
Hazineye kapalı teklifler yapacaklar; bununla 
istedikleri faiz ımiktarmı ve öngördükleri vade
yi teklif edecekler. Hazinenin -özel kesim serma
yesiyle bu kadar içli dışlı olmasına bir şey de- .1 
meyiz. Olabilir. Hazine özel kesim sermayesine I 
de muhtaç olabilir, bu müminin; ancak Bütçe I 
Komisyonunda da ısrarla hatırlatmaya gayret 
ettik; «•Acaba 2279 sayılı Ödünç Para Verme 
İşleri Kanunuyle yapılması istenilen bu mua
mele teliif edildbilir mi edilemez mi, bizde te- I 
reddütler uyandırıyor» diye ifade ettik. Çünkü I 
/bir kişi eğer ödünç venmek istediği meblâğın I 
faizini kendisi tespit ederse, miktarını kendisi 
tespit ederse, vadesini kendisi tespit ederse bu I 
takdirde bu-kişi bir 'banker muamelesi yapmış I 

olur. Banker muamelesi yapmak, yani ikrazda I 
bulunmak kanun'larımızca özel müsaadelere ta- I 
bi bir keyfiyettir, 22179 sayılı. Kanun bunun için 
(özel müsaade alınmasını öngörmektedir. 'Acaba I 
Hazineye kredi teklifinde bulunacak vatandaş- I 
lai'imızın, 21279 sayılı Kanun karşısındaki du- I 
rumları ne olacaktır; bu da merak konusudur, I 
bu yapılan muamelede bir kanunu ihlâl veya- I 
butta özel kişilerin 'banker muamelesini Hükü
met izni olmaksızın yapmasını Hükümet tara- I 
fından tecviz edilir gibi hir hale düşmemek ge
rekir, 'bunu hatırlatmak isteriz. 

Şimdi 10 ncu maddenin üzerinde durmamız 
gereken 1 nci fıkrasına geçiyorum: : 

ıTabiatıyle Hazine avanslarına az veya çok 
müracaat etmek, heım Hazine ihtiyaçlarına hem I 
de siyasî iktidarların tercihlerine 'bağlıdır. Si
yasî iktidarlar /bazen Merkez Bankası kaynak- I 
larıyle ihtiyaçlarını giderme yolunu tercih ede- I 
bilirler. Bu bir takdir Ve tercih meselesidir, I 
neticelerini göze almak kaydıyle. Ancak böyle I. 
bir tercih eğer varit ise, böyle bir tercihi müm- I 
kün kılacak hukukî şekillerin de usulü içinde I 
getirilmesi icaibeder. Şilindi Komisyonda da ya- I 
pılmış olan müzakerelerde belirdiği gibi, Hazi
neden alınabilecek avansların haddi % 115'ten 
|% ıl6y5'a çıkarak, % 1,5 gibi (bir nispette art
maktadır. Bu artışın ekonomik tesirleri üzerin- | 
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de söylenebilecek çok şey vardır; ama ekono
mik tesirlerine de malî politika bakımından uy
gun olup olmadığını eleştirmeden evvel, acaba 
hukuken bunu yapmak mümkün müdür, değil 
^mildir noktası üzerine parmak basmak gerekir. 
Biraz ısonra müzakere edeceğimiz 11 nci mad
dede de aynı hukukî tereddüdün vaki olduğu 
görülecektir. 

Merkez Bankası Kanununun 50 nci madde
sinin vermiş oduğu bu yeıtki, azamî % 15'e ka
dar Hazinenin avans çekeJbiime yetkili, «% 
16,5':a çıkarılmıyor» sekinde bir ifade ile Büt
çe Komfeyoiniunıda karşılanmıalk istenmiştir. Öy
le ümit eddyoruım iki, burada da aynı müdafaa 
tarzı taikip edilecektir ve denilecektir iki, «Ca
ri bütçe hangisidir? Cari bütçe meydanda de
ğildir ikü, o cari bütçeye göre 'büz % 15'lik had-
dimlizi bulalım, tavanlımızı bulialım. O halde 
biz filktif bir rakama dayanıyoruz, nedir o fâk-
rttif rakam? 1973 Bütçesinin ödenekleri — top-
lamı + mümkündür ki 1974 Bütçesi ondan % 
10 fazla okur işte bu % 10'u aldık.» Halbuki 
% 10'dan da fazla olacağını göreceksiniz. Sa
yın Maliye Baikaını biraz evveli de iaynı ifadeyi 
kullandılar, «% 10'dan daihi faızla ödeneklerin 
(kullanıldığını göreceksiniz» şekliyle. «Şimdi! 
fiktif rakamlarla birtakım ınıispetlerii buluyo
ruz veyahut ta bulmuş olduğumuz birtakım nis
petleri fiktif rakamlara dayıyarafe ikenıdimize 
birtakım yetkiler sağlamak istiyoruz.» İşte bi
zim itiraz ettüğimıiz mokta burası. 

Getürmiş olduğumuz bu üç aylık Geçici Büt
çede dayandığınız rakamlar var. Bakam olma
sa değerli arkadaşlarım bütçe olmaz. Bu üç 
aylık bütçede dayandığınız rakamlar var. Ne
dir bunlar? 1973 Bütçıe yılı rakamları. Bazı ka
lemler için sarf yetkiniz 1/12, bazı kallemler 
için, 1973 yılında öngörülmüş olan ödeneğin 
tamamı şeklinde sarf yetkiniz var. Merkez 
Bankası (avanslarında kullanabileceğiniz had; 
başka bir cari bütçe aramayınız, bu Geçici 
Bütçeyi nereye dayıyorsanız, hangi bütçenin 
rakamlarına bu Geçici Bütçe dayalı ise; sizin 
Merkez Bankasından çekebileceğiniz adamların 
(haddi de o bütçe rakamlarına göre hesaplana
caktır. Bundan daha itabüî bir şey olamaz. Mer
kez Bankası avanslarının Hazinece kullanıla
bilecek miktarını .bulmak için % 10 fazlasiyle 
hesapdanır dediğimiz zaman. Yüce Meclisçe 
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tasvip edilmiş yeni raıkaımılı bir bütçe olmadığı 
açıin büzim sarfına müsaade etıtiğimiz yeni öde
nekler yekûnu tarafımızdan bilinmediği için 
bu % 10 fazla fibtif hesaba Yüce Meclis katıl
mamış demeiktir. Eğer, Yüce Meclis bu % 10 
fazlablklı fiıktif hesaba müsaade efomediyse, ki 
'ettiğine dair bir resmî vesülka bu an için ellimizde 
(yoktur, yeni bütçe 'kabul 'edileme kadar da, ge
nel bütçe kabul edileme kadar da elimizde böy-
flie bir vesika olmayacaktır, o takdirde yapıl
mış oılıan muamele, ıhangi şekilde söylenirse 
söylensin, '% 15'lik tavanın % 16,5'ıa çıkarıl-
ımasmdaın ibarettir. Yani bu ımuamele Merkez 
BanJkası Kanununun 50' ncii maddesinin tadili
dir. 

Acaba Merkez Bamlkası Kanununun 50, nci 
maddesi tadil edilemez mi? Edilebilir. Bu da 
!bir ısiiyasî tercihtir; ama Merkez Bankası Ka
nununum 50 nci maddesini tadlil etmek için 
Bütçe Kanunu kullanılamaz. İşte Bütçe Ka
nununu, Merkez Bankası Kanununun 50 nci 
maddesini tadil etmek maksadıyla kullandığı-
ımız takdirde Anayasaya aykırı bir davranış 
içinde oluruz. Bunun delililerini Anayasa Mah
kemesi kararıyle ve Anayasamızın maddeleriyle 
açılklamıaya gayret edeceğtkn. 

1968 yılında ikaıbul edilen Genel Bütçe Ka
nununda bir 35 nci madde var. Bu 35 nci 
madde Personel Kanununun ımıaJlî hükümleri
nin uygulanmasını erteleyeni madde. Ondan ev
vel bir iki sene daha Bütçe kanunlarına bu ne
vi madde konmuş, itiraz edilmemiş geçmiş, her 
sene yeniden, 'konmuş, yeniden birer sıene er
telenme maddesi şeklinde yeniden konmuş, 1968 
senesi Bütçesinin kabulünden sonra Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi, Bütçe Kanununa 
(bütçe dışı bir hükmün konulamayacağı gerek
çesiyle Anayasa Mahkemesine .müracaat etmiş 
ve bu 35 nci maddenin iptalini talep etmiş. Ana
yasa MahkememliiZ, fevkalâde etraflı bir gerek
çeyle konuyu tetkik etmiş ve- Anayasamızın 
126, 64, 92, 93, 94 ncü maddeleati gereğince büt
çe (kanunlarına bütçe ile ilgili1 hükümler 'dışın
da bir hükmün konulamayacağı kesin hükmüne 
de dayanaralk bu 35 nci maddeyi iptal etmiş
tir. Anayasa Mahkememizin geniş bir şekilde 
ele almış olduğu 'bu gerekçeyi fevkalâde kısa 
ıbdr tarzda özetlemeye gayret edeceğim. 

Anayasa MaMcememMın kanaati şudur ve 
ıkaran, 'tatiaıtiyle bu (kanaate dayanmıştır: 

Bir ihukukî vesika hangi usul içinde yapı
lıyorsa, onun değiştirilmesi ve orta/dan kaldırıl
ması da aynı usul içinde olur. 

1924 Anayasamız, kanunlarında bütçe kanu
nu yapılması için ayrı ayrı usuller derpiş et
miş değildi. Bu sebepledir ki, 1961 yılma ka
dar 1924 Anayasasının cari olduğu süre 
içinde, bütçe kanunlanyle başka kanun
lar hakkındaki hükümlerin tadil edildiği gö-
rüle gelmiştir, başka 'kanunlarda da büt
çe ile ilgili hükümlerin bulunduğu bir 
vakıadır. Falkat 1961 Anayasamız, 64 ncü mad
desinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev
lerini sayarken, «kanun koymak, kaldırmak», 
onun altında «'bütçe kanunlarını kabul etmek, 
kesinihesap kanunlarını kabul etmek» şeklinde 
ifade ederek, kanunlarla bütçe kanunu arasında 
bir farklılık olduğunu 64 ncü maddede ifade 
etmiştir. 

Yine Anayasamız 92 nci maddesinde, kanun
ların yapılış usullerini göstermiştir, müzakere 
usullerini göstermiştir. İlgili komisyonda, Millet 
Meclisinde, Cumhuriyet Senatosunda, gerektiği 
takdirde iki Meclisin meydana getirdiği karma 
bir komisyonda ve yeniden Millet Meclisinde. 
Halbuki t94 ncü maddesinde Bütçe için özel bir 
usul tanzim etmiştir; Karma Komisyonda, Cum
huriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde, şek
liyle. Görülüyor ki, kanunların müzakere ve 
kabul usulüyle Bütçe Kanununun müzakere ve 
kabulü usulü birbirinden çok farklı. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Er-
genekon, lütfen bitirin efendim. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Sa
yın Başkanım eğer müsaade ederseniz bu ge
rekçe 11 nci madde için de aynen varidolacaktır, 
11 nci madde için de. 

BAŞKAN — 11 nci maddede ifade buyurun 
lütfen. 10 dakika ile konuşmalar sınırlanmış 
efendim, zaten biraz da süreniz geçti. 

YILMAZ EIRGCENEKON (Devamla) — Efen
dim, gerekçeyi müsaade ederseniz 11 nci mad
dede arz etmek üzere saygılarımı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Hükümet adına Sayın Maliye Bakanı Bay-

kal, buyurunuz efendim. 
MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An

talya) —•• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Önemli bir maddeyi görüşüyoruz; bu mad
denin bir hukukî şaibe altında geçmesini arzu 
«etmiyoruz, onun için buradaki tartışmaya, mem
nuniyetle her safhasında katılma arzusundayım 
ve sizleri, bizi bu maddeyi şevke teşvik eden 
hukukî durum hakkında aydınlatmayı .görev sa
yıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, mesele şu: 
Geçici bütçenin 10 ncu maddesi var, diyor k i : 
î«il4 ı. 1 . 1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 50 nci 
maddesine göre Hazineye açılacak kısa vadeli 
avans miktarı, 1973 yılı genel bütçe ödenekleri
nin (Ek ödenekler daihil) % 10 fazlası üzerin
den. hesaplanır.» 

İSayın Ergenekon, bunun Merkez Bankası 
Kanununun 50 nci maddesine aykırı olduğu 
f ikrindedir. O madde su : 

«Banka, (Merkez Bankası)., miktarı cari yıl 
ıgenel bütçe ödenekleri toplamının % 15'iiıi geç
memek üzere Hazineye kısa vadeli avans açar.» 

Tekrar ediyorum: 
« miktarı, cari yıl genel bütçe ödenek

leri toplamının....» 
Bayın 'Ergenekon öneriyor ki; 1973 yılı Büt

çe ödenekleri toplamı esas alınsın, bir önceki 
yılın, cari yılın değil, bir önceki yılın ıgenel büt
çe ödenekleri toplamının % 15'ine kadar bu 
yıl da 1974 yılında Hazine Merkez Bankasın
dan 1973 esasına ıgöre kredi alsın. Kanun mü
sait değildir, 1973 yılını esas olarak almaya Mer
kez Bankası Kanunu müsait değildir, cari yıl 
genel bütçe toplamını. Çünkü orada önermekte
dir. 

Nedir cari yıl genel bütçe toplamı? 1973 
Bütçesini esas aldığına göre diyor Sayın Er-
ıgenekon, geçici bütçe 1973 bütçesini esas aldığı
na göre o bütçenin % 10'u olsun, % 151 olsun. 

Bu bütçe, geçici bütçe, 1973 bütçesini esas 
almamıştır, sadece 1973 bütçesini esas almamış
tır, 1974 programını da, esas almıştır. İki aya
ğı var, iki dayanağı var, bunlardan bir tanesini 
(görüp öbürünü görmemezlikten gelmek mümkün 
değildir. Bir yanıyle 1973 bütçesine, öbür ya-
nıytle 1974 Programına bağlıdır. Ve bu dönemde 
yapacağımız harcamalar, hem 1973 bütçesini, 
hem 1974 Proıgramını (dikkate alarak yapılacak
tır ve onun için sadece 1974 bütçesini esas alarak 
bulacağımız rakam, 1974 geçici bütçesi ıgenel 

ödenekler toplamını bize vermeye yetmez, onun 
üzerinde teşekkül edecektir. Niçin üzerinde te
şekkül edecektir? Program, 1973 bütçesinin ön-
ıgördüğü yatırım harcamasının (12 milyar ci
varı) üzerinde bir harcamayı, 18 milyar 300 
milyonluk bir harcamayı Öngördüğü için, dalha 
yüksek bir harcamayı öngördüğü için 1973 har
cama hacminin üzerinde teşekkül edecektir ve 
biz o hacmi göze alarak Merkez Bankası ile 
muamelemizi tespit etmek mecburiyetindeyiz; 
Onun için diyoruz ki, bu 1973 bütçesi ödenekleri 
toplamının en azından % 10 fazlası olacaktır. 
Daha fazlası olabilir; ama bir mesnet telâffuz 
etmek lâzımdır, bütçede onun için % 10 raka
mını teklif ediyoruz. 

Türkiye ilk defa geçici bütçe deneyi içinde 
değildir. Bundan önce geçici bütçeler de yap
tık. Tesadüfen şimdi baktırdım, 1965 yılındaki 
Geçici Bütçede aynı mesele başka bir şekilde 
(halledilmiştir. 8 nci maddesi : 

«Hazine'ye açılacak kısa vadeli avans mik
tarı, 1964 Malî yılı için uygulanan Emitin % 25 
fazlası olarak tespit edilmiştir.» 

Şimdi bunu, demin Sayın Ergeneikon'un 
söylediği ve benim de rahatlıkla katılacağım 
bütçe yoluyle no,rmal bir kanunu tadil etme
nin Anayasa hükmüne aykırı olduğu hakkında 
uzun uzun açıklamalarla irtib atlandırmak im
kânı yoktur. Bu da 1964 yılını esas almamıştır, 
esias almadığı için Anayasaya aykırı değildir 
bu da. Bu da, 1,965 yılının carî ödenek hacmi, 
ıgenel bütçe ödenekleri hacmi konusunda bir da
yanak noktası tesis etmiştir; 1964 + % 25 
demiştir, 65 yılı için bunu öngörüyorum demiş
tir, bu çerçeve içinde olacaktır. 

Kanun mesnedini söylemiş, «cari yıl genel 
bütçesi» diyor. Cari yıl genel bütçesinin ne ol
duğu, bütçe kanununda yapılacak bir kabul 
ile kullanılacak bir ifade ile tespit edilecek. 65 
yılındaki geçici bütçede bunu 64'ün üzerinde, 
% 25 üzerinde diye söylemişler; biz «% 10'un-
da» diye bu yıl söylemişiz. Bunu söyledikten 
sonra Anayasaya aykırılık, Devletin elden git
mesi, hukuk Devleti.. Bunlar sıöz konusu olmaz. 
Kanun bir esas öngörüyor, o esası arıyoruz ve 
'geçici bütçe tasarımızda 1973 yılı bütçe ödenek
leri + % 10 rakamını öneriyoruz; buna da Mer
kez Bankası Kanununun ilgili maddesi imkân 
veriyor. Çünkü «iCari yıl genel bütçe ödenek-
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leri» diyor ve biz de cari yıl bütçe ödenekle
rinin (geçen yıldan en az % 10'u olarak kaibul 
ediyoruz. 

Programın kanunlaşmamış ©İması da bu hu
kukî meselede bir yeni unsur değildir. Program 
bir metindir. Şu anda siz bu karar ile Meclis 
olarak o prolgramm öngördüğü harcamaların 
esas alınmasına imkân verdiğiniz anda mesele 
İbitecektir; iyine Meclis kararlaştırdığı için bite
cektir. Biz «Program, Meclis kararı gibi, ka
nun gibi aynı seviyede geçerli bir başka metin
dir» demek istemiyoruz. Ama bu hesaba girmek 
için böyle olmasına ihtiyaç yok. Bu hesaba gir
mek için Meclisin, programı esas almaya imkân 
vermesi, bunu kendi kararı ile kabul etmesi ye
tecektir. Bunu kabul ederseniz hukukî bir me
sele kalmayacaktır. 

Bir diğer .mesele: Hazinenin kısa vadeli borç
lanması konusundaki o çok tartışılmış uygu
lamanın hukukî mesnedi konusu. 

1973 bütçesinin 38 nci maddesi 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci mad
desinde yazılı ödemeleri zamanında yapalbilmek 
ve tahsilatın göstereceği mevsimlik dalgalanma
ların bıı ödemeleri olumsuz yönde etkilemesini 
önlemek amaçlariyle 1973 malî yılında Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasından yeteri kadar 
kısa vadeli avans almaya, gerçek ve tüzel ki
şilerin Hazineye yatırmak isteyecekleri paralar 
karşılığında en çok bir yıl vadeli Hazine bo
noları çıkarmaya ve ayrıca çıkarılacak Hazine bo
nolarını Merkez Bankası vası'tasıyle de gerçek 
ve tüzel kişilere sattırmaya veya gerektiğinde 
satmalmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

1973 bütçesinde bu uygulamanın hukukî te
meli vardır. Hukuk meselesini bir tarafa bıra
kalım, bu uygulama ne getirmiştir ? 

ÛBiz şimdiye kadar % 10,5 faiz ödeyerek 
Hazineyi borçlandırıyorduk. Gerçe'k ve tüzel 
kişilere borçlandırıyorduk. Uygun gördükleri 
zaman uygun gördükleri miktarda geliyorlardı 
Hazineden bono alıyorlardı, % 10,5 faizle Hazi
ne bunları ödüyordu, bu şekilde borçlanıyordu. 
Şimdi bu yeni uygulama ile ortaya çıkan bir 
fgerçek var. % 10,5'un altında bir faizi bularak 
dışarıdan para temin etmek imkânını elde et
tik. Bu son ilân % 8,5 faiz ile Hazineye borçlan
mak imkânını getirmiştir. Hiçjbir sakınca yarat
madan, bundan önceki uygulama ile Hazineyi 

veya Devleti herhangi Ibir noktada tedirgin 
edebilecek, rahatsız edebilecek bir yeni unsu
run işin içine katılmasına fırsat vermeden, im
kân vermeden bu yeni uygulama ile % 8,5'a 
Hazine para almak imkânını bulmuştur. Eskiden 
aynı parayı % 10,5'a alırdı. Aldığı insan mem
nun değildi, Devlet gücü ile alınırdı gönüllü 
almazdı, biz alırken rahat olmazdık. Şimdi borç 
vermek isteyen geliyor parasını teslim ediyor, 
faizi biz % 10,5'un altında temin edebiliyoruz 
ve böylece borç almak imkânını buluyoruz. 

Nereden çıkıyor bu ihtiyaç? Hazine borç al
mak mecburiyetinde. Hazine borç almak mecbu
riyetinde, bunun için % 10,5 faizi gözden çı
karmış. Vatandaş yatırım yapacak, elinde nakit 
parası var, 3 ay, 4 ay sonra kullanacak. O 3 ay, 
4 ay içinde bu parayı bankaya götürse % 2,5 
faiz alacak, % 3 faiz alacak. Bir başka şekilde 
plase etmek imkânı yok, plase edecek yer arı
yor. Benim ihtiyacım var, onun ihtiyacı var; 
bu ihtiyaç bu formülle buluşturuluyor ve Ha
zine % 10,5'un altında bir faizle borç para al
mak imkânını .buluyor. Bu, Türkiye^de nakit 
piyasasının teşekkülüne yardımcı olabilir. Bu, 
Birleşik Amerika'da, Fransa ve İtalya'da, Avru
pa ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılan 
Jbir mekanizmiadır. İlk denemeyi geçtiğimiz haf
ta tamamladık ve başarı ile tamamladık, % 10,5 
un altında faizi bularak tamamladık. Bundan 
sonra Hazine her hafta bu ilânı devam ettirecek
tir. Spor - Toto oynar gübi vatandaşlar 500 bi
nin çok altındaki miktarda tasarruflarını geti
rip Hazineye yatırmak imkânını bulabilecek
lerdir. Biz bu uygulama ile Hazinenin muhtaç 
olduğu parayı daha düşük faizle almış olacağız. 
Biz bu imkân ile piyasadaki talep hacmini 
kontrol altına almak, onadan bir miktar çek
mek ve konjonktürü yönetmek imkânını elde 
etmiş olacağız ve Hazine de, ekonomi de bu şe
kilde daha modern bir usulle borçlanmak imkâ
nını bulacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan, uzun vadeli borç
lanma yöntemlerini kısa vadeli borçlanma ihti
yacı i^in kullanma yolu idi. Bu yolun çeşitli sa
kıncaları vardır. Ne zaman Hazine kendi önüne 
vatandaşın «karşılığını öde» diye almış olduğu 
istikraz tahvilini getireceğini bilemez. Bu gü
vensizlik, bu emniyetsizlik ortadan kaldırılma
lıdır; buna yardımcı olacaktır. 
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Bıı arada şunu da söyleyeyim; Hazine kesin
likle bu yola girerken bir ihtiyaca cevap vermek 
düşüncesi içinde olmamıştır. Hazinenin şu an
da büyük boraca ihtiyacı yoktur, borca ihtiyacı 
yoktur. Muamelelerimizi rahatlıkla, sene sonu 
olduğu halde, döndürebilecek durumdayız. Böy
le bir borç ihtiyacı ile ilgili değildir. Biz bir de
neme yapıyoruz. Başarılı olup olmayacağını, 
Devlete, Hazineye yararlı olup olmayacağını, 
işleyip işlemeyeceğini görmek istiyoruz; bunun 
için bu yola girdik. Hazinenin böyle bir borç
lanma mecburiyeti altında bulunduğu .dönemde 
bu yola girmenin asıl sakıncaları olabilir. Çün
kü mecbur vaziyettesiniz, size^teklif edilen her 
faizi kabul etmek mecburiyetindesiniz; böyle 
bir mecburiyet altında bu yola girilmiş olsay
dı sakıncalı olurdu .gerçekten. Ben, bu deneme
yi daha önceden plânlayıp yürütmüş olan Ma
liye Bakanlığındaki değerli yönetici arkadaşla
rıma teşekkür ederim. Onlar kendi insiyatifleri 
ile Hazineye yeni bir imkân getirmek için bunu 
düşünmüşlerdir. Bundan bir pay almak imkânı
na salhip değilim ve benden önceki Maliye Ba
kanı arikadaşıma da böyle bir denemeye imkân 
verdiği için teşekür etmek, te'brik etmek isterim. 

Teşekkür ederim, saygılar «sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, madde üzerinde baş

ka konuşmak isteyen üye yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, oku

tuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

'Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasının, 1211 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 
50 nci maddesinin tadili mahiyetinde olduğu ve 
Bütçe kanunlariyle diğer kanunlarda değişik
lik yapılmasının, Anayasanın 126, 64, 92, 93 ve 
94 ncü maddeleri gereğince mümkün olamayaca
ğı gerekçesiyle, söz konusu 1 nci fıkranın me
tinden çıkarıılmasını arz ve teklif ederiz. 

Aydın İzmir 
Nahit iMenteşe Yılmaz Ergenekon 

Gümüşhane Tekirdağ 
Turgut Yüce Halil Başol 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye, katılma
dığını ifade etmektedir. Önergeyi tasviplerini
ze arz ediyorum. Önergeyi ka!bul edenler lütfen 
işaret buyursunlar.. İndirin efendim. Kabul et
meyenler... önerge reddedilmiştir. 

ıMaddeyi okuttuğum şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... İndirin efendim. Ka'buıl etmeyenler... Mad
de kalbul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
ıMadde 11. — Maliye Bakanı, 14 . 1 . 1970 

tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 40 nci maddesi 
gereğince birikmiş bulunan meblâğın yüzde elli
sine kadar olan miktarını, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin Yatırım ve Finansman Programlarına 
göre yapacakları yatırımlarının finansmanı ile 
işletme kredisi ihtiyaçlarını sağlamak amacı 
ile, kurulacak özel fona aktarmaya yetkilidir. 
Devlet Yatırım Bankası nezdinde kurulacak bu 
fonun ikraz ve istikraz şartları Maliye Bakanı 
tarafından tespit olunur. 

