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I. —GEÇEN T 

Bu Birleşim dprt oturum yapan Genel Kurulda : 
1. Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu, 

resmî bir ziyaret nedeniyle 22 - 27 Kasım 1982 ta
rihleri arasında yurt dışında bulunacağından, Bütçe 
Programındaki Kültür Bakanlığı Bütçesi ile Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bütçelerinin yer değiştirilmesine 

. dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 
2. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tü

mü üzerinde Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğ-

. 1. — Türkiye - Arnavutluk Karma Ekonomik Ko
misyonunun Tiran'da yapılacak toplantısına katılmak 
üzere Arnavutluk'a gidecek olan Ticaret Bakanı^ Ke
mal Cantürk'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet i 
Turgut'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/475) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; sunuşlarda Sayın 
Devlet Başkanımızın bir tezkereleri vardır, okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - Arnavutluk Karma Ekonomik Komis

yonunun 1 0 - 1 7 Kasım 1982 tarihleri arasında Ti- | 

III. — GÖRÜŞ* 

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve I 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin Ka
nun Tasarı ve Teklifleri bölümüne geçiyoruz. 

(1) 185 S. Sayılı Basmayazı 12 Kanm 1982 tarihli 
13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

ANAK ÖZETİ 

lu'nun takdim konuşmasından sonra üyeler görüşle
rini bildirdiler. 

13 Kasım 1982 Cumartesi günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 21.45'te son verildi. 

Sadi İRMAK < 
Başkan 

Erdoğan BAY1K M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

ran'da yapılacak 1983 Yılı Ticaret Protokolü görüş
melerine katılmak üzere Arnavutluk'a gidecek olan 
Ticaret Bakanı Kemal Cantürk'ün dönüşüne kadar; 
Ticaret Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh
met Turgut'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

k BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

LEN İŞLER 

Görüşmekte olduğumuz 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı üzerindeki dünkü Birleşimimizde tü
mü üzerinde sayın üyeler söz almışlar ve tümü üze
rindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Bugün Sayın Maliye Bakanımız ilk sözü alacaklar
dı; fakat Sayın Maliye Bakanımızdan sonra Sayın Ko
misyonumuzun Sözcüsünün konuşması (ki, böyle bir 
istekleri vardır) şüphesiz o daha öne alındığı takdirde 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTft» ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma M^clisimiz'h 14 üncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Danışma Meclisi B : 

Sayın Maliye Bakanımız hem değerli arkadaşlarımıza 
yaptıkları temenniler ve eleştiriler üzerinde cevaplar 
lütfedeceklerdir, hem de Komisyon Sözcüsünün bu 
arada ileri sürdüğü konulara da cevap vermek imkâ
nını bulacaktır. 

Bu itibarla ilk sözü Sayın Bütçe-Plan Komisyonu 
Sözcüsüne veriyorum. Buyurun Saynı Çakmaklı. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

İçinde yaşadığımız günler ülkemizin geleceği açı
sından çok önemli ,ve çok olumlu temel siyasî karar
ların alınıp yürütüldüğü günlerdir. Bu önemli gün
lerde ülkemiz bu temel siyasî kararların başarısını 
pekiştirecek ve onları geleceğe sağlıklı bir biçim
de devredecek olan foir ekonomik "mücadeleyi de be
raberce yürütmektedir. 

Söz konusu ekonomik mücadeleyi (başarılara ka
vuşturmak Milletimizin ve Devletiımizin müşterek 
ödevidir. Bu ödevin ifasında yürütme sorumluluğu
nu üsttenımıiş bulunan Hükümete 'büyük görevler 
ıdıüşmfelkfcedıiır. Danışıma Meclisimiz ise kendisime vü
cut veren 2485 sayılı Kanunun, 27 ve 28 inci ımad-
d'elerlyle Hükümetin sunduğu Bütçeyi alıp imcele-
ımek suretiyle Hükümetlin' icraatıyla ve ekonomik ve 
imalı p olüıtiik al ar ıiyıla ilgilenmek göreviyle yükümlü
dür.. 

İçıi'nde yaşanılan dönemim ekonomik başarılarımın 
siyasî başarılar Ikadar önemli öldüğünü ve Hükümet 
ve 'M'eclis'iımizim 'bu ekonomik ve'icraî konularda ıtelk 
ve önemli ilişkisiinim Bütçeyle uçurulduğunu bilen Ko
misyonumuz, kendisine tevdii ettiğiniz ağır görevi 
layıkıyla yapmak için görevlendirdiğimiz gün derhal 
çalışmalarına 'başlamıştır. 

Yapılan çalışmalarda ülke ekonomisinin ve malî 
yapısının bugününü ve geleceğine karşı Mec&iımiz 
adına ıkatlkıda bulunabilmek ve güç ve önemli gö
revlerinde Hükümete yardımcı ola'bilım'ek sorumlulu
ğu Komisyonumuza ıreh'ber olmuştur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arikadaşlarım; 
Genel 'ekonomik yapı bilinmeden, onun hedefle

ri tespit edilmeden ıkamu ekonomisini 'bilmek vs onu 
'bütçelemek ımümlkün değildir. Bu nedenle genel eko-
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momik yapı, Ikamu ekonomisi ilişkisini ve nihayet 
son birkaç yılın elkonomıik yapısını irdelemek kana
atimizce faydalı olacaktır. 

'Bilindiği üzere liberal ekonomilerde genel eko
nomik- yapı piyasaya dayalıdır. Piyasa ekonomüs'i 
arz - talep ve diğer piyasa 'kurumlarıyla çalışır. Ta
sarruf, yatırım, üretim, katma ddğer ve gelir, piyasa 
ilişkileri içimde doğar. Kararlar ilke olarak arz ve 
talebe göre alınır. Bu ekonomilerde üretim yatırım 
'kararlarının siyasî mekanizmalarla alındığını ve kay
nağını devlet gelirlerimden alan bir de kamu eköno-
misim'in olduğunu gözlüyoruz. Bütçelerde kamu eko
nomisini yönlendiren 'birer ibelge olarak karşımıza 
çıkmaktadır, 

iB'izlim ülkemizde! 'bütçeler hem yoğun kamu hiz
metleri talebinim, hem de tıkalı 'bir piyasa ekono
misinin. hasekisi altımda olagelmişlerdir. Âdeta zamme-
ditoişitir ki, bütçelerle oynarsak kamu hizmMeriınim 
yönünü ve mahallimi değiştirirsek, ülkemizin sorun
larını çözeriz. 

Oysa, asıl önemli olan kamu ekonomisline kay
nak veren 'tasarrufum, yatırımın, üretimim, katma de
ğerin ve ıgeliriin doğduğu genel ekonomiyi düzenle-
mektiır. Düzenlemek Ve oradan devletim aslî, sürekli 
ve düzenleyici görevlerini yapabileceği vergi gelir
lerini lall'aibiılmektir. 

Büıtçaiarls düzenlenen kamu otonomisinden piya-
sa ekonomisims yöneldiğimiz zamanlarda da, genel
likle malî politikalara rağbet eden yaklaşımlarla 
karşılaşılmıştur blziım ülkemizde. Ekonomimin sıtrük-
türel, yapısal sorumları yerine yüzeysel, parasal sorun
lar genellikle gündemlerde kalmıştır. ' 

Bir yandan piyasa ekonomisiyle, kamu ekonomi
si, diğer yandan ekonomik politikalarla malî poli
tikalar kavram hazımda faile" tartışılırken ve yanlışlar 
sürüp giderken, ekonomik planda 24 Ocak 1980, si-
yasî planda da 12 Eylül karşımıza çıkmıştır. 24 Ocak 
1980 doğumlu stabilizasyon programı önemli ve ce-
surame kararlar içeren bir programdır. Yaklaşık 2,5 
yılıdır ülkemizim gündemlinde bulunan hu programım 
son yılı hayli sesli 'yürüyen bir program olarak kar
şımıza çıkmıştır. Bu 'ekonomik yapımızın son döne
mini 'belirleyen 'bu program üzerinde bazı kısa 'tes
pitlerde ve bugünkü ekonomiımize etki eden yanla
rında kısaca durmakta fayda vardır. 
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Biıldiğin'iz gibi operasyonun iki temel almacı var
dır: 

1. Enflasyonu durdurmak, kaynak dağılımını liyi-
leşttlnnuak, 

2. İhracatı ve döviz gelirlerini artırarak, dış öde-
mıöter dengesini düzeltmek. 

1. ıa) Enflasyonu durdurmak ve kaynak dağı
lımını iyileştirmek için; «Yüzde- yüzleri aşan enflas
yon, parasal genişleme ve ıkamu sektörü zararlarıyla 
ilgilidir.. Bu yüzden parasal genişlertıe durmalı, pet
rol ürünlerinin yurt içi fiyatlarına ve KİT'lerim ürüin 
ve hiizmıetterjne yapıllan devlet yardımı kesi'lmelidıir» 
deniliyordu. 

b) «Bütün özel sektör fiyat (kontrollerinin de 
(kaldırılması da gereklidiır. Böylece karaborsa ve ver
gisiz kârların da cuntadan kaldır ılıması, kaynakların 
ürötiiım yapan veriımld kullanıcılara- ve vergilerin alı
nabileceği ontamlara Ikanallize tdıüimesi» diye dü
şünülüyordu. 

2. Diğer yandan ihracatı ve döviz gelirlerini ar
ttırmak, dış ödemeler dengesi açığını kapatmak için de; 
«Dinamik bir ikur politikasıyla desteklenecek bir ih
racatı ve her anlamda teşvik edilecek ve döviz ge
lirlerinin bu yolla artırılacağı bir ihracata bağlıdır.» 
deniliyordu. 

Bütün bunlar yapılırken parasal politikalara önce
lik veriliyor, piyasanın malî müeyyide ve teşviklere 
duyarlı olduğu öne sürülüyor, sıkı para, yüksek faiz, 
ihracatı teşvik politikaları sürdürülüyordu. 2,5 yıllık 
uygulama gerçekten enflasyonu yüzde yüzlerden yüz
de 25'lere çekmiş, durmuş ekonomik büyümeyi yüzde 
4'lere itmiştir, ihracat da aynı dönem içinde bir misli 
artarak 6 milyar dolara doğru tırmanmıştır. 

Ancak, bütün bu gelişmelerin yanısıra 1982 yı
lının 'ilk yarısı stabilizasyon programı uygulaması açı-

• sından çeşitli yönleriyle tartışılır hale gelmiş, ortaya 
çikan birtakım aksamalar kamu ekonomisinin imkân
larıyla çözülmeye çalışılmış, bütçe sistemini etkiler 
hale gelmiştlir. 

Önce yüksek faizin sürüklediği para - kredi piya
sasında aracı para kurumlar; (örneğin; banker siste
mi) deforme olmuş, tasarruf erbabını korumak için 
hukukî ve malî tedbirler geliştirilmiştir. Bu konuda 
yüksek huzurlarınızda hayli tartışılmıştır. En önem
lisi de bu dönemde, tasarrufları faiz aletiyle yönlen
dirmek bir ölçüde zorlaşmıştır. 

Peşisıra, yıllardır dış borç, işçi dövizi ve tarımsal 
katma değerli kurulan; ucuz kaynağa, iç pazara ve 
enflasyon gelirlerine alışkın bazı sanayiler yeni geliş
tirilen pahalı kaynak ve dış pazar sistemine ayak uy
durmakta güçlük çekmişler ve kamu ekonomisin
den, bütçe sistem'inden destek arar hale gelmişlerdir. 

Nihayet, belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, ta
rımsal destekleme alımları ve benzeri uygulamalar ka
mu ekonomisi finansman dengesini bir hayli zorla
mıştır. Bu durum devleti, taahhüt erbabına ve üreti
cilere karşı borçlarını güç öder hale getirerek, piya
sa dinamizmini ve bir ölçüde de müstakbel üretimi 
zedelemiştir. 

Enflasyonu önleyerek, iktisadî büyümeyi gözden 
kaçırmadan kısaca bu iki uzlaşmaz işi bir arada ger
çekleştirmek durumunda olan stabilizasyon programı
nın yukarıda sıralanan biçimde; sermaye, para - kredi 
piyasalarında, sanayi işletmelerinde, kamu ekonomisi 
finansman yapısı üzerinde doğurduğu olumsuz etki
ler, ekonomimizin geleceği ve bütçe sistemi açısından 
önemle üzerinde durulması gereken noktalardır. 
Daha açık bir deyişle; bu konulara bulunacak çö

zümler geçmişin enflasyon yangını ve dış ödemeler 
açığı afeti atlanıldıktan sonra iktisadî büyümemizin 
temel taşları olacaklardır. Geleceğin sağlıklı ekonomik 
büyümesi, ekonomimizin üretim yapısının strüktürel 
anlamda iyileşmesi ve katma değer yaratır hale gel
mesi ilkesine dayandırılmalıdır. Üretim sistemimiz ve 
işletmelerimiz kaynak yutan değil, kaynak yaratan 
prodüktif merkezler haline getirilmelidir. Bunun için 
de altyapı, teknoloji, ölçek, kuruluş yeri ve işletme 
hukuku meselelerine özel bir önem verilmelidir. Mev
cut kurulu üretim kapasitesinin iyileşmesi ilk ve acil 
önceliktir. Kurulu veya kurulacak üretim üniteleri 
yeni ekonomik yapı için stabilizasyon programının 
yerine, yapısal bir değişim programı geliştirilmelidir. 

Yapısı değişmiş ve prodüktif bir üretim sistemi 
üzerine ancak sermaye ve para kredi sistemi oturtu
labilir. Tasarrufların üretime gönderilmesi ve geri 
döndürülmesi ancak böyle mümkün olabilecektir. Ge
nel ekonomik yapı değer ve gelir yaratır hale geldik
ten sonra, 'devlet bütçesine sağlıklı ve büyük paylar 
aktarmak ancak mümkün olabilecektir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Ülkemizin yakın ekonomik geçmişini bütçe sis

temiyle ilişkilendirerek yaptığımız bu pragmatik analiz, 
Komisyonumuzun bütçe ayrıntılarına inmesinde ve 
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onu değerlendirmesinde önemli ipuçları vermiştir. De
ğerlendirme ve Hükümete sunulan öneriler bu ipuçla
rının ışığında yapılmıştır. Bu değerlendirmeden sonra 
1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısının genel yapısını kısa
ca bilgilerinize sunmak işitiyorum: 

1983 Malî" Yılı Bütçe Tasarısı bir yandan enflas
yonla mücadeleyi esas amaç olarak almış ve enflas
yon oranını yüzde 20'lere çökmeyi planlamış, diğer 
yandan da yüzde 4,8 olarak programlanan büyüme hı
zını gerçekleştirmeye yönelmiştir. 

Toplam büyüklüğü 2 trilyon 600 milyar lira ola
rak sunulan Bütçenin gider yapısı şöyledir; 

Cari Hizmet Ödenekleri; 1 trilyon 193 milyar 
lira. 

Yatırım Ödenekleri; 554,9 milyar lira. 
Sermaye Teşkili ve Transferler; 852 milyar lira. 
1983 yılında kuruluşlara verilen ödeneklerin yüz

de 45,9'u cari, yüzde 21,3'ü yatırım, yüzde 32,8'i de. 
transfer giderlerine ayrılmıştır. 

Genel olarak kamu yatırımları bir önceki yıl ile 
kıyaslandığında enerji, madencilik, tarım ulaştırma, 
turizm, eğitim, konut ve diğer hizmetlerin toplam ya
tırımlar içindeki payı artmakta, buna karşılık imalat 
sanayiinin payı ise önemli ölçüde azalmaktadır. 

Gider Bütçesinin en önemli unsurlarından biri 
olan transfer harcamalarının toplam tutarı 852 milyar 
civarındadır. Bunun en önemli kısmı 316 milyar li
rayla KİT transferleri oluşturmaktadır. 

1983 yılıyla ilgili KİT ve benzeri kuruluşlar Ge
nel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin çalış
maların son aşamasında olduğu Hükümetçe ifade edil
miştir. 

Yapılan görüşmelerden edinilen bilgilere göre : 
Programda kuruluşların 25 milyar lira kaynak 

yaratacakları; 611 milyar liralık yatırım yapacakları 
ve bunun neticesi olarak da 586 milyar liralık finans
man gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmüştür. Bu fi
nansman ihtiyacının 316 milyar lirasının Bütçeden, 
40 milyar lirasının Devlet Yatırım Bankasından, 80 
milyar lirasının Destekleme ve Fiyait istikrar Fonun
dan, 150 milyar lirasının da Dış Proje Kredilerinden 
sağlanması programlanmıştır. 

1982 Programında olduğu gibi 1983 yılında da 
kuruluşların maliyetlerine gelebilecek yükleri hası
latlarına aynen yansıtmaları istenmiş ya da öyle var
sayılmış ve ayrıca alınacak tasarrufu ve verimliliği 
artırıcı tedbirlerle 111 milyar liralık ek kaynak ya
ratmaları öngörülmüştür. Bu konuyu özellikle arz 
ediyorum, daha sonra bir açıklamada tekrar döne
ceğim. 

Devlet mülkiyetindeki mal üretim birimleri olan 
KİT'lerin birer piyasa kurumu haline getirilerek, gi
derek bütçe sistemine yük olmaktan çıkarılmaları ve 
kaynak yaratır hale getirilmeleri ekonomimizin ve 
bütçe sistemimizin temel meselelerinden bişidir. 

Bütçenin gelir cephesine bakıldığında; Raporu
muzda da belirttiğimiz gibi, bütçe ödeneklerine ha
yatiyet kazandıran bütçe gelirleri son yıllarda Türk 
bütçe tatbikatında özel bir önem kazanmıştır. Son 
yılların enflasyonla mücadele politikasının zorunlu 
bir sonucu olarak, Devlet bütçesi ödenekleri bütçe 
gelirlerine sıkı sıkıya bağlanmış, bütçe gelirleri ise 
sunî kaynaklardan uzaklaştırılmıştır. Böylece baş
langıç ödeneklerinin gerisinde kalan, ancak gerçek 
devlet gelirleri civarında bağlanan harcama bazına 
dayanan bütçeler ortaya çıkmıştır. 

Nitekim, 1978-1980 döneminde yıl sonu ödenek
leri ile yılbaşı ödenekleri arasında % 70-88 arasın
da değişen artışlar, 12 Eylül ile başlayan ekonomik 
bütçe uygulamalarında, 1981 de % 11 ve 1982 yılın
da ise % 5 dolaylarına inmiştir. Bu gözlem harca
maları kontrol ederek bir bütçe disiplini sağlandığı
nı göstermektedir. 

Ancak burada çok önemli bir noktaya temas et
mekte yarar vardır: Açık bütçe yolu ile finansman 
geçmişte bir tür mecburî tasarruf niteliğinde idi. Bu 
politikadan vazgeçilmesi, bütçenin ekonominin bü
tünü içindeki ağırlığını giderek azaltmaktadır. Nite
kim 1978 yılında Gayri Safi Millî Hâsılanın % 
3 5'ine eş olan konsolide bütçe, daha sonra hızla dü
şerek 1979 da Gayri Safi Millî Hâsılanın % 34'ü, 
1980 de % 30'u, 1981 de % 28'i, 1982 de % 21,9'u-
na tekabül eder hale gelmiştir. Bütçelerin bu zorun
lu durumları yanı sıra, bütçelerin ekonomi içinde 
ağırlıklarını küçülten mahzurlar herhalde önemle 
ele alınması gereken hususlardan birisidir. 

Diğer yandan, harcamaları kontrol eden bir uy
gulama anlayışının, kamu hizmetlerinin taleplerinin 
karşılanmasını sınırlamaması için devlet gelirlerini 
artırmak ve yıl içindeki akımını düzenlemek son 
derece önem kazanmıştır. 

1980, 1981 ve 1982 yıllarında sürdürülen vergi 
kanunlarında değişiklik yapma çalışmalarının, vergi 
idaresini ıslah gayretlerinin olumlu sonuçlan görül
müş, vergi sisteminden ziyade vergi miktarında nis
pî iyileşmeler sağlanmıştır. 

1979 yılında 925 milyar TL. olan genel bütçe 
gelirleri, 1982 yılında tahmini olarak 1 trilyon 455 
milyar TL ye ulaştırılmıştır. 
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1983 Malî Yılı Konsolide Bütçe gelir tahminleri 
ise şöyle bir manzara arz etmektedir : 

1983 Konsolide Bütçe gelirlerinin 2 trilyon 600 
milyar liraya ulaşacağı malumlarınızdır. Bunun 2 
trilyon 409 milyar TL sı genel bütçe gelirleriyle, 150 
milyar TL sı iç istikrazla, 41 milyar TL sı katma 
bütçe gelirleriyle karşılanacaktır ve önceki yılın tah
silat tahminine göre 10 aylık bazda % 69,9 12 ay
lık bazda da % 41,7 İik bir artış olacağı tahmin 
edilmektedir. 

İç istikraz ve katma bütçe gelir tahminlerindeki 
durum ise şu şekildedir : 

Hükümet 1983 yılı için 150 milyar iç istikraz 
hâsılatı öngörmüş, Komisyonumuz bunu 15 milyar 
TL sı azaltarak 135 milyar TL sına bağlamıştır. 

Hükümet katma bütçeli idarelere 1983 yılında, 
öz gelirleri 40 milyar 747 milyon, Hazine yardımı 
396 milyar TL. olmak üzere toplam 437 milyar TL 
sı ödenek tahsis etmiş, Komisyonumuzda bu rakam 
436 milyar 299 milyon TL sına bağlanmıştır. 

Gelir bütçesinin tüm gelir türleri üzerinde önem
le duran Komisyonumuz, 1983 Bütçesinin özelliğine 
de işaret ederek bütçe uygulamasındaki başarının, 
özellikle genel bütçe gelirlerinin tahmin ve tahsila
tının birbirlerine yaklaşmasına bağlı olduğuna dik
kati çekmiştir. Ayrıca, üretken bir ekonomik yapı 
ile vergi sistemimizin beraberce geliştirilmesi, vergi 
sistemini düzeltmeden yalnızca vergi idaresini, ver
gi denetimi ve vergi yargısını ele almanın umulan 
sonuçları getirmeyebileceği hususları üzerinde önem
le durulmuş ve bu konular hükümete duyurulmuş
tur. 

Bu arada Bütçe Kanunu metninde, raporumuzda 
ayrıntılarıyla sunduğumuz değişiklikler yapılmıştır. 
Ancak bunlardan biri olan katsayı üzerinde Sayın 
Maliye Bakanımız ve arkadaşlarımızdan Sayın Kan-
tarcıoğlu önemle durmuşlardır. Bu nedenle özellikle 
bu hususu, Komisyonumuzun bu konudaki yaklaşı
mını Yüce Kurula arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Biliyoruz ki, bütçe sistemi ile devlet personel re

jimi iç içe iki konudur. Önce; bütçeler içindeki per
sonel giderleri bütçe içinde önemli ve ağırlıklı bir yer 
işgal ederler ve bunun için ödenek anlamında per
sonel rejimi bütçeyi etkiler. Sonra; bütçenin hazır
lanması ve özellikle uygulanması, bütçe ödenekleri
nin hizmete dönüşmesi, kamu personelinin kalitatif 
ve kantitatif anlamda varlığına bağlıdır Yeterli ve 
kaliteli personeliniz varsa bütçeyi uygularsınız. Bu 
açıdan bütçe personeli etkilemektedir. 

Diğer bir deyişle; bütçelerin personel ödenekleri 
bir nefsi müdafaa sistemidir, bir savunma mekaniz
masıdır. 

Açıkça ifade etmek gerekir ki, devletimiz son za
manlarda nicelik anlamında değil; ama nitelik anla
mında ciddî bir personel sıkıntısı içine düşmüştür. 
Bu durum devlet idaremizin en önemli sorunu hali
ne bi|e dönüşmüştür. 

Bunda personel rejimimizin sorumluluğu herhal
de büyüktür; ya baştan yanlıştır ya sonradan bozul
muştur; ama herhalde bugünkü haliyle buna perso
nel rejimi değil «Rejimsizliği» denmek lazım gel
mektedir. 

Personel rejimimiz, ücret sistemini her derece ve 
kademe aylıklarının hesaplanmasını esas alan bir 
gösterge tablosuna ve buna bazı meslek grupları için 
ilave edilen ek göstergeye dayandırılmıştır. Bu gös
tergeler bütçe kanununda belirtilen katsayı ile çar
pılarak brüt maaşlar bulunmaktadır. 

Ancak, başlangıcın tek maaş amacına yönelik 
gösterge tablosu ve katsayı sistemi önemini yitirmiş, 
kısaca 1970 lerin tek maaş ilkesi ölmüştür. Bunun 
yerine, 10'a yakın 'ayrı ödeme sistemi devlet perso
nel rejimine dahil edilmiştir. 

Sistemi tümden kavrayan ve sistem içindeki ki
şiler ya da görevliler arasında belli bir balansı göze
ten gösterge tablosu ve katsayı ölünce yerine ne 
idüğü belirsiz, her yıl şu veya bu biçimde artırılan 
değişik ödeme sistemleri çıkmıştır. 

