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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim ıbeş otuımm yapan Genel Kurulda : 
M. Ali öztüdk Tekel, Los Angeles Başkonsolosu-

(muz Kemal Arıkıan'ım hunharca katli hakkında gün-
diem dışı söz aldlı̂  

Uluslararası çalışma 'konferanslarımda kabul edi
len sözleşme ve tavsiye kararlarıma dair Başbakanlık 
tezkeresi Genel Kurulun 'bilgisine sunuldu. 

1982 Maffi Yılı Bütçe (Kanunu Tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; 

Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ıbültçdleri ve 1982 Mali Yılı Büt

çe Kanunu Tasarısının 1 - 38 nci rnladdeleri kabul 
edildi. 

Hudut ve SahlMer Sağlık Genel Müdürlüğü 1982 
Mal Yılı Bültçe Kanunu Tasarısının bölüm ve mad
deleri onaylandı, tümü açılk oya «umuldu, oyların ay
rımı sonucunda kalbul ediHıdiği ıbildıidldi. 

30 Ocak 1982 Cuirnıaritesi günlü saat 10.00'da top-
laınımıalk üzere BMeşiımie saat 23.05te' son verildi, 

M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanlvelk'ili 
Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 
Evliya PARLAK 

Kâtip Üye 
İmren AYKUT 

Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00ı 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

(BAŞKAN — Danışıma Meclislinin sayın üyeleri, 
49 ıncu Rirtleşilm'i laçıyorum1. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Hâ — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun Tasarı
sının Danışma Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü maddesi 
uyarınca geri gönderilmesine dair Başbakanlık tez
keresi. (3/101) 

BAŞKAN — Bir sunuş var, olkuituyarum. 
Danışma Meclisi Başkanlığıma 

İlgi : 22.10.198li tarilh ve 6514 sayılı yazumız. 
IlglMe kayıtlı yazımızla Milli Güvenlik Konseyi 

İBaşkanılığına sunulan ve Başkanlığınıza devredildiği 

anlaşılan, Sosyal Hizmötkir Kurumu Kanunu Tasarı
sının yeniden inoelllenimdk üzere, Danışma Meclisi İç
tüzüğünün 73 ncü mıaddesi uyarınca geri gönderilme
sini arz edersim^ 

Büfemi ULUSU 
Başbakan 

(BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur.; 
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m. — GöRüşt 
1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sa
yısı : 4) (1) 

'BAŞKAN — Bilünldiği gM, 1982 Maili Yılı Büt
çesi üzerimde görüşmelere (başlamış ve Tasarının 39 
ncu maddesine kadar kalbul touyurulmuştu. 

39 ncu maddeyi oikutoyoruımj. 
IDeğed'i üyeler, maddeleriln uzun olması nedeniyle 

Divan Üyesi arkadaşımız 'yerlinde dturara'k okuya-
calkltır.: 

Sanatçılara Mışlklin Yan Öidemlefller : 

MADDE 39. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişlik ek geçici Ii2 ve 13 ncüı maddelerin-
ıde sayılan personel 'ile hu maddeler kapsamına giren 
(kurumların sanatkâr yönötüriileri, sanatkâr genel mü
dürleri, sanatkâr mıü'dMeri ve sanatıkâr öğretmenle
rine 1327 sayıh Kanunun 71 nci maıddesı ile getirilen 
değişik ek maddeye göre verilecek yan Ödemelerin 
tutarı Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra 
Kiltür «ve Turîızm Bakanlığının önerisi üzerine diğer 
flcaımu personel yan ödeme kararnamesi i e birlikte 
Balkanlar Kurulunca saptanır. 

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kalbul edenler.,; Kalbul' etmeyenler... Madde 
kalbul edilmiştir,, 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği : 
MADDE 40ı. — A) '1765 sayılı Üniversite Perso

nel Kanununun değişik 15 nci maddesine göre, ku
ruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya 
diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardım
cılarına, öğretim yerinde sürekli ikamet koşulu ile 
aşağıda gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve ge
lişme güçlüğü ödeneği verilir,; 

1. Derece1 ,2. Derece 3. Derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 
1 , I 

Profesör 20 000 10 000 6 000 
Doçent 15 000 7 500 5 000 
Doktora yapmış öğretim 
üye ve Yara*. 12 500 6000 4000 
Doktora yapmamış 
öğretim üye ve Yard. 7 500 4 000 3 000 

(1) 4 S. Sayılı basmayazı 14.1.1982 tarihli 33 ncü 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

İLEN İŞLER 

Üniversite ve akademilerin ve bunlara bağlı fa
külte ve yüksekokulların hangi dereceye gireceği, Yük
seköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakan
lığınca saptanır. 

•Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile 
ek ve değişikliklerinde 'belirtilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş yasalarında kuruluş ve gelişme güçlüğü 
veya malhrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üniver
site ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi ödemeler 
yerine bu maddede yer alan kuruluş ve gelişme güçlü
ğü ödeneği verilir. 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında var 
olanlara ek olarak yeni hir öğretim kuruluşunun açıl
ması halinde verilmez. 

B) (Hizmet ödeneği : 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 19911 
sayılı Yasayla değişik 15 nci maddesine göre, öğretim 
üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler 
üzerinden hizmet ödeneği verilir. 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
(TL.) (TL.) ı(TL.) 

Profesör 4 500 2 700 2 ICO 
Doçent 3 300 2 100 1 500 
Diğer öğretim üye 
ve Yard. 2 100 1 500 1 200 

Hizmet ödeneği, 4.5.1977 tarih ve 15927 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile ek ve de
ğişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
bnl edenler... Kalbul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Ek Ders Ücretleri : 

MADDE 41. — A) 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun, değişik 176 nci maddesi (söz konusu 
Yasanın 89 ncu maddesindeki esaslarla ilgili kurum
lar itibariyle, Bakanlar Kurulunca satpanmış olması 
şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul 
ve kurslarda ek ders olkutan öğretmen, öğretim üye
leri ve diğer personele saat hasına verilecek ek ders 
ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 
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Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

1. Yükseköğretim : 
a) Yüksek dereceli okul ve 

kurumlarda ücretli ders okutanlardan; 
— Profesörler 
— (Doçentler 
— Öğretmenler ve diğerleri 
b) Yüksekokullarda ders görevi 

verilen öğretmenler dışındaki memur
lardan; 

IKadro derecesi 1 olanlara pro
fesörler; 

'Kadro derecesi 2 olanlara doçent
ler ve Ikadro derecesi dalha aşağı olan
lara, öğretmenler ve diğerleri gibi ek 
ders ücreti ödenir. 

2. Ortaöğretim; 
Orta dereceli genel, mesleki ve 

teknik okul öğretmenlerine ve bu 
okullarda ücretli ders oikutanlara, 
Milli Güvenlik dersi verenlere (Ta
rım Bakanlığına bağlı okullar dalhil) 

3. İlköğretim 
İlköğretim kurumlarında (Ana

okulları ve anasınıfları ile kız teknik 
öğretim okullarına 'bağlı anaolkuüarı 
dalhil), rehberlik ve araştırma mer-̂  
bezlerinde, ilköğretim müdürlükle
rinde, yetiştirme yurtlarında görevli 
öğretmen ve yöneticilere 

4. Yaygın Eğitim 
Her türdeki yaygın eğitim (Halk 

eğitimi, çırak eğitimi) de görevlen
dirilenlere 

15. Kurumların elemanlarının ye
tiştirilmesi ile ilgili mesleki okul, 
kurs, seminer ve hizmet içi eğitimler
de görevlendirilen; 

a) öğretmen ve öğretmen niteli* 
ği taşıyanlar 'ile, kurum içinden veya 
kurum dışından sağlanan uzman ve 
teknik personele 

to) il /a'da sayılan personele 1 nci 
bentte belirlenen miktarda ek ders* 
ücreti verilir. 

360 
300 
240 

420 
360 
3C0 

150 180 

Ders ISaat Ücreti 
Gündüz Gece 

1201 150 

150 180 

(210 240 

6* Milli Eğitim İBaikanlığı Mer
kez ve Taşra örgütünde inceleme, 
araştırma, planlama, programlama, 
yönetim, eğitim görevi yapanlara 

7< DeVlet Konservatuvarında : 
a) Meslek dersi okutan; 
>— Devlet sanatçısı ve profesör

lere 

1120 

310 360 
— Devlet Konservatuvarı. sanat* 

kârı, sanatçı öğretmen, sanatçı, uza
man ve doçentlere 275 300 

— Öğretici ((Öğretmen) ve dok
toralı asistanlara 200 240 

o) Kültür dersi okutan öğretmenlere Milli Eği
tim Bakanlığı okulları için saptanan ölçülere ve mik
tarlara göre ücret ödenir. 

•B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
IKanununun 150 ve 13123 sayılı Kanunla eklenen ek 
4 ncü maddesi gereğince; (fiilen ek ders görevi verilen
lere ders saati 'başına ödenecek ek ders ücreti aşağı
daki esaslara göre saptanır. 

1, Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, Denizcilik 
Yüksekokulu, 'NİBIC 'istihbarat Okulu ve benzerleri ile 
'harp okullarında ders görevi verilenlere taşıdıkları 
unvan ve niteliklere göre, Üniversite Personel Yasası
nın değişik 14 ncü maddesi gereğince belirlenen m'ik-
tar üzerinden, ı(Öğretmen olarak görevlendirilenlere 
öğretim görevlisi gibi) ücret ödenir, 

2. Orta dereceli askeri okullarda; '(Askeri liseler, 
astsubay hazırlama okulları gibi) ve kurslarda ders gö
revi verilenlere, bu maddenin ı(A) bölümünün 2 nci 
sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti verilir.. 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
1991 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesine göre 
ödenecek ders ücretler'inde aşağıdaki esaslar uygula
nır. 

ıl< Öğretim üye yardımcıları ile üniversite ve yük
sekokullarda ders görevi verilen diğer personele sınav 
dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav dönemin
de imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapı
lan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret öde
nir, 
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2. öğretim kurumunun bulunduğu yere ikamet
gâhları veya sürekli görev yerlerinden herhangi biri, 
il dışında olmak koşulu ile 300 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 
301 (Km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve 
yardımcılarına ise (% 1100 zamlı ders ücreti ödenir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına 'dayalı 
İkili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretim için, 
öğretim üye ve yardımcılarına haftada 12 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir* 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, üniversite ve aka
demi senato kararına dayanılarak verilir. Başka üni
versite, akademi ve yüksekokullarda görev alma ha
linde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı oldukları 
yükseköğretim kurumlarından (Senato kararına daya
nılarak) izin almaları zorunludur. 

5. 1765 sayılı Yasanın U991 sayılı Yasa ile değişlik 
14 ncü maddesinde yer alan ek ders ücretine ilişkin 
hükümler; üniversite, akademi, gençlik ve spor akade
mileri ve 2237 sayılı Yasa ile üniversite ve akademi
lere bağlanan yüksekokullara, öğretim kurumları 'dı
şından gelen öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve asis
tanlar ile Gençlik ve Sppr Akademisinde görevli öğ
retim elemanları için de aynen uygulanır. 

'BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. (Kabul etmeyenler.. Madde Kabul edilmiş
tir., 

Konferans Ücreti : 
MADDE 42. — A) (657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 1'76 ncı maddesine göre üniversite veya 
fakülte yönetim kurullarınca belirlenen öğretim prog
ramı dışırida konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyeleri ile 1 nci derece 
Devlet memurlarına 1(250) 

b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere '(200) 
lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlatrda 
her'bir konferans için konferans ücreti ödenir. Hizmet 
içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademi
leri Kanununun 11 noi maddesi uyarınca harp akade
milerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okullarda • 
l(Harp okulları, sınıf okulları, Denizcilik Yüksekoku
lu, özel ihtisas okulları, İstihbarat Okulu, *NİBC Oku
lu.. gibi) konferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı general, amiral ve subay ile 
üniversite öğretim üyelerine, <(250) 

!b) Türk ve yabancı sivil memurlara 1(200) , 
lira herb'ir konferans için, konferans ücreti ödenir. 

. 30 . 1 . 1982 O : 1 

IBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler., Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Üçüncü Kısım 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına Mşkiin Hükümler 

Birinci Bölüm 
Hazine İşlemleri! 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri : 
MADDE 43. — Genel Bültçe ödemelerini zama

nında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsim
lik dalgalartnıaıl'ardan bu ödemelerin olumsuz yönde 
etkilenmesini önlemek amaçlan ile mali yıl içinde 
gerçek ve tüzelkişilere en çok bir yıl vadeli Hazine 
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın al
maya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, satış 
koşullarını ve tutarlarını saptamaya, 1211 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesi esaslarına göre TC Merkez 
Bankasından kısa vadeli avans almaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla 
ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler 
her türlü vergi ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kahul edil
miştir. 

İç Borçlanma Tahvilleri : 
MADDE 44. — Üçüncü maddede saptanan tuta

ra iç borçlanma akdine Maliye Bakanı yetkilidir. Çı
karılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme 
süresi basım ve satış yöntemleri ve diğer koşulları 
Maliye Bakanlığınca saptanır. Bu tahvillerin basım 
giderleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek ko
misyon ve banka muameleleri vergileri ile satışa ka
tılan bankaların satış işlemleri dolayısı ile yapacak
ları her türlü gider, vergi resim ve harçların Hazîne
ce bankalara geri Ödenmesinde ve tahvillerin bası
mında uygulanacak şekil ve esaslar Maliye Bakan
lığı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasın
da 1050 ve 2490 sayılı Kanunlar hükümleri uygulan
maksızın bağıtlanacak malî servis anlaşması ile sap
tanır. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri 
ile yukarıda sözü geçen mali servis anlaşmasında 
yer alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer 
konsolide Devlet borçları ile illgili gider ve işlemler 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile 
1981 ve daha önceki yıllarda ihraç olunan Devlet 
TahVili ve Hazine bonoları ve diğer Konsolide Dev
let Borçlarıyla illgili işlemlerde de geçerlidir. 

B ; 49 
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Devlet iç borçlanma tahvilleri kamu kurumlarının 
yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
Hazinece satılacak Mili Emlak bedellerinin ödenme
sinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet Tahvil
leri aşağıdaki türlerde olabilir. 

A) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulu
nan 20 yıl vadeli ve her an paraya çevrilebilir, Dev
let iç Borçlanma TalhlviMeıinin taşıdığı koşullar ile 
tahvil çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak faiz 
oranı, Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulu- , 
nan bu tür Devlet İç Borçlanma Tahvillerine de uy
gulanır. 

B) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulu
nan Devlet îç Borçlanma Tahvillerinden nitelikleri 
farklı, birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet 
iç Borçlanma Tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere 
uygulanacak faiz ve diğer koşullar bu maddenin (A) 
fıkrasına göre çıkarılacak Devlet iç Borçlanma Tah
villerine uygulanmaz. 

Özel kanunlar gereğince Devlet Tahvilleri almak 
zorunda bulunan banka, anonim ve l'imited şirketler 
ile kuruluşların hangi tür Devlet iç Borçlanma Tah
villeri alacakları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu madde gereğince yapılacak borçlanmalar, is
teyenler adına, Devlet Tahvillerinin taşıdığı koşullar
la, bankalarda hesap açtırmak suretiyle de yapılabi
lir. Bu yöntemle borçlanmanın biçim ve koşullan 
Maliye Bakanlığınca saptanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

Program ve Proje Kredilisi ile Dişi Borçlanma: 

MADDE 45. — A) Yabancı ülkeler, uluslararası 
kurumlar veya yabancı banka ye kurumlarla yapıl
mış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak 
yardımlar ile program ve proje kredisi ve hibe ola
rak mali yıl içinde elde edilecek olanakların Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini 
bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan gerektiğinde 
'ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine Öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara alit bütçelere ödenek kaydolunan 
tutarlardan yılı içinde harcanamayan ödenek artık
ları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre d'evrölünur. 

19811 ve daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağ
lanmış bulunan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme 
ve hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara 
göre işlem yapılabilir. 

B) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine gö
re; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafın
dan harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanma
sı kararlaştırılmış tutarları ve söz konusu anlaşmalar 
hükümlerinim uygulanması dolayısıyla harcanması 
gerekecek parayı, yabancı ülke, kuruluş ve uluslararası 
kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak bağış yar
dımlarıyla program kredilerinin sağladığı veya sağ
layacağı Türk Lirası karşılıklarından ayırarak belirli 
hesaplara yatırmak veya saptanan amaçlar için kul
lanılmak üzere bütçeye gelür ve ödenek kaydetmeye 
ve bunları harcamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Türk parası karşılıklarından serbest bırakıl
mış olup da Hazine işlemi olarak Devlet borçlarına 
karşılık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve 
g'ider kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

D) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çek
me haklarının yarattığı Türk Lirası karşılıklarını, ge
rektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak 
geri ödemelerin gerektirdiği tutarları Matye Bakan
lığı bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Mal'iye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kaibul et
meyenler... Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — YaJbancı ülkeler, uluslararası ku
rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan borçlan
ma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyü artırmak amacıyla ve anlaş
malar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör ku
rumlarına ikraz veya devretmeye ve bu kredilerden 
yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için 
hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye Maliye 
Balkanı yetkilidir. 1981 ve daha önceki yıllarda yapı
lan işlemler için de bu esaslar geçerlidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca ka
mu kurumlarına (Özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayelerinin % 5ü*sînden fazlası 
kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına ve
rilecek kredileri, anlaşmalarındaki koşullarıyla garan
ti etmeye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca ya
bancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini 
garanti etmeye, özel sektör kurumlarına verilecek 
kredilere Türk parası kıymetini koruma mevzuatına 
göre transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı yetki
ndir. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Kaibul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 47. — Yıllık programlarla saptaman dış 
finansman ihtiyaçlarının kapılanması amacıyla 244 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerim yapılabilir
lik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarım karşıla
mak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak 
koşullarla 10 000 000 dolara kadar olan borçlanma
ların yapılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu gi'bfi anlaşmalar, savunma borçlanmalarına 
ilişkin kredi anlaşmaları ve Bütçe Kanunları hüküm
lerine dayanılarak yapılmış olup Bakanlar Kurulun
ca uygun görülen diğer krddi anlaşmaları Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 
31.5,1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5,1928 ta
rih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

1981 yılında ve daha önceki bütçe yıllarında ba
ğıtlanmış benzeri aklaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Selektif Kredi Fonundan Ödemeler : 
MADDE 48. — Kredilerin maliyetlerinim ucuzla

tılması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve 
banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine 
yöneltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
kararlar ve bu kararların ek ve değişikliklerine daya
nılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı 
ödemesi yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul- et
meyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

Çeşitli Saymanliıklardaki Değerlerin Hazineye Ge
çişi : 

MADDE 49. — Maliye Bakanı, bütün sayman
lıkların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında 
kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak 
üzere her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydet
tirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla | 
gerekli önlemleri almaya yetkiUi'dir. 

1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun ta
nımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda 
olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kalbul edilmiştir. 

Geri Verilecek Paralar : 

MADDE 50. — 27 . 6 , 1963 tarih ve 261 sayılı 
Yasa uyarınca, Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) 
programının (05)' altprogramının, (527) faaliyetlerine 

konulan geri verilecek paraların ödeme biçim ve 
yöntemleri Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonun
da, fazla ödendiği saptanan tutarlar 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre geri alınır. 

(BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Ayrıntılı Harcama Planları : 

(BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kalbul et
meyenler... Madde kalbul edütoı'iştir̂  

'Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin Hükümler : 
MADDE 53. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 

yönetim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1981 net kârlarıyla eslk'i yıllar kârlar ve olağan
üstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mah-

MADDE 51. — 198(2 mali yılında, Genel Bütçe
ye daihil dairelerle katma bütçelli idareler, belediye
ler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ilte benzeri kuruluşlar ve 48 nci 
maddede tanımlanan fonlara tasarruf eden kuruluş
lar, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve 
sürelerde; 

a) Gelir tahminlerin!!, 
b) Gideıf tahminlerini, 
c) Maili tabloları, 
d) Birbirleriyle borç alacak durumlarını, ilgili 

mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye Bakanı madde kapsamına giren idare, 

kuruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü mali iş
lemleri ile iligiDi bilgi, belge ve hesap durumlarını al
maya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma 
ve borç ödeme olanakları üzerinde inceleme yaptır
maya, programlarına uygun harcama yapmayan, 
bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen ida
re, kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödenekle
rini kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya; büt
çe ödendkieri ile diğer olanakları en etkin şekliikte kul
lanmak üzene gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kalbul et
meyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

MADDE 52. — 6 . 12 , 1960 tarihli ve 154 sa
yılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca 
tahkime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3 .10.. 1963 
tarih ve 347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 
5 yıllık dönem sonunda başlaması kabul edilen borç
lardan TC Merkez Bankasına yapılacak olan ödeme
lerin faiz ve anapara taksitleri için 19812 mali yılında 
ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 
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sup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarlar, büt
çeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları 
çerçevesinde veya genel kurul kararlan gereğince ser
mayesine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek 
üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kaibul et
meyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

MADDE 54. — Tekel Genel Müdürlüğünün : 
a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenme

miş Hazline paylarını, 
b) Milli Korunma Kanununa göre yaprak ve 

tütün ekici piyasalarında destekleme alımlarında kul
lanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen 
sermayeden ve bundan elde edilen kârlar 79 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü maddesinin (C) fıkrasına göre 
Hazineye ödenmesi gereken tutarları, 

c) 2 . 1 . 1961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre 
çıkarılan kararnameler gereğince Tekel Genel Mü
dürlüğüne Verilen yaprak tütün ekici piyasalarında 
destekleme alımı yapma görevi sonunda tahakkuk 
eden kârları, 

d) 9 . 3 . 1972 tarih ve 1571 sayılı Kanun ge
reğince 1973 ve daha evvelki yıllarda tahakkuk et
miş olup da TC Merkez Bankasındaki fona yatırıl
mayan tutarları, 

e) 1981 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan 
Vergi borçları ile bu borçlarla ilgili gecikme zammı 
ve faizleri, 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayı
sıyla tahakkuk etmiş alacaklarına ve Tekel Genel1 

Müdürlüğü döner sermayesine mahsup etmek için 
gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin ger-' 
çekleşmesi amacıyla yeterli tutarları bütçeye; .mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, Ödenek ve gü
der kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul! edilmiştir. 

MADDE 55. — Kamu ortaklıklarının ve iştirak
lerinim yeniden düzenlenmesi önlemlerini gerçekleştir
mek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve fi
nansman programlarının gereklerini yerine getirmek 
amacıyla, 

a) Hazineye her türlü sermaye artırımlarına ka-
tılinmasına ve her türlü sermaye paylarının satmalın-
masına, 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer Kamu îktisadi Teşebbüsleri
me' ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar 
tarafından da devraldırmaya, 

c)' Kamu îktisadi Teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen tutarları yıllık yatırım ve finansman program
larına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş serma
yelerine mahsup ötmeye veya vadelerini uzatmaya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
tutarların, niteliğine göre bütçeye gelir veya Ödenek 
ve gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidlir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Devlet Yatırım Bankası Kanu
nunun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu îktisadi 
Teşebbüslerinin, yıllık yatırım ve finansman prog
ramında öngörülen yatırımlarının finansmanı için 
Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve işletme kredi
lerinden yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel Otomatik Ödenekler : 
MADDE 57. — Genel Bütçeye dahil daireler, 

katma bütçeli idareler, îktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve diğer Kamu îktisadi Teşebbüslerinin ve belediye
lerin geçmiş yıllarda ve 1982 mali yılında, birbirleri
ne, Hazineye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik 
İdare ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatı
rım Bankasına ve TC Merkez Bankasına her çeşit 
işlemlerden doğan tüm borç ve alacakları ile dış 
borçlarını nakden veya hesahen tahsil veya tediye et
meye ve ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç 
ve alacaklarının ödeme biçim Ve zamanını saptama
ya, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu 
işlemler sonuçlarını gereğine göre bütçeye gelir ve 
mevcut ya da yeniden açılacak tertiplere, yeterince 
ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kürüm' 
ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını 
istendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yüküm
lüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
ibul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 58. — a) 6 < 12 , 1960 tarihli ve 154 
sayılı, 12 . 6 < 1963 tarihli ve 250 sayılı, 26.7.1965 
tarihli ve 691 saydı, 22 < 5 ,1975 tarihli ve 1902 
sayılı tahkimi kanunları ile 5 . 9 , 1963 tarihli ve 
325 sayıllı Kanunun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Banka
sı Kanununun 27 nci maddesi gereğince Doğan Hazine 
borç ve alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin 
yapılabilmesi içim veya yıllık yatırım ve finansman 
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programının, gereği -olarak ya da küçük meblağların 
hesaplardan tasfiyesi amacıyla kısmen veya tamamen 
erken taltosll ve ödemeye, 

(Maliye Bakanı yetkilidir, 
b) (a) Merasında belirtilen tahkim kanunları 

' dolayısıyla Hazinenin (kamu kuruluşlarınla olan borç
ları Devlet liç borçlanma tahvilleri verilmek suretiy-

• le tasfiye olunur, bunlar için de geçmiş yıllar vade
lerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gere
ğince yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, 
ödenek ve gider kaydının yapılmasında bu kanunun 
'(58) nci maddesi hükümleri uygulanır., 

c) i(a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
(faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıl
lar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu ka
nunların uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu 
olan kurumlardan da faiz aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Türkiye Cumhuriyeti Karayol
ları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış 
borçları ve Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) «Borç 
ödemeleri» programının (02) «Dış Devlet Borçları» 
altprogramının ilgili faaliyet ve harcama kalamine 
konulan ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 
katma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine yapılacak «-İktisadi Transferler ve 
Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

ıBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 61. — Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(920-01-3-121 Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatırım, 
ve finansman programı gereğince 440/l24'e göre öde-
mecek görev zararları) faaliyetindeki ödenekten ön
ceki yıllarda ve yılı içinde ortaya çıkıan görev za
rarlarını, genel yatırım ve finansman programında 
saptanan miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili Ka
mu İktisadi Teşebbüslerine ödemeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

IBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 62. — Hükümet tarafından destekleme 
alımları ile (görevlendirilecek katma bütçeli idare
lerle Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bu görevleri 
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medeniyle (gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarı
lacak bonolara Hazine kefaleti vermeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

/BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 63. — Türkiye Elektrik Kurumu, Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Sosyal Sigortalar 
Kurumuna olan ve 1.7.(1981 tarihinden sonra doğmuş 
borçlarını vadesinde ödemeyen belediyelerin, bu borç
larını ödemelerini sağlamak üzere, 2.2.1981 tarih ve 
2380 sayılı Kanun gereğince, genel bütçe vergi ge
lirleri tahsilatından ayrılarak İller Bankasında topla
man ve kendilerine hisse olarak ödenecek payların % 
80'inıi kısmen veya tamamen anılan alacaklı kuru
luşlara ödetmeye Maliye Balkanı yetkilidir. Ancak, 
1.7.1981 tarihinden önceki > dönemlere ait 'borçlar 
için, devredilecek tutar, belediye adına ödenmesi 
gereken tutarın yüzde 25'ini geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — 1979, 1980, 1981 ve 19'82 yılla
rında yabancı devletlerden sağlanan krediler ile 
1978, 1979 ve 1980 yılları için OECD ülkeleri ile 
'imzalanan dış borç erteleme anlaşmaları kapsamına 
giren garantili ticari (kredilerin Türk lirası karşılık
larından; 

(L 1978, 1979, 1980 yıllarında Hazine hesabına 
alınarak yılı bütçelerine gelir (çeşM gelir - istikraz
lar hâsılatı) kaydedilmiş meblalları, bu bütçelerin 
gelir tertiplerinden çıkararak adi emanetler hesabı
na almak üzere; Devlet Borçları Saymanlığının da
ha önoe lilgili mercilere verilm'iş bulunan Kamanı 
idare hesapları üzerinde gerekli düzeltmeleri yap-; 
imaya, 

12. Yukarıda sayılan borçların anapara ve faiz
lerinin ödenmesi sırasında, bunların Türk lirası kar-
şılıMarını cari yıl 'bütçesinin ilgili tertiplerine gelir, 
ödenek ve gider kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Kısım 
Çeşitli Hükümler 

Remo t 
ıMADDE 65. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teş

kilatlanması, silah, araç ve gereçlerinim yenileştiril
mesi amacıyla, Milli Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkındaki 1904 ve 2020 sayılı kanunlarla değişik 
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1601 sayılı Kanunun yürürtUük süresi uzatılmış ve 
ilgili bütçede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar 
'ödenek bakiyelerimi devretmeye Maliye (Bakanı 
yetkili kıılınmuıştır. 

IBIASKİAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yapım - Onarım Iş-
lleri : 

MADDE 66. — 10J6J1933 tarih ve 2287 sayılı 
Kanunun 16 mcı mıaddesinde öngörülen tarih ve 
bedii değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her /tür
lü yönetim ve idame hizmetleri ile müze ve kütüp
haneleri de içine alacak «Kültür Merkezleri» mini 
proje ye inşaatları aynı Kanumuun tarihi anıtların 
(korunmasına ve onarılmasına ilişkin hizmetlerle ilgili 
hükümlerine dayanılarak Kültür ve Turizm Bakan
lığınca yürütülür. 

