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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

/Bu Birledim <üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarlısının tümü 

üzerinde (bir süre görüşüldü. 
15 Ocak 1982 Cuma günü saat 10.00'da toplan

mak üzere Birleş/ime saat 17.10'da son verildi. 

Sadi IRMAK 
Başkan 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

II — GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Karayolu Tralfiği Kanunu Tasarısı. (1/116) 

(M. G. K.'den devir) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1 1 . 1 . 1982) (Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve îskân, 
Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Milli Savunma, İç
işleri ve Dışişleri komisyonlarına) (1*4 . 1 ... 1982) 

2. — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1/117) (M, G. K.' 
den devir) (Başkanlığa geliş tarihi : 11 . 1 . 1982)' 
(Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonlarına) (14 . II . 1982) 

3. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/118) {'M. G. 
K.'den devir) (Başkanlığa geliş tarihi : 11 . 1 . 1982) 
(Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler, Mali İşler ve İktisadi 
İşler komıisyonlarınaı) (14 . il . 1982) 

4. — 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme'sîi, İkİ Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent 
ve . Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/119) (M, G. K.'den devir) (Başkanlığa geliş tari
hi : 1! . 1 . 1982) (Mali İşler ve İktisadi İşler komis
yonlarına) (14 . 1 , 1982) 

5. — 618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/120) 
(M. G. K.'den devir) '(Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1982) 
(Adalet ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma 'komisyonlarına) (il4 . 1 . 1982) 

6. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/121) ı(M. G. K.'den devir) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11 . 1 . 1982) (Bayındırlık, 

Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadi İşler komisyonlarına) (14 . 1 .1982) 

7. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/122) 
(M. G. K.'den devir) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11 . 1 . 1982) (İktisadi İşler ve Adalet komisyonları
na) (14 . 1 .1982) 

8. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı. (1/123) (M. G. K.*den devir) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11 . 1 . 1982) (Mili Eğitim 
ive İktisadi İşler 'komisyonlarına) (14 . 1 , 1982) 

9. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı. (1/124) (M. G. K.'den devir) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 11 . 1 . 1982) (Miîli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri, ıMali İşler ve İktisadi İşler komisyonlarına) 
(14 .1 . 1982) 

10. — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanu
nu Tasarısı. (1/125) (M. G. K.'den devir) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 11.1.1982) (Bütçe - Plan ve Adalet 
komisyonlarına (14.1,1982) 

11. — 'Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/126) (M. G. K. den devir) (Başkanlığa geliş tari
hi : 11.1.11982) (Bütçe - Plan ve Adalet komisyonla
rına) (14.1.1982) 

12. — Enerjinin Tasarruflu Kullanılması Hakkın
da Kanun Tasarısı. (1/127) (M. G. K. den devir) 
((Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) (Mili Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri, Milli Eğitim, Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler, Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve İkti
sadi İşler komisyonlarına) (14.1.1982) 

1'3. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasarı
sı, (1/128) (M. G, K. den devir) (Başkanlığa geliş 
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tarihi : 11.1.1982) (Milli Eğitim, MaK İşler, Adalet 
Ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonlarına) (14.1.1982) 

14. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Banker
lerin İşlemlerine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me. (1/1'29) '(Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1982) (Ada
let ve Mali İşler komisyonlarıma) (15.1.1982) 

Teklifler 
15. — Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah Tosyalı 

ive 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 3'2 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/16) ^Baş
kanlığa geliş tarihi : 13,1.1982) (Mali İşler Komis
yonuna) (14.1.1982) 

16. — Danışma Meclisi Üyesi İbrahim Barangil 
ve 9 arkadaşının, Ateşli Silahlar ve Bıçalklar ile Di

ğer Aletler Hakkında 613ı6 sayılı Kanuna İki Ek Ge
çici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi. (2/17) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1982) (Milli Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonlarına) (14.1.1982) 

Raporlar 
'17. — Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin 

Kanun Çalışmaları Konusunda Sözleşmeye Katılma-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — Danışma Mıecisinira değerli üyeleri; 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
/. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı îlter Türkmen'e, Devlet Bakanı İlhan Öztrak'-
ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Devlet Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Sunuşlar var okutuyorum. 
Devlet Başkanlığı tezkeresi. Buyurum efendim 

'okuyum. 
Danışma Meclisi Başkanlığıma 

NATO Konseyinim 11 Ocak 19'82 tarihinde Brük
sel'de Bakanlar .düzeyinde yapılacak olağanüstü •top
lantısına katılmak ve toplantı öncesi ve sonrasında 
NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla ikıilli gö
rüşmelerde bulunmak üzere 9 - 13 Ocak 1982 tarih
leri aırasıında Belçika'ya gidecek o t a Dışişleri Baka-

15 . 1 , 1982 O : 1 

mızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/50) (Raporun Başkanlığa ge
liş tarihi : 11.1.1982) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tari-
Ihi : 14.1.1982) 

18. — Mahalli İdare Seçimlerinin Ertelenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Milli Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 0/58) 
(Raporun Başkanlığa ıgeliş tarihi : İH.1,1982) (S, Sa
yısı : 54) (Dağıtma tarihi : 14.1 J 982) 

19. — Adli Yardım Taleplerimin İletilmesine İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Milli 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/52) {Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) 
(S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 14.1.1982) 

20. — Cezaların İnfazı Hakkında 13.7.1965 gün 
ve 647 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/113) 
(Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1982) (S. Sa
yısı : 56) (Dağıtma tarihi: 14.1.1982) 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

nı tllter Türkmen'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan
lığıma Devlet Bakanı Prof. Dr. İlhan ÖZıtrak'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanım teklifi üzenine uygum gö
rülmüş olduğunu oiıligilerinlizıe sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkamı 

BAŞKAN —Bilgilleriinıiıze sunulur. 
2.ı — Görev ile yurt dışına gidecek olan Tarım ve 

Orman Bakanı Sabahattin Özbek'e, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Münir Raif Güney'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi. 

iBAŞKAN — Devlet Başkanlığımın bir diğer tez-' 
keresi var, okutuyorum. 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekffi Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Ev%» PARLAK, Mehmet PAMAK 
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Danışma Mıeölsi 'Başkanlığımla 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)' 

num 19 - 22 Ocak lı982 tarihleri arasımda Roma'da 
yapılacak* V noi Guıvernıönlıer Kurulu toplantısına ka
tılmak üzere İtalya'yia gidecek olan Tarım ve Onman 
Bakanı Prof. Dr. Sabahattin Özbek'in dönüşüne ka
dar: Tarım ve Orman Bakanlığına, Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanı Münir Raif Güney'in vekillik et
mesinin, 'Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunaırım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet (Başkanı 

IBAŞKAN — Bilgilerinizle sunulur. 
3. — Ölüm cezasına hükümlü Erhan Buldanlıoğ-

lu hakkındaki dava dosyasının Başbakanlığa iade 
edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 

'BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi var, oku
tuyorum. 

Danışma iMeülliısi Başkanlığıma 
İLGİ : 6 . 1 . 1982 gün ve 1,9-301/02061 sayılı ya

zımız. 
Ölüm cezasına hükümlü Erhan Buldanlioğlu hak

kındaki dava dosyası, Askeri Yargıtay 4 ıncü Dalre-
ısıinıin onama ilamı, ilgi yazımız ekinde gereği yapıl
mak üzere sunulmuştu. 

(Hükümlümün vekilleri tarafından 7 . 1 . 1982 ta
rihli dilekçe ile Karar düzeltilmesi istemlinde bulunul
duğundan, bahis konusu dava dosyasının Milli Sa
vunma Bakanlığına sunulmak üzere Başbakanlığa ia
de edilmiesini arz ederim. Bülerad ULUSU 

'Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerimizle sunulur. 
4. — Ölüm cezasına hükümlü Cengiz Baktemur 

hakkındaki dava dosyasının Başbakanlığa iade edil
mesine dair Başbakanlık tezkeresi.: 

IBAŞKAN — Başbakanlığım diğer bir tezkeresi 
var okutuyorum. Buyurun okuyun. 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
İLGÎ : 30 . 12 . 1981 gün ve 301 - 14877 sayılı ya

zımız, 
Ölüm cezasına hükümlü Cengiz Baktemur hak

kımdaki dava dosyası, Askeri Yargıtay 2 nci Dairesi
nin onama itamı ile yazımız ekinde gereği yapılmak 
üzere ısunulmuşitu. 

Hükümlünün Vekili tarafımdan Askeri Yargıtay 
Başsavcılığına verilen dilekçe ile «ladei Muhakeme» 
istemlinde bulunulduğumdan, bahis konusu dava dos
yasının 'Milli Savunma Bakanlığına sunulmak üzere 
Başbakanlığa iade edirnesini arz ©derim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5., — Siyami Ersek'in, Sağlık İşleri Komisyonu 

Başkanlığı görevinden çekildiğine dair önergesi . 
BAŞKAN — Sağlık Komisyonu Başkanımız Sa

yın Siyamı Ersek'in bir tezkeresii vaır, okutuyorum. 
Buyurun okuyun. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sağlık İşleri Komisyonu Başkanlığı görevinden 

af edilmeme müsaadellerimlizi saygılarımla arz ederim. 
Siyami ERSEK 

BAŞKAN — Bilgilerimiizie sunulur. 
IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayısı :4) 
(Dağıtma tarihi: 11 . 1 . 1982) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde

ki görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz alan arkadaşlarımızı okuyorum : Beşir Ha-

mitoğulılıarı, Recali Dinçer, Rafet tbrahimoğlu, Meh
met Hazer. 

Söz Sayın Hamıitoğuları'nın. Buyurun efendim. 
BEŞİR HAMÎTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Konuşmama başlamadan önce hepinizi derin say

gılarla selamlıyorum. 

(1) 4 S. Sayılı Basmayazı 14 . 1 
33 ncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

1982 tarihli 

Anarşi ve terörün depremleriyle yıpratılan, salla
nan bir Türkiye'den; yabancı ve uşaklaştıneı ideolo
jiler aracılığıyla işgal edilmek 've dünya haritasından 
silinmıek istenen sahipsiz bir Türkiye'den; sosyal ve 
siyasal! bir barış içinde yaşayacak, istikrarlı, demokra
tik ve daha gelişmiş mutlu bir Türkiye yaratmanın 
gayretlerine tamik bir geçiş dönemli içindeyiz. 

Bu geçiş dönemimin Meclise sunulan ilk bütçesini 
görüşmekteyiz. Daha mutlu bir Türkiye'ye geçiışin 
ilk müjde&idir bu. Demokratik süreçlere girildiğinin 
ve gerçek demokrasinin temellilerinin örülmeye baş
landığımı vurgulayan bir gelişme karşısındayız. 

'12 Eylül'den sonra ıgeçen kısa süre ile karşılaştı
rılması mümkün olmayan somut baışarılıarı yansıtan 
bir bütçeyi görüşmek üzereyiz. Böylesi 'bir bütçe Yü
ce Meclisim demokratik denetim ve tasvibine sunul
mak üzere görüşültaeye sunulmuştur. 

— 120 — 
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iSadeoe can ve mal güvenliğinim sağlanmış olması, ı 
ekonomide en büyük anarşi olan hızlı enflasyonlun 
denetim altına alınması ve ekomominim gelişme sü
reçlerimin yeniden başlatılması öğünülmeye değer ve 
yarınlar için duyulan umutları büyütebilecek niltelik-
tıeki başarıların sadece bir kısmımı oluşturmaktadır. 

(Hükümetin simgesi olarak büyük bir mücadele 
veren çalışkan ve değerli Başbakanımızı kutlamak ve 
başarılarınım daha da büyüyerek sürmesini (temenni 
etmıekteyinı, 

(Değerli arkadaşlarım; 
Her isabetli çözüm ve kanatlanmış başarılarda bi- I 

Ae insancı toplumlarım doğasınla ibağli olarak çelişki
ler de oluşabilmektedir Klonjonktürel bazı durum
lara bağlı ve köklü çözümlere dayanmayan başarıların 
ise, yanlış yomumu veya bazı gerçeklerim yeterince 
bilincine varılmadığı duruırilarda ise kakçı ve yaşaltıcı 
başarılarım oluşması güçleşebilir. Bu medenle, Hükü-
metimlizıin başarılarımı büyütmemin yollarındam biri 
de, bazı eksiklikleri ve bazı yetersizlikleri içtenlikle 
belirtmekten geçmektedir. Kullanılan sözcükler ve 
yüzdeki ifadeler değişik olabilir; ama hikâye hep ay
nı hikâyedir ve o da şuduır : I 

,Daiha gelişmiş ve daha demokratik bir Türküye I 
oluşturmak ve onu mutluluk içerisinde yaşatmak hi
kâyesi, Bu nedenlilerle ve bu umutla bir iki noktaya I 
değinmeye çalışacağım. Önıoe ekonomik gelişme ve 
demokrasi konusu ile Bütçe arasındaki ilişkiyi gün I 
ışığıma çıkarmaya gayret edeyim. 

Devlet bütçesinim önemli işlevlerinden birisi de 
ülke kaynakliarını olusun ve ülkenin (ihtiyaçlarımı do
yurucu bir tarzda karşılayacak biçimde harekete ge
çirebilmektir. Bütçelerde gelir - gider dengesi bu am-
lamda kaynaklar ve ihtiyaçlar dengesini kurduğu ve I 
sürdürebildiği ölçülerde ve oranlarda bir anlam ve I 
bir değer taşımaktadır. Yaratılan mıMili hâsılanın bü- I 
yükçe bir payını bütçıesime aktaran devlet kişi ve ite- I 
şebbüslerim iktisadi kararlarım etkilemekte, faaliyet
lerinle ise bir sınır çizmektedir. Bu niteliği ile bütçe, I 
devletin iktisadi hayata yaptığı bütün müdahalelerin I 
somutlaştığı çok önemli bir araçtır. 

;Bu nedenle, yasal bir ıdayanaktan itibaren topliam- I 
imiş bulunan bu büyük fonların hukuki meşruluğu 
yanında, iktisadi ve siyasi meşruluğa hak kazanabil- I 
mıesi, bu fonların ülkenin tüm kaymaklarını, ulusun I 
toplam ihtiyaçlarımı, em iyi biçimde karşılayacak tarz
da seferber ©debilmesiıme, ısosyal refahın yaygın'laşmıası-
ma ve oluşan gelirlerin âdil paylaşılmasına bağımlı 
•hale gelmektedir. Bu anlamda bütçe ülke kaynaklan-
tmm kullanımınım planlandığı, yönlendirildiği ve dene- J 

— 121 
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'tim altıma alındığı bir diğer önemli aracı oluşturmak
tadır. Bütçelerin yasal bir temel .kazanmaları demok
ratik rejimler sayesinde olmuştur. İktisadi ve siyasi 
bir meşruluk kazanmaları da yine demokrasiler sa-; 
yesinde olacaktır. 

İster bütçe gelirleri, ister harcamaların milli irade
lerin somutlaştığı Meclislerin denetim ve onayından! 
geçmesi, hukuki temelini meşruiyete, iktisadi ve siya
si meşruiyet kazandıracak gelişmeleri eklemektedir. 

Şimdi, Bütçenin içimde bulunması gereken önemli 
dengelerden bir kısmına kısaca değinmeye geçiyorum. 
Yukarıda kısaca değindiğim demokrasi olmadam büt
çeyi ören gelir - gider dengesi ısosyal ve ekonomik 
maliyetleri ve içerikleri 'ile kurulamayacağı gibi, ülke 
kaynaklarının harekete geçifilmesindeki dengeler de 
kurulup, yaşatılamaz, ısüıdürülemez. Bu açıdan da 
demokrasi 2ıO mci Yüzyılın gerçekleştirdiği en büyük 
devrimdir. Halkın sadece özlem ve isteklerini yansıt
maya olanak vermesi ile değil, ek olarak özgür dü
şünme ve tartışma ortamlarında em yararlı, en etkim 
çözümleri oluşturmaya olanak vermesidir de. Çok bo
yutlu karmaşık sorumlar böylece aydınlatılabilımıekte., 
gerçeklerin algılanması olanak içine girebilmektedir.! 

/Bütçenin gözetmesi gereken üç denge bu kısa de-' 
ğinme ışığında şunlardır : Gelir toplanması pollitika-
sındakıi denge, gelir paylaşımı poltitikasımdaki denge, 
enflasyonla mücadele bakımımdan oluşturulirnası zo
runlu olan denge. 

Vergi toplanmasında; Devlet - vergi ve vatandaş 
arasımda kurulması gereken önemli denge bakımın
dan, 1982 Maili Yılı Bütçemizi yeterli bulmak maa
lesef olanaksızdır. Amacım bu Bütçeyi eleştirmek 
değil, bumdan sonraki bütçelerim hazırlanmasında 
katkısı olabilecek bir - iki çizgiyi dile getirmektir. 
34 tan© olan vergi çeşidi ile vergi toplamadaki örgüt
lenme yetersizliği ile ve tahsilattaki güçlüklerle Tür-
kiye"miizde vergi mükellefi âdeta robot haline gelmek
te ve zevkle vergi ödeme imkânına kavuşamamakta-ı 
dır. 

Devlet gelirlerimi azamileştirecek bir gelir poli--
tikıası çalışan vatandaşın, çalışma arzu ve isteğimi 
meşru kazanç hırsımı yöketaernesi gereken bir denge 
oluşturması gerekir. Bu dengeye de maalesef Bütçe-
rnizde sahip olmak imkânına kavuşmuş değiliz ımaa-f 
flesef. 

Gelir paylaşımımdaki dengesizlikler; özellikle ge
lir paylaşımımda ücret ve aylıkların dramatik duru
mumu hatırlatmakla yetimirsek şunları vurgulamak du
rumundayız .Memur ve işçiler hem ağır bir vergi 
ve hızlı bir enflasyonum ikileşen, iki katlı ağırlığı alt* 
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tında ezilmektedirler .Son ilki yılda ve özellikle 1:2 Ey
lülden sonra net artış ve bu Bütçede getirilen son 
denece önemli ve değerli katkılara rağmen, memur 
ve işçilerin perişan (hali devam etmektedir. Çünkü, 
son 10 yılda memur ımaaşlıarı 10 katlık bir artış gös
termesine karşıın, fiyatlar 23 katlık bir hızla artmış 
bulunmaktadır ve ücretler bu fiyat artışlarının çok al
tında bir seyir izlemektedirler. Asgari ücret ve o dü
zeydeki aylıkları vergi dışı bırakmak ve ücretlerden 
allınmakta olan vergilerin toplamının azami haddini 
25'in /üzerime çıkarmamak gerekir. 

Ayrıca, Türkiye'de ücret seviyesinin düşüklüğü 
'sonucunda İdari yapının felç olduğunu da bu noktada 
haıtoriatmafcta büyük bir yarar görüyorum. Türkiye' 
de bir yandan iktisadi gelişme ve diğer sosyal sorun
lar karmaşık bir yapı kazanırken, öbür tarafta eğiti
min düşen seviyesi de geçmişte kalan ve kalmasını 
temıennıi ettiğimiz o acı gelişmeller sonucu liyakat esa
sına dayanmayan bir niyerarşinin yürürlüğe girmesi, 
maalesef Devlet çarkını ve aygıtlarını felç edecek ha
le getirmiştir ve dünün çocuklarına «İnşaları paşa 
olursun» diye dua eden anaları, bugün saygınlığını 
yitirmiş bulunan memuriyet neticesinde, antik, anala
rı çocuklarına «İnşallah ihracatçı olursun, inşallah 
tüccar olursun» temennisinde bulunacak hale getir
miştir. 

Tabii bu, manevi dünyadaki değişme ve gelişme
lerin idari yapıdaki korkunç bozukluğunu, ücrete de
ğindiğim bu noktada ancak vurgulamakla yetiniyo
rum. Ücretlilerin seviyeslini ve hiyerarşlisini bu anlamda 
da geliştirmek ve değiştirmek mecburiyetindeyiz de-
ğerlli arkadaşlarım . 

IBAŞKAN — Sayın Hamitoğuiarı, bir noktayı ifa
de etmek zaruretini hissediyorum; Bütçe Kamlisyo-
nu üyesi olarak ancalk bütçe üzerinde mütalaa serdet-
meniz mümkün bulunmaktadır. ıBu esaslar içerisinde 
lütfen konuşmanızı toplayınız, ©uyurun ©fendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — İşaretinize te
şekkür öderim Sayın Başkan. 

Ücret politikasında sağlıkla ve ciddi yaklaşımlar 
yerine, duygusal düzeyde akıtılacak göz yaşları ne ka
dar liyi niyete dayanırsa dayansın, insana ister istemez 
timısahın gözyaşlarını hatıriıataihiir. 

Enflasyonla mücadeledeki dengeteizllik : 
Enflasyon ile mücadelenin lağınlık merkezimi kla

sik monatarist yaklaşım beslemektedir. Burada top
lam talebi kısarak, daraltarak yetersizleşen topülam 
arzı dengelemek politikası izlenmektedir .Böylece 
talebi daraltılan kitleler de dar ve sabit gelirliler 
olmaktadır. Kısaca; memur, işçi, emekli ve yoksul 

tabakalar enflasyonun hamalı olmaktadırlar. Enflas
yonla mücadelede dar ve sabit gelirlilerin talebini 
sadece kısarak ve geçimlerini zorlaştırarak sonuç al
mak büyük başarı ve hüner sayılamaz. Hüner, toplam 
üretimi, yani arzı çoğaltarak yükselmiş bulunan fiyat
ların genel seviyesini aşağıya çekmek ve külfetleri 
adaleti© paylaştırmaktan geçmektedir. 

Enflasyonla mücadelede İk raunt kazanılmıştır. 
% 100'ün üzerindeki enflasyon % 3ı6 - 40 seviyele
rine çefcildbilmıiştir. ıBu büyük bir başarıdır. Yalnız, 
simidi hızlı bir enflasyona göre yapısallaşmış sanayi 
ve ticari yapımız, dağılmak tehlikesi ile yüz yüze kal
mıştır. Enflasyonla savaşımı gevşetmeden ve kesme
den iç piyasaları canlandırmak yolları bulunup uygu
lanmalıdır, ihracatın dürtülerini iç piyasanın dur
gunluğuna sürekli bağlamamak gerekir. Dar ve sabit 
gelirlilerin yükseltilmesi gereken gelir düzeyleriyle, 
inşaat sektörünün dinamıikleşıtirilmıesi, çoğaltılacak 
üretim lüle birlikte bu olanakları sağlayabileoek olgu
lara birer örnektir. 

San 10 yılın kısır ve istikrarsız ekonomi politika
ları, ülke ekonomisini altüst etmiştir. Ekonomiyi ye
niden onarıp, sağlığına kavuşturma gayretleri, üste
lik uluslararası lekonomik bunalımın ortaya çıkardığı 
önemli engellerle de maalesef savaşmak durumunda
dır. 

Simdi 'izlenilmekte olan ekonomi politikaların ve 
'henüz kristal bir hale gelmemiş Olan ekonomik mo
dele değinmek ve ülkenin iktisadi kaynaklarını ne 
denlıi harekete geçirip, geçlremediği noktasını kısaca 
özetlemek istiyoıruım : 

Sayın arkadaşUiarım; 
Türkiye, büyük güçlüklerle mücadele etmek du

rumundadır. Burada 24 Ocak (Kararları, 12 EylıüTün 
getirdiği çok değerli ve uygun ortamlarda bugün gör
düğümüz başarılları gerçekleştirmiştir. 