özel fon Maliye Bakanlığı tarafından idare 
olunur. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz iste
yen arkadaşım? 

YILMAZ ERGENEKON (İzmir) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ergenekon. 
A. P. GRUBU ADINA YILMAZ ERGENE

KON (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

10 ncu madde ile ilgili olarak arz etmeye 
gayret ettiğim gerekçeyi 11 nci madde için de 
aynen mulhafaza etmek mümkün. 

Müsaadenizle evvelâ bu gerekçeyi ikmal edip, 
bilâhara 11 nci maddenin mânasının ne olduğu
nu ifadeye gayret edeceğim. 

Bütçe kanunlariyle başka kanunlarda de
ğişiklik yapılamayacağı, özellikle Anayasanın 
126 nci maddesinin son fıkrasında bütçe kanun
larına bütçe ile ilgili hüküm dışında başka hü
küm konulamayacağı amir hükmü ve biraz ev
vel arz etmiş olduğum usulî ayrılıklar bütçe 
kanunlarının Cumhurbaşkanları vetosuna tabi 
olmayışı, diğer kanunların tabi oluşu, müzake
re usullerinin, kabul şekillerinin ayrı ayrı oluş
ları nedeni ile Anayasa Mahkememizce mümkün 
görülmemiştir. 
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Anayasa Mahkememizin bu husustaki kararı, 
esas 1969/24, karar 1969/4, karar tarihi 7.1.1969: 

Biraz evvel ifade etmiş olduğum gib'i, Merkez 
Bankası Kanununun 50 nci maddesi şu şekliyle 
tadil edilmiş durumdadır. 10 ncu maddeye rücu 
etmek istemiyorum. 

ıll nci maddede aynı hadise Merkez Banka
sı Kanununun 40 ncı maddesiyle vâki olmakta
dır. Burada merak ediyorum, 10 ncu maddenin 
müzakereleri yapılırken kendilerinin bir cari 
bütçe için dayanak rakam aradıklarını, bu ra
kamı da bir belli oranda artırarak neyi artıra
rak, «1973 bütçesini», hem 1973 bütçesine da
yamak istiyorsunuz, «'bunu mesnet olarak ala
mayız, .alırsak kanuna aykırı hareket etmiş olu
ruz», diyorsunuz. Hem de yine mesnet olarak 
1973 bütçesini alıyorsunuz, ama küp küp ola
rak yüzde 10 artırarak. Bunu da kayıt etmek 
isterim. 

Anciak, .böyle bir gerekçenin 11 nci madde 
müzakeresinde geçerli olması da mümkün de
ğildir. Çünkü 11 nci madde, Merkez Bankası 
Kanununun 40 ncı maddesinin gayet açık bir 
şekilde tadili mahiyetinde. Merkez Bankası 
Kanununun 40 ncı maddesinde, bankaların top
lamış oldukları mevduatların muayyen bir yüz
desini Merkez Bankasına yatıracaklarını ve bu 
yüzdenin zaman zaman yetkili mercilerce tes
pit edileceğinden bahsetmektedir. Merkez Ban
kasına yatırılacak olan hu paralar Merkez Ban
kasında bloke edilir. Prensip budur. Bu paralar 
mevduatın emniyetini sağlar. Özellikle bu mun
zam karşılıklar nislbetini artırarak veya eksil
terek para ve maliye politikasına Hükümette 
etkili olmaya gayret eder. 

Merkez Bankası Kanununun 40 ncı maddesi, 
toplanmış olan bu paraların tek bir istisnada 
ve tek bir gaye ile kullanılmasını mümkün gör
mektedir. Bu da 40 ncı maddesinin 1 fıkrasında 
belirtildiği gibi, sadece ziraî kredilerde kulla
nılması maksadıyle Ziraat Bankası aracılığıyle 
Yüksek Plânlama Kurulunun tespiti, Ba'kanlar 
Kurulunun karariyle ve bu mevduat munzam 
karşılıklarının azamî yüzde 20 ne kadar bir 
kullanma yetkisi verilmiştir. 

Şimdi Sayın Bakan, 1 nci madde ve genel 
görüşmeler sırasında 40 ncı .maddede yüzde 20 
nin üstünde kullanmamızı engelleyen bir hü
küm yok ki, yüzde 20'si için ziraî kredileri, 

«- kullanabilirisiniz» demiyor - ziraî kredileri 
yine kullanacak, ama bunun usulü, kullanmamı
za engel bir hüküm yok ki, bunu Anayasaya 
aykırı veyaihutta kanunun bu maddesini tadil 
eder nitelikte görüyorlar diye bir beyanda bu
lundular. Değerli arkadaşlarım, ben yeniden 
tekrarlamak istenim. 

Bir noktayı iyi tespit edelim, Anayasanın 
6 ncı maddesinin ne mâna ifade ettiğinde ya
nılmamız mümkün değil. Anayasanın 6 ncı mad
desi kanunların yetki vermediği, ama yasak et
mediği her hususta icra yetkilidir, dememek
tedir. Anayasanın 6 ncı maddesi icra ancak ka
nunların kendisine vermiş olduğu yetkiyi kulla
nabilir demektedir. O halde kanunun zikret
mediği bir yetkiyi kanun engel olmuyor diye; 
kullanmak mümkün değildir. Eğer Merkez 
Bankası Kanununun 40 ncı maddesinin böyle 
bir muhteva kazanması isteniyorsa, bu takdirde 
40 ncı maddesi tadil edilir. Bu tadilin usulü de, 
kanunun tadili şeklinde olur. Ama Bütçe Ka
nunu içinde bunun yer alması mümkün değil
dir. 

Bu hususu özellikle hatırlatmak isterim. 
'Getirilmiş olan 1.1 nei madde ile 'Merkez Ban
kası Kanununun 40 ncı maddesi nispet bakımın
dan yüzde 20'den, yüzde 5'0'ye, batta yüzde 20'de 
kullanacakları beyan edildiğine göre, yüzde 70'e 
"çıkarılmakta ve tadil edilmektedir, bu bir. 

İki, kullanış maksadı bakımından sadece zi
raî krediler için kullanılabilmesi mümkün iken, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırım ve işlet
me ihtiyaçları için kullanılması öngörülerek, yi
ne bir ikinci defa tadil edilmektedir. 

Aracı kuruluş olarak sadece Ziraat Bankası 
gösterildiği halde, Devlet Yatırım Bankası gös
terilerek bir üçüncü defa yine tadil edilmekte
dir. 

Getirilmiş otlan bu hükümler Merkez Ban
kası Kanununun 40 ncı maddesinin tadilinden 
başka hiçbir mânası yoktur. Bunun başka tür
lü nasıl ifade edilebileceğini, nasıl müdafaa 
edilebileceğini doğrusu merak ederim. 

(Bir de bu yapılmak istenilen ameliyenin 
mânası nedir? Buna girmek, değinmek icabeder. 
Bunun acaba neticesi ne olabilir, etkisi ne olabi
lir? Demin arz etmiş olduğum gibi, bu bloke 
paraları Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yatırım 
ve işletme ihtiyaçları için kullanmakla yeni 
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bir kredi tahsisi imkânı getirmekteyiz. Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine yeni bir kaynak imkânı 
[getirmek istemekteyiz. Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin nasıl finanse edileceği, kendi öz kay
nakları, bütçe transferleri, dış krediler, Devlet 
Yatırım Bankası kredileri şeklinde kredi kay
nakları esasen gösterilmiştir. Ama bunun ya
nında bloke olarak kalması icabeden birtakım 
kaynakların para piyasasını ayarlamak için iyi 
bir manivela olarak nispetleri artırılarak, eksil
tilerek kullanılabilecek birtakım kaynakları ka
munun finansmanına tahsis edilmesi, mühim 
miktarda tahsis edilmesi ki, bunun takribi ra
kamı bu an için 7 milyar lira civarındadır, 7 
milyar lira civarında bir paranın, bir kredi hac
minin, bir kredi imkânının yeniden piyasaya 
zerkedilmesi, tabiatiyle bunun enflâsyonit bas
kısı ve tesirinin ne olacağı malûm. Üstelik bu
nu özelden alıp kamuya intikal ettirmek şekliy
le kredi tahsislerinde, kredi kullanma imkânla
rında yeni bir fiilî şekil meydana getirmekte-
tedir. Bu, bizim yatırımların plân dengelerine 
igöre, yıllık dağılımlarına etki edecek bir husus
tur. Öyle zannederiz ki, bu, plânın yatırımlar 
bakımından özel - kamu ayırımına bir yeni ağır
lık (getirecektir, kamu lehine. Bu da ayrı bir hu
sustur. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin birtakım fi
nansman ihtiyaçlarında oldu, işletmelerinde bazı 
güçlükler oldu, malûm. Fakat bunun çaresi, baş
ka yatırım kaynaklarının daha verimli kullanıl
ması mümkün kaynakları alıp kendilerine tah
sis etmek değil, bu teşebbüsleri daha verimli 
ihale getirecek organizasyon tedbirlerini almak
tır. Bu teşebbüslerin devletin elinde kalmaması 
gerekenleri fuzulî yere devlet bürokrasisine 
boğmamanın çaresini aramak gerekir. Yoksa 
bunlara daha verimli kullanılacak kaynakları 
tahsis etmek değildir. 

(Esasen yapılması düşünülen zamların mü
him bir kısmının gerekçesi olarak Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin zararlarını karşılamak, 
yani maliyet altında satışlarını önlemek olarak 
(gösterilmektedir. Şayet Kamu İktisadî Teşeb
büsleri zarar ediyorsa, bunun ilânihaye kendi 
maliyetlerinin erişebildiği noktalarda bir satış 
fiyatı tespit ederek karşılamak mümkün değil
dir. Bir başka tedbir bulmak ieabeder, bunun 
için. Nitekim, zamlar konusu burada söz konu-

26 . 2 . 1974 O : 1 

su edilince, münakaşa edilirken, bundan evvelki 
Hükümetin zammı hazırladı, hattâ taslak hali
ne getirdiğinden bahsedilmiştir. İmzalanmayan 
bir taslafc, bir düşünce. Ama ben muhterem ar
kadaşlarıma böyle bir taslak ve tasavvur de
ğil, önceki Hükümetin bir toplantısı sonunda 
yapmış olduğu resmî açıklamadan bir pasajı 
okuma'k isterim. 19 . 1 . 1974 tarihinde Başba
kanlık Basın Yayın Merkezinin bir yayınından 
alıyorum. Bu yayın, aynı tarihte yapılmış olan 
Bakamlar Kurulu toplantısı sonunda Hükümet 
Sözcüsü Sayın İsmail Hakkı Tekinel'in beyan
ları «Evvelâ şu hususa işaret etmek isteriz ki, 
biz Hükümet Programında zaruret olmadıkça 
devletin ürettiği mallara zam yapmayacağımızı 
belirttik. Bugünkü .görüşümüz de aynıdır. 

Bütün dünyada ve memleketimizde aşırı fi
yat artışlariyle mücadele edilirken mümkün ol
duğu ahvalde bir miktar bütçe fedakârlığını 
icabettirse bile temel mallara zam yapılmasını 
doğru görmüyoruz.» İş/te sizden önceki Hükü
metin kararı da bu, resmî beyanı da bu. 

Değerli arkadaşlarım, tabiatiyle İktisadî Dev
let Teşekküllerinin zararlı çalışmasını hiç biri
miz temenni etmeyiz. Onlara sıhhatli finansman 
kaynakları bulmak gerekir. Sıhhatli finansman 
kaynakları emisyon yoluna veya bloke kalması 
icabeden, para politikası bakımından yeniden 
piyasaya zerkedilmesi mahzurlu bulunan bir
takım kaynaklara müracaat ederek ve bilhassa 
yatırım tahsislerimizi plânın arzu ettiği istikâ
metlerden saptırıcı bir gaye ile birtakım tah
sisler yaparak İktisadî Devlet Teşekküllerini 
sıhhatli bir bünyeye kavuşturmamız mümkün 
değildir. 

Bu itibarla 11 nci maddenin, 10 neu madde 
vesilesiyle de biraz evvel arz etmiş olduğum 
Anayasaya uygun olmayan durumu da dikkate 
alınarak, ki Bütçe Kanununun bir maddesiyle 
Merkez Bankası Kanununun 40 neı maddesi 
demin ifade etmiş olduğum ıgibi, dört noktada 
değiştirilmektedir. Anayasaya . uygun bir usul 
değildir, doğru bir usul değildir, siyasî tercihi
niz bunu bu şekilde tanzim etmek ise, bunu 
kendi usulleri içinde yapmak ieabeder. Bu hu
susu da dikkate alara'k, ekonomik sakıncalarını 
dikkate alarak bu maddenin metinden çıkarıl
masını teklif etmiş bulunuyoruz. Tasviplerinize 
arz edilecektir. 

ISaygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erge» 
nekon. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum, 64 
neü maddeye göre. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz mü istiyor
sunuz? 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An

talya) — Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; 

Geçici bütçe tasarısının 11 nci maddesinde 
ımevduat ımunzam karşılıklarının kullanılışına 
•ilişkin olarak getirilmiş olan ihükımü, Sayın 
Ergenekon Anayasaya aykırı buluyor. Zanne
diyorum ihtilâf şu noktada toplanıyor : 

Bu maddede : «Bankaya yatırılan munzam 
Ikarşıılıklarm % 20'si bankaca tespit, Yüksek 
Planlatma Kurulunca uygun mütalâa ve Ba
kanlar Kurulunca tasvibedelicek esaslar daire
sinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banlkası 
ziraî finansmanlarına taıhısis edilir.» deniyor. 
İhtilâf, bu-hükmün, yorumlamış biçiminden çı
kıyor. 

Sayın Ergenekon, bunun, (bu ımevduat mun
zam karşılıklarının yegâne münhasıran (kulla
nılış biçimi olduğu kanaatindedir. Bu bakım
dan bütçe tasarısıyle Merkez Bankası Kanu
nunun bu ımaddesinin değiştirilımiş olacağını, 
bunum da Anayasa Mahkeımelsinin görüşüne 
aykırı düşeceğini ifade etmektedir. 

Biz, ziraî krediler hakkında ımevduat mun
zam karşılıklarının kullanılmasına ilişkin ola
rak getirilmiş olan hükmü, tahdidi, imhisarî 
bir hüküm, olarak görmek için bir seibep bu
lamıyoruz. 

Bu ziraî kredinin mahiyeti konuşumda, zi
raî kredinin geri dönmesi konusunda buluna
cak, akla gelecek çeşitli şüpheleri dikkate 
alarak kanunun vazıının, bankalardan almış 
olduğu (karşılığı sağlam bir şekilde işlettirme 
görevini Merkez Bankasına yükleyebilmek 
için getirmiş olduğu bir hüküm olara(k da 
değerlendimileibilir. 

Ziraî kredilerin geri dönımesi ihtimali, di
ğer krediler kadar yüksıelk değildir, riski daha 
yüksek kredilerdir. Bunu dikkate alarak ka
nun vazıı, mevduat munzamı (karşılıklarının 

ziraî krediye tahsis edilecek kısmını bu usule 
bağlamıştır ve »miktar bakımlından da tahdit 
etmiştir düşüncesi de, zannediyorum öne sü
rülebilir. Bu düşüncenin öne sürülmesi halin
de, söz konusu olan Merkez Banlkası Kanu
numda getirilmiş olan hükmün tahdit edici, 
sınırlayıcı, bir hüküm olmadığı, bunun dışın
da kullanma imkânlarını da verdiği kabul 
edilebilir. Bu da yine Anayasanın 6 ncı mad
desini akla getirecek bir 'biçimde kullanılma
yacaktır; sizıin vereceğiniz bir (karar ile, 
Bütçe Kanunu ile, Bütçe Kanununun açacağı 
yol ile, vereceği yetki ile kullanılacaktır. O 
bakımdan bu madde ile ilgili olarak Hükü
met - Meclis tartışmasını açmanın uygum ol
mayacağını düşünüyorum. 

Bir kanun çıkarıyoruz; Bütçe Kanunu çı
karıyoruz; eğer bu Bütçe Kanununda bu me
kanizmanın, bu şekilde işletilmesine imkân ve
rirseniz; bunu yaparken orta vadeli kredi 
Merkez Bankası Kanunu nakzetmemiş onu or
tadan kaldırmamış durumda kalabilir isek, zan
nediyorum bu mekanizmayı işletmek imkâ nını bu
luruz ve bizim anlayışımıza göre, Bütçe Kanu
nunda getirilecek hüküm, Merkez Bankasının 
öngördüğü mükellefiyetler ile çelişen bir hü
küm değildir. Şunları öngörmüştür Merkez 
Bankasının ilgili Kanunu : 

1. Mevduat (munzam karşılıkları alınacak; 
'miktarı şu mekanizma ile tespit edilecek... 
Aynen öyle oluyor. Bunun içinde ancak % 20' 
ye kadar 'olanı Ziraî krediye tahsis iedilecek. 
O da oluyor, omda da ihtilâfımız yok. Geride 
kalan kısım için kullanılamaz anlamında bir 
hüküm yoktur. Siz Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olarak bu yetkiyi verirseniz; Ibu kanuna da
yanarak onun kullanılması da mümkün hale ge
lecektir. Nasıl Merkez Bankası Kanunu o mev
duatın % 20'sinin kullanılmasını mümkün iha
le getirmiş iıse, Bütçe Kanunu ile de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi aynı yetkiyi tanıyacak
tır. Bu 'balkımdan hukukî ıbir ihtilâf olmayabi
lir diye düşünüyorum. 

Ayrıca şunları da dikkatinize sunmak iste
rim: (başlangıçta da ifade etmiştim.) Bu, bi
zim önerdiğimiz ,bir mekanizma değildir; (bizim 
dışımızda düşünülmüştür, önerilmiştir. Meclise 
takdim edilmiş olan 1974 yılı Bütçe tasarısı 66 
mcı maddesinde aynı (mekanizmayı .teklif etmiş-
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tir. Bu mekanizmanın teklif edilmiş olmalsı, sa
yın Ergenelkon'un, kamtu özel 'dengesini değiş
tirmek, Anayasanın öngördüğü çerçeveyi aş-
ımak, planın dengesini değiştirmek gibi amac
ılar ile İra mekanizma arasında irtibat kurma'sT-
na bir imkâın 'bulunmadığını da açıkça ortaya 
koyar. Çünkü, deimin de söylediğim gibi bu 
bütçe kanununu teklif «derken bizden önceki 
Hükümet 'bu (mekanizmayı da içinde bulundur
muştur. O bakımdan zannediyoruım sayın Er-
ıgenekon'un, bu konuda tartışmak üzere' bieni 
ımuîhatap olarak alması ylerine, fkendi partisi 
içindö /büyük (bir kısmı bulunan eski kabine 
üyeleri ile Ibu meseleyi uzun ulzun tartışması 
ve bir görüş ibirliğine varması 'gerekecektir. 
Ayrıca o tahlili esas olarak aldığımızdan şuraya 
»geliyor, bağlanıyor: 

'Merkez Bankasında toplanmış olan mievdu-
at ımuınzam karşılıkları 'ziraî kredi dışında kul-
lanılalbilir mi, kullanıllmaz imi? Nasıl Kullanı
lır? Biz bir bütçe ile kullanmaya çalışıyoruz. 
Anayalsaya aykırıdır diyor Erlgenekon. 

Şimdi, bir kararname ile bunun, teşvik ka-
nuınunundan istifadesi (kararlaştırılmış olan 
yatırımlara, 'girişimlere orta vadeli kredi 
olarak verilmesine imkân sağlayan -kararna
meyi Sayın Ergenekon'un dikkatine sunuyo
rum. Bu kararnamenin altında Sayın Ta-
lû'ııun imzası vaudır, Saym Nizaımettin Erk-
meın'in, Sayın Kelmal Satır'ın, Sayın Isımail 
Hakkı Tefcinel'in, Sayın Öztrak'ın, Sayın Mmm-
cuoğlu'nun, Sayın Sancar'ın, Sayın Öztekin'in, 
Sayın Baylülken'in, Sayın .Müftüoğlu'nun, 
Sayın Dengiz'in, Sayın Ok'un, Sayın1 Tür-
kePin, Sayın Tanıır'ın, Sayın Çelikbaiş'm, Sa
yın Tuna'nın, Sayın Özbek'in, Sayın Erdem'in, 
Sayın Bayar'ıın, Sayın Demir'in, Sayın Kı-
ırımlunm, Sayın Oktay'ın, Sayın Kürümoğ-
lu'nun, Sayın Binigöl'ün ve Sayın Co'şkun'un 
imzası vardır. Yani Ibütün Ibu arkadaşlarımız, 
Ibir ıbütçıe kanunu ile değil, kanun seviyesinde, 
kanun 'geçerliliğinde bir ıhülküm ile değil, bir 
kararname fite Merkez Bamkasıındaki mevduat 
mmıızam karşılıklarının bir kısmının kullanı-
la'bileeeğini öngörmüşlerdir, kullanmak için 
kararname çıkarmışlardır ve kullandırmışlar -
dır. Biz isimdi, bütçe ile (bize bu yetkiyi verin 
diyoruz; bu şekilde kullanalım diyoruz . 
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Değerli arkadaşlarım, diğer ıbir .mesele 
daha var. Buna dokunmak istemezdim; ama 
Sayın Ergen ekon giderayak işaret ettiği için 
!ben de temas edeceğim. Geçmiş kabinenin ba
kanlarından Sayın İsmail Hakkı Tekine!, 
Hükümetin zamları yapmama kararında oldu
ğunu ifade etmiş. Açıkça her şeyi koyalım arka
daşlar, sliz yaptınız, biz yaptınız o kadar önenıilii 
.bir nokta değil. Yapılması gerekiyor, siz de ol
sanız yapacaktınız, biz olduk biz yapıyoruz. 
önemli olan yapılmasıdır, en iyi şekilde yapıl
masıdır; hiç ıbir ihtilâfa yol açmadan, irmemle-
Ikelte 'en çok yarayacak biçimde yapılıp, yürütül
mesidir. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. «Biz ya-
pilmasmı liıstiiyorduk:» iddiallanyle buna bir kat
kı yapalbileeeğiniai zannetmiyorum. 

Durumu tespit letmelk için ifade etmek miec-
(buriyetıkııdeyiim. (Sayın Ergemefcon ortaya attı
ğı için). Geçmiş hükümet Demtir - Çelıük için 
2 milyar lira Sümıerbank için 500 milyon lira, 
çimento için 600 milyon lira, şeker için 750 'mil
yon lira istihlâk vergisi tecili yoluyle olmak 
üzere 3 850 000 000 liralık ek kaynak yarata
cak hiçimde bu mallılara zam yapılmasını öngör
müştür ve Finansman Kanununu buna göre 
çıkarmıştır. Yine bu ıgeçmiş hükümet 2 650 000 000 
liralık bir vergi artışı öngörülmüştür. Sayın Te-
kinel'den bahsediyor, burada sayın Tekine!'in de 
imzası var. Sayın Talû'nun, sayın Erkmen'ıin, 
saym Saıtır'm, sayın TekineH'in, saym öıztrak' 
in, sayın Mumcuıoğlu'nun, sayın Sancar'ın, 
sayın Öztekin'in, ısayın Bayülken'in, sayın 
Müftüoğlu'nun, sayın Denıgiz'in, sayın Ok'un, 
sayın Türkel'in, sayın Tanır'm, saym Çelikbaş' 
m, sayın Tuna'nın, sayın Özbek'in, sayın Erdem' 
lin, ısayın Bayar'ın, sayın DemirUn, sayın Kırıım-
lı'nnn, sayın Oktay'ın, sayın Kürümoğlu'nun, 
sayın Bingöl'ün ve sayın Coşkundun imzası var. 
Bu imzalar, demlin söylediğim zamları öngören 
finansman programını IkaJbul .etmek için atılmış
tır. (ıC.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli larkadaşlarım, tekrar aynı noktaya 
geliyorum. Mesele; kilm yaptı, niçin yaptı, na
sıl yaptı meselesi değildir. Yapilmaısı gereki
yor mu, gerekmiyor mu? Bunu yap manın bir 
siyasî sorumluluğu varsa, biz o sıorumkıluğunu 
ıda sırtımıza alarak bu kararları alıyoruz. 
(C. H . P. Sıralarından alikışlar) 
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Çünkü inanıyoruz iki, bu kararları almama
nın sorumluluğu daha büyüktür, bu kararları 
almama yoluyle Türlk ekonomisine, Türk hal
kına hizmet etmeyiz. Türk halkına, Türk eko
nomisine hizmet etmek İçin bu kararları almak 
gerekir. Alırken her türlü sakıncayı Önleyecek 
tedbirleri de almak gerekir. Onu da yaptık. 
İlk defa olarak çok geniş bir şekilde zam ka
rarlarının spekülatif faaliyetlere başvurmak is
teyen insanları engelleyecek biçimde yürütül-
anesıini sağlamak ilgin yeni Mrtakum tertipler 
aldıik; 'bütün Türkiye'de bu saibahtan beri ben
zin istasyonları, stokları bakımından fcontrola 
tabi tutulmuştur. Şeker için durum aynıdır. 
İlk defa olarak alınacak beyannameler kontro-
la tabi tutulacaktır. Bu iki kontrola 800Mİ aş
kın inceleme elemanı ve 1 !0O01i aşkın vergi me
muru katılmaktadır. Bunların dışında özelik
le, demir - çelik ve çimento için 50'ye yakın 
merkezde incelemelere girişilmiştir. Bn kont
rola binden fazla inceleme elemanı katılmıştur. 
Bugüne kadar bu ölçüde geniş bir kontrole gi-
ıiişilmemiştir, kısmî envanter ve incelemeler 
yapılmamıştır. Bütün bu inceleme olanakları, 
spekülatif faaliyetleri engellemek .amacına yön
lendirilmiş durumdadır. 