Bu yapı içinde gösterge tablosu ve katsayı ile 
nasıl ve ne biçimde oynayacağı ve bunun hizmete ve 
bütçeye ne gibi sonuçlar getireceği: kimse tarafın
dan tam anlamıyla maalesef bilinememektedir. 

Bizim değişiklik mantığımızda, hem memurların 
hayat şartlarını iyileştirmek, hem de bu personel re
jiminin yapısına bir işaret göndermek temel niyeti 
vardır. 

Sayın Maliye Bakanımız bu konuya ilişkin gö
rüşlerinde, katsayının tek başına 35'e yükseltilmesi 
ve yan ödeme katsayısının 9'da bırakılması halinde 
memurlar arasında 3-4 puanlık bir fark doğacağını 
ifade buyuruyorlar. Yan ödeme katsayısının tespiti; 
yani 10 yapılması Bakanlar Kurulu tasarruf undadır; 
yani bu dengesizliği düzeltmek Hükümetin elindedir. 
Biz ricacıyız, 9 olan yan ödeme katsayısını 10 ya
parlarsa bu yanlış da ortadan kalkmış olur. 

Artışın genel bütçeye 20 milyar, devlete 50 mil
yar yük getireceğini ifade buyuruyorlar, örneğin 
KİT finansman dengesi tartışılırken, verimlilik ar-
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tısı ve benzeri nedenlerden KtT lerin 1983 yılı için
de 111 milyar ek kaynak yaratacakları varsayılmış
tır. Bütçedeki KİT'lere yapılan transfer planlanır
ken, genel yatırım ve finansman programında cef
felkalem (bir kalemde) KİT'lerin prodüktivite artışı 
ve tasarruf kaidelerine riayetle 111 milyar tasarruf 
yapabilecekleri söylenmiştir. 

Sayın Maliye Bakanımız, 20 milyarlık genel büt
çe ve KtT, belediyeler, özel idareler bütçelerindeki 
artışlarla da bu işin devlete 60 milyar yük getirece
ğini ileri sürüyorlar. Biz KtT dengesi içinde çok mü-
tevazi, belki 15, belki 20 milyar liralık bir artışın 
ücretle verim ilişki lendirilerek gayret edilirse çözü
lebileceğine de inanıyoruz. 

Özetle; 20 milyar genel bütçe 60 milyar devlet 
yükü derken, sanki memur aldığını vermeyen, bir 
anlamda transfer harcamalarına konu bir unsur ola
rak galiba değerlendirilmektedir. Bu konu istenirse 
KtT verimliliği üzerinde yapılacak çalışmalarla insa
nı yöneltme ve çalışmadaki başarılarla herhalde bir 
ölçüde giderilebilir. 

Daha da ötesinde Sayın Maliye Bakanımız bu 1 
puanlık artışın çok ciddî sonuçlar doğurabileceğini 
ifade ediyorlar. Yanılmamak için kendi metinlerin
den okuyorum : 

«Kamunun yapacağı yatırım ve yatırım ile çok 
yakından ilgili transfer harcamalarından 'düşüle
cek veya iç istikrazla kapatılan devlet bütçesi daha 
da açık verecektir. Her iki durumda da yatırımların 
azalmasına ve işsizliğin daha da artmasına veya Dev
letin bazı taahhütlerini yerine getirememesine neden 
olacaktır.» Yani 2 trilyon 600 milyarlık bütçe için
de Genel Bütçeyi 20 milyar dolayında etkileyen bir 
olayın, bu Genel Bütçenin aşağı yukarı 43-44'te l'i 
kadar olan bir miktarın (60 milyar olarak aldığı
mızda bile) böyle önemli sonuçlar doğuracağını dü
şünmek gerçekten üzücüdür. Biz bu analize maale
sef katılamıyoruz. 

Bir noktada, bir konuyu Komisyonumuz adına 
belirtmeden geçemeyeceğim: Yine Sayın Bakanımız" 
konuşmalarının bir yerinde «En büyük adaletsizlik, 
gelir sahibi olanlarla hiç geliri ve işi olmayanlar ara
sındaki adaletsizliktir.» diyorlar. Biz bir başka bi
çimde konuya bakarak şöyle diyoruz: En büyük 
adaletsizlik, hiç- geliri olmayanlara o geliri sağlaya
cak genel düzenlemeyi yapacak kamu personelini 
çalışamaz halde tutmaktır. Aksi takdirde hiçbir ge
lir, hiçbir fayda, hiçbir istihdam bir biçimde doğ
maz. Bugün Türkiye'nin gündemindeki mesele, ka-
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« mu yönetimindeki insan ve onun ücret sorunu ile 
ilgilidir. Türkiye ücret rejimi artık ne biçimde olur-

I sa olsun, nereden, ne biçimde tıkanırsa tıkansın bir 
biçimde çözülmelidir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Özetle; bizim personel rejimi konusunda, perso-

I nel rejimini düzeltme, memurun ücret sistemini ıs
lah etme gibi Komisyon olarak bir iddiamız hiçbir 
zaman olmamıştır, 1 puanın böyle bir sonuç doğu
racağını iddia etmiyoruz. Bu bir prestij iddiası da 

I değildir. 1 puanla katsayıda değişiklik yaptık imajını 
I vermek de değildir. Bu sadece Hükümetten geldiği 

gibi geçen ve ne ölçüde incelendiği, ne ölçüde yerin-
I de olduğu şüpheli olan bir personel rejimine önem

le dikkat çekmektir. Eğer bu konu böyle alınırsa, 
sanıyorum katsayı konusundaki endişeler bir ölçüde 

I yerini bulur. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türk Bütçe tatbikatında bugüne kadar bütçeyi 

genel ekonomiden soyutlayarak hükümetlere bazı 
öneriler sunulmuştur. Bu öneriler genellikle bütçele
rin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin olmuştur. 

Komisyonumuz, konuşmamın başında da arz et
tiğim gibi, bütçe ile genel ekonomik yapı arasın
daki ilişkileri özenle gözetmiştir. Bunun sonucu, büt
çelerin harcama bazında kaynak kullanarak ve kay
nak aktararak genel ekonomiyi etkilediklerini, genel 
ekonominin ürettiği değerden ve onun parasal ifade
si olan gelirden vergi yoluyla pay almak zorunda 
olduklarından, ondan etkilendiklerini dikkate alarak 
bu yaklaşım içinde, bu sistematik içinde önerilerini 
raporuna almıştır. Çok önemli bulduğumuz bu hu
susları Yüce Kurulunuz huzurunda bir kere daha ve 

I önemle sıralıyoruz. 
Kaynak kullanımı ve kaynak aktarımı konusun

daki önerilerimiz şunlardır : 

Ekonomik politikalarla malî politikaların bir 
uyum içinde yürütülmesi, her ülke yönetiminin te
mel kurallarından şüphesiz biridir. Bu nedenle büt
çelerin hazırlanması ve uygulanması esnasında kamu 
kaynaklarının kullanımının ekonomik hedeflere ters 
düşmemesi ve olumlu etkide bulunabilmesi için büt
çelerin kaynak kullanım ve kaynak aktarımı konu
larına özen gösterilmesi gerekmektedir. 

Bütçelerde kaynak kullanımını etkin hale getir-
j mek için hizmet-maliyet ilişkisine önem verilerek 

program-proje analizleri ve bunun gerektirdiği teş
kilatlanma hızla ele alınmalıdır. Yıllardır söylenen 

I bir konudur bu, «Program bütçe» denilir, bir başka 
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biçimde ifade edilir; ama önemli olan hizmetle ma- j 
liyet arasındaki ilişkinin bir biçimde kurulmasına 
(Adına ne derseniz deyin) önemle ihtiyaç vardır. 

Bu konuda özellikle yıllık yatırım programlan 
ve proje tercihleri Türk Bütçe hazırlığında çok az 
tartışılan konular olmaktan çıkarılmalıdır. 

Bütçeler özellikle Yasama Organı ve onun ko
misyonlarında görüşülürken, bu çok önemli fasıl, 
yatırımları ilgilendiren kısmı maalesef hâlâ daha ye
terince açık ve net olarak önümüze gelmemekte ve 
bunları incelemekte hayli güçlük çekmekteyiz. Son 
Yılların kalkınma planlarından kopmuş bütçe hazır
lığının bunda elbette payı vardır'; ama yıllık yatırım 
programlarının zamanında ve yeterli ayrıntıda ha-, 
zırlanmamış olması, Devlet Bütçesinin Yatırımlar 
Kaleminin buralarda incelenmesine hiç değilse imkân 
vermemektedir. 

Kaynak kulanımını program ve projelere bağla
mak gerekirken, bütçelerde fon uygulamalarına ağır
lık verilmesi yanlışından vazgeçilmelidir. 

Hem baştan her türlü konuyu bütçeleyelim di
yoruz, hem de bütçelerimizi fonlarla esnek birtakım 
havuzlarla dolduruyoruz. Bunun bütçelemeyle pek 
yakından alakalı olmadığını zannediyoruz. Hiç ol
mazsa teorik olarak bunun böyle olduğunu vurgu
lamak istiyoruz. 

Kaynak kullanımında, belirlenmiş kamu hizmet
lerinin öncelik ve ağırlığını yıl içinde değiştiren oto-
matik ödenek kaydı sistemi de benzeri etkiler yap
maktadır. Bu konu üzerinde de önemle durulmalı
dır diyoruz. I 

Bütün bunların yanı sıra kaynak kullanım ter
cihleri belirlendikten ve Yasama Organlarından ge
çirildikten sonra, uygulamada teknisyenlerin kaynak 
yetersizliğini ileri sürerek kaynak kullanım' tercihle- I 
rini değiştirmeleri veya az harcama yaptırarak ter
cihlerin etki derecelerini azaltmaları da bütçe tatbi
katı açısından çok doğru bir hadise değildir. 

Defaten izah ettik, Türk Bütçe sistemi artık öde
nek bazında bir bütçe olmaktan çıkıp harcama ba
zında bir bütçe olmaya dönüşmüştür. Bu da uygu
lamanın bütçe üzerindeki ağırlığını giderek artır
maktadır. L 

Kaynak aktarma konusuna gelince : 
Bütçeler vasıtasıyla ekonomik yapıyı etkileyen di

ğer önemli konu kaynak aktarma konusudur. Türk 
Bütçesi içinde doğrudan kaynak aktarma, diğer de
yişle transferler çok büyük önem taşımaktadır. Baş- J 
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ta kamunun mal üretim birimleri KİT'ler olmak 
üzere, pekçok kurum bütçe içinden doğrudan kay
nak almakta ve bu husus giderek kronik hale gel
mektedir. Özellikle üretim kuruluşlarının transfer
leri gerekli temel düznlemeler yapılarak ve belli bir 
takvim içinde bütçe sisteminden çıkarılmalıdır. 

Eğer KİT transferleri bu biçimde bütçede tutu-
lacaksa ve bunun ekonomik model içinde bir çözü
mü yoksa, Türkiye'nin çekeceği daha pek çok çile 
vardır diye rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bu arada yıllık yatırım ve finansman programı
nın tespit ve idaresinde dikkatli olunmalıdır. Sanıyo
rum 43 kadar kuruluşun yıllık yatırımlarının ve fi
nansmanlarının programlandığı, kaynak ve ödeme
lerinin toplandığı yıllık finansman programı, üzerin
de hazırlanırken de, uygulanırken de çok önemle du
rulması gereken bir konudur. Öyle zannediyoruz ki, 
bu yatırım ve finansman programının başlangıçta 
planlandığı gibi yürütülmediğini, bazı kuruluşların 
kaynak fazlası, bazı kuruluşların kaynak açığı vere
ceği baştan düşünülmüşken, uygulamada bu düzen
leme altüst olmakta, nerede ihtiyaç varsa oraya yö-
nelinmektedir ve bu planlamanın da hiçbir çalışma 
değeri, hazırlık değeri kalmamaktadır. 

Kaynak aktarma konusunda bütçeleri doğrudan 
ve dolaylı ilgilendiren bir diğer husus da, dış proje 
kredilerinin maliye Hazinesince idaresi konusudur. 
Dış proje kredilerinin üretim sistemine sevkedilme-
leri esnasında kredilerin yapısını bozan ve üretim 
için anlamlı bir kaynak olmaktan çıkaran her türlü 
ara işlem, özellikle banka işlemleri gözden geçiril
melidir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Türk sanayiinin, Türk üretim yapısının eh önem

li sorunlarından birisi de kaynakla üretim sistemi 
arasındaki köprünün bir türlü kurulamamış olma
sıdır. Bunun bir yanı sermaye piyasasıdır, bir yanı 
da dış proje kredilerinin sanayie sevkedilmeleridir. 
Dış proje kredilerini idare eden Maliye Hazinesi 
bunları asıl ve orijinal değerleriyle kendilerine özgü 
orijinal vade ve faiz sistemleriyle sanayiden özellik
le kıskanmaktadır. Bir değişik uygulamayla bunların 
yapısını, vadesini ve faizlerini değiştirerek sanayie 
sunmaktadır. Türk sanayiinin temel bunalımlar için
de olduğu bu dönemlerde herhalde bu konuların 
gözden geçilirilmesinde ve tartışılmasında fayda var
dır. 

Kaynak temini konusundaki genel önerilerimiz : 
Devlet Bütçesinin kaynakları büyük ölçüde genel 

bütçe gelirlerinden oluşmaktadır. Bu gelir bölümü-
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nün altyapısını ise vergi sistemi oluşturmaktadır. 
Türk Vergi Sistemi pekçok hususun yanı sıra iki te
mel hususun benimsenme ve çözümüyle daha sıhhat
li bir yapıya kavuşabilecektir : 

öncelikle üretim sistemiyle vergi sistemi beraber
ce düşünülmeli, üretim sistemi daha çok değer ya
ratır hale getirildikten sonra vergi sistemi bunun 
üzerine bina edilmelidir. Hatta üretim sistemini da
ha çok değer yaratır hale getirirken vergi sistemi bu
na yardımcı olmalıdır. 

Peşisıra, mevcut ve yaratılan değerin ekonomik 
yapı içindeki dolaşımı tam bir işlemeye tabi tutul
malı ve- üretimden tüketime kadar kayıt düzeni 
kaçağı olmayan bir zincir hâline getirilmelidir. 

özetle; üretim sistemiyle uyumlu ve kopuksuz bir 
kayıt düzeni üzerine adaletli bir vergi sistemi otur
mak ve bu konuda alternatifler oluşturmak .Hükü
metimizin aslî ödevidir. 

Nihayet bu temel anlayışlara dayalı, bir bütçe 
sistemi oluşturulmasını, bunun için çalışmalara he
men başlanılmasını, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
Komisyonumuz Önemle Hükümetten rica etmiştir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Komisyonumuz çok kısa bir zamanda yeterliliği 

tartışılabilecek ve sorumluluğunu paylaştığımız bu 
önemli dönemde Hükümetimize yardımcı, ülkemize 
faydalı, siz Sayın Kurula layık olmayı amaç alan, 
iyiniyeti tartışılmayacak bir gayret göstermiştir. Bu 
gayretlerimizde bize yardımcı olan başta Sayın Ma
liye Bakanı ve Maliye Teşkilatına, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarı ve Teşkilat mensuplarına, Ko
misyonumuza katılarak bize güç veren Başkanlık 
Divanımıza ve siz sayın üyelerimize, Meclisimizin 
bütçe görevlisi personeline ve diğer tüm emeği ge
çenlere teşekkür etmek bir vicdan ve vefa borcudur. 

Teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyo
rum efendim. (Alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Değerli üyeler; 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun Ta

sarısı üzerindeki sizlerin değerli temenni ve eleştirile
rinize ve Sayın Komisyonun sözlerine cevap vermek 
üzere Sayın Maliye Bakanımızı kürsüye davet edi
yorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ıMALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

GGLU — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin saygı
değer üyeleri; 

Dün öğleden sonra ve gece Yüce Meclisin değer
li üyelerinin, 1983 Bütçesine katkıda bulunmak için 

gösterdikleri gayretler ve uygulamada tutacağımız 
yolda bize ışık tutan eleştirileri gerçekten teşekküre 
lâyıktır. Bu konuda Maliye Bakanınız olarak, eleş
tirilerden son derece istifade ettiğimizi ve Bütçe uy
gulamasının yürütülmesinde bu eleştirilerin ışığı al
tında ülke ekonomisine, malî idareye, topyekûn Dev
let idaresine büyük ıslahat ve reform arzularını de
vamlı şekilde nazarı itibare alacağımızı ifade etmek 
isterim. 

• Sayın Başkan; 
Gündemde Komisyon Sözcüsüne neden benden 

önce söz verdiğinizin manası çok belirli şekilde an
laşılmıştır. Yapacağım uzun konuşmayı, Komisyo
nunuzun seçkin Sözcüsünün yaptığı konuşma' çok 
kısaltmıştır ve Bütçe ile ilgili genel izahatım sırasın
da açıkta kalmış tüm noksan bilgileri Komisyonu
nuzun değerli Sözcüsü huzurlarınıza sermiş ve bir 
Maliye Bakanının bütün bu eleştirilere vereceği ce
vapları mümkün olduğu ölçüde kısaltmıştır. Kendi
lerine huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan; 
Yüce Meclisin değerli üyelerinin dün yaptığı ko

nuşmalardan ve eleştirilerden özetle birkaç başlık 
altına toplanabilecek görüşler, fiklirler müşahade et
tik. Ben bu başlıklar altında sırasıyla Hükümetimizin 
görüşlerini Yüksek Meclise tekrar arz etmek istiyo
rum. 

Eleştirilerin önemli bir kısmı ekonomik gelişmey
le ilişkilidir. Ekonomik gelişmeyle ilgili hususlarda 
bilhassa saygıdeğer üyeler, ülkenin ekonomik ve ma
lî sorunlarının çokluğunu vurgulayarak işaret etmiş
lerdir, Bu bir gerçektir. Ülkemizin gerçekten büyük 
ekonomik ve malî sorunları mevcuttur ve bu büyük 
ekonomik ve malî sorunlar ve de idarî sorunlar kısa 
bir dönemde oluşmuş hadiselerden kaynaklanmamak
tadır. Daha 1970lerden itibaren dünya ekonomisin
de husule gelen petrol fiyat artışları, teknolojideki 
gelişmeler, ikinci petrol şoku, ülkede siyasî istikrarı 
bir türlü temin edememiş olmamız, koalisyonlar dö
nemlerinden geçmıiş bulunmamız bütün bu ekono
mik ve malî sorunların birikmesine sebep ohnuştur; 
Nihayet, «24 Ocak Kararları» diye belirtilen ve ger
çekten zecri diyeceğimiz bir ekonomi politikası de
ğişikliği zarureti ortaya çıkmış ve bu zarurete uy
gun olarak ortaya ekonomiye istikrar kazandıracak 
yeni tedbirler getirilmiştir. 

İstikrarın başlıca birkaç hedefi vardır. Bunlardan 
birisi, ülkede gerçekten bir serbest pazar ekonomisi
ni ihdas etmektir.- Bununla şu söylenmek istemiyor : 
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Daha önceki dönemde bir taraftan kaynakların de
vamlı şekilde düşük olmasına rağmen, diğer yönden 
Devlet harcamalarına, özel sektör harcamalarına (Ta
biî ki kredilerle) büyük bir kesafet kazandırılmıştır. 
Ekonominin her dalında, her sektöründe açık poli
tika başlıca bir esas olarak kabul edilmiştir. Bu açık 
politikaların yarattığı (Bir değerli üyemizin ifade et
tiği gibi) gizli borçlanmayla büyük yatırımlara yö
nelmiştir Türkiye ve istihdam hacminde de genişle
me olmuştur; fakat açık politika neticede iflas etmiş-

'tir. Sebebi; gerçekten gelişmekte alan bir ekonominin 
taşıyabileceği bir açık bütçe sistemi, bir açık finans
man sistemi mümkün olabilir; fakat bunun monoti-
ze olan ekonomıilerde, gelişme yolundaki ülkelerde 
yüzde 5 - 1 0 civarında seyretmesi halinde ekonomiye 
rahatsızlık vermez. Ancak, Türkiye geçirdiği dönem
de, üç haneli; yani yüzde yüze varan enflasyon, fi
yat artışlarıyla yüzyüze gelmiştir, Bunun ıslahı için 
yeni bir dengeye vasıl olmamız lazım gelmekteydi. 

Bir değerli üye, bir ıslahat programının, bir ekono
mik stabilizasyon programının bu kadar uzun olama
yacağını, üç yıldır devam ettiğini, daha da devam 
etmek istidadı gösterdiğini ifade ettiler. Gerçekten 
uluslararası ekonomik düşünce platformunda ekono
mik istikrar programlarının 18 ay olması konusunda 
bir görüş birliği mevcutken, dünya dkonomisinin bugün 
arz 'ettiği gerçekten 1929- 1930 buhranından beri gö
rülen en kritik bir safhaya gelmiş olma durumu ne
denliyle, şimdi ekonomik stabilıizasyon programlan 
daha uzun vadeli olmak durumuna gelmiştir. 

Bu sebeple 1980'de 'başlanan istikrar programının 
1983'de de sürdürülmesi bir zaruret halindedir ve öyle 
düşünmekteyiz ki, 1984 yılında da ıbu istikrar programı 
sürdürülebilirse, ülke ekonomisinde enflasyon hızının 
yüzde 10'un altına düşmesi ve gelecekte kuracağımız 
demokratik- rejimin güçlü bir ekonomik temele otur
tulması imkânı mümkün olabilecektir. 

Bu arada 1984 yılının Beşinci Kalkınma Planımı
zın birindi yılı olacağına işaret ettiler ve bugünkü 
durumda ekonomik isöikrar temin edilmeden Beşinci 
Beş Yıllık Planın birinci yılının hangi baza oturtu
lacağı hususunda endişeler ortaya kondu değerli üye
lerimiz tarafından. 

Gerçekten 1979'lda bu Mecliste plan ve bütçe mü
zakereleri yapılırken, ekonomik istikrarsızlık dolayı
sıyla Dördüncü Beş Yıllık Planın 1979'dan değil, 
1980'den başlaması tezini <bu kürsüde savunmuş bir 
kişiyim; fakat o zaman t>u kabul edilmedi, 1979'dan 
başladı ve yine dün bir değerli üyenin işaret ettiği 

gibi, planla bugün uygulanan ekonomik istikrar.prog
ramı arasında hemen hemen hiçbir bağ kalmadı. Bu
na rağmen, değerli üye; neden programdan bahset
tiğimizi, plan kalmadığına ve yıllık programda planın 
bir dilimi olduğu halde bunun da kalmamış olması 
lazım gelmiş olmasına rağmen, niçin bizim bütçe ha
zırlarken programdan bahsetmemizi işaret ettiler. 

Gerçekten bu 1983 Bütçesinin dayanağı olan 1983 
Programı, Dördüncü Beş Yıllık Planın Beşinci Yıl 
Programıyla ilişkili değildir. Kendilerinin de ifade 
buyurdukları gibi, Dördüncü Beş Yıllık Planın ihra
cat hedefi 4,2 milyar dolarken, daha 1982 yılı so-, 
nunlda 4 milyar 800 ıriilyon dolarlık ihracat hedefine 
ulaşılmıştır. Demek ki, Dördüncü Beş Yıllık Plan, 
tamamıyla o Planı hazırlayanların o gün bir ekono
mik stabilizasyon programı uygulanmadığı takdirde 
ülke ekonomisinin hedeflerinin ne olacağını tespitten 
ibaret kalmıştır. 1980 kararlarıyla, 1979'da başlayan 
ve 1983 yılında nihayete erecek olan Dördüncü Beş 
Yıllık Plan ile ülke ekonomisi idaresinde alınan ted
birler arasındaki bağ tamamen kopmuştur. Bu bağın 
bir daha kopmaması için düşünülebilir ki, Beşinci 
Beş Yıllık Plan 1984'te değil, 1985'te başlayabilsin. 
Ancak, 91 sayılı Kanun, plan sürelerinin bittikçe 
yeni planın başlamasını bir zaruret halinde kabul et
tiği için, Hükümetimiz de Beşindi Beş Yıllık Planı 
1984'te yürürlüğe girecek şekilde hazırlama faaliyet
leri içerisindedir; Ancak bir değerli üye 1983 yılın
da hem planın görüşülmesi, hem de 1984 Bütçesinin 
görüşülmesi, çeşitli tarihlerde Danışma Meclisi hu-' 
zuruna gelecektir, öyle bir planlama, öyle bir tak-
vimleme yapmak lazımdır ki, önce planın görüşül
mesi ve bilahara da o plana uygun şekilde 1984 yılı 
Bütçesinin görüşülmesi gerekir, diye ifade buyurmuş
lardır. Gerçekten de bu böyle olması lazım gelir. 1984 
yılı Beşinci Beş Yıllık Planın ilk yılı olacaksa, 1984 
Bütçesinden önce Meclisinizce kabul edilerek, 1984 
Bütçesinden önce Meclislerden geçip kanunlaştırıl-
mış hale gelmesi lazım gelir. 