(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul «denler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy (Iştleri ve Kooperatifler Bakanlığınım Yapım 
İşleri : 

MADDE 67. — Köy işleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar; 

a) iîçmesuları yapımında, 6200 sayılı Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Kanununun yapım, bakım, satın alma, harcama ve 
diğer işlemleri ile ilgili büklümlerinin, 

b) IKöy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayol
ları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun '14 ve 17 nci maddeleri ve aynı Ka
nunun yapım, balkım, satın alma, harcama ve diğer 
işlemleri ile ilgili yetki ve yükümlerinin, 

iUygulıanmasıma Köy Itşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığınca devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Lojmanları : 

MADDE 68. — Milli Savunma (Bakanlığına ayrıl
mış lojmanların bakım, onarım, idame ve (korun
malarına ilişkin 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Ka
nun, Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyumuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dernek ve IBenızeri Kuruluşlara Yapılacak Yar
dımlar : 
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MADDE 69. — Genel ve katma bütçeli kuruluş
lar, bütçelerindeki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, 
sandık, va'kıf ve benzeri teşekküllere yapılacak öde
meler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacak
ları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden ala
cakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve 
faaliyetlerini gösteren plan ve iş programlarını iste
mek, bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, 
plan ile iş programlarınım gerçekleştirilme durum
larını izlemekle zorunludurlar. Yapılacak yardım
lar yukarıdaki incelemelere bağlı olarak gerektiğinde 
taksitler halimde ödenebilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda 
amacına uygum olarak yapılıp yapılmadığını incele
meye, yapılacak yardımlarım yönlendirilmesine iliş
kin yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

IBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kişi Borçları : 

MADDE 70. — A) Saymanlık hesaplarında 
kayıtlı olup, zaman aşımına uğrayan veya zorunlu 
nedenlerle tahsil olanağı bulunmayan kişi borçla
rından, 1050 sayılı Yasanın 133 mcü maddesi uya
rınca Mali Müşavere Encümeni tarafından silinme-
si gerektiğine karar verilenlerin kayıttan düşme iş
lemlerini yapmaya; 

B) Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıkiıan adına ödenek ve bütçeye özel gelir kay-
dedillmıiş ve hizmet görüldüğü halde belge sağlana-
ımadığıından mahsup edilmemesi medeniyle bütçe
den mahsup edilecek ödemeler hesabından eşhas 
borçları hesabına nakledilmiş, Hazine iç Ödeme
ler Saymanlığı hesaplarında kayıtlı toplam 1.459.944 
liranın silinmesine ve karşılığı özel gelirin çeşitli ge
lirlere aktarılmasına, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu suretle kayıtlardan 'düşülmüş olan Hazine 

alacaklarından tutarı 10 000 lirayı aşanlar Yasama 
Organının onayıma sunulur. 

IBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Hesaplarında Kuruşlu işlemler : 

MADDE 71. — Devletin mahkemelerce hükme 
bağlanan _ para cezaları da dahil olmak üzere, her 
türlü gelir ve giderlerindim tarh, tahakkuk, tahsil ve 
tediyesi ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve 
Devlet kayıtlarında, yasalarında ve diğer mevzua
tında saptanmış tutar ve oranlar değişmemek koşulu 
ile lira kesirleri dikkate alınmaz. 
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Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün 
dışındadır. 

Bu (konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları 
gidermeye ve gerekli önlemleri almaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

IBAŞKAN — Maddeyi 'oyunuza isunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul dfcmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahsup 'Süresi : 
MADDE 72. — Muhasebe! Umumiye Kanu

nunun 108 inci maddesinde saptanan mahsup süreleri 
mali yılın 3 racü ayı sonunda biter. 

'BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Katma Bütçeli İdareler : 
MADDE 73. — Bu Kanun hükümleri, kendi büt

çe kanunlarında yer alan özel hükümler saklı kal
mak koşuluyla, Katma Bütçe İdareler hakkında da 
uygulanır. 

IBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi Bağışıklığı : 
MADDE — 74. — '1982 mali yılı içinde, Milli 

Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Milli İstihbarat Teşkilatı gerdksinimi için Güm-
fflük Giriş Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyo
nunda yer alan hampatrol ile (27.10) tarife pozis
yonunda yer alan akaryakıt ve madeni yağların, 
.(38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol is
tihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ile 
(34.02.38.19) yalnız malkine yağı istihsalinde kul
lanılan katkı maddeleri (additifler) duş alımı ve bun
ların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, Gümrük 
Vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan Damga Res
mi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dahilde alınan İstihsal 
Vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel 
idare ve 'belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, 
zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

((27.10) Gümrük tarife pozisyonuna giren akar
yakıt ve madeni yağlar Milli Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komuitanlığı ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı gereksinimleri için adı geçen kuruluşlara 
veya omların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ik
malini yapan müesseselere 1 nioi fıkradaki istisna 
esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
gereksinimleri için vergi bağışıklığı uygulanarak it
hal olunan hampetrolden elde edilen ürünlerin bun
lara tahsis olummayan kısmı 'yukarıdaki istisnadan 
(faydalanamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma Genel Komutan
lığı dahil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi için 
yurt dışından alınması zorunlu bulunan savaş silah, 
araç, makine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış 
ve yapılacak dış alımları bu maddenin 1 inci fıkra
sında yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın alına
cak silah, makine, jenaratör, (telsiz, radar ve müha-
'bere cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihaz
ların, ses ve resim kaydedici cihaz ve hunların par
ça levazımatı 1982 mali yılı içinde Gümrük Vergisi 
ve resimlerinden bağışık olarak ithal edilir. 

(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mali Yılda Kısmen ya da Tamamen Uygulanma
yacak Kanun Hükümleri : 

MADDE 75. — A) 1 . 9 , 6 . 1958 tarihli ve 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21 . 10 . 1960 
tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi
nin (a) fıkrası, 

% 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, 
)3< 11744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi, 
4, 8 . 7 . 1981 tarih ve 2487 sayılı Kanunun 

10 ncu maddesinin (a) fıkrası, 
5. 18 . 2 . 1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Ta

şıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin müşte
rek trafik fonuna pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, 1982 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tu
tarları düzeyinde uygulanır. 

(B) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
42 nci maddesine göre verilecek emeikli aylığının net 
miktarı (Sosyal yardim zammı dahil) 1982 mali yılı 
için 62 500 liradır. 

C) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkında 26 . 3 . 1956 tarih 
ve 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayı
lan kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok 
edilmesini bu Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın 
hazırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine 
getirebilirler. Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye da
yanılarak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış 
olan yönetmelikler 1982 mali yılında da geçerliliğini 
korur)« 

2. IŞehir içi konuşmalar dışında Ankara, İstanbul, 
İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani tele
fonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci Ve bu maddeye 
ek 5 . 12 . 1928 tarih ve 1366 sayılı; 13 . 12 . 1934 
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tarih ve 2609 sayılı; 10 .. 3 . 1930 tarih ve 1569 sa
yılı; 16 . 4 . 1933 tarih ve 2142 sayılı; 1 1 . 6 . 1933 
tarih ve 2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 
7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 nci ve 1 . 5 . 1930 ta
rih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi; 

3. 116 . 7 . 1945 tarih ve 4792 sayılı İşçi Sigor
taları Kurumu Kanununun 2158 sayılı Kanunla de
ğişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen tah
villere yatırılacak yedek akçeler için maddede öngö
rülen % 40'lık sınır} 

]4< 7 , 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanu
nunun 5 . - 4 . 1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Refor
mu Kanununun 8 nci maddesi ile değişik 23 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının (b) bendi; 

'5, 24 . 12 . 1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu Kanununun 31 nci mad
desinin Radyo alıcılarına ilişkin hükmü;' 

6. 129 . 8 . 1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar 
ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci mad
desinin 2 nci fıkrası; 

'7. Hazine tarafından garanti edilen dış kredi
ler nedeniyle nakden veya hesaben ödenen veya ta
hakkuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 12/6 ve 24/4 maddeleri (Yalnızca islam Ül
keleri, Kuruluşları, Fonları ve İslam Kalkınma Ban
kası için aynı Kanunun, 12/5 ve 24/3 maddeleri di
ğerlerine ilaveten); 

18, 4060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişik 4 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası; 

9., 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 2227 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin (c) fıkrası; 

110. 20 . 6 . 1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun 
ek 4 ncü maddesi; 

(11. 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 11 nci 
maddesi, 

D) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
1 6 . 2 . 1965 günlü ve 537 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinde yer alan % 7 tahdit; 
Hükümleri, 1982 mali yılında uygulanmaz. 

İBAlŞKAN — Bu maddeyle alakalı iki önerge var, 
okutuyorum, 

İDanışma' Meclisi Sayın Başkanlığına 
11982 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 76/C-3 

ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporunun 75/C - 3 
maddeleri ile, Mali Yılda kısmen ya da tamamen uy
gulanmayacak kanun hükümleri meyanında 

16 . 7 . 1945 tarih ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Ku
rumu Kanununun 2158 sayılı Kanunla değişik 20 nci 
maddesinin (b) fıkrasında belirtilen tahvillere yatırı
lacak yedek akçeler için maddede öngörülen % 40'lık 
sınır, 1982 Mali Yılı için kaldırılmakta ve Sosyal Si
gortalar Kurumu fonlarından daha fazla miktarların 
düşük faizli tahvillere yatırılması öngörülmektedir. 

ıSosyal Sigortalar Kurumu kurulduğu 1945 yılın
dan beri Yasası gereği Hazineden' her yıl alması ge
reken yardımlar verilmemiş, tam tersi uygulamalarla 
Kurum gelirleri «bütçe dipnotu» sekinde emrivakiler
le varlıkları düşük faizli tahvillere yatırılmak sure
tiyle milyarları aşkın gelir kaybına uğratılmıştır. 

(Bu itibarla, Sosyal Sigortalar Kuruluş Kanunun
da öngörülen % 40'tan fazla tahvil almaya zorlayan 
hükmün çıkarılması hususunu saygıyla arz ederiz. 

Mustafa ALPDÜNDAR Vahap GÜVENÇ 
Feridun Sakir ÖĞÜNÇ A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Fikri DEVRİMSEL Selçuk KANTARCIOĞLU 
M. Yılmaz ÖZMAN Zeki ÖZKAYA 
Şeraf ettin YARKIN Atalay PEKÖZ 

»İsa VARDAU Salih İNAL 
A, Asım İĞNECİLER Mehmet KANAT 
S. Feridun GÜRAY Zeki YILDIRIM 

lOsman YAVUZ 

'BAŞKAN —- Değerli üyeler, önerge sahipleri bu 
önerge ile Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarının % 
40'ından fazlasının Devlet tahvillerine yatırılmasını 
muhtevi hükmün kaldırılmasını istemektedirler. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA A. AYSAN — Katılıyoruz. 

İBAŞKAN — Maliye Bakanlığı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Katılı
yoruz. 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş-
tira 

75 nci maddeyle alakalı bir önerge daha var, onu 
da okutuyorum; 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İller Bankasının 1982 Yılı Programı 36 milyar 80 

milyon lira olarak tespit ve kabul edilmiştir., 
Bu Programın 16 milyar lirasının Bütçeden, 
20 milyar lirasının1 da Bankanın öz kaynakların

dan karşılanması öngörülmüştür. 
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'Bankanın bankacılık işlemleri ve diğer ilişkilerin
den doğan harcamaları da göz önüne alınırsa prog
ram fmansmanmda en önemli kaynak 2 . 2 . 19811 

tarih ve 2380 sayılı Kanunla oluşturulan fon gelir
leri olmaktadır. 

İBu fonun kullanımında İmar ve İskân Bakanlığı 
ile içişleri Bakanlığı arasında ortaklaşa ve eşit mik
tarda bir paylaşmanın düşünüldüğü anlaşılmaktadır. 
Böyle bir yola gidildiği takdirde, filer Bankasının 
1982 yiı finansmanında 15 milyar 285 milyon liraya 
kadar ulaşan bir açık meydana gelecektir. Bu du
rum, 1982 Yılı Genel Bütçesiyle kurulan dengeleri 
bozacak ve «Program - Bütçe» ilkesine ters düşecek
tir. 

Bu durumu önlemek amacıyla 1982 Mali Yılı 
Bütçe Kanununun 75 nci maddesine aşağıdaki metnin 
(E) bendi olarak ilâvesine delâletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

i«E) 2 . 2 . 1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun ge
reğince Genel Bütçe gelirleri tahsilatından ayrılacak 
% 5 payların % 20'sinden oluşan fon gelirleri, 1982 
yılı içinde sadece îller Bankasının' Programında bu
lunan belediye altyapı tesis ve projeleri için kullanı
lır.» 

'BAŞKAN — Bahis konusu önerge, 2380 sayılı 
Kanunla tevzi edilen «mali tevziin» fonundan, yani 
vergi gelirlerinden % 5'inin % 20'sini, daha evvelki 
tatbikatta İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla belediyelere' 
ve İmar ve İskân Bakanlığı vasıtasıyla da İller Ban
kasına mütesavi nispetlerde verilmesini öngörüyor
du. Bu önerge ile münhasıran İller Bankasına veril
mesi teklif edilmektedir. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

İBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA A. AYSAN — Katılıyoruz. 

İBAŞKAN — Bu önergeye..., 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, anlaşılmadı, 
lütfen önerge sahibi bir açıklama yapsın. Buyurdu
ğunuz açıklama tam uymuyor gerçeğe. 

İBAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, 84 ncü 
madde önergeler üzerinde bir açıklama yapmak im
kânını vermiyor. Yalnız Komisyon, görüşünü açıkla
mak suretiyle sizleri daha geniş şekilde tenvir etmesi 
imkân dahilindedir, 

IBuyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Kaç imza var 

Sayın Başkan7 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Haznedar'ın imzası 
var, okundu efendim. Bir tereddüdünüz mü var efen
dim? 

'NECMETTİN NARLIOĞLU — Evet efendim, 
madde değişikliği isteniyor, 10 tane imza olması la
zım* 

!BAŞKAN — Biliyorsunuz o husus İçtüzüğün 
hazırlıkları esnasında ve aynı zamanda Anayasaya 
ilişkin değişikliklere müteveccihtir. 

(Buyurun Sayın Komisyon. 

İBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

12380 sayılı Kanun, bütçe gelirlerinden mahalli 
idarelere pay ayrılmasını düzenleyen bir Kanundur. 
Buna göre genel bütçe gelir tahsilatının % 5'i ma
halli idarelere ayrılmaktadır. Bu % 5'lerin % 80'i 
belirli kıstaslara göre mahalli idarelere dağıtılmakta, 
% 20*81 de yine mahalli idarelere yönelik hizmetler
de kullanılmak üzere belli bir fonda toplanmaktadır. 

12380 sayılı Kanunda bu fonun İçişleri ve İmar 
ve İskân Bakanlığı1 arasında yapılacak bir yönetme
lik uyarımca kullanılması öngörülmüştür. Önerge 2380 
sayılı Kanunun bu maddesini değiştirmekte, bu fonun 
tamamının İller Bankasınca kullanımını öngörmekte
dir.-

Kanun, bu konuda Hükümete bir esneklik sağla
mak amacıyla bu konunun bir yönetmelikle düzen
leneceğine amirdir. Ancak, bu yönetmelik daha son
ra çıkarılamadığı içindir ki, İmar ve İskân Bakanlı
ğı ile (Diğer bir deyişle İller Bankası ile) İçişleri Ba
kanlığı arasında bu konu tam anlamıyla çözümlene-
memiştir. 

İşte bu önergeyle bu fonun mutlaka iki Bakan
lık arasında değil, İller Bankası tarafından kullanıl
ması istenmektedir; 

Komisyon bu konuyu çeşitli yönleriyle görüşmüş
tür. Bu defa bu önergeyle birlikte Hükümetimizin 
görüşünün bu fonun İller Bankası tarafından kulla
nılması doğrultusunda olduğunu tespit etmiş ve bu 
tespite de yardımcı olmak amacıyla önergeye katıl
maktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
IMaliye Bakanlığı önergeye katılıyor mu? 
İMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Katılı

yoruz, 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan.., 

ı (BAŞKAN — Bir husus mu var efendim? 
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AKİF ERGİNAY — Efendim, «Kom&yonca 
görüşüldü» diye ifade buyurdular, bu hususta görüş
me yapılmamıştır onu arz ediyorum. Kesinlikle; yal
nız Başkanlığın takdiridir, 

İBAŞKAN — Değerli üyeler, müsaade ederseniz, 
zannediyorum acil kararların verilmesi hususunda 
Başlkanlık Divanını dalha evvel bir yetki vermeniz 
iktiza eder. Bu yetkiyi Komisyon almış ise, bu tak
dirini kullanmakta haklıdır. Böyle bir yetki alınmış 
mıydı efendim? 

CAHİT TUTUM — Verilmedi. 
AKİF ERGÎNAY — Âcil değildir efendim. 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan... 

(BAŞKAN — Sayın üyeler, 49 nıcu Birleşimim ikinci 
Oturumunu açıyorum/ 

Görüşmelerle devam ediyoruz. 
75 nci madde Ü'le ilgili son önergeye Komisyon ola

rak katılıyor musunuz efendim?... 

BÜTÇE - PUAN [KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA A. AYSAN — Katılıyoruz Sayın Balkan. 

A. ASIM İĞNECİLER — Dün muhaliflerdi, bu
gün katılıyorlar. 

BAŞKAN — Hükümet katridığını ifade ettiler. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A. ASIM İĞNECİLER — Ekseriyete kabul edil
miştir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Farkındayım Sayın İğneciler. 
75 nci maddeyi, ilki önergenin katti surette dikka

te alınması kaydıyla oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme : 
MADDE 76. — Bu Kanun 1.3.19I8Ç tarifinde yü

rürlüğe girer. 

IBAŞKAN — Saym Haznedar, bir söz hakkı 
84 ncü madde karşısında mümkün değil. Yalnız, Ko
misyonun kendi içinde ihtilâfını halletmesi için arka 
sırada veyahut dışarıda bir 5 dakika oturum yapma
sı gerekmektedir. Lütfen kendi aranızda meseleyi hal
ledin Sayın Komisyon, 

AHMET SAMSUNLU — Şimdi mi? 

IBAŞKAN — Evet, şimdi efendim. 
(Komisyon bahis konusu hususu kendi arasında 

görüşünceye kadar Birleşime 10 dakika ara veriyo
rum^ 

Kapanma Saati : 11.03 

BAŞKAN — 'Maddeyi toyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir, 

MADDE 77. — Bu Kanunun, 
a) Devlet Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Dev

let Başkanlığı Genel Sekreterli, 
b) MiMi Güvenlik Konseyi (Mili Güvenlik Kon

seyi Genel Sekreterliği) ve Sayıştay Başkanlığı ile ilgili 
hükümlerini Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri,-

c) Danışma Meclisi il© ilgili hükümlerini Danış-' 
ma Meclisi Başkanı, 

d) ıDiğer hükümlerini Maliye Bakanı 
Yürütür, 
iBAŞKAN — İBu madde ile ilgii bir önerge var, 

okutuyorum efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Geri alıyorum Sa

yın Başkan. 
İBAŞKAN — Geri alıyorsunuz, peki. 
Maddeyi mevcut şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiş-
<tir. 

Değerli üyeler, 1982 Mali Yılı Bütçesi biraz Son
ra açılk oylarınıza sunulacaktır. Açık oya geçmeden 

» > • • • < « 

İKÎNCÎ OTURUM, 
Açılma Saati : 11.13 

BAŞKAN : Bagkauvekü Feıuli ÎSLÎMYEIİ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GOENÇ 
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önce değerli ünlerimize ve Komisyon Başkanına ve 
bilalhara Sayın Başbakana söz vereceğim. 

Programda yer aldığı veçhile, üyeler tarafından 
yapılacak konuşmaların 10 dakikayı geçmemesi ge
rekmektedir. Değerli üyelerimizin bu süreye dikkatle 
ve hassasiyetle uymalarım özellikle rica etmekteyim. 

ıSöz alan üyeleri okutuyorum : 
«Haltt. Akaydın, Tü'lıay öney, Aftalay PekÖz, Ha-

lit Zarbun, İsmail Şengün, Tevfifc Fikret Alpaslan, 
BUtuğrul Zokai Ökte.» 

IBAŞKAN — Son konuşma, Sayın Başbakandan 
sonra Sayın Feyzü Feyzioğlu tarafından yapılacaktır. 

Sayın Akaydın, buyurun efendim. 
Tekrar hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum, 

son konuşmanın kısa, açılk ve kullanacağınız oyun 
rengini açıklamaya maltulf olması iktiza eder. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclislinin değerli üyeleri, Muhterem Başbakanım, sa
yın bakanlar, değerli Devlet ricali; 

«Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz» di
ye bir söz duymuştum hocamın birinden. Ne arıyo
ruz?.. Allah razı olsun, 12 Eylülle huzurlu bir orta
ma geldik. Bundan sonra ne yapacağız? 

Sıhhatli bir toplum; arkadaşlar, ben hekimim. Sağ
lam, sıhhatli bir insanın organizması sessiz çalışır, hiç
bir organından ses gelmez. Nerede bir ağrı var, nerede 
bir sancı var, o organizma hastadır. 

Değerli Başbakanımdan istirhamı edeceğim, kendi
lerine karşı Ulusu değil, bir okyanuslar kadar büyük 
olmasını ve kendi şahsında Evren Paşama da saygı
larımı İleteceğim, Evrenselleşmesi dileklerimi iletece
ğim. Burada konuşacaklarımın batıcı tarafları varsa, 
emir - komuta zinciri içinde son eklenen 160 halka
dan birisi olduğumu idrak etmiş, bu halkaların mille
tiyle bütünleşip zincirin Türkiye sathına yayılması di
leklerimden dolayı bu dertleri dile getireceğimi ka
bul etmelerini lütfen istirham edeceğim. 

Sıhhatli organizmadan ses çıkmaz demiştim. Ara
dığını 'bilmeyen bulduğunu değerlendiremez demiş
tim. Ne arıyoruz?.. Sıhhatli bir toplum. Sıhhatli bir 
toplumun yaratılması içim evvela sıhhatli ve mutlu 
bir fert gerekir. Bu Bütçeyle ferde bir şey verilme
miştir. Köyde çiftçiye, fabrikada işçiye, devlet dai
resindeki memura, yıllarca işçi ve memur olarak emek
liliğini yapan, şerefle hizmet edip torunlarını kucak
layan emekli memura da bir şey getirilmemiştir. Ge
tirildiyse de çok az getiriılmiştıir. 

Toplumların ve fertlerin en büyük sıkıntısı, ka
nımca işsizlik ve eşsizlikten başlar, İnsanı Tanrıya 

bağlayan, vatanına bağlayan, devletine bağlayan iştir; 
iyi iştir, iyi eştir. 

işiyle iyi olmayan, eşiyle iyi olmayan Allahı'na 
bile küser. Küskün insanlardan mutlu toplum yaratı
lamaz. Çünkü yatırımda en büyük unsur, en önemli 
şey, insanın değerlendirilmesidir. 

Neden insan?.. Çünkü kanunu uygulayacak olan 
yüksek düzey deki bürokrat, fabrikayı çalıştıracak olan 
teknisyen ve işçi, tarlayı sürecek olan köylü; insan. 
Okula gidip başarılı öğrenci, insan. 

Evvela bütçenin, Sağlık 'Bakanlığına % 2,74 nispe
tinin ayrılmış olması insana değer verilmeyişinin en 
bariz ölçüsüdür. İkincisi, zam, zam. Ne zammı arka
daşlar?.. Evet, bir zam; ama paranın değeri alış gü
cüne göre ölçülür. Sokaktaki fiyat alacak zammı ge
çerse, o zam değildir, ekonomistler bilir. Ben bun
ları bir hekim olarak sıhhatli toplum özlemi1, millet 
sevgisiyle dile getirmek istiyorum. 

Benim ekonomik dünyamda işsize iş, eşsize eş bul
duktan sonra ikinci aşama işyeri, eş yeridir. Üçüncü 
aşamam da mutlu toplumda işyeriyle eş yeri arasına 
nakil vasıtasıdır. Aradığımızı bilmediğimiz toplumca 
ve devletçe o kadar çelişkiler içindeyiz ki, ne vasıta 
israfını, ne yakıt israfını önleyebiliyoruz, ne konut 
problemimi çözebiliyoruz. 

Benim dileğim şudur ki, bu Bütçede ölü yatırım
lar olacağına canlı, dinamik yatırımlar olsaydı. Ba
calar tütmeden evde mutfak tenceresi kaynamaz. Kay-
nasa bile, o tencereden çıkan buhar insanın açlığını 
daha pişerken doyuracak seviyede olmaz. 

Değerli üyeler; 
«Lojman, mesken» diyoruz; güzel, inanıyorum, 

küçük vatan evdir, meskenidir; fakat ihtiyaç içinde 
olan bir insan her şeyini bırakıp da meskene dön
mez, ölü yatırıma dönmez. Ben olsam, mesken ya
pacağıma, lojman yapacağıma, devletimin, işçimin de 
derdini bildiğim için bir kaç sene durum düzelinoe-
ye kadar mesken kirası öderim. Diğer parayı dina
mik yatırıma çeviririm. 

Ben ekonomist olsaydım Güney Anadolu Pro
jesine çok büyük bir para ayırırdım. Çünkü, Güney 
Anadolu Projesi Türkiye'nin 1,5 kere katlanmasıdır. 
Bu ne demektir arkadaşlar, dünya açlığa giderken Tür
kiye kendi kendine yetebilmekte, 1,5 kere daha faz
la, dünyaya bir ekmek verdiği vakit, neredeyse bir ki
lo petrol değil, bir küçük hesap makinesi alabilecek 
seviyeye gelmesi demektir ileride. 

Bir Ayaş Tünelini şöyle görüyorum. Vaktiyle İs
tanbul Boğaz [Köprüsünü fantazi saymışlardı. Ayaş 
Tüneli, gelecekte Türkiye'nin nüfusu 65 - 70 milyon 
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olduğu vaikit Ayaş Tünel 15 milyonluk İstanbul'la 
5 - 6 milyonluk Ankara'yı bağlayan bir caddedir, bul
vardır ve bu bulvar Avrupa ile Asya arasını da 
bağlamaktadır ve bu bulvar petrol girdilerini de azalt
maktadır. Bu bulvar, zamanı kullanmayı da öğret
mektedir bize bir taraftan. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet babadan bir dileğim daha var. Devlet ağa 

değildir, vatandaş, ağa kapısında bekleyen ırgat değil
dir. Devlet, vatandaşın âlınterini çok güzel! değerlen
dirdiği gibi, alıınterinin karşılığını da öderken, süratli, 
ihtiyaçlara cevap verebileceği zamanda, zamanında 
ödemeli. Devlet baba, kendi verdiğinim faizini işle
tip, vatandaştan aldığını 6 ay sonra ödememeli, faiz
siz ödememeli, vatandaşı tefeciye muhtaç etmemeli 
ve DeVlet baba şunu bilmeli : TARİŞ'ine emir ver
meli, FİSKO .Birliğine emir vermeli, ANT Birliğine 
emir vermeli, vatandaşla temas eden, vatandaşın bi
zatihi kendi vücuda getirdiği bu teşekküllerin başın-
dakilerine : «Sizin sebebi hikmetiniz, bu vatandaştır, 
bu alınteridir, bu emektir» demeli. 

Değerli arkadaşlarım; 

Burada bir şeyi de dile getirmek istiyomım. De
min bahsettiğim emekliler. Devlet baba, çalışanına 
Emekli Sandığından ödünç verir. Emeklisi benim gö
zümde daha muhteremdir. Eskiden hizmet vermiş; 
ben bunun hizmetinin ortamında huzurla yaşıyorum. 
Ona daha çok değer vermeli. Emekli Sandığından on
lara ödünç para vermemektedir ve bu şerefli hizmeti 
yapan insanlar, bakkala, kasaba boyun 'bükmektedir-
iler. Devlet baba boyun büktürmemeli, ödünç para 
vermeli. 

BAŞKAN - - Sayın Akaydın, bir dakikanız var, 
toparlayınız. 

HALİL AKAYDIN — Çaresi ne olacak efen
dim? Çâresini bulacağım : 

Benim gözümde Türk milletinin kazandığı zafer
lerin hiçbiri, Japon mucizesinden, Alman mucizesin
den daha düşük değildir. Benim gözümde Türk mil
letinin kazanamayacağı (hiçbir zafer yoktur. Çünkü, 
Almanya, Japonya harp yaptı, arkasından ordu bes
lemedi. Kendi müdafaasını başka milletlerin vesaye
tine verdi. Benim Atalarım, Çanakkale'de savaştı, İs
tiklal Harbi bayrağını çekti. Benim Atalarım İstiklal 
Harbini kazandı, ondan sonra Atatünk muGİzelariyle 
Türkiye zaferini kazandı, evrenseleştıi. (Alkışlar) 

öyleyse ne yapacağız arkadaşlar? Önerim : (Ben 
tıp doktoruyum, maliye doktoru değil.) Ekonomistlere 
sesleniyorum, Başbakanıma sesleniyorum. Altın tah

vil, altın mevduat. Bunun formülü bulunacak, ölü ya
tırım halindeki1 aıltınlarımızı vereceğiz. Kime? Devle
te. Devlet de 22 milyarlık borcunu ödeyecek, boynu
muz dik, el açmayacağız, boyun kırmayacağız; pa
zarlık masalarına oturacağız. Yalnız Alılan muhtaç 
değildir. Her devlet muhtaçtır; fakat ekonomisi geliş
miş devletlerin muhtaçlıkları, birbirlerini tamamlama 
gibidir. Ekonomisi gelişmeyen, ödünç alan devletler, 
daima boyun kurmaya mahkumdur. Esaretler, 'harp 
kaybetmekten, esaretler borç ödememekten doğmuş
tur. 

Altın tahvil... Bunun çaresi bulunacak. Karımın 
kolundaki altını, kızımın doğum gününde aldığım al
tını vereceğim... Altın tahvil. Altını işleten tahvil ya
hut. Altını Devletine veren tahvil ve biliyorum ki, 
Türk basını her zaferde Devletine, milletine yardımcı 
olmuştur; Türk basını da yardımcı olacaktır. Altın 
tahvil arkadaşlar. Dıştaki işçilerimiz de bunu döviz 
tahvil diye verecek. 

Bunları yaptığımız gün borçtan kurtulacağız ve 
ondan sonra arkadaşlar, borçtan kurtulduğumuz gün, 
sallanan paradan kurtulacağız. Sallanan para, salla
nan para, rüzgâr alacak diye korkuyorum. Dolar fır
lıyor... 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, süreniz dolmuştur, 
lütfen toparlayınız. 

HALİL AKAYDIN — Bir dakika efendim. 
Tekrar arz ©diyorum : Altın tahvil. Altın tahvil, 

altın mevduat ve kara paraları da işler hale getire
cektir. Altın tahvil. 

Bunu değerlendirirseniz, tarihi biir görev yapmış 
sayacağım kendimi. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Akaydın. 
Sayın Öney, buyurun efendim. 

Konuşmaların program süresinde bitirilmesini özel
likle rica ediyorum, değerli üyelerden. 

Buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Sözlerime başlamadan önce, Sayın Başbakanı, Hü
kümetin değerli üyelerini, kamu yöneticilerini ve Yü
ce Kurulunuzu saygıyla selamlarım. 

Bütçe - Plan Komisyonunun bir üyesi olarak, bu
gün huzurunuzda 1982 Mali Yılı Bütçe Tasarısının 
kendisiyle ilgili bir görüşme yapmayacağım. Sadece, 
Türkiye'deki bütçe hazırlama teknikleni, bütçelerin 
uygulanmasında ortaya çıkan durumlar ve bütçelerle 
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ekonomi politikası arasındaki ilişkilerden söz etmek 
işitiyorum. 

17 günden beri aralıksız sürdürdüğümüz bir bütçe 
görüşmesinin son gününe geldik. Bu süre zarfında 
Danışma Meclisinin sayın üyeleri, bütçe ile kapsanan 
50'ye yakın Devlet kuruluşu ve üniversitelerin görev
leri, faaliyetleri, yürüttükleri politikalar, karşılaştıkla-
rı sorunlarla ilgili değerli görüşler ve eleştiriler ileri 
sürmüşlerdir; fakat şunu 'herhalde çekinmeden ifade 
etmek gerekir iki, Genel Kurulumuz, bütçenin kritik 
büyüklükleri üzerinde, bu bütçenin Türkiye'yi nereye 
götürdüğü hakkında, çok önemili bazı ödeneklerin, o 
noktadaki Devlet hizmetlerini ine ölçüde yerine geti
rebileceği konusunda fazla bir değerlendirme yapmak 
imkânı bulamamıştır. 

Bu durum, Türk bütçelerinin kaderidir. O neden
le, ilik gün söz alan değerli üyemiz Sayın Mehmet Ha-
zer'in, «Meclisteki bütçe görüşmelerinde her şey ko
nuşulur, arada sırada da bütçe konuşulur», şeklindeki 
deyişine katılıyorum. 

Bunun iki nedenden ileri geldiği kanısındayım sa
yın arkadaşlarım : 

Birincisi, Meclisteki bütçe görüşmeleri, yasama 
organıyla, yürütme organını karşı karşıya getiren en 
kapsamlı ve en uzun müzakere edilen bir konudur. 
O nedenle taraflar birbirlerine iletmek istedikleri bü
tün görüşleri, bu vesile ile dile getirmek isteriler. 

İkincisi de, bütçenin 'bizatihi kendisinin kolay an
laşılır bir belge olmamasıdır. 

Gerçekten, bütçeyi anlamak, kodların, fasılların, 
programıların ve oraya konmuş olan meblağların ne 
ifade ettiğini kesfiirebilmek çok güçtür. Oysa, Türki
ye gibi, kamu ekonomisi için emredici nitelik taşıyan 
bir planlama ve programlama içinde bulunan bir ül
kede bütçeler, ekonomi politikasının aynası otaıak 
durumundadırlar. 

Bütçelerin, kamu sektörünün ekonomik ve sosyal 
tüm faaliyetlerinin hedeflerini, politikalarını, önem ve 
önceliklerini belikleyen yıllık programlara göre bazıır-
tlanması zorunluluğu vardır. Çünkü, bu plan ve prog
ramlarla saptanan hedeflere gidebilmenin aracı, büt
çelerdir. Yani, bütçe, Devletin ekonomiyi, sosyal ha
yatı, kısacası 'toplumu nereye götürdüğünün bir şif-
residir, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu «Şifre» tabirini bilerek ve seçerek kullanıyo

rum. Çünkü bütçe gerçekten şifre gibidir; anahtarını 
bilen çok az kişi tarafımdan açılabilecek bir şifredir. 

Bir ilki örnek vereyim : 
Bu yılki bütçenin aşağı yukarı yarısını teşkili eden 

830 milyar lira civarındaki Maliye Bakanlığı Bütçesi
nin içinde büyük büyük tıransfer kalemleri vardır. Ör
neğin, 61 milyar liralık bir sosyal transfer kalemi. 
Devletin, toplumun sosyal hayatı üzerinde oldukça 
etki yapabileceği bir büyüklük. Bu nereye gidiyor, 
hangi amaçlara sarfedilecek? Bilemezsiniz. 

Yine Maliye Bakanlığı Bütçesi içinde mesela 221 
milyar liralık bir başka transfer kalemi. Bu kalem 
için bildiğiniz tek şey, bunun Kamu iktisadi Teşeb
büslerine gittiğidir; ama bu yeterli midir, değil mi
dir, KİT'lerin hangi faaliyetleri için harcanacaktır, 
hangi projeler yürütülecektir? Bunları bütçeden gör
mek mümkün değildir. 

Bu bütçe tekniğinin ciddi bir arızasıdır; fakat bu 
arızanın giderilmesinin yolu aslında belirlenmiştiır. Dev
let Planlama Teşkilatınca hazırlanan ve her yıl 1 Ocak
ta yürürlüğe girmesi gereken yıllık program ve ona 
bağlı yatırım programının bütçelerle birlikte ortaya 
çıkması esası vardır. Bütçelerle birlikte bu belgeler 
de elimizde olsa, o zaman bütçede yer alan ödenekle
rin nerelere gideceğini daha ayrıntılarıyla görmek 
mümkündür; ama bu programlar ve yatırım listeleri, 
hiçbir zaman bütçe ıiıle birilikte hazırlanıp, çıkarıla
maz, nitekim Ocak ayının son gününe geldiğimiz şu 
sırada da bu belgeler hâlâ elimizde yoktur. 

İkinci husus sayın arkadaşlarım; bütçenin hazır
lanmasında ve daha önemlisi uygulanmasındaki sa-
mimiyetitir. 

Bütçeler hükümet tarafından aylarca çalışılarak 
hazırlandıktan sonra, Yasama Organına geldiğinde, 
Yasama Organı ister Bütçe - Plan Komisyonunda ol
sun, ister Genel Kurulda olsun, artık bu tasarı için-, 
de yer alan gelir tahminlerini de, ayrılmış olan öde
nekleri de gerçekçi ve samimi farz etmek durumun
dadır. Çünkü, alternatif getirmeye imkânınız olma
dığı gibi, bunları fazla irdelemeye de imkânınız yok
tur. 

Düşünülüp hazırlanmış ve tabiri: caizse sımsıkı 
bağlanmış bir bütçe tasarısıyla dengeleri değiştirme
ye yol açacak şekilde oynamak mümkün değildir. 
Çünkü, bütçe tekniği gereği üç - dört tane harcama 
kaleminde yapacağınız değişilkıliik önemli birtakımı den
geleri yeni baştan kurmaya götürür sizi ve 1,5 aylık 
bir sürede bunu yapmak durumunda zaten değisi-
nizdir. Bundan daha da önemlisi, yıl içinde bütçe uy
gulanırken ortaya çıkan hususlardır. Bunlar ekono
mi politikasının gerektirdiği birtakım düzenlemelerdiır. 
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Evvelki yıllarda bu kürsüden defalarca belirtildiği 
gibi, itam ekspansiyonist politikalar uygulanmış ve 
yıl içinde bütçeler de ödeneklerle tor misliyle kat
lanıp şişirilmişieırdir. 

1981 yılında ise, sııkı para politikası medeniyle aşırı 
deflasyonıist birtakım uygulamalara girişıi'ldiği gözlen
mektedir. 

Burada, Sayın Maliye Bakanının Bütçeyi Meclise 
sunuş konuşmalarındaki bir açlklama'iarına değinmek 
işitiyorum. Sayın Maliye Balkanı bu konuşmalarında, 
disiplinli bir bütçe uygulaması ve sorumlu bir maliye 
politikası yaptıklarını anlatınlaırken, 1981 yılının Ka
sım ayı sonunda bütçenin açık değil, fazla verdiğini 
belirttiler ve Kasım ayı sonu itibariyle Devletin 1 tril
yon 079 milyar lira gelir topladığını, buna mukabil, 
922 milyar lirailuk harcama yaptığını ifade ettiler. Ya
ni. Devlet topladığı gelirinin 157 milyar lirasını bu 
tarih itibariyle henüz harcamamıştıır. Bu aslında sa
dece Kasım ayına mansus da değildir; bu yıllın, 1981 
yılının Eylül ve Ekim ayı sonlarında da rakamlara 
bakıldığında aynı husus gözlenmektedir. 

Şimdi bunu söylerken, «Devlet topladığı bütün 
parayı derhal harcarnalıdır» demek istemiyorum tabii; 
fakat, sayın arkadaşlarım, vatandaş 1981 yılında önce
ki yıllara oranla çok daha fazla vergi ödemiştir ve 
Devletten geçmiş yılara aranla da daha fazla hiz
met beklemektedir. Asılında 'haklıdır da; çünkü hepi
mizin bildiği birtakım sıkıntı ve darlıklarla karşı kar
şıya bulunmaktadır; fakat sıkı para politikası nede
niyle Devlet kendisine birtakım sınırlamaları getir
mek zorunluluğu duymaktadır. Bu paraları sarfede-
rek piyasaya çıkarmanın enflasyonu yeniden körük
leyebileceği konusunda endişe etmektedir. 

Bu durumda, Devlet üreticiye, müteahhide borcu
nu zamanında ödeyememekte, dolayısıyla ikendisine 
olan güveni zaman zaman sıarsabilrnelktedir dahi. Top
lumun sağlığını tehdit eder hale gelmiş olan refah 
düşüşünü biraz olsun düzeltememdk bedir; bundan ka
çınmak zorunda hissetmdktediır kendini. Yarınki Tür
kiye'nin kaderini belirleyecek ölçekte ve karakter
de olan birtakım enerji yatırımları, birtakım strate
jik nitelikteki büyük yatırımlara yeterli para maale
sef saırfedilememektedir. 

BAŞKAN — Sayın Öney, bir dakikanız var. 
TÜLAY "ÖNEY — Kısa kesmeye çalışacağım Sa

yın Başkan; teşekkür ederim. 
Falkaıt, bütün bunlar şimdilik bir ölçüde gerii pla

na İtiJmdkltedlir. Zaruri Mızımetleri yerlime getirmek 
'için bile olisa, «Piyasaya para çıikımıasm, enflasyon 

i hızlanmasın» diye bir fikre Ibağli kalınmaktadır;.̂  
İki yıldır uygulanan enıfiasıyonu yavaşlaltma amacına 
yönelik ekonomik istikrar programının bir ölçüde top
lum üzerinde yarattığı maliyet ve baslkı, belki bu şe
kilde özdtlenıdbileedktir, Bu harcamalarım yapıknıası 
ve piyasaya para çılkması enflasyonu gerçdk'ten artı
rır ımı?.., 

Sayın arkadaşlarım; 
Eğer, bütçe gerçeklten fazla veriyorsa, o takdir

de harcamalar açılktan para Ibasaralk değil, Devletin sağ
lıklı 'vergi -göl'M 'kaynalklarıyla yapılacak demektir. Bu 
tafcdlirde de, fiyatların artmaması ıgerelkiır,'diye düşünü
yorum; ancak k'arlkaram ki, artalblilecelktir; çünkü bu
güne kadar yapıldığı ğilbi, vatandaşın takibini sürek
li baslkı altında tutarak enflasyonu elkonomiden at-
maik rnûmlkün değildir. Enflasyonla mücadelede sağ
lıklı yol, talebi devamlı olarak baskı afalda tutmak 
değil, makul mal'iydtlerle üretimi arltıralbillmıdniin yol
larını bulalbilmıelkltlirj Ürdtülmı aritamazsa, büyük zor
lamalarla baskı altında tuttuğunuz tallep, en ufalk 
ibir kıpırdamada ıharekdtleraeodk ve fiyatları yeniden, 
yükselebilecektir.- Türkiye gibi bir toplumda taldbi 
'böylesine bastırmanın daha nıe kadar süre mümkün 
olaMleceğini ben pek ıdüşüneSmiyorulm. 

Burada şu soru sıorulalbilir tabii: Böyle bir eko-
rtomilk istikrar programı uygulanmamalı mıydı?...: 

Bir isltikrar programının uygulanması zorunluydu 
sayın arkadaşlarım; alma gelişime yolunidiaki bugünüm 
Türkiye'sinde bundan: 100 sene önceki klasik ikti
satçılar tarafından o günün koşullarında ortaya 'kon
muş bulunan bir serbest piyasa ekonomisi felsefesi 
içinde uygulanmamıalkydı, diye düşünüyorumı. 

1979 yılı sonunda gelinen rtokita gerçekten sıkıntı
lı bir ortamdır. Döviz kıtlıkları, kuyruklar, bazı 
imajların yokluğu vesaire vesaire hepsi doğru; ama 

I (bütün bunları, Türle dkanomiisiniin 1979 yılı sonun
da baHtığı, iflas eUtiği şeklinde yoranlamıak bence 
Ibiraz albartmıa oluyor. Türkiye'nin potansiyeli aslın
da o zaman da vardı ve çolkltu da; ama gerekli ya
sal ve ildari düzeMemelerin hepümiıziin bildiği neden
lerle zamanında yapılamıamuş otaması, terör, anarşi gi-
Ibi rahatsızlıkların o gümlerde de ekonomide baskı-

I larını gittikçe arftııtnıış olması, o günlerdeki potansi
yelli kMemiş ve Türkiye'ye haista adam gözlüyle ba
kılmasına gerektirecek bir noktaya getirmiştir; fakat 

i şunu helmen beirtaiek gereıkfir Ikü, ekonomik istikrar 
programın 1980'iln Ocak ayında yürürlüğe konmuş ol
masına rağmen, Türikiyerniin 11 Eylül 1980 günü de 
Ihasta adam olduğu açiktır. Aiınımuş alan istikrar ted-

I Ibirleri kendi. başına Türkiye'de tenor ve anarşiyi 
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azaltmaya yaramamış, bu hareketler gittikçe artmış
tır. Son derece yaygın grevler ve lokavtlar üretimi 
âldeta felce uğratmıştır.; istikrar programını finanse 
edecek kaynak yaraM'amamış; çünkü vergi yasaları 
çıkmamıştır. 

O 'halde, böyle bir istikrar programının tek ba
şlına TüıriMyeyi düdüğe çıkardığını iddia etmek güç-
ıttür.; Ancalk, 12 Eylülüm yaralttığı ortam ve vergi sis
temlini düzenlemede sağlanan sürat, istikrar progra
mını yaşatalbiflmliştir. Niltekiırn, en yetkili ağızlar da 
(burnu 'bu şekilde ifade etmektedirler. Zaten, kabul et
mek lazımdır M, her eikonomilk programın etkin ola-
Ibimiesi içim siyasal istikrar, huzur ortama ve vergi 
reformu temel ön şartlardır. 

IBAŞKAN — Toparlayınız Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — PeM Sayın Başkanım, iki 

dalkîlka rica edeyim. 
Sayın arkadaşlarım; 
Şüm/di, çok kısa bir şeklide ekonomik istikrar 

programının başansına da biraz değinmek istiyo
rum. 

Deniyor kli, «(Fiyat artışlarının hızı gerilemiştir. iş
letmeler ihracatta yönelme zorunluğu duymuştur; 
ihracat artmıştır. işçi dövizleri girişi arltmıştırv Pi
yasadaki yokluklar oltadan kalkmıştır. Serbest faiz 
uygulaması nedeniyle mevduat yükselmiştir.» Alt 
altta ıdMÜdliği talkdirde bunların ıkjüçülmsenm'eyecek so
nuçlar olduğunu söylemek gerekir. Her biri yalnız, 
tek tek analiz edidîğffnlde bunların 'enflasyon eğil
imlini ekonomiden tamamen ayıklayafoliiecelk yöntem-
'ler olmadığı görülebileceği gibi, tıplkı ilaçlardakine 
Ibenzer yan tesirleri bulunduğu da anlaşılır. 

(Kısaca bir - ilk'i noktayı dikkatlerinize sunmak 
liısitüyorum., 

Fiyat artışlarının hızı gerçeklten gerilemiştir. İs
tikrar tedbirleriyle ekonomiye bir şotk yapılmıştır. 
BöViziin fiyatı, paranın fiyatı ve tüm maların fi-
yaltı serbest bırakılmış Ve bültühı fiyatlar birdenbire 
çok yükselmiştir^ Dolar 'ilk önce 70i liraya, sonra da 
güderek artarak bugünı 140 Kiraya ulaşmıştır, Türk 
parasının fiyatı olao faizler yükselmiş, bugün % 55 
artmış veya daha fazlasına varmıştır. Bunun sonucu 
doğal alarak talep düşmüştür. Vatandaş talep ede
mez halle gelmliş; o yüzden kuyruk ve kıtlıklar kal
mamıştır; ama refah seviyesi de düşmüştür, insanlar 
maları talep etmeyince üretim azalmış, özel kesimin 
faaliyetleri durguınlaşimıış, Devlet de harcamalarında 
tür ölçülde hasis davranmıaya başlayınca elkonıomidie-
Ikü yatınım faaliyeti düşmüş ve işsizllüfc büyük boyut
lara varmışitır. Bültün ,bu geişmelerin somunda da fi-

yat artış hızı bir miktar gerilemiştir; ancak, fiyatların 
artışımı gösteren endeks rakamlarıyla insanıların har
camalarını yapanken (karşılaştıkları durum arasında 
büyük farklar vardır. IBU farkın en önemli nedeni 
şudur: 

Türkiye'de fiyat endeksleri 1939 - 1940'larda ter
tiplenmiş istatistiderdİr, O nedenle de, o günün ko
şularımda önem ve ağırlık taşıyan maddeleri kapsar. 
Örndk'vermek gerekirse, geçinme endekslerinde kaput 
bezi, Amerikan (bezi, patiska, pazen, gazyağı, gaz lamba
sı, mangal kömürü gilbi malar vardır. Toptan eşya 
fiyatları endeksimde ilse, tüketicinin bizzat kullanma
dığı kalay, çinkio, kurşun, yapağı, tiftik, sahtiyan, 
meşin, keçi kılı gilbi mallar bulunmaktadır. Yani, 
bugünkü tüketim kalemlimde yer almayan pek çok 
mail,i Oysa, bugün vatandaşın harcamaları içinde en 
önemi yer1! tutan, (mesela kira, okul harcamaları, şe-
şirlerarası uDaştırma masrafları, dolmuş fiyatlları, ha
vagazı veya tüp gaz fiyaltı; margarin, deterjan gibi 
fiyatlar bu endekslere' dalbil değildir. O nedenle, 
endeksler fiyat artışlarım lazalmış gösterebiliyor; 
ama vatandaşların maaşı yiıne ayın 10 veya 15 nci 
günlü biltetoffiyor. 

Zaten bu nedenle die endeks artışları 1980'de 
'% 100 iken vatandaş ne kadar sıkıntıda ise, endeks 
artışı 19811de % 35'e düştüğü zaımfyn da vatandaş 
benzedi bir sıkıntı içindedir. 

Kısaca ihracat laultışınıa M cümle ife değinmek 
isıtliyorum.1 

1981 yılında ihracat gerçekten artmış ve 4,5 mSl-
yar dolara yükselmiştir. Bu önemli bir sonuçtur; 
ancalk ihracatın ekonomiyi dÜ'zlüğe çı^rmalk konu
sundaki katkısı tek başına Shracaitla ölçüemez. Çün
kü, ilhracat böyle artarken ithalat da artnış ve Tür
kiye, tarihînde 1980 yılı hariç, görmediği (jçüde bir 
dış ticaret açığıyla karşı karşıya kalmıştır. Dış ti
caret açığı 1981 yılında, 4,5 miyar dolardır. 

Son olarak da Türk parasının fiyatı olan Hizle-
rin serbest bıralkıtonasma değinmek istiyorum. Fijziın 
serbest bırakılması ve aşırı yükselmesi, banka mev
duatlarını artırmıştır; fakat artan bu mevduatı krepli 
olaraik kullanıp işletime sermayesini artırmak veya 
yeni yatırımlar yaparak üretimi canlandırmak pek 
mümlkün olamamıştır,.; Çok yüksek faiz ödeyerek 
kredi kuflknmak ve mal üretmek, müteşebbisin gü
cünü aşmıştır çünkü. 

(BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Öney, topar-
İayınıız. 

TÜLAY ÖNEY — Bir cümlede bitti Sayın Baş
kanımı,' 
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Özetle listSlcrar programı gereksiz dieğsil'dür. 
AZMİ BRYILMAZ — Bir Bütçe Komisyonu 

üyesinin 'bu kadar Bütçenin üzerine yüklenmesinin 
manası yoktur ve doğru değildir. 

(«Devam edin» sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade eder mlistoiz efendim. 
Tülay Hanım, lütfen süresi içimde bitirmek için 

gayret gösteriniz. Son cümile için, size müsaade edi
yorum. 

(Buyurum efendim., 
TÜİJEY ÖNEY — Özetle istikrar politikası ge

reksiz değiMir, Bu politika ilki yıl gilbd bir sürede bir
takım başarılara ulaşmıştır, fakat sanırım sınırlarına 
da varılmıştır; çünkü istikrar tedbirleri nitelikleri ge
reği kısa valdeli olmıak durumundadır, fazla uzatıl
dıkları takdirde, tamiki güç durumılara yol açabile
cektir. 

ISayın arkadaşlar'Umr, 
Bu gibi konular tartışılırken peik çok değişik «me

sele gündeme geliir, çok çeşjitü fikirler gayet tabii ki, 
'Meri sürütebilir. Vakltimi daha fazla aşmaımiak için 
(bu bu meseleyi burada bitirerek hep'in'ize saygılar 
sunmak isliyorum,: 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ödüyorum Sayın Öney. 
Sayın Fektöz, buyurun efendimi.' 
ATAİAY PEKÖZ — Sayın Başkan, Danışma 

Mecfeinlirı sayın üyeleri, değeri Başbakanımız ve 
Bakanlar Kurulunun değerli üyeleri; ' 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının: tümü' 
üzerinde sofa görüşmelerin yapıldığı bugün, belki gün
dem dışı inltîbaı uyandırabilecek niıtelikte bir konuş
ma yapmlalt üzere söz almış (bulunuyorum; ancak 
maruzatımn, mulhltevasındalk'i konuların önem ve cid
diyeti sebebiyle Parliamen'to teamüllerine uygun dü
şeceği 'e Yüce Meclislin hoşgörüsüne mazhar ote-
cağı irancımdayım. 

IStyın üyeler j 
13ilmdiği üzere, 1973 yılından günümüze kadar 

yyft dışındaki 'temsilcilik ve rnüessesderiımlize 50'yİ 
sşkın silahlı ve bomlbalı saldırı olmuş, bunun sonu

cunda 13lü güzide diplomatımız olmak üzere, maale
sef 20 vatandaşımız hunlharca katledüDerefc şehit edil
miş, dokuz vatandaşımızla 25 yabancı, saldırılardan 
ağır yaralar alarak hayatliarını kurtarabilmişlerdir. 

Hayâsızca ve alçakça işlenen bu cinayetleri çe
şitli islimler altındaki kanun dışı Ermemi örgütleri
nin üstlendiği bütün dünyaca 'bilinmidktedir. 

(Birinci Dünya Savaşı şartları allltında ve Osmanlı 
İmparatorluğunun parçalanma sürecinde bir kısım iş

galci devletler taraıfınıdain müştereken kışkırtılan Er
meniler, kenldi feilalketler'ini de hazırlayanı bu müşev
vik ve muharrik devletlerin entrikalarını, tarihi ger
çekleri, kendi durumlarını ve yaptıklarını görmez ve 
biflmıezlİkten gelerek, yarım asrı aşan bir suskurıiulk-
tan sonra silaha sarıllmıışliar ve kalleşçe vatandaşları-
mıızı katletmeye başlatmışlardır.: 

Tarihli gerçeklere asla uymayan sielbep ve bahaneler
le medeni âlemin ve insanlığın yüzkarası olan bir 
kısım Ermeninin kan davası balline getirmek istedik
leri bu haince davranışlar, aslında Türkiye Ournlhu-
riyetii Devletini parçalamak ve yıkmak için girişilen 
tertiplilerin sadece bir parçasını teşkil etmektedir. 

Biliyoruz M ve bilinmelidir iki, bu tertiplerin 
arkasında yalbancı ideoloji ve miihralklar vardır. İşte 
bütün medeni dünyanın lanetlediği bir avuç hayâ
sız Ermeni katil, 'bu yalbancı ideoloji ve mihrakların 
saftın aldığı zavallılardır. 

Aynı yalbancı ildeioüoji ve mihrakların kışkırtmta-
ları ille yine yankın mazide mültecimizin yüizibinlerce 
evladının kanına giren bu zavallı (Ermeni katiler, 
unutmamalıdırlar fc'i, Büyülk Atatürk'ün «Yurtta 
sullh, cihanda sulh» prensibine gönülden inanan, asili, 
adil ve asla kin tutlmlayan yüce Türk Milleti, en az 
dışarıdaki kadar Ermeniye, Tüırlk vatandaşı olarak 
güzdl Türkiye'mizin dört bucağında kucak açmış, 
onulan bağrına basmış bulunmaktadır. 

Bugün «Ne mutlu Türkülmı>> diye tarih ve dülnya 
'kamuoyu önünde haykıran Anadolu Ermenileri, dı
şarıdaki bu hayâsız katil soydaşlarını lanetliyor ve 
tuttukları yolun yanlış olduğunu, kendilerinin 
s'apık ideoloji ve mihraklara satılmış buluöıdiuM'annı 
ısrarla vurguıDuyodar?; 

'Bütün bunüara rağmlen, aklıselimin, maşeri vic
danın, tarihi gerçelkllerim a'sla ve asla kabul edeme
yeceği btir irkârcıhlk içinde Ermeni katliamcılar hâlâ 
cüret alıyorlar, kenidilerinli himaye edecek para ve 
omuz verecek hempalar buluyorlar. 

Avrupa Konseyinde Türkiye'nin hukuka, insan 
ve halk hürriyetlerine, demokrasiye bağlılık dere-
cesinlin amansızca tartışıldığı şu günlerde, söade dost 
vd müttefik Fransa Devletinin, ıbaisın ve yayın or
ganlarımın yanı sıra, adliyesinin davranışları mede
ni âleta ve insanlık açısından yüız kızartıcı bir ma
hiyet ve karakter gösterrnlişltir. 

Ülkemizin tsıvıiçre Büyüklelçisi Doğarı' Türkmen'i 
6 Şubat 1980 tarihinde Bern'de öldürmeye teşebbüs 
elden ve ardı ardına altı el ateş eden M'aks Kifim-
diyan, İsviçre polisinin gayretleri sonucunda Fran-
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galda tutuklanmış ve 22 Ocak 1982 tarihinde, yine | 
Fransa'nın Aıix - Bn - Frovİmce Mahkemesinde hâkimi 
huzurunıa çıkarılmııştır. 

İki yıl süren tahkikat ve dleiıl toplama süreci idin
de müteaddit tahliye talepleri, Ermıenıilefin aşırı ve 
şımarık nümayişlerine rağmen reddedilmıiş ve mu-

haJklkak ki, mevcut delilerin, adam öldürmeye tam 
teşebbüs suçunun varlığına yeterli oluşu taıhiye ta
leplerinin reddi için ciddi ve hukuki gerekçe olarak 
(kalbullı öditaiş'tür,, 

IBir mfahlkememim, hele yaibanlcı ülke mahkemesi
nin verdliği bir kararını hukuka uygunluk derecesi-
ıılin tartışmasına girmeyi bir hukukçu olarak arzu I 
etrniyoruto; ancak milli ve milletlerarası hukuku, 
hukuk ösullünıii ve hukukun üstün prensiplerini bi- I 
len ve özelikle hukukun üstünllülğüne inanan bir kişi I 
olarak ifade etmeliyim ki, Fransa hâkfoni Fransız 
jürisi Ibtiddiğilm ve inanıdığıım tüm hukuk kurallaonıı 
ağır bir şekilde ihlâl etimjiş; politikaya, .duygusal bağ- I 
lara ve mazinin çarptınılmıış hatıralarına alet olanak, 
kana susamış, kin dolu anarşi ve terör miitanlannım I 
Ibü'yük bir tarihi halta içimde sokaklarda attığı inıti- I 
kam çığlıklarına boyun eğfmlişıtiır. I 

IMakls Kilimciyan'a, öldürmeye tam teşebbüs su
çu sabit olduğu halde, sadece ilki yıl hapis cezası 
veren Fransız hâkim ve jürisi, dünya siyasi ve adli 
tariihi önünde, aslında kendisini mahkûm etoiştir. I 
Zira bu davada, öldürülmek istenen Türk 'dilomatı I 
Doğan Türkmen ile Ermeni katil KiKimciyan değil, I 
Türkiye muhakeme edilmek istenmiştir. Nitekim, da
vaya Doğan Türkmen'in mliüd'alhüll avukatı olarak ka- I 
itilan Vida! Noeguet, iddiasında malhlkemeye hitaben; I 
«Sfiıze, Kilimciyan'ı değil, Türkiye'yi yargılatmak is- I 
tiyorlar. Bu tuzağa düşmeyiniz. Zira Türkiye'yi yar- I 
giamak bu kadar basit bir iş değildir. Buna sizin I 
ne hakkınız ve ne de yeteneğiniz var» demiştir, Bu- I 
na rağmen mahkeme, tarihi vakıaları çarpıtarak da- I 
vaya pollitik Ibfir değer, kazandırmak amacı ile suçun sü- I 
butuna ilişkin kesin delileri şahitlik ve savunma müesse- I 
sesimi görülmemiiş bir şekilde kendi talbii ve1 hukuki I 
mecrasından saptııtoışltıır. Niltekim, dinlenen savun- I 
ma şahitleri, ibfazalt müspet görgülerine dayanan va- I 
kıalan anlatacakları yerde, çoğunlukla kendi yaşla- I 
rrnı aşan bir maızliye atıf yaparak, yalan, yanlış ve I 
ıtezvir dolu beyanlarda bulunmuşlar ve bu beyanlar, I 
ne yazık ki, nihai karara dayanak yapıHmışitır. I 

Verilen gülünç kararı talküben müdahil avukat I 
Vildal Nacquet basıma yaptığı açıklamada aynen; I 
«Jüri (bu toplumun bir parçası olduğumdan sonuç 1 
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ta!bidii8\ Buraisı Framsa; Jlüri Fransız, sanık Fran
sız vatandaşı ve mağdur bir yabancıdır. Bunları 
gözönüne atoak lazımdır» demek sureti ile kendi 
Utancını dıile getirmek istemiştir. 