Kabul ediyorum; bu uygulama ne kadar et
kili şekilde yürütülürce yürütülsün, artık öyle 
biir noktadayız ki, bu zamların spekülatif bazı 
kazançlara .mani olması imkana tamamen kal
mamıştır, tamamen madi olma imkânı mevcut 
değildir. Bu, aylardanlberi, ilk gerektiği andan 
beri zam kararını almakta tereddüt eden blir 
politika ile de ilgilidir, zannediyorum. 

Teşekkür ededim, saygılar sunarım. ( C H P . 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Madde hakkında başka söz isteyen? 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 

Madde hakkında «söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz 'efendim. 
MUSTAFA KUBİLAY İMBR (Konya) — 

64 ncü madde, 1 nei maddenin diğer işlere tak-
dimen görüşülmesini âmindir. Bunun içtin söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Konuyu tamamlayayım, size 
söz vereceğim iSaym îmıer. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
64 ncü maddeye göre söz rica ediyorum Sayın 
Başkan. , 

BAŞKAN — 64'e göre söz istiyorsunuz. Af
federsiniz., 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Bayın Başkan, muhterem milletvekilleri: 

iSaym Maliye Bakanı arkadaşımız ve Ada
let Partisi Grubu adına konuşan Ergenefcon 
arkadaşımız; benim, Hükümette 'bulunduğum 
sırada, Bakanlar Kurulu âdına yapmış ol
duğum açıklamadan bazı pasajları dile getir
mek suretiyle, kendi açılarından durumu izah 
yoluna gitmişlerdir. 

Bu konunun açıklığa kavuşmasında fay
da vardır. Türk ekonomisi için belli belgelerin 
yanlış yorumlanmasında mahzur mütalâa et
tiğim için, o tarihte Bakanlar Kurulunun itti-
falken aldığı bir karan, Balkanlar Kurulu adı
na açıklamıştım. İlerde bir belge niteliğini ta
şıyacağı muhakkak olan bu beyanatımı zabıt
lara geçirmek istiyorum. 

«23 Ekim 1973 tarihinde, istifası Cumlıur-
'bagkaniimızca kabul edilmiş 'bulunan Hüküme
timizin, o tarihten beri almakta olduğu ka
rarlar hakkında, son zamanlarda bazı siyasî 
parti ilgilileriyle bazı yazarların serd etmekte 
olduğu mütalâalar karşısında bir açıklama ya
pılmasına zaruret duyulmuştur. 

Evvelâ, şu hususa işaret etmek isteriz k i ; 
Hükümetimizin işbaşında kalıp kalmaması, ken
di elinde olan bir husus değildir. Seçimlerden 
sonraki dönemde işbaşında kalışımızın 'tek se
bebi, yeni Hükümet kuruluncaya kadar (Yasalar 
icabı) vazifeden ayrılmak imkânına sahip ol-
mayışımi'zdandır. Ancak, daha evvetl çeşitli ve
silelerle belirttiğimiz üzere; hangi şartlar al
tında olursa olsun, vazifede kaldığıımız müd
detçe, bu müddet ister birkaç ay, ister birkaç 
gün olsun, o vazifenin icaplarını yerine getir
mek ve memleket menfaatleri istikâmetinde 
gerekli olan tedbirleri a'mak, Hükümetimizin 
görev anlayışının bir gereğidir. 

İstifa ettiğimiz tarihten bu yana, bu anla4-
yış içinde, her saıhada gerekli her karar alın
mıştır. Vazifede kalmak mecburiyetinıde ola
cağımız süre içinde de lüzumlu her karar alı
nacaktır. Hükümetimizce alınmış olan ve «Ace
le» olarak sıfatlandıırılan karardan, son de^ 
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fa Devlet meımurlamyle. ilgili olarak alımış ol
duğumuz karanlar kastediiliyorsa; takdir «dite
ceğini ümilt ederiz ki, bu nevi 'kararlar 'bir iki 
gün içinde hazırlanıp, sonuçlandırılması ımüm-
kün lolabilecek kararlardan mahdut değildir. 

Hükümette ıgeldiğimiz günden beri; sabit ge
lirli vatandaşlarrmıizm, bu arada memur ve 
«ımieklilertin lehine gerekli tedbirleri, Ibelllkli de 
hiçbir Hükümetin bu kadar kısa (bir zaman için
de tahakkuk ettiremeyeceği ölçüde devamlı 
olarak aldık. Bakanlar Kurulunun son 'aldığı 
karar da ; çalışmalaramızın kısım, kısım yürür
lüğe koyduğumuz 'bir parçasını tenkil etmek
tedir. 

Diğer taraftan); son zamanlarda bir yandan 
Hükümetçe alınmış olan, nispeten (basit nite
likteki bazı kararlar dahi şiddeitılıe tenıMt edi
lirken ; öte yandan ekonomi üzerinde büyük .et-
•İkiler yapacak 'mahiyette 'bulunan bir kısım 
zam kararlarının derhal alınması istenmekte
dir. Buna mıisail olaralk ta petrol ve müştakla
rı, iSümerbank mamullleııi ve şeker gibi mad
deler gösterilmektedir. 

Evvelâ şu hususa işaret etmek isteriz k i ; 
biz Hükümet Programımızda, «Zaruret olma
dıkça Devletin ürettiği mallara zam yapılma
yacağına» 'belirtmiştik. Bugünkü görüşümüz de 
aynıdır. Bütün dünyada ve memleketimizde, 
aşın fiyat artışlarıyle mücadele edilirken, 
mümkün olduğu ahvalde bir miktar bütçe fer 
dakârlığmı icabetbirse (bile, temel mallarla zam 
yapılmasını doğru »görmüyoruz. Kaldı 'ki, Hü
kümetimiz pancar fiyatlarına zam yaparken, 
vergiden fedakârlık yapmak suretiyle halkın 
anaguda maddelerinden biri olan şeker fiyat-
dannıı artırmayacağını beyan etmişti. Bu ba
kımdan, Hükümetimiz için şeker fiyatlarının 
artırılması sö'z konusu değildir. 

ıSümerlbank mamullerine gelince; hu mev
zu büyük ölçüde yeni pamuk fiyatlariyıHe ilgi
lidir. Pamuk taban fiyatlarının artırılmasını 
takiben ve daha bu fiyatlar mamullerine inti
kâl 'etmemişken, «Pamuklu fiyatlarını hemen 
artırdılar» diye özel sektör müesseseleri ten
kit edilirken, Hükümetimize aynı yolun gÖs-
teriilımesi dikkat çekicidir. Kaldı ki, lüks sayı
lan ve münhasıran ihraçedilten mahdut bâzı Sü-
merbanlk mamullerine seçimlerden önce yapr-
lan zamlar sdb'dbıiyile Hükümetimizi tenkit 

edenlerin; bu kere fakir halikın İhtiyacı olan 
maddelere derhal zam yapmadığımız için bizi 
yinie tenkit 'etmeleri de, zannederiz ki üzerin
de durulacak bir husustur...» 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, müddetiniz 5 
dakika idi. Bitirmek üzere.. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
Efendim, ibu bir belge niteliğindedir 'Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN —• Müddetiniz bitmek üzeredir 
•efendim..Lütfeder bitirirseniz uygun olur .efen
dim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
İlâve edecek bir kısım kalmıştır. Müsaade eder
seniz, tartışmalara son verilmesini temin sa
dedinde 'bu belgenin Meclis zabıtlarında bu
lunmasında zaruret görüyoruz. 

«Petrol mevzuuna gelince; dünya hampetrol 
fiyatlarını artmış olmasına rağmen, bugüne ka
dar iç fiyatlarda bir ayarlama 'yapılmamıştır. 
Ek'O'nıomjinin tümü ve sosyal hayatımız üzerin
de geniş ölçüde tesiri olan .bu maddelere şim
diye kadar zam yapılmamış lolnıasımın iki se
bebi vardır: 

Bunlardan birincisi; zuhur eden farkların 
karşılanmasında «Akaryakıt istikrar fonu» 
mekanizmasının mevcut oluşudur. 

İkincisi, yeni dünya fiyatlarımın kesin se
viyesine sarahaten kavuşup, tam olarak mey
dana çıkmamış bulunmasıdır. 

Fiyatların bu kadar değişik .olduğu devre
de, ekonomimiz ve sosyal hayatımızla Ibüyük 
ilişkimiz ıolan bu maddelerin fiyatlarının ace
le tespit edilmesine tevessül olunması; 'mem
leketi ilerde telâfisi .gayrimümlkün bir kısım 
zorluklara sevfcedebilirdi. Ayrıca, fiyatlarda ya
pılacak değişikliğin, tüm ekonomimiz ve sosyal 
hayatımız üzerindeki tesirleri iyice hesabıedil-
meden bir ayarlama yapılması' da mümkün de
ğildir. 

Petrol fiyatları, hükümetlerin takiibedeeek-
ileri ekonomik, malî ve sosyal politikaları ile 
çok yakından ilgilidir. Bir Hükümet, fiyat ha
reketleri ve siosyai yaşantımız bakımından bir 
miktar bütçe fedakârlığı ile mahdut bir zam
mın daha doğru olacağını düşünebilirken, baş
ka bir Hükümet bu vesile ille bütçeye (gelir 'te
minimi de derpiş 'edebilir. 

Diğer taraftan bir Hükümet, motorin ve 
gaza hiçbir ziam yapmadan, zammın tamamını 
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benzine intikal ettirmeyi doğru görürken; di
ğer ıbir Hükümet bu maddelere dış fiyatların 
aynen inikasını doğru görebilir.:» 

BAŞKAN — Sayın Tekime!, lütfen bitiri
niz efendim, lütfen.. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
«Önümüzdeki birkaç gün içinde kurulması bek
lenen yeni Koalisyon Hükümetinin takulbedecıe-
ği ekonomik, malî ve sosyal politika henüz biz
ce belli değildir. Bunları ifade <etm<eikten mak-
sadumız, petrioll fiyatlarının ayarlanmasının, 
otomatik işleyen bir nielkanizma ^olmadığını 
göstermekten ibarettir. Yeni Hükümetin biran 
evvel kuruffması (halis temennimizdir. Ancak. 
hiç temenni 'etmediğimiz halde, kuruluş <geci-
kecıeik olursa, Hükümetlimiz kendi anlayışı için-
ıde meseleye bir çözüm getirmekte tereddüt et
meyecektir. 

Keyfiyeti kamuoyunun takdirlerine arz 
ederiz.» 

Muhterem arkadaşlarım.; zannediyorum iki, 
münakaşalarda bahis konusu olan tutumumuz 
bu beliğe ile vuzuha kavuşmuştur. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Tarihi kaç? 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamda) — 

23 Ekim 1973 .tamihinde istifa ettik ve biz bu 
beyannameyi, Hükümet (kararını 19 . 1 . 1974 
tarihinde alıp kamuoyuna açılkladık. 

T/eşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Teki
ne!. 

Tümü üzerinde başka görüşmek isteyen ar-
kadaşımıız var mı ? Yokj 

Bir önerge vardır, ıdkutuyorum. 

iSajym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 11 inci 

maddesi, 1211 sayılı Türkiye Cumlhuriye'tii Mer
kez BaıılkasD Kanununun 40 oıcı maddesinin ta
dili mahiyetinde olduğu ve Bütçe Kamunu ile 
diğer kanunlarda değişiklik yapılmasının Ana-, 
yasanın 126, 64, 92, 93, 94 ncü maddeleri gere
ğince mümkün olamayacağı gerekçesi ile söz 
konusu 11 nci maddenin metinden çnlkarılıma-
sunı arz ve teklif ederiz. 

Aydın İzmir 
Nahit Menteşe Yılmaz Ergenekon 

Gümüşhane Tekirdağ 
Turgut 'Yücel Halil Bıaşol 

26 . 2 . 1974 O : 1 

BAŞKAN — ISaym Komisyon önergeye 
katılıyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHJM3ET D'lKEAKOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkam. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi 'okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edeniler... Etmeyenler... Mad
de kabul cdil'mıiştir. 

Sayın İmer, çalışma saat ve süresi ile ilgili 
olarak söz talebediyorsunuz. Bu konuyu Geneli 
Kunılumuz, ISaym Şener Battal ve iSayın Nec
det Uğur'un ifade edeceğim önergeleri ile ka
rara bağlamış bulunmaktadır. 

Sayın Uğur önergesinde; «'Saat' 19.00'a gel
mek üzeredir. İçtüzüğün 56 ncı maddesine göre 
iş:in bitimine kadar oturumun uzatılmasına! ta-
lebediyorum» diyorlar. Bu konu Genel Kurula 
arz edilmiş ve GeneÜ Kurulca tasvip görmüş
tür., 

.Meselle kanaatimizce halledilmiştir. Genel 
Kurulum karara bağladığı bir konuda yeniden 
söz vermemiz elbette olanalk içerisinde değil
dir. 

Başika bir sebepten söz istiyor musunuz ? 

MjUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konka) — 
Sayın Başkan; önergede «İşin bitirilmesi» de
nilmiştir. O sırada ıgörüşülm'ek'te olan, şimdi
ki tasarının 1 -nci veya 2 iıci maddesi idi. «Ka
nun tasarısının sonuna kadar» tabiri olmadr-
ğına göre bu verilen takrir "tasarıyı tamamiy-
le kavrayamaz. Bu bir. 

Dalha evveli bir önerge vermiştim. Burada, 
görüldüğü gi'bi sona ermek üzere dlan işlerin 
ttamıamlanmasına ait işler oya sunulur. Bu ta
rafı ile de bu önergeyi oya koymuş olmanız da 
hukukî bakı;m|dan yanlış olmuştur. 

Bu 'kibarla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Im'er, önergede, bilbas-
sa 56 ncı maddeden bahsedilmek suretiyle bu 
talepte bulunulmuştur. 

.56 ncı madde Yüce Heyetin malûmudur. Bi
linen ıbir konu hakkifnda yeniden Genel Kurula 
ibilgi vermek mecburiyeti elbette Başkanlığa 
tahmil edilemez. Bu önerge okunmuş ve Yüce 
Heyet bu ıkonuyu karara bağlamıştır. 
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Size söz veremeyeceğim ©fendim. 
MUSTAFA KUBİLÂY ÎMJEK (Konya) — 

ıSayın Başkan önerge ile verilen husus amacını 
aşmıştır. 

BAŞKAN — 'Saym Imer, eski bir parlaıman-
tersiniz. * 

MUSTAFA KUBİLÂY İMEK (Koniya) — 
'Saat 21,15'i geçiyor Sayın Başkan. 

(BAŞKAN —• ISayın Imer, çoik iyi bilrsiniz 
ki, Genel Kurulun karara bağladığı (bir konu
da yenliden müzakere açmamız kaJbil değildir. 

MUSTAFA KUBfltLÂY MEtR (Koniya) — 
Genel Kurulun verdiği karar işin bitirilmesidir. 
Yan'luş bir tutum içindesiniz ISayın Başkan. 

64 mcü madde gereğince söz istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın Imer. 
12 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 12. — 1974 malî yılında dana ©tikin 

para kullaniıilmasıni' sağlamak amaeiyle, 1973 
malî yılı Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlara 
ait personel aylıkları tertiplerinde yer alan 
'ödeneklerin (eik ödenekler dâhili) yüzde lyirmi-
yedilsi nispetini ıgeçjmemek üzere ve üçer aylık 
devreler sonu itibariyle T. O. Emekli Sandığı
na avans ödemeleri yapmaya, açılan avans
ları devreler itibariyle tahakkuk edecek San
dık 'gelirleriyle mahsup ettirmeye, bu amaçla 
T. C, Emekli Sandığı, kurumlar ve saymanlık
lar mezdinde yapılacak işlemleri tespit ve uy
gulamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde... 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Koniya) — 

İJİk önergemle ilgili <olarak /bana sö>z vereceği
nizi Ibeyan etmiştiniz Sayın Başkan. (Sizi sözü
nüzü tutmaya davet ediyorum. 

BAŞKAN — iSayunı Imer, önergeniz muva
cehesinde zabıtları getirttim. Zalbıtlarda bu ko
nunun me şekilde karara bağlanacağını tetkik 
ettim. ıSonunda söz verilmeyeceği konuşumda, 
zalbıttan edindiğim bilgi ile karara varmış 'bu
lunuyorum, istirham ederim. (Siz de uzamadan 
'şikâyetçisiniz, müsaade buyurun müzakereye 
devam edelim efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER ((Konya) — 
Mealisin arzusu hilâfına bir husus karara bağ
lanmıştır. (O. H. P. sıraianndan gürültüler). 

BAŞKAN — 1 2 noi madde üzerimde söz iste
yen arkadaşımız var mı?. 

I VAHİT BOZATLI (ıSivas) — Şahsım adına 
siö'z istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bozatlı, şahsı
nız adına. 

VAHİT BOZATLI (ıSivas) — (Sayın Başkan, 
Yüce Meclislin sayın üyeleri; 

Bugün 12 nci maddesine kadar müzakere 
ettiğimiz kanun tasarısının müzakeresi yapıl
ması iktiza ©den çok önemi eksiklikleri var. 

12 nci maddeyi dağıtılanı metinde hiç biri
miz görmüyoruz, yok. Elimizde İçtüzük var, 43 
ncü madde gayet sarih. Başkanlık (bize belli sü
reyi vermeyebilir, öncelik kararı alınız, kısa sü
rede müzakereye koyabiliriz. Tamam, ama eü-

I mlize dağıtılan metinlerde Komisyon metni var, 
Komjisyonda kaibul «dilen metin var. Onu da 
koymamış, «Aynen kabul edildi» diyor. 12 nci 
maddeye dikkatinizi çekerim, lütfen okuyun, 
Gelecekte de (belki yeni İçtüzüğün doğurduğu 
bir yamlişliiktır. Belki yeni Komisyon üyesi ar
kadaşların zuhulien sebebiyet verdikleri bir 
yanlışlıktır. Orasını bilemiyorum, ama gerçek
ten üye olarak, 12 nci madde nedir diye sabah
tan heri 'birçok maddede olduğu gilbi anıyorum, 
metin yok. «Aynen kaibul 'edilmiştir» diyor. N*e-
dir bu aynen kabul edilen ? Hükümetin gönder
diği teklif. Hükümetin gönderdiği teklifi bi-

I liyorsunuz, Ibiz üyeler göremiyoruz. O, daktiîo 
edilmiş bir metindir, yalnız Komisyon üyeleri
ne dağıtıyorlar. Komisyon üyeleri 'bu raporu 
bastırdığı zaman evvelâ Hükümet teklifi diye 
1 nci sırada tonu kaydettiniz. Omdan sonra Ko
misyonun kabul ettiği, daha sonra Cumhuri
yet Senatosunun yaptığı tadilleri tek fek gös
termesi zorunlu. 

Şu anda 12 nci maddenin ne olduğunu (bdl-
miyoruz. Bilemediğimiz bir şeyin müzakeresi
ni yapmak durumundayız, (G. H. P. sıraların
dan «iSen neyi biliyorsun?:» sesleri). 

Beyefendi söylediğim ısöz yanlışsa siz ye
rinizden «Yanlıştır» diye söylersiniz. Ben bir 
fikri savunuyorum, bu fikir yanlıştır, doğru-

I 'dur. O ayrı konu. 
(BAŞKAN — Lütfen sayın hatibe müdaJha-

I le etmeyiniz. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım. ikincisi; biraz evvel, bir sayın üye
nin burada nasıl, sıkıntı çektiğime hep şahiidol-

I duk. Bu sayın üye ayn; zamanda komlisyon üye-
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si. Komisyon iki tane rapor tanzim etmiş. Bi
nisi 'teklifin Oıımhuriyet Senatosuna gitmesin
den evvelki rapor, oraya arkadaşların muha
lefetleri alınmış. 

İkindisi; Oumihuriyet Senatosundan geldik
ten sıonra tanzim edilmiş /bir rapor. Bu rapor
da arkadaşların muhalefetleri sarahaten 'beyan 
edildiği hailde bu metne girmiyor, 

Fli'lvaki Başkanlık haklı olarak son raporu 
esas «alıyor. Halbuki kanaatimce Başkanlığın 
(bastırıp bize dağıttığı metinde çeşitli sebepler
le hata olaJbilir, baskı hatası olalbilir, tertip ha
tası olabilir. Yani «ünde daktilo edilmiş, üye
lerin imzasını ihtiva eden 'esas metin vardır. 
onunla amel etmesi gerekir ve orada arkadaş
ların gerçekten muhalefeti varsa muhalefeti 
olan arkadaşın serbestçe hurdada ifadeyi kelâm 
etmesine imkân vermeleri .gerekir aidi. 

Bu yönden de önemM bir hatanın içinde bu
lunuyoruz. Müzakere imkânlarımız yoktur. Bu 
itibarla 12 nci madde hakkında da fbir 'beyan
da rbulunma imkânına sahip değilim. Bunfun 
düzeltiBmesinli saygılarımla arz «derim. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozat-
h. 

Madde hakkımda başka söz isteyen var mı? 
AHMET MAHÎR ABLÜM (Kütahya) — 

Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim./ 
Değerli arkadaşlarını Sayın Bozatb'nm işa

ret ettiği husus Millet Meclisi sıra sayısı 14 ile 
bütün sayın üyelere dağıtılmış bulumımjaktadır. 
Bu konuyu ıttılaınıza arz ederim efendim. (A. 
P. şuralarından «Yok, yok» sesleri). 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUBU ADINA AHMET MjAHÜR AB

LÜM (Kütahya) —Sayın Başkan, kıymetli ar
kadaşlarını ; 

Kaımu kesimlinde çalışan memur ve ücretli
lerin ^emeklilik işlemleriyle görevli (bulunan 
Emekli Sandığının kaynakları 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanununun 14 irdi maddesinde gös
terilmiş ve bu kanunun 17 inci maddesinde, bu 
kaynaklardan mahdut olan aylıklardan kesi
lecek emefcl keseneklerinin, maaş ve ücret ar
tış farklarının Devletçe verilecek karşılıkla-

, ruu ne şekilde sandığa mail edileceği hükme foağ-
latnlmış bulunmaktadır. 

Buna, göre, .maaş ve ücretlerden yapılacak 
keseneklerin ilk aylık faiklarının ilk defa ola
rak göreve girecek memurların ücretlerinden 
kesilecek keseneklerin bir ay içerisinde Emek
li 'Sandığına yatırılması kurumlar için mecbu
rî kılınmıştır. 12 nci madde ille yeni bir tatbi
kat getirilmek istenmektedir, Emekli Sandığı 
Kanunîunun 17 nci maddesindeki tatbikattan 
tamamıyle ayrı olarak. 

Görülmektedir İki, .müzakeresini yapmakta 
olduğumuz geçici bütçe kanunu tasarısıytle, 
Emekli Sandığı Kanununun 17 nci maddesi ta
dil edilmek istenmektedir. Biraz .evvel Sayın 
Bakan 7 nci maddenin' görüşülmesi sırasında, 
katsayı farkının Emekli Sandığına yatırılma
sının müzakeresi yapılarken, böyle bir madde
ye bu farkın yatırılmaması hususunda hüküm 
dercinin Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü 
maddesinin tadili demek olacağını ve bunun da 
Anayasanın 126 neı maddesine aykırı buluna
cağını beyan ettiler. Biraz evvel arz ettiğim gi
bi Emekli Sandığı Kanununun 17 ned madde
sinde bir değişiklik getiren tasarının 12 nci 
maddesi hükmü için; sayın Bakanım biraz evvel 
ki beyanına müsteniden Hükümetin 12 nci mad
deyi tasarıdan, Anayasaya aykırı 'olması nede
niyle, çekeceğini ümit ediyoruz. 

Kaldı ki, 'bu madde sadece genel ve katma 
'bütçeli idareleri kapsamına almakta, Emekli 
ıSandığına talbi diğer kamu kesimi madde dışın
da 'bırakılmaktadır. Maddenin gerekçesine göz 
atacak olursak, nakit akımında tasarruf ve ko
laylık sağlamak gerekçesi karşımıza çıkmak
tadır. ÎMli ıbir tatbikat yaratan ,'bu madde hük
mü, sanırım Emekli Sandığım aynı konuda ay
rı ayrı tatbikata maruz bırakmak suretiyle, 
kendi .gerekçesiyle de ters düşmektedir, 

Anayasanın, hükmü bütçe kanunlanyle di
ğer kanunların tadiline mani olmamış olsa bi
le, çok daha yerinde olurdu ki, geçici bir sarf 
ve tahsil1 yetkisi mahiyetinde olan şu tasarıyle 
(Emekli Sandığı Kanunu gibi bir anakanunun 
Imaddesirin değişikliği .getirilmemiş olsun. Geti
rilmek istenen bu tatbikatın hem Jbir acelelik 
vasfı yoktur, hem de iktidarların, 'bütçe kanun
lanyle, meclislerden geçirmeyi uzun ve güç 
gördükleri bazı kanunları değiştûrme yoluna 
gitmeleri, hem kanun tekniğine hem de işlerin 
esasına uygun olmayan bir tutum içerisine gir-
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me emsali teşkil etme bakamından pek fayda
lı1 'görünmemektedir. 

Kaldı ki, Hükümet Programında yer alan 
hususlardan Ibiir tanesi, sosyal .güvenlik kuru
luşlarının bir çatı altında toplanacağı hususu
dur. Böyle mühim bir konunun bıir kısmını teş
kil eden Emekli Sandığı Kanununun, önümüz
deki ;geçlici mahiyette odan bir bütçe tasarısay-
fl!e getirilmesi yedine, Hükümetin, Programına 
uygun bir şekilde Emekli ISandığı Kanununda 
yapacağı şümullü bir değişiklik teklifiyle (mec
lislere gelmesinin! ç/ok daha yerinde •olacağını 
arz etmek isterim. 

Hürmetlerimle. 