1983 Bütçesinin malî ve ekonomik sorunların zor
luğu karşısında nötr bir bütçe olamayacağını yine ka
bul etmek lazım gelir. Biz, nötr bütçe derken, fiyat 
artışına karşı tamamen nötr kalan bir bütçeyi kaste
deriz. Yani bütçe, doğan gelirleriyle yaptıkları mas
raflar arasında tamamen bir denge muhafaza eden 
bir bütçe olduğu (takdirde buna nötr bütçe demek
teyiz. 1983 Bütçesinin nötr olmayacağı, bu kadar 
dkonomik proiblemleri yığılmış bir ülkede nötr bir 
bütçe tanzim etmenin imkânı olmadığını müşahade 
eden Hükümetiniz, ekonomiye karşı nötr kalmamak, 
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enflasyon hızını daha aşağılara çekmek için bu hedefe I 
hizmet eden bir Bütçe huzurunuza getirmiştir. Bu 
sebeple bazı değerli Danışma Meclisi üyelerimiz Büt
çeyi cimrilikle, küçüklükle nitelendirmişler; diğer 
bir kısım üyeler de, Bütçenin gelirlerinin tahakkuk 
edemeyeceği, tahsil edilemeyeceği yolunda endişeler 
izhar etmişlerdir. Gerçekten Hükümetiniz her iki en
dişeyi nazarı itibara alarak 1983 Bütçesine bir şe
kil vermiştir. 

Biz, 1983'te enflasyonla mücadeleyi devam ettiren 
bir Bütçe huzurunuza getirmiş oluyoruz ve 1983 fiyat 
artış hedefinin % 20 olarak kabul edildiğini ifade edi
yoruz. 1982 yılında % 25 olarak hedeflenen... Tabiî 
ki, burada bir noktanın açıklığa- kavuşması lazımdır, 
Bizim devamlı şekilde fiyat artış hızı rakamlarımız I 
toptan eşya fiyat endeksleri üzerinde müessesiCir. 1981 
•için de aynı rakamları ifade etmişizdir, 1982 için de, 
1983 için de aynı rakamları ifade ediyoruz. 1981'de 
hedeflenen % 40 civarındaki fiyat artışı % 37 olarak 
teşekkül etmiştir, 1982'de hedeflenen % 25 civarın- I 
da fiyat artışı % 25 - 26 civarında teşekkül edecek 
şekilde gözükmektedir; ekim ayı sonu verilerine göre I 
böyle gözükmektedir. Ancak, geçinme enkdeksleri tabiî 
ki bu fiyat artışının 'biraz üzerinde teşekkül etmek- I 
tedir. 

Dün değerli üyeler bu hususa temas ettiler ve bir 
önemli noktaya işaret ettiler; fiyat endekslerimizin ger
çek fiyat artışlarını aksettirmediği konusu... Bu hu
susta ^SOMen itibaren Hükümet bu gerçeği kabul 
etmiş ve yeni bir fiyat endeksi ve fiyat endeksine gi
recek mallar için yeni ağırlıklar kabul etmek üzere 

* I 
çok geniş bir araştırma yapılmasına koyulunmuştur. 
Bu araştırmalar sonunda gerçekten gerek toptan eşya 
fiyat endeksinde, gerek geçinme endeksinde bazı de
ğişiklikler yapılacaktır. Çünkü taa 1939 yılındaki ge
çinmedeki malların ağırlığına göre teşekkül etmiş bir 
geçinme endeksi, yine 1938, 1939 yıllarında hazır
lanmış bir toptan eşya fiyat endeksine dahil mallar 
bugün yeniden ortaya çikan mallar dolayısıyla pek 
çok değişikliğe uğramıştır. Faraza o zaman temizlik 
malzemesi olarak yalnızca sabun varken, o tarihten 
sonra likit deterjanlar, vesair temizlik malzemesi 
çıkmıştır. Bunların, bizim geçinme endeksimiz içeri
sinde hiç yeri yoktur: O tarihte mesela gaz kullanı
mı o kadar azdır ki, yakacak kullanımı tamamen 
odun ağırlığına dayanmaktadır. Halbuki odunun bu
günkü yakacaklar içerisindeki yeri çok küçülmüştür. 
Onun yerine çeşitli yakacak girmiştir. Bunların da 
en büyüğü petrol gazı, likit gazdır. Tabiî ki, buna 
göre geçinme endekslerinde, toptan eşya fiyat en- I 
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dekslerinde giren malların ve bu malların ağırlığı
nın yeni baştan gözden geçirilmesi bir zarurettir. An
cak, bu demek değildir ki, kullandığımız toptan eş
ya fiyat endeksleri ve geçinme endeksleri anlamsız
dır. Bu bir dizidir. Bu dizi 1938'den beri devam eden 
bir dizidir. 1980 li yıllarda 1963 bazını temel alarak 
değerlenmeleri, sabit fiyatları, değişken fiyatları tes
pit etmekte bulunuyoruz. Bu sebeple ifade ettiğimiz 
rakamlar 1981, 1982 için ne derece doğru ise, 1980 
için de aynı doğruluğu ifade etmektedir. Bu, gerçeği 
yansıttığı, % 100 gerçek olduğu konusunda herhan
gi bir iddiayı ifade etmemektedir. Bu sebeple 1982' 
deki fiyat artış hızı hedefi % 25 olacaktır ne ma
na ifade ediyorsa, 1983 te % 20 olacaktır ifadesi 
do aynı anlamdadır. 

1983 yılında fiyat artış hızını >% 20 ye çekebi
lecek bütün önlemler, 1983 Bütçesi hazırlıklarında 
ve Bütçenin yatırımlarını gösteren program çalışma
larında göz önünde bulundurulmuştur. Gerçekten 
12 Eylül İdaresine çok büyük bir proje stoku intikal 
etmiştir. Bu proje stoku, dünkü izahatımda ifade et
tiğim gibi, bir elemeye tabi tutulmuştur. Bu eleme
de, henüz hiçbir tahsisat ayrılmamış, dış ödeneği te
min edilmemiş ve başlanmamış projelerin tamamen 
bir kenara bırakılması kaidesi esas alınmıştır. Bun
dan sonra ikinci bir öncelik olarak, süratle bitme esa
sı kabul edilmiştir. Bitimine en az süre kalmış pro
jelere birinci öncelik, ilk öncelik verilmiştir ve buna 
rağmen kaynak arttıysa müteakip yıllarda, daha son
ra bitecek projelere kaynak tahsisine gidilmiştir. Bu 
suretle Bütçeye yeni proje finansmanı için herhangi 
bir ödenek getirilmemiştir,' tamamen eskiden idare
nin devraldığı proje stokunun tasfiyesi yönünde bir 
bütçe hazırlanmıştır. Fakat bu tasfiye yönünde ra
kamlar tespit edilirken de, yine kaynak esasından 
katiyen kopulmamış, gerçek olmayan kaynaktan fi
nansman yapılarak projelerin bitirilmesi gibi hayali 
bir yola girilmemiştir; illa da gerçek olarak buldu
ğumuz, temin ettiğimiz kaynaklar ölçüsünde proje
lere tahsis yapılmıştır ve genel konuşmamda da ifa
de ettiğim gibi, 1983 yılında proje stoku bir hayli 
azahnış olmaktadır, 1984 yılında belki küçük miktar
da yeni proje programa alınabilecektir; fakat 1984 
yılı sonunda da Geçiş Dönemi İdaresine intikal etmiş 
proje stokları tamamen sonuçlandırılmış bulunacak
tır, 

Tabiî ki, böyle kaynak esasına sıkı sıkıya bağlı; 
yani emisyona başvurmadan Bütçenin finansmanını 
hedef almış olan bir Hükümetin işsizlikle mücadelede 
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büyük imkânlara sahip olmayacağı herkesin malu
mudur. Zaten stabilizasyon, ekonomiye sağlık ka
zandırma operasyonlarının en zayıf yönü kalkınma 
hızının düşmesi, işsizlik oranının artmasıdır, yani 
ekonomiye bir soğutma getirilmektedir. Çünkü enf
lasyon, ekonominin tamamen yıkılma noktasına gel
mesine sebep olmuştur. Bununla mücadele etmek ko
lay değildir, mücadele ederken diğer bazı arazlar 
ortaya çıkar. Ekonomistler genellikle bunu, akciğer^ 
lerinden rahatsız olan hastaya yüksek dozajda bes
leme yaptığınız zaman karaciğerinin bozulmasına 
benzetirler yahut da karaciğeri bozuk olan hastaya 
perhiz vererek akciğerlerinin rahatsız olmasını te
min edecek bir duruma sokmuş olmak gibi ifade 
ederi eı\ 

Hükümetimizin durumu bu açıklıkla ortada bu
lunmaktadır; yani bilmekteyiz ki, Türkiyenin yaptığı 
yatırımlar, işgücü bazında yeniden iş isteyenlerin 
hepsine iş verecek bir genişlikte, şümulde değildir. 
Bunu Bütçe Komisyonunda bütün rakamlarıyla, de
tayıyla arz etmiştim 1983 yılında ne kadar daha yer 
ni vatandaş iş istemektedir, 1983 Bütçe ve Program 
tatbikatımız bunların ne oranda bir miktarına iş te
min etmektedir. 

Özetle, 1983 Bütçesiyle, artan nüfustan 175 bin ye
ni işgücüne 1983 yılında ,iş verilemeyecek bir durum
da olduğumuzu da ifade etmiştim. Gerçekten yurt 
dışına işçi yollama, işçi ihracı konusunda ortaya çı
kan tıkanıklar, içeride istikrar programı uygulama
mız, Türkiye'nin işsizlik stokunun giderek azalması 
değil, artması yönünde bir istidat doğurmuştur. Bu 
sebeple, ekonomik istikrarı ulaşıldığı anda gerçek an
lamda ortaya çıkacak enfla'syonist büyüme dışında, 
gerçek: büyüme ı% 6,5'a ulaştığı zaman, ki 1983'te 
4,8'e ulaşacağımız ifade edilmiştir; 1984'te 6'ya, bel
ki 1985'te 6,5-7'ye ulaştığımız takdirde, toplam iş 
isteyenlere iş verecek bir ekonomik büyüme düzeni
ne gelmiş olacağız. Bu demek değildir ki, o yıllarda 
Türkiye tam çalışma düzenine kavuşmuş olacaktır; 
az gelişmiş ülkelerde gizli işsizlik diye ifade ettiği
miz, gözükmeyen, îş ve fşçi Bulma Kurumuna mü
racaat etmemiş işsizler ayrıca bir konudur, o geliş-
memişliğin yenilmesiyle halledilecek bir konudur. 
Bizim gelişmem işliği yenmemiz, herhalde Beşinci Pla
nın son yıllarına doğru düşünülmek iktiza eder; 
ama illa ki ekonomik istikrardan vazgeçilmemek, tek
rar enfiasyonist bir politikaya dönülmemek kaydıyla. 

«Dış ödemeler dengesinde ihracatın artırılması 
zorunludur», diye ifade ettiler. Bütün finansman 

programları, teşvik programları, ihracatın artırılma
sına yönelik bir anlayış içerisinde kullanılmaktadır. 
Ancak bu sene ihracat kredilerinin kullanılmasında 
bir tıkanıklık hadisesi olmuştur. Bu, dünkü konuş
mamda ifade ettiğim gibi, desteklemeye tabi tarım 
ürünlerini mubayaa döneminde malî sektörde çıkan 
krizin yaptığı etkiler dolayısıyla para emisyon hac
minin fazla artmasına sebebiyet vermemek için alın
mış önlemler dolayısıyladır. Bu mubayaa mevsimi ve 
malî sektördeki tazyik azalmış olduğu için, son ay 
içerisinde 28 milyar liralık tahsis yapılmak suretiyle. 
ihracat kredilerinden bir açılmaya doğru gidilmiştir 
ve bu sebeple ihracat mevsimi başladığı anda ihracat 
kredileri ihracatçılarımızın emrinde olacaktır diye dü
şünüyoruz. Birikmiş ihracat kredisi taleplerinin de 
Kasım ve Aralık aylarında büyük ölçüde tasfiye edi
leceğini düşünüyoruz. 

Bu sebeple, 1982 yılı için hedeflediğimiz altı 
milyar dolar civarındaki ihracat hedefine ulaşabile
ceğimizi tahmin ettiğimizi dünkü görüşmemde ifade 
ettim ve 1983'te de yedi milyar civarındaki ihracat 
hedefine ulaşmaya gayret edeceğiz, ulaşmak arzusun
dayız. 

Bu arada bir sayın üye, «fşçi dövizlerinin geçen 
yıla nazaran azaldığını» ifade ettiler Bu azalma da, 
gerçekten dolar bazında ifade edilmekten tevellüt 
etmektedir. Aslında işçi dövizlerinin temel kaynağı 
olan Almanya'nın parasıyla, Deutsche Mark (DM) 
la bakıldığında işçi dövizlerinde herhangi bir azalma 
olmadığını, fakat DM'ın dolar karşısında değer 
kaybetmesi nedeniyle, dolar olarak ifadesinde küçük 
bir azalma olması vakasının ortaya çıktığını müşa-
hade etmekteyiz. Bu sebeple o konuda endişe vere
cek bir husus yoktur. 

Yine sayın üyelerin değindikleri bir konu; Tür
kiye dışında çalışan işçilerin yabancı ülkelerde bulu
nan tasarruflarının Türkiye'ye getirilmesi konusu
dur. Tabiî ki, burada Türkiye'ye getirilmesinde, Türk 
parasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybını 
nazarî itibare alan kişilere sabit kıymetle işçi döviz
lerinin Türkiye'ye getirilmesini istemek yanlışlık olur. 
Bu sebeple, Merkez Bankası nezdinde, kur garantili 
«tşçi dövizleri tevdiat hesabı» adı altında bir hesap 
açmışızdır ve bu hesaba da Avrupa serbest piyasa 
faizinin üzerinde bir faiz verilımektedir. İşçilerimiz 
ya'vaş yavaş bu şekildeki bir tasarruf mevduatının 
mevcut olduğunu öğrenmekte ve işçi dövizlerinin ar
tışını çok göstermeyecek bir sebep olarak da, bu tev
diat hesabına tevdiat yapılmış olması hadisesi vardır 
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ve bu tevdiat hesabında halen büyük miktarda işçi 
dövizinin toplandığını müşahede ediyoruz. 

Yine bir sayın üye, nakit idaresi konusunda pek 
becerikli davranmadığımız hususuna değindiler; «Ne
den nakit darlığı çekiliyor? Hazine, Merkez Banka
sı avans hesabından para çekerek borçlarını ödemek 
durumundadır.» diye ifade ettiler. Eğer eskiden kal
mış olan finansman açığı ağırlığı Hazinenin üzerin
de olmasa gerçekten avans hesabının ifade ettiği de
ğer; yani Bütçede verdiğiniz ödeneklerin toplamının 
% 15 i miktarında bir Merkez Bankası avansı kul
lanmak imkânımız olsa, hiçbir nakit sıkıntısı çek
meyiz; ancak avans hesabından Hükümetimizin 
1982 yılında kullanacağı miktar, ancak ödeneklerin 
1980 ile 1981 arasındaki farkının % 15 i kadar ol
maktadır. Çünkü, eski yıllarda yıl sonunda sıfırlan
ması lazım gelen avans hesabı hiç sıfırlanmamıştır; 
yani avans hesabı devamlı dolu gelmektedir. 1983 yı
lında da, yine ödeneklerdeki artışın % 15 i oranında 
Hazinenin bir avans kullanma imkânı vardır. Bu se
beple, Bütçenin zaman ve mekan itibariyle nakitlen-
dirilmesi diye ifade ederiz, «Nakit olarak desteklen-
mesıi» diye ifade ettiğimiz Hazine muamelelerinde 
tıkanıklıklar maalesef olmaktadır. Avans hesabının 
tasfiyesi 1960 yılında çıkarılan bir konsolidasyon ka
nunu ile sıfırlanmıştır. Bu sene kamu sektöründe bir 
konsolidasyon kanunu hazırlanmış bulunmaktadır 
Maliye Bakanlığında ve yakında Hükümete arz edi
lerek kanunlaşması için Yüksek Meclisinize bu kon
solidasyon kanunu getirilecektir; çünkü buna ger
çekten bir zaruret vardır, bunun da bu dönemde ya
pılmasında bir zaruret vardır. Çünkü, Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinin finansman düzeni tamamen yok 
olmuştur. Hangi Kamu İktisadî Teşebbüsünün kime 
borçlu olduğu, kimden alacaklı olduğu tamamen be
lirsiz bir durumdadır, Hazine de bu sebeple Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin hesaplarında büyük zorluk
lara uğramaktadır. Aynı 1960 da olduğu gibi, 1983 
de de kağıt üzerinde bir temizlik yapmak durumun
da olacağız. 

Bu arada, «Ekonomik politika konusunda özel 
sektör, kamu sektörü dağılımında kamu sektörünün 
lehine, özel sektörün aleyhine bir büyüme müşahade 
edildiğine» bir sayın üye değindiler. Gerçekten, 
1980 den beri böyle bir .müşahade vardır. Bunun 
başlıca sebebi, kamu sektörünün ucuz yatırım yap
ma imkânının kalmamış olması; yani sabit faizle ve 
sabit kurla yatırım yapmama durumunda kalan özel 
sektör, bir kısım yatırım arzularından vazgeçmiştir. 
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Fakat kamu sektörünün büyümesi, özel sektörün bu 
küçülmesi yanında, kamu sektörü yatırımlarının bil
hassa altyapı yatırımlarına inhisar etmesi dolayısıy
la mazur görülmek lazım gelir. Zira, eğer kamu sek
töründe altyapı yatırımları ihmal edilirse, özel sek
törün yapacağı üstyapı yatırımları; enerji bulamamak, 
liman bulamamak, yol bulamamak gibi fizikî sınırla
malarla karşı karşıya gelir. Hükümetimiz 1980 den 
beri altyapı yatırımlarına önem atfetmiştir. Bu se
beple, KİT'lerin altyapıya taalluk etmeyen yatırımla
rı, Devletin altyapıya taalluk etmeyen projeleri mu
hakkak surette Programda yer almamış bulunmakta
dır. Altyapıdaki bütün tıkanıklıklar bu geçiş döne
minde önlenebilirse,- bilhassa enerji konusunda, ge
leceğe daha rahat bir yatırım yapma imkânı da sağ
lanmış olacaktır. Bu sebeple, Türkiye dçin geçici bir 
hal olan kamu sektörü yatırımlarının daha büyük gö
zükmesini stabilizasyon programının ve bu devrede 
izlenen ihmal edilmiş bulunan altyapıları tamamlama 
arzularının bir sonucu olarak kabul edilmesi uygun 
olur-

Bu ekonomik meseleler dışında, Bütçeye ilişkin 
eleştiriler ve öneriler dünkü konuşmalarda önemle 
üzerinde durulan hususlardan birisidir. 

Bir sayın üye, «1982 Bütçesinden 1983 Bütçesi
nin farkı yoktur, adeta bir kopyasıdır, biraz büyü
müş bir şeklidir.» diye ifade buyurdular. Bunda bü
yük bir gerçek payı vardır. Bunun sebebi, Ulusu Hü
kümetinin 1980'den beri izlediği ekonomik politika
da herhangi bir değişiklik olmamış olması birinci 
nedendir. İkinci neden, yatırımlarda tespit edilen 
prensiplerden herhangi bir vazgeçme olmamıştır, illâ 
da kısa dönemde bitirilecek yatırımlara tahsis yapıl
maktadır, yeni projeler yatırım programına alınma
maktadır. Ücret x artışlarında belli bir politika izlen
mekte, ücretin reel değerinin düşmemesi prensibi ka
bul edilmiş ve uygulanmakta bulunmaktadır. Bu se
beple, gerçekten aynı Hükümetin 1982 Bütçesindeki 
hedefleri ile 1983 Bütçesindeki hedefleri arasında bir 
değişiklik olmadığı için, bu Bütçe 1982 Bütçesinin 
büyütülmüş bir şeklidir. Bu büyümede dikkat edilen 
husus, «Illada paranın değer kaybetmesinden daha 
aşağı bir büyüme olmasın» bazından hareket edil
miştir; yani reel ölçüde hiç değilse daha az hizmet 
veren bir bütçe, daha az yatırım yapan bir bütçe ol
mamasına bilhassa itina edilmiştir. Ücret tespitlerin
de de bu zaruretten hareket ettiğimiz için, kâfi dere
cede ücret artışı yapmamış bir Hükümet olarak hu
zurunuzda tenkitlere uğramaktayız. 'Bunun temel se-
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bebi, illa da* izlediğimiz ekonomik programdır ve 
Bütçeyi açıksız, emisyonsüz bir düzeyde uygulaya
bilmek, idare edebilmektir. 

Bütçenin açığı konusunda pek çok üye çeşitli tah
minlerde bulundular. En insaflıları 250 milyon ve da
ha da kötümser bir görüşle Bütçeye bakan değerli 
üyeler de, 400 milyara kadar Bütçenin açık vereceği 
konusunda rakamlar ifade ettiler. Bunun bir kısmı 
gelirlerin mübalağalı yapılmış olmasından, bir kıs
mı da biraz fazla larj ödenek konmuş olmasından 
yakındılar. 

'Bütçe Komisyonunda uzun bir konuşma yaparak 
izah ettiğim gibi, aslında ödenekler bazında ve gelir 
tahminleri bazında ifade ettiğimiz rakamlar bir ger
çek ifade etmemektedir. Türkiye'nin bugün idarî ve 
(Sayın Erginay Hocamızın dün işaret ettiği gibi) 
Bütçe Hukuku konusunda geldiği noktada gerçekçi 
bir bütçe yapmak imkânı ortadan kaybolmuştur. Bu
nun sebebi, bir defa tahakkuk eden bütçe gelirleri
nin hepsi tahsil edilememektedir, tahsilat nispeti ta
hakkukun ı% 8'5'i oranında seyretmektedir. Bu se
beple, biz Bütçeyi yaparken ne kadar gelir toplaya-
bileceğinıizi önceden hesap ediyoruz ve bunun % 
85'i kadar bir geliri gerçek gelir tahmini olarak or
taya koyuyoruz. 1983 için Gelir İdaremizin gerçek 
tahsil etmeyi tahmin ettiği rakam 2 trilyon 325 mil
yar liradır, bunu Bütçe Komisyonunda da açıkça 
ifade ettim ve 2 trilyon 600 milyar liralık bir ödenek 
bazı kabul edilirse, Bütçenün gerçek harcamalarının 
da 2 trilyon 360 milyar lira olacağı tahmin edilmiş
tir. «Neden efendim bu kadar fazla ödenek işitiyor
sunuz? 240 milyar lira fazla ödenek vardır.» diye 
işaret ediliyor ve «Personele yapılacak zam da bu 
ödeneğin içline sığar» deniyor. Halbuki, o ödeneğin 
arkasında gerçek harcama 2 trilyon 360 milyardır. 
Yani, bu harcama bazında çeşitli büyüklükler getiri
lirse bu 2 trilyon 360 milyar lira büyüyecektir. Hal
buki gelirlerimiz 2 trilyon 325 milyar lira olarak 
gerçek tahmin edilmiştir; ama 2 trilyon 360 milyar 
lirayı harcamak için gerçekten 2 trilyon 360 milyar 
liralık ödenek almamız lazım; fakat idarenin öyle bir 
kadro dağılımı, hercümeroi olmuş ki, 2 trilyon 600 
milyar lira ödenek vermezseniz, Hükümetiniz 2 tril
yon 360 milyar lirayı harcayamıyor. Yani, başlan
gıçta biz 2 trilyon 3!60 milyar liralık bir Büıtçe ile 
huzurunuza gelsek, hemen arkasından 240 milyar li
ralık ek ödenekle tekrar huzurunuza gelmemiz icap 
ediyor; fakat yıl sonunda da o vereceğiniz ek öde
neklerin harcanmamış olduğunu tekrar müşahade edi
yorsunuz. Neden?.. Çünkü harcama kriterleri, kad

rolar o şekilde değişmiş ki, yüksek bir ödenek ba
zında olmazsanız belli bir harcama yapamıyorsu
nuz; yani Bütçenin harcama eğilimi de, ödeneklerin 
% 85"i civarında teşekkül ediyor, gelir tahsilatı da tah
min edilmiş gelirlerin % 85̂ i civarında teşekkül edi
yor. 