'Ben de, bu davayı rüyet eden .talihsiz Fransız 
hâkimi ve jüri üyelerine ve hatta, hailen serfbesi bı
rakılan Kidümci'yan'a sesleniyor ve diyorum ki, Tür
kiye'ye geliniz ve kendi öz vatanları olanı Anado
lu'nun tertemiz topraklarımda Ermeni katliamına 
uğrayan mübarek ve aziz Türk şehitlerinin yaşayan 
mezarlarımı gollümüz,; 'Belki bu suretle' biz Türklere 
haksız, mesnetsiz ve tarihi bir hata içinde beslediği
niz ikinden vazgeçer, verdiğimiz karardan uitanç du
yarsınız. (Alkışlar) 

Saygıdeğer Üyeler; 
Yukarıda özet olarak açıklanan ve Türfciye'mim 

ffliî varlık ve bütünlüğüne yöneik bulunan bu som 
derece vahim saılldırılar, olanca hızıyla ve en vahşi-
yame bir şekilde yıllardan beri devam edenken, ya
bancı ideoloji ve mihrakların yine yıllardan beri 
yurduttnuz içindeki girişimlerinim ne boyutlara ulaş
tığı malumdur. Bu yabancı ideoloji ve mihraklar, 
ülkernlizdeki siyasi istikrarsızlıktan, sorumsuz kurumı-
sal davranışlardan yararlanmış, Devlet otoritesi zaafa 
uğratılmış, dış kaynaklarca silah, malzeme ve eğitim 
Mikanı ile desteklenen ve yine dış mali kaynaklar 
tarafımdan besleneo yıkıcı ve bölücü örgütler mernı-
leketiimlizi her geçen güm arıtan bir hızla tam bir anar
şi ortamına sürüklemiş, vatandaşlarım can1 ve mal 
güvenliği sağlanamaz hale gelmiştin., 

îşte, bu şartlar içlimde, Devletimizin ve milleti-
rnılMm öz varlığı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, mil
letinin isteği istikametimde Cumhuriyeti korumak ve 
kollamak görevimi yerine getirerek, 12 Eylül 1980 
tarihinde 'ülke yönelimime el koymuş ve memleketi
mizi bugünkü güvem ve huzur ortamına kavuştur
muştur,; 

ıSayın Devlet 'Başkanımızın 12 Eylül 1980 günü 
yaptığı radyo ve televizyon konuşmalannda bu Hare
kâtın temel hedefi, Türk toplumuna yaraşır bir ana
yasa ve seçim kanunu ile partiler kanunu hazırlamak, 
bunlara paralel düzenlemeler yapmak, insan hak ve 
hürriyetlerine saygılı, milli dayanışmayı ön plana alan, 
sosyal adaleti gerçekleştirecek, ferdin ve toplumun 
huzur, güven ve refahına önem veren; özgürlükçü, 
demokratik, lâik ve sosyal hukuk kurallarına dayalı 
bir yönetimi tesis ederek, ülke idaresini bu yönetime 
devretmek olarak ifade buyurulmuştur. 

(BAŞK1AN Sayım (Peköz, bir dakikanız var. Lütfen 
toparlayınız efendim. 



Danışma Meclisi B : 49 30 . 1 . 1982 O : 2 

ATALAY PEIKOZ — Sayın Başkan, az önceki 
müsamahanızı istismar etmeyeceğime inanıyorum. 

Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri daima sö
zünde durmuş ve tarih boyunca bunu dünya kamuo
yu önünde ispatlamıştır. Nitekim, 12 Eylül Î980 ta
rihinden bugüne kadar geçen zaman içinde gerçek de
mokratik rejime ıdoğru hızla atılan adımlar, hiç kim
senin ret ve inkâr edemeyeceği bir seviyt göstermiştir. 

'Milletimizin yürekten tasvibine mazhar olan bu ha
rekât ve devamındaki başarı, bilinen yabancı ideoloji 
ve mihrakların tepkisine maruz kalmıştır. Bu tepkinin, 
bir bölümü ile, dost ve müttefik Avrupa devletleri 
temsilcilerinden oluşan Avrupa Konseyi üyelerinden 
gelmiş olması cidden çok üzücü ve düşündürücü ol
maktadır. 

Yurt dışında ve yurt içinde maruz kaldığımız sal
dırı ve cinayetlere benzer nitelikte saldırı ve cinayet
lere maruz kalan ve fakat insan haklarından, temel öz
gürlüklerden ve hukukun üstünlüğünden en çok bahse
den bazı ülke temsilcileri, kendi mukabelelerini sosyal 
ve siyasal bünyelerindeki değişimleri ve eylemleri ta
rih önünde unutarak, 12 Eylül sonrasındaki Türkiye' 
yi insafsızca; fakat maksatlı olarak eleştirmeye kalk
mışlardır. 

Daha da ileri gidilerek, Avrupa Konseyi Türk hü
kümranlık haklarına tecavüz teşkil edebilecek nitelik
te bir de karar almış bulunmaktadır. Gerçekten, hu ka
rarda 'öngörülen ağır şartlar hükümranlık haklarımızı, 
milli gururumuzu ağır bir şekilde rencide edebileceği 
gibi, uygulamalarımızda asla rastlanmayan gerçek dışı 
isnatları da beraberinde getirmektedir. 

(Değerli üyeler; 
Avrupa Konseyi, kendi ülkelerinin yakın mazi, 

hatta yaşadığımız zaman içinde maruz kaldıkları ben
zeri sorunları, acaba hangi metorlarla Ibir çözüme 
bağlamışlardır ki, bizden milli müesseselerimiz ve de
mokratik yoldaki hızlı uygulamalarımız için kendileri
ne olağanüstü bir denetim ve gözetim hakkı ıtanıma-
mızı, önemli pek çok kanunun iptalini İsteme cüretini 
göstermektedirler?' 

Avrupa Konseyi, bu kadar tutarsız, gayri samimi, 
gerçekleri görmez, inanmaz futum ve davranışları ile 
Türkiye için mana ve mahiyetini kaybetmiştir. 

'Konsey üyeleri, çoğunlukla temsil ettikleri devlet 
ve hükümetlerin resmi görüş ve kanaatlerine aykırı 
olarak, şahsi ideoloji ve duygularının mutlak tesiri 
altında bulunmaktadırlar. Bu durum, özel bir maksat 
içinde, Türkiye'yi karanlık bir istikamete itmek iste
yişin açık bir İfadesidir, 

j Avrupa Konseyinin bu sayın üyeleri şunu iyi bil
melidirler ki; Türk Milleti, toprağıyla, bayrağıyla, 
Devlet ve Hükümetiyle ayrılmaz bir bütündür. Milli 
gurur ve haysiyetinden taviz verecek bir karaktere as
la sahip değildir. Gerektiğinde (iki, kanaatimce artık 
gerekmektedir) Türkiye Avrupa Konseyimden tarihi 
vakarı ile çekilir. Yüce Atatürk'ün, «Yurtta sulh, ci
handa sulh» ilkesine sadık kalarak, kendi kendisine 

I yeten, yepyeni bir dünya kurar ve bu dünyanın engin-
I İlklerinde mümtaz ve şerefli yeri almasını bilir. ((Alkış

lar). 
(Saygıdeğer üyeler; 
Türkiye'nin insan hak ve hürriyetlerine olan say

gısından, demokrasiye olan aşkından şüphe edilen ve 
bunun amansızca tartışması yapılan bir zamanda ve 
Fransız adli mercilerinin insan hak ve hürriyetine, hu
kuk kurallarına aykırı olarak verdiği kararın henüz 

I mürekkebi kurumadan, Amerika'da yine değerli bir 
diplomatımızın, eli kanlı, kara vicdanlı Ermemi terö
ristler tarafından iki gün önce şehit edilmesi talihin 
ve tarihin acı bir cilvesi olmuştur, 

Avrupa Konseyinin sayın üyelerine, Aix-En-Provin-
ce şehrinin sayın jüri üyelerine şimdi soruyorum. 
Şu anda vicdanınız sizlere neler söylüyor ve dünya 
kamuoyu önünde biraz olsun utanç duyuyor musu
nuz?,. 

I (Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, biraz da kendimize dönelim ve kendimizi 

I eleştirelim. 
(Bugüne kadar acaba.. 
ıBASKAN — Sayın Peköz, 15 dakikayı doldurdu-

nuz. Lütfen bağlayınız efendim. 
ATAUAY PEKÖZ — Lütfen efendim sonuna gel

dim, bir dakikada bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bugüne kadar acaba Ermeni iddiaları ve saldırıla

rı karşısında ne yaptık?.. Hiç bir şey. Ne Ermenile
rin gerçeklere aykırı iftira ve tezvirlerine karşı çıka
rak gerçekleri anlatabildik, ne değerli diplomatları
mızı korumada ciddi tedbirler alabildik. iBu bakım
dan, Dışişleri 'Bakanlığımızı ve dış temsilcilerimizi ne 
kadar eleştirsek azdır. Kendilerimi böylesine acılı bir 
günde daha 'fazla üzmek istemiyorum; ama artık da
ha ciddi ve dinamik bir çalışma ve tedbiı alına zama-

I nının geldiğine ve çok geç kalındığına işaret etmekten 
de kendimi alamıyorum., 

Dış temsilcilerimiz, lütfen bölgelerinizdeki Türk 
vatandaşlarınıza sahip çıkınız. Onların dert ve şikâyet -

I lerine kulak veriniz. Aralarındaki kardeşlik ve tesa-
I nüdü Türk milliyetçiliği şuuru içinde tesis ve idame 
| içim gayret gösterimiz. 'Milli ve idini günlerimizde gös-
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terişten uzak, Örf ve ananelerimiz istikametinde onla
rı toparlayıp, bir araya getiriniz. Seminer ve benzeri 
toplantılar tertip ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin her yerde hazır ve nazır olduğunu ispatlayınız. 
Meşruiyet ve mahalli kanunlar çerçevesi (içerisinde, 
milli değerlerimize ve vatandaşlarımıza gelecek olan 
saldırılara karşı en vakur 'şekilde, topluca reaksiyon 
göstermelerini sağlayınız. Aix-En-Pro vince Adliyesi
nin önünde maruz kaldığımız bacil durumun bir da
ha tekrarlanmasına sebebiyet vermeyiniz. 

Değerli üyeler, 
IBütün 'dünya bilmelidir ki, Türkiye Misak-ı Milli 

hudutları içinde sadece ve sadece Türklerindir, «Tür
küm» diyenlerindir ve ilelebet böyle kalacaktır. 

Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyor, şehit 
diplomatlarımızı bir kere daha rahmetle anarken, ke
derli ailelerine, Dışişleri topluluğuna ve büyük Mille
time başsağlığı diliyorum., 

Beyaz oy kullanacağım 1982 Mali Yılı İBütçesi 
Devletimize, Milletimize ve ülke ekonomisine hayırlı 
uğurlu olsun. 

(Saygılarımla. (Alkışlar). 

iBAISJKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz, 
ıSayın Zarbun?.. Yoklar. 
Sayın Şengün 'buyurun. 

İSMAİL S/ENGÜN — ISayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; 

Sözlerime başlarken ISayın (Başbakanı, Hüküme
timizin seçkin üyelerini ve üst düzey yöneticilerini 
saygıyla selamlarım. 

<T8 Birleşimden beri devam etmekte olan '19182 Yılı 
Bütçe görüşmeleri Türk kamuoyuna ve dışarıya şunu 
kanıtlamıştır: Danışma Meclisimiz 12 Eylül esprisi 
ve 23 Ekim andının bilinci içinde, yüce Milletimizin 
refah, güvenlik ve itibarı amacıyla kendisinden bek
lenen nitelik ve gücü ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Milletimizin 10 aylık yaşamını etkileyecek olan 198i2 
Bütçesi, önce iBütçe - Plan (Komisyonumuzun değerli 
üyelerince ele alınarak rafine hale getirilmiştir. Son
ra da Yüce Meclis üyeleri bu kürsüden ve bu salon
dan sundukları görüş, yaptıkları eleştiri ve yönelttik
leri yazılı ve sözlü soruları ile seviyeli bir bütçe görüş
mesinin .sanıyorum en güzel örneklerini vermişlerdir. 
Tüm üyelerimiz, aralıksız 18 gündür üzerinde durup, 
inceledikleri Bütçeyi devamlı olarak dikkatli bir süz
geçten geçirmişler, titiz bir izlemede ve gözlemde bu
lunmuşlardır. 

İBunun yanında, Cumhuriyet Hükümetimizin sayın 
bakanları yaptıkları konuşmalarla, kendileriyle ilgili 

faaliyetleri zaman ve imkân ölçüsünde Danışma Mec
lisimizin gözleri önüne sermişler, isabetli eleştirilerin, 
yapıcı ve uyarıcı görüşlerin ve halisane yöneltilen so
ruların kendilerine ışık tutacağını belirtmişlerdir, 

Meclis olarak da bizlerin, Bütçe görüşmelerimden 
edindiğimiz yeni bilgileri ve kazandığımız tecrübeleri 
bundan böyle IKomisyon ve Genel ıKurul çalışmaları
mızda en iyi şekilde kulanacağümıza şüphe yoktur.. 

(Bütçe görüşmeleri dolayısıyla İcra Organını ve 
onun çok değerli üyelerini yakından tanımak fırsatı 
bulan Meclislin, bu suretle kurulan ilişkiyi, sadece ve 
sadece ülkenin yararına en verimli biçimde sürdüre
ceğine, olumlu katkılarda bulunarak bu ilişkiyi pekiş
tireceğine eminim. En iyiye ve doğruya ulaşmak ama
cıyla ekonomik yönden daha müreffeh, isosyal bakım
dan daha güvenli ve siyasi yönden daha itibarlı olmak 
için elbirliğiyle ve ahenk içinde çalışacak, uğraşaca
ğız. 

19812 Bütçe görüşmeleri Türk siyasi tarihinde muh
temelen bir olgunluk ve mükemmellik örneği olarak 
anılacaktır. 

Sayın Başkan; ' 
/l981, Türk ekonomisinin bir dönemeç yılı olmuş

tur. İBirkaç yıldır devam eden geriye gidişin önü
ne 19811 'de geçilmiş, durgunluk canlanmaya yönel
miştir. Dörtnala giden enflasyonun gemlendiği bir dö
nemde böyle bir sonucun alınması dikkate değer bir 
başarıdır. 1981'in diğer bir özelliği, uzun süreden be
ri etkinliğini yitirmiş vergi politikasının, ülkemlizde pa
ra politikası ölçüsünde hatta daha etkin uygulanabile
ceğinin ortaya konmasıdır. 

il 981'i dönüm noktası saydıran başka bir gelişme, 
'ihracatın son yedi yıldan beri devamlı gerileyen itha
latı karşılama payının artık durması ve de artmaya 
yönelmesidir. 

'Kalın çizgileriyle birkaç örnek verdiğim genel 
ekonomik performans sonucu, yıllar boyu yibirilmiş 
olan dış kredi itibarımız 1981 'den itibaren yeniden ka
zanılmaya başlanmıştır. 

198/1'in olumlu gelişmeleri yanında, kalkınmakta 
olan her ekonomide olduğu gibi, dünya konjonktü
rüne de bir ölçüde bağlı olarak beliren ve devam eden 
sorunlarımız ortadadır. Örneğin; düşük kapasite kul
lanımı, enerji ve ulaşım problemi, çarpık, yüksek faiz
ler, nüfus ve işgücü sorunlarımız çözüm beklemekte
dir. Toplam talebi kısıtlamaya yönelik uygulamanın 
yanı sıra, toplam arzın önce muhtemelen ıselektif ola
rak artırılması 198İ2 gündeminin önde gelen madde
lerinden birisidir. 
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İElde edilen başarılar ve 1981 dönemecinin bi
ze anlattığı, şüphesiz 12 Eylül ile kavuşulan huzur or
tamının bize neler verebileceğini açık ve seçik ola
rak ortaya 'koymasıdır. «Yurtta sulh,» Sayın ıDevlet 
Başkanımızın belirttikleri gibi, «'Ekonomik başarının 
önemli bir amilidir». 

1982 içinde ele alınacak problemler arasında II noi 
izmir Kongresinde Devlet Başkanı Orgeneral 'Sayın 
Evren'in 'vurguladığı Ibir 'direktifi izrtiniizle hatırlatmak 
isterim;! 

«ıYönetici ve plancıların görevlerini doğru yapa
bilmeleri ve doğru kararlar alabilmeleri için ekono
mik verilerin geliştirilmesi ve daha güvenilir hale ge
tirilmesi gerekmektedir.» bir süre devam edebilecek ve 
verilerimizi uluslararası standartlara yaklaştıracak bu 
çalışmaların bir an önce başlatılmasında sayısız yarar
lar görmekteyim. 

Sayın üyeler;' 
Danışma Meclislinizde Bütçe görüşmelerinin so

nuna yaklaşırken, Başkomutan Mustafa Kemal'in 1 
Şubat 1923'te, basma o günün şartları [içinde verdiği 
şu demecin güncelliğini ne kadar devam ettirdiğine 
dikkatlerinizi çekmek isterim1: 

«Ülkenin istek ve gerçek 'ihtiyaçlarına uygun bir 
barış yapma imkânı doğduktan sonra, geçmişteki 
zararları az zamanda kapatmak zorundayız. Özellik
le ekonomi ve kültür çalışmalarına çok büyük gay
retler göstermeliyiz.» 

Sayın üyeler; 
Bütçeye beyaz oy vereceğimi belirtirken, Bütçede 

emeği geçenlerin tümüne teşekkür eder, 19'82 Bütçesi
nin Devletimize, Ulusumuza hayırlı olmasını içten di
ler, hepinize derin saygılar sunarım. '((Alkışlar.) 

BAıŞKAiN — Teşekkür ediyorum Sayın Şengün. 
ISayın Alpaslan buyurun efendim. 
TBVFl'K FÎKSET ALPASLAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, Sayın Başbaka
nımız, 'Bakanlar Kurulunun sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Hükümeti tarafından hazırlanan ve 
Danışma Meclislinin çalışmada örnek Bütçe ve Plan 
Komisyonunda titiz Ve devamlı bir inceleme sonucun
da son şeklini alan 1982 'Mali Yılı Bütçe Kanun Tasa
rısı ve bağlı cetvelleri üzerinde Danışma Meclisimi
zin yaptığı yoğun çalışmanın da bugün son safhasına 
erişmiş bulunuyoruz. 

Bu Bütçenin, kalkınma ve enflasyonla mücadele 
hedefleri arasında dengeli bir uyumu sağlayacak ma
li politikalar gözönünde bulundurularak hazırlandı
ğından hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bu nedenledir ki, 

daha 'büyük bir iç kaynağın devreye sokularak, bu
nun sanayileşme ve büyüme amacına yöneldiği anla
şılmaktadır. 

1982 Mali Yılı 'Bütçe 'Kanun Tasarısında, acele 
çözüm bekleyen enerji ve altyapı sorunları başta ol
mak üzere, işsizlik problemine de çareler getirilmek 
zorundadır. Tasarıda, bir önceki Bütçeye nazaran ca
ri harcamalarda % l 'e yakın bir indirim mevcut ise 
de; 1981 Bütçesinin 11 aylık tatbikatı sonunda, 1981 
Bütçe rakamlarına göre cari harcamalarda vaki artış
lar nedeniyle 1982 Bütçesinde yapılan % 1 nispetin
deki indirimin gerçekleşmesi, öyle zannediyorum ki, 
büyük bir iyimserlik olacaktır. 

Gerçi Hükümet, Devlet kadrolarını daraltma yö
nünde bazı tedbirler almış ve almaya devam etmek
tedir. 

'Alınan bu tedbirlerden en isabetli olanı, Genel 
Kadro Kanunudur. Bu suretle Devlet daha bütçe yılı 
başında ne kadar memur ve hizmetli çalıştıracağını 
önceden bilme durumuna gelmiş olacaktır. Siyasi ne
denlerle ihdas olunan kadrolar, artık geride kalmış 
olacaktır. 

1981 yılı sonlarında çıkarılan erken emeklilik ve 
resen emekli edilme1 imkânını getiren Kanundan da 
çok kısa olarak bahsetmek istiyorum. 

Bu Kanuna göre, verilen süre içinde erken emek
liliğini isteyen memura, emekli ikramiyesi % 25 zam
lı ödenecektir. Kanun, bazı meslek sahiplerinin bu 
haklardan yararlanamayacağını hükme bağladığından, 
eşitlik ilkesini zedelediği şüphesi içindeyim. Başarısız 
veya sicili bozuk memura ikramiyenin zamlı olarak 
ödenmesi ve ayrıca Devlet memurları gösterge ve 
emeklilik gösterge tablolarında yapılacak iyileştirme
lerin de aynen ve ilaveten bu gibilere ödeneceğinin 
hükme bağlanması, inancıma göre çalışmayan, kötü 
huy ve sicil sahibi kişilerin Devlet kadrolarından uzak
laştırılması gerekçesiyle taltif edilmesi anlamını taşı
yor. Bu IKanunun uygulanması da merakla beklen
mektedir, katsayı artırmanın da sabırsızlıkla beklendi
ği gibi. 

1982 Mali Yılını, '24 Ocak 1980 kararları doğrul
tusunda, ekonomimizi yeniden rayına oturtacak ted
birlerde ve enflasyonla mücadelede daha ileri adım
ların atılacağı ıbir yıl olarak görmek hepim'izin müşte
rek arzusudur. 

Türkiye'nin enflasyondan sonra en büyük prob
lemi, enerji sorunudur. Geçmiş bir tarihte bu kürsü
den yapılan, zabıtlardan çıkardığım; «Bu kadar elek
trik enerjisini ne yapacağız, toprağa mı vereceğiz?..» 
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şeklindeki bahtsız konuşmaların artık olmadığı inan
cındayım. 

Danışma Meclisinin bir üyesi olarak, Türkiye'nin 
enerjiye olan ihtiyacına inanarak, Cumhuriyet Hü
kümetinin, '1982 Mali Yılı içinde enerji sorununa âoil 
çözümler aramasını büyük bir memnuniyetle karşılı
yorum. 19701i yıllarda nükleer ve termik santrallerin 
inşasından vazgeçilmemiş ve Keban'ın jenaratörleri-
nin siparişi iptal edilmemiş olsaydı, bugün daha az 
bir enerji buhranı içerisinde bulunacaktık. 

19812 yılı zarfında Maden Kanunu ile Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanunlarının süratle değiştirilmesin
den de ülke ekonomisi için yarar gördüğümü lilfaıde et
mek istiyorum., 

Bilhassa Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 
da, petrol arama faaliyetleri için Yurdumuza gelecek 
yabancı sermaye ve teknolojiyi özendirecek ve onları 
güven İçinde çalışmaya sevk edecek ve milli çıkarla
rımızı koruyacak yeni hükümler getirmesinde Memle
ketimiz ve Türk ekonomisi bakımından sayısız yarar
lar vardır, 

Türkiye'ye sanayi' alanında da yeni teknolojiler ge
tirecek, sanayi mallarımızın ihracını artıracak veya 
kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasından kaçınılmama
lıdır. 

îstanlbuHAnkara arasında demiryolu inşaatının bir 
an önce bitjirilerek hizmete konulması için Sayın Hü
kümet Başkanımızın, ilgililere verdikleri talimatı da 
büyük bir memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek is
terim. 

Sözlerime, son verirken, sakin ve mütevazı görü
nüşü altında hangi enerji reaktörlerinin çalıştığını Mil
letimizin de gördüğü Sayın Başbakanımızın, bu Büt
çeyi en iyi sekilide uygulayacağına emin olduğumu ifa
de etmek isterim. 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanununun, Devletimize, 
Milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle Yüce 
Meclisinizi saygıyla selamlarım. ^Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Alpaslan. 
Sayın ökıte, buyurun. 
ERTUĞRıUL ZBKAJÎ ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri, Cumhuriyet Hükü
metinin değerli Başbakanı, Sayın (Bakanları; 

Devletimizin 1982 Yılı Bütçe Kanunu hakkında
ki görüşmelerimizi >sona erddriyoruz. Aralıksız, geceli 
gündüzlü devam eden Bütçe çalışmalarında kanunla
rın ve milletimizin bizden istediği görevleri itam ve 
bize yaraşır şekilde yerine getirdiğimize inanıyoruz. 

tki hafta içerisinde, bu Mecliste sayın üyelerimi
zin yaptığı 300'e yakın konuşma ve değerli Hüküme-
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timizin sayın bakanlarından sordukları 1 '650'yi geçen 
soru, özellikleri bakımından büyük anlam taşımakta
dır. Her biri bir tez mahiyetini taşıyan bu konuşmala
rın ve Mületimizin önemli bir meselesine çözüm ge
tirmek isteyen soruların, devlet sorumluluğu, taşıyan 
yöneticilerimiz tarafından dikkate, alınacağına eminiz. 

Tarih, Yüce Meclis'imizi ilk defa bütçe çalışmala
rıyla anacak, oluşturduğu görüşme, tartışma ve eleştir
me modelini Türk parlamenter hayatında örnek ola
rak gösterecektir. 

Göreve başlamalarından kısa bir süre sonra, 198ı2 
Mali Yılı Bütçesini inceleme ve zamanında Yüksek 
Heyetinize sunma sorumluluğunu yüklenmiş Bütçe -
Plan Komisyonumuzun çalışmalarına, geçmiş 10 yıl
lık perspektif İçinde bakmak ve değerlendirmek, Mec
lisimize ayrı bir anlam 'kazandıracaktır. 

Son 10 yıl içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonlarında hiç bir dönemde 75' 
den; fazla önerge görüşMteımıemii'Şlken Danışma MecÜM 
Bütçe - Plan Komisyonunda '390 önerge incelenmiş, 
bu önergelerden 157 tanesi genel görüşmeye açılmış, 
tartışılmış, ret veya kabul edilmiştir. Son 10 yıl için
den fazla önerge görüşülememişken Danışma Meclisi 
adeti ı650'yi geçmezken, bu yıl Bütçe - Plan Komis
yonumuzda ortalama 2 '670 soru sorulmuş ve cevap 
alınmıştır. 

Hiçbir parlamenter tecrübeye sahip bulunmayan 
bu Komisyon üyelerinin, günde ortalama 14 saat sü
ren ve 60'ı geçen toplantılarla bize zamanında tasarıyı 
yetiştiren gayretlerini bir kere daha tebriklerimizle 
anıyoruz. 

Cumhuriyet Hükümetinin Bütçe dolayısıyla, baş
ta çok değerli Sayın Başbakanının, Maliye ve diğer Ba
kanlarının, Meclisimizde tam bir bütünlük, birlik ve 
güven duyguları içerisinde '(Ki, ortak gayretleri her 
türlü takdirin üstündedir) büyük Milletimizin gözü-
önünde ortaya çıkan bu bütünleşmiş güçten gurur 
duyuyoruz, ümit ^uyuyoruz. Sağ olun. 

Saygıdeğer üyeler; 
İlk konuşmarjıda da belirtiğim gibi, bütçe kanun

ları birer muhasebe belgeleri değildir. Çağımızda, dev
let telakkisi, devletin görev ve sorumlulukları açısın
dan bütçelerin önemli bir yeri vardır. Bu kanun tasarı
larının görüşülmesinde Devletlimizin siyasi, sosyal, ik
tisadi, kültürel hemen her konusu, her politikası dik
kate alınır, incelenir, tercihler belirlenir. 1982 Bütçe 
Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmeler de bu esas
lar içinde sona ermektedir. 

Açıkladığım yaklaşım içerisinde, ben, bu büyük ve 
anlamlı oturumda büzü. ve çalışmalarımızı anlamayan, 
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anlamak listeomeyen veya belirli amaçlar doğrultusunda 
değerlendirmeye kalkanlara seslenmek istiyorum. Ay
rıca, 198(2 yılı mali ve diğer politikalar için öneriler 
sunmak arzusundayım. 

Aziz üyeler; 
Cumhuriyetimizin geleceğine ve Türk demokrasi

sinin yeniden kurulmasına yönelmiş görev ve hizmet
lerimizin hukuki dayanağı, hu görevi bize veren ve bi
zi yetkili kılan kanunlarım izdir. Bizler bu görev ve 
hizmetlerimizde, milletimizin .istekierini ve bekleyiş
lerini de gözden uzak tutmuyoruz; çünkü her şeyin 
üstünde ona karşı sorumluyuz, ona inanıyoruz, 

Geleceğin ve yeni Türk demokrasisinin kurulu
şundaki çalışmalarımızda, milletimizin binlerce yıllık 
kültürü, kanlı mücadeleler sonunda elde ettiği hâkimi
yet hakkı, engin siyasi tecrübeleri ve varlığımızın ne
deni olarak kabul ettiğimiz Atatürkçü görüş, düşünce 
ve 'tutumlar iile inkılabımızın bütün kurumları ana ve 
vazgeçilmez kaynaklarımızı teşlkil ediyor. 

Tarihi sorumluluğumuzun misyonu ise, bu şeref
li göreve talip olmadan önce arkamızda bıraktığımız 
tertimiz hayatımız, vicdanlarımız ve yeminimizdür. 

İMühterem üyeleri 
Hiç kimse, açıkladığım görevlerimizi, inançları

mızı ve bağlı bulunduğumuz ilkeleri ve tarihi misyo
numuzu hafife almak hakkına sahip değildir. '(Alkış
lar)* 

'Peşin yargılarla, angaje olunan çıkarlar ve fikirler
le, bu Yüce Meclisi ve sayın üyelerini, nasıl oturduk
larını çok iyii bildiğimiz köşelerinde değerlendirmeye 
kalkanların, kısır görüşler içinde bu Yüce Meclisi ve 
üyelerini Millet huzurunda yargılamaya yeltenenlerin, 
'kısa bir gelecekte nasıl yanıldıklarını büyük .Milletlimiz 
görecektir. Bu iflas eden yargı ve değerlendirmeler 
'karşısında belirlemeye çalıştığım çevre ve kişiler tam 
ters bir tutuma girecek, bu kez Meclisimizi ve üyeleri
mizi övmeye başlayacaklardır. Tarihimiz bu gibilerin 
örneklerini bize sık ve acı gerçekler içerisinde ver
mektedir; ancak, bütün tarihi, belki de fazilet sahiple
riyle bu gibilerin mücadelelerinden ibarettir ve her 
defasında fazilet sahiplerinin ayakta kaldığı da bir 
gerçektir. 