B|AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ab-
lum. 

Şallısınız adına buyurunuz Sayın Kırbaşlıı. 

PAjlK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın B a 
lkan, sayın milletvekilleri; 

Hükümet bundan 'evvelki 11 nci maddede-
kii ımalî ve iktisadî müdahalenin iyeni (bir şeklÜ»-
ni 12 nci maddede getirmiş bulunmaktadır. Hü
kümet bir taraftan Haaine menfaatleri, likidite 
ihtiyaçları gözönüne alınarak vatandaşlardan 
ödünç para almaya kadar giden Ibir polMIka içe
risinde bulunurken, diğer taraftan bu madde 
(ile görünüşte Emekli Sandığına üçer aylıik vâ
deyle, avans verme gibi bir tutumla karşımıza 
gelmektedir. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın dediği 
gibi, madde medlul itibariyle yeniden oku
nur, üzerinde düşünülürse, Bütçe Kanunuyle 
daha evvel başka kanunlarda tespit edilmiş 
maddelerde değişiklik yapılmasının Anayasa
nın 126 nci maddesine, hatta bu konudaki Ana
yasa Mahkemesi tatbikatına aykırı düşeceği 
de burada beyan edilmiştli ve Sayın Maliye Ba
lkanı da böyle bir şeyin hakikaten mevzubahis 
olamayacağını, başka bir madde ile de IbeiMrfc-
miş bulunuyordu. 

Şimdi şu husus düşünülebilir: Acaba Emekli 
Sandığı hakikaten malî müzayaka içinde de, 
alhtiyaç içinde de, aıktüaryaî hesapları bakıt-
mından endişe duyulacak bir hal var da onun 
için mi bu avans kendisine verilmektedir? Yok
sa esasında üçer aylık avanslar verilip de bli-
rer aylık kesintilerden toplandan paralarla 
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bunun mahsup edilmesi şeklimin altında başka 
bir şey mi yatma(ktadır? 

Bizi bu konuda,, bu tarzda konuşturmaya 
sevkeden husus; vaktiyle Emekli Sandığı hak-
Ikında hazırladığıımız bir rapor dolayısiiyre, bir 
parça vâkıf olduğumuz içindir. Şöyle M; bir 
taraftan, (tetkik edilirse) Maliye Bakanlığı 
Emekli Sandığının fonlarına kısa vadeli ve bir 
yıllık vadeli bonolarla el koyuyor, fonu esasın
da likidite bakımından güç duruma düşürü
yor. Kaldı İki, Emekli Sandığı yatıraiDeı bir 
kuruluş olarak da belirdiğine göre, diğer taraf
tan Emekli Sandığına avans vermek gilbi bir 
duruma düşüyor., 

Biz, Sayın Maliye Bakanının bu konuyu, 
yukarıdaki maddeler muvacehesinde açıklığa 
kavuşturımasını bu kürsüden istirham ediyo
ruz. Aksi halde bizim anladığımıız tarzda ise, 
yanıi Emekli Sandığı Kanununa 17 nci madde
sinde ve tatbikatta bir değişiklik yaratacak, 
batta efkârı nımumıiyelde Emekli Sandıığının fon
larına el aıtıliyoırmuş gibi, yanlış dahi olsa bir 
şlüpihe uyandıracalk mahiyette bulunduğundan 
ya maddeyi geri almaları, ya da burada esaslı 

'surette Meclis zabıtlarına geçen açıklaımada 
. bulunmalarını istirham ederiz. 

Saygılarımızla, (A. P. sıralarından, alkış
lar.)! 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Kır-
başlı. 

Madde üzerinde başka söz isteyen arkadaşı
mız?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum efendim. 

Başkanlıığa 
Tasarının 12 nci maddesi 5434 sayılı Emek-

'lli Sandığı Kanununun 17 nci maddesinin tadi
li mahiyetinde olduğundan, Anayasanın 64, 92 
ve 126 nci maddelerine aykırı olduğundan, 12 
nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Aydın Kütahya 
Nakit Menteşe Ahmet Mahir Albluım 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye ka-
tılmadııklaranı ifade etmektedirler. 

Ömergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etımeyenler.... Kabul edilmemiş
tir. 

BAŞKAN — 45 nci Birleşimin 2 nci Oturu
munu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız noktadan devam edi
yoruz. 

13 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 13. — Maliye Bakanı, bütün sayman

lıkların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışın
da kalan mamelek ve emanetler de dahil olmak 
üzere her çeşit paraların Hazine hesaplarına it>-
hal ettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu 
amaçla gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
tardf ettiği bir saymanın idare ve yorumluluğun,-
da olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde hakkında söz is
teyen sayın üye?. Yok. Bu madde hakkında veril
miş önerge de yok. Maddeyi okuttuğum şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Kabul 
etmeyenler.. Madde okunan şekliyle kabul edil
miştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 52 

nci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı tara
fından İller Bankasına verilmiş bulunan avans
ların Mahallî İdarelerin Emlâk Vergisi payların
dan tahsil edilemeyen bakiyelerinin, 1974 malî 
yılı Bütçe Kanunu çıkıncaya kadar, avanstan 
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Malddeyti okuttuğum şekldylie oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul '©demler... Kjalbul ötlmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım oturuma l'o daikika ara 
veriyorum., 

Kapanma saati : 21,34 

faydalanan Mahallî İdarelerin Emlâk Vergisi 
paylarından kesilmesine devam olunur. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
teyen »ayın üye?. Yok. Madde üzerinde verilmiş 
önerge yok. Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyen
ler.. Madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — a) 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 

sayılı bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez1 

Bankasında açılacak bir Deprem Fonu Hesabın
da toplanmasına Dair Kanunun 1 nci maddesi, 

b) 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek madde 
lile bir geçici madde eklenmesine dair 20 . 6 . 1973 
tarihli ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü mad
desinin (A) fıkrasının (d) bendi ile ek 4 ncü 
maddesi ve aynı kanunun 3 ncü maddesi ile ek
lenen 6831 sayılı Kanunun geçici 6 nci maddesi, 

c) 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
geçici 5 nci maddesi, 

d) 23 . 2 . 1963 tarihli ve 196 sayılı Dış Se
yahat Harcamaları Vergisi Kanunu. 

e) 5 . 4 . 1973 tarihli ve 1702 sayılı Petrol 
Reformu Kanununun 8 nci maddesinin (b) fık
rası, 

Bu kanunun yürürlük süresince uygulanmaz. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Memduh Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ : llhami Çetin (Yozgat), Enver Akova (Sivas), 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye!. Yok. Önerge yok. Maddeyi okuttuğum 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 

Kabul etmeyenler.. Madde okunan şekliyle ka
bul edilmiştir. 

40 

60 

80 

60 

80 

100 

Madde 16. — «19.73 Malî yılı Bütçe Kanununun ders görev ücreti ile ilgili 31 nci maddesi bu 
kanunun yürürlük süresince aşağıdaki şekilde uygulanır. 

Madde 31. — I - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı maddesi 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun değişik 150 nci maddesi uyarınca eğitim ve öğretim ku
rumları ile okul ve kurslardan ek ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri veya diğer personele saat 
başına ek ders ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. " 

Ders Görev ücreti 
(T.L.) 

a) Grene! ve meslekî yüksek okullarda : Gündüz Gece 

Öğretim görevlisi öğretmen ve doktorab asistan 

Doçent 

Profesör 

b) Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulun da: 

1. Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik dersler : öğretim görevlisi, 

öğretmen 

Doçent 

Profesör 

2. (Bu okullarda yukarıda belirtilen dersler dışında ders okutanlara (a) 
bendindeki ücretler ödenir. 

c) Orta dereceli okul ve kurslarda ders görevi verilenler (Millî Güvenlik 
öğretmenleri dâhil) 

d) Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile ilgili meslekî okul, kurs ve 
hizmet içi eğitimlerde : 

1. Aslî görevi öğretmenlik olmayan kurum persenoline 

2. Kurum dışından sağlanan ve öğretmen niteliğini ihraz etmemiş bulu
nan personel ile uhdesinde resmî görev bulunmayan kişilere 

3. Aslî görevi öğretmenlik olanlarla öğretmenlik niteliğini haiz bulunan
lar ve Millî Güvenlik derslerine giren subaylara 

4. (a) Fıkrasındaki personele 

80 

100 

80 

100 

120 

15 

30 

Gündüz 

40 

20 

35 

Gece 

45 

25 30 
(a) fıkrasında 

belirtilen miktar. 

e) Kadrosu Mse ve dengi okullarda olup gece öğretimi yapan yüksek okullarda ders okutan öğ
retmenlere (a) fıkrasında belirtilen ücretler ödenir. 
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I I - 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesi gereğince üniversiteler, akademi
ler ve 1472 sayılı Kanunla Üniversite ve akademilere bağlanmış olan yüksek okullarda fiilen ek ders» 
okutan öğretim üye ve yardımcılarına saat başı ek ders ücreti aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders saat ücreti 
(T.L.) 

Profesör 125 

Doçent 100 

öğretim Görevlisi 75 

Okutman ve asistan 60 

Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 50 

Aynı il merkezi dahilinde bulunan fakülte, yük sok okul ve akademilerde (1472 sayılı Kanunla 
Üniversite ve akademilere bağlanmış olan yüksek okullar haraç) Üniversite öğretim üye ve yardım
cılarının verecekleri ücretli ders saati sayısı haftada 4 saati geçemez. 

Bu ders ücretleri, öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhları veya daimî görev, yerle
rinden herhangi biri 300 Km. ve daha aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına '% 50, 
301 Km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ödenir. 

Öğretıim üye ve yardımcılarına ymav dönemlerinde, her sınav dönemi için sınav döneminde imti
hanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabilecekleri ders saati sayısı kadar ücret 
ödenir. 

I I I - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso nel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı 
Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü madde gereğince harp okulları, sınıf okulları, harp akademileri ve 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ders görevi verilen; 

a) Üniversitelerin sivil öğretim üyeleri dle öğretim görevlilerine, 
b) Profesör ve doçent unvanını kazanmış veya öğretim üyeliği niteliği Üniversite Senatosunca 

kabul edilmiş bulunan Askerî personelden, aslî öğretim üyesi olmayanlara, saat başına görev ücreti, 
öğretim görevlisi için 60 lıira, doçent için 80 lira, profesör için 100 lıira üzerinden ödenir. 

LBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? 

ZBKtYİE GÜLSEN (Çanakkale) — Söz isti-
yoırum. 

ıBAŞKÎAN — Elemdim, Güziamıtep Milletve-
ıkdli Sayım iMus'tafa Güneş şahsı adına dama ön
ce söz istemişti. Sizin takibimizi de karşılayaca
ğımı efendimi. 

'MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın 
Başkam, söz istemedein vazgeçtim. 

(BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
iSaym Gülsen, buyurunuz. 
(BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ATM'ET DURAKOĞLU (ISivas) — Sayım Baş
kan, maddede iki halta var efendim. Birisi 8 nci 
sayfada «Dıers Görev Ücreti» 'bölümünde, «Gün
düz - Gece» ibaresi dizgi ve baskı hatasından 
dolayı orta kısımda ikinci defa yazılmış. Üst 

kısımda olduğundan, ortalarda biır dama tekra
rına 'Mizumı yoiktur. Baskı hatası var, meitimdem 
çıkarılması gerekir. 

tkan'C&i de, 10 ncaı sayfada maddemin em som 
(ıb) bendimin ikinci satırımda «... saat başıma 
görev ücreti,» diyor. «... saat başıma ders görev 
ücreiti,» olarak değişmesi gerekir. «... ders» söz
cüğü umurtulmıuş elemdim, eklemmııesi lâzımı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Du-
rakoğlu. 

ıSayın Gülisen, şahsınız adıma değil mi elem
dim? Buyurumuz elendim. Konuşmamız 5 daki
ka ile sınırlıdır. 

ZEKHYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayım 
Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Zamanım 5 dakika ile kısıtlı olmasından ötü
rü kısaca da olsa ifade etmek istediğim husus, 
buradaki ders ücretleri ile ilgilidir. 

— 745 — 



JYL Mleolsi B : 45 26 . 2 , 1974 O : 2 

Muhterem, arkadaşlarım, bir mesleğin geliş-
imesımde ve Devletim, milletin, kaderinde .rol oy
mayan kişi olarak ele aldığımda öğretmen için 
ben: «'Neslin yetiştirici miman» diyorum. O'nu 
5 dakikada anlatmam mümkün değil. Ancak, 
burada 15 lira, 20 Lira, 30 lira olan bu değer 
hükümlerimi çok az buluyorum. Hele hele fırtı
na gibi gelem (bu zamlar karşısında pek de az 
buluyorum,. (ıC. H. P. sırailarıindam aml aşılmayan 
müdahaleler) Eviet, çok az buluyorum. Bern, öğ
retmene orada burada değil, bütçede para verir
ken, her şeye dağıtımı yaparken siahip çıkmamı
zı rica için çıktım huzurlarınıza. İşte öğretme-
mıiıme, benim, meslektaşıma şimdi sabibolimamızı 
rica için çıktımı, sitemi için çıkmadım. 

SeVgi'ld arkadaşlarıım, ordudan sonra en çok 
yeri ve Devlette «m büyük hizmeti alan benim 
öğretmem arkadaşımı 15 lira ile ölçemem, ölçe
nleyiz. (ıC. H. P. sıralarımdam «Öğretmene se
lâm» seıslieıri) Hayır, selâm vermiyorum arka
daşımı, 

BAŞKAN —• Devam buyurum efendim,. 
ZEKİYE GıÜIiSEN (Devaımia) — Buna ihti

yacı yok öğretim emin ve bemim de. Öğretimıem. ne 
alkış için hizmet görür ne taltif için hizmet gö
rür, öğretmen öğretmen olama kadar alfkışila, 
taltifle, aferinle hizmet görmenin çemberlerini 
aşmış geçmiştir. Ama sem öğretmem olmadığın) 
içim bunu anlayamazsın, semi affediyorum. 
(A. P. Ve C. H. P. sıraılarımdaın alkışlar) 

iSevgili arkadaşlarım., parti düşüncelerinüz, 
kamaatie raimiz, kleoloj ilerimiz, fikirlerimiz ne 
olursa olsum, öğretmen gibi, asker gibi kitleler 
üzerimde bir Ve beraber düşünmeye •mecburuz. 
Kimse ona ne bendem çok, me de bem sizden. çok 
sahibolmıaya yetkili deği'liz. Onlar, milletim ka
der çizgisinde en büyük hizmeti, em büyük va
zifeyi görem müstesna hizmet kişileridir. Hep
simi hürmetle, takdirle anıyorum. (C H. P. sı-
ralarıından anlaşıılmayam müdahaleler) 

[Hayır arkadaşım, hayır arkadaşım,, bu konu
da lütfen mıünaıkajşa etmeyelim. Bu komuda mü
nakaşa etmeyelliim arkadaşlar... 

(Sevgili arkadaş'lamm, 4 senelik milletvtekil-
liği hayatımda, uzum sene bakanlık hizmetimde 
öğretmem olduğum günlerde, serum; Türkiye'yi 
karuş karış gezin, bütün vilâyetlere sorun; 
Çanakkale Milletvekili Zekiye .Gülisem'e öğret
men olarak mektup yazdım da cevap alaimadım, 

derdimi söyledim de benimile ilgilenmeıdi, karşı-
ıma çıkmaidı diyecek bir tek öğretmem arkada
şımı bulursanız milletvekilliğinden istifa etme
ye bazınım,. Tamamı, mı, tamam mı?. (O. H. P. ve 
A. P. sınalarımdam alkışlar) Şimdi konuya geli
yorum... (C -H. P. sıralanndam anlaşılmayan 
müdahaleler) 

Eğer ben de bir gün suç .işlersem, benim de 
meslekten atılmam gerieldyorsa, kanun beyle 
emrediyorsa, atsın... 

VELİ ıBAKIBLI (Manisa) — Hepsi beraet 
etti çocuklarım. 

ZEEÎYÎE OÜLSEN (Devamlla) — Tabiî. 
(Sevgili arkadaşım, yapmayım böyle şeyler. 

Burada Millî Eğitim Bakanlığı yapmış arkadaş
larımız var, bemi tamıyam arkadaşlar var... Be
mim bir muhterem Halk Partili bakamımı bemi 
aldı da yıllar yılı ıhizmetten sonra, daha öğret
men okulumdan çıktığım 25 seme geıri hizmete 
götürdü de, bodramlardaki kömür boşaltılarak, 
bodrumları sımıf yapıp, öğretmenlik yaptım da 
kimseye şikâyet etmedimı, rica ederim. Öğret
memin kaderinde sevilmek de varıdır, övülmek 
ide vardır, ıstırap çekmek de vardır. Biz, seve 
seve gömül nzaSı ile bu mesleğe katılmış, feyiz 
ordusu, nur ordusuyıız. (C. H. P. ve A. P. sıra
larımdan alkışlar) 

Bem, bunları söylemek içim çıkmadım. Yine 
tekrar ediyorum, öğretmem faziletli hizmelt as
kerî hizmet eridir. Yalnız beni heyeeamlandır-
dımız... 

iBAŞIKAN — Sa.ym ıGülsen, süreniz bitmiştir • 
lefem'dim. 

ZEKÎYE GÜUSEN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, sözlerimi bitiriyorum, 

Sayım Başkanım, müsamahanıza sığınınım. 
Bu husus cidden hepimizin yarası olan kısım
dır. Öğretmemi parça parça bölmemiz kimseye 
hayır getirmez... (O. H. P. sıralarımdam «Geç 
kaildiniz» sesleri) Geç de olsa, hata ise, hatamı 
anılamalk da güzel şeydir. Bu lâflar lüzumsuz. 

Ben bu hususta öğretmenlerim, bilhassa or
ta kesimdeki öğretmemlerin 15 lira ders ücretle
rimi çok az buluyorum. Hele tetkik elemanı, mü
tehassıs eleman gibi çolk sıkıntı çektiğimiz ko
nularda verilen ders ücretini çok az buluyorum 
sevgili arkadaşlanm. 

Bumu söylemeye çıkmamı,. geç kalmış gibi 
sitemlerle burada eleştirilmek gerekmezdi. Bem 
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sizlerden bunu beklemiyordum. Ancak, Anaya
saya göre gider artım* mahiyette olduğu için 
ben önerge veremiyorum. Bütün Yüce Me'elisin 
değerli üyelerinden istirham ediyorum, rica 
ediyorum, anabütçe hazırlanırken, 'mademki kal
kınırı a'k istiyoruz, mademki-eğitimde reform is
tiyoruz, mademki yepyeni bir Türkiye'yi, refah 
Türkiye'sini yaratmak istiyoruz, öyle isio bütün 
bunları yaratmaya belki biz öncüyüz. Ama, yü
rütmeye, hedefe oturtmaya muktedir değiliz, 
zaten geldik, geçiyoruz, ama bizden sonrakilere 
hu eğitimi verecek öğretmen arkadaşlara, mes
lektaşlara bir hizmet alsım kanisiyle bu sözleri
mi tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, lütfen toparlayın 
efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Bütün 
ders ücretleri azdır. Gelecek bütçede nazarı dik
kate alınmasını rica için vaktinizi almıştım. 

•Saygılar sunarım. (A. P. sıralarımdan alkış-
lar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülsen. 
'Maddeyi, Bütçe Komisyonumun eklen m tisi 

gereken deyimler ve çıkarılmaısı gereken de
yimler hususunu da dikkate almak suretiyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen 
işaret buyursunlar efendim. Kabul etmeyenler.. 
üVIadde okunan şekliyle ve Bütçe Komisyonu
nun tadil teklifiyle aynı sekilide benimsenmiş
tir efendim. 

Madde 17. — Bu kanun 1 Mart 1974 talihim
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN •—• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye % Buyurun Sayın Ersoy. 

İLHAN ERiSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bu madde üzerinde söz istenmesi gerekmez 
gibi görünüyor insana, ama elimizdeki metinle
re göre madde 17'de, «Tasarının .16 neı madde
si 17 nci madde olarak kalbul edilmiştir» diyor. 
16 neı maddeye bakıyorsunuz, biraz evvel ka
imi edilmiş bir madde. 

.'Demek ki, 16 neı madde bir başka metin ol
sa gerek diye düşünüyordum deminden beri, ni
tekim okunduğu zaman böyle bir şey olduğunu 
anladım. 

Gok muhterem Başkan, de.m.im Sivas Millet
vekili değerli arkadaşım Vahit Bozatlı 'Beyin 
ikazı üzerine Millet. Meclisi, 14 Sıra Saydı met-
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nin 'hepimize dağıtıldığını, burada da kanun ta
sarısının tamam mim bulunduğumu ifade buyur
muşlardı ama. bir yanlışlık olacak Saym Baş
kanım. Bu metinde maalesef maddelerin hiç bi
ri yoktur, iki usule, uygun değildir; fakat biran 
evveli çıkarmak zorunda okluğumuz kanunu 
görüşüyoruz. Bu büyük bir talihsizliktir. Bun
dan sonra hiç değilse tekrar edilmemesi için, 
zapta geçmesini uygun gördüm, omun için söz 
aldım. 

'Teşekkür edenim. 

lİAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Ersoy. 
iMadde 'hakkında maska söz isteyen arkada

şımız? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Maddo kabul edil
miştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 18. — Bu kanunun, 
a) /Kendi meclisleriyle ilgili hükümlerini 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi başkan
ları, 

b) lüıımılhuıibaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı 
ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkandan, 

c) Diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi okuttuğum şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabufl. edenler... Kalbul etmeyenler... 
Madde kalbul .edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hu suretle maddeler 
üzerimdeki görüşmieler bitmiş bul mim aktadır. 

İçtüzüğün 87 nci maddesine göre Saym Ba
sım Küçülkel'in »on söz talepleri vardır. Ancak: 
'kendileri bir önerge ile söz haklarını Sayım Yıl
maz Erıgemekon'a devrettiklerini helirıfomekte-
Idirler. 

İçtüzüğümüzün 43 ncü maddesi gereğince, 
Saym Ergenıdko.n aleyhte söz isıteidiğiini ifade «it
tiğine göre ve Sayın Ergenıekon Bütçe Komis
yonu üyesi olduMarına göre kendilerinle söz 
veremeyeceğdim. İçtüzüğün 43 ncü maddesinin 
'dördüncü fıkrası uyarınca tasarının aleyhimde1 

söz alması Başkaralıikca mümkün göralnıleınıeik-
tedir. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Saym Bas-
Ik'an, mıet'in yanlış basılmış, Sayıın Ergene-
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•kon'un «Aleyhindeyim» diye muhalefet şerhle
ri var. 

BAŞKAN — (Sayın Menteşe, biraz evvel de 
bir (konu doılayıSTyle ifade 'ettim. Müzakereyi 
Karıma Komisyondan gelen sön mtetin üzerinde 
yapmaktayız. Değerli arkadaşımızın daha önce 
muhalefet şerhleri vardır, fakat Karma Ko-
imisyondan ıgeHleftı son metlin 'üzerinde de hiçbir 
ımadde hakkında ve tasarının tümü hakkında 
ımuhalefet şıerbileri yoiktur. Bu sebeple aleyhte 
söz vermem mümkün değildir. Bu bir İçtüzük 
tatlbilkatıdır. 

NAHİT MENTEŞE '(Aydın) — Sayın. Baş-
Ikanıım, ortada «Senatodan gelen» diye bir 
ımietiln var. Dağıtılan bu meıtindle mesela 9 neu 
madde aynen kabul edilmiştir, deniyor ama 
ım'etiin nerede? , Metin yolk. Onun için ikisini 
ihirlikte mütalâa mecburiyetindesiniz. Ayrıca 
'Sayın Ersoy, Sayın Bozatlı arkadaşım bunu çok 
güzel ifade lettiler; isiz nasıl batılı müdafaa ede
bilirsiniz? Burada ortada meıtÜn yok. İkisini, 
birilikte mütalâa etmek mecburiyetindesiniz. O 
zaman şu müzakerelerin ehemmiyeti kalmaya
cak hatalı bir tatbikat yapılacak, hatalı bir 
İkamın çıikaracaiksmız. Onun için söz Veriniz, 
hu mesele tamamlansın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, daha 'evvelice sayın 
üyelere dağıtılmış bulunan 14 Sıra ISayılı metin
de... (A. P. sıralarından «yok:» sesleri) Efen
dim, şimdi jbu metnin elbette dağıtılması ge
rekiyor. Tek' teik, hangi sayın üyenin leılüne 
geçti, hangiisilmin geçmedi buımı biizim (bilimc
imiz ımümkün değildir, takdir edersiniz. (A". P. 
'sıralarından !«Hülçbdrimizin elline geçmedi» ses
lileri ve 'gürültüler) 

BAŞKAN — Tek tek konu^ursainız anlaşma
lınız imümfcün olacak arkadaşlarım, meseleyi 
halledelim. Mesele, kim (konuşacak, İkim iko-
nuşmayaeak meselesi değil, İçtüzüğümüzün bir 
âmir hükmü var, bu hükimü ihlâJl etmeyelim, 
(bütün meselle bu. !Saym Ergenekbn veya bir 
başka (arkadaş konuşur, aleyhte kbnuşulacafc-
itır. Yeter ki İçtüzüğü harfiyen uygulayaliim, 
mesele [bu. 