Bu sebeple, gördüğünüz bu ödenekler ve gelir tah
minleri bütçesini ifade eden 1983 Yılı Bütçesinin 
rakamlarının arkasında gerçek çekirdek bütçeyi ben 
size arz etmiş oluyorum. Bu sebeple, endişe etmemek 
lazımıdır, «2 trilyon 600 milyar lira tahsil edemez
siniz.» diye. Biz onu tahsil edemeyeceğimizi biliyoruz; 
yani 2 trilyon 325 milyar lira bir tahsilat olacağını 
Gelir idaresi tahmin etmiştir. Bu sebeple, bu sene 
Hükümetiniz huzurunuza gelirken bir yeni değişiklik' 
yaptı. Geçen yıllarda bütçenin vergi gelirleri rakamı
nı, normal gelirler ve vergi dışı gelirlerini, özel ge
lirler ve fonlar «gelirlerini, katma bütçeli idareler ge
lirlerini gerçek miktarlarında tuttu; yani hehangi bir 
şekilde «Gelir tahminleriniz tultmuyor» tenkidine mu
hatap olmamak için biz, Gelir İdaresinin yaptığı ge
lir tahminlerine herhangi bir şekilde ilişmedik. Bu
nun yerine, 60 milyar liralık bir istikrazla finanse 
edilmesi öngörülmüş olan Bütçenin, bu gelir noksa
nını istikraza ilave etmek suretiyle, 150 milyar lira
lık bir istikraz hedeflemek suretiyle göstermiş ol
duk. Bunu gösterirken de yine bilmekteyiz ki, 1983 
para piyasası, Hazinenin en iyi ihtimalle ancak 60 
milyar liralık bir istikraz yapmasına imkân verebi
lir. 150 milyar liralık bir istikraz, tamamen bütçe 
gelirlerinin gerçek gelirlerine dokunmamak için ih
tiyar olunmuş bir husustur. Yüce , Komisyon, Büt
çenin gider kalemlerinde yaptığı indirimlere paralel 
olarak istikrazda 15 milyar liralık bir indirim yap
mıştır; ancak Yüksek Heyetiniz huzurunda indirim 
yapılan hususlar tekrar konuşulurken hakemliğinize 
başvurmayı isteyeceğiz; çünkü en büyük indirim, Ma
liye Bütçesinin faiz ve acyo masraflarında 42 mil
yar lira gerçek ihtiyaç varken 40 milyar liralık öde
nek koymuştuk, onu 30 milyar liraya indirmek su
retiyle yapılmış/tır; yani bu, Merkez Bankasına o kadar 
borçlu kalacağımız anlamındadır. Aslında onu sıfıra 
da indirsek, 40 milyar lira daha fazla borçlu kalırız; 
çünkü bizim muamelemiz Merkez Bankasıyladır; 
ama biz, eskiden beri ödenek konmayan bu hususla
ra gerçek ödenekleri koymak suretiyle samimî bir 
bütçe yapma arzusuyla yola çıkmışızdır; 'bu sebeple 
ödeneğimizin yine de Hükümet Bütçesiyle istenen se
viyeye gelmesinde Maliye Bütçesi konuşulurken tek
rar talepkâr olacağım. 
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önemle üzerinde durulan diğer bir husus, Bütçe
nin hukukî yönüdür. Ülkemizin otorite bütçe hu
kukçularından bin dün bu kürsüden bütün bütçe 
hukukundaki teşevvüşe detayı ile değinmiştir. 

Bütçe - Plan Komisyonundaki çalışmalar sırasın
da, Anayasaya uygun olmayan Bütçe Kanunundaki 
hükümlerin tasfiye edilmesi bir karar olarak Komis
yonca alınmıştır ve bunun için bir alt komisyon İdare 
ile birlikte çalışarak 8 Ocak'tan itibaren yürürlüğe 
girmiş bulunan yeni Anayasamıza aykırı düşen büt
çe hükümleri, 1983 Bütçesi içinden tasfiye edilecek
tir. Ancak, gerçekten Anayasaya aykırı düşmediği-
halde Muhasebe-i Umumiye Kanununa göre Bütçe 
Kanununda yer almaması lazım gelen pek çok hü
küm de Bütçe Kanununda yer almaktadır. Yani, 
parlamentonun teşekkülü dolayısıyla idare geçmiş 
yıllarda Gelir Kanunu, Gider Kanunu yapma kabi
liyet ve gücünü kaybedince, kısa yoldan geçmek için 
pek çok Masraf Kanunu hükmünü, pek çok Hazine 
Muamelesi Kanunu hükmünü bütçe kanunlarına yer
leştirmek yolunu seçmiştir. Aslında bu da, Bütçenin 
1961 Anayasamızda farklı bir müzakere usulüne tabi 
tutulmuş olması, kanunların müzakere usulüne tabi 
tutulmamış olması dolayısıyla bulunmuş bir kolaylık
tır; fakat bu kanun niteliğindeki hükümler bütçe ni
teliğindeki hükümler arasına karışınca gerçekten 
Anayasaya karşı bir hile yapılmış durumuna İdare
yi sokmuştur. 

©en, dün Sayın Hocamıza dışarıda «Bu husus
ların mepsimi 1984 Bütçesinde tasfiye edip gerçek 
bir bütçe (kanunu ile huzurunuza geleceğimizi ümit 
©diyorumı» dediğimde, kendisi, «YetIM'eri de alıma-
yacalk, ıkendi 'yetiklerini Ikulllanıaralk bunu yapacak» 
diye dün ifade ettiler; Hükümetin katiyen öyle bir 
niyeti yok. İlla dia Hazine muamelelerini bir Hazine 
Muameleleri Kanunu içerisinde toplamak, Muhase
besi Umumiye Kanununda yapılacak değişiklikleri, 
Muhasebe! Umumiye Kanununun anlam ve ruhu için
de, ya yeni bir Muhasebei Umumiye Kanunu ge-
ıtiirerek yahut da mevcut Muhasebei Umumiye Kanu
numuzda tadiller yapmak suretiyle 'Bütçe Kanununu 
diğer iBatı ülkelerimde gördüğümüz bütçe İkan unları 
hüviydtiiıne kavuşturmak arzumuz vardır, Ikendileri 
emim ve mutmain olabilirler. 

Diğer biır eleştiri konusu, personel politikasına 
ilişlkili hususlardır ve bu ıkonuıda en çok üzerinde 
konuşulan hususlardan biri katsayı konusudur. Ko-
misyönuımıuzun Sayın Sözcüsü de tekrar temas et
miştir, aıncalk ben, Yükseik Meclisinizin bu. konuda 

açıikilığa kavuşmadığı bir husus olmadığı, 'kanaatimi 
taşıyorum ve Yüksek Meclisin hakemliğine işim kal
dığı şelklinde yorumluyorum. Bu konuda ilave ede
ceğim ilki husus var: 

Birincisi; Sayım Bütçe - Plan Komisyonu Sözcü
sü: «Tabiî ki, 1 milyon 100 bin memurum istifade 
elfctiği yan ödeme ıkatsayısıriı değiştirme Hükümettim 
elindedir ve adaletli bir tevzin içim bumu da yapmak 
lazımdır. Bu sebeple genel bütçedeki yükü 20 milyar 
lira diye biz de kabul ediyoruz; diğer bütçelerle" ve 
Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle ıbirlıilkte 60 milyar li
ralık ücret sektörüne bir transfer yapılması anlamı
mı da kabul ediyoruz; fakat ıbunu yüksek bulmuyo
ruz, 2 trilyon 600 ımüyar liralık bir 'bütçe içerisinde 
60 milyar liranın ücret sektörüme yenli bir transfer 
yapılmasını pek mümıkün olmayan bir husus olarak 
ıkalbul etmiyoruz.» 'diye işaret ettiler. 

Aslımda,, ödemek bazında bir mıiüşjkülatı yoktur; 
bizim genel bütçeye (herhangi bir yülk getirmesi de 
söz Ikonusu değildir; iş açıklıkla 'konuşulursa. Çünkü, 
biz bu katsayı artışı dolayısıyla meydana gelecek üc
ret artışlarımı, :% Stjunu vergi diye % 10'umu emek
li keseneği falan diye alıp tekrar ıkamu sektörüme 
aiktarıyoruz; yani 6Q milyarın;% 40'ı tekrar gelirse genel 
bütçeye 20 milyar liralık bir aksi vardır, bumun Ikar-
şııliğında 24 milyar liralık da bir gelir doğar genel 
Ibütçe içim. Falkat belediyeleri vergilemiş oluyoruz; 
aslında 'belediyeler ücretleri ödüyorlar, vergileri öde
miyorlar ve hatta işçileri içip ücretleri ödüyorlar, 
işçilerin emeMiıiik sigorta ve primlerimi ödeyemıiyor-
lar. Daha ilkli güm önce Sosyal Güvenlik Bakanlığı
mız, kamu sektörünün 3*0 milyar lira civarında Sos
yal Sigortalar Kurumuma borcu olduğumu görüşme 
masamızın üzerime getirdi. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — 16 milyar lira. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — 30 milyar lira diye benüm hatırımda kaldı 
ve tahmin ediyorum 30 milyar liradır. 

Belediyelerin de, İktisadî Devlet Teşekküllerimin 
de vergi ödeme gücü olmadığı için, onlar da genel 
bütçeye kalıyorlar, yani gen'efl bütçeye biz o kadar 
vergi tahakkuk ettiriyoruz; fakat bu vergileri almak 
iımlkâmı yok. 

Kamu sektöründe bMkem sigorta primi alacak
ları, vergi alacakları 'haciz yapılarak alınacak durum
da değildir; çünlkü hepsinin üzerinde sorumlu bir 
Hükümet vardır, Ibütün o ödenelkleıli o koymuştur, 
ıbütün o ücretleri] o kabul etmiştir. Bu sebeple, İkti
sadî Devlet Teşekkülleri, belediyeler, özel idareler 
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ıbu suretle gelecek ek yükü. ödemek durıımonda de
ğildirler. Halen !kaımu sektöründen alacağımız vergi 
alacalkl'aınnın toplaımı da 110 ımıiılıyaır liradır, Demlin 
arz ettiğim Kionsolidasyon Kanunu içerjsıinde KİT' 
itere alit alanları bunlara sermaye olarak koymak ve 
bu suretle tasfiye eitmek durumunda olacağız. Büt
çe Encümeninde onu da teferruatla arz ettim. 1983 
Bütçesi'niın "gelir büyülkılıüMerl ve gider büyüklükleri, 
kabul ettiğimiz bu gelliır tahımlinleri ve ödenekler ba
zında ıkalmaya'bilıir; çünkü Konsolidasyan Kanunu 
bu ırakamlan çok değiştirebiir diye ifade ©töiım, Bu 
sebeple gerçek gdirldrle, fiilen' ıtabsiıt edilmiş nalkiıt 
gelirlerle bu suretle hesaben tahsil edilecek gelirleri 
gelecek sene Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı ifade ede
ceğimi, ayn ayn gösterecek tablolar getireceğimi de 
ayrıca vaalt etttaıı. 

Kadro, ödenek, pdrsonel konularına^ değimdi kıy
metli üyeler. Bu hususta verilen Yetki Kanunu ile 
Hükümet hummalı bir faaliyet liçeris'inde bulunmak
tadır. Başbakanın bizzat başkanlık ettiği, Başbakan 
Yardımcısının altkurulunu idare ettiği bir idarî re
form çalışması; idarî reform içerisinde bakanlıklar ve 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile bunlara bağlı kuru
luşlar ve döner sermayeli kuruluşlar ve merkezî ida
renin taşra kuruluşları komisyonları teşkil edilmiş, 
bütün bu komisyonlar bir büyük komisyon başkanlığı 
altında toplanarak faaliyetlerini yürütür durumda bu
lunmaktadırlar. 

Ancak Sayın Başbakanımız, Komisyona hedef 
olarak 1 Ağustos tarihini geçen haftaya kadar ver
miş olduğu halde, geçen hafta bu tarihi 1 Mayısa in
dirmiştir. Komisyonun bütün faaliyetleri 1 Mayısta 
sona erecektir ve bu sebeple de 1983 yılında muhak
kak idarelerin, kanun hükmündeki kararnamelerle ye
ni modellerini ortaya koymaları ve bu modellere iliş
kin olarak da, illa da yapacakları hizmetlere göre ger
çek kadrolarını ve ideal kadrolarını birlikte göstermek 
suretiyle Türkiye'deki kadro teşevvüşüne bir son ver T 
meleri arzumuzu tahakkuk ettirmeye, gerçekleştirme
ye çalışacağız. 

Bu arada bir komisyon da personel problemleri 
üzerinde faaliyette bulunmaktadır; Personel Dairesi
nin genel idaresi altnda. O hususta da bir Personel 
Kanunu ıslahatı yapmak yolunda olacağız. Yalnız bu, 
tabiî ki çok zor bir iştir ve dokundukça çok bozulan 
bir konudur. Bu sebeple, 1970'deki hareket konusun
da, 1971 Hükümetinin Maliye Bakanı, «Neden bu 
personel konusuna bulaştınız? Bunu halledecek bir 
Hükümet, bir gücünüz yoktu sizin» diye buyurmuş

lardır. Halbuki, personel konusuna 1961 - 1965 Mec
lisi değinmişti; Personel Kanununu çıkarmıştı, 1969'a 
kadar uygulanamamıştı. Mecburen, bir emrivakiyle 
karşı karşıya kalmamak için Maliye Vekâleti yeni 
bir tek maaş sistemini gerçekleştirebilirim kabul et
ti. içerisinde bendenizin de çalıştığı bir komisyonda, 
hüsnüniyetle biz Personel Kanununu hazırladık; fa
kat Personel Kanununun Bütçe Altkomisyonunda, 
Bütçe Komisyonunda, Mecliste görüşülmesi sırasında 
hüviyeti tamamen değişti ve Bakanlar Kuruluna, ön
ceden derpiş edilmeyen büyük yetkiler verildi. Bakan
lar Kurulunun kadro ihdas etmesi yetkisi; ki 1980' 
den itibaren Ulusu Hükümeti bu anlayışı terketmiş-
tir, herhangi bir şekilde yeni kadro ihdası yoluna git
memek kararını almıştır ve ciddiyetle bunu uygula
maktadır. 

Daha 1971 yılında, birdenbire 1 5 - 2 0 bin kadro
yu Bakanlar Kurulu ihdas edivermiştir ve ondan son
ra personel hukukunun uygulanma imkânı kaybol
muş, kanun hükmünde kararname yetkisi istenmiş 
Meclisten tanzim edebilmek için. En tehlikeli konu 
olan-personel hususunda kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi, 12 kararname çıkarılmak, onunla tan
zim edilmek istenilmiştir. Bir kısmı reddedilmiş, bir 
kısmı kabul edilmiştir bunun ve sonunda yeni idare
ye gerçekten düzenli bir personel rejimi intikal ede
memiştir; fakat itiraf edeyim ki, Ulusu Hükümeti ve 
hatta bizzat Devlet Başkanı geçen yıl tek tek uğra
şarak, yeni bir denge kurmak için büyük bir önem 
vermişlerdir hadiseye ve bugünkü durum bir denge 
sonucuna varmıştır. Bu sebeple, katsayı konusuna de
ğinirken, bu dengenin bozulmaması hususunu bilhas
sa Yüksek Meclisinizin yüksek nazarlarına defaatlo 
arz etmiş oluyorum. Çünkü dengenin bozulması ha
linde, duruma hâkim olunamıyor, yeni taleplerle kar
şı karşıya kalınıyor. 

Bu hususta bilhassa, bizzat Meclisin, Meclisin Büt
çe Komisyonunun ve Hükümetin üzerinde duracağı 
husus, parça parça personel hukuku kabul etmemek
tir. Çünkü bugün vasıl olduğumuz bu sonuçlar; ben 
30 yıldır içerisinde yaşayan bir memur olarak, bir 
Maliyeci olarak adım adım bunu görmüşümdür ye 
bütçe hukuku okutan hocalar da bunu çok iyi bi
lirler, Bütçe Encümeninde bir takrirle yeni bir üc
ret sistemi ihdas edilmiştir. Bu emrivakileri müteakip 
sene hükümetler kabul etmiştir. O bütçe yılı içerisin
de tekrar emrivakilerle yeni personel rejimleri ihdas 
edilmiştir. Maliye Vekaleti buna mukavemet edeme
miştir; yani Meclislerdeki bu eğilime mukavemet ede
memiştir ve benim hatıralarım içerisinde bizzat Ma-
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liye Vekâletinin idare ettiği böyle bir şey de var
dır; çünkü biz hep mukavemet ettiğimiz için Mali
ye memurlarına hiçbir şey çıkmıyor. Sonunda; 1967 
Bütçesi miydi, 1968 Bütçesi miydi, biz de kasa taz
minatının tarifini biraz genişlettik Bütçe Kanunun
da, bütün Maliye memurlarına birden kasa tazminatı 
vermeye başladık; aslında, yalnızca veznedar ve tah
sildarlar alırdı bunu. Fakat ne kadar kötü hareket 
ettiğimizi de ertesi sene anladık, meğerse Türkiye'de 
herkes kasa tazminatı alırmış. Müteakip sene bütün 
mahallî idarelerin, katma bütçeli idarelerin ve Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin tüm personeli bizden kasa 
tazminatı istediler. Bunu tekrar düzenlemek için ta 
1980'li yıllara gelmek lazım geldi. 

Bu sebeple, personel hukukunda gerçekten, genel 
personel hukuku düzenlemesi dışında herhangi bir şe
kilde meseleye yaklaşmamak lazımdır. Bu sene Bütçe 
Komisyonu müzakerelerinde, Bütçe Komisyonunun 
kıymetli üyeleri bu konuda büyük dikkat sarf ettiler; 
fakat buna rağmen bir - iki kaçamak yine oldu : 
«Şunlar da fazla ders saat ücreti alırlar» dendi, fazla 
ders saati ücretine dokunuldu. Tapu memurlarının 
köyde geçirdikleri gün dolayısıyla alacakları yevmi
yeye dokunuldu; fakat bunlar gelecek sene, «Onla
ra verildi bize verilmedi» diye tekrar yeni taleplere 
sebep olacaktır, illa da Hükümetin getirdiği genel 
dengenin içerisinde ücret rejimi ihdas eden yeni de
ğişikliklere Bütçe Komisyonunun ve Yüce Meclisle
rin kapalı olması lazım gelmektedir; eğer Devletimi
zin personel konusunda ciddî bir tutum içerisinde 
olmasını istiyorsak. 

Önemle değinilen diğer bir husus, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleridir. Bilhassa, Kamu iktisadî Teşebbüsle
rinin kaynak yaratmad klan ve illa da kaynak yara
tılması zaruretine işaret edilmiştir; fakat bir diğer 
değerli ekonomist üye, «Kamu iktisadî Teşekkül
lerinin hammadde üretmiş olmaları dolayısıyla, ger
çek maliyetleri üzerinden fiyat tespit edip satışta bu
lunmaları halinde, özel sektörün maliyetlerinin yük
seldiğini ve özel sektörün de eski kârlılık nispetlerini 
muhafaza edemediğini» ifade ettiler. 

Gerçekten Türkiye'de alışılmış bir usul vardı; Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin ürettiği malların fiyatla
rı ucuz tutulur, özel teşebbüs bu suretle teşvik edil
mek istenirdi; «Kârlı bir zeminde üst yatırım yap
sınlar ve üst yat rımda istihdam sağlasınlar» gibi bir 
gayeyle. Fakat her türlü açık programı reddeden ye
ni istikrar tedbirleri, bu konuda da ısrarlıdır. İlla da 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine görev zararları dışında 

herhangi bir zarar yaptırtmamak kararındadır. Gö
rev zararlarının kanunî niteliği bellidir; onun da Büt
çeye illa karşılığı konularak Kamu İktisadî Teşeb
büslerine ödenmesi lazım gelir. 

Biz Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kaynak yarat
maları konusunda, gerek Planlama olarak, gerekse 
Maliye Bakanl ğı ve ilgili bakanlıklar olarak her tür
lü titizliği göstermekteyiz; fakat değerli üyelerin de 
işaret ettikleri gibi, tabiî ki bu, işletmelerin belli bir 
potansiyel kullanma seviyesine varmalarıyla mümkün
dür; verimli olabilmeleri, pazar bulma imkânlarıyla 
mümkündür, istihdam ettikleri işçilerin kalitelerinin 
yükselmesiyle yeni girilen üretim düzenlerinde bu
nun öğrenilmesiyle mümkündür. Kamu İktisadî Te
şebbüsleri; bilhassa öncü teşebbüsler oldukları için, 
ağır sanayi ve temel sanayi dallarında öncü olduk
ları için, bunların yüzdeyüz bir randımanla çalıştı
rılmaları, küçük üstyapı yatırımları gibi kolayca müm
kün olmamaktadır. Zaten Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinden yetişen teknik personelin çoğu da, personel po
litikamız nedeniyle özel teşebbüse kaçmaktadır. Kamu 
iktisadî Teşebbüslerinin slahatı en önemli şekilde ele 
alınmış hususlardan biridir. Gelecek seneye bunların 
kanunlarında ve topyekûn Kamu İktisadî Teşebbüs
leri, idaresi Kanununda önemli değişiklikler, kanun 
hükmünde kararnameler olarak Meclis gündeminde 
yer alacaktır. 

KİT'lerin sübvansiyonu, işaret ettiğim Hükümet 
anlayışı içerisinde cereyan edecektir, illa da KİT'le
rin işletme açıklarının Devlet tarafından kapatılması 
diye eskiden alışılmış politikalar terkedilecektir; iş
letmeler verimli şekilde çalışarak kâr sağlayacak du
ruma geleceklerdir. 

Konuşmam n sonuna ve değinilen diğer konula
ra gelmiş bulunuyorum. Bilhassa burada değineceğim 
konuları, genel çerçevede cevaplandırılmasına imkân 
olmadığı için, spesifik konular olduğu için geriye bı
rakmış durumdayım. 

Bu konulardan birisi, değerli bir üyemizin ifade 
ettiği, memur ücret yelpazesidir. Memur ücret yel
pazesinin durumu bugün 1982 Bütçesinde en düşük 
ücretle en yüksek ücret arasındaki brüt yelpaze 5,5, 
net maaş yelpazesi 4,61 'dir. 1983'te bu yelpaze biraz 
daha daralmakta, 5,28'e düşmekte ve net yelpaze de 
4,61'den 4,56'ya düşmektedir. Yani 1983 yılı Büt
çesindeki düşünülen ücret artışları, aşağı kademedeki 
memur aylıklarına biraz daha fazla bir pay vermek 
suretiyle olmuştur. Bunun da nedeni; katsayının 34'te 
tutulması ve yakacak ödeneğinin, seyyanen verildiği 
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için 3 500 liradan 5 000 liraya, yüzde 33 civarında 
büyük bir atlama yapılarak değiştirilmiş olması do
laylıyladır. 

Bir sayın üye «Gümrük vergilerinin yetersizliğine» 
işaret buyurdular. Bu hususta Bütçe Komisyonunda 
yaptığım konuşma; genel konuşmamda değindiğim gibi, 
bütün tarifemiz, yeni baştan ele alınmış ve bilhassa 
karşılıksız taviz verdiğimiz haller ve lüzumsuz yere 
ekonomiye etken olmayan hallerde gümrük indirimi 
yapmış bulunduğumuz hallerin önlenmesi içindir. Yal
nız sayın üye «Gümrük tarifesi ağırlığ nın yüzde 50 
civarında olacağı» varsayımıyla yaptığı hesapta, «200 
milyar liralık bir gümrük kaybı olduğunu» ifade et
tiler. Bizim gümrük tarifemizin matematik ağırlığı 
yüzde 25 olarak kabul edilmiştir; (Yüzde 15 belediye 
hissesi dahil) fakat ortaklıktan yapılan ithalatta bun
da 12 yıllık tarifeye giren mallarda yüzde 20, 22 yıl
lık tarifeye giren mallarda da yüzde 10 indirim yapıl
dıktan sonra, tarife ağırlığının yüzde 22 - 23 civa
rında olduğu ifade edilebilir. Bu sebeple, gümrük ver
gilerindeki vergi kaybının temel sebebi, bizim iktisadî 
plan hedeflerimize ulaşabilmek için, bilhassa şimdi 
ihracat için yaptığımız hammadde ithalatına uygula
dığımız s fır gümrük tarifesi nedeniyledir ve ihraca
tın desteklenmesi için bu politikaya daha bir süre 
devam etmek zarureti vardır diye düşünüyoruz. 

Aynı sayın üye «Emekli Sandığından maaş alan
ların kırdırdıkları çeklerin Emekli Sandığı bünyesi içe
risinde kırdırılması halinde herhangi bir masraf yap
maya lüzum olmadan Devletin bir gelir sağlayacağını» 
ifade ettiler. Tabiî ki Emekli Sandığının bütün Tür
kiye'de şubeleri olmadığı için, bunu yapmak durumu 
fazlasıyla mümkün değildir. 

Önemli olan nokta şu : Faiz hadlerinin bu ka
dar yüksek olduğu bir zeminde, emekli maaşının üç 
aylığını peşin vermekteyiz. Yani aslında, birinci ay
lık için bir şey söylemesek bile, birinci gününde al
dığı için, ikinci aylık için bir aylık, üçüncü aylık için 
de iki aylık bir faiz geliri müspet olarak var diye dü
şünmek lazımdır. Altı ay önceden almak isteyen kişi
lerin; tabiî ki bu altı aylık önödeme yine açık finans
manın bir yolu olmaktadır, illa da hepimizin, ücretli 
kesimin aylık gelirleriyle idare etmeye alışması lazım 
gelmektedir. Bu konuda Emekli Sandığı Genel Mü
dürüyle görüştüm; bir inceleme yapıp sonucunu bana 
verecek. Eğer sayın üyenin arzu ettiği istikamette bu 
uygulamaya imkân bulunursa, buna tevessül edeceği
miz pek tabiîdir. „ 

Emekliler konusuna değinen bir diğer arkadaşı
mız, «Emekli maaşlarının az olması sebebiyle, me-

> murların emeklilik sürelerini ertelediklerini ve 65 ya
şına kadar emekli olmadıklarını; bu sebeple emekli 
maaşından daha çok, memur maaşıyla Devlete yük 

I olduklarını» ifade ettiler. Elimizdeki rakamlar bunu 
I teyit etmiyor. 1972 senesinde ortalama emekli yaşı ka

dınlar için 53, erkekler için 54 olduğu halde, şimdi 
I bu yaşlar 1981'de kad nlar için 48'e erkekler için de 
I 51'e düşmüştür. Yani, giderek daha erken emekli ol-
I mak arzusu vardır. 