Şunu herkesin bilmesini istiyoruz ki; Türkiye'mizin 
geleceğine yönelmiş çalışmaları üstlenen ve yeni bir 
hu'ku'k düzeninin oluşturulması göreviyle dünyanın ve 
'Milletimizin huzurunda bulunan Kurucu Meclis bir 
bütündür. Danışma 'Meclisi ve Güvenlik Konseyi bu 
bütünün ayrılmaz parçalarıdır; amaçları birdir, hedef
leri birdir, gönülleri birdir., 

.Bu iki vazgeçilmez iki unsur üzerinde hiç kimse 
kendi görüşü, çıkar ve düşüncelerini denemeye 'kalkma
malıdır. Hiç kimse bu .'iki milli parçanın bütünlüğü 
üzerinde spekülasyonlara yeltenmemelidir. Bu dene
meler ve bu spekülasyona girişimleri daima geri tepe
cektir. 

Esasen güçlüklerle dolu olan sorunlarımızın, se
bepsiz yere, kaprisler uğruna ve nihayet tamaımı 'Millet 
aleyhine zoriaştırılmasına bu 'Meclis hiç bir zaman 
müsaade etmeyecektir. Bu zorlaştırmada kimsenin de 
bir yararı olmayacaktır. (Alkışlar). 

Bu Milletin artık bir dakika beklemeye, bir damla 
kanını boş yere akıtmaya, ne de bir kurşunu hayaller 
uğruna ödemeye tahammülü kalmamıştır. 

Tarihimiz boyunca tatminsiz zihinlerin ve cehale
tin çıkarttığı boş ve anlamsız ve ancak kendilerini tat-* 
mine yarayan davranışları, milletimize çok zaman, çok 
kan ve çok kaynak kaybettirmiştir. Artık buna müsaa
de etmeyeceğiz., 

Sayın üyeler; 
Önerilerime geçiyorum: Vergi yüklerinin hafifle

tilmesi konusundaki uygulamaları dikkatle izliyoruz. 
Bu yüklerin, bütün vergiler esas alınarak, doğru bir 
sistem içerisinde geliştirilerek hafifletilmesini ve indi
rimlerin Î98İ1 gelirlerine uygulanmasını bekliyoruz., 

Devletin gelirlerinin .coplanmasında, kaynakların 
kurutulmasını değil, aksine 'kaynakların her zaman ver
gi verici güçte tutulması ilkesinin kabulünü arzuluyo
ruz. 

Ciddi, örgütleşmiş bir denetim, sevgi ve anlayışla 
bir tahsilat özlemimizdir. Bütün Devlet kuruluşılarımı-
zın ve kurumlarımızın, doğru bir bütçe yapılması ve 
giderek program bütçeye geçilmesini sağlayacak şe
kilde hazırlıklarda bulunmasını ve harcanan her ku
ruşun Devletin ve milletin olduğu şuuruyla hareket et
melerini ve bunun uygulanması için gereken her tür
lü önlemin alınmasını öneriyoruz, 

İhracatla ilgili bütün işlemlerin yeniden gözden ge
çirilmesi en basit, en kolay sistemin geliştirilmesi, is
teklerimiz arasındadır., 

Döviz kurlarında uygulanan günlük 'Uygulamalar, 
başarıyla sürdürülmeli, (gelecekte serbestçe dalgalanan 
döviz kuruna geçiş hazırlıkları 'yapılmalıdır. 

ıKonvertibiliteye geçiş zamanla gerçekleştirilmeli 
ve Türk Parasını Koruma IKanunu artık günün koşul
larına uydurulfflalıdır. 

!Son çıkarılan bankalarla ilgili tebliğ yeniden göz
den geçirilmelidir. 

Sermaye artırımları gerçekçi bir esasa bağlanmalı
dır., 
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(Kamu bankalarının gerçek amaçlarına yönlenme
si sağlanmalı, giderek mevduat bankacılığından top
tancı bankacılığa geçiş hazırlıkları yapılmalıdır. Ayrı
ca bankaların muhtemel bir krize karşı korunması 
önlemleri alınmalı ve birçok 'Batı Avrupa ülkesinde 
gördüğümüz «İmdat Sistbmi» geliştirilmelidir., 

BAŞKAN — Toprlamanızı rica ediyorum Sayın 
Ökte. 

BRTUĞRjUL ZEKİAt ÖKTE — Toparlayacağım 
efendim. 

'Planlama Teşkilâtımız yeni bir plan felsefesi ve 
uygulaması içinde yeniden örgütlenmeli ve kesinlikle 
icracı olmaktan çıkarılarak politikadan arındırılmalı
dır. 

Ekonominin, sosyal ve kültürel hayatımızın büyük 
ihtiyacı olan ve takip edilmesi gereken istattistiki bilgi
ler ıslah edilmeli, taze ve yeni verileri devreye soka
cak örgütleşmelere gidilmelidir. Hükümetimizin araş
tırma hizmetlerine ve bu hizmetlerin koordinelıi bir şe
kilde etkin hale getirilmesine ilişkin çalışmalarını iz
liyoruz. Ancak, bu hususta süratle hareket edilmesi 
ve konunun mutlak surette çok ciddi tutulması özlem
lerimiz arasındadır. 

Tarımda üretim seferberliği çok hayati istekleri
mizi kapsıyor. Hayvancılığımız konusundaki değerli 
çalışmalara hız verilmelidir. Bu konu 'varlığımızla, 
sağlığımızla, geleceğimizle ilgilidir, 

Hayati değerde gördüğümüz yatırımlar devreye so
kulmalıdır. Özellikle enerji alanında kaynak sağlaya
cak projelere öncelik verilmelidir, 

Ayrıca, kredileri ve kaynakları hazır olan motor 
ve aktarma organları sanayimiz süratle devreye sokul
malıdır. Buna Milletimizin ihtiyacı vardır, Silahlı Kuv
vetlerin ihtiyacı vardır. 

KİT'ler hakkında çalışmalar yeniden gözden geçi
rilmeli, konu aceleye getirilmemeli, Devletimizin ser
maye ile katıldığı özel işletmeler veya şirketler yeni
den ele alınmalı, geniş tabanlı bir kamuoyu çalışma
sıyla KİT'lerin sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. 

Yabancı sermaye konusunda yeni ilkeler ve esas
lar tespit edilmeli. Enerji, tarım, endüstrinin bazı alan
larında yabancı sermayeden yararlanma yolları açılma
lıdır. Özellikle telekomünikasyon konusunda dış 
kaynaklardan kısa sürede yararlanma imkânları araş
tırılmalıdır.! 

İstihdam sorunumuz büyük boyutlara ulaşmıştır.. 
Dönemeyeceğimiz noktalara gelmeden önce, kısa, or
ta ve uzun vadeli çözümler ve önlemlerle, gerektiğin
de emek-yoğun yatırımlan da devreye sokarak gele

ceğimizi etkileyecek bu soruna mutlak surette bir çö
züm bulmak gerekmektedir. 

Ticari hayatımız güven altına alınmalıdır, öden
meyen çekler büyük boyutlara ulaşmıştır. Ocak ayı 
çeklerinin'% '80'i ödenmemiştir, gelecek iki ayın öden
meyen çek miktarında ticari hayat büyük endişe duy
maktadır. 

'Küçük esnafımız, sanatkârımız, küçük sermayele
riyle iş kurup emekleriyle çalışanlarımız ekonomik ve 
sosyal hayatımızın emniyet zincirleridir. Bunları ihmal 
edemeyiz. Günün ve geleceğin ekonomik şartlarına 
bunları hazırlamak, küçük, orta, entegre sanayi ve ti
caret merkezleriyle »bunların gdiştirilmesini kolaylaş
tırmak görevimizdir. 

IBAŞKAN — Lütfen toplayınız Sayın Ökte. 

/ERTUĞMJL ZEKAl ÖKTE — Bitiyor efendim, 
topluyorum. 

Çalışma barışını kurmak, toplusözleşmeleri süratle 
sonuçlandırmak, işçilerimizin ve çalışanlarımızın her 
türlü güvenliklerini sağlamak, toplumsal yaşamımızın 
en önemli sorunudur, ertelenemez. İşçilerimizin ka
zanılmış hiç bir hakkına dokunulamaz. Milletine ve 
vatanına en büyük hizmetler, katkılar sağlayan Türk 
işçisinin emeği kadar, geleceği de güven altına alınma
lı ve değerlendirilmelidir. 

(Memur, emekli, dul, yetim ve şehit aileleri bugün 
en büyük ekonomik baskıyı hissedenlerdir. Önce maaş 
ve aylıklar şeklinde yaklaşılan bu konu, özellikle eko
nominin bu durumu karşısında yetersizdir. İlk yapı
lacak hizmet, tüketicilerimizin, özellikle bu tüketici
lerin örgütleştirilmesidir, 

Her yıl % 2,1 oranında artan ülkemiz nüfusunun 
bu hızlı artışı, ekonomik, sosyal ve sağlık sorunları
mızın çözümünü güçleştirdiği açıktır. Bu sebeple, nü
fus planlaması çalışmalarına önem verilmeli, özellikle 
bu çalışmalar kırsal alana yayılmalıdır. 

Sayın üyeler; 
Artik söz bitmiştir. Şimdi icraat safhasıdır. İcraat 

ve uygulama Cumhuriyet Hükümetinindir. Hüküme-
'timiz İMilletim'izin Hükümetidir, Kurucu Meclisin Hü
kümetidir, Cumhuriyetin Hükümetidir. Tam 'bir bü
tünlük, birlik ve beraberlik içerisinde Hükümetimizi 
icraasında destekleyecek, bize düşen görev ve hiz
metleri yerine getireceğiz, 

Amaç; kısa sürede Milletimizi, demokrasinin ku
rucusu olacak bu ebedi toplumu, refaha, saadete, gü
venliğe ulaştırmaktır. Her alanda bu Milletin uygar
lığa ulaşması hakkıdır. 

(BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Ökte. 
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ERTUĞRiUL ZEKlAlt ÖiKTE — Ditti efendim. 
Bunda da Hükümetimize düşen ağır sorumluluk

ları ona beslediğimiz güven içerisinde paylaşmak isti
yoruz. 

(Bütçemiz Mail etimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu 
sebeple de, bir önerge- takdim ediyoruz. Bütçeye kabul 
oyu vereceğim, huzurunuzda bunun en büyük zevklini 
taşıyorum ve bütün dualarımız bu Bütçenin hayırlısı, 
uğurlusu ve en iyi şekilde uygulanması için olsun. 

Saygılar sunarım efendim. ;(!Alkışlar). 
:BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Saat 1'3.00'e yaklaşmış bulunuyor. Sayın Ökte'den 

sonra (Sayın Orel'ıin konuşması var, onu takiben Ko
misyon söz almak istemektedir. ıNe kadar sürecek ko
nuşmanız? 

IMUSHAPA A. AYSAN — 20 Dakika. 

IBAŞKIAN — 20 dakika. Onu takiben Sayın Baş
bakan ve son söz Sayın Feyzioğlu tarafından yapıla
caktır., 

Sayın Başbakan, 1'4,00'den sonra mı görüşmeyi ter
cih edersıinliz? 

BAŞBAKAN BÜUBND ULUSU — Sayın üyeler 
nasıl münasip görürse, 

BAŞBAKAN — Devamı kararını oylarınıza sunu
yorum: (Kabul edenler.. Etmeyenler.. Devamı uygun 
görülmüştür arkadaşlarım tarafından. 

(Sayın Orel, buyurun efendim. 

ADNAN OREıL — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri, Sayın Başbakanım ve Balkan
larım; 

'Efendim, yüksek huzurunuza bir rekorun sahibi 
•olarak çıkıyorum. Bu rekor Yüce Heyetinizin en kı
demsiz mensubu olmam keyfiyetidir. Bu durumu
mun icabı olarak onun yanına bir rekor daha kat
mak istiyorum, o da Bütçe konusunda en kısa ko
nuşmayı yapmak: rekorudur. (Alkışlar) 

Rekorlarımdan kıdemime ait olan birincisini kim
senin kırmasını temenni ötmem; ama ikincisi olan 
kısa konuşma rekorumun kırılması hususundaki yarı
şa bundan sonrası için hepinizi davet ediyorum. (Al
kışlar) 

Efendim, 1982 Bütçesiyle ilgili uzun ve hararetli 
müzakereler sırasında, konu üzerinde ıhemen hemen 
söylenecek hiç bir şey kalmadı diyebiliriz. Bu ba
kımdan, ben bu kısa konuşmamı sadece çok önemli 
saydığım iki meselenin altını daha belirgin bir şe
kilde çizmek ve bunlara müteallik müşahede ve öne
rilerimi sunmaya inhisar ettireceğim. Bunlardan bi-
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rincisi program bütçe konusu, ikincisi ise, bütçe ile 
ilgili saydığım yabancı sermaye yönetimi meselesidir: 

iBirinci konuya girerken, önce yıllarıdır özlemini 
çektiğimiz denk bir bütçeyi önümüze getirmiş olma
larımdan dolayı çok üstün ve müstesna değerlerine 
ya'kınen vakıf olduğum ve şahsında yine hasretini çek
tiğimiz mükemmel bir Başbakanın bütün meziyetle
rini bulduğumuz Sayın Başbakanımız ile, aynı mezi
yetlere . sahip, dinamik Hükümetine, hepimizin hisle
rine tercüman olduğuma inanarak takdir, tebrik ve 
şjükranlar sunmak istiyorum. 

(Bu, gerçekten büyük ve mutlu bir adımdır, bir 
aşamadır. 

Şimdi sıra, yarısının esasen alınmış olduğunu ka
bul edebileceğimiz ikinci adıma gelmiştir; o da, den
geli büçedir. Diğer bir deyimle, tam anlamıyla prog
ram bütçedir. Yani mali kaynaklarımızın, ihtiyaç
larımızın karşılanmasına maliyet ve müessiriyet fak
törlerini en iyi şekilde hesaba katarak tevcihi mese
lesidir; buna da mecburuz. Bu da, bugün ileri Batı 
memlekdtlerince uygulanmakta olan modern planla
ma, programlama ve sonra bütçeye bağlama meto
dunun kısaca ifadesidir. 

Silahlı Kuvvetlerimizin bu metot dahilindeki büt
çe yönetiminde uzunca süre emek vermiş bir arka
daşınız olarak, bana öyle görünüyor ki, Milli Sa
vunma Bakanlığımız istisna edilirse, diğer bakanlık
larımızın bütçelerinin hazırlanmasında, program büt
çe niteliği tam ve kâmil anlamıyla henüz talhalkkuk 
safhasına erişmemiş, büyük ölçüde eski klasik usul 
ve esaslara uyulmuştur. Detaylarıyla kısa konuşma 
vaadimi çiğnemek istemiyorum, bu husustaki önerimi 
arz edeceğim. 

(Silahlı Kuvvetlerimizin, 15 yıla yakın bir zaman
dan beri program bütçe uygulamasında büyük tecrü
beler kazanmış olduğu göz önünde tutularak; Maliye 
Bakanlığımızın koordinatörlüğünde, Genel Kurmay, 
Savunma Bakanlığımızın bütçeyle görevli elemanla
rıyla, diğer bakanlıkların muadil vazifedeki görevli
leri arasında temaslar sağlanarak, gerekirse seminer
ler tertip edilerek, bütün bakanlıklarımızda program 
bütçe uygulamasında sistem ve metot paralelliği sağ
lanmalıdır., 

Temas edeceğim, ikinci konu yabancı sermaye işle
minin yönetimi hususudur, 

'Milli kaynaklarımızın şimdiki yetersizliği karşı
sında, ekonomimizin gelişme ve kalkınmamızın hız
landırılmasında yabancı sermaye ve yatırımlarının 
değerini takdir etmeyenimiz şüphesiz yoktur. Bunu 
çok iyi takdir eden başarılı Hükümetimizin, bu mak-
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şada matuf olarak, son ilki yıl içinde geniş kapsamlı 
ve gerçekten isabetli tef vık edici tedbirler aldığını 
da çok iyi biliyoruz. Ancak, 'bu tedbirlere rağmen, 
yabancı sermaye müracaatlarının aynı tempoda artmış 
olmadığı da bir gerçektir. Nitekim, 'bunu Sayın Dev
let Bakanımız da burada ifade etti. 

IBir merak saikasıyla, yabancı matbuatın bu konu
daki neşriyatını bir süredir takip etmekteyim. Bu ko
nudaki müşahedem odur iki; beklediğimiz akımın sağ-
lanamamasında diğer faktörler arasında, bürokratik en
gel diye yabancıların niteledikleri formalitelerimizin, 
büyük bir etkisi varadır. 

Bilhassa, bazı tip müracaatlarda yetki dağınıklığı, 
işlem karmaşıklığının henüz tamamen zail olmadığı 
görülmektedir. Son günlerde tesadüfen agâh olduğum 
bir işlem misal olarak .göstermek istiyorum; tenkit 
olarak değil, meselenin önemini arz etmek bakımın
dan : ' 

'Bir ay kadar önce, şöhretli bir Amerikan maden 
araştırma firması Türkiye'de 'bir irtibat bürosu açmak 
üzere Maliye Bakanlığımıza müracaatta bulunuyor. 
Maliye 'Bakanlığımız cari formalitelere uyarak, İçiş
leri, Sanayi, Ticaret Bakanlıkları, Devlet Planlama 
Müsteşarlığına mütalaa soruyor. İçişleri Bakanlığı da, 
yine cari formalitelerimizin icabı olarak, Ticaret, Sa
nayi ve diğer ilgili Bakanlıklardan mütalaa istiyor. 
Bilmiyorum; bu arada o, mütalaası istenen bakanlık
lar da, öteki bakanlıklardan mütalaa istedi mi? Ne
tice olarak, hemen hemen bir ay geçiyor, bir netice 
çıkmıyor. 

Takdir olunacaktır ki; bir sayın üyemizin işa
ret buyurduğu gibi, zamanımızın kendi hızı ile yarı
şan sürat mefhumunun icap ettirdiği bir proses he
nüz ortada yoktur. 

'Bu durum, Sayın iHamitoğulları hocamızın stili ile 
ifade edilmek lazım gelirse; yalbancı sermayeyi teşvik 
değil, tedhiş etmektir. Diğer bir deyimle, cesaretlendi
recek yere, ürkütmektir. 

'Bu konuda da önerim şudur : Mademki bu kay
nağa muhtacız ve faydalanmak istiyoruz, formalitele
rimizi de ona göre ıslah etmeliyiz. Bu arada mevzu
atımızın uygulanmasında biraz daha toleranslı dav
ranmak uygun olur diye düşünüyorum. Bu gayeye 
matuf olarak, yeni kurduğumuz Yalbancı Sermaye 
Dairesinin yetkilerini, yeniden gözden geçirip, biraz 
genişletmek icap ediyorsa, onu yapmak, Türk Para
sının Kıymetini Koruma mevzuatının tatbikatını da
ha süratle işler bir hale getirmek. Bu gerçekleşinceye 
kadar da, Maliye Bakanlığımıza yapılması mecburi 
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tutulan müracaatların, süratle cevaplandırılmasını sağ
layacak tedbirler almaktır. 

Her halde, yalbancı memleketlerde uygulanan ba
sit biru'sulü ihmal etmemelidir. O da, müracaat yapan 
firmaya «müracaatınızı aldık. Teşekkür ederiz. Bi
zim formalitelerimiz icabı şu kadar zamanda size 
cevap vereceğimizi umuyoruz» denir. Onlar da; «Baş 
vurduk, söylendiği gibi, işler uzar o memlekette» fi
lan 'dîye vazgeçme gibi yola gitmez. 

Konuşmama son 'verirken, Hükümetimizin ve Büt
çe Komisyonumuzun, çok yapıcı, ahenkli ve koordine 
çalışmanın hakikaten mükemmel bir örneğini vermek 
suretiyle, her niteliği ile memleketimize, öncekilerden 
daha iyi bir bütçe hazırlamış olmalarından dolayı öv
gülerimi sunmak istiyorum. Gelecek yıl bütçesinin de 
gerçdk program bütçenin en mütekâmil bir örneği ola
rak getirilmesini diler, 1982 Yılı Bütçesinin Yüce Mıl-
letimüze hayırlı olmasını ve ona yeni güçler katma
sını temenni eder, saygılar sunarım;. 

Umarım ki, Sayın Başkan, şimdiye kadar oldu
ğunun aksine, [«Sayın Orel, konuşmalarını biraz uzat.» 
demez bana. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Sayın Orel, zannediyorum; ipi Sa

yın Alpaslan ve Sayın Şengün ile beraber elele gö-
ğüslediniz. Tebrik ederim. 

Komisyon adına Sayın Aysan buyurun efendim. 
©ÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI MUS

TAFA A. AYSAN — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri, Sayın Başbakanımız, Bakanlar Kurulu
muzun sayın üyeleri; 

BÜtçe-Plan Komisyonumuz, bugün sizlere layık bir 
çalışmayı tamamlamış olmanın mutluluğu içindedir. 
(Bütçe-Plan Komisyonunuz önemli bir tecrübe içinden 
geçmiştir. Bu tecrübenin bir özetini sunmanın yararlı 
olacağı inancındayım. ıBü inançla, bu tecrübenin ge
lecek yıllardaki çalışmalara katkı yapacak önerilerle 
desteklenmesi gereklidir. Bunları da yüksek takdirle
rinize sunmak istiyorum. 

Bize 26 Kasım 198Tde görev verdiniz. 30 Kasımda 
191812 Mali Yılı Bütçesi Hükümet tekili, Danışma Mec
lisine sunulmuştur. Çok az bir hazırlık süresinden son
ra Bütçeyi ele alan Komisyonunuz saygıdeğer bir vu
kuf ve ciddi bir görev anlayışı ile 1982 Mali Yılı 
Bütçesini ele almıştır. Üyelerin, Başkanlık Divanımı
za sağladıkları güven ve bilgi desteği ile Bütçenin yük
sek incelemenize hazırlanması mümkün olmuştur. Ko
misyonumuz, çalışma süresinin ilk 10 gününü, ekono
mimizin bugünkü durumunu ve bunun için de 1982 
Mali Yılı Bütçesinin rolünü incelemeye ayırmıştıri 
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IBu 10 günlük çalışma içinde para-kredl, maliye, 
'bütçe, dış ticaret ve ödemeler, yatırımlar, işgücü ve 
istihdam, milli gelir ve gelir dağılımı ile ilgili eko
nomi politikaları incelenmiş, ülke ekonomisinin 19811 
Sonundaki durumu ve 1982*deki gelişme imkânları 
'tahmin edilmiştir, 

Bu, ıgüç ve zaman alıcı çalışmanın önemli sonuç
larını özetlemek istiyorum : 

Bu ekonomik değerlemenin ilk ve en önemli so
nucu, enflasyonun ekonomik sistemden hâlâ ayıklan
mamış olmasıdır. 1981'de toptan eşya fiyatları genel 
endeksi, yıllık fiyat artışının 'bir yıl öncesinin % 100'-
lük düzeyinden şimdi % 35'e düşürülmüş olduğunu 
göstermektedir. Bu alanda, bildiğiniz gibi, tartışma 
vardır; çeşitli endeksler, çeşitli oranlar vermektedir. 
Örneğin, doların fiyatı 1981 yılı içinde % 48 oranın
da artmıştır, 1980'deki artış (hızı, \% 89\İur. Yıl içinde 
KİT fiyatlarına yapılan zamlar % 42 dolayında ol
muştur ortalama, 198,Cfdeki oran j % 90'ı meçmektedir. 

Bunlar göstermektedir ki; 1980'e 'göre, 1981^6 fi
yat artış hızı yaklaşık 1/3 oranına düşürülebilmiştir. 
Bununla birlikte % 35'lik artış oram da yüksek bir 
enflasyon hızıdır. Bunun için 198'2'nin ekonomi poli
tikaları içinde enflasyonun yavaşlatılması amacına 
büyük öncelik verilmelidir. 

Nitekim, Hükümetimiz 1982*de yıllık enflasyon hı
zının ı% 25'in altına indirilmesini planlamıştır. 1982'de 
enflasyonun Ibu düzeyin dalha da altına indirilmesine 
çalışılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bütçe politikasının ve özellikle gelir ve harcama 

politikasının bu amaca ulaşmada tayin edici rolü var
dır. Çok tasarruflu (bir gelir ve harcama politikası 
1983'ün birinci yarısı sonunda ıbizi çok düşük bir enf
lasyon hızına ulaştırabilir. Bu sonuç elde edilinceye 
kadar yatırımların hızlandırılması, istihdamın artırıl
ması, gelir dağılımının düzeltilmesi için alınacak ted
birler çok özenli biçimde uygulanmalıdır. Bu alan
larda fazla atılgan uygulamalara (başlamak enflasyo
nu yeniden canlandırabilir. Enflasyonun, sağlıklı bir 
ekonomi politikasının en büyük düşmanı olduğu nok
tasında (Komisyonunuz Hükümetimizle tam bir /görüş 
birliği içindedir. 

Çalışmalarımızın ikinci önemli sonucu, enflasyonu 
yavaşlatırken yatırımları hızlandırmanın, kamu har
camalarını artırmanın ibü'yük güçlükleri olduğu nok
tasıdır. 1981 yılında Hükümetimiz bu çok güç işi ba
şarmıştır. Enflasyon yavaşlatılırken üretim hızlanmış 
ve gayri safi milli hasılada % 4,4'lük bir artış sağla

nabilmiştir. Böylece 1979 ve 1980 yıllarında düşen 
milli gelir sağlıklı bir büyüme hızına ulaştırılmıştır. 
1981'dıe bu iyi sonuçların elide edilmesinde, 24 Ocak 
198Û'de alınan pazar ekonomisine yönelme've ihracatı 
teşvik yönündeki kararların, 1 Temmuz 19ı80'de alınan 
pafa, kredi, faiz kararlarının, 12 Eylül 1980'den sonra 
Devlet harcatmalarına getirilen dfeipHi'nân, 1981 Yılba-
şınıda çıkarılan vergi kanıunliarnnıınrve 12 Eylül 1980idbn 
sonra çalışma hayatına getirilen disiplinin ve işyeri hu
zurunun rolü olmuştur. Ancak bu programın başarısın
da en ibü'yük pay Türk Milletine aittir. Vergi, KÎT 
fiyatları, faiz ve para-kredi ve ihracat alanındaki ted
birleri tam anlamıyla desteklemiştir Türk Milleti. Bek
lenenin üstünde bir vergi verme çabası göstermiştir. 
Bu çaba sonucunda, bir yılda vergi gelirlerini, gayri 
safi milli hasılaya oranını % 16 dan ı% 20 ye yükselt
miştir. Ekonomi tarihinde böyle bir gelişmeyi bir yılda 
yapan millet az görülmektedir. İhracat seferberliğini 
ihtiyacından kısarak yönlendirmiştir. Türk Milleti 
enflasyon hızının altımda ücret artışlarına razı olmuş
tur Türik Mİiİetii.| 

'Bu iyi sonuçların elde edilmesinde disiplinli har
cama- politikalarının önemli rolü vardır. Bütçe Ka
nunu, yürütmenin ödeme koyma yetkileriyle dolu iken, 
Milli Güvenlik Konseyi Bütçe-Plan Komisyonu bun
ları ayıklamaya başlamakla büyük katkıda bulunmuş
tur. Bütçe-Plan Komisyonunuz ayıklamayı sürdür
müştür. Ayıklama henüz bitmemiştir. 1982'de temel 
kanunlar değiştikçe ayıklamalar tamamlanabilecektir. 
Aslında Bütçe Kanunu 15-20 maddelik bir kanun ha
line gelmelidir. 

1981 Mali Yılı Bütçe uygulamasında alınan so
nuçlar oldukça iyidir. Yılbaşı ödenek ve gelir toplamı 
1,6 trilyondur. Yıl içinde alınan ek ödeneklerle, öde
nekler 1,8 trilyona yükselmiş, aralık sonu itibariyle an
cak fiili tahsilat 1,!2 trilyon, fiili harcama 1 trilyonda 
tutulabilmiştir. Fiili tahsilat ve fiili harcamanın Mali 
Yılın sonunda 1,6 trilyonda derikleşeceği beklenmek
tedir. Bu çok iyi sonucun elde edilebileceğini tahmin 
ediyoruz; ancak bu sonuç 1981 ödenekierinae % 11 
oranında tasarruf sağlanmasına bağlıdır. 10 aylık 1982 
ödenek tutarı da il,8 trilyondur. 

I 

Gelirlerin sağlanmasında bazı güçlükler vardır. 
Vergi düzeni yenidir, tahmin güçlükleri vardır. Bazı 
verigilerde indirimler yapılmıştır, yapılmaktadır. Gö
rüşmeler sırasında tahminlerde düzeltme yapmamız ge
rekmiştir. Bütçe-Plan Komisyonunuz gelirlerin sağ
lanmasında karşılaşılacak güçlükleri belirli olarak gös
terebilmek için ödeneklerde ve gelirlerde 18,2 miyar 
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Türk liralık indirim yapmıştır. Bu düzeltmenin yönü 
hacminden önemlidir. 

(Bütçe uygulamaları, Devlet Hazinesi nakit akış
ları yönetiminde sağlanacak dMpfllinıin, Bütçe Kanun 
ve oeityelerinde yazılı rakamlardan çok daha önemli 
olduğunu gösterrmiştıirı. 19821de aynı disiplin sağlan
dığı takdirde, fiili tahsilat, fili harcama eşitliği sağ
lanabilir, sağlanmalıdır. Enflasyon kontrolü için bu 
her şeyden önemlidir. 19811de bu alamda elide ©dillen 
başarının tekrarlanmaması için neden yoktur. Ancak 
bu başarının sağlanması 1982 de alınacak tedbirlere 
bağladır. Üzerinde çaliişılımakıta olan şu tedbirler 1082, 
nin ilk 6 ayında gerçekleştMlmıelidir : 

\BaJkanlik kuruluş kanunları tamamlanmalıdır. Te
mel kuruluş kanunu olmadan ya da bu kanunda de 
ğişiklik yapılmadan kamu kesimine teşkilat binimi 
eklenmemelidir. 1983 Mali Yuh, Bütçeisiinin hazırlık
ları erken başlayacaktır. Bunun için gerekli düzenle
melerin önümüzdeki birkaç ay içimde yapılması ge-
ıreklidür. 1983 yıllık programı Haziran 1982 de ya-
ymlanmalıdır. Yıllık program olmadan bütçe incele
melerini yapmanın büyük güçlükleri vardır. Devlet 
bütçesinin hazırîanırnası, incelenmesi, kesinhesap ka
nunlarımın çıkarılması, bütçe hesap ve kayıt sistemi
nin işllemıesii alanlarında büyük aksaklıklar ve boşluk -
lar vardır. Gerekiyorsa, sisltem tümüyle incelenmeli 
ve sistemi iyileştirme amacıyla hazırlanmakta olan 
tasarılar 1982'nin :illk 6 ayı içinde kanumlaşitırılımalıdır. 
Bu allandaki Hükümet çalışmalarının çok ilerlemiş 
olduğu bilinmektedir. 