Buyurun Sayın SeagSn. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, ifade buyurduğunuz 14 No. lu kamun 
tasarısına ait, bize, sayın milletvekillerine tev
zi edilmiş 'bulunan metnin başlığı aynen; «1974 
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Malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanunlasın-
caya (kadar Devlet harcamalarının yapılmasına 
ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tah
silline yetlki veren kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu ile C. (Senatosunca yapı
lan değişikliğe 'dair Cumhuriyet Senatosu Bıaş-
Ikanlığı tezkeresi ve Bütçe Karmıa Komisyonu 
raporu.» Başlık aynen bu. Bize tevzi edilen 
metin de bu. Bunu 'açtığımız Zjaımıam öumhuri-
yet Senatosu Başkamı Sayın Tekin Arıboırun'un, 
«Bütçe Karma Komisyonu Başkaınlığıinıa» yaızı-
sından sonra Bütçe Karma Komisyonu raporu 
svar. Ondan sonra 4 ncü sayfada 1 ncd madde, 
«Bütçe Karma Komisyonunca evvetoe • fcalbul 
«dilen ımadde» diye başladıktan iSoınra ve 1 nci 
maddeyi beyan 'ettikten sotınra, «Taslarının 
3 ncü Maddesi) aynen klahuıl ediim:iştiir» diyor. 
Metinde 3 ncü madde yok. Bir baskı hatası 
yapılmış herhalde. Bu İbaskı hatasıyla; 3 ncü, 
4 ncü, 5 nci madde aynen kabul <ed'il!miştir, de
nildiği halde (maddeleri allmiaımıştıır. Arkasın
dan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ncü muaddeler 14 
ısayilı tevzi edilen metinde yoktur. 

Aynı zamanda Bütlçe Plân Komisyonunun 
ilk raporu ela bunun içerisinde yoiktur. Bun
ların olması lâzınıigelirdi, Bu noksanlık orta
dan kaldırılariaik, saikat bir Ikanunun, fcilhas-
ısa Devlet harcamaları ile ilgili bir (kamunun çuk-
miamasını temin maksadına ımiatuftıır kasitımız. 
Eğer doğru bir işlem yapılmış, atlanmamış ol
saydı, muhalefet şerhleırinân (de burada bulun
ması gerekirdi. Bu takdirde ide Sayın Yılmaz 
lErgenekbn'aın muhaleıfjeıt şerhleri burada bulu
nur ve kendilerinin konuşma' hakkı bukmtur-
du. 

Saygılarımla arzederilm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim İSayın Sez-

ıgin. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sa

yın Başkan, usul haîkkında söz verdir misiniz?' 
BAŞKAN — Neyin usulü Sayıln Karaaslan? 

Bir maiddi hatadan hahsedilımekitedir. Değerli 
arkadaşlarımız dertleir ki, Karıma Komisyon 
raporu basılıp bize dağıtamadı. Bütün mese
le bn; dağıtıldı mı dağıtılmadı mı? Bıı ıkonuda 
'görevli arkadiaşilarımijz, raporun, leisknden ya
pıldığı şekliyle sayın üyelere ullaştırlldığını be
yan etmıeıkteldirller. (A. P. sıralarından «Nenede, 
nerede?» sesleri') İstirham ©diyorum efendim, 
ıhep birden konuşursanız meseleyi haHlledemeyiz. 
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ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — .Sayım Başkan, da
ğıtılmadığı, kanunun son maddesine gelince 
mi söylenir? Başlangıçta söyleselerdi 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — SöyleUi 
efendim, söylendi. Siz yoktunuz o zaman herhal
de. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz bir hususu ifade 
edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı istir
ham edeyim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Usul 
hakkında söz istediğime göre. 

BAŞKAN — Sayın Kara aslan, size söz vere
bilmemiz için, söz sebebinin Başkanlığa göre de 
doğması lâzım. İzahatımızla Genel Kurulu tat
min edemezsek, size söz verip vermemeyi düşü
nürüz efendim. Lütfeder misiniz bir konuyu Ge
nel Kurulun ıttılaına arz edeyim? 

Efendim, Meclise sevk olunmuş bulunan 14 
S. Sayılı ve ellerimizde bulunan rapor var. Bu
nun 1 nci sayfasında; «Not : Cumhuriyet Sena
tosu sıra sayısı : 320» demek suretiyle ayrıca 
atıfta bulunuluyor. Böylece, Karma Komisyo
nun raporu da dağıtılmış telâkki od ilmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan uygulamanın da bu ol
duğu ifade edilmektedir. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaaslan. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 

Başkanım, maddî hatanın ötesinde, yanlış bir 
tatbikatın içindesiniz. Şimdiye kadar bütçenin 
görüşme usulünü Anayasa İçtüzüğe bırakmamış, 
94 ncü madde ile bizzat tespit etmiştir. Buna 
göre bütçe, önce Bütçe Karma Komisyonunda 
görüşüldükten sonra Yüce Senatoya gider; Se
natoda yapılan değişiklikler komisyonda tekrar 
müzakere konusu olmaz. 

BAŞKAN — Bu anlattığınız hususlar tatbi
katımıza aykırı bir şey değil Sayın Karaaslan. 
Yani zaman almayalım, görüyorsunuz ki arka
daşlarımızın hepsi yorgun. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Mü
saade ederseniz arz edeyim. Aslolan, müzakereye 
esas olan komisyondaki ıbirinci görüşmedeki me
tindir. Ondan sonra komisyondaki ikinci görüş
mede, Senatoda görüşülen metnin tamamı gö
rüşülmediği için, bir muhalefet şerhi de bahis 

konusu değildir. Bu itibarla ilk görüşmede veri
len muhalefet şerhleri muteberdir. 

BAŞKAN — Efendim, meseleyi uzatmamak 
için Sayın Ergenekon'dan soruyorum; Karma 
Komisyon raporuna da muhalifmisiniz?. 

YILMAZ ERGENE KON (İzmir) — Karma 
Komisyondaki muhalefet şerhim dolay isiyle mu
halif olarak konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, size söz ve-
riyorm. (D. P. sıralarından «Saym Başkan, vere
mezsiniz» sesleri.) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın 
Başkan, niye söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Beş dakika Sayın Ergenekon; 
açık, veciz ve gerekçeli alarak. 

YILMAZ ERGENEKON (İzmir) — Sayın 
Başkan, müzakerelerini sona erdirdiğimiz üç ay-
yık geçici bütçeye, bu bütçeyi getiren hükümet
lerin .bu hükümetleri teşkil eden siyasî partilerin, 
'bu vesika vesilesiyle ortaya koymuş oldukları 
hukuk anlayışı, Anayasaya saygı anlayışı, Dev
let bütçesinin birliği, bütünlüğü ve disiplini an
layışı 'bakımından iştirak edemediğimi ifade edi
yorum. Çünkü vermiş olduğumuz muhtelif misal
lere rağren geçici bütçe tasarısının 10 ve 11 nci 
maddeleri Anayasanın 126 nci maddesine açıkça 
aykırıdır ve dolayısıyle 64, 92, 93, 94 ncü mad
delerinin ihlâli niteliğindedir. Bu maddelerin ka
bul edilmiş olması, Anayasaya aykırlık vasfını 
kaldıramaz. Bu itibarla, Anayasaya aykırı olup 
olmadığını tespit etmek için yetkili mercilere el-
bettle İki gitmek halkkı da doğar. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Hay 
hay, güle güle. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, ekonomik görüşe, güdülmek 
istenilen ekonomik politikaya tam bir sarahatle 
vakıf olamamakla beralber, geçici ibütçe ile geti
rilmiş olan hükümlerin ve. bunların ötesinde, 
ibunların 'savunulması sırasında vaki beyanların 
Hükümetin hangi ekonomik politikayı gütmek 
istediğini, vadettiklerni ne , derece gerçekleştir
meye niyetli olduğunu ve hattâ biraz daha sara
hatle belirtelim; vadettiklerini ne derece gerçek
leştirmeye muktedir ve istekli olduğunu bu ta
sarıda, bu tasarının müzakeresi vesilesiyle gör
müş oluyoruz. 

Hükümet olduğundan 20 gün sonra seçim 
beyannameleri, seçim öncesi beyanları, Hükümet 
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programları ve seçimden sonra geçen üç aylık 
süre içinde millete verilen kesin ucuzluk valile
rinin ilk tatbikatı olarak fahiş zamların, ağır 
zamların; dar gelirliyi, güçsüz zümreyi hakika
ten ezecek, büyük sıkıntıya sokacak zamların 
başka çareleri varken, bu ağırlıkla bu şekilde 
geçirilmesiyle, getirilmesiyle mutabık olmak 
mümkün değildir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — in
saf be insaf!... 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — An
cak, önümüzdeki tasarı 'bir geçici bütçe taslağı
dır. Hükümetin bize vermiş olduğu bu karinele
re rağmen, geçici bütçe taslağında tasarladığı 
ekonomik politikalarının tamamını yerleştireme-
diğinc de müdrikiz. Bu itibarla, esasen üç ay 
ilcinde Devlet işlerinin durmaması, (birtakım müş
külâtın doğmaması, bazı ödemelerin yapılması, 
yapılmaması gibi bazı münakaşaların bundan 
sonra zuhur etmemesi, yatırımların gecikmemesi 
•düşünceleri içinde, engellemiş olmamak için, en
gellemiş görünmemek için; yoksa bu politikalar 
engellemeye lâyık değildir demek istemiyorum. 
Bu politikalar benimsenmesi ımömikün olmayan 
politikalardır, şimdiki endilsleriyle dahi benim
senmesi mümkün olmayan politikalardır... 

ÖZER ÖLÇMEN ('Konya) — Komisyonda 
niye beyaz oy verdin öyle ise1? 

YILMAZ ERGENMKON (ıDevamla) — Ama, 
bu muvakkat süre içinde Devlet işlerinin yürü
mesini sağlamak için, bu yürüyüşüne engel ola
rak çıkmamak için, politikalarıyla mutabık olma
dığımızı açık olarak ifade ederek eekinser oy 
kullanacağımızı beyan eder, saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından' alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erge-
ndkon. 

Değerli arkadaşlarını, tasarının tümü üzerin
deki müzakereler bitmiş bulunmaktadır. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacak
tır. Oy kupasının kürsünün önüne konmak sure
tiyle ve ad okunarak oylamanın yapılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
'Kabul etmeyenler.... Oy kupası kürsünün önü
ne konmak ve oylamanın ad okunmak suretiyle 
yapılması hususu kabul edilmiştir. 

Değerli arkad aşlarım, oylamaya Adana İlin
den başlayacağız. Yanında oy pusulası .bulun
un ayan sayın üyelerin, beyaz bir kağıda isimleri

ni, seçim bölgesini ve «Kabul, çekinser, ret» ke
limelerinden birisinii yazarak: ve imza ederek be
yaz kağıtla da oy kullanmaları mümkündür. 

Adana İlinden itibaren oylamaya başlıyoruz 
efendim. Kupa kürsüye konulmuştur. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın 
üye var mı efendilini... Oylamaya katılmayan sa
yın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir; kupaları lütfen kal
dırın. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
I>AŞIKAN — Değerli arkadaşlarım, yapılan 

oylama sonucumu arz ediyorum. 
Oylamaya 281 sayın üye katılmıştır; 172 sa

yın. üye kabul, 22 sayın üye .rot ve 87 sayın üye çe-
kin.seı.' oy kullanmıştır. 

Bu suretle; 1974 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeleri kanunlaşımeaya kadar Devlet harca
malarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin 
tarh, tahakkuk ve talhsiline yetki veren kanun 
tasarısı Meclisimizce de kabul edilerek kesinleş
miş ve kanunlaşmış bulunmaktadır. Memleketi
mize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Sayın Maliye Bakanı, teşekkür etmek üze
re buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya) —'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Devlet harcamalarının yapılmasına, Devlet 
gelirlerinin tarh, taJhakkuk ve tahsiline yetki 
veren kanun tasarısı yüce Meclisimizce müzake
re edilerek kanunlaşmıştır. 

Bu müzakerelerin Bütçe Komisyonundan 
başlıyarak her safihasında zaman zaman çok çe
tin, fakat daima çok yararlı bir müzakere atmos
feri içinde olgunlaştığı kanaatini taşıyorum. Mü
zakerelerde ifade edilen görüşlerin bir kısmını 
tasarıya intikal, ettirmek imkânını bulduk, bir 
kısmını tasarıya intikal ettirmek imkânından 
maıhrum kaldık. Tasarıya intikal ettiremeyece
ğimiz görüşler arasında, uygulamada bize yön 
verecek, ışık tutacak çok değerli mülâhazalar, 
bu müzakereler sırasında ifade edilmiştir. Bun
lardan daima yararlanmaya gayret edeceğiz. 

Bunlar arasında meselâ bazı mekanizmaların 
enflasyonist baskıyı artıracak bir biçimde işle
mesi ihtimaline karşı, Bütçe Komisyonunda, 
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Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde 
ifade edilmiş olan görüşler önplânda gelir. 

Aynı şekilde, çeşitli kesimlere daiha yüksek 
•miktarlarda gelir transferi talepleri bu mahi
yettedir. Özellikle öğretmenlere bugün götürmek 
imkânını bulduğumuzun ötesinde bir kaynak 
aktarılması tekliflerini büyük bir memnuniyet
le karşılıyoruz ve bu teklifleri karşılayacak ma
lî olanakları bir an önce yaratmak istiyoruz. Her 
ne kadar bu Bütçe tasarısında uzun süreden 
'beri olanın dışında öğretmenlere ek ders ücret
leri bakımından yüzde 50 bir artış sağlanmış
tır; bazı öğretmen kategorilerine yüzde 100 lük 
bir gelir artışı sağlanmıştır; fakat buna rağmen 
Hükümetimizin ek ders ücreti karşılığı olarak 
verdiği miktarları çok mütevazi buluyoruz ve. 
bunları artırmak gereğine yürekten inanıyoruz. 

•s» 

Gerek Bütçe ile ilişkili bu görüşleri, gerek 
'bütçe dışında affın bir an önce çıkarılmasına 
ilişkin görüşleri büyük bir memnuniyetle kar
şılıyoruz ve değerlendirmek için ilk fırsatta ha
rekete geçeceğimizi ümit ediyoruz. 

Bu arada bu müzakereler sırasında zaman za
man bütçe meselesini aşan genel çerçevede tar
tışmalar, müzakereler oldu. Bu tartışmalar, ba
zı kereler ihırçm bir üslûba bürünme istidadını 
gösterdi. Buna rağmen böyle bir tartışma yapıl
mış olmaktan bizim Hükümet olarak hiçbir şi
kâyetimiz yoktur. Bunu büyük bir memnuniyet
le karşılıyoruz ve dün alınmış olan zam karar
larının gölgesinde cereyan eden bugünkü Mec
lis oturumunu, zaman zaman içine girdiği sert 
üsluba rağmen anlayışla karşılanması gereken 

ve yararlanılması gereken bir oturum olarak de
ğerlendiriyoruz. 

Ümidimiz odur ki, böyle sert tartışmalara 
rağmen, birbirimizi temelde anlamak imkânını 
'bulacağız. Niçin bir politika istiyoruz, o politi
kanın dayanakları nedir, mecburiyeti nereden 
çıkıyor, nasıl o politikayı başarıya götürürüz 
konusunda daima birbirimize yardımcı olmaya 
gayret edeceğiz. Bu anlayışı bugünkü müzake
relerde bile sezmek imkânını bulduğumu ifade 
etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu müzakereler sıra
sında tasarımızı olgunlaştırmak için yapmış ol
duğunuz olumlu müdahalelere ve tasarıyı bir 
an önce süratle, bu tip tasarılarda nadir görü
len bir süratle kanunlaştırarak Türkiye'yi 1 
Mart 1974'den itibaren malî bakımdan çerçevesi 
içine alacak bu kanuna kavuşturmuş olduğu
nuz için sizlere teşekkür etmek istiyorum ve bu 
Bütçenin ülkemize, halkımıza yararlı olmasını 
diliyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, bugüne sarî olmak 

üzere, aldığınız karar uyarınca çalışma süremiz 
'bitmiştir. 

Alman karar gereğince; aktarma kanunla
rını ve kararda adı geçen diğer kanunların, ayrı
ca gündemde yer alan konuların görüşülmesi 
için 27 . 2 . 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum, efen
dim. 

Kapanına saati : 23,00 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, Ege 
Bölgesi Ticaret Lisesi mezunlarının yüksek öğre
nim yapmakta karşılaştıkları güçlüklere dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ' 
in yazılı cevabı. (7/9) • 
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'Millet Meclisi 'Başkanlığına. 
Aşağıdaki sorumun delâletinizle yazılı ola

rak Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasını rica ederim. 22 . 11 . 1973 

Muğla 'Milletvekili 
Ali Döğerli 
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1. — izmir Ticaret Lisesi mezunları 1944 yı
lında bölgelerinde kurulan Yüksek Enononıi ve 
Ticaret Okulu ile yüksek öğrenim görme imkâ
nına kavuşturulmuş! ardı. 

(jumıhuriyet Türkiye'sindeki ekonomik ve 
ticarî gelişmeye paralel olarak zamanla Ticaret 
Lisesi öğrenci adedi artmış ve Yüksek Ekonomi 
ve Ticaret Okulları da 1960 yılında akademi ha
line getirilmişlerdir, ©öylece İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisinde okuma imkânını kazanan 
Ticaret Lisesi mezunları Akademinin 19Ö9 yılın
da 1170 sayılı Kanun]a Ege Üniversitesine bağ
lı bir fakülte, haline getirilmesinden sonra yine 
öğrenci almaya devam ederken bu yıldan itiba
ren kapılarını Ticaret Lisesi mezunlarına ka
patmaları doğru mudur? 

2. — Lige Bölgesinde sayıları 2Ü'yi aşan ve 
mevcutları 15 O00 civarında olan Ticaret Lise
si öğrencilerinin mezuniyetlerini müteakip yük
sek öğrenim ya.palbilecekleri başka bir kuram 
var mıdır? 

?>. —• Bu .gençlerin Ege Bölgesi dışındaki aka
demilere igitmeye zorlanmaları ve 'bu suretle 
para zaman ve emek israfına yol açılarak aile
lerinin de ekonomik yönden sıkıntıya sokulması 
doğru mudur? 

4. —• Özel yüksek okullardan devletleştiri-
len ve Ege Üniversitesine bağlanan bazıları öğ
renime devam ederken, özellikle Ticaret Lisesi 
mezunlarına yüksek tahsil imkânını sağlayan 
İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksek Okulunun 
kapatılması doğru mudur? Bu şekilde kapatı
lan bir yüksek okul d allı a var mıdır? 

•5. — Yüksek öğrenime devanı imkânları el
lerinden alındığı için açıkta kalıp sokaklara 
dökülen öğrencilerinin durumlarına üzülüp bu
güne kadar yapılan uygulamaları ilgililere ha
tırlatan okul müdürüne vilâyetçe bir baskı ya
pılmış mıdır? 

6. —• Ege Bölgesi Ticaret Liselerinden mezun 
olanlara yüksek öğrenim sağlamak için İktisa
dî ve Ticarî hayatın en canlı ve kesif olduğu 
İzmir'de yeni bir öğrenim kurumu açılması dü
şünülüyor mm? 

26 . 2 . 1974 O : Û 

T. C. 
Millî Eğitim 

Bakanlığı 22 . 2 . 1974 
Bölüm : Parlâmento -

İrtübat 
Sayı t 081.2/182 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 9 .1 .1974 gün ve 7/9-84/957 sa

yılı yazınız. 
'•]>) 1 . 2 . 1974 gün ve 0-31.2/114 sayılı yazı

mıza ek. 
Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin Ege Böl

gesi Ticaret Lisesi mezunlarının yüksek öğre
nim yapmakta karşılaştıkları güçlüklere dair 
verdiği yazılı, soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte5 sunul muştur. 

Bilgilerini/e saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üstündağ « 

Millî Eğitim Bakanı 

Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin Ege Böl-
tgesi Ticaret Lisesi mezunlarının yüksek öğ
renim. yapmakta karşılaştıkları güçlüklere 

dair, yazılı soru -önergesine cevabımız. 

Ege Bölgesi Ticaret Lisesi mezunlarının Ege 
Üniversitesine alınmaması hususu, gerek eski 
üniversiteler kanunu, gerekse 1750 sayılı Üniver
siteler Kanunundan doğan 'bir zorunluluktur. 

1472 sayılı Kanunla Ege Üniversitesine bağ
lanan İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksek Okulu, 
üniversite bünyesinde aynı mahiyette 'öğretim 
veren bir fakülte olduğu için üniversite senato
su ve koordinasyon kurulu kararıyle tasfiye 
edilmiş, buna karşılık İktisadî ve Ticarî İlim
ler Fakültesinin öğrenci kontenjanı artırılmış
tır. Sosyal bilimler dalında farklı bir öğretim 
programı uygulayan Gazetecilik ve Halkla İliş
kiler Yüksek Okulu öğretimine devam etmek
tedir. Her iki öğretim, kurumuna merkezî sınav 
sistemiyle ticaret lisesi mezunları alınmaktadır. 

Bilindiği gibi. Üniversiteler Kanununun 52 
nci maddesi, «Üniversitelere giriş, insaugücü 
plânlaması, üniversitelerin kapasiteleri, öğren
cilerin yetenekleri ve yüksek öğrenim kurulu
nun önerileri dikkate alınmak suretiyle Üniver
sitelerarası Kurulca düzenlenir» şeklinde bir hü
küm (getirmiştir. 
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Bu Kanun hükmü gereğince, üniversitelero 
giriş yüksek öğrenim kurulunun önerileri dik
kate alınarak yeniden düzenlenecektir. 

Mustafa Üstündağ 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — ffakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Do
ğu -ve Güneydoğu Anadolu Jüölgesinde hayvancı
lıkla uğraşanlara kredi ve 'yem yardımı yapılma
sına dair sorusu w e '^Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/37) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanlığı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

2 1 . 1 . 1974 
Hakkâri Milletvekili 

Mikâil İlcin 

1973 yılında devam eden kuraklık, bu yılda 
kışın anî olarak bastırması karşısında Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hayvancılıkla 
uğraşan ve geçimlerini bu yönde temin edenlere 
kredi ve yem bakımından bir yardım yapılmış 
mıdır, yapılmışsa ne miktar ve nerelere4? 

.Bugüne kadar hiçlbir yardım yapılmamışsa 
no düşünülmektedir1? 

T. O. 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 
özel Kalem Müd.' 2 .2 .1974 

Sayı : 42 
Konu : Sayın Mikâil İlçin'in soru 
-önergesi! !hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 1 .11974 gün «Kanunlar Müdürlüğü 

7/37-263/31127 sayılı 
19 . 2 .1974 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/37-1263/31275 sayılı yazılar. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
hayvancılıkla uğraşanlara kredi ve yem yardımı 
yapılmasına dair Hakkâri Milletvekili Sayın Mi
kâil İliçin'in Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru 
önergesi cevaibmm iki nüsha olarak eklice su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

K o r M Özal 
Gıda - 'Tarım 've 

Hayvancılık Bakanı 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hay
vancılıkla uğraşanlara kredi ve yem yardımı 
yapılmasına dair Hakkâri Milletvekili Sa
yın Mikâil İlçin'in Bakanlığımıza yönelttiği 

yazılı soru önergesi cevâbı. 

Gecen ilkfbalharda Güney, Güneydoğu ve Do
ğu Anadolu yeter miktarda yağış alamadığın
dan buralarda kuraklık başlamıştı. Bu 'bölgeler
de yaşayan çiftçilerin büyük bir kısmı geçimle
rini hayvancılıktan temin ettiklerinden kurak
lık nedeniyle yem sıkıntısına maruz kalmışlar
dır. Bunun önlenmesi ve çiftçilerimizi hayvan 
yemi sıkıntılarından kurtarmak için Bakanlığı
mızda çalışmalar Temmuz ve Ağustos ayların
dan itibaren başlanılmış ve aşağıdaki tedbirler 
alınmıştır. 

1. — Yurdumuzun hayvan yemi 'bol olan böl
gelerinden kuraklık çekilen bölgelerine dahil 24 
il/e ucuz tarife ile yem ve yemeklik nakli için 
3 . 9 . 1973 gün ve 7/7079 sayılı Kararname ile 
Devlet Demir Yollarınca indirimli tarife 
15 . 4 . 1974 tarihine kadar geçerli olmak üzere 
uygul a nmaya >konulmuştur. 

2. —• Kuraklık bölgesine dahil il ve ilçelerde 
zarar nispeti % 50'nin üstünde olan ve bu yüz
den işletmelerini yürütemeyeeek hale gelmiş 
bulunan çiftçilere yardım yapılması hakkında 
!İ4 . 6 .1973 gün ve 7/6658 sayılı Kararname çı
karılmıştır. 

Buna göre, T. C. Ziraat Bankasınca yemeklik 
Ibuğday temini için 20O milyon, -hayvan yemi te
mini içinde 200 milyon olmak üzere toplam 400 
milyon liralık kredi açılması ve borçlu olanla
rın da (borçlarının iki yıl müddetle ertelenmesi 
kararlaştırılmış idi. Ancak T. C. Ziraat Banka
sının kaynak bulamaması sebeJbiyle bu miktar 
kredi bidayeten açılamamış ise de, sonradan iki 
parti halinde sağlanan 200 milyon liralık yem ve 
yemeklik kredisi kuraklık gören il ve ilçelere 
gönderilmiştir. Buna dair iller üzerinden hazır
lanan cetvel eklidir. 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından 
kuraklık çeken bölgelere dağıtılmak üzere ha
zırlanan 5 000 ton sap ihtiyacı olan çiftçilere 
dağıtılmıştır. 

4. — Toprak Mahsulleri Ofisince 100 000 ton 
arpa ithal edilmiş ve İra bölge çiftçilerine tevzi
atı başlamıştır. 
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5. — önemli bir döviz kaynağı olan yağlı to
hum küspelerinin, ihracı kısıtlanmış olup tespit 
olunan fiyatlar üzerinden ihtiyaç sahiplerine 
dağıtım başlamıştır. 

•6. — Et ve Balık Kurumu kombinaları çift
çinin elinden çıkarmak zorunda kaldığı hayvan
ları değer fiyatına satın almaya devam etmekte
dir. 