Buraya kadarki konuşmamla cevap verebileceğim 
hususlara değinmiş olduğunu zannediyorum. Ancak, 

I sayın üyeler yalnızca Maliye Bakanlığı ile ilgili işlere, 
I ekonomik politikalara değinmekle yetinmediler; bu-
I nun dışında diğer bakanlıkların görevlerine taalluk 
I eden hususlarda da önerilerde, eleştirilerde bulundu-
I 1ar. Bunlara, bütçeleri görüşülürken ilgili Bakan ar-
I kadaşlarımın cevap verecekleri tabiîdir. Ancak, Hü-
I kümetin tümünü ilgilendiren bir konu olması hase-
I biyle, bilhassa idare amirlerimizin tayinleri konusun-
I da ifade edilen hususlara, sözlerime son verirken kı

saca değinmek istiyorum. 
I Hükümetimiz ve İçişleri Bakanlığı, vali ve kay-
I makamların (İdare amirlerinin) tayinlerinde, Atatürk 

İlkelerini benimseyen ve tamamıyla Anayasamız ve 
kanunlarımızdan yana bir tutum içerisinde, tüm va-

I tandaşlarımıza karşı tam bir eşitlik ve tarafsızlıkla 
I hizmet edecek yansız bir idarî kadro oluşturmayı ga

ye edinmiştir. Bu gaye, Hükümetinizin en samimi 
hedeflerinden birisidir. 

Bu maksatla, mülkî idare amirleri atamalarında 
büyük bir dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Bunu 
sağlayabilmek için de gerekli her türlü tedbire baş-

I vurulmaktadır. 
Bu konudaki daha teferruatlı bilgileri İçişleri Ba

kanı arkadaşım, İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülür
ken Yüce Meclise arz edecektir. 

Meclisinize, Bütçemize yapacağınız katkılar dola-
{ yısıyla şimdiden teşekkür ediyorum. Yüce Meclise Hü

kümetimiz ve şahs m adına en derin saygılarımızı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 

I Sayın Bakandan yazılı ve sözlü soru sorma istek
leri vardır. Yazılı soru Sayın Muratoğlu^nundur; bi
raz sonra okutacağım. Yalnız sözlü soru sormak iste
yen arkadaşlarımızın isimlerini daha önceden tespit 
edeceğim. Sayın Genç, Sayın Narlıoğlu, Sayın Ha-
mitoğulları, Say n Yarkın, Sayın Banaz soru sormak 

I istiyorlar. 
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Efendim, şu hususun bilinmesini bilhassa rica edi
yorum : Başkanlık Divanının aldığı karara göre, büt
çeler üzerinde Sayın Bakanlardan soru sormak iste
yen sayın üyelerin adlarını tespit ettikten sonra Sa
yın Bakanları, sorulara cevap vermeye davet edece
ğiz. iki Başkanvekili bu şekilde kararlaştırmış bulu
nuyoruz ve bilahara artık soru sorma imkânı olma
yacaktır, vermeyeceğiz. Kararımız bu. 

Arz ederim. 
Sayın Muratoğlu'nun yazılı sorusunu okutuyo

rum : 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet Tasarısı olarak daha önce Meclisimi

ze, memurların MEYAK kesintilerinin iki yıl içinde 
dört eşit taksitle ve % 60 fazlası ile ödenmesi konu
sunda bir Tasarı sunulmuştu. Bu Tasarı geri alındı. 
Yeniden sevkedilen Tasarıda ise, MEYAK kesintile
rinin ödeme usul ve esaslarını tespit yetkisi Maliye 
Bakanına bırakılıyor. 

Bu durumda, MEYAK kesintilerinin ne zaman ve 
ne şartlarla ödeneceği konusundaki sorumun, Başkan
lığınız delaleti ile Sayın Maliye Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Enis MURATOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tensip ederseniz söz
lü soruları da alalım; hepsine birden cevap lütfeder
siniz. 

Sayın Genç buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim iki tane 

küçük sorum var. Birincisi, 1983 Bütçesinin incelen
mesinde, taşıt alımlarına büyük para ayrıldığı görül
mektedir. Bu, idarede bir taşıt saltanatına sebebiyet 
vermemekte midir, acaba Sayın Hükümetimiz bu şe
kildeki bir politika ile, otomotiv sanayiine bir canlı
lık getirmek mi amaçlamıştır? 

İkincisi, dün yaptığım konuşmada, iş makineleriy
le ilgili bir konuya değinmiştim. Malumunuz, gider 
vergileri içerisinde ithalden alman gümrük vergileri 
önemli bir yer teşkil etmektedir ve bu iş makineleri
nin gümrük vergisi % 85'dir. Bizim yaptığımız göz
lemlere göre, bu % 85 nispetindeki gümrük vergisi 
nispeti, geçen dönemlerde sıfıra kadar indirilmiştir. 

Şimdi, bu iş makineleri özel teşebbüs eli ile ithal 
edilmektedir ve genellikle Amerika'dan ithal edilmek
tedir. Bunun bir başbayii var, zannedersem Adana' 
da; yanılmıyorsam Sayın Bakan beni doğrulasınlar; 
bu % 85'lik vergi nispeti sıfıra müncer edildiğine gö
re, bu indirmeden sonra iş makinelerinin fiyatında bir 
indirim, bir düşüklük olmuş mudur, buna göre Dev-
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let ihalelerinin maliyeti hesaplanırken bu düşüklüğe 
uygun bir indirim yapılmış m dır, yapılmamışsa aca
ba neden Devletin alması gereken bu vergi özel fir
malara terkedilmiştir? Bunun miktarı gayet büyük
tür, yaklaşık 85 milyar liralık bir rakam sözkonusu-
dur. Bu konuda açık bir bilgi istiyorum ve bundan 
kimler menfaat temin etmiştir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Narlıoğlu buyurun efendim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, ben iki soru yönelteceğim; bir tanesi Bütçe açı
ğı konusunda. 

Sayın Bakan dediler ki, «Bütçe açığı konusunda 
gelirler % 15 eksik olabilir, giderler de % 15 eksik 
yapılabilir, sadece o zaman 135 milyar liralık açık sa
bit kalır.» Ancak benim sorum şu; Açık, buradan 
ileri gelmez; Bütçeye konulan ya da konulması la
zım gelip de konulmayan ödeneklerden ileri gelir. Şim
di, bir defa Bütçeye Hükümet dört katsayı, bir de 
biz ekledik; beş katsayı gelmiştir, bunun karşılığı 
yoktur. Bir katsayı ek ödemelere gelmiştir, bunun da 
karşılığı yoktur. Ancak, Sayın Bakanımızın harcama 
bazında getirdikleri yerler, yani aylıklarda % 50'ye 
yakın bir artış vardır ve bu artış onu karşılayacaktır. 
Yani, yedek ödenekte, 657 sayılı Kanun ve diğer ka
nunlarla getirilen malî porteyi karşılayacak 20 milyar 
liralık bir para var. Ancak, bu para gerek o beş kat
sayılı, verdiği fazlayı; personel giderlerini karşılaya
cak diyelim; ama diğer kanunlar, bizde o yukarıdaki 
kanunun malî portesini yahut da onun gibi olan ka
nunların malî portesini karşılayacak ödenek, o 20 
milyar yetecek midir, o 20 milyarın üzerine ek öde
nek istenecek midir? 

Aynı soru içerisinde; dış borçların karşılığı 100 
milyar civarında bir para var, oysa bu 300 milyarı 
geçiyor. Bunun için ne kadar ek ödenek istenecektir? 
Birinci sorum bu. 

ikinci sorum da şu: Sayın Bakan Bütçe Plan Ko
misyonunun getirmiş olduğu bir katsayıyı çok acıklı 
bir şekilde dile getirdiler. Bu, (bu kadar acıklı bir şey 
değil. Eğer, bir vücutta kambur var ise, ona 31, 32, 
33, 35 beden elbise de dikseniz, o kamburu düzelte
mezsiniz. Demek ki, onun vücudunda o kambur var
dır, bunun 35 ile veya 36 ile veya 34 ile ilgisi yoktur. 

Malî porte yönüne gelince; bunun malî portesi 
aşağı yukarı 334 milyar liralık bir aylık ödenek var
dır, bu konsolide bütçedir. Bu konsolide bütçenin 
karşılığı İl milyardır; yani bu konsolide bütçe 30 kat
sayı ile çarpılarak elde edilmiştir, bunu 30'a böldü-
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ğümüz zaman 11 milyar çıkar. Bu tazminaüarda bir 
artış payı vardır; yani oraya aksi vardır katsayının; 
o da 12,5 milyar olabilir. 

Demek ki, Devlet bütçesine getirilecek yük 12,5 
milyardır. Şimdi, sorumun bir tanesi bunun içinde 
şu: Bu dört katsayı (Ki Hükümete göre) karşılığı 
olan 60 milyar ise (Yani Sayın Maliye Bakanının de
diği şekilde 60 milyar ise) 'bu 60 milyar liranın % 40 
diyoruz vasatisi; Gelir Vergisi yahut da Malî Denge 
Vergisi stopajı % 40'tır, yani 96 milyar lira eder. 
240 milyar liradır, bunun % 40'ı 96 milyar eder. 96 
milyar lira (R) cetveline konulmuş mudur? Yani kar
şılığı konulmadığı için herhalde burada (R) cetveline 
konularak Bütçe Komisyonuna geldiğinde böyle idi, 
malum o kendiliğinden aşağı çekecektir. Maliye Ba
kanı dediler ki, «Bu stopajın % 100'e yakını alınma
sı lazım gelen bir paradır» Ama belediyeler vermiyor-
dur, Kamu İktisadî Teşekkülleri vermiyordür, bu pek 
burayı etkilemez. Alınması lazım gelen bir paradır. 
O zaman o bölgeden transfer ederken.. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu, soruyu bir konuş
ma haline getirmeyelim, lütfen daha net ve daha kısa 
rica edeyim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sorum şu: O 
bir katsayı artışının getirdiği malî porte 7,5 milyar li
radır, bunun sonucu olarak. Acaba bu konularda ne 
düşünürler? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMJTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

ben bir küçük soru yönetlmek istiyorum efendim. 
Değerli Bakanımız, işçi dövizleri girdilerinin tou 

yıl gösterdiği düşüş eğilimini çok samimî ve açık ola
rak, dolar karşısında değeri daha düşen Avrupa kay
naklı dövizlere bağladılar. Gerçekten, durum büyük 
ölçüde budur. 

Şimdi, % 75'i Avrupada bulunan işçilerimizin, 
günümüzde en güçlü döviz olarak görülen dolar kar
şısında, bu işçilerimizi günü gününe haberdar ede
rek, ellerindeki tasarruflarını günün koşullarına göre 
en güçlü olan dövize çevirmeleri yönünde alınabile
cek bir tedbirle, bu düşüşleri engellemenin mümkün 
olup olmadığını ve bu yönde tedbir almayı düşünüp 
düşünmediklerini, ileride pratik yararı dolayısıyla bir 
ilham olarak naçizane soru halinde arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 

I ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkanım, iki 
I tane sorum olacak. 
I Birincisi, memur maaşlarının vergilendirilmesi ile 
I ilgilidir. Anayasamızın 73 üncü maddesinde aynen; 
I «Herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere, malîgü-
I cüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu» ve vergi 
I yükünün adaletli ve dengeli dağılımının, maliye po-
I litikas'ının sosyal amacı bulunduğu, hükmü yer al-
I mıştır. 
I Bu hüküm uyarınca vergi yükünün hem malî gü-
I ce göre olması ve hem de adaletli ve dengeli bir da-
I ğılım ilkesine tabi olması şarttır. Ayrıca, vergi, kişi-
I lerin gelirinden alınır. Bugün, yıllardan beri içinde bu-
I lunduğumuz ağır geçim şartları karşısında memurla-
I rın 'büyük bir bölümünün 10 bin Ura ila 30 bin lira 
I arasında maaş aldıkları gözönünde tutularak en asga-
I garî seviyede yaşamaya ve en zarurî ihtiyaçlarını 
I karşılamaya yetmeyen memur maaşlarını bu yönden 
I vergiye tabi bir gelir olarak görmek ve kabul etmek 
I mümkün müdür? Mümkün görülmüyorsa sabit gelir-
I . lilerimizin büyük bir bölümünün bugün için en az 15 
I ila 20 bin lira aylık gelirlerinin vergi dışı olmasını ve 
I her yıl bu miktarın asgarî geçim endekslerine göre 
I değişmesini öngören bir sistem getirilmesi düşünül-
I mekte midir? 

I İkinci sorum, yine memurlarla ve konutlarıyla 
I ilgilidir. 

Halen, Memur Meskenleri inşası hakkındaki 1944 
I yılında yürürlüğe giren 4626 sayılı Kanun ile, buna 

ek 6126 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre, 
I görev yaptığı yerde meskeni veya taşınmaz mal ge-
I liri 'bulunmayan kamu görevlilerine konut tahsis edil-
I mektedir. Ancak, mevcut kamu konutlarının, konuta 

ihtiyacı olanların önemli bir miktarına cevap verme-
I d iği de bir gerçektir, öte yandan Hükümetimizce 

hazırlanarak Danışma Meclisine gönderilmiş bulu-
I nan Kamu Konutları Kanun Tasarısının genel ge

rekçesinde aynen, «/Konunun belli bir disipline bağ
lanabilmesi ve konutlardan yararlanan çalışanlar ara-

I sında eşitliğin sağlanabilmesi için, iş bu kanun tekli -
I finin hazırlanması zorunlu görülmüştür» denilmek

tedir. 
I Bu gerekçede yer aldığı gibi, çalışanlar arasında 

konuttan yararlanma yönünden bir eşitliğin sağla-
I nabilmesi için, konut tahsis edilemeyen hak sahiple-
I rine, konut tahsis edildiği zaman kesilmek, edileme-
I diği zaman ödenmek üzere bir konut kira yardımı 

sisteminin tıpkı yakacak yardımı gi'bi getirilmesi dü-
I şünüknekte midir? 
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Üçüncü sorum emeklilerle ilgili. Bugün çeşitli 
yan ödemelerin varlığı dolayısıyla çalışırken ele ge
çen maaşla, emekli olduktan sonra ele geçen maaş 
arasında duruma göre önemli farklar bulunmakta
dır. Bu durum, emekli hakkını elde eden birçok ka
mu görevlisini kamu hizmeti için verim unsuru bir 
yana bırakılarak 65 yaş haddini beklemeye zorlamak
tadır. Dolayısıyla, çalışanlara, emekliliği halinde ça
lışırken var olan ve esasen yine de güçlükle sürdü
rülen yaşam koşullarında en azından olumsuz yönde 
bir değişiklik olmaması için, emeklilerin durumunu 
iyileştirici yönde neler düşünülmektedir? Ayrıca, es
kiden emekli maaş göstergesi diye ayrı bir gösterge 
yoktu. Dolayısıyla, bir memur hangi maaştan emek
li olmuşsa o miktarın hizmet süresine göre oranı bu
lunarak emekli maaşı veriliyordu. Oysa şimdi, me
mur maaşı göstergesiyle emekli göstergesi diye ayrı 
bir gösterge getirilmiştir ve aralarında önemli fark
lar vardır. Bu durum da emeklinin aleyhine sonuçlar 
doğurmaktadır. Buna göre, emeklilik göstergesiyle 
memur maaşı göstergesi arasındaki farklılığın gide
rilmesi yönünde bir sistem değişikliği de düşünülmek
te midir?. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Yarkın. 
Sayın Banaz, buyurun efendim. 
MEHMET AKJDEMIR — Sayın Başkan, soru.. 

BAŞKAN — Sayın Akdemir, maalesef soru sor
ma hususunda bir açıklama yaptım. Onun için, Ba-
naz'da bitiyor sorular. Özür dilerim. 

Buyurun Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Efendim, sorum Devlet Me

murları Kanunu ve uygulamayla ilgilidir. 
Devlet Memurları Kanununa göre, bütün müfet

tişlere müfettişlik özel hizmet tazminatı ödendiği hal
de mülkiye müfettişlerine bu ödeme yapılmamakta
dır. Vali ve kaymakamlara üst yönetici tazminatı ve
rilmemektedir; fakat bunların emrinde çalışanlara bu 
ödeme yapılmaktadır. Bir defterdar yardımcısı bu 
üst yönetici tazminatını almakta; fakat bunun amiri 
durumunda olan vali ve kaymakamlar almaktadır. 
Devlet Memurları Kanununa göre verilen bu haklar 
kararnamelerle bu meslek mensuplarının ellerinden 
alınmış mıdır? Bu hatanın Hükümetçe düzeltilmesi 
düşünülmekte midir, düzeltme için heı hangi bir ça
lışma var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Başkan, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sırasıyla sorulan suâllere cevap arz etmek 
istiyorum. 

önce Sayın Genc'in sualinden başlayacağım. «Ta
şıt saltanatı 1983 bütçesinde açıkça görülüyor» deni
yor. 

Aslında, taşıt alımında 1983 bütçesinde ödenekle
rin biraz fazla gözükmesinin, sebebi; geçen yıllardan 
tedarik edilemeyen taşıtların 1983 bütçesinden teda
rik edilmek arzusundan dolayıdır. Bu sebeple, 1983 
ödenekleri eski yıllar ödenekleriyle karşılaştırıldığı 
takdirde bir miktar fazlalık göze çarpmaktadır. Ancak, 
Taşıt Kanununun da eskimiş olması nedeniyle bazı 
değişiklikler yapılması lazım gelmsktedir ve Maliye 
Bakanlığında yeni bir Taşıt Kanunu hazırlanması is
tikâmetinde çalışmalar vardır. 

Sayın Genç, ikinci husus olarak «îş makineleri; 
% 85 gümrük vergisine tabidir, bunun gümrükleri sı
fıra indirilmek dolayısıyla 100 milyar liralık bir it
halat vergisiz bırakılmıştır. Bunda 85 milyar liralık 
gelir kaybı vardır; bunun Türkiye'de bir tek ithalat
çısı bir şirket vardır, bundan kimler faydalanıyor; 
o ithalatçı mı faydalanıyor?» diye bir sual tevcih bu
yurdular. 

Aslında, iş makinelerinin vergisi çok şartlı şekil
de sıfıra indirilmiştir. Yalnızca 1982 genel teşvik tab
losunun hizmetler bölümünün «Ulaştırma» başlığı 
altında, büyük baraj tünel inşaatlarında kullanılan 
har fiyat ve nakil vasıtaları yatırımları gümrük muafi
yetinden yararlanabilmektedir. Yani, büyük baraj 
ihalesi almamış bir müteahhit bir ithalât yaparsa 
yahutta mümessil, Türkiye'deki mümessil ithalat ya
parsa 'bir indirimden yararlanmamaktadır. Aynı mü
teahhitlere büyük baraj ihalesi ve tünel ihaleleri al
mış müteahhitlere diğer yatırım indirimi ve orta va
deli kredilerde de faiz farkı iadesi yapılmaktadır. Bu 
müteahhitlerin ihalelere girmelerini teşvik için alın
mış önlemlerdir. Hangi müteahhitlerin ne miktarda 

.bu muafiyetten faydalanarak ithalat yaptıklarını tes
pit etmek bir inceleme konusu olabilir; eğer arzu bu-
yururlursa Sayın Genç, bunu tespit eder yazılı ola
rak kendilerine de ifade edebiliriz. 

Sayın Narlıoğlu, «20 milyar ek ödenek yeterli mi
dir?» diye bir sual sordular. 

Biz, 20 milyar ek ödeneğin yeterli olacağını düşü
nerek; tabiî ki, 20 milyar olarak getirdik, yetmezse 
bu sene olduğu gibi, personel ödemeleri durdurula-
mayacağı için yeniden ek ödenek talebiyle Yüksek 
Meclisin huzuruna gelmek lazım gelir. 
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«Dış borç ödemeleri için ek ödenek istenecek mi
dir?» dediler. 

Şimdiden açıkça söylenebilir ki, herhalde istene
cek. 

İkinci sual diye ifade etmek istedikleri husus iza
hat sadedinde oldu. Tabiî ki, orada verilecek bir ce
vap yoktur. O da meseleye yeni bir yönden açıklık 
getirdi. 

Sayın HamitoğuUarı, «Avrupa paralan dengesinin 
dolar lehine değişmesi dolayısıyla işçilerimizin kay
nak kaybına uğramalarını telafi etmek için işçi kesi
minde bunu süratle en kuvvetli dövize çevrilmesi ko-
sunuda bir çalışma yapılabilir mi?» diye,işaret etti
ler; fakat serbest piyasada teşekkül eden bu değer için 
işçilere herhangi bir şey öğretirsek, dolar da bir gün 
sonra mark karşısında UO kuruş değer kaybediverir-
se, öğrettiklerimizin hepsinin yanlış olduğunu zanne
derler. Çünkü, arbitraj çok tehlikeli bir oyundur; ya
ni paralar üzerinde yapılan arbitraj, fert fert küçük 
gelir sahiplerinin tahmin edebilecekleri, gözetleyebile
cekleri bir husus değildir. Çok büyük sermayeler, pa
ralar üzerinde serbest piyasada oynamak suretiyle 
bu fiyatları teşekkül ettirmektedirler. Bu sebeple, iş
çilerimizin orada dolar alarak göndermeleri; yani 
marklarını dolara çevirerek göndermeleri konusunda 
bizim istatistiklerimizi düzeltmek için bir gayret gös
terme telkininde bulunmayı ben pek mümkün görmü
yorum. Her devletin parası değer kaybettikçe, o pa
rayla gelir elde edenler bir kayba uğrarlar. Eski yıl
larda da aynı hadise doların başına gelmişti; 4 mark 
eden dolar 2 marka kadar düşmüştü. O zaman da ta
biî ki, Amerikalıların marka karşı dolar kaybı vardı. 
Bu sebeple, bu konuyu idarî bir redbir alınabilecek 
bir husus olarak görmek pek mümkün değil diye dü
şünüyorum. 

Sayın Yarkın, memurların asgarî maaş alanları
nın % 40'a yakın bir vergilemeye muhatap olduk
larını, bu vergilemenin yapılmaması suretiyle bunla
rın gelirlerinin artmasına gayret edilebilip edilemeye
ceğini ifade buyurdular. Biraz önce yaptığım konuş
mamda arz ettiğim gibi, aslında Devletin ücret poli
tikasının neresinden tutarsanız tutun, neresinden ba
karsanız bakın, biz ücret verirken net ücreti hesap 
edip de veriyoruz. Yani, Devletin daha çok net ücret 
verme imkânı olsa, maaşlarını yukarı alırız ve net 
miktarlarını artırırız. Bu sebeple, yalnızca memurla
ra böyle bir işlem yapmak yahut da Danışma Mec
lisinden çıkan Anayasada yer almış olan asgarî üc
retin vergilenmemesi diye bir prensip kabul etmek, 

hadiseleri uzun boylu değiştirmez. Çünkü, aslında 
net ücret konuşulmaktadır; Devlet bütçede gelir - gi
der yazmak suretiyle brütü karşılamaktadır. Genel
likle firmalarda da toplusözleşmelerde ücret pazarlı
ğı yapılırken, işçi ille de net ücretinin ne kadar ar
tacağını hesap ederek brüt ücret talebinde 'bulunur. 
Bu sebeple, vergi yükünün nerelere aksettiği konusu 
çok enteresandır, verginin inikası mestlesidir. Bu se
beple, doğrudan doğruya mükellef gösterilenin ver
gi yüküne muhatap olduğuna dair görünüşler her 
zaman doğru olmayabilir. Bu sebeple de, genel ver
gi sistemi dışında, muayyen gelir sahipleri için indi
rimler gözetmek pek uygun düşmez. Genel vergi po
litikası içerisinde en az geçim indirimini artırmak su
retiyle vergi yükünün yaygın biçimde hafifletilmesi 
esas politik hedef olmalıdır diye düşünürüm. 

Sayın Yarkın, konut konusunda Kamu Konutla
rı Kanun Tasarısının gerekçesine de değinerek, «Ka
mu personelinin bir an önce kamuya ait konutta 
oturmak suretiyle hayat yükünün hafifletilmesi yo
lunda Hükümetin öncelik verdiği bir politika mevcut
ken, konut edinemeyen vatandaşlara Devlet konut 
temin edinceye kadar konut bedeli karşılığı, bir kira 
bedeli ödenebilir mi?» diyerek düşüncelerini ifade et
tiler. 