Çalışmalarımi'zın önemli sonuçlarından biri, Dev
let memurlarına uygulanan personeli rejiminin çok 
bozulmuş olmasıdır. Bu alandaki Hükümet çalışma
larının son aışamaida olduğunu biliyor ve 657 sayılı 
Kanunu iyileştirecek, kadro düzenlini yeniden kura
cak tasarnların önümüzdeki birkaç ay içinde kanun
laşmasını sağlamanın büyük bir -ihtiyaç olduğunu 
düşünüyoruz, istikrar programının en büyük yükü
nü çekmekte olan Devlet memurunun bu düzenleme 
içinde layık olduğu ödüllere kavuşacağını umuyo
ruz. İşçilerimizin, emekli, dut ve yetim, sabit gelirli 
yurttaşlarımızın ücretlerinin ve sosyal haklarının 
Son aşamasındaki kanunlaştırmalarla yeni bir düze
ne kavuşması himmetlerinizle kısa sürede çözüme 
bağlanması gereken sorunlarımız arasındadır. 

Komisyon ve Genel Kurul çalışmaları sırasında 
Kamu iktisadi Teşebbüslerimin durumu ve geliştliril-
mesi ihtiyacı yüksek ilginizi 'işgal etmiştir. Bu allan
daki çalışmaların önemli sonuçlarını tespit etmekte 
yarar varıdır. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri ekonomimizin en 
önemli ve en büyük işletmeler topluluğu/dur. Ekono
minin temel direkleri olan bu kuruluşların özel ke
sime devri ekonomimizin bugünkü durumunda müm
kün olan ve sonuç alıcı bir yol değildlir. 193Q'l)arda 
Atatürk'ün büyük katkısıyla kurulmuş olan KİÎT'ler 
sonraki yıllarda onlara güç veren temel ilkelerinden 
ve temel amaçlarından saptırılmışlardır. Bu ilkelilerin 
bir listesini biraz sonra sunacağım Şimdi yapılması 
gereken şey, omlîaın bu kuruluş ilkellerine yenidtea 
oturtmak ve temel hedeflerine yönlendirmektir. Hü
kümetimizin bu amaçla yaptığı çalışmalar 1981 de 
KİT'lerle ilgili Ibaızı tedlbirlerin uygulamaya konma
sını sağlamıştır. Yine bu amaçla hazırlanmış bir çer
çeve kanun tasarısı Bakamlar Kurulu gündemindedir. 
Kanunlaşmanın Haziran 1982'ye kadar gerçekleşti-
rilmesi beiklennıekteidir. 

ıBu yeniden düzenleme, KİT'leri tam yeitkili bir 
genel kurula, bu genel kurulla bağlı olarak çalışacak 
bir yönetim kuruluna ve pazara daha uygun bıir per
sonel - ücret rejimine kavuşturalbilirse bu konuda bir 
gelişme sağlanacaktır. 

KİT'lerin yeniden düzenlenm'eisiyle ilgili olarak 
şu görüşlerimi yüksek takdirlerinize sunmak istiyo
rum. KİT'lerle ilgili yenliden dlüzenterneler bir defa-' 
da yalpıhp bitirilecek özellikte değildir. Bütün örgüt
lerde olduğu gibi, örgüt gdföşitirtme amacıyla yapılan 
çalışmalar, devamlı özellik taşıyan çalışmalardır. Dün
yanın bütün ülkelerinde KİT'ler, sayı Ve ekonomik 
önem açısından devamlı artmakta, genişlemektedir. 
Onun için KİT modeli geçici bir model değildir. Ül
kemizin 1926'dan beri bu alanda denemediği KİT 
modeli kaİnarnıışltır. Dünya ülkelerinlin hepsimde az 
ve çok başarı ile uygulanan bütün modeller denen
miştir. Bu alanda dünyaya öncülük etmiş bulunan 
Türkiye Cumhuriyetinin, başkalarından öğrenebile
ceği pek az bir şey vardır; ancak, 1930'larda ortaya 
konmuş güzel bir KİT modeli, kamu yiönetimlindleki 
bozulmayla birlikte temel ilkellerinden uzaklaşmıştır. 

Bu eniğin tecrübemiz bize şunllaırı göstermektedir: 
Devletin, işletmeler kurarak ekonomik kalkın

maya katılması, kalkınmanın başlangıcında büyüme
yi hızlandırmaktadır. 

Devlet, halkın yapamadığı büyük sermaye ve de
vamlı yönetim isteyen işlerde daha başarılı olmak
tadır. 

Devlet, halkın yapabileceği işlerde başarısız ol
maktadır. 
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Devlet, büiüün işlerde, işletmesini yönetenlere ne 
(kadar yetki ve sorumiulluk yükiletrse o kadar başa-
rılı olmaktadır. 

/Devlet, yöraetioisiiınıe işletme storuçlarımdam yarar
lanma imkânı verdiği ölçüde başarılı olmaktadır. 

Şu halde, halkın yapalbilleceği ya dia zamanla yap
ıma yeteneği kazanacağı alanlarda, Devlet işletme kur
mamalıdır. Devletin, halkım kendi imkânlarıyla sonuç 
aldığı alanlarda işletme kurması zararlı olduğu gilbi, 
ideolojik devlet kapitalizmine yol açacağı için tehli
kelidir de. 

ıBu nedenle Devletim temel işletmecilik poliltika-
sı, gelişmemiş alan ve bölgelerde 'işletme kurmak ve 
gelişmeyi sağladıktan sonıra o alanı halka 'terk etmek 
olmalıdır. Devletin, işlenmelerini halka devretmesinin 
en iyi ve kolay yolu halka hisse senedi satmaktır. Bu 
yoldan sağlanacak fonlar gdisjmemiş bölıge ve alan
larda yeni Devlet işletmelerinin kurulması amacıyla 
kullanılmalıdır. İşletme mülkiyetine halkın katılması
nı sağlamanın çok önemlli ekonomik ve sosyal yararla
rı vardır. Bu Devlet işlötmeciliği anlayışı 1930larda 
geliıltM'lmü t̂ir. Sonradan Iterk edilmıesii, üllkömiizün, ison-
radan çektiği ekonomik sıkıntıların temel nedenidir. 
Hükümetimizin KİT'lerin yeniden düzenlenmesiyle il
gili olarak yaptığı hazırlıklar, KİT'lerimize bu anla
yışın yeniden geitiritaesini hedef almıştır. Bu çalışma
nın başarılı sonuçlara ulaştırılması, birçok ekonomik 
Sorunumuza da çözüm sağlayacaktır. Görüşüme gö
re, bu alanda başarı sağlanmadan ekonomik istikrar 
programı da 'tam başarıya ulaşmak olanağından yok
sun kalacaktır.; 

Devlete bu anlayışla büyük mali kaynaklar sağ
layabilecek KİT'lerimiz, huzurunuzdaki Bütçenin de 
yaklaşık % 1'5'ini kullanmaktadır. Asıl amaçlan olan 
kaynak yaratıma amacına yöneltilebilseier ve bu 250 
milyar TL. Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin Dev
letli Devlet yapan harcamalanna tahsis edilebilse, sa
nırım Yüce Milletimiz biize minnettar kalırdı. 1982' 
de KİT'lerle ilgili tedbirlerin bizi bu muithı sonuca 
ulaştıracağım ümit etmek 'İşitiyoruz., 

1926'dafci * KİT'imiz (ile 1932'deM Sümerbankı-
mızın tarihçesi bu konuda çok önemlli ipuçları vermek
tedir. Sökerde, çimenlto'da, gübrede bu temel anlayış
la alınan sonuçlar küçümsenmemelidir. IBu devlet 
işletmeciliği anlayışının bütün KİT'lerde ve Ikamu 
yönetimimizde yaygınlaştırılımıaisi hepimize meydan 
okumaktadır. 'Bu kadar engin ve dünyanın 'kalkınan 
ülkelerine örnek teşkil eden bir zengin devlet işlet
meciliği tecrübesiyle, zaman zaman başka ülkelerin 
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tecrübelerinden yaradanmaya çalışmamız, teorik ça
lışmalar 'için yarar sağlasa da, uygulamada bize za
man kaybettirmektedir. 

KİT kumcuları, özetle, bize şu ilkeleri vermişler-
dür< 

KİTler tüccar gibi çalışmalıdırlar, 
KİT'ler bir kalkınma planının önceliklerine ve 

halkın temel ihtiyaçlarının özeliklerine uygun çalış
malıdırlar. 

KİT'ler yatırımcı kuruluşlardır, ama hem' kendi 
yatırımları, hem de halikın yatırımları 'için kaynak 
yaratmalıdırlar. 

KİT'ler halkın sermayeye, yöneltilme ve üretime 
katılmasını sağlamalıdırlar, 

KİTler, kendi alanlarını geliştirdlkiten sonra, o 
alanı yavaş yavaş halka devretmeli ve halikın gücümün 
yetmediği alanlarda yenli yatırım yapmalıdırlar. 

Bazı KİT'lerimizin bu ilkeler dışına düşmüş ol
ması, ekonomik programımızın en temel sorunudur. 
'Bu ilkellerin nasıl uygulamaya konulabileceğini ilk uy
gulamalarımız bize göstermektedir. 
ı Sayın Başkan, Sayın Üyeler;' 

1982 Mali Yılı Bütçesi üzerindeki bu çalışmamı
zın en büyük Sonucu, bizlere bu'tecrübeleri kazandır
mış olmasıdır. Onun için bu çalışmanın yapılabilme
sini sağlayanlara derin şükran borcumuz vardır. 

Özellikle; Bütçeyi incelerken bütün bilgi, malze
me ve personel isteklerimizi eksiksiz karşılayan bakan-
llklarımılza ve bakanlıklarımızın fedakâr yöneticilerine, 
Maliye Bakanımıza ve Bakanlık yöneticilerine, Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarına ve yetkililerine de
rin şükran borcumuz vardır., 

Komüsyonumuz üyeleri, yüksek huzurunuzda in
celenen Bütçeyi, saygı duyduğum bir özen ve derin bir 
görev anlayışıyla incelemiş ve Başkanlık Ditvanını, her 
girişiminde eşsiz bir güçle desteklemiştir. Huzurunuz
da, şahsım ve Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlık 
Divanımız adına, onlara, şükranlarımı sunarım,. 

Genel Kurul çalışmaları sırasında bize ışık tutu
cu konuşma, eleştiri ve değerli takdir duygularını di
le getiren Sayın Danışma MeclM üyelerine şükran 
borcumuz vardır. 

Komisyonun hızlı çalışıma temposuna uygun bi
çimde fedakâr çalışma örneği vermiş olan Bütçe Mü
dürlü ve Müdürlük mensuplarına; şahısım ve Bütçe -
ıpian Komisyonu üyeleri adına teşekkür etmek istiyo
rum.! 

1982 Mali Yılı Bütçesinin, Devletimiz, Yüce Ulu
sumuz ve 'HükümetJknîz için hayırlı ve mutlu sonuçlar 
vermelsii dileğiyle saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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(BAŞKAN — Sayım Bütçe Komisyonu Başkanı;. I 
biz de, Danışma Meölisi Başkanlık Divanı olarak, ge
çen hizmetlerimiz dolayısıyla size ve değerli Komis
yon üyelerine şükranlarımızı sunlaom. 

İBAŞKAN — Sayın Başbakan, kürsüye teşrifimizi 
rica ediyorum. (Allfcışllar) 

'BAŞBAKAN BÜLBND ULUSU — Sayın Baş
kan, Ylüoe Meçisin sayın üyeleri; 

Danışma Meclisimiz uzun ve yorucu bir mösai 
sarfederek 1982 Bütçe görüşmelerini taraamlaimış, 
bulunuyor. Bu vesileyle müzakereler sırasında yapı
lan yararlı ve uyarıcı bayanların ışığı altında (bazı 
noktalar üzerinde durmak işitiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını her 
türlü tehlikeye karşı korumak, .hürriyetçi demokratik 
mejimii tam anlamıyla teslis etmek ve ulusumuzun re
fah seviyesini yükseltmıek, şüphesiz ki hepinizin or-
ıta'k amacııdır .Bu hedefin gerçekleşmesi, toplum ola
rak bazı fedakârlıkları ve üsitün bir görev bilinçlini 
gerektirmektedir. 

Büyük Türk Milisti her zaman, gerektiğinde ne 
kadar çalışkan ve fiedaıkâr olalbiM'iğini göstermiştir. 
En genıiş anlamıyla yönetim kadrolarına düşen gö
rev, hazır reçete ve 'sloganlara kapılmadan, dair gö
rüşlü çıkar hesapliarına saplanmadan, mıilli benlik
ten taviz vermeden geniş tecrübelerim ve bilimin ışı
ğımda problemlerimize çözümler getirmektir. 

/Refahı, hürriyetçi demokratik rejim içinde gerçek
leştirmemin ön şartı istikrardır. istikrarı bozmaya yö
nelen dış etkiler çeşitli biçimlerde, her zaman ortaya 
çıkmıştır. Bunlara karşı alınacak mukabil tedbirlerin 
temeli, Atatürk ilkellerine ve milli biriıiğimıizıin ma
yasını oluşturan ortak değerlerimize bağlılıktır. Miil-
ılet varlığına yönelen en büyük tehditler, bazen çok 
idealist kavramların arkasına sığınarak ve onları is
tismar ederek kamuoyuna sunulabilir. Bu noktada 
milletçe daima uyanık ollmalk zorundayız. 

Geçirdiğimiz teorulhelere dayanarak söylüyorum, 
istikrarı zedeleyen en ömemli faktör, birtakım kısır 
çekişmelerin içine düşürmesi ve bunlara karşı yetki
lerin tam anlamıyla ve sorumluluk duygusuyla kul-
lanıillamamalsı olmuştur. Karşılaşılan sorunlar k'arşı-
isında herkesin ıkemdi /tarifimi koyması, yorumunu 
kendisine göre yapması ve buna göre hareket etmesi 
düşünülemez. Böyle bir davranış, anarşinin Devleti 
oluşturan müesseselere hâkim olması demektir ve 
bunun sokaktaki anarşiyi destekleyen bir ortam ya
ratması kaçınılmazdır. 

iBugün, 12 Eylülden bu yana Milletimizin istek
leri doğrultuisunda görev yapan Ordumuzun ve gü- J 
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vemlik kuwdtleıtaizin bülyuk ve fedakârca gayretleri 
ile anarşi yangınını söndürmek mümkün olmuş, va
tandaşın can ve rnall güvenliği sağlanmıştır. Ancak, 
geçirtmiş olduğumuz acı tecrübeler ve güzel yurdumu
zun karşı karşıya kaMığı büyük tehlikeler alsıla unu
tulmamalıdır. tik fırsatta aynı senaryoları en başın
dan itibaren canlandırmak isteyecekler çıkâbilecek-
tir. Unutulmamalıdır ki, silahlı anarşi uzun ydlar sü
ren bir hazırlığın son noktası olarak belirmiştir. Baş
langıçta iyi niyetli hilç kimsenin karşı çıkmayı düşü
nemeyeceği idealist hedeflertlıe, görüşlerle, halk ara
malarla, halk adına yola çıkıldığı izlenimi uyandırıl
mış, daha sonra, adına halk aradıklarını iddia ettikle
ri vatandaşlara ralstgele ateş edilme noktasına gel/in-
ımiiştir. Kötü niyetlilere bir daha bu fırsatı kazandı
racak bir ortam yaraitılımarnaısı için her zaman uya
nık bullunmıalıyız. 

İstikrar sağlıanırnıştır; ancak memleket hailen ge
çirdiği sıkıntıların etkisini hissetmektedir. Kazandığı
mız zeminli sağlama alımak için, parlafnianıter demok
ratik rejimin bütün müesseseleri ile işler hale geti
rilmesini hedef alan 'bu geçiş dönemli içlinde itina ile 
hareket zarureti vardır. Bu geçişi elbirliği ile, en sar
sıntısız tarzda ve millet hayrına olarak gerçekfeşitire-
ceğimize tam olarak inanıyoruz. 

İnsan haklarına dayanan parlamenter demokrasi, 
sağladığı hürriyet ortamı ile, hem kişinin insan ola
rak gelişmesine, hem de milli gelirin barışçı yollar
dan bölüşüllımiesine imkân sağlayan en mükemmel 
totir sis/temdir. Parlamıenter demokrasi, iktisadi ve sos
yal bakımdan zayıf olanların himayesini özgürlük 
içinde gerçekleştiren yegâne rejimdir. 

Bu sistemin yaşayıp, kökleşmesi, özellikle bizim 
gilbi gelişmekte olan ülkelerde yüksek seviyede bir 
sorumluluk bilincimle, görev ve hak dengesi anlayışı
na ve demokrasiye içtenlikle 'inanmaya bağlıdır. 

Oemalgojik yaklaşımlar ve hakların kötüye kul
lanılması bu sistemi kolayca islemez hale getirmek
tedir. 

Her şeyden önce, istenilen hakların gerçekleşıme-
sinin toplum olarak yapılan üretimle sınırlı olduğu
nun daima hatırda tutulması şarttır. İsteğe ölçü yok
tur. Herkesin aşırı istekte bulunması ve «Ben iste
diğimi alayım, başkaları ne yaparsa yapsın» yakla
şımı, reel gelir nihayet sınırlı olduğundan, hükümet
lerim etkinliğime göre belirlenen bir noktadan sionra 
sonuç olarak Merkez Bankaisımn çalıştırılmasana, ya
ni bu isteklerin para basılarak karşılanmasına varmak
tadır. Bu yolla gerçek gelir yaratmak mümkün de-
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ğildir. Altesi mümkün oüsa idi dünyada kalkınmamış 
ülke kalmazdı. Enıflasyoniisit emisyonlla bir gruba 
'sağlanan gelir, ilik ağızda bu gruiba bir rahatlık vsr-
meklıe birlikte, aynı kaynağın diğer gruplarca da kul
lanılması tabii olduğundan, sonuç olarak bu rahat
lık artan fiyatlar sebebiyle aşınmakla, bu defa aynı 
talepler artırılarak yenilenmekte, böylece fasid bir 
daire oluşmaktadır. Sonuçta ekonomi süratle idare 
edilemez halle gelm'ekte, ekonomi gelişme durmakta 
ve bu durum en ziyade düşük gelir gruplarını güç-
lüklerle karşı karşıya bırakmaktadır. O zaman eko
nominin zaafı -ister istemez 'demokratik rejimin de 
zaafı halimde yorumlanmakta, bu durum kötü niyet
liler için uygun bir ortam yaratmaktadır. 

Sistemin işleyelbilmeisi lîçıimı ciddi ve disiplinli bir 
gayretle üretimin artırıllmasındaın ve bütün kesimlerin 
birbirîierinin görüşlerine saygı göstererek uızlaşmala-
rındaa başka bir çare yoktur. Sosyal ve ekonomik 
problemlerin temel çözümü üretimin devamla bir şe
kilde artırılmasıdır. Bizim gibi gelişmekte ollara ülke
lerde üretimin arttırılması kallkınma ille eş aınilıamldla-
Idiır. 

Biraz evvel aşırı taleplerin, en son noktada enflas
yona yol açabileceğini ve bumun nasıl olumsuz so
nuçlar yaratacağını ifalde ettim. 

Dengesiz taleplerin bu noktaya varmadan da kal
kınmayı olumsuz şekilde etfciüemesii mümkündür. 
Çünkü, sosyal refahı gerçekleştiren ekonomik siste
min yaratıcılığı yatırımlarla yakından ilgilidir. Bu
günün aşırı tüketimi, yatırımların daha az yapılması, 
geleceğin feda edilmesi ve gelişme süreçlinin daha 
uzun bir süre devam etmesi demektir. Hem aşırı ta
leplerin aynen karşılanması, hem de gereken yatıran
ların yapılması ise, yine Merkez Bankasına başvur
mak demektir. Bu ise orta vadede kendi kendini çü
rüten bir süreçtir. 

Bir husus unutulmamalııdır. Sosyal, refah açısın
dan ilk ve en önemli görevimiz, çalışmak isteyen her
kese prodüktiif iş verebilecek seviyeye ulaşmaktır, Bu 
düşünce, asla önce katanıma, sonra sosyal refah me
selelerine eğiliriz anlamında yoramlanainıaz. Çünkü 
ancak, bugünüm kuşakları ile gelecek kuşakların mian-
faaltlerti arasında, yani tüketim ile yatırım arasında 
doğru dengeler kurabildiği ve üretim ciddiyeti© sür
dürebildiği takdirde hürriyet içinde kalkınma müm
kün olabilir. 

Türkiye halen gelişmekte olan bir ekonomiye sa
hiptir. 1981 rakamlarına göre fert başına aylık ge
lir 12 bin lira civarındadır. Nüfusumuzun büyük 

bir kısmını dar gelirli vatandaşlarımız oluşturmakta
dır. Memur, emekli, işçi, küçük esnafa ilaveten, ge
niş köylü kitlemiz de bu durumdadır. Bu nedenle 
fert başına düşen geliri süratle artırmak zorunda
yız* 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
İzlediğimiz ekonomik politikanın amaçlan, araç

ları ve bugüne kadar sağladığı sonuçlar gerek tara
fımdan, gerek Hükümet üyesi arkadaşlarım tarafın
dan muhtelif vesilelerle dile getirilmiştir. Bunları te
ferruatı ile tekrarlamaya gerek görmüyorum. Ancak, 
ekonomik politikamızla ilgili bazı hususlara geçme
den önce alınan sonuçları kısaca belirtmek yararlı 
olacaktır : Gerileyen üretim yeniden artmaya baş
lamıştır, toplam tasarruflar artmaktadır, fiyat artış
ları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır, dış ma
li itibarımız yükselmiştir, ihracat ve diğer döviz ge
lirlerimiz olağanüstü bir artış içindedir. 11 aylık ih
racat, sınai ürünler lehine çok olumlu bir yapısal 
değişiklik de göstererek % 65 oranında artmıştır. Bu 
artış, dünya konjonktürünün olumsuz şartlarına rağ
men gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle çok önemli bir 
aşama kaydetmiş bulunuyoruz. 1981 yılının ilk 9 ay
lık rakamlarına göre, gerek dünya ihracatı, gerek
se gelişmiş ülkeler ihracatı artmamış, aksine % 2,5 
civarında gerilemiştir. Petrol ihraç etmeyen azgeliş
miş ülkelerin ihracat artışı ise ilk altı aylık dönemde 
'% 5'ten ibaret kalmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
'«İstikrar Programı» olarak adlandırılmasına rağ

men klasik anlamdaki istikrar programlarını aşan, 
ekonomide yapı değişikliğini hedef alan geniş kap
samlı bir ekonomik politika izlemekteyiz. Bu sebeple 
sadece klasik reçeteler uygulamamaktayız. Yapısal 
değişiklik mecburiyeti, ekonomiyi geleneksel çizgi
sinde geliştirmeye devam etmenin mümkün olmama
sından ve dünya şartlarına uyum ihtiyacından doğ
maktadır. Uyum, zamanında başlatılamadığı ve müm
kün olan süratle tamamlanması gerektiği için, olma
sı gerekenden belki de biraz daha zahmetli olmakta
dır. 

Türkiye'nin geçmişte olumlu sonuçlar vermiş olan 
ekonomik politikası, 1973 - 1974te ortaya çıkan pet
rol bunalımının yaratmış olduğu yeni şartlar sebebiy
le bu tarihlerden sonra yetersiz kalmış ve esasen 
problemli olan ödemeler dengesi tam bir çıkmaza sü
rüklenmiştir. Ekonominin tavizli dış kredi destekle
rinden kurtarılması, 1973 öncesine nazaran petrol ve 
diğer ithal malları fiyatlarındaki artışlardan doğan 
kayıpların telafisi, kendi kaynaklarımızı harekete 
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geçirerek döviz kazandırıcı faaliyetlerin geliştirilme
sini gerektirmektedir, îşin özü, gelişmenin, yani üre
tim artışının daiha büyük oranda ihracata ve diğer 
döviz kazandırıcı faaliyetlere dayandırılmasıdır., Ay
nı gelir seviyesindeki ve benzer şartlardaki ülkelerle 
karşılaştırıldığında bu alanda potansiyelimizi yeterin
ce kullanamamiiş olduğumuz açıkça ortaya çıkmakta
dır. Mesele, sadece bugünkü üretimin ihraç edilebil
me şansını artırmak değil, aynı zamanda gelecekte 
daha çok ihracat yapabilmek için üretim yapısını ih
raç edilebilir mallara doğru yönlendirmektir. Bu el
bette zaman alıcı bir süreçtir. Ancak, memnuniyetle 
ifade edeyim ki, adaptasyon fevkalâde süratli ol
maktadır. Bu noktaya getirmek için asgari bir hesap
la 20 sene verdiğimiz, uğrunda milletçe sıkıntıya kat
landığımız sanayiimiz, bu yeni hedefe yönelmede bü
yük çoğunluğu ile başarı göstermekte, yetişmiş insan 
gücümüz yeni şartlara süratle intibak etmektedir. 
Geleneksel olarak ihracatımızın temelini teşkil eden 
tarım sektörünün ise. bugüne kadar olandan çok 
daha fazla bir gelişme göstermesi için önü açılmıştır. 
Yakın gelecekte bunun çok olumlu sonuçlarını gö
receğiz. 

Ekonomik politikamızın asli unsurlarından biri 
enflasyonun dizginlenmesidir. Enflasyon ekonomik 
ve sosyal hayatımızda fevkalâde tehlikeli sonuçlar 
yaratmaktadır. Enflasyonu hızlandırarak ne sosyal 
adaleti ne de ekonomik gelişmeyi sağlamak müm
kündür. Tam aksine, tecrübe ile görüldüğü gibi, 
enflasyonun hızlanmasiyla birlikte, gelişme yavaşla
mış ve durmuş, ekonomi işlemez hale gelmiş ve ada
letsizlikler artmıştır. Bu nedenle, enflasyonla müca
dele üretimi yeniden arttıralbi'lmek ve sosyal adale
ti sağlamak için şarttır, 

Enflasyonla mücadele için, sebeplerin doğru teş
his edilmesi zaruridir. Bu sebepleri teşhis edip enf
lasyon ist kaynakları kurutmaktayız. Talep yönünden 
gelen enflasyon ist baskılar, bu talebi doğuran fak
törler kontrol altına alınarak önlenmektedir. Enflas-
yonist gelir, kazanılmış, hâkedilmiş, yaratılmış gelir 
değildir. Bu tip gelirleri, Merkez Bankasını çalıştıra
rak alabildiğine arttırmak, daha sonra da doğan ta
lebi dengelemek için üretimin arttırılmasını çare ola
rak göstermek mümkün değildir. Zira, bizatihi enf
lasyon, ithalatı tahrik ederek, ihracatı köstekleyerek 
döviz sıkıntısını arttırmakta, üretim için zaruri olan 
bu en kıt faktörü daiha da azaltmaktadır. İlâveten, 
enflasyonist bir ortamda sıhhatli üretim değil, spe
külatif faaliyetler ön plana çıkmakta, kaynaklar azal
makta ve yurt dışına kaçmaktadır. 
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(Bunun içindir ki, çeşitli sübvansiyonlar kaldırıl
mış veya azaltılmış, bütçe harcamaları kontrol altına 
alınmış, KİT fiyat sistemi değiştirilmiştir. KİT ürün
lerinin resmi fiyatlarını sabit tutarak, bu politika so
nucunda oluşan KİT açıklarını da Merkez Bankasın-' 
dan karşılayarak enflasyonu kontrol altına almak 
mümkün değildir. Bu yolla olsa olsa resmi fiyatları 
yansıtan fiyat endeksleri yanıltılalbilir. Ancak, piya
sada Çift fiyatların cari olması ve haksız kazançların 
yaratılması önlenemez; böyle bir politika bedelsiz de 
değildir. Çünkü, sübvansiyonun yükünü o malla bel
ki de hiç ilgisi olmayan başka insanlar yüklenecek-
lerdir.-

lEriflasyonun bir diğer önemli sebebi, çeşitli ko
ruyucu tedbirlerin etkisi ile rekabet endişesi taşıma
maktan doğan gayri iktisadiliklerdir. Bu faktör geç
miş günlerde gerek kamu sektöründe gerek özel sek
törde ekonomik yapıyı maalesef olumsuz yönde etki
lemiştir. 