7. —• Yem fabrikalarımız gelişme ve üretim 
artışına hızla devanı'etmektedir. Bu meyan da.• 
Erzurum ilinde meVcut Yem Fabrikamız sadece 
'bu bölgenin sanayi yemi ihtiyacını karşılama ça
bası içindedir. Ayrıca Kars ve Sivas illerinde 
iştirakli olarak kurulmuş bulunan yem fabrika
ları çok krsa bir süre sonra faaliyete geçirilerek 

Doğu Bölgemize sanayi yemi yardımında bulu
nacaklardır.-

Bundan başka, Bingöl'de iştirakli olarak, 
Van - Tatvan, Doğubeyazıt, Mardin - Kızıltepe, 
Diyarbakır ve Elâzığ illerinde 1973 yılında in
şaatına başlanan yeni yem fabrikaları 1974 yılı 
sonunda faaliyete geçirilerek bu illerimizin ve 
civannm sanayi yemi ihtiyaçlarını karşılama
ya ç. a 1 ışac-akl ardır. 

197:] yılı kuraklığı memleketimizin önemli 
bir kısmını etkisi altında bulundurduğundan ve 
kredi yardımının zamanında ve yeterli bir şe
kilde işler hale getirilememesi yüzünden yukarı
da sıralanan tedbirler bütün çiftçilerimizin ihti
yaçlarının karşılanmasına yeterli olamamıştır. 

Genel Müdür 

200 -milyon 
i 

İli 

Tüne eli 
Kary 
Malatya 
Hatay 
Gaziantep 
Konya 
ITrfa 
Muş 
İçel 
Erzincan 
Gümüşhane 
Van 
Siirt 
Ağrı 
Niğde 
K. Maraş 
Erzurum 
Adana 
Elâzığ 
Mardin 
Adıyaman 
Bingöl 
Diya rbaikı r 
Biti İH 

Toplam 

liralık Yom. ve Yemeklik Kredi 
1er üzerinden tevzi listesi 

Yem 
kredisi 

2 755 000 
8 925 00( 
2 730 000 

500 000 
5 200 000 

10 100 000 
20 085 00( 
10 000 000 
2 950 000 
2 850 000 

500 000 
1 700 000 
1 840 000 
3 725 000 

500 000 
500 000 

8 885 000 
500 000 
600 000 

6 120 000 
2 880 000 
2 685 000 
3 450 000 
1 900 000 

.102 000 000 

Yemeklik 
kredisi 

1 152 779 
9 224 840 
3 819 390 
1 607 141 

11 547 210 
3 339 484 

26 743 002 
2 082 045 

10 461 703 
313 629 

— • 

772 250 
— • 

1 153 580 
1 403 933 
1 111 460 

17 195 
360 843 
460 634 

4 499 658 
3 558 515 
1. 118 068 

481 605 

83 775 734 

sinin 

Toplam 

3 927 779 
18 149 840 

6 549 390 
2 107 141 

16 747 240 
13 493 484 
46 828 002 
12 082 045 
13 411 703 
3 163 629 

500 000 
2 472 250 
1 840 000 
4 878 580 
1 903 933 
1 611 460 
8 872 195 

860 243 
1 060 643 

10 619 658 
6 238 515 
3 803 068 
3 931 605 
1 900 000 

185 375 734 

Not : Fevkalâde hallerde kullanılmak üzere 14 625 266 TL. rezerv mevcuttur 
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S. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoıfun, 
Kütahya iline bağlı bazı bucaklarda ortaokul 
açılmasına dair sorusu re Millî Eğitim Bakam 
Mustafa Ustündağ'ın yazılı ce 'abı (7/44) 

30 .1.1974 

Millet Meclisi Başkanlığımı 
İlişi'kte 'sunduğum yazılı .soru önergesinin Sa

yın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâlet huyurulmasmı 
saygı 1 anımla arz öderim. 

Kütahya Milletvekili 
İlhan Er soy 

Kütahya, iline hağlı. : 
1. 24'ü bucak'merkezi olarak kondisiııo bağ

lı, 17 köy de Tavşanlı ilçesin o hağlı olmakla be
raber civarında kümelenmiş bulunduğundan, 
etrafında 41 köy yer alan Kütahya'nın en ıbü-
yük ^bucak merkezi Köprüören'de, 

2. Geçen yıllarda goroikli bütün müracaat
ları yapılmış olupta, 'binası dahi köylülerce te
min edilmiş bulunan 20 köyün ortasında merkez 
köy olarak diğer bütün tesisleri ele alınmış du
rumdaki Gediz ilçesine bağlı Efendi köprüsü 
merkezinde, 

• >. Ortaokul lolan hiçibir merkezle yakın 'bağ
lantısı 'bulunmayan, yıllardan ıbori ortaokul yap
tırmak için kurdukları dernek vardı mı. ile hütün 
hazırlıklarını tamamlamış' durumda ve 28 kö
yün mc'iikezinde yer alan Tavşanlı ilçovsino bağlı 
Balıköy merkezinde, 

4. (Yüzlerce1 ilkokul mezununun öğrenime 
devam imkânı 'bulmayıp bekledikleri 19 köy 
merkezinde ve 2 500'ü aşkın nüfusu ile okul ola
rak kullanılacak 'binasını da sağlamış durumda
ki '-Simav ilçesine bağlı Naşa Belediye merke
zinde, 

4974 yılında birer ortaokul açılması düşünül-
'mekte midir 1? Bu hususta gerekli hazırlıklara 
ne zaman 'başlanacaktır? 

Eki : 
d. Kütahya'nın Köprüören bucağına bağlı 

:öyler : 

1. 
2. 

4. 
5. 
G. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Ağaçköy 
'Ağızöi'on 
Arslanlı 
'Bozca höyük 
Darıca 
Dedik 
Doğa 
Elmacık 
Eskiyüreğil 
Ey n a gazi 
Gümüş 
İslı akçıla r 

,1.1. 
14. 
15. 
İG. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
i) • 1 

24. 

Karaağaç 
'Karsak 
Kepez 
Kızrk 
Kızılcakaya 
Körpe 
(Kükürt 
iMahmudive 
(Seyit 
Suluköy 
ISünnotyenice 
Yakaca 

nü 

Tavşanlı'ya bağlı olupta, .'Köprüören'in he-
n yakınında bulunan köyler : 

:ı. 
2. 
• •> 
• ) . 

4. 
5. 
fi. 
7. 
8. 
9. 

A blum 
Eğri göz 
Gazolyakup 
Kıransın 
Dul ka dir 
Şahin 
Köreken 
Ka ra kişi 
Vakıf 

12. 

1G. 

Karcı lc 
Karapelit 
Şah mel ek 
Aliköy 
Ören 
Oobankoy 
Gümü.şgölcük 
İsaköv 

2. (lediz ilçesinin 
etrafındaki kövler 

Efen di Ivöp r üsü m e rkozi 

1. 
2 
o 

4. 
5. 
G. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Efendiköprüsü 
Pusatlar 
Doğancılar 
Akpmar 
Yunuslar 
Yayla 
Güzün gülü 
Işıklar 
Aliağa 
Kavacık 

11. 
12. 
l:î. 
14. 
15. 
İG. 
.1.7. 
.1.8. 
19. 
20. 

Dere 
Poiat 
Ymıigüney 
Yukarı susuz 
Yeğinler 
Samralar 
'Yağmurlar 
(\lbrail 
llicikören 
Yenicearmutcuk 
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3. Tavşanlı ilçesinin Bahköy mıerkczi etra
fındaki köyler : 

Bahköy 
IJıluçam 
iHimrekulu 
D. Hüseyinpaşıa 
Cıvgalar 
Kadı 
Yataklı 
Doğalar 
Öksüzl e i' 
•Çal ti lı 
<(\ arkı h 
Ça.malan 
Kırk kavak 

1. 
12. 
O. 

4. 
5. 
G. 
•7. 
8. 
'9. 

.10. 
.1.1. 
12. 
1:5., 
ıl4, Altmova 

15. 
İG. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
•22. 
2:1. 
24. 
25. 
2G. 
27. 
28. 

Gevrekler 
iKocayeri 
liva r a şehir 
Erikli 
'Aydınlar 
Avcılar 
Kavaklı 
'Çınarcık 
Kışla 
•Soluğanlar 
Çobanlar 
•Çal dibi 
Çayırköy 
Kızıl bük 

4. İSİ ma v ilçesinin Naşa Belediye 
civarındaki köyler •: 

nıei'Kezı 

1. 
ı2. 
0 
0 . 
4. 
'5. 
G. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Naşa. 
'Güney 
|S avcılar 
Kıinık 
Efir 
Eğirler 
•Hamızla bey 
i) ren li 
Koyunoba 
Kayalıdere 

.12. 

.13.. 
44. 
15. 
,16. 
17. 
.18. 

'Yeniler 
Karakoca 
iMaden 
Yemişli 
Darıcı 
Yuva 
Ortaca 
Camlık 

19. Eğdemir 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Balkandık Müşavirliği 21.2.1974 

Bölüm: Parlâmento - İntihal 
Sayı : 031.2/181 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 2 . 1974' gün re 7-44/326/3553 sayılı 

yazınız. 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Kütah
ya iline 'bağlı bucaklarda ortaokul açılmasına da
ir yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 'ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üslündağ 

Millî Eğitim. Bakanı 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Kütahya 
iline Ibağlı 'huea.kla.rda ortaokul açılmasına, dair 

yerdiği vazıh soru önergesine cevabımız • 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, ilk
öğretim ve ortaöğretimin 3 yıllık birinci devre
sini içine alacak şekilde temel eğitini okulları aç
mayı öngörtmüştür. Bu itibarla ortaokul ihtiya
cı, temel 'eğitim uygulaması içinde yer alacaktır. 

Ancak, temel eğitim okullarının bütün yurt 
düzeyinde uygulama ve yayılması imkânı sağla
nıncaya kadar, ortaokulu bulunmayan yerlerde 
çevrelerindeki ıbir ortaokuldan faydalanma yolu
na gidil eceıkt'ir. 

Bu durumda olmayan kasaba ve köylerde, Ba
kanlığımız, valiliklerin teklifleri üzerine şartları 
taşıyan yerlerde, öğretmen ve ödenek İmkânları 
ölçüsünde yeni ortaokullar' açmaya devam, ede
cektir. 

Must af a Üstünda ğ 
Millî Eğitim Bakanı 

d. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle yayın
lanan bâzı eserlere dair sorusu ve Devlet Bahanı 
Orhan Eyüboğlu'nun yazılı cevabı (7/45) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ilgili Devlet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 3.1. . 1 . 1974 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

SORU -. 
1. —• Cumhuriyetimizin 50 nci yılı için Baş-

hakanlık Kültür Müsteşarlığınca yayınlanan 
«Kültür Yayınları serisinden» bazılarının eşe, 
dosta sipariş edildiği 'söyleniyor, bu doğru mu
dur! 

Bu konuda har araştırma yapılmış mıdır? Ya
pılmış ise, bunlar arasında Başbakanlık Kültür 
Müsteşarı, veya yakınları bulunmakta mıdır? 

2. —• Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, kül
tür yayınları serisinde bazı eserlerin, Cumhuri
yetimizin 50 nci yılı seviyesine lâyık olabilecek 
nitelikte 'bulunmadığı 've hattâ hu eserlerin bir 
kısmının Cumhuriyetimizin 50 nci yılı ile uzak
tan yakından ilgisinin 'bulunmadığı söyleniyor, 
'bu doğru mudur? 

Bu söylentiler doğru ise, bu konuda bir araş
tırma yapılmış, veya yapılması düşünülmekte 
midir? 

3. —• Başbakanlık Kültür Müsteşarlığınca ya
yınlanan, Kültür Yayınları Serisinde şimdiye ka-
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dar kaç eser yayınlanmıştı? Ve bu eserlerin se
çimi nasıl yapılmıştır? 

Bu eserlerin seçimindeki ölçü neler olmuş
tur? Bu eserler kimlere aılttir ve 'bu eserler ara
sında tafema adla yayınlananlar var mıdır? 

4. —• Kültür Yayınları Serisindeki eserlere 
no kadar para ödenmiştir, bu kimlere ve ne mik
tarda verilmiştir? 

5. — Bundan (birkaç yıl önee yayınlanan ve 
gerçek, vatansever ya zari arımızı suçlayan «Şiir 
Tahlille!"!» adlı eserin, «Cumhuriyet Devri Türk 
Şiiri» adı akında, Cuımlmriyetıanizin 50 nci yılı 
Kültür Yayınları Serisine sokulduğu söyleniyor. 

Bu doğruysa, bu eser hangi amaçla yayınlan
ılmış ve yazarına, ne 'kadar para. ödenmiştir? 

6. —• Cumhuriyetimizin 50 nei yılı ile ilgili 
afişler hangi ibasınıevinde 'bastırılmıştır. İhale 
usulüne göre yapılmış mıdır? Bu afişlerin konusu 
kimler tarafından saptanmıştır, ikimi ere hazırla
tılmıştır? Kaç adet 'bastırılmış ve bunlar için ne 
kadar para ödenmiştir? 

7. — Cumhuriyetimizin 50 nei yılı ile ilgili 
olarak kaç adet plâk bastırılmıştır ve kimlere da
ğıtılmıştır? Bu plâklar için kaç lira ödenmiştir? 

8. — Başbakanlık Kültür Müsteşarlığının hal
ka kültür hizmetini iletme hakımmdan izlediği bir 
politika var mıdır? Varsa, 'bu politika hangi mak
satla ve İkimle t tarafından hangi esaslara göre 
saptanmıştır? 

9. — Bin Temel Eser serisinde kaç eser ya
yınlanmıştır. Bu eserlerin bir kısmını 'bugünkü 
dile adapte eden kişiler kimlerdir? Bu kişilere 
bu işler İçin ne kadar ücret ödenmiştir? 

10. — Dış ülkelerdeki Türk kültür merkez
lerimize yollanan eserler arasında 'bazılarının 
Atatürk İlkeleriyle ters düştüğü söyleniyor. 

Ayrıca aşırı derecede belli bir siyasî görüşe 
hizmet eden ibazı dergi ve gazetelerin de bura
lara sokulduğu 've çok sayıda aboneler yapıldığı 
çek yaygın bir görüş halindedir. 

Bu söylentiler doğru ise, bunlar için ne gibi 
Ibir tedbir düşünülmektedir? 

11. — Cumhuriyetimizin 50 nci yılı ile ilgili 
olarak, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığına ne ka
dar ödenek ayrılmıştır, bu ödenek hangi maksat
la ve nerelere harcanmıştır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 2,04.58 
23.2 1974 

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü

nün 5 . 2 . 1974 gün ve 7/45-334/3650 sayılı ya
zılan karşılığıdır. 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in yazılı so
ru önergesine verilen cevaıbî yazıdan iki adet ili-
ş'k -olarak sunulmuştur. 

Bilgi]erinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eyüboğlu 
Devlet Bakanı 

Sayın 
Süleyman Şimşek 
İçel Milletvekili 

Soru: 1. — Cumhuriyetimizin 50 nci yılı için 
Başbakanlık Kültür Müsteşarhğmea yayınlanan 
«Kültür Yayınları serisinden» 'bazılarının eşe, 
dosta sipariş edildiği 'söyleniyor, bu doğru mu
dur? 

Bu konuda Ijir araştırma yapılmış mıdır? Ya
pılmış ise, ıbunlar arasında. Başbakanlık Kültür 
Müsteşarı YOYD. yakınları bulunmakta mıdır? 

Cevap : 1. — 30 . 3 . Ü973 tarih ve 1701* sa
yılı (Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 50. 
Yıldönümünün Kutlanmasr hakkındaki Kanun) 
un beşinci maddesi, 1973 yılı içinde (yurdun her 
tarafında konferans, seminer ve festivaller ter
tibi, kitap, (broşür film ve öğretici malzeme yayı
nı, Türk Bayrağı, madalya, pul, rozet, dağıtımı 
ve tedavülü ile v. s. 'hususlar ayrıca program
lanır.) hükmünü getirmektedir. 

Buna göre Kültür Müsteşarlığımız Millî Eği
tim Bakanlığına hağlı bulunduğu süreden itiba
ren Cumhuriyetimizin 50. yılını kutlama prog
ramlarını .bu Bakanlık adına yürütmekte iken 
Kültür Müsteşarlığının 7 Haziran 1972 tarih ve 
14208 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe giren Cumhurbaşkanlığı onayına göre Baş
bakanlığa bağlanması üzerine bu defa ilgili Dev
let Bakanlığı arlına 50. yılı kutlama faaliyetleri
ne devam etmiştir. 
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Kültür Müsteşarlığına Millî Eğitini Bakan
lığından devredilen kutlama görevleri arasında 
(Yayın programı) 50 ne i Yıldönümünü Kutla
ma Yüksek Kurulunca teşkil edilen Bakanlık-

Eseriıı Adı : 

lararası İcra Komitesine sunulmuş, aşağıdaki 
eserlerin yayımı, Cumhuriyetin 50 nci Yıldönü
münü Kutlama Yüksek Kurutunca onaylanmış
tır. 

Hazırlayan 

d. —• Cumhuriyetle Birlikte' Türkiye'de Folklor ve Etnog
rafya Çalışmaları 

2. —• Cumhuriyet Döneminde Bibiiyoigrafyaların Bibliyog
rafyası ' 

•o. —• Türkiye'nin (42) Hükümeti 
4. — Faraıbî Bibliyografyası 
'5. —• Cumıhuriyetin 50 nci Yılında Türk Kadın Hakları 
(5. —• Türk İstiklâl Savaşı - Mondros'tan Mudanya'ya kadar 

C. I, II, III, IY 
7. — Elli Yılda Halk Müziğinden Yankılar (Atatürk'ün 

Sevdiği Türküler, Kurtuluş Savaşı Türküleri) 
8. —• Cumhuriyetin 50 nci Yılında Coğrafya 
9. — Atatürk ve Millî Kültür 

10. — Türk Kurtuluş Savaşı 
M. — 50 rici Yıla Armağan 
12. —• Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri 
.K>. —• Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi 
14. — Türkiye Birinci Büyük Millet Meclisi (50 nci Yıl) 
15. — Atatürk'ün Özel Kütüphane Katalogu 
46. —• Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünde Türk Dilinde 

(î e üs m eler 

M. Şakir Ülkütaşır 

Millî Küt. Gn. Müdürlüğü 
•Cafer Demiral 
Mıillî Küt. Gn. Müdürlüğü. 
Tezcr Taşkıran 

Dr. Selâhattin Tansel 

Refik Ünal 
Prof. Dr. Sırrı Erinç 
Dr. Müjıgan Cunbur 
Fahri Belen 
Güzel !S. (İn. Müdürlüğü 
Prof. Dr. M elim et Kaplan 
Prof. Dr. A. Afet İnan 
Hıza Onaran - Can Gülekli 
Millî Kütüphane Gn. Md. 

Prof. Zeynep Korkmaz 
17. — Cumhuriyet Döneminde Türk Tiyatro Bibliyografyası Millî Küt, Gn. Md. (Baskıda) 

Yukarıdaki liste ilgili komisyonlarca uzun 
incelemelerden sonra tespit edilerek, Cumhuri
yetin 50 nci Yıldönümünü Kutlama Yüksek Ku
rulu Başkam tarafından yazarlarına sipariş edil
miş, tamamlanan eserlerin her biri usulüne gö
re incelenerek 'baskıya verilmiştir. Bu eserleri 
hazırlayanlar, konularının uzmanları olup bu 
ilim .adamlarının Başbakanlık Kültür Müsteşa
rı ile beşerî münasebeti eri dışında herhangi bir 
yakınlıkları bulunmamaktadır. 

ıSoru 2. — Başbakanlık Kültür Müsteşarlı
ğı, Kültür Yayınları Serisinde bazı eserlerin 
Cumhuriyetimizin 50 ıtci yılı seviyesine lâyık ola
bilecek nitelikte bulunmadığı ve hatta bu eser
lerin bir kısmının Cumhuriyetimizin 50 nci yılı 
ile uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığı söy
leniyor, bu doğru mudur? 

Bu söylentiler doğru ise bu konuda bir araş
tırma yapılmış veya yapılması düşünülmekte 
midir'? 

Cevap 2. — Yukarıdaki cevap 1 ile ilgili 
liste tetkik edildiği takdirde yayımlanan ve ya
yımlanacak olan kitaplar Türkiye Cumhuriyeti
nin' 50 yıllık geçmişini kapsayan çeşitli kültür 
yönleriyle ilgili eserlerdir. Bu eserleri hazırla
yanların büyük bir kısmı kendi konularında 
uzman ve yetenekli kişilerdir. 

Bu arada Millî Kütüphane Genel Müdürlü
ğü uzmanlarına hazırlatılan «Faralbî Bibliyograf
yası» bir özellik taşımaktadır. Şöyle ki : Türk 
kültürünü dünya çapında temsil eden en büyük 
filozofu, Aristo'nun II nci şarihî olarak bilinen 
Uzlukoğlu Farabî'nin doğumunun 14.00 ncü yıl
dönümü de Cumhuriyetimizin 50 nci yılma rast
lamıştır. Farahî'nin arapca yazmış olması, dola-
yısıyle Arap ülkelerinde bir Arap filozofu, İran' 
da yaşamış olması nedeniyle de bir İranlı filozof 
gibi komşularımızea değerlendirilmesi karşısın
da Dışişleri Bakanlığımızın konuya verdiği de-
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ğer ve ülkemizde Farabî konusunda seminerler, J 
yayınlar yapılması telkini üzerine 50 nei Yılı Kut
lama Komitesi Başkanlığınca Millî Kütüplhaııo 
Genel Müdürlüğü tarafından bir seminer düzen
lenmiş ve söz konusu Bibliyografya, Cumhuri
yetimizin 50 nei yılı yayınları arasında Türk 
kültürüne armağan edilmiştir. 

Soru 3. —• Başbakanlık Kültür Müsteşarlı
ğınca yayınlanan Kültür Yayınları serisinde 
şimdiye kadar kaç eser yayımlanmıştır ve bu 
eserlerin seçimi nasıl yapılmıştır. Bu eserlerin 
seçiminde ölçü neler olmuştur? Bu eserler kim
lere aittir. Ve bu eserler arasında takma adla 
yayınlanan var mıdır? j 

Eserin adı 

1. Ahmet Haşiim : 'Şiirler 
2. Akademik Hürriyet ve Anarşi (Sidney 

Hook) 
3. Alpaslan ve Zamanı 
4. Aşık Veysel 
5. Batı DüşüncBsindıeki Büyük Değişime (Paul 

Hazar d) 
6. Bugünkü Sovyet İdeolojisi I. (G-. A. Wetter) 
7. Büyülk SelçulMıu İmparatora Sultan Melikşah 
8. Büyülk Zafer'in 50 nei Yıldönümüne Ar

mağan 
9. Cevdet Başa Tariibinden Seçmeler I. II. 

10. Diyorlar kıi... (Ruşen Eşref Unlaydın) 
11. Ffthıi Ma Füh Mektuplar ve Meea'lis-Ü SaJb'adan 

Seçımeleir (Mevlâna) 
12. -Fluaıt Köprülü'nün Edebî ve Fikrî Makale

lerinden Seçmeler 
13. Hun Sanatı 
14. İînitdlbah (Namık Kemal) 
15. Kanacaoğlan'ın Ş'iirl'eri 
16. Kenan Hukısai'nin Hikâyeleri 
17. Kısas-ı Enbiya (6 etilt) (Ahmet C. Paşa) 
18. Koçi Bey Risıailesii 
19. Lâle Devni (Ahmet Refik) 
20. Manas Destanı 
21. Mizanü'l Haikk Fi İhtiyarimi Ahakk (Kâtip 

Çelebi) 
22. Nef'i Divanından seçmeller 
23. Onüç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir 

Balkiş 

Cevap 3. —• Başbakanlık Kültür Müsteşar
lığınca yayınlanan kültür yayınları, Devlet Ba
kanlığınca kurulmuş «Kültür Yayınları Komis
yonu» tarafından : 

a) Yayımlanacak eserlerin saptanması, 
ıb) Eserleri hazırlayacak kişilerin saptan

ması, 
ıc) Hazırlanan eserlerin o konuda uzman bir 

raportör tarafından incelenmesi, 
d) Alınan raporlara göre basılıp basılmaya-

cağı hakkında son kararın alınması ve maka
mın onayına sunulması gibi aşamalardan -geçi
rilmek suretiyle yürütülmektedir. 

Şimdiye kadar Kültür Yayımları dizisinden 
çıkan eserler ve hazırlayıcıları aşağıdadır. 

Hazırlayan 

Prof. Kenan Akyüz 

Çeviren : Prof. Sencer Toınlguç 
Prof Dr. Mehmet Altay Köymen 
Ümit Yaşar Oğuzcan 

Çeviiran . Erol Güngör 
Cemiill Ziya Şanıbey 
Prof. Dr. İbrahim Kafesöğkı 

Millî Kütüphane Genel Müdürü 
Prof. Sadi Irmak - B. Kemal Çağlıa,r 
Şomsiettia Kutlu 

Abdülibaki Gölpımarlı 

Orhan Köprülü 
Dr. Nejat Diyarbdkirli 
Prof. Di*. Mehmet Kaplan 
Dr. Müjgan Cunbur 
Dr. İnci Enginün 
Mahir İz 
Zuhurî Danışman 
Haydar Diriöz 
Abdüdikadir İnan 

Orhan Saik Köteyay 
Prof Dr. Abdülikadir Karahaaı 

Nurettin Sevin 

telif hakkı 

10 594,95 

3 065,10 
4 086,85 
8 109,85 

9 706,25 
14 814,«5 
7 237,10 

16 275,— 
22 318,— 
11 400,11 

7 237,10 

6. 981,71 
23 584,55 
5 773,75 
9 142,15 

11 856,10 
40 80(1,13 

6 598,57 
4 491,25 

10 046,85 

6 811,40 
4 980,8,5 
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Eserin adı 

24. Atatürk'iki. Arkadaşı Ömer Naci 
25. Saiit Faik Ab a sı yanık'tan Seçme Hikâyeler 
26. Selçuklu Tarihi 
27. Sergüzeşt (Sami Paşazade iSıezaî) 
28. Seyyit Ncsirni Divanından iSeç/meier 
29. ISmıf Mücadelesi (R. Aron) 
30. Türk Masalları I. II. 
31. Türk ManiloıJi I. II. 
32. Türk Sanatı I. II. 
33. Türkiye I. II. 
34. Türkisehe Gedichette Vonı 13 Jalırhundert 

Bis in Unsere Zeit 
35. Üç Medeniyet (Ahmet Ağaoğlu) 

'Bu yayınlar arasında takma adla yayımlan
mış hiçbir eser .bulunmamaktadır. 