Bunu biz Maliye Bakanlığında yaptığımız araştır
maların içerisinde çok düşündük. O kadar çok fark
lı memur durumu var ki, Kamu iktisadî Teşebbüs
lerinde çalışanların ekserisinin lojmaıda oturduklarını 
müşahede ediyoruz; fakat o lojmanda oturanların 
hepsinin kendilerine ait evleri var ve kirada. Yani, 
memurlar arasında gelir dağılımı bakımından büyük 
farklılıklar olmuş. Aslında kirada evi olanların loj
manda oturmaması lazım; fakat Karabük'te çalışan 
mühendisin İstanbul'daki evini tabiî ki tespit etmek 
imkânı yok. Bir beyan alınsa bile, Karabük'te çalış
sın diye verilmiş bir konuttur. Bu sebeple Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri alanını tanzim etmeye imkân yok. 

Devlet alanına dönünce de, mahallî memurlarla 
büyük merkezlerde çalışan memurlar arasında büyük 
farklılık var. Mahallî memurlar kadrolara ekseri ma
hallî ailelerden yetişmiş gençlerden alınmaktadır. Sa
yın Yarkın bunu çok yakından bilirler. Çoğunun an
nesinden, babasından kalmış bir konutu vardır. İlle 
de bu şekilde bir kira ödeneği vermek için, konutsuz 
memuru, kirayı gerçekten yük olarak çeken memuru 
tespit etmek lazımdır. Biz bu konuda da tespitin çok 
güç olması dolayısıyla konut yatırımını büyük mer
kezlerde yapmak ve büyük merkezlerde de en az ko-
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nutu olan bakanlıklara büyük ödenekler vermek su
retiyle telafi etmeyi hedefledik. Çünkü, bakanlıklar 
arasındaki dağılımda da farklılıklar var, bazı bakan
lıklar çok konut temin edebilmişler, bazıları az. Bu 
sebeple özendiğimiz husus, büyük bir istihdam kit
lesi olanların, faraza büyük merkezlerdeki emniyet 
mensuplarının bir an önce konuta kavuşturulması, 
konuşmamda da ifade ettiğim gibi öğretmenlerin bir 
an evvel konuta kavuşturulması ve bilhassa yüksek 
kademe görevlilerinin konuta kavuştuıulması için 
(İKİ, eskiden Saraçoğlu Evleri İnşaatı Kanunu vardı. 
O (Kanunun uygulanması 'bilahara devam ettirileme-
diği için 'büyük merkezlerde, bilhassa Başkentte otu
ran yüksek dereceli memurların Saraçoğlu'nda ev bu
lanlarının dışındakilerin, Saraçoğlu'nda ev bulanlara 
nazaran büyük bir farklılık arz ettiklerini müşahede 
ediyoruz) o eski politikaya devam ederek, yüksek de
rece memurlarına bilhassa görev verirken, konut ver
me şartını ileri süren memurlara konut verecek bir po
litika izleyeceğiz. Yakacak ödeneği gibi herhangi bir 
kira ödeneği ihdas etmek yolunda bir arzumuz mev
cut değildir. 

Sayın Yarkın, «Emeklilik hakkını artırmak ve es
ki emeklilik sistemine dönmek imkânı var mıdır?» 
diye yine bir soru buyurdular. 

Bizim eski Emekli Sandığı Kanunumuz, gerçek
ten de 30 yıl hizmette 20 rakamı ilave edilmek sure
tiyle son keseneğe esas aylığının % 50'si nispetinde 
memurun emekliye sevk edilmesi şeklinde tertip edil
mişti. 30 yıldan sonra geçen her bir yıl için de bir 
puan ilave edilirdi. Ancak, ilave edilecek puanlar da 
önceleri 60'ı geçmezdi. Sonra 1960 yılında yapılan bir 
değişiklikle bu Silahlı Kuvvetler mensupları için 70'e 
çıkarıldı. Bilahara sivil personel için de aynı oran 
getirilmişti. 

Fakat, 1970 senesinde vergi kanunlarındaki artış, 
emeklilik keseneğindeki artış dolayısıyla aynı siste-

' min tatbik edilmesi halinde memur maaşlarının ver
giye tabi olması; yine 1960 yılında kabul edilen bir 
hükümle emeklilik maaşlarının vergiye tabi olmama
sı nedeniyle emekli maaşlarının memur maaşlarının 
üzerinde olması gibi bir durum hadis oldu. Bu du
rumu düzeltmek için, son alınan emekliliğe esas maaş 
üzerinden emekli etmek, (ki, biliyorsunuz o da deje
nere edilmişti. Bir maaş iki yıl alınmadan emekliliğe 
esas olmazdı. Sonra o bir maaşa indi; yani o da 
Emekli Sandığının durumunu fena halde bozdu) ye
ni bir emeklilik göstergesi hazırlamak mecburiyetin-
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de kalındı. Yeni emeklilik göstergesinde de, emekli 
memura tahsis edilecek maaş hesaplanırken, memu
run aldığı maaştan emeklilik keseneği ve vergi, düş
tükten sonra ne miktar kalıyorsa onu memurun maa
şı haline getirelim hesabıyla hareket edildi ve ilk gös
terge öyle tanzim edildi. Yani, hatırladığıma göre 40 
hizmet yılında memur maaşıyla emekli maaşı aynı 
olmaktaydı; yani % 100'den emekli olabilmekteydi. 
Çünkü emekli maaşından vergi ödemediği için.. 

Fakat, bilahara memur maaş sistemine getirilen 
yan ödemelerin çoğalması dolayısıyla ve yan ödeme
lerin de emekliliğe esas maaş olarak nazarı itibare 
alınmamış olması dolayısıyla emekli maaşlarıyla me
murun fiilen aldığı maaşlar arasında bir farklılık te
şekkül etti. Bu farklılık bazı memur kesimlerinde yan 
ödemelerin de, yan ödeme katsayısına göre ödenen ve 
bilhassa bunu müktesep hak olarak almış memurlar
da, 1 ila 4 üncü derece kadrolarını müktesep hak ola
rak almış memurlarda yan ödemelerin de emekli ke
seneğine tabi tutulmuş olması dolayısıyla müktesep 
hak olarak almayıp da, kadro aylığı olarak almayıp 
da yan ödeme olarak alanların emekli maaşlarında 
bir bozukluk ortaya geldi. Çalışırken aynı maaşı alan 
iki memur emekli olduğu zaman birisi kadro maaşın
dan, öbürü yan ödeme maaşından emekli olduğu için 
bir farklılık çıktı. Bu sene Meclise sevk ettiğimiz ta
sarıda bu farklılığı önlüyoruz ve ba sebeple aynı sü
rede hizmet etmiş, aynı fiili maaşı alan kişiler ara
sındaki farklılık düzeltilecek. 'Ancak, Emekli Kanu
numuzda topyekûn bir ıslahat getirilmesi konusun
da henüz bir çalışma yoktur; onu da arz ederim. 

Sayın Muratoğlu'nun sorusunu ben tespit edeme
dim. Küçük bir hatırlatma yaparlarsa ona da cevap 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — MEYAK konusu. 
MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — MIEYAK. 
MEYAK konusunda dün yazılı taleplerini zaten 

almıştım Sayın Muratoğlu'nun. İlk sevk ettiğimiz ta
sarıda MEYAK kesintileri dolayısıyla alacaklı bulu
nan memurların alacaklarının % 60 fazlasıyla ve iki 
yıl içerisinde 4 taksitte ödenmesi esası getirilmiş bu
lunuyordu. Kanun bilahara Hükümete geldiğinde biz 
bu şekilde katı bir tutumun kanunda ifade edilmesinin 
doğru olmayacağını Bakanlar Kurulunun ödeme 
usul ve şartlarını tespit ederek ödemeler yapması hu
susunun Kanunda belirtilmesini kâfi gördük. Kanun 
Yüksek Meclise bu esaslarla geldi. Yani, yetkili Ma
liye Bakanı değil Bakanlar Kuruludur. MEYAK ke-
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sintilerini iade etmeye kanun vazıı karar vermiştir. 
Bunun iade usul ve şartlarını tespit yetkisinin de Ba
kanlar (Kuruluna bırakılmasını Hükümet, tasarısında 
bu şekilde talep etmiş bulunmaktadır. Bu hususu arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Banaz'ın bir 
sorusu vardı galiba. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OÖLU — Sayın Başkan; 

Sayın Banaz'ın zaten beni ziyaret ederek de sor
duğu bu husus çok dar bir memur çerçevesini kapsı
yor. Bu hususta (Hükümetimizin bir kararı var, onu 
yazılı olarak kendisine arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 
Bir son söz var. Bu Tüzüğümüzün amir hükmü; 

yalnız Genel Kurulumuzun kararıyla önden istenen 
sözde, son söz de mutlaka bir gün evvelki birleşimin 
sonuna kadar sayın üyeler tarafından istenmesi gere
kirdi. Bu, ilk günkü görüşmemiz olduğu için ihmal 
edilmiş bulunabilir. Bu itibarla, son söz üzerinde Sa
yın Akkılıç ısrar etmektedir. Genel Kurulumuzun ka
rarını almak suretiyle Sayın Akkılıç'a söz vermek is
tiyorum. 

Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, çok de

ğerli üye arkadaşlarım, Sayın Bakanlar Kurulu üye1-
leri; 

Evvela bana söz verilmesi için gösterdiğiniz an
layışa teşekkür etmekle sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Dün Sayın Maliye Bakanının çok açık ve samimi 
sunuş konuşmaları ve bugün gerek eleştirilere ve ge
rekse sorulara verdikleri aynı şekildeki açıklık ve sa
mimiyet sonunda, hani insan diyor ki, «Başka konu
şulacak bir şey yoktur»; ama biz de bazı maruzatı
mızı, bazı dileklerimizi ve bazı isteklerimizi kendile
rine, Hükümete iletmek istiyoruz. 

Efendim, Sayın Maliye Bakam geçenlerde Meclise 
teşriflerinde, bir kanun hükmünde kararname çıkı
şında kendilerine bir soru tevcih etmiştim ve yine 
açıklıkla cevap vermişlerdi: «Devletimizin gücü 'bu 
kadardır.» Yani, üzülerek, belirtmek isteriz ki, Devle
timiz yıldan yıla fakirleşiyor. 

Şimdi Sayın Maliye Bakanımız konuşmalarında 
buyurdular ki, bu senenin bütçesi geçen senenin büt
çesine nazaran % 20 daha fazladır. 1982 Malî Yılı 
Bütçesi 1 trilyon 960 milyar lira ve 10 aylıktı. Bunu 

tabiî 12 aylık olarak taksim edip zarp etmek mümkün 
değildir. Personel giderleri ve diğer hizmet giderleri
ni hesap etmek suretiyle 1982 Malî Yılının 2 trilyon 
200 milyar olması gerekirdi. 1982 yılında % 20, % 
25, c/0 30 deniyor; >% 30 enflasyon olduğuna göre, 
2 trilyon 860 milyar lira olması lazımdı, 1983 Büt
çesinin sabit değerler üzerinden 1982 yılına göre. Bu 
demektir İd, bizim bütçemiz sabit değerlere göre 
1982'ye nazaran 260 milyar daha eksik; yani % 20 
fazla değil ı% 10 daha eksik. 

Şimdi ikinci konu: 
Birçok konuya arkadaşlarımız değindiler. Bir ar

kadaşımız insan faktörüne değindi; ama en önemli in
san faktörü gençlik ve üniversitedir. Hiçbir arkada
şımız buna değinmedi. Ben bu konuşmamda biraz 
buna değinmek istiyorum. 

Muhterem üyeler; 
Zaman zaman sırası geldikçe burada üniversiteye 

ve gençliğe değinmeye çalışıyorum. Üniversitede ge
çen dönemde şu olmuştur ya da bu olmuştur; ama 
mutlak anlamda, bitaraf bir gözle bakt'ğımız zaman, 
üniversiteye her zaman muhtaç olduğumuzu bilme
miz lazım. Üniversiteye her zaman başvurmamız ge
reken bir müessese, karıştırılması değil, bilakis say
gınlık kazandırılması lazım gelen bir müessese ola
rak bakmak mecburiyetinde olduğumuzu hatırlatmak 
isterim; ama özellikle bir aydan beri başlandığı halde 
henüz sonuçlanmayan üniversitede kura meselesi 
maalesef tedirginlik vardır, maalesef kargaşa vardır, 
maalesef üniversitede, öğretim üyeleri arasında sus
kunluk vardır. 

PAŞA SARIOĞLU — Kıyım vardır, kıyım. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ve üniversite öğretim 
üyesine bir lise öğretmeni gözüyle bakılmaması ge
rekmektedir. Bir örnek vermek istiyorum. Üniversi
te öğretim üyesi öğreticidir; ama araştırıcıdır. En 
büyük anavasfı araştırıcı olmasıdır. 

İki gün önce Adana Üniversitesi Ziraat Fakülte
sinden bir profesör arkadaşımız buraya gelmişti. Bu 
arkadaşımız kendisini soyaya adamış ve orada so
yayı dava olarak eline almıştır ve bu arkadaşımız da 
kuraya tabi tutulacaktır. Belki Erzurum'a gidecektir. 
Erzurum'da soyanın yetişmesine imkân yok ki. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, bir ricada bulunabi
lir miyim?.. Şüphesiz bu temas ettiğiniz konuya da 
işaret ederek son sözünüzü kullanabilirsiniz; yalnız 
tamamen Bütçenin dışına çıkarak bir ayrı konuyu iş
lemek istiyorsunuz. O itibarla, bu konunun tafsilatı
nı belki Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde yapabilir-
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siniz. O itibarla, bunu hatırlatayım, bu esas dahilinde 
devamınızı rica edeyim. 

Çok teşekkür ederim. 
MAHMUT AKıKILIÇ — Müsaade ederseniz na

sıl bağlayacağımı arz edeyim. 
Peki efendim, o zaman sonuca kısa geleyim. Yal

nız, Sayın Maliye Bakanlığına ve özellikle Bütçe -
Plan Komisyonunun 'bütçe ile ilgili uzun bir süreden 
beri üzerinde titizlikle çalıştığı, zaman zaman bizle
rin de katıldığımız ve gerçekten gecelerini verdikleri 
bu mesai ile ilgili olarak kendilerine çok teşekkür 
ediyorum. Bir konu tartışma meselesi oldu Maliye 
Bakanlığı ile Bütçe - Plan 'Komisyonumuz arasında, 
memur maaş katsayısı meselesi, Memurlar diyorlar 
ki, «Bunu hazırlayanlar memur değil mi, acaba bu 
Bütçeyi bu şekilde hazırlamaları veya bunda ısrar 
etmeleri için bir taraftan çok acı bir şekilde etki mi 
vardır?..» 

Şöyle efendim; Sayın Bakanım ben dün çok sev
diğim ve takdir ettiğim müsteşarımızla da özel ola
rak görüştüm. Büyük ölçüde gözle görülür vergi kay
bı vardır, eğer bu vergi kaybı giderilirse sorun hal
lolur. Eğer 'beraber piyasaya çıksak ben size topla
maya başlarım kasalar dolar, inanın, üstelik de bir 
tarafı mağdur ediyor, öbür tarafı zengin ediyor. 
Şöyle, tarım alanındaki vergi stopajı; üreticiden alı
yor; ama o alan kimse götürüp Maliyeye yatırmıyor 
Sayın Bakan. Maalesef bu işte suiistimal yapılmak
tadır, bunu ben gözümle gördüm, biliyorum, size 
ispat edebilirim bir. 

Hepimizin verdiği % 3, % 5, % 15 işletme vergi
leri maalesef Maliyeye intikal etmiyor. Verdiği ver
ginin yüz mislini bizlerden tahsil ediyor dükkan, lo
kanta ya da benzeri yerler. 

Gayet tabiî bunun teknik yönleri vardır; (Ama 
inanın çok açık ve 'bariz bir şekilde). Bu vergileri o 
zaman tahsil ederseniz memura 35 katsayı değil, 39 
katsayıyı da rahatlıkla verebilirsiniz diye düşünüyo
rum Sayın Bakanım, saygılarımla. 

Şimdi efendim, Sayın Başkan beni uyardılar ve 
dediler ki, «Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerin
de...» değil efendim. Ben insan faktörüne değinmek 
istiyorum ve Türkiye'de aksayan bir tarafımız. De
dim ki, bütçe fakirleşiyor yıl geçtikçe nedir, neden?.. 

Bir; Türkiye önemli ölçüde, bilimsel araştırma
ya gerçek anlamda, diğer ülkelerin ayırdığı ölçüde 
bütçesinde ödenek ayırmıyor efendim. Bir sayın ba
kanımızla da bunu görüşmüştük, kendileri de gayet 
samimî olarak itiraf ettiler ve işaret buyurdular. Biz 

bilime, araştırmaya dayanmadığımız sürece, günü
müzü gün etmeye çalıştığımız sürece bu sızlanmaları
mız her bütçe senesinde böyle sürüp gidecektir. 

Arkadaşlarım; 
ikincisi; Türkiyenin bu sene aşağı yukarı 20 nci 

yılını kutlayacağı veya 20 nci yılını bitireceği bir Dev
let Planlama Teşkilatı vardır. Yıllar yılıdır bir yan
dan planlıyoruz; ama bir tarafımızda bir aksaklık var 
bir türlü planımız düzene girmiyor ve üretimimizde 
bir artma olmuyor veya üretimimizle tüketimimiz ara
sında denge bulunmuyor. Demek ki, planlamamızda 
bir aksama vardır. 

Şöyle vardır, Devlet Planlama Teşkilatı 5 inci 
Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırlamak üzere ko
misyonlara görev variyor ve «iki ay sürede bana geti
receksiniz bunu» diyor. Bu komisyonlarda çalışanla
rın çoğu da memurdur, aslî görevleri vardır; ama 
(Gerçi bütçesi üzerinde konuşulabilir, fakat genelde 
söylüyorum şimdi Hükümet meselesi olduğu için) çok 
kabarık sayıda personel görünüyor kadrolarında. 
Tahmin ediyorum ki, bu personel zamanla uygulanan 
personel rejimi ve ücret rejimi dolayısıyla değerli ele
manlarını kaçırmışlardır. 

Söylemeye dilim varmıyor; ama en bitaraf, siya
setten en az etkilenmesi gereken müesseselerimizden 
biri Devlet Planlama olması lazımdır ki. çünkü Dev
let Planlamasıdır, bu ülkenin eğer ekonomisinde bir 
aksaklık, bir bozukluk veya hastalık varsa bir bakı
ma da sorumlusu odur. 

Sayın Bakan, 
İşte insan faktörüne ve insana vermemiz gere

ken, üniversiteye, araştırmaya vermemiz gereken öne
mi burada hükümet sorunu olarak bu şekilde bağla
mak istiyorum. Bilmem konunun dışına çıktığımı ge
ne söyler misiniz Sayın Başkanım?.. 

Bitirmek üzereyim efendim. 
İhracat konusunun içindeyim ve bizzat uğraşıyo

rum efendim. İhracat konusunda Sayın Bakan bu
yurdular «Kredileri veriyoruz» ama krediye müracaat 
eden kimse maalesef çok çok sonra alabiliyor ve en 
kötüsü dün bir arkadaşımız da değindi, ben bizzat 
temas halindeyim birçok zorluklarımız var. Şimdi 11 
milyon dolarlık bir ihale için bizim bir kuruluşumuz 
var, üyelerini gönderdik Irak'a; ama maalesef biri gi
diyor diğerini köstekliyor. Gerçi bu ticarettir; ama 
bizim Türkiye'mizde mutlak anlamda bir beraberlik, 
bir toplarlanma mevzubahistir. Sayın Ticaret Baka
nımız burada yoklar, belki bunda çaba harcıyorlar; 
ama % 100 başarılı olduğumuza inanıyorum. Şu ba-
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kımdan; bu sene ihracatımızda gerileme vardır ve 
en önemlisi en büyük ihracat kaynağımız olan hay
vancılıkta üretim açısından yeterli gelişme, geliştir
me yoktur. Bunda büyük ölçüde yatırıma muhtacız. 

Derinliğine, detayına girmek istemiyorum, ilgili 
Bakanlık bütçesinde açıklamalar yapabilirim. 

Efendim, bakanlarımızın bazılarının bir özelliği 
var ve bu da maalesef Hükümette konuyu çözeme
dikleri için. Bir sayın muhterem bakanımıza bütçe 
konuşmaları sırasında öyle bir konuşma yaptılar ki, 
«Ben sizin bu konuşmanızı alıp kürsüde okumak is
tiyorum, o zaman okuyacağım Htikümeti eleştirmek 
için» diye şaka yaptım. Öyle bir konuşma yapmışlar
dı ki çünkü, bizim burada konuşmamızdan çok daha 
acı, çok daha eleştiricidir Hükümet hakkında; ama 
birçok yerde vardır bu ve başka toplantılarda da olu
yor. 

Gene Hükümetin konulara ilgi göstermesi açısın
dan bir soruna değinmek istiyorum. Ben üç ay evvel 
Anayasa görüşmeleri sırasında çevre kirlenmesi konu
su görüşülürken, dünyanın hiçbir yerinde bulunma
yan, özel kaynak olan, muazzam ve muhteşem bir 
kaynak olan Tuz Gölüne değinmiştim. Üç ay evvel, 
gazetelerde çıktı. Bir ay önce tekrar benim tuzları 
göstermek suretiyle gazetecilerle bir röportajım ol
du, fotoğraflarını çektiler, basında yayınlandı; ama 
(Orada bir kelime bana ait değildir, kanser konusu 
onu özellikle açıklamak istiyorum) beş tane bakanlı
ğı ilgilendirdiği halde, bugüne kadar herhangi bir ba
kanlığın bu konuda inceleme yaptığını araştırmalarım 
sonunda tespit etmiş değilim. 

Ben öyle zannediyorum ki, Hükümetimizin tutar
lı bir biçimde bakanlıklararası diyalogla ortaya atı
lan konulara eğilmesi lazımdır. Ortaya atılan konuları 
kim söylemiştir acaba, Ahmet ağa mı söyledi?.. De
ğil efendim. Büyük bir yara. «Tuz Gölü elden gidi
yor» dedik; ama bugüne kadar Hükümetten hiçbir 
tepki gelmedi. «Acaba Sayın Akkılıç sansasyon mu 
yaratmak istiyor?..» deselerdi yine memnun olacak
tım. Ben gittim, söyledim, ondan sonra cevabını ala
bildim. 

Her hali ile, noksanlığı, fazlalığı ve eleştirilerimi
ze rağmen Sayın Hükümete, sayın üyelere, Sayın Baş
kanlığa saygılar sunuyorum. 

Bütçenin ülkemiz için hayırlı olmasını canı gönül
den temenni ediyorum, saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Değerli üyeler; 
'1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1, — Genel Bütçeye giren dairelerin 
harcamaları için l(A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (2 544 969 201 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 
Bu maddeyi diğer bakanlık bütçeleri takip ede

cektir. Bu bütçeleri öğleden sonra görüşeceğiz. 

Sayın Başbakana ve Sayın Başbakan Yardımcı
mıza, Sayın Hükümet üyeleriyle birlikte dünden beri 
siz sayın üyelerin çok samimî temennilerinizi, istekle
rinizi ve eleştirilerinizi dinledikleri ve takip ettikleri 
için kendilerine şükranlar arz ederim. Ayrıca, Sayın 
Maliye Bakanımız hem çok değerli bir sunuş konuş
ması yaptılar, hem de sizlerin temenni ve dileklerinize 
çok açık cevap lütfettiler. Bu bakımdan teşekkür 
ederim. 

Değerli Bütçe Komisyonumuz, Bütçenin kendile
rine tevdi edildiği günden 'bugüne kadar başarılı çalış
malar yapmışlardır. Bu çalışmalar, Meclisimizin tak
dirini üzerlerine davet etmiştir. Aynı çalışmanın Büt -
cenin kabulüne kadar başarılı olarak devamını te
menni ediyorum. 

Değerli üyeler, sırada bulunan Bütçeyi görüşmek 
için yeterli zamanımız yoktur. Bu itibarla saat 14.00' 
de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 12.40 
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İKtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — 14 üncü Birleşimimizin İkinci Oturu munu açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

A) MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Sırada Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçesi var. 
Genel Sekreterlik Temsilcisi Sayın Amiral öncü, 

buradalar. 
Bütçe Komisyonu burada. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yoktur. 
Tasarı üzerinde Sayın öncü'nün veya Sayın Ko

misyonun yapacağı herhangi bir açıklama olacak 
mıdır?.. Buyurun Sayın öncü. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEK
RETERLİK İCRA DAİRESİ BAŞKANI TUĞAMİ
RAL RIZA NUR ÖNCÜ — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin değerli üyeleri; 

Millî Güvenlik Konseyi Bütçesinin Mecliste gö
rüşülmesi vesilesiyle sayın üyelerin vaki olabilecek 
sual ve önerilerini doğru cevaplayabilmek için kendi
mi bu hafta boyunca iyice hazırlamış ve sizlere bu 
kürsüden ilk defa hitap edebilme fırsatına sahip ola
bileceğimden dolayı da büyük bir mutluluk içindey
dim; fakat Sayın Başkanım, Bütçemiz üzerinde ko
nuşacak hiçbir üyenin olmadığını söylemesi üzerine 
hem sevindim; çünkü mütevazi Bütçemiz genellikle 
uygun bulunmuştur, hem üzüldüm; zira sizlere bu 
kürsüden hitap edebilme şansını yitirmiş olurum di
ye; fakat Sayın Başkanım, bana bir şans vererek, siz
lere, Millî Güvenlik Konseyi adına teşekkür etmemi 
sağlamasından dolayı minnettarım. 