Şjimdi şunu sormak gerekir; eğer 12 Eylül olma
sa idi, 24 Ocak Kararları geçmişte kalan siyasa! ya
pıların ve iktisadi politika ortamlarımda bu başarıHan 
sağlayabilir miydi?.. Bu soruya «Evet» demek bence 
miümkün değildir. Bu sorunun önemi nereden geli
yor?.. Şuradan değeriM arkadaşlarım; bugün, gerçek
leştirilen başarılarda bu başarıları yansıtan ve taşıyan 
öğeleri açıklıkla ortaya koyamazsak, geçici koşula
rın gerek yurt içlinde, gerek uluslararası alanda, ge
çidi konjonktürlere bağlı bazı nedenleri, başarının 
gerçek sebebi gibi saymak büyük bir yanılgıya götü
rebilir bizi. Onun için bunun açıklığa kavuşturulması 
gerekir. 
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Türkiye'de yine 19801lerden sonra bazı çevreler 
serbest pliyasa ımekamizmalıarını adeta yeniden keş
fetmiş gibiler. Batı dünyasımda «Şikâgo guise» diye 
nitelenen yeni sağ, yeni liberalizm akımları Türkiye' 
ye ide dalga dalga gelmiştir. 

Şiırndi ibu noktada büyük bir kaygı duyuyorum; 
1982 yılında Atatürk'ün 100 ıncü Doğum Yıldönümü
nün kutlandığı (bir ortamda maalesef Atatürkçü kal-
ıkınma (modelini ve bunu sürdürecek, (bunu stabilize 
edebilecek 'iktisadi politikaları ıdluşturımak (bakımın
dan da başarılı olamadık ve büyük bir fırsat yarı ya
rıya kaçmıştır. Bunu anmanın nedeni, önümüzdeki 
ızaman içerisinde, (bunu oluşturmak ve yaşatmak 
içindik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çağımız, ideolojilerin çağıdır ve (bugün Türkiye 

yabancı ideolojiler tarafından işgal edilmek 'tehlike
siyle karşı karşıya kalmıştır. 12 Eylül, (bunu engelle
tmenin en radikal, en yerinde hareketidir; fakat Ata
türkçülüğü, çağı sarsan ideolojiler karşısında, özellik
le iktisadi politika ve iktisadi sistem, model olarak 
yükseltmezsek, hapishaneleri doldurmak, işi çözmeye 
yetmeyecektir. Çünkü, (hapishanelere giden (her kişi
nin yerini, mıöbeti devralır gilbi, başkalarının devreye 
girmesini lüzüiılerek söyleyeyim, önlemenin 'imkânı 
yoktur. Onun 'için, geçenlerde görüştüğümüz ban
ker sorunu, (bugün (Sayın (Başbakan Yardımcımız ve 
Devlet 'Planlama Teşkilatlımız Ibeni affetsinler) sü
rekli serbest pazar ekonomisine geçiş programı uy
gulamamızın neticesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
(Bugün Türkiye'de ve dünyada liberalizm şarkı

ları söylenmektedir; alma bugün Türkiye'de sadece 
ve yalnız piyasa makanizmalarına dayalı bir eko-
ırnomik modeli uygulamak mümkün değildir. Yalnız 
Türkiye bakımından değil, gelişmiş ülkelerde de öyle 
değerli arkadaşlarım. 

S/imdi şunu arz edeyim kısaca : 
Türkiye gibi az gelişmiş Ülkelerde, yani kalkın

manın daha ilk aşamasında olan, yani daha endüstri
yel devrimini gerçekleştirememiş ülkelerde devlet (mü
dahalesi, pliyasa mekanizmalarına mutlaka eklenmeli
dir. Ülkenin (bütün iktisadi kaynaklarını harekete 
geçirımek ve bunu demokratik ve sosyal barış içerisin
de yapmak gibi yapıcı sorunlarla karşı karşıya oldu
ğumuz bir zamanda sadece ve yalnız var olmayan 
piyasa mekan'izmalarına ülkenin iktisadi kalkınması
nı Iterketmıek karşşısımda (büyük bir ıkaygı duyuyorum 
bugün ve yanınllar bakımlından. Çünkü Türikiye'de 
bir piyasa makan'izmalarını uygulamaya olanak gö

rebilecek yapılar yoktum Türkiye'de; üretimde, tü-' 
ketimde doğal iızmüer vardır. Bölgesel düzeyde de 
öyle. Bu eş'ilt olmayan koşullarda piyasayı teslim et-
tiğiniz takdirde, geçen gün görüştüğümüz ve bugün 
ancak Devlet ımıüdalhalesiyle yenilebilir İhale gelen 
banker modeli, yürürlüğe girecektir ve lülkenlin kal
kınması bununla mümkün değildir. iBugün kül olan 
«0 milyar, bunun göstergesidir. Bugün ortadan 
kalkan, yok olan teşebbüsler bunun ele alınmayan 
bir göstergesidir. Yarın bunlar bir çığ gibi büyüye
bilir önümüze büyük 'sorunlarla çıkabilir. 

Türkiye Itek ayakla değil, ilki ayakla yürümek, 
hızlı yürümek, dengeli kalkınmak 'mecburiyetindedir., 
özel kesime devlet gücünü, kişinin özgür ve yaratıcı 
gücüne devlerin (kıısırlaiştırıcı değil, —yapıcı, yön
lendirici güdünü katıp iki ayak; hem özel kesim, hem 
devleti devreye sokan Atatürkçü mıodele bu dönem
de dönmezsek ne zaman döneceğiz değerli arkadaş
larım?... 

Konuşmamı noktalarken özellikle ancak kalın 
çizgiler halinde değinebildiğim bu modelim oluştu
rulması dileklerimizin gerçekleşmesini temenni eder, 
hepinizi saygılarla selâmlarım efendim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Dinçer, 'buyurum. 
ıRJECAÎ DÎNÇER — Sayın Başkam, Danışma 

Meclisinim saygı değer üyeleri, çok muhterem Baş
bakanım ive IBakanlarımız; 

'Vatanımızın, Millerimizin kurtarıcısı Yüce Ata
türk'ümüzün hiç (bir zaman bitmeyecek bu yıldöriüm-
lerinde 19812 yılı bütçderinin O'na hesap verme gü
nü olarak ibu dileklerimle sizleri saygıyla selamlı-1 

yorum. 
'Yüce Atatürk «(Milli ekonomimizin temeli ziraat-1 

tir» demişlerdir. Bu söz, o günün Türkiye'sinin 
özeliğine değil, ülkemizi de aşan dünya alemine ge-ı 
leceğimıi bir hatırlatma yüceliğindedıir. 

Sayın Maliye Bakanımızım 1982 yılı Bütçesini tak" 
dim konuşımasında tarıma bir cümle de olsa yer ve
rilmeden dkonominin başka sektörlerle kurtarılmış 
ya da kuritanlacakmış gibi görünüm vermesi, Ta
rım Bütçesinin 'yine klâsik bir arıtırımla geçişltiril-
(miş olması hazindir. Tarım sektörümün, gelişmekte 
olan tüm ülkelerde olduğu gilbi, Türkiye ekonomi
sindeki yerinim ne kadar hayali olduğunu takdir ibu-1 

yürürsünüz. 'Ülkemizin gerek nüfus yapısı, {gerekse 
çalışanların müfus yapısının esasını tarım dalında 
hizmet verenler oluşturmakta, ülkemizin aktif iş 
müfusunun tarımda istihdamı % 59 dolayında bu-» 
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luiMnaJklfcadır. îçiımde bulunduğumuz planlı dönemle-
tim lillk başlarında ımilli gelir içinde tarımın —payı 
•% 34,2 ton 1980 yılında •% 23,9 dolaylarına in
diği görülmektedir. (Ekonomimizde paralellik doğ
rultusunda olan sanayinin geMştiırlmesi gayretine 
rağmen ihracat gelinimin ı% 60'ını, sanayi (hammadde 
lihıtiyacının '% 75'ini ttarım sağlamaktadır. 

Tarih ve bilimkitapları bize dünyadaki lilik ekö-
ırtoimüık faaliyetin tarımsal üretimle yapıldığını öğret-
ımekıtedir. İnsanın var olması ile hemen beslenıme, 
(barınma ve örtfcünıme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. ©un
dan karşılamak aımacıyla da tanımsal 'faaliyet 'başla
mıştır. Vücudumuzu saran, midemizi1 dolduran her-
şeyin bitkisel ve hayvansal ürdtıim mahsulü olduğu 
düşünülürse insan var oldukça da bu ihtiyaçlar şüp
hesiz idi, artarak devam edeceiktir. 

IBkonamisi tarıma dayalı ülke olarak ıtanm bizim 
ülkemizin temel kaynağıdır. Türikiye zaman zaman 
talhlilhısiz devreler yaşamıştır.' On kıymetli varlığımız 
Cuımlhur'iyetıimliz sarsılmak lisitenım'iştir. Bu çalkantı
lardan Ibüyülk Ibür güçle dalha da sağlam ve birlikte 
çılkalbilmliışsek kendimizi bedeyebilmemıiz ve satacak 
ürünümüzün her zaman mevcudiyeti (büyiük şansı
mız olmuştur. 

Türk Milletinin insan sevgisi ulusal (hasletlerin
den biridir. 1980 FAO istatistiklerine ıgöırıe dünyada 
beslenme yetersizliği yüzünden 10 milyon ölüm, 250 
bin kör çocuk ve hayvan koruma derneklerinim gi
derek yaygınlaşması 20 nci Yüzyılda insanlığın her 
yıl ödediği acı ve çıirkıin bir faturadır. Yine dünyada 
100 milyon (kişinin açlık ısınırında olduğu, 1 mil
yar insanın değişik derecelerde denıgelli beslemmeden 
yoksun yaşadığı, yani yeryüzünde her dört kişiden 
bir kişinin bu acı tabloyla yaşadığı düşünülür ise 
kanserin, (hava kMi'liğinin, bölgesel sıcak harplerin, 
hatta (trafik kazalarının önlenmesine ayrılan çalış
maların tarım konularına eğilmek mecburiyeti ya
nında fazla detayla uğraşmak (gibi yorumlaniması 
doğaldır. 

Türikiye dünyada yegâne içdenizi olabilen, Av-
rupada Rusya'dan sonra en (büyük (topraklara sahip 
bir ülkedir. Her ürünü üretebilen, hatta findik, in
cir, haşhaş, antepfıstığı, kestane gibi bazı ürünlerde 
en büyük üreticidir, monopoldür, dünya üretimnle-
rin'in yarısından fazlasını üretebilmıekıtedir. Avrupa' 
da Fransa'dan sonra 'tarımda yıllık verim artışı en 
yüksek olan ülkedir Türkiye. Yani Türkiye'de verim 
artırıcı teknolojiler, elide mevcut iımkâ'rJar içerisinde 
Çiftçiye götürülerek her yıl daha yüksek verim al
ma düzeyine girmiştir. 1981 yılında dış ticaret hac

mi 13 milyar doları aşmıştır Türkiye'mizin. Avru-
panın 10 ülkesi içinde yer alabilecek ithalat ve ihra
cat hacmine sahibiz. Tamamen durdurulamayan 
enflâsyona rağmen dünyada kalkınma hızı en yük
sek 10 ülkenin 'içindedir Türikiye. 

Çok kısa bir süreç içinde Türk tarımında ana 
'girdi kullanım, tarımsal mekanizasyon eskiye oran
la övünülecek boyutlara ulaşmıştır. Kredi, iyi va
sıflı »tohumluk, damızlık hayvan tedarik etmek, has
talık ve 'haşerelerle uğraşmak artık çiftçimizin im
kânlarının elverdiği nispette doğal uğraş olmuştur. 
Ancak takdir buyurduğumuz gibi bu iş kolay okna-
'mıaktadır. 

Ülkemiz ekonomisinin ana sektörü olan tarım ve 
birbirlerine 'bağlı olarak ancak gelişebilecek sanayi 
ile birlikte asla 'ihmale gelmemelidir. Tarım tüm 
'ekonomilerin slür'ükleyicislidir, hayatıdır. Tarım ihmal 
edildiği noktada diğer sektörlerin gelişmesi sağlıklı 
(bir ekonomiye dayanamaz. Tarım geliştikçe sanayi 
çalışacak, çalışan üretime girdi temin edecek, hem 
bammadde işleyecek, fazla üretimle 'ihracat kapısını 
açacak ve 'ihracat geliriyle yeni sanayilere geçerek 
istihdam ve refah yolunda emin adımlar atılabile
cektir. 

Görüleceği üzere tarımın ihmali ya da zayıfla
ması sanayi ve ekonomiyi bir açmaza sürükleyecek 
çok kuvvetli ve girift bir bağın ana unsurudur. Bu
gün dünyada birim alanından fazla tarım ürünü 
kaldıran verimin yüksek olduğu ülkeler tek tek in
celendiğinde hepsinde sanayinin güçlü okluğu görü
lecektir. Çok kayda değer bir bulgudur ki, ülkelerin 
verim artışları daima sanayi güçleriyle kesin bir 
paralellik göstermekte, sıralamada bir tek dahi 
'istisnasına tfaslanmamakltadır. O halde ülkelerin sa
nayi toplumu 'olabilmeleri, beraberlerinde yüksek 
tarım verimini ide getirebildiği takdirde yaşayan sa-
ınayi olabileceği kesin kural olmaktadır. 

Yıllık bütçelerde tarım sektörüne ayrılan ya
tırımlar, genel yatırımlar içinde 1973 - 1981 yılları 
arasında yıllık % 11 dolaylarında olmuştur. İnsanı 
çoğalan, seviyesi yükselen, toprak, su, erozyon 
problemleri giderek çoğalan ve sanayie yegane ge
lişme imkânı sağlayan 'tarım sektörüne verilen bütçe 
daima yetersiz lölmuş, 'ölçüsüz kalmıştır. Giderek 
artan bu problemler geçen her gün telâfisi mümkün 
olmayan ya da ileride çok pahalıya ödenebilecek 
şekilde büyümekte, kısa zamanda tarıma büyük 
yatırımlar yapılmadığı takdirde hali hazır arazileri 
gelecek nesillere ziraatın yapılamayacağı ölü -bir. 
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toprak veya taş yığını bırakma şanssızlığı doğacak
tır. 

Cumlburiyetin ilk yıllarında 10,5 'milyon olan 
tnüfus 1980'de 45 milyona ulaşmıştır. Aynı dönem
de tüm arazisi 11,7 milyon hektardan 1980'de 28,5 
milyon hektara yükselmiştir. Nüfus artışı 4,3 kat, 
alan artışı da 2,4 ikat fazlalaşmıştır. Aynı devreler
de, yani, 1923 - 1980 arasında tarımsal verim artışı, 
ürün türlerime göre 2-10 kat artış rakamları göster
miştir. 'istatistik! verilere göre 2 000 yılında, yani, 18 
yıl sonra, Türkiye'mizin 70 milyon nüfusa ulaşacağı 
beklenmektedir. Türk halkının gelir düzeyinin yük
selmesi ile tüketimi daha da artacaktır. Eğer tarım
sal üretimde şimdiki elde edilen ürün mietan iki 
'katına çıkarılmaz ise, Türkiye, değil ihracatçı ol-
ımalk, bazı ürünlerin ithalatçısı durumuna dahi gire-
ıbilecekitiır. Fazla üretim 'sağlanmalıdır ki, yeni yeni 
tarım sanayii kurulsun. Tarıma girdi sağlayan ana 
sanayiler Ibunu takip etsin ve köyde çoğalan nüfus, 
sanayi kesiminde yer alarak hem istihdam sorunu 
halledilsin hem de gelir dağılımında denge kurulmuş 
«olsun ve ihracat gelişsin. 

Danışma Meclisinin Saygı Değer Üyeleri; Sayın 
Başbakanım, Sayın 'Balkanlarımız; 

Kötü ekonomik sonuçları olan denemelere artıik 
Türk Halikının tahammülü yoktur. Çok söz, az iş. 
Çok eleman, kısır verim. Devamlı üretim, ihracat 
modelleri çizmek, sistem aramak zamanı bitmiştir 
artık. Ana amaç, özgür ve cumhuriyetçi bir rejim 
içinde ülke ekonomisinin 'kalkınması, ve Türk Hal
ikının refahını düşünmektedir. Türk fesanı, çiftçisi, 
sanayicisi, tüccarı, esnafı, işçisi, memuru ve tüm 
halkıyla Ibir hü'tündür. Cumhuriyet rejiminin koru
yucusu, Devletimizin ebedi bekçisi ve ıtemıinaftı, Or
dusudur. Bize bizden gayri candan dost aramak, 
•menfaat asrı, hele ide 20 inci Yüzyılın bu yıllarında 
hayaldir. Birbirimize kenetlenerek ve milli Ikaynak-
larımıza dayanarak tüm badireleri atlatmahyız. Ar
tık çeşitli çekişmeleri, ayrıcalıklarla geçirilecek za
manımız yoktur. Hüner, az 'olanın paylaşılması sa
vaşı değil, olanı büyütüp herkesin daha fazla pay 
alabilmesini sağlayabilmektir. 

Tüflk ekonomisinin ve Türk elkonomlisi içinde 
Milletimizin, ekonomimizin can damarı olan tarı
mımızın her türlü problemleri bellidir. Tabanda bu
lunan Iköy, ilçe, il kademelerinde ter dökmüş, Tür
kiye'yi tanımış hizmeitiffi'er bunları çolkfcan tespit et
mişlerdir. Her yıl tekrar tekrar Ankara'ya mese
leleri ulaştırmışlardır. Ancak, bu meselelerin Anka
ra'da nasıl düğümlenip kaldığını, taşradan Başken

te giden saf, 'temiz bir insanın şaşkınlığı içinde 10 
ay Genel Müdür olaralk, librede izleyerek ıstırap 
duydum. 

Türkiye, Anlkara'nın belediye hududu iç1! görül-
mem'elidir. Türkiye'yi tabandan tanımadan, Ankara' 
'dan Türkiye'yi idare ötmek mümlkün değildir. Bu
gün Türkiye sınırları içinde tarım yapılacak sahanın 
hududu 28,5 milyon hektar olarak azami sınırı be-
irlenımliştir. Ancak, 28,5 milyon hektarın yaklaşık 21 
milyon hektarı çoralklılk, drenaj, çoğunluğu ki, 
15 milyon hektarı çok şiddetli ve şiddetli erozyon 
altında eriyip gitmektedir. Tedbir alınmadığı tak
dirde 25-30 sene sonra, gelecek nesiller, değil üç 
öğün 'bir öğün sofrayı kuracak üretim sahası bula
mayacaklardır. 

Sayın IKöy işleri Balkanımız, hepimize, birer tane 
Türkiye erozyon haritası hediye etmiştir ve bununla 
da Türkiye'nin bugünkü, durumunu, trajik halini 
göstermiştir. Türküye, bugün, en önemli tarım po
tansiyeli olan 'Ege 'bölgesinde dahi, (kıpkırmızı olan 
kısımlar şiddetli erozyon, sarı olan kısımlar da tam 
'erozyon olarak kendisini göstermektedir. Yani, 
Türkiye'nin diğer bölgeleriyle birlikte dörtte üçü 
erozyon ile erimektedir. 

Tarım arazisini her yıl ekme ve en yüksele ve
rim alma şansı veren su, denizinin tuzlu suyuna ika--
rışıncaya ikadar seyredilmıektedir. Araziler % 73 su
lamaya müsa'it ve su beklediği halde, çiftçi, kuru 
tarıma mahkûm edilerek iki yılda Ibir cüzi bir ve
rimle ıbugüne kadar oyalanagelmiştir. Tarlasına su
yu vererek katlamalı yüksek ürün, kayadan kaya
ya atlayıp kullanılmayan suyla kaybedilen enerji, su 
cenneti Türkiye'de varlık içinde 'yokluk çektirmek 
ne kadar hazindir. Sadece suya yatırım yapılarak 
meselle ele alınsa, ürün en az iki katına çıkacak, 
enerjide Türkiye'yi fazlasıyla doyuracaktır. 

iSayın Barbakanım; 
Devlet bir marşandiz içindedir. Görevler, mesuli

yetler karışmış, İkimin hangi işle uğraştığı ve uğraşacağı 
'kargaşası vardır. Artıik görevler bütünleşmeli, enteg
re edilmelidir. Bu marşandizden 'tüm' hakanlıklar in-
'dirilmeli, müşterek birbirini tamamlayan hizmetler 
ya da aynı hedefe yönelecek hizmetler yeni kom
partımanlara yerleştirilerek, hakanlıklar revize edil-
mölıidir. 

Memleketimizin en önemli kaynağı olan su, dört 
yıü kaldığım Erzuırum^da bir Tortum şelalesünıin yan
sına yakın kısmının, dünyanın en meşhur yüksek şe-
laleslı olan bu suyun yansına yakın kısmınım boşa 
akıtıldığını ve enerjinin boşa israf edüdiğinii görmek-
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teyiz. Bu, Bursa'nın Uludağ'ının arkasında da ve di
ğer bölgelerde de görülebilecek şeylerdir. 

Bugün su ile uğraşan Devlet Su İşleri, Toprak -
Su, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Bakan
lığına bağlı olarak: görevlerini birbirlerine 'karıştır
mış durumdadırlar. Bir şerbetçiotu ithallaltı yapılmış
tır ve aynı zamanda yıl içinde ihracatı yapılmıştır. 

Bakanlıklar arasında bugüne kadar koordine ça
lışma çabası daima sonuçsuz kalmıştır. Her bakan
lık, çaktırmadan, eski bildiği yolda yürüyegelmiştir. 
Bu, aynı bakanlık içindeki genel müdürlükler için 
de vaıiitir. Tabili, geçmiş dÖnemllierin kötü politika
larıyla akşam sofraya oturulup sabahleyin bir genel 
müdürlük icat edilmiştir. 

Arz etmeye çalıştığım bu dağınık hizmetlerle ya
ratılan dublikasyonlar üzücü ve yıpratıcı birtakım hal 
ve davranışlar zamanla kuruluşları düşman kardeş
ler haline getirebütmektedir. 

(Bunun yanında, verilen bu dağınık bütçenin, ay
nı işi yapan ya da 'müşterek hedefe yönelen sektör
lerin hizmetini de küçültmektedir. Tabiatıyla, bir ki
şinin koşması gereken konuya ayrı, ayrı fikir ve bil
gilerle çok kişi koşarak, insan ve bütçe israfına da 
neden olunmakta, hizmet sağlıklı yürüyememekte-
dir. 

»Sayın Başkanım,, değerli üyeler; 
Atatürk'ten sonra, tarıma yönelen, yurt gezilerin

de konuşmalarıyla tarımı bayrak gibi taşıyan bir Dev
let Başkanına sahibiz. İnançla, «Tarım» demişlerdir, 
«Hayvancılık» demişlerdir. Ancak, büyük bir kesim, 
bir dilim ekmeğin1 sofraya nasıl geldiğini hâlâ anlaya
mamaktadır. 