Esnek kur ve ihracat için serbest gümrük's'üz it
halat gibi tedbirler desteğinde işletme faaliyetlerinde 
ve yatırımlarda verimliliği teşvik edici çeşitli politi
kalar izlenmektedir. Bu alanda KİT'lerin reorgani-
zasyonu, meşru korunma dönemini çoktan geçirmiş 
faaliyet alanlarında ithalatın düzenleyici bir araç 
olarak tedricen ve uygun dozda kullanılması ve den
geli bir gelir politikası izlenmesi önem taşımaktadır. 
Burada sorunun yapısal nitelikte oluşu daha uzun va
deli bir yaklaşımı gerektirmektedir^ 

Enflasyonun bir üçüncü ve ekonomi dışı ana se
bebi üretimin gayri kanuni şekilde durdurulmasıdır. 
12 Eylül harekâtından sonra bu faktör giderilmiş ve 
mevcut tesislerimizde bu sebepten doğan düşük ka
pasite kullanımı önlenmiştir., 

Şu anda, eskiden olduğu ölçüde iç talebe dayalı 
bir gelişmeyi konut sektörü hariç uygun görmek 
mümkün değildir. Böyle bir gelişme kalıcı olmaya
cak, bizi eski sıkıntılara yeniden götürecek, kurtul
mak için katlanmamız gereken fedakârlık bu defa 
daha da büyük olacaktır, iç talebi suni olarak art
tırmak için krediyi para basıp vermek mümkündür. 
Ancak, gereken döviz nereden bulunacaktır? Hem 
her şey aynı kalsın hem de bazı şeyler iyiye doğru 
gitsin demek mümkün değildir. Sadece devamlı ve 
artan oranlı enflasyonla nefes alabilen sanayiler sağ
lıklı bir yapıya işaret etmez. Ekonomide nispi fiyat
lar değişmektedir. Bu yeni fiyat yapısının belirlediği 
öncelikler farklıdır. Bu nedenle, daiha çok kendi kay
naklarımıza dayalı ekonomik faaliyetler ve rekabet 
gücü gösterebilen faaliyetler öncelik almaktadır. Ka-
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mu yatırımları bu yapıyı destekleyecek tarzda yön
lendirilmekte, enerji, tarım, ulaştırma ve diğer altya
pı yatırımlarına ağırlık verilmekte, öncelikli alanlar
daki özel yatırımlar çeşitli tedbirlerle teşvik olun
maktadır. İç talebe dönük olarak kurulmuş bazı sı
nai tesislerin sıkıntılarını anılıyoruz. Bunlara kendi
lerini yeni şartlara uydurmaya gayret etmeleri ha
linde mevcut politikalar çerçevesinde destek olun
maktadır., Birçok kuruluşumuz bu adaptasyon kabi
liyetini, göstermekte, ürünı değişikliği yaparak, içer
de ve dışarda yeni işbirliği modelleri oluşturarak, ser
maye yapılarını takviye ederek, verimliliklerim' ve ka
litelerini yükselterek dış pazarlara açılmaktadırlar. 
Sanayimiz ihracata çok büyük bir katkı sağlamakta
dır, 

iSayın Başkan, sayın üyeler; 
Para ve kredi alanında, politikamızın önemli bir 

unsuru yeni faiz sistemidir. Tasarruf erbabına enf
lasyonun üzerinde bir nema sağlayan bu sistem, hem 
gönüllü tasarrufları teşvik etmekte hem de firma
ları işletme ve yatırım kararlarında daha rasyonel 
hareket etmeye, s'ermaye yapılarını daha sağlıklı bir 

' hale getirmeye Zorlamaktadır. Ayrıca faiz sistemi, 
bir yandan gereksiz ve spekülatif stoklamayı pahalı 
hale getirerek ve bu tip stokları çözdürerek, diğer 
yandan da likidite fazlasını fiilen nötralize ederek fi
yatların kontrol altına alınmasında etkili olmuştur. 

Faizlerin yüksekliği eniflasyon oranından bağım
sız olarak değerlendirilmem'elidir. Mevduat' sahibi
nin ana parasının, geçmişte olduğu gibi, eniflasyon 
altı faizlerle kemirilmesiriin bir istismar olduğu 
açıktır. Böyle bir uygulama sadece adaletsiz olduğu 
için değil, ekonominin ihtiyacı olan tasarruf kayna
ğını kuruttuğu için de uygun görülemez. 

'Kredi faizlerinde ise durum şudur : Faizlerin 
serbest bırakılması, kredi talebine ve enflasyon ora
nına bağlı olarak kredi faizlerini yükseltmiştir. 

!Bu gelişmenin olumsuz etkilerini önlemek için 
öncelikli sektörler düşük faizli kredilerle desteklen
miştir/ 

Diğer sektörler bakımından, başlangıçta enflas
yon oranına göre yüksek sayılamayacak kredi faiz
lerinde fiyat artışlarının yavaşlamasına paralel bir 
gerileme henüz olmamıştır. Bunda banka sisteminin 
yapısının, maliyet yüksekliğinin Ve kredi talepleri
nin artarak sürmesinin etkisi vardır. Eniflasyon hızı
nın düşürülemiyeceği yolundaki yanlış hesaplar bazı 
kredi taleplerini canlı tutabilmektedir, 

/Bu yıl kredi faizlerinde tedrici bir gerileme bek
lemekteyiz. Ayrıca, sermaye piyasası ve yeniden de

ğerlendirme ile ilgili düzenlemeler de, işletmelerin 
orta ve uzun vadeli fon ihtiyaçlarının!. banka sistemi 
dışından karşılanmasına yardımcı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Temas etmek istediğim bir diğer husus da 

serbest piyasa ilkesidir., Bilinen bir gerçektir ki; sis
temin pür şekli, yaşama düzenini bu sisteme oturt
muş gelişmiş ülkelerde veya bir başka yerde yoktur. 
Serbest piyasa düzenini esas alan ülkelerde de eko
nomi değişen oranlarda olmakla beraber karma bir 
yapıya sahiptir ve fiyat mekanizmasına müdahale 
edilmektedir. Bizde de böyledir. Bazı örnekleri saya
yım : Teşvik tedbirleri piyasa ekonomisine müdaha
ledir; temiel mal ve hizmet fiyatlarının tespiti mü
dahaledir; asgari ücretin tespiti müdahaledir; tarım
sal destekleme fiyatlarının tespiti müdahaledir; it
halat kısıtlamaları, kambiyo mevzuatı müdahaledir; 
ihtisas bankaları eliyle bazı sektörlere tercihli işlem 
yapmak müdahaledir. 

Fiyat mekanizmasının işleyişinden doğan ve üre
tim - tüketim kararlarını etkileyen aksaklıkların gi
derilmesi için özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde müdahale .ihtiyacı1 doğmaktadır. Ancak her 
müdahalenin mutlaka fiyat mekanizmasının işleyi
şini düzelteceği yönünde bir anlayış hatalıdır. Geç
mişte fiyat sistemini ıslah etmek bir tarafa, daha da 
bozan bir çok müdahaleler yapılmıştır. İdari karar
ların ister istemez keyfiliğe kaçan niteliği sebebiyle, 
mikro seviyedeki müdahalelerden, ekonomik israf, 
haksız kazanç ve şaibe doğmuştur. Şüpheli gerekçe
lere dayalı sübvansiyonları savunmak mümkün de
ğildir; geçerli gerekçeler olması halinde de bu süb
vansiyonların Veya tercihli işlemlerin bedelini kimin, 
niçin taşıyacağını açıkça belirtmek gerekir., 

Serbest piyasa düzenine dönüş ile kastedilen şey, 
gereksiz ve sistemin işleyişini daha da bozan müda
halelerin giderilmesidir. 

'Fiyat konltroülarının en aşırı şekilleri, zaruretlerin 
şevkiyle, Milli Koruruma Kanunu çerçevesinde hem 
1940'larda hem de 1950'lerde yaşanmıştır. Her İki 
'tatbikatın da tam bir sonuç vermediği, hatta Devlet
çe üretilen mal'ların karaborsaya düşltüğü malumdur. 
Daha yakın göçmüşte, fiyatları, ilgili bakanlıkça tespit 
olunan bazı dayanıklı tüketim mallarında, kontrol ça
balarına rağmen bu fiyatların nasıl aşıldıkları bilin-
(mekted'ir. 

Genel politika olarak, piyasa mekanizmasını mıak-
ro politika araçları ile yönlendirmeyi ve rekabet şart
larını iyileştirici tetlb'Mer almayı mikro düzeydeki 
müdahalelere tercih etmekteyiz. 
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Kısaca'temas etmek'istediğim bir diğer konuda l 
yatınım politikamızdır. Kamu yatırımları sadece teknik 
kararlarla değil, nihai olarak hükümetlerin ve Bütçe 
- Plan Komisyonlarının yanti Meclislerin siyasi nitelik
li kararlarıyla belirlenmektedir. 

Geçmiş yıllarda gerek 'teknik gerek ekonomik gü
cümüzü aşan sayıda, hazırlığı iyi yapılmamış projele
rin programlara alındığı vakidir. Bunların bir kusanına 
hiç harcama yapılamamış, diğer bir kısmına da, kay
nakları etkisiz bir sekide yapma pahasına; ancak cüzi 
harcamalar yapılmış olması sebebiyle, genel olarak 
programlarda sürüncemede kalan birçok proje birilk-
mnişltİM". 

'Bazı 'hallerde de programa alındıkları tarihte ön
celik taşıyan projeler, değişen ekonomik şartlar yüzün
den fizibilitelerini kaybetmişlerdir. 'Bunun örneklerin
den biri Gemlik Amonyak Projesidir. Bu proje 1973' 
ite naftadan amonyak üreltecek bir yaltıırım olarak dü
şünüldüğünde naftanın tonu 35 dolar, amonyağın to
nu lise 170 dolardı. Projenin programa alındığı 1974 yı
lında bu fiyatlar değişmiş ve naflta 150 dolar, amon
yak 254 dolara çıkmış olmakla birlikte, proje fizibili
tesini koruyordu. Bugün ise naftanın tonu 300 - 350, 
amonyağın tonu 200-250 dolardır ve projenin kârlılı
ğı rnerifi yönde değişmiştir. 

Biz, hiç başlamamış veya ihmal edilebilir harcama 
yapılmamış projelerden önceliği olmayanları askıya 
alarak, mevcut imkânlarımızı öncelikli olan, büyük 
çapta ilerlemiş durumda bulunan projelerin ve kısa 
sürede üretime geçirilebilecek tevsi ve modernizasyon 
projelerinin tamamlanmasına teksif etmekteyiz. 

iSa'ym Başkan, sayın üyeler; 
Hızlı enflasyonla birlikte milli gelir artışlarının 

durması, nüfusumuzun çok büyük kısmını teşkil eden 
dar geldi vatandaşlarımızın yaşama şartlarını zorlaş
tırmıştır. Bir taraftan en çok dar gelirlileri etkileyen 
enflasyonu geriletme yolunda ciddi gayretler sürdürül
mektedir. Diğer yandan da ekonomiyi düze çıkarmak 
için çekilen sıkıntıları ve yapılan fedakârlıkları heba 
etmeden ve geleceği tehlikeye aitmadan, hakkaniyete 
uygun, dengeli bir gelir politikası Meyerek bu va-
tandaşlarımızın durumlarına ferahlık getirmeye çalını
yoruz. 1981'de bu gelir gruplarına, maaş, ücret ve 
destekleme politikalarına ilaveten vergi indirimleri yo
luyla toplam olaraik enflasyon oranı üzerinde bir net 
gelir artışı sağlanmıştır. 1982'de de aynı şekilde ar
tan milli gelire paralel olarak enflasyon oranını aşan 
ilave bir imkân verilecektir, j 
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Bu pat ikalar la dar gelirlilerin geçmiş kayıpları 
bütünüyle telafi edilmiş değildir; ancak hiç değilse ge
rileme durdurulmuş ve Cüzi 'de ollsa 'ileriye doğru adım
lar atılmıştır. Gelecekteki olumlu gelişmeler için en 
önemli dayanak, ürdtiımlin yeniden arıtmaya başlama
sıdır. Bu olumlu gelişmenin tedricen hızlanarak sürdü-
rülmesüne gayret etmekteyiz. 

Hükümetiimiz, çalışanlar ile emekliler için aldı
ğı tedbirleri bir bütün olarak değerlendirmektedir. 
Bu bütün içinde elbette işçi ve esnaf emeklileri de yer 
almaktadır. 

Bilinidiği gibi, M Aralık 1981 tarihinde yürürlüğe 
giren 2564 sayılı Kanun, işçi emekli aylıklarının he^ 
saplanmasında esas alınan gösterge tablosundaki ra^ 
kamları 30 puan artırmıştır. Bu, 1 Şubat 1982 tarihin-^ 
den İtibaren işçi emeklileri maaşlarında yaklaşık 525 
lira artış sağlamaktadır. Hemen bunu takiben, 1982 
yılı Bütçe Kanununun getireceği imkânlarla, işçi 
emekli maaşlarına 1 Mart 19Ş2 tarihinden itibaren 
ortalama % 25 ndt zam yapılmış olacaktır. 

Şimdi, 1 Mart 1901'den 1 Mart 198'2'ye kadar olan 
bir yıllik süreyi özetlersek; İşçi emekli maaşlarına 1 
Mart 1981 'de ortalama yaklaşık % 40 zam yapılmıştır^ 
Ayrıca, 1 Şubat 1982'de yaklaşık 525 lira zam' ve 1 
Mart 1982'de ortalama, yaklaşık olarak ı% 25 zam 
yapılmış olacaktır. 

Öte yandan, memur emeklileriyle Bağ - Kur emek
lileri ayhklarına, 1 Mart 1981'de yapılmış olan orta
lama % 40 zamma ilaveten, 1 Mart 1982'de ortala
ma '% 25 zam yapılacaktır. 

Bunu sağlamak üzere, Emekli Sandığı v© Bağ « 
Kur kanunlarında gerekli değişiklikfer yapılmaktadır., 

Amacımız, imlkânlarımız muvacehesinde, emekli, 
dul ve yetimlerimize de daha iyi hayat şartları temin 
etmektir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclislinin sayım üyeleri, 
Milli gelirin, vatandaşlarımıız arasında en âdil bir 

şekilde paylaşılması anahedefimizdir. Bu amaçla ver
gi kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Vergi mevzuatında yapılan son değişikliklerle, ver
gi yükü hafifletilmiş, uygulamada aksayan hususlar 
düzeltilmiş, vergilendirmede önemli basitlik ve kolay
lıklar getirilmiştir. 

Son yapılan değişikliklerle : 
l.ı Vatandaşların ilk bir milyon liralık gelirlerin

den alınan gelir vergisinin % 40'dan kademeli bir şe-i 
kilde 1985 yılında % 25'e kadar düşürülmesi sağlan-
mistir, 
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2„ Mali Denge Vergisi 1983 yuh sonunda tamamen 
(kaldırılmaktadır. 

3.1 Peşlin ödem© uygulaıması basitleştirilmiş, eısnıaf 
ve sanaltjkârın götürü usulden faydalanma ölçüleri ge-
n'işleilmiştir, 

4< Emlak ve emlakten alınan diğer vergilerin 
oranları indirilmiş, emlak alım ve gayri menkul fcry-
meit artışı vergileri kaldırılarak tapudaki işlem sıra
sında harç alınarak işlemlerin sonuçlandırılması te
min edilmiştir. Böylece, emlak alan ya da saltan vatan
daş beyanname vermeyecek, hakkımda takdir işlemi 
yapılmayacak vie kendisinden dalha sonra ilave vergi 
ve ceza i'Stenmeyecdktir., 

5J 1981 yılından önce 'emlak alan, satan, bağış 
veya miras yoluyla mal edinen vatandaşların işlemle-
ırinin, beyanlarının '% 30 fazlası esas alınarak sonuç
landırılması imkânı gdtMlımlişltlir. 

Vergi denetimi en dtk'in bir şekilde yapılacak, Dev-
lejt gelirlerinin arıtması ve herkesin gerçek kazancı ora
nında vergi ödemesi sağlanacaktır. Böylece, Devleti
miz hem yerri yatarım (imkânlarına kavuşacak, hem 
de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirleri ar
tırılarak yıllardır özlemini çektiğimiz düzeye ulaş
tırılacaktır. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyele
ri; 

Ülkemizde huzur, sükûn ve güvenin sağlanmasını 
ve ekonorriik sıkrnltılarımıizın önemli ölçüde güderilıme-
sini, aziz milldtimiiz'in desteğine ve vatandaşlarıımızın 
ekonomik güçlükler karşısında büyük bir vatanperver
likle gösterdiği sabır ve metanete borçluyuz. 

Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın karşılaştıkları 
ekonomik sıkıntıları süratle gidermek kararındayız. 
Ancak, dalha mutlu ve mlüreffdh yarınlara kavuşmak 
(için kısa bir süre dalha bazı fedakârlıklarda bulunmak 
Zorundayız. İBiıtkaç yıil sonra, katlanılan fedakârlıklar 
şayeslinde yaratılan yemi imkânların nimetlerinden ya
rarlanmamın mutluluğuna kavuşmuş olacağız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
(Dış politikamız hakkında 211 Aralıktaki konuş

mamda Yüce Meclisinize bilgi sunımuştuım. Sayın Dış
işleri Bakanımız da 25 Ocakta Dışişleri Bültçesiriin 
görüşülmesi sırasında bu konuda ayrıntılı açıklamalar
da bulunmuştur. Bu nedenle, şimdi sizlere Dış pohtv-
kamız hakkında sadece genel bir değerlendirme yap* 
inakla yetineceğim. 

'Uluslararası ilişkilerde mevcut sorunların giderek 
yoğunlaştığı güç bir devrdden geçmekteyiz. Bu 'güç 
koşullara rağmen, Cuımıhurliyetimifein kuruluşundan bu 

yana, diş politikamızın temellerini teşkil eden prensip 
ve dsaslardan herhangi bir sapma yapılmadan, 'istik
rarlı ve ulusal çıkarlarımıızı en iyi biçimde koruyacak 
bir dış politika uygulamasına titizlikile gayret sarf et
mekteyiz* 

Bu yönddki gayretlerimizde, tarihi tecrübelerilmiz 
ve milli özlemlerimizin yanında 'güvenlik endişelerimiz 
ve uluslararası koşullara ilişkin değerlendirmelerimiz 
de büyük fol oynarnaktadır. Bu nedenlerle Hüklüme-
tirnizin kuruluşundan bu yana, daha önceki yıllarda ol
duğu gibi, uluslararası barış, güvenlik ve işbirliği 
desteklenmeye devam edilirken, devletler arasında ege
men olması gereken temel prensiplere daima saygılı, 
barışçı bir dış politika uygulamasına özel bir İhtimam 
gösteri'Im'iştlir. 

İçinde bulunduğumuz devrede, uluslararası ilişki
lerde dlduğu kadar bölgesel ve ikili sorunlarda da or
taya çıkmış bulunan gerginliğin ve ihtilaf odaklarının, 
Türkiye'nin HJıltizIJkle koruduğu bu prensiplerin ihialin-
den ve yeterince uygulanmamasından kaynaklandığı
nı üzüntü ile müşahade etmekteyiz. Dünya barışı için 
hayalti bir önem arz eden Doğu ve Batı aıralsındaki 
ilişkilerin son yıllarda meydana gelen gelişmelerle 
olumsuz bir yönde etkilenmesi şüphesiz talihsiz bir ge
lişmedir. Bu ilişkilerde, 1970lerde büyük çabalarla 
kurulmaya gayret edilen güven ortamının yerini hali
hazırda büyük bir güvensizlik duygusunun almış ol
ması, mevcut sorunların üstesinden geİnmesini daha 
da güçleştirmökltediır. 

Türkiye, Doğu ve Batı arasınlda varılacak özlü bir 
güven ve işbirliğinin dünya ülkelerinin karşılaştığı 
ciddi sorunların çözümlü için gerekli olan ortamı oluş
turacağına samimüydtle1'inanmaktadır. Bu nedenle, ger-
giinliği meydana gdtiren nedenlerin bir an önce orta
dan kaldırılımasını, silahların kısıtlanması müzakerele
rinin mevcut gerginlikten Etkilenmemesini ve Av
rupa, Güvenlik ve İşbirliği Kongeransı sürecinün ye
niden yapıcı bir diyaloga dönüşmesini temenni ediyo
ruz. 

Gerçekten bu yolda olumlu adımlar atılması ve 
başarı kaydedilmesi, halihazırda dünya ülkelerinin bü
yük bir çoğunluğunun karşı karşıya kaldığı, uluslar
arası sorunların Çözümü üzerinde dikkatlerin teksif 
edilmesine yardımcı olacaktır. Enerji, gıda, nüfus ve 
çevre sorunları, silahlanma yarışı ve uluslararası eko
nomik ilişkilerde kaydedilen olumsuz temayüller, tüm 
dünya ülkdlerinin geleceğini ilgilendiren ve çözüm bek
leyen ortak problemlerdir. Gelişmdkte olan bir Ül-
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ke olarak, bu konularda yakın bir gelecekte özlü bir 
işbirliği sağlanmasını diliyoruz. 

Genel hatlarıyla .arz etmeye çalıştığım mevcut ulus
lararası koşullar altında, hükümetimizin 'kuruluşun
dan bu yana uygulanan dış politikanın anahatlarını 
kısaca şöyle belirlemek m'ümkündür. 

Ülkemizin 'konumu ve geçmlişi bakımından olduğu 
kadar, ulusal değerlerimiz ve temel hedeflerimiz bakı
mından da çok boyutlu bir muhtevası olan dış politika
mız, 'tüm ülkelerle dostane ilişkilerin Ve işbirliğinin 
sürdürülmesi ve geliştirilmesi prensibi ışığında, 12 Ey-
fül'den sonra istikrarlı, tutarlı ve 'inandırıcı bir şekil
de yürütülrriüşitür. 

Dünyanın en hassas bölgesinde bulunan bir »üıl'ke 
olarak, güvenliğimizin anaunsurunu teşkil eden NA
TO ittifakı içinde dayanışma ve işbirliğine atifidtltiği-
miz önemin vurgulanmasınla ve Türkiye'nin bölgesin
deki savunlma yükümlülüklerinin en iyi bir şekilde de-
ğerlendiril'mesline özel çaba sarfedilmektedlir. Batı ca-
rriiaisı ile paylaştığımız siyasi ve soisyal sistem ve de
ğerlerin korunmasına atfettiğimiz önemi açıktır. Batı 
ile çok yönlü ekonomik ve siyasi bağlarımızı geliştir
mek amacıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişki
lerimizi tam üyelik perspektifi içinde geliştirmek ama
cını güdüyoruz. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Avrupa Konseyi Danışma Meclislinin ülkemizle il

gili olarak 218 Ocak 1982 (tarihinde kabul dtltiği karar, 
Türkiye'deki gerçek durumla bağdaşmayan bazı iddia
lar ve yöneltlimimiz hakkında ağır ve haksız suçlama
lar içermektedir. 'Bu kararın sadece Türkiye'de de
mokrasinin kurulması arzusuyla alımmuş, olduğunu İleri 
sürmek mümkün değildir. («Bravo» sesleri ve sürekli 
alkışlar.) Çünkü karar, bu konuyla ilgisi olmayan, ger
çeklere aykırı ve Türkiye'ye karşı hasmane bir yakla-
şımı ortaya koyan unsurlar içermektedir. Bu kararın, 
Hükümetimizin 1,2 Eylül Harekâtının amaçlarım ger
çekleştirme doğrultusunda yapacağı çalışmaları etki-
lemıefsi siöz konusu değildir. («Bravo» sesleri ve sürek-
'M alkışlar.) 

Bu son. karar, Türkiye'nin temsil edilmediği bir 
organı kendimize muhatap sayamayacağımızı bir ke
re dalha ortaya koymaktadır. («Bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar) 

Esasen, Avrupa Konseyi ile ilişkilerimizi değer
lendirmeye devam ediyoruz. Bu konudaki değerlen
dirme sonuçları, Sayın Devlet Başkanımız tarafından 
yârın Türkiye Radyo ve Televizyonunda kıomuoyuna 
sunulacaktır. (Alkışlar) 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yunanistan ile sorunlarımızın müzakere yoluyla 

çözümlenmesine çalışılmıştır; ancak karşı tarafın aynı 
yaklaşım içinde olmaması nedeniyle bu konuda bir 
diyalog maalesef kurulamamıştır. Müteaddit defa be
lirttiğimiz gibi, biz buna her zaman hazırız. Buna mu
kabil, emrivakiler karşısında müsamaha göstermeyece
ğimiz idrak edilmelidir. Yunanistan'ın ahdi vecibele
rine uyması hususunda ısrarlı ve azimkar davranaca
ğız. 

Kıbrıs sorununun toplumlar arası müzakereler yo
luyla çözümlenmesi için de gayret sarf edilmiştir Bu 
yönde ciddi ve somut bir ilerleme kaydedilmesi, an
cak karşı tarafın da iyi niyetli ve yapıcı bir tutum 
almaSı ile mümkün olabilecektir. 

Bir Avrupa ülkesi olduğumuz kadar Ortadoğu Böl
gesinin de bir parçası olmamız hasebiyle, tarihi ve 
manevi (bağlarımız bulunan İslam ülkeleriyle ilişki
lerimizin özel bir siyasi ve ekonomik muhteva ka
zanması ve bu ülkelerle verimli bir işbirliğinin geliş
tirilmesine ayrı gayret sarf edilmiştir. Bu ülkelerle ge
liştirilen çok yönlü işbirliğinin verimli neticelerini şim
diden almaktayız. 

Diğer taraftan, Doğu Avrupa ülkeleriyle işbirliği-. 
miızift iyi ilişkiler esaslarına dayanarak istikrarlı biir 
şekilde sürdürülmesi ve geliştirilmesine önem veril
miş, özellikle Balkan ülkeleriyle !bu alanda yeni iş-. 
birliği olanakları araştırılmıştır. Tüm ülkelerle ilişki
lerimizi geliştirmek amacımıza uygun olarak Asya ve 
Afrika ülkeleriyle de ilişkilerimize daha fazla önem 
verilmiş, bu yolda olumlu gelişmeler kaydedilmiştir.. 
Dış ilişkilerimizde ülkemizin ekonomik hedef ve çı-
karlarının en iyi bir şekilde gerçekleşmesine ağırlık 
tanınmıştır. 

Dış politikamızda anahatları ile belirttiğim bu 
çalışmalarda barışçı bir yaklaşım içinde ulusal çı-; 
karlarımızı korumak ve bölgemizde olduğu kadar 
dünyada da barış ve güvenliğin korunması ve işbir-; 
liginin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacı he--
def terimizi teşkil etmiştir. 

Sözlerimi bitirirken, Los Angeles Başkonsolosu Sa
yın Kemal Arikan'ı menfur »bir saldırı sonucu kaybet
miş olmaktan duyduğumuz 'büyük üzüntüyü belirtmek 
isterim^ 

Dünya kamuoyu bir kere daha tedhişin iğrenç yü
zü ile karşı karşıyadır. Herkes bilmelidir ki, caniler 
cezasız kalamazlar ve kalmayacaMardir. (Alkışlar) 

(Amerika Birleşik Devletleri makamlarının, olayı 
layık olduğu önem ve ciddiyetle ele alacaklarına ve 
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canileri ele geçireceklerine inanıyor, bunun 'bir an ön
ce .gerçekleşmesini (bekliyoruz. 

Vatan sevgisi, vazife aşkı ve cesareti ile temayüz 
etmiş olan Dışişleri Camiasının mümtaz mensulbu şe
hidimiz Kemal Arıkan'ın aziz hatırası önünde »tazimle 
eğiliyor, ailesine, Dışişleri Camiasına, bütün Mille
timize, başsağlığı diliyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
(Sürekli alkışlar) 

/BAŞKAN — Sayın Başjbakan; 
'Bu çok geniş, kapsamlı ve çok değerli açıklama

larınız için zatıâlinize teşekkür ©diyorum. 
Son. söz Sayın Feyzioğlu'nun. 
Buyurun efendim. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Danışma Meclisinin Sa

yın Başkanı, sayın üyeler; bizleri gerçekten büyük 
'bir huzura kavuşturan, doyurucu konuşmalarıyla tat
min etmiş bulunan Sayın Başbakanımız, bakanlar ve 
değerli bakanlık mensupları; 

•1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ,14 Ocak'-
ıtan heri huzurunuzdadır. Bugün, bu görüşmeler sona 
ermiştir. Biraz sonra Tasarının tümü oylarınıza sunu
lacaktır. Bu aşamada her şeyden önce ben de bir 
gerçeği dile getirmek isterim. Görüşmeler Yüce Mec
lise yaraşır bir seviye ve olgunlukta cereyan etmiştir, 
Eleştirilerin hemen hepsinde yapıcı bir zihniyetin ha
kim olduğu görülmüştür. Politik yatırımlardan ve sap
lantılardan uzak, daha müreffeh, daha mutlu bir Tür
kiye'yi yaratmak çabası, soru ve cevapların hedefini 
teşkil etmiştir. Bu konuşmalara konu olan Bütçenin 
hazırlanmasında ve Yüce Meclisin huzuruna çıkartı -
hncaya kadarki aşamalarında emeği geçmiş olanların 
hepsine teşekkür etmek ve tdbrİMerimıizi iletmek be
nim için yerine getirilmesi zövk'li hir görevdir. . 

•1982 Bütçesinin vatan ve Milletimize hayırlı olması 
dileğimle birlikte, son sözler olarak görüş ve düşün-
celerliımii genel hatlarıyla açıklamak istiyorum!. Şu 
var ki; bu açıklamayı alışılmışın dışında bir yoldan 
yapacağım ve sizleri birtakım temenni ve tenkitlerle 
yormak yerine, bunların tümünün gerçekleşmiş bu
lunduğu bir diyara götürerek durumu orada birlikte 
izlememizi önereceğim. Bunun için de, zaman ve me
safe kavramlarını bir an İçin unutmanızı rica edece
ğim. 

Gerçi gideceğimiz o diyardaki toprak yine aynı 
topraktır. Dağlar, denizler hep aynıdır. Şafaklarda yü
zen aDbayraik yine biizilm Alhayrağımızdir. Âfâkı çın
latan milli marş, yine hizim istiklâl Marşımrzdır. Yi
ne Türkiye'de, yine güzel vatanımızda olacağız; fakat 
buna rağmen, bir başka ortamda, bir kaşka âlemde 

hissedeceğiz kendimizi; çünkü artık şu andan itibaren 
hayalleritnizdeki Türkiye'deyiz. 

Vaktin sınırlı olması nedeni ile hayalimizdeki! 
Türkiye'yi bütünü ile gezmek, müesseselerimi bütünü 
ile görmek ve göstermek imkânını bulamayacağım. 
Bu itibarla ancak belirli birkaç konuya ve kuruma 
değinmekle yetineceğim. 

Gözlemlerimize isterseniz Bütçe dahil, her alanda 
başarıya ulaşmanın temel şartı olan kanunlara, saygı 
ve Devlete güven sorunlarının hayalimizdeki Türki
ye'de çözümleniş biçiminden başlayalım. 

Bilirsiniz, genel olarak hukuk bir toplum düze
nini sağlayan kuralların bütünü olarak tanımlanır. 
Bu tanım, idealimiZdeki Türkiye için de aynen geçer
lidir; falkat orada, bu düzeni sağlayacak kuralları ta
şıyan kanunlara bir başka saygı, bir başka inanç ve 
itaat- vardır. B'izde pek olmayan, bizde duyulmayan 
bu saygı, bu güven, bu inanç acaba nasıl olmuş da 
orada gerçekleşmiştir? 