Sayın üyeler; * 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçesinin tenkidine de

ğer kısmının bulunmadığını gösteren davranışınızdan 
dolayı sizlere teşekkür eder, müteakip çalışmalarınız
da, şimdiye kadar olduğu gibi, başarılarınızın deva
mını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öncü. 
Sayın üyeler; bölümlere geçilmesini oyluyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum. 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEY! GENEL 
SEKRETERLIĞI BÜTÇEST 

Bölüm 

101 

Lira 

1 649 595 000 

111 600 000 

112 
287 705 000 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yasama Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Millî Sarayların idare ve 
Korunması 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet Programlarına Da.-
ğıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerlü üyeler; 1983 Malî Yılı Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçesi kabul edilmiştir... («Toplamı okut
madınız» sesleri) 

Hayır, toplamı okumuyoruz, yalnız, bölümleri 
oyluyoruz; geçen seneki uygulamamızdan da hatır
layacaksınız, 

Millî Güvenlik Konseyi Bütçesinin hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim, ' 

Teşekkür ederim Sayın Öncü. (Alkışlar) 

900 
24 200 000 
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B) DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisi 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bütçe üzerinde söz isteyen sayın üye?,. Yoktur. 
Bütçe ile ilgili bir açıklama gereğini, Sayın Güven, 

duyuyor musunuz? 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ TUR
HAN GÜVEN — Sayın Başkanım; 

Bütçemiz zaten mütevazi bir bütçedir. Arkadaş
larımdan da söz isteyen olmadığını tespit etmiş bu
lunmaktayız. Bu da Bütçemizin reel bir Bütçe oldu
ğu hususunu teyit etmektedir. Kendilerine ayrıca te
şekkür ederim efendim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

DANIŞMA MECLİSİ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 258 804 000 
BAŞKAN — bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Yasama Hizmetleri 310 317 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmej'en-
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Trasfer Harcamaları 3 813 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 1983 Malî Yılı Danışma Meclisi 
Bütçesi kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun 
efendim. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Değerli üyeler; 1983 Malî Yılı Cumhurbaşkanlığı 

Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 
Bu Bütçe üzerinde de söz isteyen sayın üye?... 

Yoktur. 
Komisyon yerinde efendim. 

Değerli üyeler; Cumhurbaşkanlığı Bütçesiyle il
gili temsilci bulunmadığı için programımızda 3 ün
cü sırada bulunan Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin öne 
alınarak görüşülmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Sayıştay Bütçesiyle ilgili temsilcinin bulunmaması 
nedeniyle Sayıştay Bütçesinin görüşülmesini de daha 
sonraya bırakıyoruz efendim. 

C) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 4 üncü sırada bu
lunan Başbakanlık Bütçesinin öne alınarak görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler., Et
meyenler.. Başbakanlık Bütçesünin görüşülmeye baş
lanması kabul edilmiştir efendim. 

Komûsyon yerindedir. 
Sayın Bakanımız da yerindeler, 
Değerli üyeler; Başbakanlık Bütçesi tümü üze

rinde söz isteyen sayın üye yoktur. Bu itibarla Sayın 
Devlet Bakanımızdan sormak istiyorum; Bütçe üze
rinde bir açıklama yapmak ihtiyacını duyuyor mu
sunuz?.. 

DEVLET BAKANI SERMET REFİK PASİN 
— Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI SERMET REFİK PASİN 

— Sayın Başkan, biraz evvel ifade buyurduğunuz 
gibi, Başbakanlık Bütçesiyle ilgili herhangi bir soru 
yoktur. Biz Başbakanlık Bütçesi için yapılmış olan 
bu şekildeki bir endirek destek tezahürünü minnet
le karşılıyoruz ve çok da müteşekkir kalıyoruz. 

Teşekkürlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; Bütçenin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler., 
Başbakanlık Bütçesinin bölümlerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101İ Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 1 067 886 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

111 Bakanlıklararası İşbirliğini 
Sağlamak ve Hükümetin 
Genel Siyasetini İzlemek 2 072 542 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 5 177 253 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL 
SEKRETERLİĞİ 

111' 

111 

111 

111 

Millî Güvenlik Hizmet
lerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MİT MÜSTEŞARLIĞI 

İstihbarat Hizmetlerinin 
Yürütülmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

Devlet Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve Gelişti
rilmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

DENİZ MÜSTEŞARLIĞI 

41 685 000 

6 373 266 000 

424 230 000 

Deniz Hizmetlerinin Yü
rütülmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

100 530 000 

BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 85 341 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Enformasyon Hiz
metleri 1 276 134 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 9 153 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TANITMA MÜSTEŞARLIĞI 
111 Tanıtma Hizmetlerinin Yü

rütülmesi 39 630 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 1983 Malî Yılı Başbakanlık Büt
çesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayır
lı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Sayın Devlet Bakanına ve Bakana teşekkür ede
rim. 

D) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜS
TEŞARLIĞI Bütçesi: 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçe
sini görüşeceğiz. 

Devlet Bakanı Sayın Pasin buradalar. 
Bütçenin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye yok. 
Sayın Bakan, bir açıklama yapacak mısınız?.. 

DEVLET BAKANI SER MET REFİK PASİN 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SERMET REFİK PASİN 

— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 
Başbakanlığın değerli mensupları; 

Planlı dönemin başlangıcından 1977 yılına kadar 
Türk ekonomisi oldukça yüksek büyüme hızlarını 
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gerçekleştirmiştir. Bu yıldan itibaren tüm dünya eko
nomilerini etkileyen petrol krizi durgunluk ve enf
lasyonist konjonktür Türk ekonomisi üzerinde de 
menfi etkilerini göstermeye başlamış, içeride izlenen 
yanlış politikalar sonucu önce üretim artış hızı düş
müş daha sonra 1979 ve 1980 yıllarında üretimde ge
rileme olmuştur. 

Ekonomimizi tahrip eden bu durumun giderilme
sini temin ve bu maksatla enflasyonun kontrolü, dış 
kaynak açığının kapatılması, üretimdeki darboğazla
rın aşılması yönünde yürürlüğe konan istikrar Prog
ramı uygulaması 1983 yılında da sürdürülecektir. 

Ana prensibi ekonomide istikrarı sağlamak olan 
bu program, büyümenin alternatifi değil onun asga
rî şartı olarak mütalaa edilmelidir. 

1981 ve 1982 yıllarına ait rakamlar yürütülmekte 
olan programın, özellikle enflasyon üretim ve ihra
cat konusunda başarısını göstermektedir. 

Bu cümleden olarak, ülkemizde yüzde yüze ula
şan enflasyon oranı 1981'de yüzde 36,8'e çekilmiştir. 
1982'de ise, fiyat artışlarının hedef alınan yüzde 25' 
lik seviyenin biraz üstünde kalacağı beklenmektedir. 
1983 yılında bu oranın % 20 mesabesinde gerçekleş
mesi hedef olarak alınmıştır. 

Enflasyonun talep yönünden gelen bariz kaynak
ları kurutuldukça, dış enflasyonist faktörlerin ve ma
liyet yönünden gelen, ekonomik verimlilikle ilgili et
kenlerin enflasyonist etkiler içindeki nispi önemi art
maktadır. Dolayısıyla enflasyonla mücadele daha da 
zorlaşmakta ve hedeflere ulaşmak bu programın ge
reken titizlikle uygulanmasına bağlı bulunmaktadır. 

1982 yılında Millî Gelirde % 4,4 oranında bir 
reel büyümenin sağlanacağı beklenmektedir. 1983 
yılında ise, % 4,8'lik bir büyüme hızı hedeflenmiş
tir. 

Ülke ekonomisinin uzun vadede sürekli dış des
tekle hayatiyetini muhafazası mümkün değildir, it
halatın kısılması yolu ile dış açıkların kapatılması 
ise, geçerli bir çözüm olmamaktadır. Bu sebeple sıh
hatli 'bir yapıya kavuşmanın gereği ekonominin dışa 
açılmasıdır. Bu hususu sağlamak üzere ihracat konu
suna verilen ehemmiyet aynen devam ettirilecektir. 
1982 yılında 6,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleş
mesi beklenen ihracatımızın, 1983 yılında 7,1 milyar 
dolara yükselmesi programlanmıştır. 

Bu konuda belirtilmesi gereken önemli bir husus, 
ihracatımızda gözlenen yapısal değişikliktir. Buna 
göre toplam ihracatımız içinde geleneksel tarım ürün
lerinin paylarında azalma kaydedilirken, sanayi ürün

leri ihracatında önemli artışlar meydana gelmiştin 
Ayrıca, ihracatın ülkeler bazında dağılımına bakıldı
ğında Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin payın
da önemli artışlar görülmektedir. 

ihracatımızın Gayri Safi Millî Hâsıla içindeki pa
yı ise, 1981 yılında % 7,9 iken 1982 yılında yüzde 
11,1 olması beklenmektedir. 1983 yılında bu oranın 
yüzde 13, seviyesinde gerçekleşmesi programlanmış
tır. 

istikrar Programına uygun Para - Kredi Politika
sı uygulamasına 1983 yılında da devam edilerek ta
lebin kontrolü sürdürülecek, yürütülmekte olan faiz 
politikası ile tasarruf sahiplerinin reel gelirlerinde 
düşüşe neden olunmayacak ve kaynak dağıtım karar
larının etkinlik kriterine göre alınması sağlanacak
tır. 

Ekonomide arzulanan istikrar uygulanmakta olan 
politikalarla geniş ölçüde sağlanmış, bu doğrultuda 
yatırım projeleri yeniden ele alınmış, ekonomik ön
celiklerine göre tasnif edilerek yarım kalan yatırım
ların süratle tamamlanmasına öncelik verilmiştir. 
Böylece kamu yatırımlarına tahsis edilen kıt imkân
ların ekonomiye süratle katkıda bulunması hedeflen
miştir. 

Bu çerçevede öncelikleri yeniden tespit edilen ka
mu yatırım politikası ile büyük finansman gerekti
ren altyapı hizmetlerine ağırlık verilmiştir. 1983 yı
lında mevcut kaynaklar bu politikalara uygun, dağı
tılarak kamu eliyle yaklaşık 1 trilyon 259 milyar TL. 
tutarında sabit sermaye yatırımı programlanmıştır. 

Kamu yatırımlarının yüzde 11,3'ü tarıma, yüzde 
9,4'ü madenciliğe, yüzde 16,3'ü imalat sanayiine, yüz
de 23,8'i enerji sektörüne ve yüzde 19,2'si ulaştırma 
haberleşme hizmetlerine ayrılmıştır. 

Ekonomideki toplam sabit sermaye yatırımların
da ise, 1983 yılında bir yıl öncesine göre yüzde 5,7 
artış olması beklenmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı hazırlıklarını hızla sürdürmektedir. Plan 
hazırlıkları çerçevesinde 102 adet özel İhtisas Ko
misyonu kurulmuş bulunmaktadır. 1983 yılı ilk yarı
sında Beşinci Beş Yıllık Planın Danışma Meclisinin 
onayına sunulması sağlanacaktır. 

Yürürlükte bulunan «istikrar Programının», önem
li bir gereği olarak; tek elden icrayı sağlamak, karar 
mekanizmasına sürat kazandırmak ve etkinliği artır
mak amacıyla Teşvik ve Uygulama Başkanlığı ile 
Yabancı Sermaye Başkanlığı Devlet Planlama Teşki
latına bağlı olarak görev yapmaktadırlar. 1982 yılı-
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nın ilk 9 ayında ihracat teşvikleri çerçevesinde 1 440 
adet ihracatı teşvik belgesi ile 462 milyon dolarlık 
döviz tahsisi yapılmıştır. Bunun 422 milyon dolarlık 
kısmı gümrük muafiyeti tanınan ithal girdileri için 
olmuştur. Ayrıca, 1 421 adet ihracatı teşvik belgesi 
ile de 2,8 milyar dolarlık ihracat taahhüdü alınmış 
ve 78 milyar TL.'sı İhracatı Teşvik Fonundan olmak 
üzere, toplam 264 milyar TL. kredi öngörülmüştür. 
Yatırım teşvikleri çerçevesinde 2 240 adet yatırım 
teşvik belgesi verilmiş ve bu belgelerle 750 milyar 
TL.'lık bir yatırım öngörülmüştür. 1980 yılından iti
baren önemli ölçüde yabancı sermaye girişine izin 
verilmiştir. 1980 yılı başına kadar kümülatif toplam 
yabancı sermaye tutarı 228 milyon dolar iken, 1980' 
de verilen 97 milyon dolar, 1981'de verilen 337 mil
yon dolar ve 1982 yılının ilk dokuz ayda verilen 141 
milyon dolarlık yabancı sermaye girişi izniyle son üç 
yılda ilave 575 milyon dolarlık yabancı sermaye ar
tışı sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyele
ri; 

Şimdi de özetle Devlet Planlama Teşkilatı 1983 
yılı bütçesiyle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bildiğiniz 
gibi, 91 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak ku
rulmuş bulunan bir kuruluştur. 

Teşkilatın 1982 yılı bütçesi (10 aylık olarak) top
lam 1 675 281 000 TL. olarak kabul edilmiştir. Bu 
bütçenin; 

Personel giderleri 487 581 000 TL. 
Diğer cariler 126 900 000 TL. 
Yatırımlar 655 000 000 TL. 
Transferler 405 800 000 TL. 

olarak tahsisi yapılmış bulunmaktadır. 1983 yılında 
ise; 

Personel giderleri 795 215 000 TL. 
Diğer cariler 158 000 000 TL. 
Yatırımlar 1 000 000 000 TL. 
Transferler 395 700 000 TL. 

olarak Bütçe - Plan Komisyonunca benimsenmiştir. 
Böylece Danışma Meclisine 2 418 915 000 TL. olarak 
sunulan DPT Bütçesi, Bütçe - Plan Komisyonunca 
toplam 2 348 915 000 TL. olarak kabul edilmiş bu
lunmaktadır. İndirim miktarı bu suretle 70 milyon 
TL. dır. 

Böylece, DPT 1983 yılı bütçesi; 1982, 10 aylık 
başlangıç bütçesine göre yüzde 40,2 ve 12 aylık dü
zeltilmiş 1982 başlangıç bütçesine göre de yüzde 16,8' 
lik bir artışa tekabül etmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 1982 
yılında 853 kanunî kadro mevcuttur. Bu kadroların 
555 adedi kullanılmaktadır. 555 adet personelin 326' 
sı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 229'u 
ise, sözleşmeli olarak kadro karşılığı çalışmaktadır. 
Ayrıca kadro karşılıksız 140 adet sözleşmeli personel 
mevcuttur. Böylece topluca 695 personel istihdam 
edilmektedir. 

1983 yılında 853 adet olan kanunî kadro sayısın
da herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve personel 
giderleri 853 kişilik kanunî kadro karşılığı üzerinden 
hesaplanmış bulunmaktadır. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakandan soru sormak isteyen sayın üye

ler?.. Sayın Aydar, Sayın Erginay, Sayın Bilge, Sa
yın Sarıoğlu. 

Sayın Pasin, 4 sayın üyemizin soruları var. Mü
saade buyurursanız sayın üyelerin 4'ü de sorularını 
sorsunlar, sonra zatıâliniz cevap lütfederseniz. 

Sayın Aydar, buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Sayın Bakan demin teşvik belgesi konusunda bir 

rakam verdiler; tespit edebildiğim kadarıyla 1 400 
küsur. Şunu öğrenmek istiyorum: Kalkınmada ön
celikli illerden 1982 yılı içerisinde ne kadar teşvik 
belgesi talebi olmuştur, ne kadarına verilmiştir ve 
bunların yöneldiği sermaye miktarı nedir? Toplam 
yatırım miktarı nedir? Bu hususta bir aydınlık ve bir 
açıklama yaparlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNOY — Sayın Başkan; 
Ben 1982 yılında, yıllık programa göre, planla

mada tekliflerin ne derecede gerçekleştiğini öğren
mek istiyorum. Yani bir oran verebilirler mi? Bu 
oran geçen sene çok düşüktü, acaba bu sene nasıl
dır? Bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, soru. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; 
Bütçe raportörlerinin hazırlamış oldukları rapo

run (E) bölümünün 3 numaralı kısmında bir husus 
vardır; o hususun aydınlatılması bakımından soruyu 
yöneltmek istiyorum: Bu 3 numaralı, kısımda «Teş
kilat Bütçesinin 710 kod numaralı müsteşarlık binası 
inşaatı ödeneğinin, Devlet Planlama Teşkilatının Baş-
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bakanlıkla birlikte yeni yapılan PTT binasına taşına
cağı göz önüne alındığında, gereksiz olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle, Teşkilatın daha önce ya
pılmış olan ihale yükümlülüğünden kurtarılarak, bu 
ödeneğin kaldırılması gerekli görülmektedir.» denil
mektedir. 

710 kod numaralı kısma baktığımız zaman, Hü
kümet teklifinde mevcut olduğu gibi, Komisyon tek
lifinde de aynen 384 milyon lira muhafaza edilmiş 
bulunmaktadır. Acaba yeni bir bina inşaatı hususun
da gerekli işlemler yapılacak mıdır? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan; 
Sorum kısaca şudur: Türkiye'de yürütülmekte 

olan kamu projeleri için dış mühendislik ve müşavir
lik firmıalarına ne kadar ödeme yapılmaktadır? Bu 
iki programda öngörülen nedir? Birinci sorum bu
dur. 

İkincisi: Geçen sene Bütçe Plan Komisyonu gö
rüşmelerinde Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi gö
rüşülürken, bu yönde bir soru sormuştum. Planlama 
Teşkilatımızın sayın müsteşarı verdiği cevapta, önü
müzdeki yıllar için bir organizasyona gidileceğini ve 
8 - 10 tane yerli müşavir mühendislik firmasının ih
das edileceğini söylemişlerdi. Şimdi tetkik ettim, 1982 
yılı îcra Planının 4 üncü kısmında yine bu yönde 
bazı tedbirler öngörülmüş. Ancak bunlar hep plan
larda kalmaktadır. Acaba fiilî olarak bu yönde ne 
gibi tedbirler alınmaktadır? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SERMET REFİK PASİN — 
Sayın Başkanım, bu sorulan sualler genellikle rakam
lara taalluk ettiği cihetle, müsaade buyurursanız ya
zılı olarak biraz sonra cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN -— Burada mı, bugün mü, yoksa bila-
hara göndereceksiniz? 

DEVLET BAKANI SERMET REFÎK PASİN — 
Ayrıca göndereceğim efendim. 

BAŞKAN — Bilahara, tamam efendim, teşekkür 
ederim, 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, benim 
de sorum vardı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akktlıç, biliyorsunuz, bundan 
evvelki bütçenin görüşülmesi sırasında soruları mut-
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j laka daha evvel tespit ediyor, ve ondan sonra Sayın 
Bakanlara sorular soruluyor, cevaplar alınıyor ve bu 
şekilde görüşme bitiyordu; ama ısrar ediyorsanız is-. 

I tisnai olarak söz veriyorum, buyurun, sorun efen
dim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sağolun efendim. 
I Sayın Bakanımdan bir istirhamım olacak efen

dim. Teşvik belgeleri verilen girişimciler maalesef 
kredi alamamaktadırlar. Alanlar da ancak 1,5-2 ylı 

I sonra almaktadırlar. Türkiye'de enflasyon % 30, hat
ta geçen sene daha fazla olduğu sıralarda krediye 
müracaat ettiği tarihle kredi aldığı zamanlar arasın
da % 60 bir azalma oluyordu alacağı kredide. O ne
denle yatırım kesinlikle olmuyordu. Çok büyük ak
saklık var kredi veren müesseseyle teşvik edilen mü
esseseler arasında. Bu konuda acaba ne buyururlar, 
ne gibi bir önlemler almak istiyorlar? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 

DEVLET BAKANI SERMET REFİK PASİN — 
Bunun cevabını da yazılı arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak lütfedeceksiniz, teşelc-
I kür ederim Sayın Bakan^ 

MEHMET AYDAR — Müsaade ederseniz Yüce 
Başkanlıktan usulle ilgili bir sorum olacak efendim. 

BAŞKAN — Usulle ilgili, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Bütçe müzakerelerinde olsun, diğer kanun teklif 

ve tasarılarının görüşülmesinde olsun, Hükümet bu
lunmaktadır ve şu anda görüyoruz ki, Hükümet Tem
silcileriyle beraber o ilgili kurumla ilgili tüm perso
nel, yetkili personel de buradadır. Eğer Devlet Plan
lama Teşkilatı şu arada sorulmuş 4 tane soruya en 
seri ve süratli şekilde cevap veremiyorsa, sanıyorum 
ki Başkanlığın takdiri içindedir, bu kuruluş da Tür
kiye'nin planlamasını bu kadar hızla yapmaktadır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Değerli üyeler, 
Bir soruya derhal cevap alamama, o kuruluşun 

çalışmadığı hakkında bir karara varmaya veya böyle 
I bir kanaate sahip olmaya yeterli olamaz. Müsaade bu-
I yurursanız bu konuda bu kâdarcık bir açıklama ya

payım. Hepimizin bildiğimiz kadarıyla Devlet Plan
lama Teşkilatı kurulduğu günden bugüne kadar ya
rarlı, faydalı çalışmalar yapmaktadır. Cevabı böyle
ce arz ettikten sonra; Devlet Planlama Teşkilatı Büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 923 853 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Planlama hizmetleri 1 409 362 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 15 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 1983 Malî Yılı Devlet Planlama 
Teşkilatı Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayn Bakana ve Teşkilat mensuplarına teşekkür 
ederim. 

E) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sıra Cumhurbaşkanlığı Bütçesine 
gelmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin Genel Kurulumuzda 
görüşülmesi sırasında Genel Sekreterliği temsilen Sa
yın Akay Şakman gelmişlerdir; temsil belgelerini oku
tuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Cumhurbaşkanlığı 1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısı

nın Genel Kurulda görüşülmesinde, Cumhurbaşkanlı
ğı Genel Sekreterini temsil etmeye, Genel Sekreter 
Yardımcısı Tuğgeneral Akay Şakman yetkili kılın
mıştır. 

Arz ederim. 
Necdet ÜRUĞ 

Orgeneral 
Genel Sekreter 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu Bütçe üzerinde 
de söz isteyen sayın üye yoktur. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Müsaade ederseniz 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz almadınız daha önceden Sayın 
Tosyalı. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Soru Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru sorulabilir; fakat söz almadı

nız. Genel Kurulun daha evvel bütçelerin görüşül
mesiyle ilgili kabul ettiği programa hepimizin mutla
ka uymamız gerekiyor Sayın Tosyak 

LÜTFULLAH TOSYALI — Usul hakkında Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Vereceğim de sözümü tamamlaya
yım. 

Genel Kurulun kabul ettiği bu programa göre, 
her bütçe hakkında bir gün evvel birleşim sonuna 
kadar sayın üyeler söz alacaklarını yazdırmak zorun
dalar. Yazdırılmadığı takdirde söz vermem mümkün 
değildir; ama usul hakkında bir konuşma yapacak
sanız buyurun efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, bize 
dağıtılan metinlerde «Devlet Başkanl ğı» deyimi geç
mektedir. Dün bir önerge vermiş ve «Devlet Başkan
lığı» deyiminin «Cumhurbaşkanlığı» olarak değiştiril
mesini arz ve teklif etmiştik efendim. Bu hususun 
tutanaklara geçmesinde yarar vardır. 

Arz eder; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Dün tutanaklara geçti efendim. Bu

gün de' başlangıçtan itibaren «Devlet Başkanlığı» de
ğil hep «Cumhurbaşkanlığı» olarak ifade ettim ve siz
lere Bütçeyi de öyle takdim ettim. Binaenaleyh, te
menniniz tekrar edilmiş oldu Sayın Tosyalı; teşek
kür ederim. 

Sayın Şakman, bu Bütçe üzerinde bir açıklama 
yapmak ister misiniz? 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI TUĞGENERAL AKAY ŞAKMAN 

— Hayır efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler, Bütçenin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

348 330 000 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programlar.na dağıtıla
mayan transferler 3 250 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 1983 Malî Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir; ha
yırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Şakman. 

F) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanınız gelmişlerdir; 
Sayıştay Başkanlığı Bütçesini görüşmeye başlıyoruz. 

Değerli üyeler, Sayıştay Başkanlığı Bütçesi üze
rinde söz isteyen sayın üye yoktur. 

Sayın Başkan, Bütçeyle ilgili bir açıklama yapa 
cak mısınız?.. 