12 Eylül'den sonra, Sayın Tarım 'Bakanımızın gö
reve davet ettiği kişi olarak, tüm kadro ile evvela 67 
il kuruluşu elemanlarına güven ve huzur vaat ettik 
ve sağladık. Elde mevcut imkânlarla 1981 yılında 
yapabileceğimizin azamisini yapmaya çalıştık. Ancak, 
1982 yılında alacağımız güzel bir bütçe özlemi için
de Bakanlıkta kaybolmuş, prensip' ve hizmet anlayı
şını revize ederek, yeni teknolojiler ortaya çıkararak 
ve de statik hale getirilmiş teknik elemanları dinamik 
hale getirmeye çalışılan büyük bir gayret içinde Tür
kiye tarımına yeniden temel hazırladık. Bu bütçe ile 
düşünüleni değil, ancak bütçenin karşılığı kadar ve 
de büyük bir özveri içinde 1982 yılında mücadele et
meye çalışacağız. 

Sayın Başbakanım; 
'1960 yılında, ilki yıl görevli kaldığım Viyana'da, 

uluslararası bir planlama toplantısı takip etmiştinn. 
Devletlerin 'birleştiği tek nokta ve ilk nokta, planla

mada temeli tarımın teşkil etmesiydi. İnsanların ya
şaması için giyecek, yiyecek, barınak ihtiyaçlarının 
gerek üretim yoluyla, gerekse ithal yoluyla sağlana-
biime esprisiyle bütçede evvela tarıma, tarımsal üre
time ve gıda maddeleri tedarikine öncelik verme ve 
bunun üzerinde kalan bütçeyi diğer sektörlere dağıt
ma düşüncesi hâkim olmuştur, 

Türkiye'de zamanında, bakanlıklar kuvvetleri nis
petinde bütçedeki paylarını) almışlardır. Günümüze 
kadar da klasik olarak yüzde belirli nispetlerle büt
çeler yasalaşmıştır. Dünya büyük bir değişim için
dedir. Bu değişim içinde Türkiye büyümüş, modern 
Türkiye hüviyetine girmiştir. 

Yukarıda arz ettiğim üzere, ülkelerin esas kay
nağı ekonomimizin kaynağı olan tarıma büyük de
ğer vermeli, bütçesini bu temel üzerine inşa etmeli
dir. Artık bunun zamanı gelmiştir. Bu konuda tüm 
bakanlıklar tarım adına, özellikle tarımın altyapı so
runları tamamlanıncaya kadar kendi bütçelerinden 
fedakârlık yapmada birleşmelidirler., 

Sözlerimi bağlıyorum. Toplumumuz ekonomik 
bir darboğazdan geçmektedir. Her kesim' bunun sı
kıntılarını çekmektedir. Aslında toplumumuz her yö
nüyle daha büyük bir Türkiye yaratma güoündedir. 
Bir tarım cenneti olan ülkemizde bu darboğazları ra
hatla aşabilecek büyük bir özveri sahibi teknik güç 
mevcuttur. İki - üç yıl sonra Avrupa'nın en gelişmiş 
ülkeleri dahi Türkiye'den gıda maddelerini rica ile 
isteyeceklerdir. Bu fırsatı ulus olarak şimdiden çok 
iyi değerlendirmeliyiz, 

Yüce Atatürk'ümüze vermekte olduğumuz hesa
bın faturası olarak, yiyeceğini, giyeceğini ithalle de
ğil, öz varlığıyla sağlayan, ihraç eden ve ülkesini gı
da maddeleri cennetine çeviren Atatürk çiftçisi, köy
lüsü ve tarımcıları büyük bir özveriyle görevlerini 
yapmış olmaktan mutludurlar. Memleketlimizi, Mil
letimizi dışarıya muhtaç etmediler, 

IBir daha geriye dönüşü olmayan sağlam temeller
le oluşturmaya çalıştığımız ve nice hizmetlerin hızla 
getirileceği ülkemize 1982 Yılı Bütçesinin huzur, be
reket, şans getirmesi dileklerimi Yüce Tanrı'dan ni
yaz ederek sizleri saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —' Teşekkür ediyoruz Sayın Dinçer. 
Sayın İbrahimoğlu, buyurun' efendim. 
RAFET İBRAHİMOĞLU — Sayın Başkan, Sa

yın Başbakan ve Bakanlar, Danışma Meclisinin de
ğerli üyeleri; 
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1982 Mali Yıliı Bütçesli hakkındakii görüşleriimi 
Yüce Meclisinize sunmadan önce, ülkemizin genel 
iktisadi durumu, izfenımeklte ottan ekonomik politika 
ve alınan sonuçlar üzerinde durmak istiyorum. 

Sizlerin de yakından 'izlediği üzere, dünya ekono
milerinin genellikle resesyon içinde bulunduğu bir 
dönemde ülkemizin ekonomik hayatında rol oynayan 
en önemli gelişme, 24 Ocak 1980 tarihinde uygula
maya konulan istikrar politikası olmuştur. Türk eko
nomisinin 1978 ve 1979 yıllarında büyük bir enflas
yon ve döviz darboğazı' ile hammadde yokluğu içine 
girmesi üzerine köklü düzenlemeler getiren bu poli
tikanın temel çizgilerini kısaca hatırlatmak isterim. 

Bunlar başlıca; Kıaimıu İktlsadli Teşebbüsleri zarar
larının Devlet bütçesine yüklenmesini önleyecek şe
kilde kamu sektörünce üretilen mal ve hizmet fiyat
larının düzenlenmesi, 24 Ocak 1980 tarihinde yapı
lan devalüasyon ve blahara Türk parasının çeşiMi 
yabancı paralar karşısındaki değerini günü gününe 
tespit eden kur ayarlamaları, ihracatın teşvik edil
mesi, yabancı sermaye işlemlerinin tek merkezde top
lanması, Kurumlar ve Gelir Vergilerinin değiştirilme
si, Para - Kredi Kurulunun meydana getirtilmesi, 
banka - mevduat faizlerinin 1 Temmuz 1980 tarihin
de serbest bırakılması şeklinde bir tedbirler demeti 
olmuştur. 

G'ünümüze kadar olumlu sonuçlar alınarak uygu
lanan bu politika, 12 EylüTden sonra daha da güçle
nerek Türk iktfisadli hayatına istikrar getirmiştir. 

Her şeyden önce, son yıllarda negatif bir gelişme 
gösteren gayri safi milli hâsıla 1981' yılında •% 4,4 
oranında reel bir artış kaydetmiştir, bunu memnuni
yetle kaydetmek istiyorum. 

1981 yılındaki bir diğer olumlu gelişme, ihraca
tımızda görülen ilerleme ve genişlemedir. İhracatı
mız içindeki sanayi mamulleri payının önemli ölçü
de artması da sevihdiMci ve gelecek içlin çok ümiilt 
verici bir olaydır. Ancak, Türk ekonomisindeki dış 
ticaret açığı henüz kapatılabilmiş değildir. 

,1 Temmuz 1980 tarihinde faiz oranlarının serbest 
bırakılması, tasarruf mevduatının artması sonucunu 
vermiş ve ülkemizde tasarruf mevduatı yapısı değiş
miş ve ilk defa toplam mevduat 1 trilyon lirayı aş
mıştır.. 

1981 yılının en bariz vasfı ve istikrar politikası
nın en önemli sonucu, tasa zamanda enflasyonun 
küçümsenemeyecek bir ölçüde geriletilmesi olmuştur. 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Yukarıdaki arz ettiğim ekonomik göstergelerden 

de anlaşılacağı üzere, enflasyonda azalma, 'ihracat ve 
tasarruf hacminde genişleme, devlet bütçesinde denk
lik sağlanmasına mukabil kredi faizlerinin yüksekli
ği dolayısıyla iş âleminin finansman işlemlerinin güç-
leştiği müşahade edilmiştir. Bu sıkıntının' enflasyo
na mahal vermeden hafifletilmesi için Merkez Ban
kasındaki munzam karşılıklar oranlarının indirilme
si, banka muamelelerindeki Gider Vergisinin kaldı
rılması, menkul sermaye iratlarındaki vergi stopaj 
oranının düşürülmesi, ihracat ve sanayi bankacılı
ğında ihtisaslaşmaya gidilmesi, işletme aktiflerinin 
vergisiz yeniden değerlendirilmesine izin verilmesini 
uygun ve tamamlayıcı tedbirler olarak görmekteyim. 

Enerji alanındaki sorun her gün biraz daha pa
halı olan ham pdtroi yanında elektrik yetersizliği 
şeklinde de devam etmektedir. Bu problemi aşmak 
için 1982 Bütçesinde mümkün olan ölçüde devlet 
imkânları seferber edilmiş bulunmakla beraber, özel 
sektörün de enerji sahasına aktıif bir şekilde girmesi 
teşvik edilmelidir. 

1981 yılımda alınan etkili tedbirlerle Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinde sevk ve İdarecilerin her an de
ğişmesi önlenmiş, istihdam şişkinliği bir ölçüde azal
tılmış, üretim arttırılmış, hatta biraz ihracat yapıla
bilmiş olmasına rağmen Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
meselesi henüz çözüme kavuşturulabilmiş değildir. 
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerde zararlar devam 
etmektedir. Bu kuruluşların daha verimli ve rasyo
nel bir üretim sistemiyle Türk sanayiine dünya piya
sa fiyatları üzerinden mal ve hizmet vermeleri sağ
lanmalıdır. Aksi halde, yapılacak fiyat artışlarında 
sübvansiyonu Devlet yerine tüketici taşımış olacak 
ve Kamu fkitifisftdü Teşebbüslerinin yarattığı enflasyon 
nist baskı da önlenemeyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ülkemizin ekonomik durumu hakkındaki görüş

lerimi arz ederken, çalışanları çok yakından ilgilen
diren ücret konusu üzerinde de durmak istiyorum. 
İlerde Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Bütçeleri görüşülürken bu konudaki görüşieri-
mi daha geniş olarak arz edeceğim; ancak şu anda 
önemli bir hususu dile getirmek istiyorum, 

Türkiye'de maalesef işgücü maliyetinin bütün un
surlarını kapsayan, dolayısıyla gerçek ücretleri tam 
olarak gösteren resmSı IMaltMikter mevcut bulunma
maktadır. Bu itibarla, ücret konusunda genel olarak 
müracaat edilen Sosyal Sigortalar Kurumu istatistik
leri, gerçeğin altında ve düşük rakamlar vermektedir,, 
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Bu olayın sebebi, Sosyal Sigortalar Kurumunun gün
lük kazanç rakamlarınla, laynliı menfaatlerle doğum ve 
ölüm yardımları, çocuk zamları gibi sosyal amaçlar
la ödenen paraların ve en önemlisi, sigorta prim mat
rahı (tavanını teşkil eden azami günlük kazanç üze
rindeki miktarların dahil edilmemiş olmasıdır. As
lında işçi ücret ve sosyal yardımları bu rakamların 
çok üzerindedir. O kadar ki, işçi kesiminin ücret ko
nusunda devlet memurlarına göre daha himayeli 
ve avantajlı bir düzeyde bulunduğu da herkesçe bi
linmektedir, 

Ekonomik alanda son temas edeceğim husus Tür
kiye - AET ilişkileri 'olacaktır. Ülkemiz Avrupa Eko
nomik Topluluğuna üye olmakla ekonomik olduğu 
kaJdar polliilk bir tercih yapmıştır. Bu isabetli terdin, 
Cumhuriyetin kurulmasından bu yana milletçe amaç
ladığımız şekilde ülkemizin Batı dünyasıyla bütün
leşmesini sağlamak istikametindedir. Bu itibarla, bir 
an önce Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye ol
mamız için gerekli teşebbüslerin yapılmasında sayı
sız faydalar olduğu kanatini taşımaktayım. 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
1 trilyon 796 milyar TL. üzerinden düzenlenen 

1982 Mali Yılı Bütçesinin denklik anlayışı çerçeve
sinde ele alınmış olmasını memnuniyetle karşılıyo
rum. Devlet bütçelerimizin yıllardır açık verdiği 
düşünülürse, bu hem önemli hem de olumlu bir ge
lişmedir. T982 Mali Yılı Bütçesindeki yatırım har
camalarının, 1981 yılına göre % 19,9 oranında yük
seltilmesi, ekonomik kalkınma açısından müspet bir 
adımdır. 1982 Bütçesinde 1 trilyon 440 milyar lira
lık bölümün vergi gelirleriyle karşılanması, diğer bir 
ifade ile Bütçenin büyük bir kısmının sağlam gelirle
re dayandırılması yerinde bir davranış olduğu kadar, 
istikrar politikasının da bir sonucunu teşkil etmekte
dir, Ancak, yapılan bütün düzenlemelere rağmen 
1981 yılında yedi kamu iktisadi teşebbüsünün zarar 
ettiği bilindiğine göre, 1982 yılında da Devlet Büt
çesinden KİT'lere yine bir mali imkân transferinin 
yapılacağı anlaşılmaktadır. (Bu yükün asgariye indi-
rilebilmesini temenni ediyoruz. 

Danışma Meclisinim değerli üyeleri; 
Sosyal ve ekonomik güçlükler her gün biraz da-

(ha geride bırakılırken, 1982 Mali Yılı Devlet Bütçe
sinin genel hatlarıyla ülke ihtiyaçlarına cevap vere
cek nitelikte olmasından ve özellikle bu Bütçenin, 
açık finansman usulleri yerine sağlam kaynaklara da
yalı bir şekilde hazırlanmış bulunmasından duydu
ğum memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim. 
Yukarıda dikkatlerinize sunduğum yan tedbirlerle 

tamamlanmasını beklediğimiz ekonomik istikrar po
litikası ve denge içindeki bu Bütçe ile 1982 yılında 
iktisadi hayatımızın daha da başarılı olacağına inan
maktayım. 

Bu inanç ve duygularla hepinize derin saygıla
rımı arz ederim. 

Teşekkür ederim, (Alkışlar) 
»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İbrahimoğ-

.ü. 

Sayın Mehmet Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın (Başkan, değerli ar

kadaşlarım, sayın Hükümet Üyeleri; 
12 Eylül Harekâtının ferahlatıcı havasına rağ

men Türkiye 1982 yılına da olağanüstü bir halin 
türlü sıkıntıları içinde girmiştir. Bu sıkıntıların bir 
kısmı dünden devralınmıştır, bir kısmı da ekonomi
den ve eski çalkantıların devamından ileri gelmekte
dir. Başka nedenleri ve başka sorumluları da var
dır. Bunlar üzerinde durmayı şimdilik faydalı gör
müyorum, 

Değerli arkadaşlarım; 
11960 yılında bir ihıtlall oldu, bir yenli Anayasa 

hazırlandı. Umulan ve beklenen oydu ki, gerginlik
ler bir yana kalacak, sosyal hayat huzura kavuşacak; 
fakat maalesef beklenenler olmadı. O günden bu ya
na 20 yıldan fazla bir zaman ve değişik yapıda, de
ğişik tandanslı hükümetler geldi geçti, fakait huzur 
ve güven sağlanamadı, tartışmalar da bir türlü reji
min mihverinden uzaklaşmadı. Bürokrasinin bütün 
kusurları da rejimin özüne mal edildi. Şimdi de her
kes bir tarafa çekilmiş, ortada tek suçlu Anayasa 
kalmıştır. Halbuki, asıl suçlular, asıl sorumlular baş-
kasıdır. 

Arkadaşlarım; 
İBu sıkıntılı dönem bitmediği için bildiğiniz gibi 

1971 'de 'bir asker müdahalesi oldu. O müdahale mü
teredditti. Müdahaleden sonra kurulan Hükümetin 
kaderi, bir ucundan şikâyet olunan siyasi kadroların 
elinde, bir ucundan da Silahlı Kuvvetlerdeydi. Parti-
lerarası çekişmeler de eski hızında devam ediyordu, 
inat ve ısrar politikası durmamıştı. Sonuçta inat po
litikacıyı, tereddüt de ihjtflaİ yenmişti Asker kışla
sına çekilirken gözü geride kalmıştı. Çünkü, çalkan
tılar durmamıştı, iddialar ve ithamlar da yoğunlaş-
mışltı. 12 Eytil'e böyle gelindi. 12 Mart başarılı ol
saydı kanaatimce bir 12 Eylül olmayacaktı. 12 Ey-
•lül'ü Türk Milleti tasviple 'karşılamış, alkışlamıştır. 
Bu tasvip bu harekete güç kazandırmış, meşruluk ka
zandırmış, hatta demokratik bir öz kazandırmıştır. 
Ümit edilir ve temenni olunur ki, bu Harekât vazi-
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fesini bitirip, özlemini çektiği kışlasınla dönerken, ge
ride yeni müdahalelere maya olacak pürüzler bırak
maz. Buma biz Mediils olarak elımtizden gelen yardı
mı yapacağız, başka sorumluların da aynı hassasiye
ti göstereceği ümidindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
,12 Eylül Harekâtı yalnız anarşinin kökünü ka

zımakla kalmadı. Toplumun yıllanmış, kördüğüm 
haine gelmiş sorumları da kılıçların gölgesinde, fakat 
kılıç darbesiyle ipler koparılmadan çözüme kavuştur
du. 

Silah toplatılması, silah kaçakçılığının önlenme
si, sigara kaçakçılığının önlenmesi, yeraltı dünyası
nın yılardan beri yaklaşılmayan sorumlularının, ele-
başlarının yakalanması, yükseköğretim kurumlarının 
huzura kavuşturulması ve yeni bir statüye kavuştu
rulması. Yıllardan beri şikâyet konusu olan ihtilâf
lara sebep olan bazı bayramların seyrekleştirilmesi, 
bu arada takvSm yılı ile Mali yılın bMeştMlmesi bü
yük konulardır. 
I 

(Bunların her biri başlı başına bir başarıdır, eksik
likleri vardır. Şikâyet olunan tarafları bulunabilir, 
ama meseleler tümüyle, ciddiyetle, samimiyetle ele 
alınırsa bunlar büyük başarılardır. 

Bu başarıların yanında el atılmayan konular da 
var. Sağlık personelinin durumu var. Sosyalizasyon 
uygıılamasınm (Full - time) hâlâ başıboş hallini 
muhafaza etmesi ve buna benzer başka olaylar. 

Türkiye'nin bir çevre sorunları konusu var. Geç
miş hükümetler devrinde dumansız yakıt tedbirine el 
atılmıştı, fakat hayatî dlan bu meseleye bu Hükü
met, bu dönemde el atmamıştır. Sıra gelmemiştir de
nebilir, ama hayaltÜ konuların sırası diğer ekonomik 
konulardan da önce olması lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Malum olduğu üzere Bütçede her şey konuşulur, 

arada sırada da Bütçe konuşulur. Bütçe konuşmala
rı biraz yavan olduğu için, rakamları konuşturmak 
olduğu için her arkadaşın ihtisas sahasına da girme
yen konular olduğu için belki böyle oluyor, ama bi
raz da Bütçeden bahsedeceğim. 

'Bütçe, denk bir bütçedir iddiasıyla takdim olun
muştur. Denk bültçe Türkiye'nin öteden beri özlemlini 
çektiği bir başarıdiT. Fakat, maalesef 1950 - 1960 -
1970'lerde denk bütçe hemen hemen görülmemiştir, 
kesin hesaplar bunu kösinilkle meydana çıkarmıştır. 
Bundan evvelki yılın, 1981 yılının Bütçesi, geçmiş 
yıllara nazaran denkliğe daha yaklaşmış bütçe ola
rak kabul olunabilir. Başlangıç rakamlarıyla yıl so
nu rakamları arasında fazla oynanmamış, ek ödenek

lere fazla iltifat olunmamıştır. Umulur ki, içinde bu
lunduğumuz 1982 yılı Bütçesi de bu istikamette uy
gulanır. 

Değerli arkadaşlarım; 
!İ973 - il974 petrol krizlinden sonra Türkiye'de 

ödemeler dengesi büsbütün sarsılmış, ekonomik sı
kıntılar artmış, hammaddede, ithal mallarında sıkın
tılar görülmeye başlanmıştı. Bazı kaynaklara el atı-
lamıyordu. (KİT'lerin sıkıntılan, zararları Merkez 
Bankası kanalıyla kapatılmaya çalışılıyordu. Destek
leme alımları, bazı konulardaki sübvansiyonlar da 
ekonomiyi büsbütün' sarsmıştı. İşte böyle bir dönem
de 1982 yılı Ocak ayında istikrar tedbirleri bir kur
tuluş yolu olarak ele alındı ve paket halinde uygu
lanmaya konuldu, ö tedbirlin bugünkü uygulaması 
göstermiştir ki, ekonomiyi kendi kuralları içinde yö
netmedikçe başarı sağlanamayacaktır. Bu tedbirler 
bugünkü 'Bütçede de aksini göstermektedir. 

Bütçe antienflasyonist olarak takdim olunmakta
dır. Belki maksadı olarak böyledir, ama yapısı itiba
rıyla böyle sayılamaz; çünkü bu Bütçe 10 yıllık he
saplarla eşdeğerde, geçen yılın 10 yılına mukayese 
edilince aşağı yukarı yüzde 14-15 bir artış göstermek
tedir. ©ir yıllık hesaplarla da bu artış yüzde 3Ö'a 
varmaktadır. Bu, (bir enlflasyonist dar bütçeyi ifade 
etmez, ama arz ettiğim gibi geçmiş yıllara nazaran 
o karakterde sayılabilir. 

Geçen yılın »yüzde 4,4lük kalkınma hızı, başarılı 
bir sonuçtur, fakat planlı dönemde yüzde 7'ye, yüzde 
8'e 'varan kalkınma hızı da görülmüştür Türkiye'de. 
Ne o dönemde ekonomimiz sağlam temellerdeydi, ne 
de bugün. Ama, bu yine de bir başarılı seyirdir, bir 
başarılı noktadadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçe 'konusuna göz atarken fiyat ücret yarışması

nın da devam ettiğini görmekteyiz. Fiyatlar yine üc
retlerin önünde koşmaktadır. Yine dar gelirliler, sa
bit gelirliler sıkıntı içinde yaşamaktadır. 

ıBütçe bizim Bütçe Komisyonunda ele alınırken 
dikkatle incelenmiş. Arkadaşlarımı tebrik ederim. 
Geçmiş yıllarda gördüğüm bütün bütçe komisyonla
rından daha ciddi çalışmışlardır, daha tedbirli ha
reket etmişlerdir. Samimi bir bütçenin, denk bir büt
çenin çıkması için politik maksatlı hiç bir öneri, hiç 
bir davranış görülmemiştir. Bu 'bîir başarıdır ve az 
da olsa bir indirim yapılmıştır, milyarlar şimdi az 
görülen rakamlardır, 18-19 milyar liralık bir indi
rim az görülüyor, ama bir indirimdir. Bazı bütçeler
de de isabetli artırımlar yapılmıştır. Mesela içişleri 
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Bakanlığı Bütçesine yapılan ekleme günün ihtiyaçla
rına cevap veren iyi bir tedbir olmuştur kanaatımca, 

Değerli arkadaşlarım; 
•Bütçe üzerinde daha fazla durmadan bir noktayı 

da işaret edeceğim. Bütçede yatırımlar 'geçmiş son 
yıllara nazaran artmıştır, yüzde 1 seviyesine kadar 
yükselmiştir, ama asıl beklenilen Bütçede yatırım 
(hissesinin daha yüksdk olmasıdır. Vergiler gayri safi 
hâsılanın yüzde 2ö'si seviyesine yükseltilmiştir. Bu da 
'•bu 'Bütçenin başarılı yanlarından 'biridir. 