Sorunun cevabı elbette ki tek nedene dayanma
maktadır. , 

Her işte olduğu gibi burada da başlangıçta atılan 
ilk adımın rolü büyüktür. Daha açıkçası kanun ya
pıcıların tutumu, kanuna saygının sağlanması ve 
yaygınlaşmasında ilk ve en önemli etken olmaktadır; 
çünkü hayalimizdeki Türkiye'nin Büyük Mlillet Mec
lisi kanun yapma ve yaratma konusunda çok bilinçli 
ve tutarlıdır. Yasama organı, orada her şeyden önce 
çıkaracağı kanunların Anayasaya aykırı olmamasına 
ayrı bir özen göstermektedir. Kanun yapma ve yaz
ma tekniğine bilhassa dikkat etmektedir. Eskilerin, 
kanun sakfı dedikleri, kanunların oturmuş bir çatısı 
ve yapılış tarzı vardır. Kullanılan kelimelerin belirli 
bir anlamı ve yeri mevcuttur. Kanunda yer alan1 her 
kelimenin, hatta her virgülün o yere bilinçli olarak 
oturtulmuş bulunması gereklidir. Bu nedenle orada 
kanunların dili, kullanılan kelime ve deyimlerin be
nimsenen anlam ve amacı titiz bir incelemeye tabi 
tutulmaktadır ve o sayede de ileride çıkacak ve ka
nuna saygıyı bir başka açıdan baltalayacak kaivram 
ve kapsam anlaşmazlığı önlenmiş olmaktadır. 

Toplumun ihtiyaç duyduğu kanunlar orada zama
nında çıkartılmaktadır. Politik tartışmalar, hesaplar 
ve oyunlar; toplum düzeninin, sosyal refahın, eko
nomik kalkınmanın gerektirdiği kanunların zamanın
da çıkartılmasına asla engel teşkil etmemektedir. 

O Türkiye'de, bir dönemden diğerine aktarılan, 
ya da tamamıyla kâdük olan kanun tasarılarının sa
yısı on parmağı geçmeyecek kadar azdır. O Türkiye* 

— 546 — 



Danışma Meclisi B : 49 30 . 1 . 1982 O : 2 

nin Büyük Millet Meclisinde, bilinçli ya da bilinçsiz 
olarak çoğunluk sağlanamadığı için .memleketin dert
lerine deva olacak kanun tasarılarının aylar ve ay
lar boyunca gündemde kalktığı görülmemektedir. 

Nihayet, kanunların gerekliliği ve sürekliliği ko
nularında da çok hassas davranılmaktadır. 

O Mecliste, keyif e göre, kişiye göre, hatta belli 
bir gruba ya da politik hesaba göre kanun çıkartmak 
imkânsızdır. Bir kanunun sürekliliği de en az gerek
liliği kadar önemlidir. Özellikle temel kanunlarda çok 
büyük zorunluk olmadıkça değtişliklikler yapmak, hele 
yasaklamalarla ilgili olanları bir süre yaşatıp, sonra 
Kalktırmak, kişilerin kanuna itaat ve saygı duygula
rım korkunç şekilde baltalar. Eğer vatandaşta, «Bu 
kanunla getirilen yasaklama da bir yaz yağmuru gi
bidir, çok sürmez geçer» kanısı doğarsa ve bu kanı 
yaygınlaşırsa, orada kanun hâkimiyeti ve kanuna 
saygı maalesef artık kalmamış demektir. 

Hayalimizdeki Türkiye'de de siyasal partiler yi
ne Parlamenter rejimin temel taşları, vazgeçilmez un
surlarıdır; fakat oradaki partiler için amaç sadece 
iktidara gelmek değildir. İktidar onlar için ancak 
millete hizmet verebilmek yolunu açan bir imkândır. 
Oraya gelmek kadar oradan gitmek de doğaldır; 
çünkü iktidar değişimi bir nöbet değişimi gibidir. 
Muhalefet de ifcti'dar kadar önemli ve şerefli görev 
ve sorumluluklarla yüklüdür. 

O "Türkiye'de müktesep hak kavramına Devlet de 
vatandaş da titizlikle riayet etmektedir. Bu, Devlete 
inanç ve güvenlin temel şartı olarak görülmektedir. • 
Orada Devlet, mesela özel ayni dış krediye dayanı
larak getirilen malların kur garantisinden vazgeçmek 
durumunda kalmış oka bile, bu hükmü, vazgeçilen 
tarihten önce getirileni mallar hakkında değil, yani 
makabline şamil olarak değil; ancak o tarihten son
raki işlemler hakkında uygulamaktadır. 

Müktesep haklara, kazanılmış haklara dokunul
mayacağı inancı, bir toplumda Devlete ve onun geti
receği düzenlemelere vatandaşın itaatinin temel şart
larından biridir. 

(Bir mensubu oüımaım itibarîyle foaydimizdeki Tür
kiye'de, örnek birer eğitim, öğrettim ve araştırma bi-
Anteri olan ündK^rsitderlin durumu hakkında da 'kısa 
bir ıgöztem tesptöt etmek isterim. 

Üniversite öğretim üye&İ, kişisel eğil'îmli ne yön
de olursa olsun, kürsüye çıktığında. sadece ilmin ve 
dersinlin konusunun dliliyle fkonuşmaklta, politikayı 
(kürsüye sıçrataıamıaktadıır* ÜnilversS'te öğrdiilm üye-
siınüo saygınlığı ve ötikliıniği, davranışlan ile, dersleri 

ve eserleri ile ölçülür. Üniversite kiürsüsü poütıik 
almaçlarını ve öğiîmilbrin vasıtası alamaz. (Alkışlar) 
FalkaJt, (bunum yam sıra, hangi seçim dönemi sonun
da nasıl bir siyasi İktidarın geleceği biliniemeyeceğin-
dlen, istikrarsız ve güvenlceSliz bir ortalının üniversıilüe 
açısanldain doğmjası, o Türkiye'de peştin olarak ön-
fenimıiş ve bunun için ühtöverstötelere sadece bilimsel 
deği, idari özerklik de tanınmıştır; çünMi hayai-
mıizdlelkli Türkİye'lde, haklı olarak zemini, idari özerk-
lilk, hatlta maili özerklikle talkMiye edimemdş bir üni
versitede tam anlamıyla bilimsel özeıMğlin varlığın
dan da söz edilemeyeceği görüşü hâlkiımdir.ı 

Oradaki ümversittelerlde de asüsltanılik, öğretim üye-
liğdnün ilk kademesMr^ AlsiStan, ileride mensubu ol
makla gurur duyacağı akademik kariyere intisap 
edeceği umuldu ile! gecesini gündüzüne katarak ça-
hşmıakltadır, 

AsüStanilıfc fedakârlık islter, feragat ister; fakat bü
tün burulara kazanabilmesi içim de meslekte garanti 
ve istikbal 'ister. 

Bu itibarla, asilsltariığa Ibu anlamıyla yer ver
meyen bir Yükseköğretim Kurumu Yasası, kaynağı 
kurutulmuş bir çeşmeye benzer^ Orada, esasları 
Kanuınida açıkça belirtillmemiş birtakım yeni düzen
lemeler, yönetadikterle sağlanamaz. Böyle Mr yo
lun işletilmesi, hukuk devletû prensiplerine ve huku-
Ikun temel ilkelerinle aykırı,düşer. 

Muhterem, arkadaşlar; 
Hanlgi ülkede olursa olsun, hangi ortamda ve şart

larda yaşıyor bulunursa bulunsun insanoğlunun bazı 
ortak vasıfları vardır^ Etten ve kemikten oluşan bar 
yaratık olmasının ürünü sayılabilecek bazı zaafları 
mevculütur. Belki eğitim tarzı kişileri bu açıdan da 
kuvvetlendirebilir; ama zaaflardan tümüyle kurfcui-
masını sağlayamaz. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Uzattna kararı alın 
Sayın Başlkanlım, 

(BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, 15 dakika olimuş 
ve süreniz dolmuşta,; 

FEYZÎ FEYZÎOĞLU — Efendim, muhterem 
üyderiiımliz; biliyorum, bir şartsız zamana rasladı kb-
nuşmata. öğle taitili verilmedi ve saat 10.00'dan be
ri sürekli olarak değerli konuşmacıları dinlerntekltesi-
m!iz< Bu itibarla benlim söztörimi fazla uzatmam bir 
saygısızlık okuyor; alma lütfeder biraz daha izin ve-
rirsemiz maruzatımı yine fazla uzatmamak kaydıyla...: 

•BAŞKAN — Ne kadar bir süreye ihtiyacınız var 
Sayın Feyzlioğlü?.^ Bir 5 dakika daha; zannedliyorum 
ki temayül de o merkezde; 5 dakika içinde özetle-

— 547 — 



Danışma Meclisi B : 49 3Û . 1 , 1982 0 : 2 

meniizâ rica ediyorum^ Esas itibariyle son görüşmele- • 
rinı biiMğinıte veçhuie çok 'kısa olması iktiza ediyor. 

FEYZİ FEYZÎOĞLU — Toplatmaya çalışacağım! 
efenld'ilm. 

İBAŞKAN — Buyurumuz efendlkn. 
FEYZİ FEYZtOĞLU — Evdt, diyoruz kti; herkes 

kahralmam değildir, Herkesimi medeni cesaret sahibi 
ol'miaisı da Ibdklenemeız. 

Soruimlulkılk anlayışları fairlklı, önlerine sürülen çe-
şflüli önerilere dayanıma ıgüçleri değişiik olan kişilerimi 
muhtelif miakaimlarda görev almaları doğaldır. Mü
him olan, o kişileri görevlerini kötüye kulanımala-
rına sebep olacak zorlamalarla karşı karşıya bıraik-
raamalkltır, Başka 'b!ir deyimle, onları kahramanlı-
ğa medbur etmemek, insan olarak mayalarımda var 
olan zaatflarıyla mücadeleye sürüMememektir. Ya
şam savaşında ve yarınlarını güvence altona alima 
çabalarımda onları yalnız ıbıraklmlamaktır. 

Hatyalilmizddkli Türkiye, işte konuyu evvelâ bu 
açıdan el© alîmışftır,; 

IBunun için de, mesela o Türkiyen'in yargıcı ken-
dlilslinden emiînd'ir, yarınımdan emindir, önüme sürüle
cek menfaatleri bir anda itebilecek güç ve karaktere 
salhiptk. Onun tek kaygusu ve amacı, hakkı sahihi
me teslim etodkltlir. Adaleti süratle ve isabetle ger-
çekleşltirmek'tir, I 

ıBütün bunların, yaşadığımız Türkiye'de de ger
çekleşme durumunu bSirililkte değerlendiririz. 

'Muhterem! arkadaşlar; 
O TürMye'niim Bütçe sistemi ve Maliye İdaresi de 

örnek Wir lişfeyiiış içeriMndedk. Yaladığımız Türkiye'deki 
bütçe sMemıinin mesnedi Mulhasdbei Umumiye Ka
nunudur.: 1050 sayılı Muhasebe! Umumiliye Kanunu
nun 54 yıllık Mr m'azisi vardır. Çeşnili tarihlerde ya
pılan değişliklkler ond'an bekleneni verem'emiştir. Bu 
itibarla 'bu Yasanın süratle dle alınması gerekmekte- I 
dir. 

Hayai'imıiizddki Türkiye'de program bütçe siste
mli tam anlamı ile uygulanmıakltadır. Program bütçe 
'siisltıemiînin hedefi, Devlet mekanizmasına bütün si
yasi ve idari üniteleriyle plana uygun çalışma prog- I 
ramlarını bağlamak, her programı bir alt programa, I 
her 'alt priögralmı da cari işlemler için birer faaliyete 
ve yatırımlar iiç'in de birer projeye raptediip, bütçe
de onla göre ödenek vetflmldk ve bu ödemelerin har
cama kalemlerine kadar yerimde kuiamıfflmasını ta
kip dtmelktlir,! 

İBAŞKAN •— Sayım Feyzioğlu toplayınız ffit-
£en^ I 

FEYZİ FEYZİOĞUU — Bu program bütçe uy
gulaması 7 - 8 yıldan beri yaşadığımız Türkiye\lle 
de mevcuttur; fakat maalesef beklenilen şekilde bir ge
lişme olmamıştır., 

IBütçe sistemlinin başaırıı&ı, giderleri hedef terime 
ulaştırmak kadar onun ihtiyacı olan gelirleri de ge
rekli zamanda ve rrükltarda sağlamaya bağlıdır. Bu 
ilse, vergi sfetemiin'in başarısııyla sıkı sikıya ilgilidir. 

Ekonomik olaylarım kayıt nizamına tabi tutulma 
derecesi burada en önemli ndktayı tenkil etmekte
dir.; Bugün artık keşlin olarak bilinmelidir ki; özellik
le bizdeki gibi karmıa sistemlin uygulandığı ekonıo-
miilleurtde, kamu ve özel sektörler birlikte mütalaa edil-
meldir. Bu sektörlerin biri hakkımda .alınan karar 
ve tedbirlerin mutlaka diğerine de tesiri veya aksi 
ıtesliri olmaktadır, 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, rica ediyorum:, 
Toplamanızda zaruret var efendim. Çünkü 'bundan 
sonra açık oylama yapacağız Ve alacağımız diğer ka
rarlar vardır. Bize yardımcı olmamız zaruretini tek
rar liıfade etmek Mıyorum', 

FEYZİ FEYZİOĞUU — Teşekkür ederim efen
dimi. 

'Bu itibarla, mili muhasebenin telisime şiddetle 
âlhltiıyaç vardır ve mlilli mulhasdbe tesiiisi ile ıbirlliklte mâi-
l'i bütçe tahmıinlerinin de bu mili muhasebedeki he
sap ve donelere dayandırılması icap etmektedir; am-
cak gierçdk anlamda başarı bu sayede elde edilebÜ-
İr. 

Muhteremi arkadaşlar; 
Vaktimizi israf etitiğiilrriin farkındayımı. Sayın Baş

kanın ikazlarımı da daha fazla tekrarialtmak istemi-
yoruim^ Bu itibarla siızi götürdüğülm hayaflliımıizdek'i 
Türikiye,(de fazla dolaşjtıramadan tekrar yaşadığımız 
Türkiye'ye geri getMıyorum. 

Yalnız, şu sözleri eklemek zaruretini duyuyorum^ 
Ancak 3 - 5 noktasına değindbildiğiimı, hayalıimıiz-
ddk!i Türk'iye olaraik tamtaaiya çalıştığım o Türkiye, 
gerçekte idealerimüzddki Türikİye'dir, hedefSImiz olaü 
Türicliıye'dİr.; 

12 Byliül Harekâtımdan önceki dönemde bu hede
fe lerilşmtek 'gerçdklten blir hayal! idli; falk'alt simidi durum' de-
ğişmiıştliır. Her sılkıştığı anlda müdtinin imdaidına yeti
den kalhraiman Türik SlalM'ı Kuvvetleri Cuımlhuriyeti 
korumak ve klolamiak görevim 12 Eyllülllde büyük blir 
diraiydtlle yerinle g©tirmli#r. Şiımd'i dfe hayalimizdeki 
TürkiıyeVi gerçekleştıirmte yolunda, billinçli, kararlı 
'yürüyüşüne Atatürk İlkelerinim ışığında devam et-
anektedih ^Alkışlar) 
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Arkadaşlar; 
ıFlalkalt bu sonuçtan rahatsız olanlar vardır. Fır-

isaJt ıvte iimlkân ıbulldukça tekrar aynı bozguncu orta-
ımı yaratımla gaiyretinli sürdürenler vardır. Aşırı uç
ların şartlandırdığı mıillliltaniliar pusudadır. İçerde ya-
paımadılkllarını yurt dışında yapmak çaibası içindedlir-
ler, 

iBültlün bu nddenlerie bulgun üçten Ve dıştan gelen 
her türlü kasıtlı ve bozucu deşltiirilerii bir yana i'tıe-
rdk, Kurucu Meclisim ilki kanadının tam bir ahenlk 
ve anlayış 'içimde ortak almaçlarına erişmek karar ve 
lazmfaıe sıikı sılkıya sanlimaları gardkmietedir. Ancak 
Ibu takdirdedir ki; iıçtfiğitmiiz anldin doğrultusunda in
san halkliarına ve temeli rjünraiyetlere saygılı, demlok-
ratilk ve laik Cumhuriyet ilkeleriine bağlı, ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bir bütün olarak çağdaş uygar-
lılk düzeyindekii hakîkimiz olan yere erişelbliSriz. 

Danışma Meclisi üyeleri olarak eleşltirilerimiiz de, 
takdir ve teşekkürierıilrnliız de hep bu anlayış içinde 
ifaıdesM bulacaktır. Atılan adımlarda, alınan karar
larda, giöreceğimfe aksakiiklar ve eksiikikllerin de 
hep bu zihniyet içimde düzeltilmesi temenni edilecek 
ve gerek duyuldukça düzeltme gürişıiimlerSmıiz bu dü
şünceye dayalı alarak sürdürülecektir. 

Sayın 'Başkamın; 
/Sözlerimi bitirmeden önce Amerika'da verdiğimiz 

sön şehidimizle İlgili birkaç cümle söylememe iznıi-
nlizi rica edeceğüıım 

IBAŞKAN — Lültfen efendim gayet kısa ve veciz 
oiimıasıniı rica ödüyorum:. 

FEYZİ FEYZÎOĞLU — Vediz olup olmalaca-
ğımı sayın üyeler takdir ederler; ama duygularımın 
samimi olduğundan hiç şüphe edilmesin. 

BAŞKAN — Şüphesiz. Duygularınıza saygı du
yuyorum!. Tabii aynı şeklide zamanı da düşünmek 
lâzım geldiğini bu sözlerimle size ifade etmek işiti
yorum/ 

Buyurun efenld'ilm1. 
FEYZİ FEYZÎOĞLU — Çak teşekkür ederim 

efendüim. | 
İEvelt, IJOS Angeles Başkonsolosumuz Sayın Ke

mal Arıkan'ın ilki gün önce menfur bir saldirj so
munda şehit edlişi dahi, bana göre, biraz önce ifa
deye çalıştığım, bir kisimmın pusuya ya'ümış, bir kıs
mının serbbslt gördükleri meydanlarda at oynattıkla
rı, bu odıalkliarın alet alarak kullandıkları Ermeniler 
vasıtasıyla olynanmış bir oyundur, Artık bu oyunla
rım, bu yanlış tutumların nerede ve nasıl durdurula
cağı ve Miietiimlizin salbrıriın daha nîe kadar sürebile
ceği sıorulıarı hakli bir ciddiyet ve hassasiyet kazan

mıştır. Gerçekleri aydınlatoası açısından burada ben 
sadece iki tarihi lolguya işaret etmekle yetineceğim. 

Ermehiller Doğu illerimizde her şeyi yakıp yıkar
ken ve .asker, sivil, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar yüz-
'bin'lerle Türkü Vahşice öldürürken* Rus generali 
dehşete düşmüş ve «Ermeniler rüzgâr ekliyorlar, fır
tına biçmderinden! korkanımı» demıişti; falfcat asil 
Türık Ordusu ve Milleti Rus generalinin bu korku
sunun gerçeMeşmesine mahal bırakmamıştır. Erme-
niilerıin yaptıklarının kat kat fazlasını onlara yap
mak dmk'ân ve durumu içine girdiği zamanda bile 
linsanca davranma hasletine saidılk kalmıştır.: Bunun 
en 'ilginci delili de, Ermleni generafinfin kılıcını Kâ
zım Karalbekir Paşaya teslim ederken söylediği şu 
ıdözler olmuştur; «Paışaim, bizim yaptııkl/arıjmıızı siz 
'bize yapmadınız. Şalhsıim ve Ermenfiler adına size 
'rrülninettariK.»' 

ıŞimldi de kalkmışlar, tarihi ters çeviirımeye çalışı
yorlar. «Şecaat arz ederken' merdi kııpiti. sirkatin söy-
ileılmiş,» Belki tarihi yanlış anliatıalbil'irler; fakat ta
rihi yanıütamazlar. Bültüin dünya mSHeltleri de insan
lığın yüzkarası olan bu tür davranışlara birlikte ve 
âdilen cephe atoafc durumundadırlar. Aksi halde yüce 
Türk MÜlleiü kendi sorunlarını ve diplomatlarının 
hayatlarını tek ıbaşına korumasını da bilir. Unutul
masın ki,. «En iyi müdafaa taarruzdur» kuralı meşru 
mü'da'faa hallerinde de işlerlik ve haklılık kazanır. 

'Mulhterem üyeler; 
Beyaz oy verecek olduğum 198İ2 .Bütçesinin ülke ve 

Milletimize hayırlı ve verimli olmasını diliyorum. 

İBültçeyi uygulayacak olan Hükümetimize Üsltün ba
şarılar temenni ediyorum. 19811 Bütçesinde olumlu 
sonuçların alınmasında ibüyük payı olan fedakâr Hal
kımızın, aziz Milletimizin 1982 Yılı Bütçesinden de 
verimli meyvalar toplanmasına gönülden yardımcı ve 
destek olacağına inanıyorum ve tekrar hepinizi say
gılarla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Feyzioğlu.; 
Tahti aynı şekilde hayalimizdeki Türkiye'de zama
nında iyi kullanılması 'gereğine inanarak teşekkür edi
yorum. («Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

FEYZİ FEYZÎOĞLU — Hayalimizdeki Türkiye'
yi de, zaman ayarlamasını daha önceden planlı olarak 
yaptıkları için... 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir latife olarak 
söylüyorum taib'ii takdir edersiniz, 
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Değerli üyeler; 
Açık oylamaya geçiyoruz. 1982 Mali Yılı Bütçesi 

üzerinde açık aylamaya geçmeden önce bir önerge 
var okutuyorum. 

Sayın 'Başkanlığa 
Açık oylamanın, a'd okunarak ve üyelerin «kabul» 

«ret» ve «çekimser» ifadelerinin kullanılarak yapılma
sını arz ve teklif ederim. 

Bekir TÜNAY 

BAŞKAN — Bildiğiniz vehçiie Tüzüğümüzün 
108'nci ma'ddesi açık oylamanın iki şekilde yapılma
sına amirdir. Vâki teklif, açık oylamanın ka'bul, çe

kimser ve ret kelimelerinin ad okunmak suretiyle kul
lanılması suretiyle yapılmasını önermektedir- ve şim
diye kadar teamül de Meclislerde ad okunarak ya
pılması istikametindedir. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Açılk oylamanın ad okunmak suretiyle yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etme
yenler... Kaıbul edilmiştir. 

iAd okunarak açık oylamaya başlıyoruz. 
'(Ham'di Açan'dan başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

II. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Turgut Yeğenağa ve arkadaşlarının Danışma 
Meclisinin Büyük Türk Milletine şükranlarını arz eden 
önergeleri. (4124) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir önerge var, oku
tuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yeni Bütçe yılı başında, Büyük Türk Milletine 

şükranlarımızın arzı için aşağıda yazılı önergemizin 
Yüce Meclisin tasvibine sunulmasını rica ederiz. 

'«İnandığı ve güvendiği li'derine kavuşan Büyük 
Türk Milleti kükremiş ve içten kasteden düşman
ları yeridiği gibi, Dünya İktisadi Savaşımda da açık 
alınla yürümektedir. 

'Nüfus başına yılda 40 bin lira vergi veren, Dış 
memleketlerde çalışarak emeğinden yurda 2,5 milyar 
Dolar gönderen, 1 sene içinde ihracatını 4,5 milyar 
Dalara çıkaran Büyük Türk Milletinin hizmetinde ola
rak minnet ve şükranlarımızı arz öderiz.» 

Turgut YEĞENAĞA 
Mehmet PAMAK 
FerMun ÖĞÜNÇ 

Turgut ORAL 

Ertuğrul Zekai ÖKTE 
Hayati GÜRTAN 
Evliya PARLAK 
Abbas GÖKÇE 

Recai DtNÇER 

BAŞKAN — Bu önergeyi zapta geçirtiyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisinin 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde yap
tığı oylamanın neticesini sunuyorum : 

1148 üyemiz oylamaya iştirak etmiş, 145 kabul, 2 
ret, 1 çekimser oy kullanılmıştır. Böylece 145 oyla 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Danışma Mec
lisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

©ir Jıususa d'a bu vesileyle temas etmekte fayda 
müilalhaza ediyorum. 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanununun kabul edildiği 
şu sırada, 'Bütçe müzakereleri, demokratik düzenin 
yeniden kuruluşunda atılan ilk emin adımlardan bi
risi olmuştur. 

Değerli üyeler tarafından çok önemli ve çok ya
pıcı konuşmalar yapılmıştır. 

283 konuşmacı, 117 saat çalışan Danışma Mecli
sinde fikirlerini ifade etmişler, düşüncelerini söyle
mişler ve aynı şekilde bu iyi niyetli kritiklere sayın 
bakanlar tarafından çok seviyeli cevaplar verilmiştir, 

ıBöylece, IHükümete olan güvenimiz çok daha kuv-i 
vetlenmiş bulunmaktadır.' 

Sayın bakanlarımızı dikkatle dinledik : Mutabık 
olduğumuz hususlar yanında, kuşkusuz olmadıkla^ 
rımız da var. Bu hususların da iyi niyetle ve dirayet
le ele alınacağından emin bulunmaktayız. 

Bu noktada, Bütçe müzakerelerinin iki önemli 
özelliğini vurgulamakta tekrar fayda mülahaza et
mek istiyorum ': 

1. (Milli meselelerimizin hallinde, Bütçe müza
kereleri vesilesiyle Hükümetin ve Danışma Meclisi-
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nin ahenk ve mutabakat içinde olduğu bir kere daha 
belirlenmiş bulunmaktadır. 

İkinci önemli husus şudur : Bu Bütçe müzake
releri, en çetin konuların dahi bir düzen ve bir sükû
net içinde çözülebileceğinin çok güzel örneklerini ver
miştir. Gelecek için bu örneklerin dikkate alınmasını 
ve devamını canı gönülden, içtenlikle dilemekteyim. 

Bu nedenle, sabırla, sükûnla ve hizmet aşkıyla geç 
vakitlere kadar ıgörev yapan çok değerli üyelerimizi 
Divan adına tebrik etmek istiyorum. 

Yine aynı şekilde Divan adına, Danışma Meclisi
nin Bütçe Komisyonunun bütün üyelerini kutlamak 
istiyorum ve yine bu duygularla Sayın Başbakana ve 
sayın bakanlara tebriklerimizi sunuyorum : 

1982 İMali Yılı Bütçesinin Devletimize ve Mille
timize hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Sayın Başbakan, buyurunuz efendim. (Alkışlar) 
•BAŞBAKAN BÜLOND ULUSU — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

1982 İMali Yılı Konsolide Devlet Bütçesi oyları
nızla tasvip görmüş bulunmaktadır, 

Bütçe görüşmeleri sırasındaki dikkatli ve yapıcı 
tdnkiMerlinliz için, BükCtaıle'tiim ve şahsım adına teşek
kürü bir borç bilirim. 

Hükümetimizin, bundan sonraki çalışmalarında 
çok değerli görüşleriniz rehber olarak kabul edilecek 
ve daima değerlendirilecektir. 

Bütçenin Aziz Milletimize hayırlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinizi tekrar saygılarla selamlarım, (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum Sayın Baş
bakan. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — 1-4 Şubat 1982 tarihleri arasında Genel 
Kurul toplantılarına ara verilmesi ve bu süre zarfın
da, İçtüzüğün 24 ncu maddesi gereğince komisyonla
rın gerekli çalışmalarım yapmaları için tedbir alınma
sına dair Başkanlık önerisi. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Bütçe Kanunu Tasarısının kabulünden sonra iki 
hususta karar almamız iktiza etmektedir. 

1 ila 4 Şubat tarihleri arasında Genel Kurul top
lantılarına ara verilmesini ve bu süre zarfında, İç
tüzüğümüzün 24 ncü maddesi gereğince, komisyon
larımızın gerekli çalışmaları yapmaları için tedbir 
almaları hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Şubat 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,05 

m+m 
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1982 Maili Ytiı Bütçe Kanonu Ta sarışıma Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hanıdi Açan 
Halil Akaydın 
Mdhımet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mallımut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Orhan Al'dılkaçtı 
TeVfiik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alipd'ürtdar 
Yavuz Alıtop 
İknölil Attlaın 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydan 
imren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Reoa/İ Balturalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık, 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
AJbdültoaM Cebeci 
Orhan Civelek 

Üye sayısı : 1 
Oy verenler : 1 

60 
48 

Kabul edenler : 145 
Reddedenler : 
Çdkjiımisıeriâr : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

2 
1' 

12 
— 

(Kabul Edenler) 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daç« 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recaıi Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdüllkadir Eren er 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evlliya 

m 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Gdboloğiu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
ihsan Göksel! 
ibrahim Göktepe 
S. Feridun Güray 

t. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 
Vaihap Güvenç 

H 
Beştir Hamü'toğulları 
Mdhmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

i 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım iğneciler 
Salih inal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahim! tKaıtalHalsanioğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsh 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M.: Vöfliik Kitapçıigil' 
M. ötikan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fdhmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
iAkkuatn: Önel 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Neödet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

S! 
Mdhmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayruilah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
ismail Şengün 
llbrahim Şenocak 
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T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeli 
CaVidan Tercan 
Tandioğan Tokgöz 
Lüitfullah Tosyalı 

Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

V 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

y 
tsa Vardal 

X 
Şerafettin Yarkm 

Osman Yavuz 

(Reddedenler) 

A 1 
Ertuğrul Al atlı 1 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldıran 
Abdurrahman Yılmaz 
Fualt Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Musıtalfa Yücel 

(Çekimser) 

$emidn Alklyiol (tz,) 
Hikmet Altuğ 

O 
Ender Cinıer (tz.) 

u 
Hidayet Uğur 

(Oya Katılmayanlar) 

E 

A., Nedim Eray (Rapor) 

(Feridun Engin <ltz.) 

Siyaımii Ersek (Rapor) 

G 

Feyyaz Gölcüklü (İz.) 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Fenni (IsllimyeliOBşlk, V.) 

T 
Türe Tunçbay 

Z 
Halit Zarbun 

»e-« 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

30 Ocak 1982 Cumartesi 

Saat : 10.00' 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

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


