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ama bugüne kadar niye kullanmadı? Demek ki kullan
madı; kullanmamış olmak suretiyle işlediği suçu bura
da itiraf etti Süleyman Demirel.
O halde değerli arkadaşlarım, iş, tehlikeli bir tır
manma içine girmiştir. Bu tırmanmayı, sokaktan ik
tidarı ele geçirme gibi gayri meşru yollardan dene
yen grubun başı Hükümettedir. Bu grupun başının
sorumluluğuna Hükümet olarak ya katılırlar, ya da
katılmazlar. Tercih, kesin olarak birbirinden ayrıla
cak niteliktedir. Ya «Evet», ya «Hayır» dır bunun
cevabı. Devam ederler, ortaktırlar. Devam etmezler,
bu sorumluluğu terketmiş olurlar.
Bu itibarla değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin ge
leceğini, güvenliğini, millet olarak bütünlüğünü dü
şünmek, bunun tedbirlerini almak görevi- içerisinde
olan Hükümet, evvelâ anarşiyi yöneten gücü kendi
içinden temizlemek zorundadır, bir.
İkincisi, sokakta üzerine gitmek zorundadır.
Üçüncüsü, tehlikeli bir başlangıç olarak gördüğüm
Maliye Bakanlığındaki olay, devlet bürokrasisi, Dev
leti yöneten kadroya karşı başlatılan tecavüze son
derece ciddi tedbir almak zorundadır.
BAŞKAN — Sayın Önder, vaktiniz doldu efen
dim.
KEMAL ÖNDER: (Devamla) — Bunun örnek
lerini çoğaltmak istemiyorum. Bir Pertol Ofisinde
mevcut dövme olaylarını buraya getirmek istemiyo
rum. Bir başka kurumda, bir Tariş'te 50 komando
nun yaptığı olayları buraya getirmek istemiyorum
ama, önemli saydığım bir Maliye Bakanlığı olayı, cid
den herkesi düşündürmek zorundadır. Yalnız hükü
met edenlerin ortak olarak sorumluluğunu düşünme
si yanında, Parlamentonun da bu sorun üzerinde cid
di olarak düşünme zorunluğu vardır. Devletin gele
ceğini tehlikeye atan böylesine bir maceracı tutuma
karşı Parlâmentonun en kısa zamanda vaziyet alma
görevi vardır.
Hepinize saygılarımı sunarım; teşekkür ederim Sa
yın Başkanım.
(C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder.
Hükümet adına Sayın Erbakan, buyurun efen
dim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri;
1976 yılı Bütçesi münasebetiyle Başbakanlık büt
çesini .Yüce Mecliste görüşüyoruz. Başbakanlık Büt
çesi hakkında grupları ve şahıslan adına konuşan ar-

19 , 1 . 1976

0:1

kadaşlarımız kıymetli fikirlerini serdettiler. Bendeniz.
Cumhuriyet Hükümeti adına, sorulan sorulara, üze
rinde durulan konuları aydınlatmak ve malumat arzetmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Sözlerime başlarken Yüce Meclisin muhterem üye
lerini hürmetle selâmlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım,
Başbakanlık
Bütçesi
hakkında huzurlarınızda maruzatta bulunurken, çok
kısaca herşeyden- önce neyi konuştuğumuzu birkaç
cümleyle belirtmek istiyorum. Başbakanlık Bütçesi
Başbakanlığa bağlı olan müesseselerin 1976 yılı öde
neklerini ihtiva eden bir bütçe olarak huzurlarınızda
bulunuyor. Mevcut kanunlarımıza, devlet kuruluşu
muza göre; Başbakanlığa bağlı olan müesseseleri 4
ayrı grup içerisinde toplamak mümkündür.
Bunlardan bir tanesi; bizzat Başbakanlığın ken
di bünyesinde, kendi çalışma bürolarını ihtiva eden
Başbakanlık Merkez Teşkilâtıdır.
İkinci grup ise; kendileri özel kanunla kurulmuş
lardır. Ancak, bütçeleri Başbakanlık Bütçesi içerisin
de özel bir kurum kodu ile bulunan müesseseler
grupudur.
Üçüncü grup ise; özel kanunla kurulmuşlardır.
Bunlar, Başbakanlıktan ödenek almaktadırlar. Bütçe
leri ayrı olmakla beraber, Başbakanlıktan ödenek al
mış olmaları dolayısıyle, Başbakanlık grupu içerisin
de bulunan müesseselerdir,
Dördüncü grup ise; yine Başbakanlığa bağlıdır;
fakat bütçeleri müstakil olan müesseselerdir.
Bugün, burada Başbakanlık Bütçesi adı altında
ilk üç grupa taalluk eden müesselerin bütçesini gö
rüşmekteyiz.
Bunlardan birincisi; - demin arz ettiğim gibi Başbakanlığın kendi teşkilâtıdır. Burada, Başbakanlık
Müsteşarlığı, Özel Kalemi, Müşavirler, Kanunlar ve
Kararlar Tetkik Dairesi, Neşriyat Dairesi, Özlük İş
leri, Arşiv Genel Müdürlüğü, Levazım, Evrak ve
Basın Bürosundan müteşekkil 11 ayrı büro bulun
maktadır.
İkinci grupta ise; Başbakanlığa bağlı bir kuruluş
olup bütçesi ayrı bir kurum koduyla belirtilen kuru
luşlar 4 tanedir. Bunlardan bir tanesi; Millî Güven
lik Kurulu Sekreterliğidir. Diğeri; MİT Müsteşarlı
ğıdır. Diğeri; Devlet Personel Dairesidir. Bir diğeri
ise; Atom Enerjisi Komisyonudur.
Bundan başka, Başbakanlıktan tahsisat alan ve
Başbakanlık grupu içerisinde bulunan 3 tane kuru
luş vardır. Bunlardan bir tanesi, Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumudur. (TRT). Bir diğeri; Türkiye