Başta 'da arz etmiştim, Bütçe müzakerelerinde yal
nız Bütçe 'konuşulmuyor, başka şeyler de 'konuşuluyor. 
Şimdi o 'başka 'konulardan bir, ikisini arz edeceğim, 
'bunlar 'birer temenni ve aynı zamanda 'birer şikâyet 
'konusudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birisi; besi ve beslenme konusudur. Türkiye bir 

tarım ülkesi olmasına rağmen, hâlâ Rangoon'dan pi
rinç ithal etmektedir. Hala bölgeler arasında istih
sal olunan mallar değerini bulamamakta, sahip çıkıla-
mamaktadır. Bir 'bölgede 'kuraklık olduğu zaman hay
van fiyatları 'düşmekte, aynı dönemde, aynı yılda bir 
başka yerde et fiyatları yükselmektedir. İhracat, gı
da kontrolü, gıdaların tahsisi; bunlar maalesef başı
boş 'haldedir. Gerçi Tarım 'Bakanlığının adı bir ara
lık Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı haline ge
tirilmişse de, 'bu bir çare olmamıştır. <Bu besin ve 
beslenme meselesi; bilhassa 'buğday bizim için stra
tejik 'bir maddedir, dünya için de öyledir. 'Fasulye 
bile bugün bir ihraç maddesidir. Mercimek, Orta
doğu'nun hasretle, hararetle aradığı bir maddedir. Ya
ğı da, peyniri de öyledir. 

Bunların üretimden sonraki dönemde pazarlanma-
sı, dağıtılması, denetlenmesi bir merkezi organa 'kati 
surette ihtiyaç göstermektedir. Bu merkezi organ bir 
bakanlık olabilir, bir müsteşarlık olabilir. Vaktiyle 
bir iaşe müsteşarlığı kurulmuştu. Onun hedefi mah
duttu; fa'kat bir bakanlıkta, (bugün Tarım Bakanlığı 
içinde bu 'konular tam bir başarıya ulaştırılamamış
tır. Çünkü Tarım Bakanlığının zaten •kendisine yete
cek derdi var, meseleleri var. Tarım Bakanlığı istih
sali, ormanı yönlen dirse büyük işler yapmış olacaktır. 

Besin ve beslenme konusu OrtadoğuMa Türkiye'
nin ehemmiyetini artırmaktadır. Ciddi tedbirler alı
nırsa Türkiye Ortadoğu'nun Hollanda'sı haline gelebi
lir. Bunu biraz çiftçi çevresinde yetişmiş bir insan 
olarak biliyorum, biraz da incelemelerim vardır bu 
konuda. Besin ve beslenme konusunu, gıda konusunu, 
ne derseniz deyin adına, mutlaka ciddi bir merkezi 
organizasyona tabi tutmak, onun finansmanını, da

ğıtımını, denetimini bu organ eliyle yürütmek la
zımdın 

Et ve Balık 'Kurumu, 'Süt Endüstrisi Kurumu ve 
benzer teşekküller ayrı ayrı kuruluşlar halinde çalış
maktadır. Bunları bir arada toplamak, bunların fi
nansmanını sağlayacak bankaları bile bu yeni kurula
cak teşkilat içine almak, kanaatimce bu konuya bir 
çözüm getirecektir. 

Bir başka konuya daha huzurunuızda temas etmek 
istiyorum. Türkiye'yi tanıtmak ve kültür meselesi. 

Türkiye kültürü itibariyle, tarihi itibariyle bü
yük bir millettir, büyük bir devlettir, köklü bir dev
lettir. Türklerin bir ucu Orta Asya'da, bir ucu Ku
zey Avrupa'da, bir ucu Kuzey Afrika'dadır. Hatta 
Amerika'ya da giden, orada Türk vatandaşlığını ve 
Türk karakterini muhafaza eden topluluklar vardır. 
Bunlar maalesef çok yerde yabancı ideolojilerin asi
milasyonuna tabi haldedir. Bunlar mili karakterle
rini kısmen yitirme durumundadırlar. 

Türkiye'ye teveccüh eden, Türkiye'ye yönelmiş 
10 - 11 merkez Türkiye aleyhinde radyo neşriyatı 
yapmaktadır. Buna karşı biz kendirmizi tanıtmak, 
kültürümüzü yaymak için sadece arada sırada saz 
heyetleri göndermekle yetiniyoruz, sanatkârlar gön
dermekle yetiniyoruz. (Bunlar yeterli değildir arka
daşlar. Devamlı Türk kültürünün, Türk edebiyatını 
anlaşılır ve yaşayan dille yaymak zorundayız. Bu, 
Türkiye'nin bugünü liçin lazımdır, yarını için lazım
dır, tarihi için lazımdır. 

Duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz; çeşitli ülkeler
de Türklere yabancı muamelesi yapılmakta, Türklük 
küçültülmek istenmektedir. Halbuki Türkiye benliği
ne kavuşmuş, İnkılap yapmış, Atatürk gibi bir lidere 
kavuşmuş bir Millettir. Kültürünü dünyaya tanıt
mak, hiç olmazsa kendi Milletine, kendi dilinden an
layanlara kültürünü yaymak durumundadır. 

Bu bir canlı politika ifade eder, ibu bir atılım po
litikası ifade eder; bu bir açılma politikası değil, bu 
tamamiyle savunma politikasıdır. Bunu tehlikeli gö
ren çevreler olabilir; ama asıl maksat savunmadır, 
korumadır. (Bunu Devletimiz, Sayın Başbakan da 
buradayken Hükümetimiz tam boyutuyla, bütün 
şartlarıyla ele alıp tatbik etmek mevkiindedirler. 

Mesele şimdi yeni keşfedilmiş değil. Öteden beri 
bu şikâyet var; fakat bugüne kadar bütün icaplarıyla 
ele alınmamış bir konudur. Onun için Sayın Başba
kanın da, Hükümet Üyelerinin de burada bulundu
ğu bir dönemde (bu kültür konusunun önemini kısa 
da olsa özetlemeyi vazife bildim. 
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Değerli arkadaşlarım; I 
(Konuşmamı bağlamak istiyorum. Türkiye yeni 

bir demokratik iklim ve ortam yaratma çabasında
dır. Bu yeni iklim Türkiye'nin yarınını da kurtara
cak, Türkiye'nin dünya milletleri içindeki itibarını 
da yeniden belirleyecektir. 

Ne hürriyetsiz ekmek istiyoruz, ne ekmeksiz (hür
riyet. İkisini 'de bir arada yaşatmak ve öyle bir re
jim kurmak istiyoruz. Ne suskun, ne de monoton 
bir toplum; ama ber kafadan bir ses çıkan, çı%ın bir 
çoğunluk da istemiyoruz. (Bunların hepsinin zararla
rını gördük. 

Demokrasimizi kurarken, Hükümet ve Meclis 
olarak bu temel esasta (birleşmek durumundayız. Esa
sen Meclisimizin kuruluşu da bu hedefi göze'tlemek-
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, toplayınız lütfen. 

MEHMET HAZER — (Bitiyor efendim. 
Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken, kan lekesinden, terör kâbu- I 

sundan kurtarılmış bir siyasi ortam, bir yeni dönem 
özlemi içinde, Bütçenin Türk 'Milletine »hayırlı olma
sı dileğiyle hepinize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Bütçe Plan Komisyonu adına Sayın Cemil Çak

maklı, buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın 'Başkan, sayın üyeler, 
Hükümetimizin Saygıdeğer Başbakanı ve bakanları; 
sözlerime, Bütçe - Plan Komisyonu adına hepinizi 
saygıyla selamlayarak başlıyorum. 

Bu konuşmamda, şimdiye kadar yapılan konuş
maların da ışığı altında Komisyonumuzun çalışmaya 
başlamasından Bütçeyi Genel Kurula sunuşuna ka
dar geçen süredeki temel yaklaşımını, çalışma anla
yışını, Bütçeyi inceleme prensiplerini ve vardığı so
nuçlarla gelecek bütçe dönemine ilişkin önerilerini 
samimi ve yalın 'bir biçimde 'sunmaya çalışacağım. 

'Bilindiği gibi, 2485 'sayılı Kurucu Meclis Hak
kındaki .Kanunda, Hükümetle ilişkileri net bir şekil
de ortaya konulmayan Meclisimize, aynı Kanunun 
27 nci ve 28 nci maddeleri uyarınca Hükümetin ha
zırlayıp sunduğu Bütçeyi alıp değerlendirme görevi 
verilmiştir. 

Takdir edilir ki, bu şartlarda ve Meclisimizden 
önce var olan bir Hükümetin ve politikasının bütçe
sini yeni bir Meclisten çıkan 27 kişilik bir Komis
yonun incelemesi kolay değildir. Kaldı ki, 1982 Büt
çesi gibi çok özel bir dönemde ve çok özel ekono- j 
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m'k ve mali politikalara dayalı bir bütçeyi incelemek 
hiç kolay değildir. 

Bildiğiniz gibi, parlamenter demokrasilerde, yü
rütme ve yasama arasındaki bütçe alış - verişi, aynı 
siyasi program ve ağırlık çerçevesinde oluşur. Hükü
met eden siyasal görüş, hazırladığı bütçeyi, kendi 
ağırlığı ve çoğunluğu olan bir komisyona ve mecli
se sunar ve o bütçenin iskeleti, hem hükümetçe, hem 
komisyonun çoğunluğunca daha önceden benimsen
miş olur. 

tşte biz, bu eksikliği gidermek üzere, ilk olarak 
Hükümetin mevcut ekonomik ve mali politikasını ve 
bunlara dayalı alt politikaları hızla gözden geçirme 
kararı aldık. Bu genel değerlendirmeye öncelik ver
dik, en çok vakit ayırdık. Bu çalışmalarımız esnasın
da, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, Sayın 
Devlet Bakanı ve Sayın Maliye Bakanımız geniş açık
lamalarda bulundular. Komisyonumuza kadar gele
rek, çok değerli katkılarda bulundular. 

Bu çalışmalar esnasında, Hükümetin teknik an
lamda ekonomik ve mali politikasını kavramaya ve 
âdeta bu kavramanın arkasından benimsemeye ça
lıştık diyebiliriz. 

Bu arada, Hükümete karşı Komisyonumuzun ge
nel yaklaşımını birkaç cümle ile belirtmeden geçmi
yorum. Bu genel yaklaşım, ekonomik ve mali yakla
şımdan daha çok, içinde bulunduğumuz ortamın bi
ze düşündürdükleri ve sorumluluklarımızı hatırlattı
ğı bir yaklaşımdır. 

Komisyonumuz, Milli Güvenlik Konseyimizi, ya
sama görevini onunla paylaşan Danışma Meclisini 
ve Hükümeti aynı amaca yönelik organlar olarak 
görmektedir. Bu ortak amaç, Türk Milletine, demok
rasilerin en güzelini ve onun yolunu önermektir. Bu 
arada, onun asıl dayanağı alacak olan ekonomik ya
pıyı oluşturmaya da çalışmak, temel ve ortak amaç-
lanmızdır. 

Bütün bunlarla, yarın tarih önüne ister istemez 
beraber çıkacağımız bir Hükümetin ve onun uygu
lamalarına, özellikle sorumluluğuna ortak olduğumu* 
bu bütçeye bigâne kalmadık, kalamayız da. Yeri gel
mişken belirtelim, böyle bir anlayışın sahibi olarak 
(Dün Sayın Arlar, konuşmalarında belirtmişlerdi.) 
Hükümetin de bu Meclisle zoraki nikâh içre olma
sını ne isteriz, ne de anlayabiliriz. 

işte bu temel yaklaşım ve niyetle, bütçenin içine 
oturduğu ekonomik ve mali platformu yakalamaya 
ve aradaki uyumu tespit etmeye ve daha da önem
lisi bu bütçeyi elden geldiğince iyileştirmeye çalış
tık. Bu çalışmalarımız esnasında bizden her türlü 
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desteği esirgemeyen bütün yürütmenin bürokrasisine 
ve Meclisteki personele teşetfckürü de bir borç bili
yoruz. 

Bütün bu uzunca girişten sonra, biz, 1982 yılı
nın ekonomik temel değerlerini nasıl yakaladık ve 
bize sunulanları nasıl yorumladık, onları arz etmeye 
geçiyorum. 

Saygıdeğer arkadaşlarum; 
1979'da gayri safi milli hâsılamız % 0,4, 1980'de 

de % 1,1 oranında azalmıştı. 1981 Bütçestiyle, ya da 
ekonomik politikalarıyla ;% 4,4 büyümesi beklenen 
bu gayri safi milli hâsıla, 1982'de de aynı oranda, 
yine '% 4,4 oranında büyütülmek hedefine yönlendi
rilmiştir. Diğer bir deyişle, sabit fiyatlarla 1981 'de 
6 trilyon 623 milyar iken, 1982'de 6 trilyon 914 mil
yar lira olması istenmektedir gayri safi milli hâsıla
mızın. Cari fiyatlarla bu ralkam, 8 trilyon 643 mil
yar olmaktadır. 

Söz konusu 8 trilyon 643 milyara ulaşırken, 1982 
yılının iki temel yaklaşımlı da yapılmıştır. Bu temel 
yaklaşımlardan ilki, enflasyonun ;% 25 öngörülmüş 
olmasıdır. İkinci temel yaklaşım da, büyümenin % 
4,4 hedeflenmesidir. Yani, 1981 yılındaki sonuçlara 
bu değerler ilâve edilerek, 1982 yılının gayri safi 
milli hâsılası (Diğer bir deyişle ekonomik büyüklü
ğü) ortaya konulmuş, bu çerçeve çizilmiştir. 

Bu, Hükümetimizin önerisinde 1 trilyon 815 mil
yar lira olarak önümüze gelen Konsolide Devlet Büt
çesi, gayri safi milli hâsılanın, yani 1982 parasal 
dkonomiik büyüklüğünün % 21'ini yaklaşık 1/5'inden 
biraz daha fazlasını temsil etmektedir. Bu 1/5 oran, 
ekonominin yönlendirilmesi için çok önemli kont
rol edilebilir bir büyüklüktür, işte, bütçelerin gerçek 
önemi de esasen buradan gelmektedir. 

Bu Bütçe, enflasyonu, geçen yıldaki sonuçlarıy
la, içinde yaşadığımız yıldaki sonuçlarıyla % 35 - 36' 
iardan, |% 25'e çekebilmek ve % 4,4'lük kalkınma 
hızını sağlayabilmek temel amaçlarına göre de dü
zenlenmiştir. 

Bu temel amaçlara, yani hem enflasyonun azaltıl
masına, hem de kalkınma hızının artırılmasına ka
tılmamak elbette ki, mümkün değildir. Anca'k, bu 
iki temel direk;, iyice Komisyonumuzda incelendiğin
de, birtakım yeni yaklaşımlar ve birtakım yeni yo
rumlar da bu temel yaklaşımlara eklenmiştir, onları 
da burada belirtmeden geçmemeliyiz. 

Birincisi; enflasyonu sadece talebi kısarak değil, 
arzı da artırarak, bunun için de öncelikle atıl kapa
siteleri yok ederek ve prodüktiviteyi artırarak, kısa
ca üretimi 'bu yönde düzelterek çözmeye çalışmalı-
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yız. Sadece mevcut satın alma gücünü düşürerek, ta
lep enflasyonunu yok ederek enflasyonla baş edile
meyeceğini hemen herkes bilmektedir. Bu nedenle, 
bu enflasyonla mücadele konusunda ülkedeki mev
cut atıl kapasitelerden başlayarak, prodüktiviteyi ar
tırmayı da peşine ekleyerek, mutla'ka arzı, sistemli 
ve düzenli bir biçimde artırmalıyız. 

İkinci konu; ;% 4,4lük bir kalkınma için, yatı
rımlarımızı hızlandırırken, yatırım yapmanın enflas-
yonist bir ülkedeki bütün güçlüklerini gözönüne ala
rak, özellikle içinde bulunduğumuz ve incelediğimiz 
Devlet Bütçesini bir enflasyon aracı haline getirmek
ten özenle kaçınmalıyız. Bunun için de, bu bütçeyi, 
özelikle ikamıu 'kesimi finansman yöntemleri açısın
dan sağlikla incelemeliyiz. Enflasyon doğuran bir 
kamu kesimi finansman yaklaşımıyla herhalde ne 
Türkiye'nin ne de bu bütçenin anlamlı bir yere var
ması mümkün olamayacaktır, 

Bu özet ekonomik ve temel yaklaşımdan sonra 
saygıdeğer arkadaşlarım, Bütçenin hem gider yanını, 
(Ödeneklerinin dağılımını) hem gelir yanan beraber
ce ve birbirine karşılıklı etkileriyle incelemeye çalış-
tılk, 

Bütçe, hazırlanması itibariyle, ödenek tespitleriyle 
başlayan, daha sonra, bu ödenek: tespitlerine devir 
tahminleri yapılan bîr prosedür olarak hazırlanmak
ta ve öyle işletilmektedir. Ancak, sağlıklı bir bütçe
yi, her iki yanı da dikkatle ve birbirleriyle etkili bir 
biçimde inceleyerek geliştirmek ve değiştirmek müm
kündür. 

Önce, ödenek cephesindeki düşüncelerimizi 'kaba 
ve anahatlarıyla vermek istiyorum. 

Bütçelerin ödenek kesiminin ekonomik dağılımın
daki cari harcamaların, yatırımların ve transfer har
camalarının birbirlerine ve kendi içlerindeki dağılı
mı, önemli bir hadisedir şüphesiz. Bu, kamunun hiz
met siparişlerinin kendi arasındaki dağılımı, birbir
lerine ağırlığı, aslında çok önemli ekonomik ve sos
yal sonuçlar şüphesiz doğurmaktadır. Birtakım hiz
metlerden, bazı bölgeler, bazı kişiler, bazı gruplar 
öncelikle yararlanmakta, ekonomik model, bu önce
lik ve sonralıklara göre değişmekte ve renk kazan
maktadır. 

tşte, bu bütçede, bu ödeneğin dağılımındaki bu 
önemli yönlendirme ve paylaşım karakteri, şüphesiz, 
özellikle yakalanabilmesi gereken bir husustur. Ge
nellikle diyebiliriz fci, cari harcamalar, personel ve 
diğer cariler, özellikle ülkemizde kamunun vazgeçil
mez giderleridir. Âdeta, donmuş fikse olmuş hale 
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gelmişlerdir. Tahmin ve hesap yanlışları almadıkça 
bu bölümde büyük oynamalar yapmak mümkün de
ğildir. 

Bütçenin kuşkusuz en önemli kesimi yatırımlar 
bölümüdür. Bu bölümde hem miktar, hem öncelik
ler üzerinde titizlikle durulmak gerekmektedir. Büt
çeye, hazırlanması esnasında bu bölümü, Devlet Plan
lama Teşkilatımız ve Yüksek Planlama Kurulumu
zun değerli görüş ve Ikatkıil arıyla oluşan bir program, 
yi'llı'k programı mantığı hâkiım olmakta, yatırımlar ön-
celikleriyle tespit edilerek buraya girmektedirler. 

Keza, transfer harcamalarında da, Maliye Bakan
lığı tarafından düzenlenen bu kesimde de yatırımla
rı ilgilendiren çok önemli bir kesim bulunmaktadır. 
Bütün bunları, bu genel özellikleri de bilerek Ko
misyonumuz, Gider Bütçesi üzerinde (Daha sonra 
tekrar döneceğim) başlıca şu gibi değişiklikler yap
mıştır : 

Genel ve katma bütçeli 76 kuruluşun bütçelerin
den bazı ödenekler eklenmiş, bazı ödenekler de ke
silmiştir. Bu eklenen ve kesilen ödenekler Raporu
muzda ayrıntısıyla var; ama başlıkları bir kere daha 
vermekte fayda görüyorum : 

Cezaevlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 
Adalet Bakanlığı ödeneklerine toplam 1 milyar; Em
niyet Genel Müdürlüğü bakım - onarım, yeni kara
kollar ve lojman inşaatı için 4,6 milyar; Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı köy elektrifikasyonu için 
1 milyar Türk Lirası ödenek eklemesi yapılmıştır. 

Kesintinin başlıcaları da şunlar : Türkiye Elek
trik Kurumu projeleri arasında bulunmakla biriıiikte, 
aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ödenekleri arasında da ibulunan 13,3 milyar Türk Li
rası Bakanlığın ödenekleri arasından çıkarılmış, bu 
arada da, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Balkanlığı 
Küçük Sanayi Siteleri Fonundan da 1 milyar Türk 
Lirası ödeneik kesintisi; toplam, 12,6 milyar Türk 
Lirası ödenek kesintisi yapılmıştır. 

Özetle; 17,6 milyar Türk Lirası ödenek artırımı, 
35,8 milyar Türk Lirası da kesinti yapılmıştır. 

Bu değişiklikler sonucunda Konsolide Bütçe öde
neklerinde net olarak 18,2 milyar Türk Lirası kesin-
•tü yapılmıştır. Bu mülkltara (katlma 'bütçelerin1 Hazine 
yardımına eklenen 503 milyon Türk Lirası dahil de
ğildir. 

Komisyonumuzun bu değişikliği yapmasındaki 
esas neden, Gelir Bütçesi konusundaki ciddi endişe
leri ve bu konu üzerindeki yoğunlaşmaları olmuştur, 
saygıdeğer arkadaşlarım. Türkiye'de Gelir Bütçesinin 

bu yıl belli bir talihsizliği vardır, Geçmiş yıllarda 
gelir tahminlerini yapmak belli ölçüde mümkündü. 
Uzunca yıllar uygulanmış bir gelir sistemini belli 
trenltlere, foldÜ geçmiş değerlere' dayayıp taihmin et
mek bir ölçüde mümkündü; ancak, geçen yıl gelir 
sistemimizde yapılan köklü vergi değişiklikleriyle hem 
bu içinde yaşadığımız yılın, hem de onu takip eden 
1982 yılının gelirlerini sağlıklıca tahmin etmek ger
çekten çok müşküldür. Burada birtakım ön kabuller 
yapmak durumunda ve zorunda ıkalınmaktadır. 

Bu temel eksiklikten sonra tek dayanağımız 1981 
-Mali Yılı gelir gerçekleşme tahminlerini elde edip 
bunlardan 1982 yılı gelirlerine yaklaşma zorunday
dık. Başka da şans yoktu, Türkiye'de sağlıklı gelir 
tahmini yapmak için. Bu tahminler 1981 Mali Yılı 
Bütçesinin gelir gerçekleşmeleri (Kî, onların da bir 
'kısmı, son birkaç aylığı elbette, bundan sonrakilerin 
tahmini olacak) bizi ciddi düşüncelere sevk etmiştir. 