İSorıı 4. —Kültür yayımları serisindeki eser
lere ne kadar para ödenmiştir, bu para kimlere 
ve ne miktarda verilmiştir1? 

Cevap 4. •— Kültür yayınları dizisinde ya
yınlanan eserlere (Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilim fikir ve sanat eserleriyle ders kitapları ve 
'malzemeleri için ödenecek telif hakları yönet
meliği) gereğince telif ücretleri Devlet Kitap
ları Döner .Sermayesince tespit edilmekte ve il-
igili müdürlükçe ödenmektedir. Yazarlara öde
nen telif ücretleri 3 neti sorunun cevabında 
(gösterilmiştir. 

tSoru 5. — Bundan birkaç yıl önce yayımla
nan ve gerçek vatansever yazarlarımızı suçla
yan «;Şiir Tahlilleri» adlı eserin, Cumhuriyet 
Devri Türk Şiiri adı altında Cumhuriyetimizin 
50 nci yılı kültür yayınları serisine sokulduğu 
söyleniyor. 

Bu doğruysa bu eser hangi amaçla yayın
lanmış ve yazarına ne kadar para ödenmiştir. 

Cevap 5. — Cumhuriyetin 50 Yıldönümünü 
Kutlama Yüksek Kurulunca, Cumhuriyet Devri 
Türk Şiiri adı altında bir eser hazırlanması 
programa alınmış ve bu konuda daha önce eser
leriyle tanınan özellikle son dönem Türk şiiri 
üzerinde otorite olarak bilinen, İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Profesörlerinden 
Ur. Mehmet Kaplan'a bu görev, 50 nci Yıldö
nümünü Kutlama Komitesi Başkanı tarafından 

Hazırlayan 

Dr. Felthi Tevetoğlu 
Tarık Buğra 
'Prof. İbrahim Kafeısoğlu 
Zeynep Kerıman 
Keımal Edip Kürkçüoğlu 
Çeviren Erol Güngör 
Naiki Tezel 
Sami Akalın 
Prof. Oktay Aslanapa 
Prof. Reşat İzfoır'alk 

Prof. Annettiıaria iSchimımcl 
Tezer 'Taşkıran 

Ödenen' 
ıtlelif (hakkı 

9 323,10 
7 833,14 
7 066,85 
3 687,75 

10 281,— 
10 983,40 
21 541,14 
16 305,85 
36 270,80 
49 340,20 

6 557,10 
3 352,45 

verilmiş ve hazırlanan eser cevap 3'teki prose
dürden geçirilerek makamın onayı alındıktan 
sonra baskıya verilmiştir. 

Bu eser için yönetm'eliğe göre Devlet Ki
tapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü tara
fından 18 263 lira 10 kuruş ödenmiştir. 

ıSoru 6. —• Ou.mihuriyetim.izin 50 nci yılı ile 
ilgili afişler hanigi basımevinde bastır ılmıştır. 
İhale, usulüne göre yapılmış mıdır? Bu afiş
lerin konusu kimler tarafından saptanmıştır. 
Kimlere hatırlatılmıştır. Kaç adet bastırılmış ve 
bunlar için ne kadar para ödenmiştir. 

Cevap 6. •— Cumhuriyetin 50 nci yılını Kut
lama Kurulu tarafından Cumhuriyetimizin 50 
nci yılını canlandıracak aıfişlerin basılması Baş
bakanlık Bassın - Yayın Genel Müdürlüğüne ve
rilmiş ise de zamanında yetişenıeyeceği anlaşıl
dığından hu görev Yüksek Kurulca, ödeneği de 
ayrı olmak üzere Kültür Müsteşarlığına dev
redilmiştir. •Bunun üzerine afişlere konu teşkil 
edecek özdeyişler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim 
ve Terbiye Dairesince bu maksatla seçimi yapıl
mış özdeyişler arasından alınmış afiş uzmanla
rına hazırlattırılmış ve Kutlama Yüksek Ku
rulu Başkanı başkanlığında, Basın - Yayın Ge
nel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür 
Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan bir ko
misyon tarafından seçimi yapıldıktan sonra 
baskıya verilmiştir. 

70 x 100 ebadında kuşe kâğıdına renkli ola
rak bastırılan afişlerin baskı işi, her ne kadar 
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1701 sayılı Kanunun 9 neu maddesinin C fık
rasında belirtildiği şekilde ,2490 sayılı Artırma -
Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muha-
staıbe-i Umumiye Kanunu hükümleri dışında ol
makla beralber, teklif olmak suretiyle ve 2490 
sayılı Kanuna uygun olarak ihale yoluyle yaptı
rılmıştır. 

Alman teklediler : 
İstanbul - Apa Ofset 
İstanbul - Güzel Sanatlar Matbaası 
Ankara - Ajans Türk Matbaası 

İzmir - Ticaret Matibaası'ndan en ucuz tek
lifte bulunan Ajans Türk Matbaasına öze] te
maslar sonunda verdiği teklif fiyatından da 
% 2,5 dalha kırdırılmak suretiyle ihale edilmiş
tir. 

Beş ayrı afiş olmak üzere 300 bin adet bas
tırılan afişlere afiş uzmanlarına hazırlık mas
rafları için: 4 500 TL. Basımevine de 770 bin 
TL. ödenmiş, afişler illerin nüfus oranlarına 
göre bütün Valiliklere ayrıca Bakanlıklara ve 
Dış Temsilciliklerimize 29 Ekim 1973 tarihin
den önce dağıtılmıştır. 

ıSoru 7. — Cumihuriyetimizin 50 nci yılı ile 
ilgili olarak kaç adet plâ'k 'bastırılmıştır? Bu 
plâklar için kaç lira ödenmiştir? 

ıCevaıp 7. — Cumlhuriyerin 50 nci Yıldönü
münü Kutla.ma Yüksek Kurulunca Kültür Müs
teşarlığına verilen «İstiklâl Marşı ve Millî Marş
lar Plâğı» baskı ve dağıtım işi de Cumhuriyetin 
50 nci yıldönümü afişlerinde uygulanan usule 
uygun olarak sonuçlandırılmıştır. 

Lonjg play olarak 15 000 adet (bastırılan 
plâklar illerimize, Grenci Kurmay Başkanlığına 
ve dış temsilciliklerimize gönderilmiştir. 

Bu plâkların hazırlanması, baskısı ve dağı
tım işi için 270 bin lira ödenmiştir. 

ı'Soru 8. — Başbakanlık Kültür Müsteşarlı
ğının halka kültür hizmetini ilatme bakımından 
izlediği bir politika var mıdır ? Varsa bu poli
tika hanlgi maksatla ve kimler tarafından hangi 
esaslara göre saptanmıştır? 

'Cevap 8. — Millî ve Çağdaş Kültürü Türk 
halkının bütün kesimlerine ve ülkenin her kö
şesine iletme sorumluluğunu yüklenmiş bulu
nan Kültür Müsteşarlığının kültür politikası : 

1. Anayasamızın 41 ve 129 ncu maddelerin
de öngörülen kültürel kalkınmayı demokratik 

yollarla gerçekleştirecek plan ve programları 
hazırlamak, 

2. Kalkınma planlarında ve yıllık: icra plân
larında kültürel kalkınma için öngörülen hedef, 
lil'ke ve tedbirler, 

3. Hükümeıt programlarında saptanan kül
türel çalışmaları .gerçekleştirmek, temellerine 
dayanmaktadır. 

Böylece kültür politikasının devletin Ana-
yasasmca, kalkınma planlarınca ve Hükümet 
proigramlarınca saptanan ve kişisel olmayan bir 
politika olduğu görülmektedir. 

ıSoru 9. — Bin Terael Eser serisinde kaç eser 
yayımlanmi'Ştır? Bu eserleri 'bugünkü dile adap
te etlen kişiler 'kimlerdir? Bu kişilere (bu işler 
için ne kadar ücret ödenmiştir 

Cevap 9. — II nci ve I I I ncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânının ilkeleri ve yıllık icra plânların
da Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca 
Kültür Müsteşarlığına verilen yayım görevleri
nin yürütülmesinde dört temel 'dizi ele alınmış
tır. 

il. Kültür Yayınları 
i2. Bin Temel Eser Yayınları 
3. Çocuk Yayınları 
4. iÇeviri Eserlere Dizisi (Klasiklerin yayı

mı) 
Bu yaym faaliyetlerinden Bin Temel Eser 

Dizisi, ıbilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı ta
raf m dan 19<6'9 yılında Ibaşlatrlmış ve «66» eser 
bu dizi arasında yayımlanmıştır. Ancak Türk 
Kültürünün binlerce yıldan (beri gelen fikir 
ürünlerinin genç kuşaklara günümüz Türkçesi 
ile aktarılması sorunu Türk kamuoyunda bü
yük':bir ilgi ile 'karşılandığından özel teşebbüs 
dahi 'bu dizinin adına çlok yakın 'bir adla yayın 
alanına katılmıştır. Bunun üzerine ilgili Devlet 
Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığınca sipariş 
edilen ve 'bir bakıma hukukî sorun da getiren 
ıbu dizinin 'Türk kültürünün kaynak eserleri 
anlayışı içinde yeni bir biçimde Türk kamuoyu
na sunulmasını faydalı 'bulmuştur. Bunun üze
rine yeniden (başlatılan Bin Temel Eser Dizisin
de aşağıda adları, yazlarları, hazırlayanları be
lirtilen eserler yayınlanmış ve 'bu eserler için 
ilgili yönetmeliğe -göre ödenen telif ücretleri 
açıklanmıştır. 
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İ l e r in adı Yazarı 

Bin Temel Eser 

Hazırlayanı 
— i — 

Arutuk I 

'TeHbiyeııin Sosyal ve Kül
türel Temeli eri 
Muhayyclât-ı Aziz Efendi 
Tııhfctü'l Kibar Fi Esfa-
ri'l Bihar 

Atatürk 

Ziya. (lokal p 
(îiıitli Aziz EL'endi 

Kâtip Çelebi 

Dr. Emil Birol, Metin Has -
Er, Mehmet Ali Aydın 

Kıza Kardaş 
Ali'iıvet Kabaklı 

Orhan Saik (lökyay 

Ödenen telif hakkı 

d5 315,86 

,10 05.8,45 
!12 '627,75 

13 819,75 

Bıoru 10. — Dış ülkeler deki Türk kültür 
nıerkezlıerimize yollanan ederler arasında, bazı
larının Atatürk ilkeleriyle tem düştüğü söyle
niyor. Ayrıca, aşırı derecede belli bir siyasî gö
rüşe, lııizmet enlen bâzı dergi ve gazetelerin de 
buralara sıolkulduğu ve çok «ayıda aboneler ya
pıldığı cok yayığın Ibir görüş halindedir. 

IBu söylentiler doğru ise, bunlar için ne gibi 
İür tedbir düşünülmıektedir ? 

I'CGV&P 10. — Dış ülkelerdeki Türk Kültür 
:meıikedle rainize Kültür Müsteşaıılı ğı ta rafnidan 
hiç bir eıs'er gönderilmemiş olduğu gibi kültür 
yayınlan arasımda, da Atatürk ilkellerime ters 
düşen bir eser bulunmamaktadır. 

ıGazete ve dengilcre abone işlemleri Kültür 
Müsteşarlığı nea. değil, "Millî Eğitimi Bakanlığın
ca. yürütülmektedir. 

iSoru 11. — Oundıuriyetimizin 50 nci yılı ile 
ilgili olarak Başibakanllılk Kültür Müsteşarlığı
na ne kadar ödenek aynim ıştır, bu ödenek ham-

"lıi maksatlarla ve nlerelerte harcauimıştır:? 

Cevap 11. — Cumhuriyetimizin 50 nci yılı 
dolayısıyla Kültür Müsteşarlığı yurt içinde ve 
yurt dışında yirmi altı ayrı konuda geniş bir 
faaliyet programını gerçelkleştiıimlş bulunmak-. 
tadır. Bu cümleden olarak; 

a) Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünü 
ıkutlanva gösterileri için; (Cumhurbaşkanlığı 
ıS em fon i Orkestrası, De-vlet Tiyatrosu - Devlet 
Opera vo Balcısı yurt içi turneleri dahil)' 
2 503 053 lira 20 kuruş, 

b) .Dış ülikelerde düzenlenen seminer ve 
tören giderleri için : 243 655 lira 65 kuruş, 

e) iMitlctlera.riaisı bilimsel kongreler için : 
80 295 lira, 

id) iCeşitlıi sergiler için : 955 457 lira 10 
kuruş, 

için : (Atatürk 
Cumhuriyet Re-

e) Yarışmalar ve ödüller 
büstü, (kımhuriyet Senfonisi, 
sim. Heykel sergisi, (Cumhuriyetin 50 nci yıl 
marşı, Cumhuriyetin 50 nci yılı amblemi yarış
maları dâhil) 732 950 lira 15 kuruş. 

f) 50 nci yılla ilgili yayımlar ve afişler ve 
yaibancı bilim adamlarım a verilen taikdiıma;m,eler 
için : 2 739 407 lira 54 kuruş. Toplam : 
7 254 818,'64 TL. harcanmıştır. 

Ayrıca, Kültür MüsteşaHİığının 50 nci yıl 
faaliyetleri arasımda ülkemizde ilk defa Ata
türk adına biı* ödülleme yapal'ması Kutlanna 
Yüksek Kurulunca öngörülmüş bu maksatla da 
500 bin Hıra. ayrılmış bu ödenek ödülleme sonuc-
lamuadığı içim halen mahfuz tutulmaktadır. 

Devlet Bakam 
Orhan Eyüboğlu 

5. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bekçilerin ıSıkıyönetim zammına dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ceva
bı (7/51) 

Millet Meclisi Bask anlığına 
;Aşağiidaiki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak eovaıplamdınlimasmı rica ede-, 
rim. 12 . 2 . 1974 

İstanbul Milletvekilli 
Kesit Ülker 

iSoru : 
26 . 6 . 1973 gün ve 1780 «ayılı yasa ile Sı-

kıyöneitinitdıe çalışan emi niyet, mensuplarına ve 
.bekçilere sıkıyönetim zamlım öngörülmüştü. Ya
sanım 3 ncü maididetei, zamların 1973 malî yılı 
Bütç'cşindcn defaten ödeneceğini emreftmektey
di. 

ifleçmiş Hükümet bu açık yaısa hükmüne 
rağmen bütün eımniyet mensuplarımın zamlarını 
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ödediği halde yalnız bekçilerin c/c 70'ime öde
miş, % 30'una ödmıemiştir. 

Yenli Hükümet programı, toplumun sıkıntı 
çeken kesimlerini korumayı vadetmektedir. G-e-
reik yasa ve gerekse 'Hükümet programı gözö-
nünde bulundurularak em alt kade/mçide ve en 
sıkıntılı durumda bulunan bekçilerin geri ka
lan ,% 30'una sıkıyönetim zammının hemen 
ödenmesini düşünmekte inisiniz? 

T. € . 
İçişleri [Bakanlığı 21 . 2 . 1974 

Mahallî İd. On. Mîd. 
Şb. Md. : 1. Da. Bşk. Hesap 
Sayı : 512-202- (74) -4357 

'Eouıı^ : 1780 sayılı Ka
nun uyarınca çarşı ve 
mahalle bekçilerine 
ödenecek Sıkıyönetim 
zammı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14'. 2 . 1974 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/51 - 367 - 4141 sayılı yazıları 
fetanlbuıl Milletvekili Sayın Reşit İlker ' in 

26 . 6 . 1973 gün ve 1780 sayılı Kanun gereğin
ce çarşı v,e mamalle bekçilerine ödenecek Sıkı
yönetim zammı hakkındaki yazılı soru önergesi 
incelenmiş ve cevabımız aşağıda arz edilmiştir. 

26 . 6 . 1973 gün ve 1780 sayılı Kanun ile 
çarşı ve mamalle bekçilerine, sıkıyönetim devamın-
ca günlde 15 lira üzerinden 'sıkıyönetim tazmi
natı ödenmesi öngörülmüş, ancak kanunun ge
rektirdiği ödeneğin adı geçen kamumda yer al
ması nedeniyle ödeme olanağı elde edilemem,i§-
td. 

'Emniyet G'enel Müdürlüğü bütçesinin maaş 
tertilbimıde yeterli ödemek bulunduğundan (kad
ro tasarruflarımdan karşilanaibiilidiği için) öde
menin tamamı yapılabilmiştir. 

(Bilindiği üzere çarşı ve mahalle bekçilerinin 
maaş Ve diğer özlük hakları, Bakanlığımız büt
çesinde yer alan transfer harcamaları b'ilümün-
deki ödenekle karşılanmaktadır. 
' 1780 sayılı Kanunun gerektirdiği ödeme 

karşılıkları bu tertipte yer almamış buluımdu-
ğumldan, gerekli ödemelerin tamamıı yapılama
mıştır. 
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1780 sayılı Kanun gereğince yapılması zo
runlu olan ödeme toplamı 68 473 101 lira olup, 
tasarruftan karşılanan 44 041 477 lira ile istih
kak sahiplerinin alacaklarının c/c 70 miktarın
daki kısmı karşılanmış ve geriye kalan ödeme
nin yapılabilmesi için Maliye Başkanlığından 
ek ödenek istenmiştir. 

Hükümetin ve Bütçe Plân Komıiısyomunum 
kurülmasımım gecikmesi, bu ödcm'ek tasarısının 
kanunlaşmıaisını gccikitıirmiştir. 

'Maliye Bakanlığınca hazırlanarak T. B. M. 
Meclisime sunulmuş bulunan ek ödemlek tasarı
sında, bu ihtiyacı karşılayacak ödemek de yer 
almış bulunlmaktadır. 

ıBütçe Plân Komisyonnnm 19 . 2 . 1974 ta
rihli oturumunda görüşülerek kabul (.'dilem bu 
tasarı Yüksek Meclislerden geçtikten sonra 
çarşı ve maihaille bekçilerinin tüm alacakları 
kendilerine ödenebilecektir. 

Bilgile nimize arz ederim. 
içişleri Bakanı 

Oğıızhan AsilKirk 

6". — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'-
nın, Ankara'nın bazı ilçelerindeki çarşı- ve 'ma
halle bekçilerine dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün 'yazılı cevabı (7/53) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma. 
Aşağıdaki sorumum İçişleri Bakanı tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

.Saygılarımla.. 14 . 2 . 1974 
.Ankara .Milletvekili 

•Muammer Alıcı 

1. — Soru : Ankara ili, Polatlı, Kırıkkale. 
ve Şereflikoçihi sar ilçelerinde çarşı ve mahalle 
bekçilerinin Şubat 1974 aylık almadıkları ve 
kenjdilerine yasa gereğinoe verilmesi gerekli 
kışlık elbiselerini almadıkları doğru mudur? 

2. — Bekçiler esasen çok a.z bir aylıkla ça
lışmakta oldukları ve memleketim güvenliği gi
bi önemli bir görevde bıılıımmıalarına rağmen 
bu ağır şaıiitlaır içinde bırakıl mala nnı. Devlet 
yönetimi ve sosyal adalet bakımımdan doğru 
buluyor musunuz? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 1. Daire Bşk. Hesap 
Say! : 512 - 202 - 3 . (74) 4356 

Konta. : Aukaranın bazı ilçelerindeki 
çarığı w mahalle bekçileriin'e dair ya
zılı sora, önerigesi Hk. 

21/2/1974 
Millet Meclisi Başkamlığıaıa 

İliği : 18/2/1974 giün ve Millet Meclisi Genel 
iSekratıerliğıi, Kanunlar Müdürlüğü 7/53 - 382/ 
4293 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili ıSaym Muammer Alıcı' 
mn Ankara ilinin Polatlı, Kırıkkale v'e Şerefli
koçhisar ilçelerinde görevli çarşı ve mahalle bek
çilerinin! Şubat/1974 aylıklarımı alamadıkları ve 
kendilerine yasa gereğince v'erilmesi gerekli kış
lık elbiselerinin de verilmediğinizi doğru oûup ol
madığı hakkındaki yazılı soru önergesi incelen-
ınilş ve cevabımız aşağıda arzedilmişitir. 

Bakanlığımız bütç'esinı'in1 transfer harcamala-
rı bölüm'ünde yer allan ödenekle karşılanan çar
şı ve mahalle belcilerinim aylık Ve her türlü öz
lük hakları karşıilıklaırı Şubalt/1'974 tarihine ka
dar yapılacak itlim harcamalara yetecek miktar
da illere dağıtılmıştı. 

26/6/1973 gaini ve 1780 Sayılı Kanun ilıe çar
şı v'e mahalle bekçilerime, sıkıyönetim devammca 
igıünde 15 lira üzerinden sıkıyönetim tazminatı 
ödenmesi öngörülmüş, ancak kamunun ıgerektir-
diği ödeneğin adıgeçen kanunda yer almamış ol-
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ması medeniyle ödeme olamaığı. elde edilememiş
ti. 

Bumun üzerine hem bültiçede tasarruf sağ-
ılanarak bir kısım ödeme olanlağı elde edilmiş, 
mahallerine ödeme emirleri gönderilmiş, hem de 
1780 sayılı kanuinun gereği olan ödeme karşılık
larının tamamı Maliye Bakanlığımdan talep eıdil-
mişıti. 

Hükümetim ve Bütçe - Plân Komisyonumun 
kurulmasının igecikmıesi, Maliye Bakanlığınca 
ha,zırlanarak Yüce Mıeclislere sunulan ek ödenek 
[tasarısının kanunlaşmasını (geciktirmiştir. 

'T. B. M. M. Kasım ayı balşında çalışma dö
nemine başladığından en geç Aralık veya Ocak 
ayımda, bahse konu ek (ödenieıği alabileceği dü
şüncesiyle, dalha önce aylık, elbise v. b. ödeme
ler için gönderilen ödenekler de sıikıyömetim 
tazminatı için kullanılmış olduğundan, sorunuz
da anılan ve diğer bazı ilçelerde Şubat 1974 ay
lıkları ödemem'ediği gibi, bazı bekçilerim kışlık 
elbiseleri de almlamamılştır. 

Bütçe Plân Komisyonu çalışmağa başlamış 
İve 19/2/1974 tarihli oturumunda da ödemek ta
sarısını kaibul etmiştir. 

•'Tasarının Yüksek Meclislerden de ivedilikle 
ıgeıçirilm'esante çalışılacak ve tasarı kanunlaştı
ğımda aylıkların öderamiesi ve elbiselerin verilme
si sağlanabilecektir. 

Bilgilerinize arzederim. 
Oğuzhan Asiltünk 

içişleri Bakanı 
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VIII — DÜZELTİRLER 

7 . 2 . 1974 tarihli 38 nci Birleşim -Tutamak 
Dergisinin 5Ö0 nci sayfasının 1 aıei sütununun 

YANLIŞ 

Remzi Yılnıaiz.. Kabul 

7 . 2 . 1974 tarihli 86 nci Birleşim Tutaniak 
Dergisinin 553 ıncü sayfasının ikinci slültun, se-

YANLIŞ 

C . H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar; dinleyiciler
den A P. sıralarından! şiddetli! gürültüler, 

C. H. P. v'e M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkişlar; dinleyiciler
den alkışlar A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, sura kapaklarına vurmalar, «Dinleyiciler 
yuh sekiyorlar» sesleri). 