Bakın, 1981 yılında gelir gerçekleşmelerimiz ver
gi gelirlerinde (tahmini; ama sona yakın bir tahmini 
olduğu için hayli dikkate değer) 1 trilyon 327 mil
yar;. vergi dışı normal gelirlerimiz 155 milyar, özel 
gelirlerimiz 70 milyar, katma ibütçe gelirlerimiz 18 
milyar civarında. Gelirlerimiz toplamı 1981 sonunda 
1 trilyon 570 milyar olarak düşünülmektedir. Buna 
60 milyar iç borçlanmayı da eklediğimizde 1981'de 
1 trilyon 630 milyar liralık bir harcama, bir bütçe 
düşünülmektedir. Oysa, başlangıç ödenekleri ve da
ha sonra alınan ek ödeneklerle 1981 Bütçesi, 1 tril
yon 808 milyarlık bir ödenek 'büyüklüğü göstermek
tedir. 

Bu, 1 trilyon 630 milyarlık gelir ya da harcama 
tahmini ile bu ödenekler toplamı arasında 178 mil
yar liralık, yaklaşık |% H'lik bir fark görülmektedir. 
Bu ödenek tasarrufu biçiminde ifade edilebilen ger
çek, aslında 1981 yılında da ödeneklerin fazlaca alın
dığını; fakat gelir gerçekleşmelerinin bunların altın
da olması nedeniyle Bütçenin bir başka biçimde da
ha dar gerçekleştiği noktasına bizi götürmektedir. 

îşte, bu yaklaşımla diyoruz ki, geçmişin denk ol
mayan bütçe tatbikatı, yani, ödeneği az karşılıksız 
harcaması çok biçimde tecelli eden bir bütçe tatbi
katını biz nakit bütçesini kontrol altına alarak bu 
içinde yaşadığımız dönemde belli bir samimi nokta
ya getirebiliyoruz; ancak, bu gerçekleşmedeki kont
rol hazırlanmadaiki samimiyeti bize vermiyor. Sami
mi bir bütçe hazırlayaoaksak eğer, gerçekten başlan
gıçta yapabileceğimiz iş kadar ödeneği istemeli, onu 
bütçeye koymalı ve sonunda da, başta tahmin ettiği-
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mizle sonunda yaptığımızın aynı olması ortaya çık
sın. 

İşte, gerçekten samimi, gerçekten denk bütçe yak
laşımı bu!dur. Bunu fiili durumda ortaya çıkaracağı
mıza, bütçenin kelime anlamı itibariyle bugünden 
yarına ya da bu yılın sonuna bakmak yeteneğini ve 
tekniğini sağlıklı bir biçimde kullanalıım biz isteriz. 
Bizim anlayışımıza göre, Komisyonumuzun anlayışı
na göre gerçekten samimi ve denk bütçe böyle bir 
bütçedir. Ne baştan ödeneği az, harcaması çok, ne 
baştan ödeneği fazla harcaması sonradan az; her iki
si de bir başka biçimde aynı sonuçları doğurmasalar 
bile samimi bütçe değillerdir. 

İşte, b»u yaklaşımlarla gelirler üzerinde, 1982 yılı 
gelirleri üzerinde dikkatle durduk; endişelerimizi be
lirttik ve 1982 yılı gelirleri içinde, görüşmelerin ya
pıldığı sırada, oranı ı% 1 nispetinde indirilen Mali 
Denge Vergisinin 56 milyar lira olan tutarını, tah
minini 37 milyar lira olarak gerçekçi biçimde, oran 
da düştüğü için indirdik. 

Böylece, bizim çalışmalanmızla Bütçe, 1982 yılın
da harcamalar toplamı olarak 1 trilyon 796,2 milya
ra bağlandı. Gellıir bazında bunun 1 trilyon 440 mil
yarı vettlgi gelürİ, 146 miyarı ıviengü dışı normal gelr, 
120 milyarı özel gelir, 24,1 milyarı katma bütçe ge
liri, 65 milyarı iç istikraz olmak üzere gelir cephesi 
sağlanacak bir bütçe dengesi ortaya çıktı. 

Bütün bu kaba ve genel açıklamadan sonra say
gıdeğer arkadaşlarım, dilerseniz Türkiye'deki bütçe 
hazırlaması yla ilgili ve bizim 'bu yıl da yaşadığımız 
zorlukları içeren bir genel, değerlendirme yapmak 
istiyorum. 

Bütçe, hem (A) ve (B) cetvelleniyle gelir ve gider 
yönüyle, hem de Bütçe Kanunuyla bir bütündür. 
Hem giderlerin sağlıklı tespiti, isabetli yönlendiril
mesi, hem gelirlerin sağlıklı tahmininin yanı sıra, 
bunu düzenleyen Bütçe Kanunununda gerçekten 
Bütçe Kanunu olma'sı gerekmektedir, Açıklıkla söy
lemek gerekiyor kıi, Türkiye'de Bütçe Kanunları geç
miş dönemlerde birtakım 'korsan maddelerle çalış
mayan yasama organlarından madde Bütçeye trans
fer ederek bazı konuları Bütçe Kanunuyla çözmek 
anlayışı ve yaklaşımı nedeniyle bütçe kanunu olmak
tan çıkmışlardır, âdeta yasamanın ayıbını örten bi
rer kanun haline getirilmişlerdir. 

Komisyonumuzun üzerinde çalıştığı en önemli ko
nulardan biri de bu olmuştur, saygıdeğer arkadaşla
rım. Bütçe Kanununu gerçekten Bütçe Kanunu, Büt
çeyi de gerçekten Bütçe yapacak bir anlay;şı bugün 
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eldeki imkânlar çerçevesinde, yürütmeyi durdurma
yacak biçimde, bir ölçüde düzeltmek; ama yarınlar 
için mutlaka »kalıcı ve köklü tedbirler ve ciddi öne
rilerde bulunmayı Komisyonumuz kendisine görev 
bilmiştir. İşte bu anlayışla şu aşağıdaîki hususları 
hem kısmen Raporumuzda belirttik, hem de dikkat
lerinize sunmayı bir ivedi görev biliyoruz. 

Bütçe kanunlarında yasama kendi yetkilerini, yü
rütme kendi yetkilerini mutlaka bulmalıdır. Aksi tak
dirde, bütçe yapmanın da hem yürütmeyi, hem yasa
mayı da bu işle meşgul etmenin anlamı kalmayacak
tır. Bu nedenle biz bir tedbir olarak iç 'istikrazı iki 
misline çıkarmaya yönelik Maliye Bakanlığı yetkisi
ni bu sene bu Bütçe Kanunundan çıkardık ve huzur
larınıza öyle getirdik. 

Ayrıca, program bazındaki incelemelerde, yasa
manın program bazındaki oylama yetkisini, gücünü 
mutlaka muhafaza edecek bir madde 'kargaşasını da 
düzeltmeye çalıştık; ama gördük ki, bu seneki pek 
çok yürütmedeki hazırlıksızlık, bu maddeler kalkar
sa, bu düzenlemeler yapılırsa pek çok tıkanıklığı be
raberinde getirecek. Önümüzdeki yıllarda birtakım 
alt tedbirler alınarak bu maddelerin kalkmasında biz 
bütçe tekniği ve tatbikatı açısından yarar görüyo
ruz. 

Bu arada, bütçelerin hazırlanması sırasında çeşit
li güçlüklerle karşılaştık. Bu güçlükler, sanıyorum 
önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Biliyorsu
nuz bütçe iki kaynaktan beslenmektedir : Birincisi; 
yatırım bilgileri için plan; beş yıllık planlar, yıllık 
programlar ve bütçe arasında bir akış vardır. Diğer 
yandan; cari harcamalar ve transfer harcamaları için 
Maliye Bakanlığı kanadınldan gelen >bir alkış vardır. 
Bu ilki IbÜtfgi toplanır, Türk'iye'dle Devidt ıBütçesü, Kon
solide Bütçe hazırlanır. Ancak, burada çok önemli 
bir mahzur vardır. Biz bu sene bunun acısını çok 
çektik. Baştan da söylediğim gibi, yalın ve samimi 
biçimde bütün Komisyon çalışmalarındaki gördüğü
müz sıkıntıları ortaya koyacağız. Bu en önemli sı-
'kıntımızdır, hâlâ da çözmüş değiliz, açıklıkla ifade 
ediyoruz. 

Yıllık programlar çıkmadığı için, yatırımlara hâ
kim olunamıyor bütçede. Yıllık programlar sağlıklı 
biçimde, daha önceden bütçe takvimine ve termini-
ne uygun oüarak geliştirilebilirse eğer, ancak komis
yonlar bütçenin yatırım kesimine, kalemine hâkim 
olabilirler. Bu bilgi daha Devlet Planlama Teşkilatın
da yok iken, bütçede bunları, bu bazı incelemek 
mümkün değildir. Ancak, vize edilen yatırımlar Ma
liye Bakanlığına gönderildikçe, başka bir kodifikas-
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yonla, biçim ve renk değiştirerek önümüze geliyor
lar. Yani, proje bazında yatırımı görmeniz bu Büt
çenin hazırlanması esnasında mümkün olmamakta
dır maalesef; ama bu bütçeler, Türkiye'deki Devlet 
Bütçesi tatbikatı çok önemli bir geçmişe ve gel'ene-
ğVsaihiptir. 

Denilebilir ki, Türkiye yokluktan bugüne, 1920' 
lerden bugüne bir Devlet Bütçesi tatbikatı içinde 
gelmiştir, sadece kamu hizmetlerini dağıtan bir büt
çe değil, Türkiye'yi büyüten ve kalkındıran bir büt
çe olmuştur Türkiye'deki bütçe tatbikatı. Bu bütçe
lerin dedeleri Türkiye'yi, buigün işte ne ise, iyi ya da 
kötü, Ikamu kurulu kapasitesini oluşturarak bu büt
çelerle, bu Bütçenin dedeleri Türkiye'yi bu hale ge
tirmişlerdir. 

Dolayısı ile Bütçedeki yatırım olayı Türkiye için 
vazgeçimez derecede bir önem taşımaktadır ve büt
çe hazırlayan her organ, bütçeyi denetleyen her or
gan yatırımlara hâkim olmak zorundadır. Başka tak
dirde Bütçenin carileri ile, bir ölçüde transferleri ile 
oynamak Bütçeyi ve Bütçenin ekonomi içindeki ye
rini hafife almak demek olur. Eğer bu bilgiler gelmi
yorsa, size, eğer bu bilgilerdeki öncelikleri, sonraiık-
ları, miktarları ve dağılımları tartışamıyorsanız büt
çe yapmış olmuyorsunuz, bütçeyi denetlemiş olmu
yorsunuz. Bunu Türk icrası, Türk yürütmesi çok iyi 
bilir. Yasama Organları da mutlaka biliyor; ama ben 
bir kere daha altını çiziyorum. 

Temenni ediyoruz ki, 1983 Yılı Bütçesi hazırla-
mttiken dalha şimdiden çalışmalar başlasın ve 1983 
Yılı Programı bu Bütçeden önce hazır olsun; çeşitli 
güçlüklerine rağmen. Eğer bütçe yapacaksak buna 
zorunluyuz diyoruz. 

Aynı biçimde KlT finansman dengesi de bütçe
den önıce çatılmalıdır. Eğer bu da yapılamayacaksa, 
yine bütçedeki ıbu sene 221 milyarlık ıtransferin alt 
ayırımını, onların özelliklerini ve bütçeye etkilerini 
sağlıklı biçiımde 'değerlendirmek mıümlkün değildir. 
Yatırımlara güden bu iki kaynağın, üretime giden 
bu iki kaynağın bu ön (hazırlıklarla birlikte büt
çede değeriendirilmiesıini biz şaılt görüyoruz. 

Bütçe hazırlamada bir başka kusur; bir bütçe, 
yürütmeden yasamanın önüne, eğer sağlıklı biçimde 
çıkmak isteniyorsa, olabildiğince ıteorik bir yakla
şımla söylüyorum, alternatiflerle gelmelidir. Eğer 
donmuş, 'üzerinde oynanmayacak (bir bütçe götiri-
yorsanrz, bumun çok (faydası yok. Biliyorum ki bu, 
Türkiye imkânları idinde biraz faızla lüks bir konuş
ma; ama gerçek olduğu için altını Komisyonu
muz çizmek kararındadır, onu size nakil ediyorum. 

iBu genel açıklamıallarımızdan sonra çok saygı 
değer arkadaşlaom, bütçe sisteminin yeniden düzen
lenmesini ve bunun bir sistem etüdüne bağlanarak 
bütçe ile ilgili 1050 sayılı Kanunun, 2590 sayılı Ka
nunun ve diğerlerinin müölaika bu sistemin parça
lan olarak düşünülmesi gerektiğini Komisyonumuz 
yine karar altına almıştır. Aksi ıtakdirde bütçe sis
temi yeniden, her Itfüflü yönü ile dikkate alınmıya-
caksa, bunun kamu içindeki gerekli idari reformu, 
personel reformu, muhasebe reformu yapılmaya
caksa, il 050 sayılı Kanunda da, 2590 sayılı Ka
nundan da çok fazla şey, bu ülkede sanıyoruz bek-
llenemeyecekltdr. 

(Bu genel ifadelerimden sonra sayın saygıdeğer 
üyelerimizin iBütçeye ilişkin, Bütçe Komisyonuna 
ilişkin mültefit sözlerine teşekkür etmek elbette ki, 
bizim ipin bir vicdani borcudur. ıBu arada, hem bu
rada konuşarak, hem Komisyonumuz çalışmalarına 
rağbet ederek, devamlı aramıza gelerek, örneğin 
Sayın İsmail Şengün arkadaşımız ıgilbi, bize gerçek
ten bu dönemde büyük güç veren, çalışmalarımız 
esnasında bize değerli katkılarda bulunan üyelere, 
başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, Sayın Baş
bakan Yardımcımız Özal ve Sayın Maliye [Bakanı
mız Kaya Erdem'e ve Maliye Bakanlığı bürokrat
larına, DeVlât Planlama Teşkilâtı mensuplarına, özel
ikle teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum 
efendim. (Alkışlar.) 

(BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, bu değerli açıkla
malarınız için biz de size teşekkür ediyoruz;. 

•İ982 Mali Yılı Bütçe tasarısının tümü üzerinde 
yapılmış olan tenkitleri ve temennlileri cevaplamak 
üzere Sayın Maliye Bakanını kürsüye davet ediyorum.; 

©uyurun Sayın Erdem. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; hepinizi 
saygı ile selamlarım. 

1982 Yılı Bütçesi üzerinde söz alan sayın üyele
rin ortaya koydukları görüş, temeımü ve eleştiriler, 
Bütçeyi ve politikaları uygulayacak olan Hükümeti
mize, bundan sonraki faaliyetlerinde ışık tutacaktır. 
Bu itibarla söz alan bu üyelere, (Hükümetimiz adına 
şükranlarımı sunarım. 

/Danışma Meclisi üyelerinin Hükümetimiz faali
yetleri ile ilgili olarak sitayişkar sözleri, bize bundan 
'böyle, çalışmalarımızda güç verecek, temenni ve eleş
tirileri de ülkemizin daha iyiye 'gitmesinde bize yar
dımcı olacaktır. Ancak temenni ve eleştirilerden ba
zılarına katılmadığımızı ve bu konuda görüşlerimi 
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zamanın elverdiği ölçülerde topluca ve kısaca su
nacağımı, ayrıca Bakan arkadaşlarımın kendi 'bütçe
lerinin görüşülmesi esnasında, 'bu konularda dalha ge
niş açıklamalarda bulunacaklarını müsaadelerinıizle 
arz ederim. 

Öncelikle 1982" yılı Devlet İBütçesinin denk 'olma
sı 'konusundaki önemini 'birçok Danışma Meclisi üye
si arkadaşlarımız ortaya koydular ve bir kısmı da 
gelir tahminlerinin 'bu Bütçeye denk olarak 'bağlan
masının yetmeyeceği konusundaki endişelerini de dile 
getirttiler. 

Diğer bazı Danışma Meclisi üyesi arkadaşlarımız 
!ise, harcama kalemleri (içerisinde yer alan ödenekle
rin Türkiye'de sosyal adaletin sağlanmasında ve den-
ıgeli kalkınmasında kafi ödeneklerin yer almadığı için 
kifayetsiz olduğundan yakındılar ve eleştirdiler. 

Her şeyden evvel 'ben, U982 yılı Bütçesinin gelir 
ve ıgideri ile denk olduğu üzerindeki tereddütlerinizi 
ortadan 'kaldırmak için kısaca açıklamalarda 'buluna
cağım. 

•1982 yılı gelir tahminleri; Bütçe-Plan Komisyonu 
Sözcüsünün de belirttiği gibi, tahmin güçlükleri olması 
yönünden 'birtakım tereddütleri ortaya koymuş oluyor 
ise de, Kasım 1981 sonu itibarı ile aldığımız rakam
lar ve Bütçenin en son gelir ve gider tahminleriyle Ha
zine durumları değerlendirildiğinde Bütçenin 1981 yı
lında denk olarak kapatılacağını büyük ümitle ortaya 
Ikoymustur. Bu açıdan, 1982 yılı gelirleri tahmininde 
de Bütçede öngörülen gelir tahminlerine kavuşacağı
mızı ümit ediyoruz. 

Diğer yandan, Bütçenin her halükârda denk ka
patılması, söz konusu uyguladığımız istikrar progra
mının haşarısı için de şarttır. Bu itibarla gelir tah
minlerinin Bütçede öngörülen seviyede sağlanmasını 
Maliye Bakanlığı ve Hükümet olarak temin edecek her 
türlü tedbiri düşündük, programladık Ve 1982 yı
lında uygulayacağız. Gelir tahminleri bakımından bu 
yönden Sayın Danışma Meclisi üyelerinin 'bir endişe
ye kapılmamalarını özelikle belirtmek isterim. 

Harcamalar yönünden '1982 yılı ödenekleri dü
şündüğümüz programda öngörülen hedefleri gerçek
leştirecek miktarda konulmuştur. Bunun için de yenii 
(bir ödenek talebi ile Danışma Meclisine ve Milli Gü
venlik Konseyine gitmemeye kararlıyız, ne var ki, 
Türkiye'de ortaya çıkacak 'fevkalade haller dışında. 
Bu itibarla, harcamalarda 1982 yılında aşılmaması ha
linde; 1981 yılı Bütçesinde olduğu gibi, (1982 yılı Büt
çesinin de denk kapanacağını vurgulamak isterim. 

Bütçenin gelir ve giderinin ötesinde denk 'kapan
ması, demin de arz ettiğim İstikrar Programının ba

şarısı yönünden çok büyük önem kazanıyor. Bütçe 
denk olmadığı ölçüde para-'kredi politikası uygula
mak mümkün değildir. Sıkı para politikası ve 'buna 
uygun olarak selektif kredi politikası bütün temelinde 
denk 'bütçeye dayanmaktadır. Bütçenin Merkez Ban
kası kaynaklarına müracaat etmemesi halindedir ki, 
ancak 'biz bir selektif kredi politikası uygulayabiliriz. 
İhracatı ve sanayii ancak bu şekilde destekleyebiliriz 
Bu bakımdan önemine çok ciddiyetle vâkıf olduğu
muz bu konunun yıl içerisinde uygulamasında da bu 
açıdan devam edeceğimizi tekrarlıyorum. 

Bunun ötesinde, Sayın Danışma Meclisi üyeleri
miz konuşmalarında 'faiz politikasına değindiler ve 
kredilerin yüksek olması karşısında işletmelerin sıkın
tıda 'bulunduğunu ve bunun üretim ve işletme faa
liyetlerine menfi etki edeceğine değindiler. 

Takdim konuşmamda da kısmen değindiğim gibi, 
faiz politikasına ve buna ilâve olarak da kredi ma
liyetlerinin yüksekliği konusuna temas edeceğim. 

Faiz politikası; tasarrufları teşvik yönünden her 
halükârda enflasyon hızının üzerinde bir mevduat faizi 
uygulaması devam etmesi gereklidir, bundan böyle 
de devam edecektir. Bu, Türkiye'nin geleceği ve İs
tikrar Programının başarısı yönünden de şafttır. 

Kredi maliyetlerinin yüksekliği bugün için varit
tir; fakat Hükümetimiz selektif kredi politikası uygu
lamaktadır. Yani, ihracat ve tarım için ucuz kredi 
verilmektedir. İhracat için hepiniz biliyorsunuz % 
22, % 23; tarım için daha az, esnaf ve sanatkâra daha 
ucuz 'kredi veriliyor. Bu itibarla, bu selektif kredi uy
gulamasına 1982 yılında da devam , edilecektir. 

Konunun diğer yönü, kredi maliyetlerinin düşürül
mesinde de Hükümetimizin çalışmaları vardır. Bunun 
yalnız başına Hükümet olarak değil; işverenler, ban
kalar ve Hükümet olarak üçlü bir grup halinde müşte
rek hareket edilmek suretiyle kredi maliyetlerinin dü
şürülmesi mümkündür. Bugün için, bankaların mev
duat maliyetleriyle kredi maliyetlerine intikal ettirdik
leri masraflar arasında Ibüyük marjlar vardır. Her 
halükârda bankalarımızın rantabl çalışması suretiyle 
maliyete intikal eden masraflarda indirme yapması; 
içverenlerimizin maliyetler içerisindeki kredi masraf
larını düşürmek için, öz kaynak ve yabancı kaynak 
oranlarını artırmaları şarttır. 

Bugün için; takdim konuşmamda da bahsettiğim 
gibi '%> lı3i öz kaynak, \c/c 90 yabancı kaynakla işle
tilen bir işletmede faiz maliyetlerinin çok yüksek 
olacağı tabiidir. Bu itibarla, işverenlerimizin de bu 
yöndeki gayretlerine ilave olarak Hükümetimiz de İken-
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dişine düşecek olan, Banka Muameleleri Vergisinde in
dirim ve 'buna mukabil olarak diğer tedbirleri alacaktın 

11981 yılında Banka Muameleleri Vergisi >% 25'ten 
j % 45'e indirilmiştir. Hepimiz Ibiliyoruz ki, bu 'kredi 
maliyetlerine inikas ettirilemedi, 'Bu itübarla, üçlü bir 
çalışmanın sonucunda kredi maliyetlerinin 1982 yılında 
düşeceğini ümit ediyoruz. 

iBunun ötesinde bazı Danışma Meclisi üyelerimiz 
vergi kanunlarında yapılan değişiklikten sonra hisse 
senetlerinden ve menkul kıymetler üzerinden alınan 
stopaj vergisinin çokluğundan ve dolayısıyla Türki
ye'de 'hisse senedi satışlarının ve menkul kıymet sa
tışları nın teşviki yönünden stopaj vergisi miktarının 
indirilmesi lüzumunu ortaya koydular ve aynı zaman
da, yeniden değerlendirilmesi konusuna değindiler. 
1981 yılının sonlarında, 'hatta yeni Vergi Kanunları
nın 11981 yılı başında yürürlüğe girmesinden 'sonra 
Hükümet ve 'Maliye 'Bakanlığı olarak çalışmalarımı
zı, vergi kanunlarındaki ekonomik ve sosyal yönden 
sakıncalar yaratan ve Ihatta uyguiamaida mükelleflere 
•büyük yükler yükleyen vergi 'kanunları üzerinde sür
dürdük. Danışma ıMeclisinin henüz teşekkül etmedi
ği dönemden önce hazırlıklarımız tamamlanarak ta
sarılar ıMili Güvenlik Konseyine gönderildi. Bu tasa
rılardan 'bir kısmı kanunlaştı, ibir kısmı da kanun
laşmak üzeredir. 'Bunları takdim 'konuşmamda da arz 
etmiştim, işte bu tasarılardan Vergi Usul Kanununda 
yeniden değerlendirme konusundaki çalışmalarımız 
yer almıştır. Bununla sanayinin büyük bir ihtiyacının 
karşılanacağını ümit etmekteyim. 

Hisse senetlerinin Türkiye'de teşvik edilmesi, ye
niden değerlendirme sisteminin getirilmesi, Türkiye'de 
menkul kıymet üzerinde sanayinin ihtiyacı olan büyük 
bir ortamı yaratacaktır. Sermaye Piyasası Kanununun 
da çıkarılmış olması ve 1.2.19'82'den iti'baren kuru
lun faaliyete geçmesinden sonra, sağlıklı bir ortamda 
menkul kıymet satışlarının, hisse senetlerinin satışının 
kolaylaştırılması, bu kanuda Türkiye'nin geleceği yö
nünden en önemli kararlardan biri olduğuna iştirak 
ediyor ve bu yönüyle de Hükümet olarak destekli
yoruz. 

'Sayın Ertuğrul Ze'kai Ökte, özellikle 1981 yılında 
üretimlerin artışında 1979'a nazaran azalmalar oldu
ğunu ve söylenildiği kadar artmadığı konusuna zan
nediyorum temas ettiler. Diğer yönden enerjinin Tür
kiye'deki önemine değinmek suretiyle, enerji yatırım
larının eksik olduğunu ve bu arada da enerjiyle ala
kalı (barajların durumları hakkında temennilerde bu
lundular ve yatırımların yıllar itibariyle de durumu

na değindiler. Kendisine hu konuda görüşlerimi arz 
etmek istiyorum. 

Üretim 1981 yılında genellikle geçmiş yıllara na
zaran artışlar göstermiştir; Ibunu takdim konuşmam
da da 'belirtmiştim. Devlet Planlama Teşkilatının 16 
madde üzerinde yaptığı çalışmalarda 'bu görülmekte
dir. 1981'in kesin 9 aylık neticeleri elimizde olduğu 
için, 9 aylık neticelerini 1979 ve 1980 ile mukayese 
ettiğimiz zaman, özellikle çimento üretiminde 1% 2,3; 
kağıt üretiminde ;'% 19, filtreli sigara üretiminde )% 
26, gübre üretiminde \% 106, sivı çelik üretiminde % 
30, linyit üretiminde % 38, petro-kimya ürünleri üre
timinde % 32, elektrik üretiminde (% 10 gibi artışlar 
olduğu görülmektedir. Sayın üyeye, 1979, 1980, .1981; 
ile mukayeseli olarak miktar itibariyle artışlar konu
sunda ayrıca 'bilgi de verehilirim, Ibüahara kendisine 
takdim ederim. 

lEınerji sektörü, Hükümetimizin göreve başladığı ta
rihten itibaren özellikle, ağırlıkla üzerine önem ver
diği bir konudur. Bu itibarla, enerji sektörünün cari 
fiyatlarla 1979 yılında 44,8 milyar Türk Liralık ya
tırım yapılmışdı, 198ıCfde bu yatırım 63 milyar 800 
milyona yükseltildi. 1981 yılında revize programda 
175 milyara çıkarılmıştır, 1982 yılı için de bütün ya
tırımlar arasında en fazla ağırlık verilmek suretiyle 
218 milyar liralık yatırım 'öngörülmüştür. 

Toplam kamu yatırımları içinde enerji sektörünün 
payı geçmiş yıllardan fazla olarak, en fazla 1% 22 
civarındaydı geçmiş yıllarda, mevcut yatırımlar için
de enerjiye verilen yer, 1982 yılı Programında bu 
miktar 24,7'ye yükselmiştir. 'Böylece Hükümetimizin 
enerji sektörüne 198'2'de verdiği önemi 'belirtmek isti
yorum. 

Özellikle enerjiyle alakalı büyük yatırımlardan 
Afşin-Elbistan linyite dayak olarak 1360 megawat gü
cünde önemli enerji projelerinden biridir. Projenin 
tüm üniteleri 1985'de tamamlanacak şekilde program
lanmıştır. 1982 yılında, '22,8 milyar liralık ödenek ay
rılmak suretiyle projenin tüm ihtiyaçları karşılanmış
tır. 

Karakaya Barajı; Keban'dan sonra Fırat üzerin
de inşâ edilmekte olan 2 inci hidroelektrik santralı 
olan Karakaya Barajı, hızla devam etmektedir. 1988 
yılında tamamlanacak şekilde programlanmıştır. Pro
jeye 1982 yılında 9,7 milyar Türk Liralık ödenek ay
rılmıştır. 

Atatürk Barajı; Türkiye'nin en büyük ve dünya
nın sayılı 'barajlarından biri olan Atatürk Barajı, Fı
rat nehri üzerinde inşa edilecek üçüncü baraj ola-
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çaktır. Baırajın altyapı tesisleri ve 1981 yılında İha- I 
leşi yapılan derivasyon tüneli inşaatı devam etmekte
dir. 'Baraj gövde ihalesinin 1982 yılında yapılabilmesi 
için diş para ve toplam finansman ihtiyacının karşı
lanmasıyla ilgili hazırlıklar devam etmektedir. (Ata
türk Barajı için 1982 yılında 2,9 milyar Türk Liralık 
ödenek konulmuştur. 

Nükleer enerji santralı; Ülkemizde ilk nükleer 
enerji santralı yapımı 'Mersin-Akkoy civarında plan
lanmıştır. Projenin maliyeti, 120 milyar Türk Lirası 
duş olmak üzere 150 milyar liradır^ '1982 yılı Progra
mına altyapı yatırımları için 1 milyar Türk Liralık 
ödenek konulmuştur. Proje için kredi temini çalışma
ları devam etmektedir. Kredisi bulunduğunda ödenek 
yeniden gözden geçirilecektir. 

Bunun ötesinde, Sayın Mehmet Aydar'ın özellikle 
açıklamalarında, «Hükümetçe uygulanan ekonomi po
litikasında, kalkınmada öncelikli illere yeterince kamu 
yatırımı tahsis edilmediği» şeklinde 'bir İfade yer al
mış 'bulunmaktadır. Bu konuda açıklamalarda bulun
mak istiyorum; çünkü bu konuya Hükümetimiz çok 
büyük ağırlık vermektedir. 

Özellikle planlı kalkınma döneminde, mevcut ve 
potansiyel kaynak ve imkânları kullanarak harekete 
geçirmek üzere bazı tedbirlere 'başvurulduğunu ifade 
etmek isterim. Diğer taraftan, Memleketimiz bütünü 
itibariyle henüz gelişmiş sayılabilecek bir ekonomik 
seviyeye ulaşmış değildir. Esasen milet olarak 'bütün 
gayretimiz böyle bir seviyeye çıkmaktır. Milli plan 
ve programlarda yer alan ilke ve tedbirlerle kal
kınmada öncelikli illerin ekonomik, sosyal ve kültü
rel yönlerden milli 'bütünlüğümüz çerçevesinde ge
liştirici, yönlendirici, kaynaştırıcı ve bütünleştirici 
uygulamaların yapılması ve kamu faaliyetlerinin bu 
esaslar içinde yürütülmesi temel ilke olarak kabul edil
miştir. Uygulama bu esaslar çerçevesinde devam et
tirilmektedir. 

Bu sebeple, 'bazı iç ve dış mihrakların yıllarca is
tismar konusu yaptığı ve yapmaya devam ettiği şekil
de, memleketimizin geri kalmış ve gelişmiş olarak 
ayrılmasını doğru bulmuyoruz. Bizim için esas olan, 
ekonomimizin ortalama gelişmesinden daha hızlı 
bir şekilde kalkınması gereken öncelikli illerimiz var
dır. Bu iller ise, Türkiye'nin değişik yerlerinde 'bu
lunmaktadır, Devlet, kalkınmada öncelikli bütün il
lerimizin daha hızlı kalkınabilmesi için bütün İmkân 
ve kaynaklarını seferber etmiş'tir. Bu maksatla, bir 
yandan kalkınmada öncelikli illere yönelik kamu ya
tırım ve hizmet politikasıyla, diğer yandan özel te
şebbüsü harekete geçirerek teşvik tedbirleriyle her 

türlü istismarı önleyecek bir gelişmenin sağlanabilme-
sine milli bir politika olarak özel önem ve öncelik 
verilmektedir. 

(Hükümetimizin göreve başlamasından sonra, kal
kınmada öncelikli illerde uygulanacak milli politika
lar, en son gelişmeler de gözönünde bulundurulmak 
suretiyle, yeniden hazırlanmış ve uygulamaya 'başlan
mıştır. Bu politikalar doğrultusunda kamu yatırım ve 
hizmet politikalarının yönlendirilmesi, yeterli nitelik 
ve sayıda kamu personelinin tayiniyle lojman inşaa
tının gerçekleştirilmesi il981 yılı Programıyla uygu
lamaya konulmuştu. Bu konudaki hizmet ve faali
yetlerimiz aynen devam edecektir. 

Kalkınmada öncelikli illerdeki kamu yatırımları
na 'Hükümetimiz ayrı bir önem vermektedir, 

1981 yılında 40 olan kalkınmada öncelikli ille
rimize tahsis edilen kamu yatırım toplamı, kamu ya
tırımlarının '% 66,6'sını teşkil etmektedir. 

En son değişikliğe göre, yani 25 ûe göre ise, 
toplam kamu yatırımlarının yüzdesi [% 2'3,8'i 'bu ille
rimize tahsis edilmiştir. IBu hesaplamayı, birden faz
la ili kapsayan ve büyük çoğunluğu kalkınmada ön
celikli illeri etkilemeyen toplam 242 milyar liralık 
yatırım da dahil edilecek olursa, Hükümetimizin ka
mu yatırım politikasının milli politikalar yönünde 
dengeli kalkınmayı hedef alan Ibir hedefi gerçekleş
tirmeye yönelik olduğu görülecektir. 

Söz konusu illerde, yani 25 ildeki belli başlı imalat 
sanayi tesislerinin durumu aşağıda 'belirtildiği gibidir. 

Yem sanayi ile ilgili mevcut 14 tesis var, inşa 
halinde 4. 

Süt işletmesi, 19 mevcut tesis var, 4 tane inşa 
edilmekte. 

Hayvan kesimi-et üretimi, mevcut 8, inşa. edilmekte 
olan 8. , 

Sigara, mevcut 2, inşa edilmekte olan 2. 
Alkollü içküer, mevcut 3, yapılmakta olan 3. 
Şeker, mevcut 5, yapılmakta olan 3. 
Çimento, mevcut 6, yapılmakta olan 3. 
Tekstil-dokuma, mevcut 7, yapılmakta olan 4. 

Bunlardan başka, kalkınmada öncelikli illerde 
kurulan çok ortaklı teşebbüslere finansman desteği 
sağlanmaya devam edilecektir. 

Iİ982 yılında bu maksat için tesis edilen muhtelif 
fonların büyük 'bir kısmının bu illerimize tahsis edil
mesi kararlaştırılmıştır. Bu fonlar arasında Devlet 
Planlama Teşkilatı Bütçesinde yer alan fonlarla İç
işleri Bakanlığı emrindeki fonların kullanılma ala
nı, kalkınmada öncelikli illerde yoğunlaştırılmıştır. 
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Ayrıca, DBSİYAB'ın meVcüt taahhütlerimin yaklaşık 
% 'Öl'i kalkınmada öncelikli illere tahsis edilmiştir. 

1982 yılında uygulamasına 'başlanılacak olan 137 
milyon dölarlıik Erzurum Entegre Kırsal Kalkınma 
Projesi, 83 milyon dolarlık 4 ncü Hayvancılik Pro
jesi, 125 milyon dolarlık 5 nci Hayvancılık Projesi 
uygulanmaya başlanmıştır. 

Ayrıca, 1980 yılı fiyatlarıyla 1 trilyonluk mali por
tesi olan Güneydoğu Anadolu 'Büyük Projesi kademeli 
olarak uygulanmaya başlanacaktır. 

1982 yılında taikiıp edilecek kamu yatırım ve hiz
met politikası-, 1981 yılında başlatılan esaslar içinde 
geliştirilerek devam ettirilecektir ve 'böylece 'kalkın
mada öncelikli illerimizin gelir ve refah seviyesi yük
seltilmek suretiyle dengeli kalkınma politikasının uy
gulanması sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Sayın İsmail Arar'ın Hükümetimiz için sitayişkar 

sözlerini müteakip temenni ve eleştirileri konusunda 
temas ettiği bir-iki konu hakkında Hükümetimizin 
görüşlerini arz etmek istiyorum. 

Özellikle Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Olağan
üstü Hal ile ilgili yasaların Meclislere verilmemiş 

olması hakkında bir eleştiride 'bulunmuştur. 
iBilindiği üzere, idari yargı ile ilgili olan Danıştay, 

Bölge İdare 'Mahkemeleri, İdari Yargılama Usul Ta
sarıları ile Devlet Güvenlik Mıalh'kemesi ve Olağan
üstü Hal Tasarıları, uzun çalışmalardan sonra Hü
kümetimizce tamamlanmıştır. 

Hükümetimiz, önceliği nazarı itibara alarak idari 
yargı ile ilgili olanları Milli Güvenlik Konseyine sun
muştur. Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Olağanüstü 
Hal Tasarıları da en kısa zamanda Danışma Mec
lisine sunulacaktır. 

Sayın Arar'ın Yükseköğretim Kanunu ile alakalı 
olarak özellikle üniversitelerimizin kalk ve yat boru-
suyla idare edilememesi konusunda bir eleştirisi oldu. 

Bu konuda 'biz, Yükseköğretim Kanununda kalk 
ve yat borusu kalıpları içinde üniversiteleri zorunlu 
kılacak hiç bir hüküm mevcut olmadığı kanaatindeyiz. 
Bu konunun gerekçesinde, bu Kanunun çıkış nedenleri 
ve yararları gösterilmektedir. 

Henüz uygulamaya konulmayan ve bütün organ
larıyla teşekkül etmeyen yükseköğretim düzeni hak
kında şimdiden kesin bir hüküm vermek mümkün 
değildir; bu kanaattayız. 

Kültür Bakanlığının lağvedilmiş olmasına değin
mek suretiyle bir eleştiride bulundular. 'Bu konuda da 
Hükümetin düşüncelerini belirtmekte yarar görüyorum. 
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Kültür Bakanlığı lağvedilmemiştir; bütün fonksi
yonları ve hizmetleriyle birlikte Turizm Bakanlığı ile 
birleştirilmiş ve bu suretle Bakanlığın ismi, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı haline gelmiştir. 

Nasıl ki, Tarım ve Orman İBakanlığı birleştiril
miştir, hadiseye bu açıdan bakmak gerekir. Bundan 
da kültür hizmetlerinin ihmal edildiği anlamını çı
karmamak gerekir. 

Diğer taraftan, Sayın Arar hakikaten çok iyi bi
lirler ki, kendilerinin içinde bulundukları Hükümetler 
zamanında da zaman zaman Kültür Bakanlıkları kal-, 
dırılmak suretiyle başka '-bakanlığa bağlanmıştır. Hat
ta kendisi de 'Kültür 'Bakanlığının bağlandığı bir bakan
lıkta vaziife görmüştür. 

Önemli olarak, Hükümet ile Danışma Meclisi ara
sında da arzu edilen seviyede bir ilişkinin kurulama
dığını ve bu konuda bundan sonrası için temenni
lerde bulundular. 

Hükümet olarak, bu konunun en iyi şekilde ça
lışmasını ve işlerlik kazanmasını arzu etmekteyiz., 
'Bunun, Danışma Meclisinin, {kendilerinin de ortaya 
koydukları gibi) gerçekte İçtüzük hazırlamaları ko
misyonlarının kurulması ve ondan sonra faaliyete 
geçtiği dönemle bugüne taadarki dönem arasında ge
çen çok kısa zaman içerisinde ortaya konulan 'bir-iki 
hadisenin bundan sonraki çalışmalarda bize koordi
nasyonu sağlama bakımından yararlı olacağını, Ibu te
mennilerinin bu yönden faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
Çünkü, bu kopuklukların Danışma Meclisi ile Hükü
met arasında gerekli koordinasyonun sağlanamamasın
dan ortaya çıktığı kanaatindeyiz. Çünkü, yazıyla de
ğil, bundan böyle Danışma Meclisi tarafından Ba
kanlıklara, özel kalemlerine ve hatta gerekirse 'Baş
bakanlığa, gündemde olan, gündem dışı konuşma ve
ya kanun tasarıları intikal ettirildiği takdirde, Hükü
met, bütün 'Bakanlar bu yönü en büyük, en birinci 
vazifeleri olarak kabul etmek suretiyle Danışma 'Mecli
sinde görev yapacaklardır. Bunu belirtmek isterim. 
(Alkışlar) 

Diğer taraftan, özellikle 10 Kasım 'günü Danışma 
Meclisinde yapılan Atatürk Anma Törenlerine Hükü
met üyelerinin iştirak etmemiş olmasını eleştirdi. 

Özellikle Atatürk Anma Törenleri, Türkiye'nin her 
tarafında olduğu gibi Ankara'da da muhtelif mahal
lerde yapılmaktadır. Hükümet, bu törenlerin hepsine 
belirli ölçülerde Bakan arkadaşlar, bizzat Başbakanı
mız olmak üzere iştirak etmiştir. Öyle zannediyoruz 
ki, bu da demin bahsettiğim bir koordinasyon eksik
liğinin sonucudur. Hükümet 'Mecliste yapılan bu tö-
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rene iştirak etmeyi en büyük 'bir zevk ve görev kabul 
etmektedir ve edecektir, bunu da vurgulamak işitiyo
rum. 

Memur (maaşlarındaki artışın enflasyon oranımın 
altında kaldığı, reel ücretlerin 'devamlı düştüğü ko
nusu muhtelif sayın üyeler tarafından ortaya ko
nuldu ve tenkit konusu yapıldı. 

'Bu yönde •Hükümetimizin düşüncelerinizi kısaca 
ortaya koymak istiyorum : 

Son yıllarda yaşadığımız yüksek enflasyonun 
memurlarımızı ve diğer sabit gelirli vatandaşlarımızı 
nasıl etkilediğini çok iyi biliyoruz. Hükümetimiz, 
gerek ekonomik, gerekse sosyal yapımızı alt üst 
eden enflasyonun kontrol altına alınması üzerinde 
bu yüzden ısrarla durmaktadır. 

Ancak, takdir edersiniz ki, karşı karşıya bulun
duğumuz problemin ısrarla üzerinde durmamız, 
bütün istek ve çabalarımıza rağmen 1 - 2 yıl gilbi 
kısa bir dönem içinde çözülmesi mümkün görülme
mektedir. 

imkânlarımızın kıtlığın a rağmen yine db memur 
ve işçilerimizi hiç değilse fiyat artış nisbetinde, hatta 
bunun bir parça da üzerinde gelir artışı sağlayarak 
geçmişin 'bu olumsuz gidişi durdurulmuştur. Önü
müzde belirli ibir dönem içlinde tedricen getireceği
miz yeni önlemlerle kayıplar telafi edilecek, bozu
lan dengeler yeniden kurulacaktır. IBu konuya ileri
de tekrar temas etmek istiyorum. 

Diğer bir arkadaşımız özellikle durdurulan yatı
rımlar konusuna değindiler. Bu (hakikaten Hükümet 
olarak üzerinde çok konuşulan ve üzerinde titizlikle 
durulan ibir konu olması bakımından bu yönde uy
guladığımız politikaların Danışma Meclisine 'bildiril
mesinde 'büyük yarar olduğu kanaatındayız. Bu ko
nuda da Hükümetin politikasını ve uyguladığı esas
ları belirtmek istiyorum : 

Kalkınmakta ©lan ülkemizin en bariz sıkıntısı 
kaynak yetersizliğidir. Özellikle son 10 yılda kamu 
yatırımlarının programlanmasında görülen özellik, 
yatırım paketinin sürekli artması <ve kamunun çok 
sayıda proje ve yatırım alanına yayılmış olmasıdır. 
Mevcut kaynaklarla programdaki projelerin hepsini 
aksatmadan yürütmek mümkün değildir. Ya eskiden 
olduğu gibi projelere azar azar ödenek ayırarak tüm 
projeleri yürütmek, ya da belli sektör ve projelere 
öncelik vererek projeleri normal zamanda tamamla
mak gerekliydi. İkinci yol tercih edilmiştir. Böyle
ce, 'bellii projeler tamamlandıkça yeni projelere baş
lama imkânı doğacaktır. 

Programda durdurulan projelerin, büyük bir ek
seriyeti toplam maliyetine göre önemli bir harcama
sı olmayan, dış kredi problemi olan, teknik ve eko
nomik fizibilitesi şüpheli olan ve bugün için önce
liğini kaybetmiş projelerdir. Bu projelerin çoğu ye
niden etüt edilmektedir. Etüt sonucunda fiizibl çıkan 
projeler ele alınacaktır. Bu yatırım politikasıyla bir 
yandan projeler makul sürelerde işletmeye açılarak 
üretim ve istihdam artırılacak ve 'bir yandan da 
sağlam fizibiıliteli yeni projelerle ekonomisi yeniden 
test edilmiş projelerin programlanması mümkün 
olacaktır. 

Bir harcama yapılmış olmakla birlikte durdurul
muş olan projeler açısından önemli bir husus; bu 
harcamalar am bütünüyle heba olmasını önlemektir. 
Bunlardan yararlanmak ve başka hangi maksatlar
la kullanılabileceklerini belirlemek amacıyla bir en
vanter çalışması yapılmaktadır. (Bu çalışma sonuçla
rına göre durdurulmuş olmakla birlikte bazı bina 
ve tesisleri tamamlanmış veya küçük bir harcama ile 
tamamlanabilecek durumda olanların kamu yararına 
kullanılması mümkün olacaktır. 

Danışma Meclisi üyelerinden bir kısmı Türk Pa
rası 'Kıymetini Koruma Kanunu hakkında ve bunun 
ne zaman ortadan kaldırılacağını ve diğer yönüyle 
de Türkiye'nin kon/ver t ibiliteye geçme durumu hak
kında görüşlerde bulundu ve bu konuda bilgi istedi
ler. 

Ben Bütçe - Plan Komisyonunda da bu konuyu 
uzun uzun anlatmış olmama rağmen bu vesileyle Da
nışma Meclisine de bu konuda bilgi vermekten 
memnun oluyorum. Bu vesileyle bunu soran arka
daşımıza teşekkür ederim. 

'Bilindiği gibi Türk Parası 'Kıymetini Koruma 
Kanunu Türkiye'de kambiyo kontrol rejiminin te
melini teşkil eden bir Kanundur. Bu Kanunun ver
diği yetkiyle kararnameler 've Maliye Bakanlığı ta
rafından çıkarılan tebliğlerle kambiyo kontrol reji
minin ana esasları ve uygulamaları şekillenmekte
dir. 