29 nen satırı aşağıdaki şekilde düzeltilecektir : 

DOĞRU 

Remzi Yılmaz... Relt 

kizinci satırından sonra gelen paragraf İM r aşağı
daki şekilde düzeltilecektir : 

DOĞRU 

(O. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
seisleri, şiddetli ve sürekli alkışlar; dinleyiciler
den allkışlar; A. P. sıralarından şiddetli .gürültü
ler, sıra kapaklarınla vurmalar, «Dimleyk-iler yuh 
çekiyorlar» sesleri). 
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1974 Malî yılı Genel ve Katma Bütçeleri kanuni aşıncay a kadar Devlet harcamalarının yapılmasına 
ve Devlet ıg-eMrlerdnin tarh, tahakkuk ve ıtahsiline yetki veren kanun tasarısına verilen oylarm 

sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe ( 
Osman Çı tırık 
llter Çubukçu 
Emin Bilen Tüm er 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurr&hman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancı oğlu 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattıiıı Yardımcı 

AMASYA 
Hasarı, Bütüne r 
Hüsnü Cahiit Koçikar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Osman Ceran 
Muistafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırılkoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
Önider Sav 
llyas Seç/kin 
Yusuf Zıiya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 281 

Kabul edenler ; 172 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 87 
Oya ıkatıilnnayanlar : 167 

Açık üyelikler : 2 

I Kabul edenler] 

Ömer Buyrukçu 
Fahni özçelilk 

ARTVİN 
Turgut Alitunkaıya 
Ekrem Şadı Erdem 

AYDIN) 
İsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumıi 
Orhan Üretmen 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Haşatı Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇORUM 
Cahit Angın 
E t em Ekıeıı 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 

DENİZLE 
Hüdai Oral 

EDİRNH 
İlhan Işık 
Ceyat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Ömer Naimi Barını 
Hasan Buz 
A. Orhan Senıemoğllu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Korkut Özal ( 
Zelkâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe A % e Koksal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş • 
İbrahim Hortoğllu 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamıte TeMn 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Ttıncer 

HATAY 
:Sa!bri İnce 
Mehmet 'Sait Reşa 
Mehmet 'Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Orhan Bıîlrigitt 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Necdet Ökmem 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Ana^lı 
Hasan Yıldırım 
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KASTAMONU 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşurgül 
Cemal Cebecti 
Melhnıet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Afeailin 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat AJksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyüikyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Ali Kölkbudak 
Mustafa Üstümdağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benıli 

ADANA 
Battal Koksal 

ANTALYA 
Necdet Evtöyagiül 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
K. Ziya üztürık 

BURSA 
Mehmet Turgut 

ADANA 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAH1SAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANKARA 
Orhan Altp 
Oğuz Aygün 
1. Hakkı Ketenoğlu 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 

Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Y. Karaoismanoğlu 
Sudi Reşat Saruhan 

SAMSUN 
Ali Acar 
Ilyas Kılıç 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SİİRT 
Albdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevflük Fikret övet 

SIVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslaaı 
Ahmet Duraikoğllu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Reddedenler] 

DENIZLI 
Sami Arslan 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Haisan Değer 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 

KAHRAMAN MARAŞ 
Alıi Zülfükâroğlu 

KARS 
Yasin Bozfcuaft 

KONYA 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Mustafa Kuibilây Imer 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

[Çekin serler] 

l.Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Remzi Yııkn^az 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Naihât Menteşe 
BehJîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Üihat Bîllgenan 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaslı 

ismail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Aliİ OineH 
H. Kadri Eyülboğlu 
Lütfi Köktaş 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
ilhamı Çetin 
Öımer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadoil 
Bülent Eeeviıt 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zekd Okur 

MANİSA 
Süleyman Tümce 1 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

BUR&A 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyahoğlu 
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ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Kıza Gençoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfikı Danışman 
İsmail Halktkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Mehmet öakaya 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
AH İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
İbraihim Göktepe 
Rasim Gür soy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Mustafa Kara 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mehmet Hulusi Özkııl 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
?Sü!leyman Mutlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kıerem Şahin 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Oğuzıhan Asiltürk (!B.) 
Kemıal Ataman 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkova! 
Cevaıt önder 
Feriiha Fatma Öztürik 

Fatma Gülhis Mankut 
Musıtafa Parlar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon. 
İsmail- Taşlı 

KASTAMONU 
Hilmi öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmısyedioğlıı 
Hayrettin Nakilboğilu 
Kâmlil özsanyıidız 

KIRŞEHİR 
Mıeımduh Eırdemir 

KOCAELt 
Sedat Akay 

KONYA 
Kemâleıttıin Gökakm 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Necmi özgür 

MARDİN 
Seyl'i Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bilâl Taraooğlu 

RİZE * 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

[Oya Katılmayanlar] 

Fikri Pehlivanlı 
Saibaihattin Selek 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurralhiım Erdem 
Falız Sarfar 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Aytelklin 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazenlcir 
H. Celâletin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.)' 
Kemal Demir 

BURSA 
Emin Acar 
Hüseyin Suat Sungur 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüiseyıiö Erç ellik 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensa-rliıoğılu 
Reoaıi Uslkıenıderoğlu 
HalMt Kahraman 
Bahattin Karakoç 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Hailil Başiol 

TOKAT 
Feyzullalh Değerli 
Ali Şevki Er<eJk 

TRABZON 
Ömer Çalloroğlu 
Mehmet özgür 

URFA 
Mehmet Celâl Bucaik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
Mustafa Asri Unlsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıihat Akın 
Orhan Göncüoğlu 

Mahmut Kepolluı 
Mahmut Uıyanıik 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Velıi Gllkan 

ELÂZIĞ 
Rasıim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hasan Çeltinkaya 

ERZURUM 
Raslim OiniısiM 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettıin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etihem Güngör 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyffi öztünk 

GAZİANTEP 
İmam Hüısıeyin Incioğlu 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 
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GİRESUN 
Nizamettin Erişmen 
t. Eteni Kılıçoğlu 
M. Emin Tıurgutalp 
Orhan YııLm'az 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (İ. Ü.) 

HAKKÂRİ 
Milkâil İlçan 

HATAY 
•Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğhı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Nilüfer Gürsoy 
A. Köfcsaloğlu 
Hüsıeyin Özdemir 
Osman Özer 
İlhami Saııcar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz (B.) 
Halûk Ülıman 
Engin. Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdeni 

Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
(<B.) 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru 6B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
öemıil Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Kesiklin 
Sabri Kesklinı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzdoğlu 
Selçulk imamoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aklsoy 

KOCAELİ 
İbraihtiım Akdoğan 
Turam Güneş (B.) 
Sabri Yahşji 

KONYA 
Mehmet Oğuz A'talay 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyiin Keçeılü 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdenıir 
Mehmet Ersoy 

[Açık üy 

Amasya 
Bursa 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Önol Sakar 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldaıılı 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emro 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık ., 

ORDU 
Mciinıduh Eksi (Bşk.Y.) 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumlbasar (İ. Ü.) 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Idrds Arikanı 

elikler] 

İ 
1 

Abdülbakıi Cartı 
Mehmet Nebil Ofetay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaeorlu 
Mustafa Timiısi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan İlgün 

TOKAT 
Öevat Atılgan 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Ahmet Şesn'er (B.) 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 

VAN 
İhsan Bedirhaııoğlu 
ıMusılih G'öreııtaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Sadıik Tefelin Müftüoğlu 

Yekûn 

t>-m<ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 Nöt BİRLEŞİM 

26 . 2 . 1074 Salı 

Saat: lö,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Milletvekillerinin andiçmesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALAOAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1 — Komisyonlardaki açık; üyeliklere seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
OENEL GÖRÜŞME VE MEOLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — D. P. Grup Başkanvekilleri Sakarya 

Milletvekili Vedat önsal ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan'm; Fiyat artışlarını önle
mek için alınacak tedbirleri ve Fiyat Kontrol 
Komitesinin 'çalışmalarını incelemek üzere Ana
yasanın 88 nci .maddesi uyarımca fbir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/5) 

6 
SÖZLÜ iSORULAR 

1 — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir' 
in, ekme'klik buğdayın »fişlerce fırınlara tahsi
sine dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. '(6/4) 

2. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının .giderilme
sine dair Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (ı6/39) (*) 

!3. —• Gaziantep Milletvekili îbraihim GEIortoğ-
lu'nun, 1975 yılında imtiyazı sona erecek olan 
Osmanlı Bankasının durumuna dair Barbakan
dan sözlü soru önergesi (6/40) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan ' öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi ('6/20) 

,5. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldı
rımın Tunceli - Mazgirt Kaymakamına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sanı önerfgesi ı(©/!23) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, 
Urfa - iSuruç ilçesi Aligöz köyünde meydene ge
len olaya dair İçişleri Bakanından sözlü soru 
'önergesi (16/24). 

7. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

8. —• İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'-
nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

10. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi'(16/29) 

11. — İçel Milletvekili İbrahim Gö'ktepe'nin, 
İçel'in bazı ilçelerinin televizyon yayın saıhası 
içinde bırakılmasına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi ;(6/30) 

12. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaner'nin, peynir üretim ve tüketime dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

13. —. Mardin Miletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Batanından sözlü soru önergesi 
(>6/32). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Baş/bakan
dan sözlü soru önergesi (ı6/33). 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyrarmca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

(Devamı arkada) 
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1'5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

16. —• Bingöl Milletvekili Abdullah. Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imanı kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

17. — İstan'bul Milletvekili İ. Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Zeytinyağı S'kandalına dair Adalet 
Bakamından sözlü soru !önerlgesi !(î6/36). 

18. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Karaların Memetleri adlı tiyatro oyununa dair 
Barbakandan sözlü soru önergesi (iG/37). 

19. — İstanbul Milletvekili Cemil Yavaş'm, 
ihâkim ve savcılara dair Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi1 ('G/38). 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İSLER 



Dönlenı : 4 
Toplama : i M İ L L E T M E C L İ S İ 

1974 Malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar 
Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, ta
hakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu ile C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M. Meclisi : 1/51; C. Senatosu : 1/234) 

(Not : C. «Senatosu IS. İSayısi ; 320) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 2 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1882 - 1/234 

Bülbçe Karma Komisyonu Baştkaml̂ ğuııfeı 

İlgi : 21 . 2 . 1974 gün ve 12 sayılı yazınız : 
1974 Malî yılı Genci ve Katma bütçeleri ıkanunlaşıncaya kadar Devlet hareamala.'rının yapıl

masına ve Devlet 'gelirlerinin tarh, taıhakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısının, Bütçe 
Karma Komisyonunca 'kabul olunan metnd, Cumhuriyet iSenato.su Genel Kurulunun 22 . 2 . 1974 
tarihli 32 ne! Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
öumlhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇİK OY NıETlfcOESt : 119 

Kabul : 111 
Bet : 7 
'Çekimser : 1 

Bülfcçe Kaımna Kanijiisyion.ii îraponı 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 25 . 2 . 1974 
Esas No. : 1/51, <C. \8.1/234 

Karar No. : 13 

MiıBdt Meclisti Ba#öanlıı|Ttiia 

'Oumihurdyet Senatosu G'enel Kurulunun 22 . 2 . 1974 tarihli 32 nei Birleşiminde değiştirilerek 
açık oyla kabul ledilen (1974 malî yılı Genel ve Katma (bütçeleri ikanunlaşıneaya kadar Devlet 
harcamalarının yapılmasına ve Devleit gelirlerinin tarh,. tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun 
tasarısı) 'Maliye Bakanlığı teimsiİGÜerinin de 'katıldığı toplantıda tekrar incelendi ve görüşüldü : 

S. Sayısı 14 

http://iSenato.su
http://Kanijiisyion.ii


— 2 — 

'Cumhuriyet Senatosu Genel (Kurulunda adı geçen (kamunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına sa
banıma ite ilgili yatımmların da dahil -edilmesi gerekeceği cihetle, 'Oumhuriyeit (Senatosunca yapı
lan değişiklik, [Komisyonumuzca da yerinde görülerek benimsenmiştir. 

Bu kanunun yürürlük tarihi 31 . '5 . 1974 tarihine kadar uzatılmış olduğundan atama işlemleri
nin de 31 . 5 . 1974 tarihine kadar uzatılmasını teminen, 8 nci maddenin birinci fıkrasının son 
cümlesi, Cumhuriyet Senatosunca değiştirildiğinden, bu değişiklik ile ıCumhuriyet Senatosuna 
gönderilen Komisyon metninde, 8 nci maddenin 2 nci fıkralsı sehven yazılmadığı görülerek bu 
fıkra ilâve edilmiş olduğu cdıhetle, yapılan bu değişiklik de Komiısyonumıızca yerinde görülerek 
1 ve 2 sayılı cetvellerle birlikte aynen benimsenniiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanhğa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Aydın 
M. §. Koç 

Elâzığ 
H. Buz 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
/ / . Nakiboğlu 

Malatya 
M. Delikaya 

Rize 
T. Doğan 

Başfcanvefcili 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 

Bolu 
K. Demir 

imzada bulunamadı. 

Elâzığ 
R. Küçükel 

İçel 
L. Bilgen 

İzmir 
A. K. Önder 

Kocaeli 
L, Takoğlu 

Malatya 
H. Gökçe 

Sivas 
K. Kangal 

Tokat 
ff. Abbas 

Sözcü 
Adıyaman 

A. Unsal 

C. S. Üye 
8. Babüroğlu 

Erzurum 
R. Danışman 

İstanbul 
M. Tüzihı 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
F. Özlen 

Manisa 
H. Okçu 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

U§ak 
21 . 2 . 1974 gün ve 1/51 
esas 12 karar sayılı ra
pordaki muhalefet şer
ha baM kalmak şartıyle. 

M. F. Atayurt 

Ağrı 
C. Erhan 

Edirne 
/ . Ertem 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Kayseri 
C. Cebeci 

ıKütahya 
A. M. Ablum 

Muş 
1. tlhan 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

ÛMüllet Meclisi (S. Sayısı : 14) 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN EVVELCE KABUL ETTİĞİ METİN 

1974 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet (harcamalarının yapılmasına ve 
Devlet \gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki 'veren kanun tasarısı 

MADDE 1. — ıGenel ve (katma foütçel daireler 1 (Mart 1974 tarihimden (itibaren en fgeç 31 Ma
yıs 1974 (tarihine (kadar (geçecek iher ay zarfında, 1973 imali yıih (A) iısaretl cetvellerine daM 
program (ve altprogramlların (1) ve;(3) ödenek türü faalyetolerdne imevdm ödeneklerle, yıl (içinde 
yapılan aktarmalar, verilen ek ve olağanüstü ödenekler de ıdakkate laflanmak sıuretdyle buluna
cak toplam ödeneklerin omifciıde IbiirM aşamayacak ışekifllde (harcama yapmaya yetkili kılınmıştır. 
Ancak, bu Ödeneklerin sarfında lesas tutulacak program, laütprogram, faaliyet - (proje ve harcama 
kalemleri ısınıflanıdırması (Maliye .Bakanlığınca tespit olunur. 

ilişik (1) ısayıflı (cetvelde (gösterilen tertiplerden taarcama yapılmaz. 
Çeşitleri üşfflk (2) Isayıü cetvelde (belirtilen tertiplerden yapılacak faarcamalar, 11973 malî yılı 

ödenekleri ile kayıtlı, (fakat (onifcilde bir tahdidinden müstesnadır. 

MADDE 2. .— (Taşanının 2 inci1 malddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 13 Incü (maJddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. t— Tasarının. 4 ncü imaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. ı— Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. ı— |a) Okullar, sağlık kurumları 7e ıcezaevleri ile idiler genel bütçeli daire ve 
katma (bütçe! İdareler (bütçelerinde »mevcut sağlık Mi2nnetilerinin gerçekleştirilmesine ilişkin prog
ramlarda yer alan j(450 - yiyecek ve yem adımları), (495 - sağlık, araç, gereç ve ELâç alımları); 

b) Mili Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel IKomuıtaanlğı lille İEmnıiyeıt Genel Müdürlüğü 
bütçelerinde bulunan (323 -taşıma ^derleri) (450 - yiyecek ve jyem alınları), (471 -giyim, kuşam 
alımları ve giderlerdi), (474-savaş gereçleri ve savaş ıstokları alımları (ve giderleri) ile ;(495 -sağlık 
araç, gereç ve jfflâç lalımilları.) 

c) Tarım İBakaaJhğı (Bütçesinde yer alan «Hayvan lıslahı ve bastalklarıyle savaş» ve «Tarımsal 
mıüoadeffle ve karantinanın geliştirilmesi ve yürütülmesi1» programlarında ımievcuJt, (315 - İhale yoluy-
le yapılan tarımsalı mücadele lilşleri), (495 - sağlik, araç, gereç ve ilâç alımları), 

Millet Meclisi (iS. Sayısı : 14) 

file:///gelirlerinin
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ÖUMHURİYİET .SENATOSUNCA KABUL 
EDİLEN (METİN 

1974 malî yılı \Genel ve Katma bütçeleri kanun-
laşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılma
sına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 

tahsiline yetki veren kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bütçe Kanma Koimiilsyonunun 
1 ILCİ (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bütçelerin (2) ödemek ıtürü 
yatınım projeleri Öle iügâH olarak 1974 (mıallî yı
lından önce yapıi]tmı§ yatman dihaMerıylle yapı
mına emanet usulüyle baflamlmış bulunan işle
re !ü§ikıin Ödemelere devam olunur. 

Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli ida
reler, 1974 yılı programına dahil yatırımlarla 
savunma yatırımları konusunda taahhüde giriş
meye veya emaneten işe başlamaya ve gerekli 
harcamaları yapmaya yetkilidir. 

Tabiî âfetler sonucu hasıl olan hasarın telâ
fisi iamacıyflte yeniden tühale suretiyle vîeya <ema-
neten girişilecek inşaat vie büyük onanım isleri 
içiün gerekli; (odjeönieder yapılabilir. 

MADDE 3. — 3 ncü madde aynen kabul 
edillıniişltiir. 

MADDE 4. — 4 ncü (madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — 5 noi madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bütçe Karma Komisyonu-
nun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet 'Meclisi 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN BU 
DEFA KABUL ETTİĞİ METİN 

1974 malî yılı \Genel ve Katma bütçeleri kanun-
laşmcaya kadar Devlet harcamalarının yapılma
sına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 

tahsiline yetki veren kanun tasarısı 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet (Senatosunun 
2 ncü] maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul ledUimâştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul ©dflmiilşitar. 

MADDE 6. — Aynen kabul ediibntiiştör. 

(S. Sayısı : 14) 

file:///Genel
file:///Genel
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Bütçe Karana Komisyonunun evvelce kaıbul ettiği metin 

Harcama kalemleri Uçta bütçelerindeki son ödenek toplamının onikide (sekizime (kadar taahhü
de giiriışiiJlebilır. (Gerekli ıgörüldüğü takdirde, Maliye Bakanı, bu miktarı artırabilir.) 

d) Gençlik ve 'Spor Bakanlığı Bütçesinde bulunan ve her dereceli öğrendim (kurumları Beden 
Eğitimi Ve (Spor İşleri programında yer alan (212 - yurt içi geçici görev yolluğu); ıBeden Ter
biyesi ıGenjel Müdürlüğü Bütçesinde Ibulunan Türk sporunun Maanesi ve geEşitiırilmesi hizmetleri 
programımda jyer alan (212-yurt içi geçici görev yolluğu), (479-diğer lözel ımatame alımları.) 

e) 1974 yılında gerçeMeştiritaesinde kanunî zorunluluk bulunan işlerin, birinci maddede be-
liftiHem esaslar dahilinde başlatılmasına iBakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

MADDE 7. k— Tasarının 7 tnci (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. ı— 11765 sayılh tfcniversite Personel Kanununa göre ümtııbakı yapılan personele, söz 
konusu kanunun 5 fnei (maddesi gereğince kadroları bu kanuna eklenimceye kadar, 1974 malî yı
llında da laynı kanunun geçici (5 mci maddesi hükümlerine göre aylık ödenmeye devam olunur. 
özel (kanunllaırma göre lalınımıış bulunan boş kadrolara 1 . 3 . 1974 tarihine kadar atama işlemlerd 
başlayan Ve bu (kanunun yürürlükte kaldığı süre içinde tamamlanan latamıaüarda geçeri sayılır. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Taşanının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. «— Tasarının 14 cncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. >— Tasannım 15 mci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 



- 7 — 
Cumhuriyet Senatosunca kafoıü edilen metin 

MADDE 7. ı— 7 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — 1765 sayılı Üniversite Perso
nel Kanununa göre intibakı yapılan personele, 
söz konusu Kanunun 5 mcii imıaddesi gereğince 
kadroları (bu Kanuna efldleninoeye kadar, 1974 
malî yılımda da 'aynı Kanunun (geçici 5 nci ımad-
deısd Ihdilkümleritoe göre ayilıık ödenmeye 'devam 
olunur. 

ötael kanunlarına göre alınmış bulunan (boş 
kadrolara bu kanunun yürürlükte kaldığı süre 
İçinde yapilacak latamalar geçerli sayılır. 

KaJdrolarm bu Ikanuna eklenmesine kadar, 
özel kanunlarla alınmış kadrolardan intibaklar 
sırasında boş buliunanlann, 1765 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine göre ilgili makamın isteği 
ve Maflüıye Bakanlığının teklifi üzerine 1974 ma
lî yılında Ida IkuBanılmasina Bakanlar Kuru
lunca karar Verilebdllilr. 

Ancak 1973 yılı Bütçe Kanununa sekli (L) 
ceftvelündie (gösterilenler IkuBanıOtaıaz. 

MADDE 9. — 9 ncu madde aynen kabul 
ediimiisjtdr. 

MADDE 10. — 10 ncu imaddle aynen kabul 
edütmiştir. 

MADDE 11. — 11 nci madde aynen kabul 

Bütçe Karma Komisyonunun bu defa kabul 
ettiği metin 

MADDE 12. — 12 nci Imaddle aynen kabul 
©ddibni§(tıir. 

MADDE 13. 
edilmiştir. 

MADDE 14. 
edülmiştlir. 

MADDE 15. — 15 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

13 ncü madde aynen kabul 

Aynen kabul edfiümişjıdr. 

MADDE 7. — Aynen kabul ledütaöptr. 
t 

MADDE 6. — Cunıhuriyet Senatosunun 
8 noi ûnalddesi benionsenmaştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edü!m%tir. 

MADDE 10. — Aynen kabul tedilkniştir. 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynen kabul (eldilıni%tar. 

MADDE 14. — Aynen Kabul leldilnistdr. 

MADDE 15. — Aynen kabul ıedilimişjtir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 
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'Bütçe Karana Komisyonunun evvelce kaıbul ettiği metin 

MADDE 16. — «1973 Malî yılı Bütçe Kanununun ders görev ücreti ile ilgili 31 nci mad
desi !bu kanunun yürürlük süresince aşağıdaki şekilde uygulanır. 

MADDE 31. — 1. . 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değıiışiik 176 ncı maddesi 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Persolnıel Kanununun değişik 150 nci maddesi uyarınca eğiıtim ve 
öğreitiim kurumları ile okul ve kurslardan ek ders okutan öğretmen, öğreıtlüm üyeleri veya diğer 
personele saat başına ıek ders ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders Görev ücreti 

a) Genel ve meslekî yüksek okullarda : 

öğretim igörevliisii öğretmen ve doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 
b) Erkek Tdkn'ilk Yüksek öğretmen Okulunda : 
1. Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik dersler : öğretim görevlisi, 

öğretmen 
Doçent 
Profesör 
2. ı(Bu okullarda yukarıda (belMIen dersliler dışında ders okutanlara 

(a) bendindeki ücretler ödenir. 
c) Orta dereceli okul ve kurslarda ders görevi verilenler (Millî Gü

venlik öğretmenleri dâhil) 
d) Kurumların lelemanlarıjnın yetiştirilmesi ile ilgili meslekî okul, kurs 

ve hizmet ilçii leğitlimlierde : 
1. Aslî görevi öğrettmenlik olmayan kmTim personelinle 

2. Kurum dışından sağlanan ve öğretmen niteliğini ihraz etmemiş bulu
nan personel ile uhdesinde resmî görev bulunmayan kişilere 

3. Aslî görevi öğretmenlik olanlarla öğret menlik niteliğini haiz bu
lunanlar ve Millî Güvenlik derslerine giren subaylara 

4. i(a) Fıkrasındaki personel© 

(T.L.) 
Gündüz Gece 

40 
60 
80 

60 
80 
100 

60 
80 
100 

80 
100 
120 

15 

30 

Gündüz 

40 

20 

35 

G*ece 

45 

25 30 
(a) fıkrasında 

belirtilen miktar. 

ÖVfcillet Meclisi (İS. Sayısı : 14) 



Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin 

MADDE 16. — Bütçe 'Kamıa Koımasyonu-
nun 16 ncı tmaJdıdesi aynen kabul leıdübnâiştir. 

Bütçe İKarma Komisyonunun 'bu defa kabul 
ettiği 'metin 

MADDE 16. — Ajyn«n teaibul ledıillimiştdr. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 
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(Bütçe Karma Komisyonunun evvelce kabul ettiği metin 

e) Kadrosu İse ve detagi' okullarda olup gece öğretimi yapan yüksek okullarda ders 
okutan öğretmemıliere (a) fıkrasında belirtilen ücretler ödenir. 

II - 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesi gereğince üniversiteler, 
akademiler ve 1472 sayılı Kanunfla Üniversite ve akademilere bağlanmış olan yüksek okullar
da flililen ek ders okutan öğretim üye ve yardım çılanına saat taşı ek ders ücreti aşağıdaki mik
tarlar ürerinden ödenir. 

Ders saat ücreti 
(T.L) 

Profesör 125 
Doçiettıt 100 
öğretim Görevlisi 75 
Okutman ve asistan 60 -
Araştırma görevlisi, çtevatrici, uzman 50 
Aynı il merkezi dahilinde bulunan fakülte, yüksek okul ve akademilerde (1472 sayılı Kanunüa 

Üniversite ve akademilere (bağlanmış olan yüksek okullar hariç) Üniversite öğretim üye ve yar
dımcılarının verecekleri ücretli ders saati sayısı haftada 4 saati geçemez. 

ıBu ders ücretleri, öğretim kurumufıun bulunduğu yere ikametgâhları veya daimî görev 
yerlerinden hıerhaaHglij biri 300 Km. ve daha aşağı uzaklıkta otlan öğretim üye ve yardımcıla
rına % 50, 301 Km. vie daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı 
ödenir. 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönemlerinde, her sınav dönemi üçün sınav döneminde imti
hanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabilecekleri ders saati sayısı kadar üc
ret ödenir. 

III - 926 sayılı Türk iSiâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31.7.1970 tarihi ve 1323 sayı
lı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü madde gereğince harp okulları, sınıf okulları, harp akademıU 
leri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ders görevi verilen; 

a) Üniversitelerin sivil öğretim üyeleri ile öğretim, görevlilerilne, 

b) Profesör ve doçent unvanını kazanmış veya öğretim üyeliği niteliği Üniversite Senato
sunda kabul edilmiş bulunan Asıkerî personelden, aslî öğretim üyesi olmayanlara, saat başına gö
rev ücreti, öğretim görevlisi liçjiin 60 lira, doçent içjin 80 lira, profesör fi#n 100 lira üzerinden 
ödenir. 

MADDE 17. — Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanunun, 
a) Kendi mieolsleriyle ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet MeclÜBi başkanları, 
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı lüe ilgili hükümW£nİ Cumhuriyet Senatosu ve. 

Millet Meclisi Başkanları, 
c) Diğer hükümllerM Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (iS. Sayısı : 14) 
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Cumhuriyet Senatosunca kalbul edilen metin 

MADDE 17. 
nun 17 n<a 

MADDE 18. 
ıran 18 nci 

Bütçe Karana Komisyonu-
•aynen (kabul edilmiştir. 

Bütçe Karma Kamöjsyonu-
aynen kabul ediknöştir. 

e Karma Komisyonunun bu defa kabul 
ettiği metin 

MADDE 17. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Aynıen kabul edilmiştir. 

»• * • » 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 