Bu itibarla, Türk Parası Kıymetini Koruma Ka
nununa ilişkin mevzuatın günün koşularına göre 
düzeltilmesi için çok esnek bir yapının bizatihi mev
cut olduğunu söylemek doğru olur. Özelikle 25 Ocak 
1980 tarihinde yürürlüğe konulan istikrar program
larını müteakip Türk Parası Kıymetini Koruma Ka
nunu gereğince çıkarılan Bakanlar Kurulu karar-1 

lan ve tebliğleri taranmak suretiyle bu konuda bir 
düzenlemenin tamamen hafifletilmesi çalışmaları' 
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yapılmıştır. Bunun tamamen kalkabilmesi Türk eko
nomisinin sağlıklı bir bünyeye kavuşması ve belirli 
bir ekonomik güce sahip olmasına bağlıdır. 

Her geçen gün Türk ekonomisinin ileriye gittiğini 
düşündüğümüze göre, bu da her geçen gün biraz 
daha mevcut düzenlemeler ortadan kalkmak sure
tiyle, Türk ekonomisi sağlıklı bünyeye kavuştuğu 
takdirde de Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu 
bir yetki Kanunu olarak karşımızda kalacaktır. Esas
ta Kanunun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkilere is
tinaden bir uygulama yapılmaktadır. 

Konvertibilite konusuna gelince : 
1982 - 1983 döneminin daha da ilerisine baktığı

mızda ekonomik geleceğimiz şu temel soru ile öz
deşleşmektedir. Dünya ekonomisinin canlı, çetin ve 
toplum refahını sürekli olarak artırabilen bir birimi 
olabilme niteliği ile, 'özgürlükçü demokrasinin yurt 
içindeki ekonomik koşullarını sağlama amacını artan 
oranlarda bağdaştırabilecek miyiz? 

Bu sorunun cevabı çeşitli hususların yanı sıra, ih
tiyacının gerektirdiği dışarıdan satın alabilmesini sağ
layan değerlerde diğer ülkelere dışsatım yapabilen 
ve içte kaynaklarıyla ihtiyaçları arasındaki dengeyi 
kurabilmiş bir Türkiye yaratma hedefinden ödün ver
mememize bağlıdır. 

îşte kamuoyunda zaman zaman tartışılan Türk 
parasının konvertibilitesi hedefi de bu temel hedef 
gerçekleştiği takdirde ve zamanında gerçekleşecektir. 
Önemli olan bir konvertibilite kararı almak değildir. 
Kısmi veya tam konvertibilite kararı ilgili uluslarara
sı kuruluşa bildirimde bulunmakla alınmış olur. Önem
li olan, alınan karardan ileride vazgeçmek zorunda 
kalınmayacak bir ekonomik ortamın yaratılması ve 
konvertibilite kararının da işte bu ortam yaratıldık
tan sonra alınmasıdır. 

Sonuç olarak : 
Türkiye iç ve dış dengeyi kabaca sağladığı ve ge

lecekte de sağlamaya devam edeceğine kani olduğu 
anda konvertibilite kararı alır ve Türk Ulusu bu ka
rarın sonuçlarından büyük yararlar sağlar. İstikrar 
politikası hedeflerinden 1982 ve hatta 1983'te ödün 
vermediğimiz sürece bu kararın tarihi yaklaşacaktır, 
kanaatim budur. 

Sayın Kantarcıoğlu, özellikle bütçe kanunlarında, 
Bütçenin takdim konuşmasında Maliye Bakanlığının 
«cek, cak» kullandığını, işte bu kanunlar çıkacak, çık
tı ve buna istinaden de Bütçenin bu temel üzerine bi
na edildiğini, özellikle fazla mesai uygulaması ko
nusu hakkında 178 sayılı Kanunun ihlal edildiğini 
ve Personel Kanunu yönünden birtakım tenkitlerde 

bulundular ve özellikle memurlara verilen ortalama 
% 25 zammın M EY AK kesintilerinin kaldırılması 
suretiyle sağlanmaya çalışıldığı gibi, birçok eleştiride 
bulundu. Özellikle, Maliye Bakanlığımızı hedef alan 
bu konularda Danışma Meclisine açıklamalarda bu
lunmaya kendimi görevli kabul ediyorum. 

Her şeyden evvel, Danışma Meclisine sunduğum 
takdim konuşmasında Maliye Bakanlığının çıkarmış 
olduğu kanunları ortaya koyduktan sonra da, Milli 
Güvenlik Konseyine verilmiş kanun tasarılarından 
bahsetmiş ve bunların Personel Kanununda yapılan 
değişiklikler ve vergi kanunlarındaki yapılan değişik
likler olmak üzere ortaya koyduktan sonra da, Da
nışma Meclisine sunulan tasarıları bildirmiştim ve 
bunlar; Katma Değer Vergisi Kanunu, 2490 sayılı 
Kanun ve çok önem verdiğimiz ve bunu sizlerin yar
dımı ile süratle çıkarmamızın bütçe disiplini yönün
den önem arz ettiğini bahsettiğim 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye Kanunu ile Kadro Kanunudur. 

Bunların dışında çıkardığımız kanunları da say
mıştım. ©en bu yönü ile açık ve samimi olarak bu 
konulan ortaya koyduğumuz kanaatimi muhafaza 
ediyorum ve Bütçenin bu yönü ile samimi olmadığı 
fikrine de iştirak etmiyorum. Eğer, düşündükleri 657 
sayılı Kanunda yapılan tadilatların, öngörülen gös
terge tablosunun değişikliğinin gerektirdiği ödenek
lerin Bütçeye konulmuş olması ise, bunun hiçbir hu
kuki mahzuru yoktur. Kanun Milli Güvenlik Kon-
seyindedir ve kısa bir zaman içerisinde de kanunla
şacaktır. 1 (Marttan itibaren uygulayacağımız (Büt
çeye buna ait ödeneklerin konulmaması hatalı olur
du, bu yönüyle de belirtmek istiyorum. 

Diğer taraftan, en önemli konu sözlerimin başın
da da ortaya koyduğum gibi, Türkiye'nin bugünü ve 
geleceği gelir tahsilatının arzu edilen şekilde yapıl
masıdır. IBuna Türkiye mecburdur, bunu sağladığı 
takdirde enflasyonla mücadele eder, bunu sağladığı 
takdirde kalkınmasını yapar, her şey buna bağlıdır. 
Bunu birçok Danışma Meclisi üyeleri de ortaya koy
dular. 

işte bu açıdandır ki, 1981 yılı Bütçe Kanununun 
Milli Güvenlik Konseyinde görüşülmesi esnasında, 
vergi dairelerimiz bu işleri yapacak olan elemanlar, 
birinci, ikinci, üçüncü derecedeki elemanlarımız, Per
sonel Kanununun 178 nci maddesi ihlal edildi deni
len maddenin gereğince fazla mesai alamaz. Biz bu 
vergi dairesi müdür, müdür yardımcısı ve şef olan 
arkadaşları cumartesi, pazar da dahil çalıştırdık, gece 
de çalıştırdık. Bu fazla mesai verebilme konusunda 
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bu teklif Milli Güvenlik Konseyi tarafından, Bütçe -
Plan Komisyonu tarafından yapılmış ve Bütçeye ko
nulmuştu ve konuduğu için de aynen buraya getiril
miştir. Bu imkândan istifade ederek, özellikle vurgu
lamak istiyorum, Maliye Bakanlığı merkez teşkila
tında müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, 
genel müdür yardımcısı cumartesi, pazar çalışmış ol
malarına rağmen fazla mesai almamaktadırlar. 

Diğer bir yönü, Sayın Kantarcıoğlu'nu daha ev
vel de tanıyorum, heyecanlı, belki incelemeden; fa
kat heyecanla söylediği şeyler hepimizde «Doğruy
muş», hatta «Niçin yapılmamış?..» havasını veriyor. 
Demin benim takdim 'konuşmamdaki Yan Ödeme Ka
rarnamesinin 6'dan 8'e yükseltilmesinin % 33 zam 
olacağını belirttim, söyledim. 'Bunu kesinlikle burada 
şu şekilde ifade etti, hepimiz gördük; «Efendim bu
nun 6'dan 8'e çıkması % 33 zam değildir, '% Î3'tür» 

Ben de tereddüt ettim bu kadar kesin söylenilme
si karşısında, hesap yaptım, kendisinin yanıldığını 
gördüm. Anlıyoruz ki, bu yönde diğer söyledikleri 
de aynı şekilde bu yanılgıdan ileri geliyor. Benim ken
disinden ricam, Bakanlığım (hakkında tenkitlerinde 
biraz daha bilgi sahibi olup ve tartıştıktan sonra kür
süye çıkıp konuşmasıdır, özür dilerim. 

Sayın Alpdündar arkadaşımız; ücretlerden alınan 
vergiler konusunda «Bordro mahkûmlarının çok vergi 
verdiklerini, dolayısıyla da bu verginin tüm vergiler 
içerisindeki oranının Vergi Kanunları çıkarıldıktan 
sonra düzelip düzelmediğini» sordular. 

Bizim Vergi Kanunlarımızda yeni yaptığımız de
ğişiklikten evvelki durumda, bunun oranı 2/3'tür, 
yani gelir vergisi tahsilatının 2/3'ünün ücretlilerden 
alındığı şeklindedir; fakat kesin bir hesabını da yap
mak mümkün değildir. Bu oranın bundan evvelki 
yeni çıkardığımız vergi kanunlarından sonra değişti
ği kanaatini taşımakla birlikte, aynı oran muhafaza 
edildiği zaman 1980'de tüm vergilerin % 34'ünü üĉ  
retlilerden kesilen vergi teşkil ediyor. 1981 'de bu oran 
!% 32'ye düşmüş görünüyor, fakat yine 2/3 oranı 
muhafaza edilmekle, ©iz halbuki ücreti ilerdeki vergi 
oranını indirdiğimiz için» bunun biraz daha aşağıya 
inmiş olması muhtemeldir, yani yalnız vergi gelir
leri, tüm vergi gelirleri değil, 1981'de tüm vergi ge
lirlerimiz 1 trilyon 630 milyardır. Buna mukabil ver
gi gelirleri 1 trilyon 327'dir. 1 trilyon 327'ye oranlar
sak % 32'si ücretlilerden kesilen vergidir. 

Sayın Nuri Özgöker arkadaşımızın bazı sorulan 
oldu. Özellikle gümrük, yani ithalattan alınan vergi
lerin miktarlarının ne kadar olduğunu ve Bütçeye 
ne miktarda girdiği konularında ve ayrıca teftiş ele

manlarının çokluğu hakkında beyanda bulundu. Kı
saca bunlar hakkında da bilgi vereyim. 1981 yılında 
dış ticaretten alınan gümrük vergisi ve diğer vergi 
ve resimlerin toplamının 146'9 milyar lira, 1982 yı
lında ise 166 milyar lira olarak gerçekleşeceği tah
min edilmektedir. Bunun az görünmesinin nedenleri
nin başında biliyoruz ki, ithalatımızın 3,5 milyar do
larlık bir kesimi petroldür. Bu petrolden herhangi 
bir vergi alınmamaktadır. Onun dışında yatırım mal
larından teşvike uygulanan istisnalar dolayısıyla da 
vergi alınmaması bakımından bu oran daha düşük 
görülmektedir. 

Sayın Nuri Özgöker, özellikle Başbakanlık Atom 
Enerjisi Komisyonu ve Çekmece'deki Nükleer Araş
tırma ve Eğitim Merkezi konusuna da değinmek su
retiyle kuruluşundan beri ne kadar genel sekreter de
ğiştiği konusuna değindiler .Bu konuda da kısaca bil-
gi arz etmek istiyorum. 

19% yılında kurulan Başbakanlık Atom Enerjisi 
Komisyonu ilk faaliyetini bünyesinde bir araştırma 
reaktörü bulunan Çekmece'de Nükleer Araştırma 
ve Eğitim 'Merkezini kurarak göstermiştir. O yıllar
da nükleer bilimlerdeki gelişmeler yakından takip 
edilmiş, çoğunluğu yurt dışı eğitimlerini tamamlayan 
birçok bilim adamımız bu merkezin değişik bölümle
rinde görev almıştır. Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezini 1966 yılında kurulan Ankara Nükleer Araş
tırma ve Eğitim Merkezi takip etmiştir. Bu merkez
ler uzun yıllar içerisinde ulusal ekonomimize önemli 
katkıları olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 
sürdürmüş olmalarına rağmen, nükleer teknolojiye 
geçiş için yeteri kadar bilgi ve deneyim birikimi sağ
layamamışlardır. Esasta genel bir nükleer politika
sının oluşturulamamış olması, 1960'h yılların ortala
rından başlayarak kuruluşun çalışma hızını ikesmiş ve 
dünyadaki gelişmeler takip edilemez duruma gelmiş
tir. 

Ayrıca, kuruluşun toparlanmasını ve gelişmesini 
sağlayacak önlemler zamanında alınamamış ve gerek
li yasal, yapısal ve idari değişiklikler etkili bir şekilde 
sağlanamamıştı. Bilimsel alt yapıdaki bu gelişmelere 
paralel olarak, teşkilatın bugüne kadar 13 genel sekre
ter veya vekili tarafından idare edilmiş olması gibi 
idari dengesizliklerin önlenmesini ve daha geniş yet
kilerle daha dinamik bir çalışma imkânı sağlayacak 
olan kanun tasarısı Hükümetçe kabul edilmiş olup, 
Meclisimizin incelemesine sunulmuştur. 

Hükümetimiz, nükleer bilimlerin ülkemizde geliş-
I meşini önemle ele almış olup, nükleer santrallarm 
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bir, an önce devreye g rebilmelerine ilişkin ciddi ça- t 
lışmalar yapılmaktadır. Hazırlanan kanun tasarısının I 
bütün bu çalışmalara büyük bir hayatiyet getirece
ğine kuvvetle inanmaktayız. I 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu oylamak 
zorundayım; bugün için tespit edilen programın kısa I 
bir süre sonra biteceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, I 
gerek komisyonlarımızın, gerek Hükümetimizin öğle- I 
den sonraki çalışmalarına imkân vermek üzere ara I 
vermeden çalışmalarımıza devam hususunu oylarını- I 
za sunmak isterim. I 

Devamı hususunu kabul edenler... Etmeyenler... I 
Devamı kabul edilmiştir. I 

Buyurun Sayın Bakan. I 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. I 
Mustafa Alpdündar arkadaşımızın işçi ve memur I 

emeklileri konusunda, memur emeklilerine % 40, iş- I 
çi emeklilerine aynı oranda bir zammın yapılamamış I 
olmasını eleştirdiler. 

Hükümet olarak, 1981 yılı için memur ve işçile
rimize yapılan zamma paralel olmak üzere, memur I 
emeklilerine % 40 bir artış öngörüldü ve bu memur j 
emeklileri için göstergede ve sosyal yardım zammı ol- I 
mak üzere iki kategoride verildi ve toplamı f/c 40 
içinde kaldı. Aynı espiriden işçi emeklileri için hare
ket edilmiş ve bu ölçüde % 40'lık bir zam verilmesi 
öngörülerek uygulama bu şekilde yapılmıştır. Bu ko- I 
nudaki daha açık bilgileri, tahmin ediyorum Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi esnasında I 
Sayın Bakan kendilerine bildirecektir. 

Ben, 'Sayın Alpdündar arkadaşımızın asgari ücre- I 
tin vergi dışı kalması konusuna kısaca değinmek is- i 
itiyorum. 

Verginin, sözlerimin başında da ortaya koydum, I 
Türk ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu, büt- I 
cenin denk kapanmasının önemini vurguladım. Asgari I 
ücretin, bu bütçenin şu safhasından sonra tekrar uy
gulamaya konulması, asgari ücretin de vergi dışı bı- I 
Takılmasının, bana, arkadaşlarımın verdikleri hesap- 1 
lamalara göre, 50 milyar liralık bir yükü vardır. Ben
ce, ele alınacak bu konu ücret politikasının içinde j 
halledilmesi lazımdır. Biz, ücretlilere dengeli bir po
litika içerisinde ücret ödemek zorundayız. Yıllık ar- I 
tısları denge içinde yapmak lazım ve bunu dengeler- I 
ken de destekleme politikasını, vergi politikasını, per
sonel politikasını bir arada düşünmek gerekiyor enf- I 
lasyon hızını da nazara alarak. j 

Bunun tespiti esnasında, ücretlerin tespiti esnasın
da, bunun yolu, direkt ücret artışı, asgari ücretin ver- j 
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gi dışı bırakılması suretleriyle halledilmesi mümkün
dür. Bu, genel ücret dengesinin tespiti esnasındadır; 
fakat bugün için bütün ücret dengeleri tespit edildik
ten sonra, asgari ücretin tekrar verilmesi, bütçenin 
kendi içerisinde dengeleri bozacağından, uygulamak 
istediğimiz istikrar programını menfi yönde etkileye
ceği kanaatindeyim, mahzurunu bu yönünden görü
yorum. 

Sayın Recai Dinçer, dün huzurunuzda yaptığım 
takdim konuşması sırasında tarım sektörüne gerekli 
ağırlığı vermediğim için tenkitlerde bulundular. 

Şunu belirteyim; dün huzurunuzda yaptığım tak
dim konuşması, söz sırasının Yüksek Meclisinize geç
tiği bir günün bilinci içinde hazırlanmış kısa bir ko
nuşma idi. Özellikle sektörlerin, ekonomik kalkınma
mızın bugünü ve yarınına katkılarını değerlendirme 
fırsatını bulamadım ve hatta belki de sanayinin ihra
catımız içinde payının artışı olayına değinirken, bu 
artışın tarımın aleyhine kaydedildiği gibi yanlış bir 
izlenim de yaratmış olabilirim. Halbuki, gerçek bu
nun tam aksidir; tarım sektörümüz sadece toprağa 
bağlı ve onu işleyerek çalışanları beslememekte, Tür
kiye'nin ödemeler dengesine vazgeçilmez katkılar 
yapmaktadır. Aynı zamanda, sanayi sektörü ve hiz
metler sektöründe çalışanları da besleyerek, bu sek
törlerin ekonomiye katkılar yaratabilmelerini sağla
maktadır. 

Türk çiftçisi, sadece kendi ihracatını değil, sınai 
mallar ihracatımız da dahil, ekonomik alandaki her 
türlü başarımızın mimarı ve teminatlarıdır. 1982 Büt
çesi sulama ve toprak ıslahı alanlarında önemli bazı 
yatırım projelerinin finansmanını kapsamaktadır. 
Enerji sektöründen sonra, öncelik tarıma verilmiştir. 
1981 yılında 85 milyar olan tarım yatırımları, 1982 
yılında 101 milyara yükselmiştir. Bununla beraber, 
yatırımlarımızın dağılımında, tarımın aldığı pay bizi 
tatmin etmemektedir. 

Bildiğiniz gibi, belirli bir sektörde birbirini besle
yerek, bir sektör programı oluşturabilecek nitelikte 
bir proje denetiminin hazırlanması zaman almakta
dır. İki yıldan az bir sürede ne kadar arzulu olursak 
olalım, yatırımların sektörel dağılımını tarım lehine 
önemli ölçüde değiştirmek mümkün değildir. An
cak, bugün yapılan proje tanımlama ve hazırlama 
çalışmalarının meyvelerini gelecek yıldan başlayarak 
alacağız. Beşinci Beş Yıllık Planın tarım yatırımlarına 
layık olduğu ağırlığın verildiği bir plan niteliğini ta
şıyacağını sanıyorum. 

Sayın Hazer, özellikle sağlık personelinin duru
muna değindiler ve bir diğer arkadaşımız da Devlet 
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memurlarının, özellikle teknik elemanlar, sağlık per
soneli gibi bu ücretlerde dengenin kurulmasını, ki
min gücü varsa o kesimin durumunu iyileştirmesinin 
doğru olmadığına haklı olarak değindiler. Ben bu 
konuda Hükümetimizin düşüncelerini ve görüşlerini 
arz etmek istiyorum : 

Hepiniz bildiğiniz üzere, Tam Gün Yasasının 1981 
yılında kaldırılmasından sonra, sağlık personelinin üc
retlerinin artırılması, bir konu olarak ortaya çıkmış
tır. Aynı şey mühendis, teknik elemanlar için, dene
tim elemanları için ve her şeyden evvel Devlet ida
resinde üst yöneticilerin ücret problemi gündeme gel
miştir. 

mizde buğday az bu sene, yapamıyoruz dediğimiz 
zaman onun ihraç pazarlarını, 3-4 senede sağladığı 
pazarları yok etmiş oluruz. IBu litabarla, bunu, bu 
politikayı izlemek zorundayız. 1% 25'lik fiyat artışını 
tutalbilmemiz 'bakımından da bu politika ağırlık ka
zanmaktadır. 

Sözlerime son vermeden önce çok önem verdiğim 
ve Türkiye ekonomisinin geleceği bakımından önem 
•kazanan ibir konuya da değinmek istiyorum. 

Türkiye, son yıllarda girdiği ekonomik krizin için
den çıkacaktır. Bunu güvenle ifade edebilmemin ne
deni, yüce Ulusumuzun geleneksel basiretinden bir an 
dahi şüphe etmek için hiç bir nedenin olmadığını 
bilm emdir. 

1981 yılı, ekonomik krizin dışına doğru yapısal 
ve sağlam bir adımın atıldığı yıl olmuştur. Temel eko
nomik hedefimiz iç ve dış ekonomik dengelerin sağ
lanması ve yüksek bir kalkınma hızıyla 'bağdaştırı
larak sürdürülmesidir. '1981 yılında her iki dengenin 
sağlanmasına doğru ciddi bir adım atılmıştır. Ancak, 
iktisat tarihindeki istikrar politikaları, örnekleri ince
lendiğinde en tehlikeli dönemlerin olumlu yöndeki 
ilk adımlarının atıldığı yıllar olduğu ve klasik acı İha
taların ıböyle yıllarda yapıldığı görülecektir. Bu dö
nemlerde uzun zamandır 'büyük fedakarlıklar yapmış 
•olan toplum süratle daha iyi günlere ulaşma arzusu
nun sabırsızlığı içindedir. Bu sabırsızlığa bir de eko
nomik dengesizlik döneminde kolay kazançlara alış
mış ve son yıllarda bu kazançların ortadan kaldırıl
dığını görmüş kişilerin geçmişi tekrar yaşama arzu
larından doğan baskılar *da eklenir. Ülkeyi idare eden
ler için !bu 'baskılara boyun eğmek ve böylece popü
ler olmaktan dalha kolay (birşey yoktu. Halbuki, bu 
tür !bir yolu seçen hükümetler geçmişte uluslarının 
katlandığı ibütün fedakarlıkları heiba etmiş 've gele
cekte de daha çok fedakarlık yapılması gereğini do
ğurmuş olurlar. 

Ameliyattan sonra hastanın itinaya ihtiyacı var
dır. 'Koşacağı günler yakındır, ancak ilerdedir. Hü
kümetimiz Türk Ulusunun çektiği fedakarlıkların tam 
'bir 'bilinci içindedir. Dar ve sabit gelirli yurttaşlara 
dalha çok refah artışı sağlayamaımanın ıstırabı için
dedir. Ancak 'bunu sürekli olarak sağlayabilmenin tek 
yolu, hastalığın tekrarlanmasına yol açacak fcblay^ 
liktan kaçınmaktır. Ulusuna karşı sorumluluğunu 
müdrik 'bir Hükümetin 'başka türlü hareket etmesi dü
şünülemez. 

1981 yılında Türkiye enflasyon hızım ve ödeme
ler dengesi açığını azaltmıştın '1982 yılında bu ama-

Hükümetimiz belirli bir sektörün problemini hal
lederek, genel dengenin bozulmaması yönünde Sayın 
Danışma Meclisi üyelerinin görüşü paralelinde hare
ket etmek suretiyle konuyu tümüyle ele almış ve bun
dan dolayıdır ki, sağlık personelinin, teknik persone
lin sorunları 1981 yılı içerisinde, hatta ortalarında 
çok acil olmasına rağmen sonuçlandırılamamıştır. 
Takdir edersiniz ki, bu konu, genel ve üzerinde çok 
çalışılması lazım gelen bir konu idi. 

Genel hatlarıyla 1982 Martından itibaren bu ko
nuda bir uygulamaya başlayacağız. Özellikle takdim 
konuşmamda da ortaya koyduğum gibi, sağlık per
sonelinin, teknik personelin ve denetim elemanı ile 
üst seviyedeki yöneticilerin Devletten ayrılmalarını 
önleyecek ve temin edilmesini sağlayacak bir ücret 
politikasını uygulamaya, kesin olarak, Hükümet ola
rak kararlıyız. Bu yönden bunu açıklamakta yarar 
görüyorum. 

Diğer bir temenni olarak da sayın Hazer, bu 
«beslenme ve 'besi konusunun ağırlığından önemle bah
settiler. 

Hükümet olarak hakikaten bunun üzerinde ağır
lıkla duruyoruz ve 1982 Proigramında da bu konuya 
büyük ağırlık verilmiştir. Türkiye'nin geleceği, ihra
catı yönünde ve Türkiye'nin kalkınmasında da besi 
ve hayvancılık büyük önem kazanmaktadır. 

IBurada pirinç ithal edilmesi konusuna değimdiler. 
Türkiye 1982 yılında öngörülen fiyat istikrarını 

sağlayaibiJmesi ve aşırı fiyatların artışlarını önlemesi 
bakımından da bazı ürünlerde hem ithal, hem de 
ihraç etme dönemine girmek ve buna alışmak zorun
dadır. Hepimiz belirli (bir ürünü ihraç edeceğiz, aynı 
ürünü ithal edeceğiz. Çünkü dışa açılma ancak böyle 
olabilir. Bir piyasada piyasayı tutabilmek, bir ma
karna satan, ibir irmik satan bir fabrika için 3-4 se
neye mal olmaktadır. Eğer biz bunun ihracını, eli-
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ca doğru daha da yapısal önemli adımlar atılacaktır. | 
Faiz hadlerinin düşerek yatırımların hızlandığını, ye- I 
nıi istihdam olanaklarının arttığını, reel hasılanın yük- I 
selere'k yoksul ve dar (gelirli yurttaşlarımızın refahın- I 
da artışların sağlanabildiğini hep Ibirlikte göreceğiz. I 

'Sözlerime son verirken Yüce Meclisinize saygıla- I 
rımı sunarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN Teşekkür ederim sayın Bakan. I 
IBir arkadaşımızın sorusu var, lütfen kürsüden ay- I 

rılmayın. 'Bu soruya yazılı ya da sözlü cevap vermeniz I 
mümkün 'bulunmaktadır. I 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına I 
Aşağıdaki soruların sayın Maliye Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ederim. I 
Adli ONMUŞ 

'1 — Hazinenin müteahhitlere birikmiş borcu var I 
mıdır? 

2 — Varsa, alacaklı sayısı ve borç miktarı ne I 
kadardır?. I 

3 —• Birikmiş borçların ne zaman ödenmesi dü- I 
şünülmektedir?. I 

'BAŞKAN — Bu yurun efendim. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkan, İbu konunun detayını yazılı olarak vermekle 
birlikte genelinde 'bir hilgi arz etmek istiyorum. 

ıBu seneki Bütçe 1 trilyon 558 milyar liralık öde- I 
nek, Kasım sonu itibariyle de 1 trilyon 777 milyar I 
liralık hir ödeneğin ödenmesi esnasında bütçede be- I 
lirli hir müteahhit alacağı 'borç birikir ve kalır. Bu- I 
nun miktarının artmaması, azalması ve hatta bütçe 
hacmi içerisinde asgari düzeyde olması önemlidir. 
Yoksa bunu sıfıra indirmemiz mümkün değildir. Bu- I 
gün Hazine talebe göre sıfır olur, o akşam, o gün 
'yapılan istihkaklarla ilgili dairelere 2 milyar gelmiş- I 
tir. Hiç bir zaman dönen, devam eden bir çalışma j 
hayatı içerisinde bunu sıfıra indirmek mümkün de- I 
ğildir ve olmaz da. İşte onun için takdim konuşma
mın hir yerinde Hazinenin nakit durumunun sizler I 
tarafından ilgilenilecek bir konu olduğunu bildiğim I 
için ortaya atmıştım. Bu da şudur: 1980 yılı 1979 ve 
1978 yıllarıyla mukayese edildiği takdirde 'bütçenin 
1981 yılında denk olarak kapatılmak seyri karşısında 
(bunların azaldığını, bütçe yekûnlarına göre düştüğünü I 
söyledim ve ta'hmin ediyorum ibu borçlar miktarının 
hir dvvelki seneye nazaran '% 6-7 olduğu halde bu 
sefer 1981 bütçesi Kasım ayı sonu itibariyle 1% 1,9. 
yani 'geçen sene toplam 'bütçenin içerisinde hu şe
kildeki Iborç yekûnu ı% 5 iken, şimdi ı% 1,9'a inmiş
tir dedim. Onun dışındaki Hazinenin belirli hir ta- I 
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rihteki borcu nedir, müteahhitler olarak tespit edilme
si, ancak bu 'borçlar ilgili saymanlıklar tarafından 
ödendiği için, tespiti mümkün değildir veya bir ta
rihte tespit edilir, bunun bir değeri de olmaz. Çünkü 
belki onlar ödenmiş, onun yerine başkaları gelmiş 
olacak. 'Bu birikmiş borçlar ve diğer konularda ken
disine yazılı 'bilgi arz ederim. 

İBAŞK'AıN — Teşekür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, sayın 'İsmail Arar, içtüzüğün 

59 ncu maddesi gereğince son s'öz hakkının verilme
sini istemektedir. 

©uyurun sayın İsmail Arar. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Benim önergem 

vardı efendim, önergem hakkında.... 
'BAŞKAN — Biliyorum efendim, 'biliyorum. 
IBuyurunuz sayın Arar, kısa olmasını rica ediyo

rum. 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, Danışma Mec-

I'i'sinin saygı değer üyeleri; 
Sayın Başkanımızın da ifade buyurduğu gibi İç

tüzüğümüzün «Son söz üyenindin» diyen 59 ncu 
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Her şeyden önce Sayın Maliye Bakanına, cevap
ları arasında benim eleştirilerime ve temennilerime 
de cevap lütfettikleri için teşekkürlerimi sunarım. 
Bu cevapların hepsi benim için tatminkâr olma
mıştır. Özellikle Kültür Bakanlığı ve Yükseköğre
tim 'Kanunu üzerindeki görüşlerimi muhafaza edi
yorum. Ama bunları tartışmanın zamanı ve yeri 
şimdi burası değildir. İlgili bütçelerde tekrar, fırsat 
olursa, görüşlerimi arz edeceğim. 

Bu Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler sona 
ererken son sözü almaktan maksadım şudur : Dün
kü görüşmelerimde değinmek istediğim, ancak za
manın dar ve kısıtlı oluşu nedeniyle 'değinemediğim 
bazı meseleler vardır. 

Örneğin, hayat pahalılığı gibi, vatandaşı büyük 
sıkıntı ve büyük ıstırap içine sokan, özellikle büyük 
şehirlerde hissedilen konut meselesi, konut kiraları ve 
sosyal konutların yapımı meselesi. 

lİkincisi; 'birkaç gün önce 'Ankara'da çok vahim 
bir şekilde 'bizzat hissettiğimiz ve yaşadığımız çevre 
kirliliği sorunu. 

Üçüncüsü; daha evvel, hir Sayın Üyenin burada 
bir gündem dışı konuşmayla dile getirdiği işçi emekli 
ikramiyelerinin ödenmemesi gibi sorunlar var idi. 

lAncak, bu konulara şimdi de değinecek değilim; 
çünkü vaktimiz gene kısıtlıdır. Sabrınızı Ve yorgun
luğunuzu daha fazla suiistimal ötmek istemiyorum. 
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ıDünkü görüşmelerimin başında, eleştiri ve te
mennilerimin nereden ıkaynakiandığını arz etmiş ve 
bunların tümünün sadece bu Hükümetin başarılarının 
daha fazla, daha ileri düzeyde olmasını sağlamak 
endişesinden kaynaklandığını ve (bu amaca yönelik 
olduğumu da ifade etmiştim. 

Bu endişemin kaynakları iki ayrı bölümden gel
mektedir. Yüksek müsaadenizle, çok kısa olarak 
bunlara değinmekle iktifa edeceğim. 

Hükümetin 'belli konularda doğru kararlar ala
bilmesi için her şeyden önce doğru bir durum mu
hakemesi yapılması gerekir. Böyle bir durum muha
kemesi için de daha önce gelen, 'haber alma, istihba
rat çok mühimdir. Buradaki istihbarat 'kelimesini 
dar manasıyla, llügat anlamı ile kullanmıyorum. Dev
letin 'o işle vazifeli ayrı örgütleri vardır. Benim söy-
lemk istediğim, halikın gerçek özlemini, dileklerini, 
sıkıntılarını, istikbale yönelik beklentilerini tespit 
etmek, başka bir deyimle, halikın nabzını yoklamak
tan bahsediyorum. 

İBu husustaki endişelerim şuradan kaynaklanıyor. 
Hükümet, dün de sanıyorum kısaca değindiğim gibi, 
siyasi bir partimin içindem çıkmış bir iktidar, bir hü
kümet değildir. Binaenaleyh, vatan sathına yayılmış 
geniş bir teşkilatı ve o teşkilat tarafından derlenip 
merkeze gönderilen bir naibiz yoklama sistemine, bir 
halk, bir kamuoyu yoklama sistemine sahip değildir. 

Ayrıca, Hükümetin, basın ile ilişkilerinin kopuk 
olduğunu siöylemlştim. Sayım Başbakanın, sanıyorum 
üç ayda bir yaptıkları basım toplamtıları bu ilişkiyi 
kuracak 'nitelikte değildir. Dikkat buyurursanız, ba
sın, Hükümetin icraatına karşı suskundur. Bu sus
kunluk tasvip anlamına gelmemektedir. Bu suskun
luk, Mili Güvenlik Konseyince çıkarılmış olan 52 
sayılı Bildirinin yasaklayıcı hükümlerinden neşet et
mektedir. 

Ayrıca, gene dün kısaca değindiğim gibi, Hükü
met, bugüne kadar teknokrat ve bürokrat çelvre ile 
çalışmıştır. O çevre çok değerli elemanları ihtiva et
mesine rağmen, bulundukları vazifenin icabı, aldığı 
emri yerine getirmektedir; ama çok defa sakıncalı 
bulunan hükümiler üzerimde veya telkinler veya emir
ler üzerinde direnci bir noktaya kadar gitmekte, Hü
kümeti daha ilerisi için uyaramamaktadır. 

'Bu, endişelerimin birinci kaynağını teşkil eden 
hususlardır. 

Şimdi geliyorum ikinci ve önemli bir hususa. As
kerliğin temel bilimi olan stratejimin bazı kuralları 

i aynen siyaset alanında da geçerlidir. Strateji ilminin 
I ya da sanatının bugüne kadar ortaya koyduğu veri-
I lere göre üç türlü muharebe tarzı vardır. Asker olan 
I Sayın Başbakanımızın ve gene asker olan, içimizde 
I bulunan sayım üyelerin bu arz edeceğim hususları 
I benden çok daha iyi takdir buyuracaklarından emi-
I nim. 
I ,Bu üç muharebe tarzı; 1 - Taarruz, 2 - Savunma, 
I 3 - Eskiden «ricat» dediğimiz geri çekilmedir. Bun-
I ların içinde en güç olanı, «ricat» dediğimiz geri çe-
I küme muharebesidir. Çünkü, bu safhada komuta 
I heyetinin yapacağı bir hata, bir anda orduyu boz-
I guna uğratır, paniğe uğratır. İBumun, yakın tarihimiz-
I de iki ters misali vardır. Bozgun; Balkan Harbi b'oz-
I gunu. Kırklareli, Lüleburgaz hattında savaşan Ordü-
I muz, komuta heyetinin hatası yüzünden bozguna uğ-
I ramış, İstanbul'un dahi düşmek tehlikesi, ancak, Ça-
I talca'da yapılan savunma ile önlenebilmiştir. 

I Zafer; Dumlupınar - Eskişehir hattında yenilen 
I Ordumuz, Atatürk'ün, anında müdahalesi ve yenil-
I mez çelik iradesiyle, Sakarya'ya kadar bozguna uğ-
I ramadan çekilmiş ve orada, bildiğiniz gilbi savunma 
I muharebesinden sonra netice, zaferle Sonuçlanmış

tır. 
I Şimdi, bu söylediklerimin siyaset alanına 'tatbiki 
I ve bunun Türkiye modelime uygulanmasına geliyo-
I rum, yüksek müsaadelerimizle. 

I 1<2 Eylül 1980. 'Baskın tarzında sonuçlandırılan 
I bir taarruzun1 zaferle sonuçlanmasıdır. 'Bütün böliücü 
I mihraklar, bütün terör (odakları o anda taarruzla ve 
I baskınla sindirilmiştir. Netice henüz alınmamıştır; 
I o başka, ama ilk an, ilk taarruz başarıyla sonuçlan

mıştır. 
I Sonraki dönemde en yetkili ağızlar, art ardına 
I verdikleri demeçlerde, söyledikleri mutuklarda; 12 
I Eylül Harekâtının neden zorunlu olduğunu, neden 
I kaçınılmaz olduğunu, neden hangi amaçla yapıldı

ğımı sürekli olarak izah ettiklerime göre, 'o dönemi 
I de bir savunma stratejisi 'olarak kabul etmek, samı-
I yorulm hata olmaz. 
I- Nihayet üçüncü dönem, çekilme harekâtı başla-
I mıştır. Danışma Meclisinin, çalışmalarına başlaması, 

bu, üçüncü dönemin, geri çekime döneminin en ba
riz örneklerinden birisidir, ama Sayım Devlet Başka-
mımızın ağzımdan, seçim takvimi açıklandığına göre, 
bu geri çekilmemin, artık tarihleri de aşağı yukarı. 

I büsbütün tebellür 'etmiş bulunmaktadır. 
I İşte, benim endişem, bu dönemde komuta mev-
| klinde olduğunu kabul ettiğim Hükümetin, herhangi 
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bir hatadan uzak olarak, Türkiye'yi selamete çıkara
cak tedbirleri en salim bir şekilde alması idi. Bütün 
eleştirilerim bu noktaya yönelikti. * 

Bunu tekrar ifade etmek için söz almış ve huzu
runuzu- işgal etmiş 'bulunuyorum. 

En derin saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arar. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önergem var, 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, Tüzüğün 67 nci 

maddesi gereğince gönderdiğiniz bir tezkere ile tav
zih sadedinde siöz almak istiyorsunuz. Müsaade eder
seniz, ifadenizden, bir sataşma nedeniyle söz almak 
istediğiniz anlaşılıyor biraz evvel yaptığınız konuş
ma..-.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Oya koyun Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz; bir sataşma 
şeklinde söz almak istiyorsanız vaki müracaatınızla 
ilgili 'Olmamaktadır, talebiniz. 

ISELÇUK KANTARCIOĞLU — Sadece söz is
tiyorum; tavzih mahiyetinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tavzihe münhasır olmak kaydıyla 
» söz vermek mümkün, fakalt bunun bir başka istika

mete gitmemesini özellikle rica etmekteyim. Yalnız, 
tavzih neyin tavzihi olacaktır? Lütfeder misiniz? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Zatı âliniz takdir 
hakkınızı kullanmayacak mısınız? Takdir hakkınızı 
kullanmanız için yazı yazdım. 

BAŞKAN — Anladım efendim, tavzih hangi is
tikamette, neyin tavzihini istiyorsunuz? Onu bana lüt
fedin, size ona göre söz hakkı verip vermemeyi tak
dir edeceğim 

•SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Tetkik etme
den, bilmeden rakamlarla konuşmam»'ı sataşma ola
rak kabul ediyorum; o bakımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Onu ifade etmek istiyorum, bakın, 
67 nci -maddeye göre, sataşma hükmüne göre söz 
vermek başka, tavzih için söz vermek başka. 

Sayın Bakan, zannediyorum, tutanağı da getir
dim, bir noktanın1 tarafınızdan açıklığa kavuşturul-
masiında fayda var. O da şu: Arkadaşımızın görüş
mesine vaki, veyahut düşüncelerine vaki cevabınız
da zannediyorum bir anın bir heyecanı içinde, «Bi
raz daha bilgi sahibi olup tartıştıktan' sonra kürsü
ye çıkması» gibi bir tavsiyede bulundunuz. 

[SELÇUK KANTARCIOĞLU — Kürsüye yakı
şır şekilde konuşmak istiyorum. 

İBAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim?.. 
ZennedlJyorüim ifadeniz bir istişare ihJfliyacın-

dan doğuyor, bunu lütfen burada böyle tavzih eder
seniz memnun olacağız. 

ıSELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, tav
zih şeklinde olursa, sorum olacak 'kendilerine. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Danışma Meclisi Başkanı ve değerli üyeler, 

İzahlarımı tamamladıktan sonra özellikle kendi
sinden şu ricada bulunmuştum : «'Kendisinden şunu 
rica ediyorum özellikle; Malii'ye Bakanlığı (ile alakalı 
'bu şekildeki bir şeyi yaparken bizimle daha fazla bil
gi alışverişi; yani o konuda bir yanılgıya düşmeme
niz bakımından bilgi vermeye hazır olduğumuzu ve 
haltta bunu tartışalım, bir 'ihtilaf; yani bir 'bilgimin 
dışında ortada herhangi blir sureltlte ihtilaf varsa, gö
rüş farkı varsa, o takdirde kürsüye gelip konuşulma
sının daha faydalı olabileceği» manasında söyledim. 
Yoksa, kendisinin bu konuda Ibülgisizdir, şudur sek
iliyle değil. Çünkü, bütün geliş de onu gösteriyor. Bir 
konuda burada gelip Maliye Bakanlığı itham edilir 
tarzda söylenildiği bir esnada, 'bu konular hakkında 
biz kendisine her türlü bilgiyi verelim, hatta bunun 
hakkında tartışılsın, bunlara rağmen bir netice ala
madığı takdirde gayet Itaibİİ kendiısii kürsüye gellip 
her türlü şeyi söylemekte serbesttir. Bunu, bu 'şekil
deki münakaşaları da önleyeceği için Bakan olarak 
faydalı gördüm, açıkladım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

'Mesele aydınlığa kavuşmuştur. Müsaade ederse
niz Sayın Kantarcıoğlu... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, me
sele aydınlığa kavuşmuştur, çok teşekkür ederim; fa
kat ben bütün arkadaşlarıma şunu duyurmak işitiyo
rum; 10 bin lira asgari ücret şimdi 350 gösterge ile 
10 500 lira olmuştur, bu artış 500 liradır. Katsayı 
ile getirilen rakam 1500 liradan 2000 liraya çıkar
mıştır, 500 lira da oradan gelmiştir. Giriş derecesin
de 500 + 500 = 1000 liralık bir artış vardır devlet 
memuruna 15 nci derecenin 1 nci kademesinde. 10 000 
lirada 1000 liradır, bu % 11 yapar. Verelerden de % 2 
indiği zaman % 13,5'ten fazla olamaz. Burası yan
lıştır, bir. 
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İkincisi; bu genel müdür arkadaşlar hariç, mua
vinlerinin de aldığını (Ş/imdi içinde bulunan üç ar
kadaşımız var) Maliye Bakanlığından akşam aldığım 
telefonlarla öğrendim, isim dahi verebilirim. 

Arz ederim. 

(BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu; mevzu üzerin
de müteakip bütçelerde esasen durmak mümkündür. 

Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlamm; Tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. 

(Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. (Kabul edenler... Kabul etmeyenler..., İttifakla 
kabul edilmiştir, 

1 nci maddey1! okutuyorum. 

6. — Başkanın 1982 Mali Yılı Bütçesinin hazır
lanması dolayısıyla Hükümete ve Bütçe - Pl*an Ko
misyonuna teşekkür ve başarı dileyen demeci. 

iBAŞKAN — Bu vesileyle şu hususu ifade etmek 
gereğim* duymaktayım : 1982 Mali Yılı Bütçesi, dün
yanın ve ülkemizin birçok problemle karşı karşıya 
bulunduğu bir döneme, rastlamaktadır. Bu problem
lerin Kurucu Meclisin1 ve Cumhuriyet Hükümetinin 
çabalarıyla Devlet ve Milletin el ele vermesi sure
tiyle kısa zamanda halledilebileceği kanaatini taşıyo
rum., Müsaade ederseniz, Danışma Meclisimizin bu 
çalışmalara bütün samimiyeti, iyi niyetli ve aynı za
manda hizmet aşkıyla katılmaktan mutluluk duydu
ğunu ve duyacağını ifade etmek istiyorum. Danışma 

....>... 

1982 MALİ YILI (BÜTÇE KANONU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 

Geneli Hükümler 

jÖİRİNCİ BÖLÜM 

IGider, Gelir ve Denge 
GİDER BÜTÇESİ : 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin 

harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 772 118 009 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bilindiği gibi, Bütçe Kanunu tasarısının 1 nci-

maddes'i Gider Bütçesidir, Bu maddenin detayını ba
kanlıklar ve müstakil daireler bütçeleri teşkil edecek-
'tir ve onu yarından itibaren görüşmeye devam ede
ceğiz, 

Meclisinin bu mutluluğu, şüphe yok ki, yıllardan be
ri kurulmasını arzu ettiğimiz teşri ve İcra kuvvetleri 
arasındaki yakın koordinasyonun Ve aynı zamanda 
çok kuvvetli bir diyalogun tesiriyle çok daha artacak
tır. 

IBu düşünce içinde Değerli Hükümete başarı di
leklerimi ve aynı zamanda değerli Komisyonumuza 
ve Hükümetimize teşekkürlerimi ifade etmek işitiyo
rum. 

Çalışma programımız bu suretle gündemde tespit 
©dilen şekil ve şart içinde sona ermiştir., 

16 Ocak Cumartesiı günü saat 101.00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.25 

<.... 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

»0<i 
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GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

15 Ocak 1982 Cuma 

Soalt : 10.00 

il. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — 1982 Maili Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütlçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayı-
S l : 4) (Dağıtma tarihi: 11 . 1 . 1982) 