SAYIŞTAY BAŞKANI CAHİT EREN — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — O halde bu Bütçe ile ilgili Sayın Er 
oğlu'nun bir sorusu var... 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
O halde, Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 

HAMZA EROĞLU — Sayn Başkanım, saygı
değer arkadaşlarım; 

Sorum şu : Yeni Anayasa ile ve Anayasanın 164 
üncü maddesiyle ilgili. İ982 Anayasasının 164 üncü 
maddesi 1961 Anayasasının kesinhesapla ilgili mad
desinden pek farklı bulunmaktadır. Onun için, 164 
üncü maddeyi hatırlatmak için okuyacağım : 

«Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa 
bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yı
lın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra, Ba
kanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin 
olduğu kesinhesap kanunu tasarısın n verilmesinden 
başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunar.» 

Bunun dışında, bu maddenin ikinci fıkrasıyla ilgili 
olmak üzere, yürürlükle ilgili son bir fıkra vardır. Bu 
fıkra da, 164 üncü maddenin ikinci fıkrasının hükmü
nün 1984 yılı bütçesiyle birlikte başlayacağını ifade 
etmektedir. 

Şimdi sorum şu : Sistem değiştiğine göre ve kesin
hesap kanun tasarılarının Bütçe - Plan Komisyonun

da süratle görüşünü sağlamak üzere, Sayıştay bu uy
gunluk bildirimini bu zaman çerçevesi içerisinde ve
rebilecek mi? 

Yine bu soruyla ilgili olmak üzere sorumun ikin
ci kısmı şu : Sayıştay bu çalışma imkânlarına kavu
şabilmek için personel ve araç bakımından 1983 Ma
lî Yılı Bütçesi içerisinde yeterli ödenek, bu hizmetin 
aksamadan yürütülebilmesi için sağlanmış inidir? 

Sorum bu kadar; teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Başkan. 

SAYIŞTAY BAŞKANI CAHtT EREN — Sayın 
Başkan, saygılarımı sunarak sayın soru sahibi ve Sa-
y ştay Komisyonumuzun Başkanı Sayın Eroğlu Be
yefendiye sorularıyla ilgili olarak şu maruzatım ola
cak » 

Gerçekten 1961 Anayasasında kesinhesapla ilgili 
süre 12 ay Maliye Bakanlığı için, Maliye Bakanlığı
nın kesinhesap kanun tasarılarının verilmesi bakımın
dan, Maliye Bakanlığının 12 aylık süresini takip eden 
6 ay da Sayıştayım'Z için öngörülmüştü. Bu kere ke
sinhesap kanun tasarılarının akibetinin böyle sürün
cemede kalması demeyelim; ama Yasama Organımız
da süresinde ve bir evvelki yılın bütçe kanunu ile 
birlikte müzakere edilerek kanunlaşması yöntemi ge
tirilmiş ve bu aşamada İdareye yedi aylık süre, İda
renin kesinhesap kanun tasarısını Yasama Organımı
za tevdiinden itibaren de 2,5 ay, yani 75 gün Sayış-
tayınrz için öngörülmüştür. Aslında bu sürenin uy
gulamada bir hayli idareyi önplanda olmak üzere, 
Sayıştayımızı da zorlayacağı muhakkaktır; fakat yön
temin faziletine inanmaktayız. Bütçe uygulamasında, 
bir evvelki yıl bütçe müzakeresiyle birlikte, bir evvel
ki yılın bütçesinin uygulamasına ilişkin kesinhesap ka
nun tasarısının gelecek yıl bütçe tasarısı ile birlikte 
müzakeresinde bütçe denetimi açsından büyük fay
dalar olduğuna inanmaktayız. 

Yasama Organı adına denetimini yapan Sayıştayı-
nız, bu takvime intibak için gereğini yapacaktır. 
Mekanizasyon, halen geniş bir ölçüde gerçekleştiril
miştir, bilgisayar sistemi içerisinde. Biz, hesabî yön
den, İdare de kendisini hazırlamak ve kesinhesap ka
nun tasarısını süresinde verilmiş olma varsayımı içeri
sinde, Sayıştayımız da yine yargısal denetimin sonuç
ları, yani hesaplarda ibrayı" tazammun etmemek kay
dıyla ki, Anayasamız bu ayrıcalığı, istisnaî tarzı ön
görmüştür, hesabî yönden 1984 yılından itibaren Yasa
ma Organımıza kesinhesap kanun tasarılarıyla ilgili 
genel uygunluk bildirimlerini zamanında verme göre-
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vini yerine getirecektir. Şüphesiz; yine ileriye dönük, 
halen mekanizasyon çalışmamızı daha da takviyeye 
matuf olmak üzere, bu yıl Bütçesinde 34 milyonluk 
bir ilave yapılmıştır. Tensibinizle bu kanunlaştığı tak
dirde bizim bilgisayar sistemimiz kapasite gelişimini 
gerçekleştirecektir; fakat idarenin de Maliye Bakan
lığının da ülke çap.nda bütün saymanlıklar hesapla
rını zamanında tevhit etmesi ve Yasama Organımıza 
kesinhesap kanun tasarısını sunabilecek düzeye gel
mesi için İdarenin, özellikle büyük gayretler içinde 
bulunması gerekmektedir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli üyeler; Bütçenin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESt 

Bölüm Lira 

101 

111 

Genel yönetim ve dtstek hiz
metleri 383 359 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

inceleme yargı ve karar hiz
metleri 749 533 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 12 286 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 1983 Malî Y:h Sayıştay Başkan
lığı Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli üyeler; bir konuyu hatırlatmak istiyorum. 

Bugün bazı sayın üyeler, dün Birleşim bitinceye ka
dar, bugünkü, bugün görüşülen bütçeler üzerinde söz 
almak istediklerini belirtmedikleri için bazı sayın üye
lere söz veremedik. Binaenaleyh, pazartesi günü için, 
pazartesi günü Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Vakıf
lar Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji işleri Ge
nel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Danıştay 
Başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi Bütçesi görüşüle
cektir, bu bütçeler üzerinde söz almak isteyen sayın 
üyeler bugün Birleşim bitinceye kadar Divanda, Baş-
kanlğın solunda oturan Sayın Divan Üyesine adla
rını yazdırabilirler. Hatırlatırım ve arz ederim; bu
gün, şüphesiz Birleşim bitinceye kadar adlarını yaz
dırabilirler. 

Bugün görüşeceğimiz iki bütçe kaldı. Devlet ista
tistik Enstitüsü Bütçesiyle Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı Bütçesi vardır. («Ara verelim» ses
leri) 

Değerli üyeler hayır, devam edeceğiz; temsilciler 
yok. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 14.45 

• > • « 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanvekîK Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Alî Nejat ALPAT, A* Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 14 üncü Blirleşi'm'i-
rnıizin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Çoğunluğumuz varıdır, görüşmelere devam edıiyo-
raz. 

G) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — 1983 Malî Yılı Devlet İstatistik 
Enstitüsü Bütçelini görüşmeye (başlıyoruz. 

Sayın Devlet Bakamımız ve İstatistik Enstitüsü 
Başkanı buradalar. 

Bu bütçe üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım bir soru 

sorabilir imliyim?... 
•KAMER GENÇ — Soru sorma imkânıımız var mı 

Sayın Başkan?... 
BAŞKAN — Evet. Evvela Sayın Bakamdan ve 

Sayın Enstitü Başkanından Bütçe tiie ilgii bir açık
lama yapıp yapmayacaklarını sorayım, ondan sonra 
sorulanınızı tevcih ©dersliniz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Balkanım bir açıklaımıa yapmayacağız. Eğer soru olur
sa memnuniyetle cevaplandırabiliriz. 

BAŞKAN — Hayhay. Tefekkür ederim Sayın 
Bakan. 

O halde Sayın Şengün, ondan sonra Sayın Genç, 
Başka söz (isteyen sayın üye?... Sayın Aydar. 
ISöz ıtöspitimi daha önceden yapıyor, ondan sonra 

da 'başka üyelere söz 'veremiyoruz. 
Sayın Şengün 'buyurun efendini. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanımı, değerli 

arkadaşlarıım; 
Türlkiye gelişme yolunda 'olan 'tular ülke olduğuna 

göre, özelikle bu ülkemizdeki elkonomilk faaliyetleri 
ancak eğer saglarm göstergeler ve yeterii göstergeler 
varsa yakımdan izlemek ve bunun sonuçları üzerin
de fikir yürütebilmek imkânıma sahip olabiliyoruz. 

Sayın Cuımlhuribaşlkanımız bundan bir yıl önce 
İkindi İktisat Kongresinde yaptukları konuşmada özel
likle bu 'konu üzerinde durmuşlardı ve sanıyorum 
idaremize bir direktif olarak «İstatistik konuşumda 
çalışılmasını, göstergelerin daha sıhhatli, daha kap-
saımlh ve yeterli olması gerektiğini» vurgulamışlardı. 

I O günden bu yana geçen süre liçûnde büyük 'bir 
lihıtiımalle Devletlin istatistiklerini tutmakla sorumlu 
olan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığımız biırta-
ıkım çalışmalar yapmışlardır. Tabiî bu tamamen ıtah-
ımlne dayalı bir ifadedir. Ancak kendilerimden ve 
Sayın Devlet Bakanımızdan şiiımdi rica ediyorum': 

O günden bu yana geçen süre içinde Devlet is'ta-
tisüMeriniin düzentenmıesi, geliştirilmesi babımda, ko
nusunda, alanında yapılan ve el'an devam etmekte 
olan çalışmalar var imidir? Varsa bunlar hangi alan
ları (kapsamaktadır?... Lütfen bu sualimin cevabını ken
dilerinden istirham ©diyorum ve bu arada üzerinde 
en ço!k durulan tüketici ya da perakende fiyat ista
tistikleri konusunda da eğer 'bir çalışmaları varsa, bu
rada Mıeclislimizi bu konuda 'aydınlatırlarsa kendile
rime müteşekkir kalacağım. 

Çok '.teşekkür ©derim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAM'ER GENÇ — Sayın Başkanım; kamu 'hiz

metinin verimli ve isabetli 'yürütülebilmesi için bu 
hizmetin gerektirdiği ihtisas ve bilginin varolması 
gerektiği inancı içindeyim. 

Şimdi, İstatistik 'Enstitüsünde 1-ÖO'den fazla, is
tatistik alanında uzman personelin hiç sebepsiz yere 
düğer 'birtakım kamu kurumlarımla nakledildikleri; 
mesela Toprak İskân, Yol, Su, Elektrik gibi istatis
tik ihtisası ile ilgisi olmayan sahalara nakledildiği sök
ünde birtakım ıbilgiler bize intikal ettiL 

Acaba Sayın Bakan, istatistik konusunda böyle 
uzmanlaşmış personelin hangi amaçla bu ilgisi ol
mayan kurum ve kuruluşlara intikal ettiğini belirite-

' çeklerdir? Bu konuda kaç kişi naklledilmiştir?... Bu 
naikillerin evvela genel bir gerelkçelsini, sonra ayrı ayrı, 
telk Delk gerekçesini mümkünse yazılı olaralk işitiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Aydar, 'buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Devlet İstatistik Enstitüsü Devletimizin işlerliği 

içerisinde sayısal değerleri ortaya koyan ve ortaya 
çıkmış olan bu verilerle de Devlet idaresinin yürü-
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tülmesini sağlayan fevkalade önemli görevi bulunan 
bir Kuruluşumuzdur. Ancak, diğer kamu kuruluşla
rı Devlet İstatistik Enstitüsünün ortaya çıkardığı bazı 
verileri yanlış değerlendirdikleri zaman, ortaya çıkan 
hataları da yine bu Kuruma yüklemektedirler. Bu
nun en açık, en çarpıcı ve en yeni örneğini dün bu
rada Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi üzerinde 
yaptığım konuşmada değindiğim husus üzerine Sayın 
DPT Müsteşarının «Ne yapalım, biz bu verileri Dev
let İstatistik Enstitüsünden aldık» demesi gelir. 

Bu itibarla bu güzide kuruluşumuzun özellikle 
sosyo - ekonomik yönleriyle kalkınmada öncelikli 
iller bakımından daha gerçek verilere ulaşması hu
susunda titiz davranmasını; ancak bunu söylerken de 
vereceğim bazı rakamların Devlet İstatistik Enstitü
sü verilerine uygup olup olmadığının ifade edilme
sini isteyeceğim. 

örneğin : Bingöl İlinde 1981 yılı program yatı
rımlarının sektörel dağılımı ifade ediliyor ve arka
sından da Bingöl İlinin sahip bulunduğu hayvan var
lığı ifade olunuyor. Benim yaptığım tespite göre Köy 
İşleri Bakanlığı etüt envanter çalışmaları sırasında 
1963 - 1964 yılında ortaya çıkan Bingöl İlinin koyun 
varlığı 633 bin 650'dir. Devlet Planlama Teşkilatı 
Mart 1982'de yayınladığı bir raporda da, halen Bin
göl İlinin 1963'deki koyun sayısına sahip olduğunu 
ve dün Sayın Müsteşarın da özel olarak bana ifade 
ettiği gibi, bu rakamın Devlet İstatistik Enstitüsün
den alındığını vurgulamıştır. 

Bu itibarla 1962 verileriyle 1981 - 1982 ve hatta 
198 3'e geçerken bu yıllarda bu eski rakamlarla o ilin 
sosyo - ekonomik yapısını değerlendirmenin müm
kün olup olmadığını ve bu rakamların gerçekten Dev
let İstatistik Enstitüsüne ait olup olmadığının açık
lığa kavuşturulmasını istirham ediyorum? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Bakan cevap lütfedeceksenız buyurun efen

dim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Sayın Şengün'ün sormuş olduğu sorulara şimdi 
hemen cevap vereceğim. Millî Güvenlik Konseyinin 
almış olduğu bir karar uyarınca endeksler ve millî 
gelir hesapları üzerinde özel komisyonlar kurulmuş; 
yeni birtakım uygulamalara geçmek üzere gerekli 
tedbirleri almaktadır. Darboğazlar incelenmiştir. Bu 
arada tüketici harcamaları endeksleri, toptan eşya 
endekslerinin hesaplanmasındaki tatbik edilecek usul 

ve millî gelir hesaplarında tatbik edilecek usulle ilgili 
çalışmalar yapılmaktadır, sona ermek üzeredir. 

Bunun dışında 40 yerleşim bölgesinde Devlet İs
tatistik Enstitüsü kira anketi uygulaması yapmıştır. 

Nüfus araştırması anketini de yine Devlet İstatis
tik Enstitüsü geçtiğimiz yıl içinde yapmış, içinde bu
lunduğumuz yıl içinde yapmıştır. 

Sayın Genc'in sormuş olduğu soruya cevap vere
yim. 12 Eylül Yönetimiyle birlikte zaman zaman bazı 
düzenlemeler yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Bu çerçevede Devlet dairelerindeki personellerde de 
bazı kaydırmalar olmuştur. Hizmetin daha iyi yerine 
getirilebilmesi amacına yönelik olarak Türkiye'nin 
genelde ihtiyaç duyduğu bazı tedbirler manzumesi 
arasında buna da yer verilmiştir. Zannediyorum, Da
nışma Meclisinin değerli üyeleri bu izahatımı yeterli 
bulacaklardır. Çünkü, işi ayrıntısına inerek tek tek 
olay olarak anlatmak o da mümkün; ama zannedi
yorum ki, Danışma Meclisi henüz öyle bir talepte 
benden bulunmadı. Amaç, hizmetlerin Türkiye'de sü
kûn içinde, kanunların emri altında yürütülmesini sağ
lamaktır. Alınan bütün tedbirler bu amacı gerçekleş
tirmek üzere alınmıştır. 

Sayın Aydar'ın sormuş olduğu soruya hemen ce
vap vereyim. Tarım Teşkilatından alman bilgilere gö
re bu Devlet İstatistik Enstitüsünün hesabı öyle ol
muştur. Yoksa Enstitünün direkt kendi uygulaması 
sonunda alınmış bir bilgi değildir. Aynı zamanda 1980 
Tarım Sayımı sonuçlarını da göz önüne almıştır; ya
ni Tarım Teşkilatından alınan bilgilerin toplanmasın-
dane ibarettir. Zannediyorum bu konudaki cevabı da 
böylece arz etmiş oldum. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, ben sorum 

konusunda tatmin olmadım. Müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurun. 
Biliyorsunuz sorularımız üzerine sayın bakanlar 

cevap verdikten sonra, sayın üyeler eğer tatmin edil
memiş olurlarsa Sayın Bakandan rica ederiz bilahara 
yazılı olarak mütemmim bilgiyi o sayın üyeye verir
ler. Yoksa her soru üzerine bir sayın bakan cevap 
verdikten sonra mütemadiyen, şu kısım kaldı, bu kı
sım konuşulmadı, şeklinde tekrar sorular sorulursa, 
bu işin altından kalkmak mümkün olmaz. 

KAMER GENÇ — Yazılı olarak gerekçesiyle is
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Değerli üyeler; 
Devİet İstatistik Enstitüsü Bütçesinin bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 830 174 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 İstatistik verilerin derlenmesi 
ve değerlendirilmesi 519 526 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 15 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 

1983 Malî Yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Büt
çesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir; hayırlı 
ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu arada Sayın Enstitü Başkanına özel olarak 

teşekkür etmek istiyorum. Sayın üyelere gönderilen 
Anayasalar için Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 

Ayrıca kendilerinden bir ricada bulunduk, sayın 
üyelerimizin isteklerine uyarak, Cumhurbaşkanımızın 
bize gönderdikleri mesajı aynen ofset baskı ile hazır
layıp, gayet güzel bir çerçeve içinde (camlı falan de
ğil tabiî) sayın üyelere bastırıp dağıtmaya söz ver
diler. O bakımdan da teşekkür ediyoruz. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 
Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesi sırasında Sa

yın Akdemir TRT ile ilgili bir önerge vermişlerdi. 
Başkanlığın; yani şahsen benim bir ihmalim ve ha
tam yüzünden bu önergenin okunması unutuldu ve 
o sırada; önerge soru şeklindedir, bu soruya cevap 
alınması imkânı da tabiî verilemedi. Bu ihmalimi şöy
lece tashih etmek istiyorum müsaade buyurursanız. 

Okutacağım, tutanağa geçecek, sonra Sayın Dev
let Bakanımıza- takdim edeceğim. Bilahara Sayın Dev
let Bakanımız bunun cevabını lütfederler. Tensip 
ederseniz bu görevi yerine getirmek istiyorum; Sayın 
Akdemir'in bu sorusunu okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın TRT Genel Müdürünün aşağıda kısaca arz 

ve izah edeceğim nedenlerle kapatılan hudut illerin
deki radyo istasyonlarının, durumu hakkındaki soru
larıma cevap vermesi hususuna aracılığınızı derin say
gılarımla arz ederim. 

Mehmet AKDEMİR 
Sayın Başkanım; 
Malumlarınız olduğu üzere kitle haberleşme araç

larının en önemlilerinden birisi radyodur. Geniş halk 
kitlelerinin eğitim ve eğlencesinin de yegâne aracıdır. 
Bu düşünceden hareket etmek gerekirse radyonun 
ülkenin her yerinden rahatça dinlenmesi ülke yararı 
bakımından da şart olsa gerekir. 

Oysa, bizim TRT'nin yayınlarının yetersizliği hak
kında bir tek örnek bile yukarıdaki arz ettiğim duru
mun var olmadığını göstermeye yetecektir. Bu örnek 
iki kilovat çıkış güçlü Gaziantep radyosunun kapa
tılmasıyla anten görevini yapan ve merkezî bağlan
tılarla Türkiye'nin sesini bölgeye ileten radyo kapa
nınca, radyomuzun dinlenirliği de ortadan kalkmış 
oldu. 

Yurdumuzun jeopolitik durumu malumlarıdır. 
Kendi radyomuzun yeterince dinlenilmemesi hudut 

-bölgeleri halkını komşu ülke radyolarını dinlemeye 
itmektedir. Bunun sakıncalarını ise ifade etmeye ge
rek bulunmamaktadır. 

Sayın TRT Genel Müdürümüze müteaddit dilek
lerimizde, TRT binasının Gaziantep halkı tarafından 
yapılmasını, malzeme alımına da yardım katkıları
nın olacağı önerimiz de dikkate alınmadı. 

Şimdi, müsaadenizle TRT Genel Müdüründen so
ruyorum : 

1. Gaziantep ve benzeri hudut illerinden kuru
ma çok küçük masrafları olan ve fakat bölge halkı
nın ihtiyacını gören küçük radyo istasyonlarını niçin 
kapattınız? 

2. Dinlenilmesinin mümkün olmaması karşısın
da bölge halkının katkısıyla yaptırılması istenen ih
tiyaca cevap verilebilecek kapasitede radyo istasyonu 
fikrine niçin katılmadınız? 

3. Gaziantep ve benzeri şehirler Türkiye'nin se
sini net olarak ne zaman işitebilecek ve bu hususlar
da yapılan çalışmalar var mıdır, hangi safhadadır? 

Bilgi verilmesini derin saygılarımla arz ederim, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. j 
Bu soruyu, bilahara yazılı cevap lütfetmek üzere I 

Sayın Devlet Bakanımıza takdim ediyorum. I 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, bu konuda 

ben de fırsat kaçırmışım. Kars Radyosu için de bir I 
cevap verebilirler mi? 

BAŞKAN — Evet Sayın Hazer; mademki tama
men gündem dışı, konumuz dışı bir soruyu okuttuk, 
Sayın Devlet Bakanımızdan aynı konuda Kars Rad
yosu için de ileride bir inceleme yapıp cevap lütfet
mek mümkün müdür diye soruyorlar. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkan, ikisini de derhal inceletir, sayın üyelere ya
zılı olarak cevabını takdim ederim. Teknik bir konu 
olduğu için hemen cevap verecek durumda değilim. 

BAŞKAN — Gayet tabiî. Zaten bu şekilde istir
ham etmiyoruz, bilahara cevap lütfedilmesini rica I 
ediyoruz. I 

Teşekkür ederim efendim. I 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 

Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (11500) (S. Sayısı : 186) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 1983 Malî Yılı Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesini gö
rüşmeye başlıyoruz. 

Bu Bütçenin de tümü üzerinde söz alan sayın 
üyemiz yoktur. 

Sayın Bakan, bu Bütçe ile ilgili tümü üzerinde söz 
isteyen sayın üye yoktur. Bir açıklama yapılması ih
tiyacı duyuluyor mu?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkan, bir soru olursa cevap arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Hayhay. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 

Gökçe, Sayın Aksoy. 
Başka efendim?.. Başka yok. 
Buyurunuz Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; Toprak 

ve Tarım Reformunun ülkemizde gerçekleştirilmesi 
tapu ve kadastro çalışmalarına bağlıdır. Bir ülkede 
toprak reformu yapılmak isteniyorsa, evvelemirde 
oradaki toprak envanteri ve toprağa muhtaç olan 
kişilerin tespiti lazımdır. 

Bu husus geçen yıl yine bu çatı altında dile ge
tirildi ve o zaman hepimizi hayretlere bırakacak ra
kamlar ve sürelerden söz edildi. «En iyimser bir gö
rüşle kadastronun yapılması, tapulamanın yapılması I 
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milyarlar sarfı suretiyle 20 yıl» dendi. O günden bu
güne ne yapıldı? Ben müşahede ediyorum kü, hiçbir 
şey yapılmamıştır. Türkiye'nin tapulaması ve kadast
ro çalışmaları için ne yapılmak isteniyor ve bu Ka
nun sonunda yapılan işler nelerdir? Bunun yazık ya 
da sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Buyurunuz Sayın Aksoy. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım; Top

rak ve Tarım Reformunun, Anayasamıza göre hal
kın ihtiyaçları da nazarı itibara alınarak en tarafsız 
bir şekilde çıkarılacağı merci, öyle zannediyorum ki, 
bizim Meclisimizdir. Acaba, Hükümet tarafından 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun* Tasarısı geri alın
dığına göre, ne zaman sevk edilecektir? Biz mi çıka
racağız; onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Kurucu Meclisin kabul etmiş olduğu ve Türk 
milletinin % 90'ının üstünde «vet» oyu ile yürür
lüğe girmiş bulunan yeni Anayasamızdaki 44, 45 ve 
46 ncı maddeler göz önünde tutularak hazırlanacak 
olan Tarım Reformuyla ilgili Tasarı kısa bir süre 
içinde Kurucu Meclise takdim edilecektir. Kurucu 
Meclisin değerli katkılarıyla Anayasamızın esprisine 
tam uygun olan ve Türkiye'nin gerçeklerine en iyi 
şekilde cevap verecek olan Tarım Reformu Tasarısı 
yasalaşacak ve Türk milletine gerekli ve yararlı hiz
metler böylece yerine getirilebilecektir. 

Tabiî kadastro burada bir darboğazdır; ama ka
dastro ile ilgili çalışmalar da plan dahilinde yürütül
mektedir. Türkiye'nin bugüne kadar % 50'siriin ka
dastrosu işlemi bitirilebilmiştir. Toprak reformu uy
gulamasında elimizdeki veriler göz önünde tutula
rak, tabiî ki, kadastrosu yapılmış olmak şarttır; önce 
kadastroyu tamamlayıp ondan sonra da planları uy
gulamak mümkün olacaktır. 

Kısaca tekrar arz edeyim : Anayasamızın emri 
doğrultusundaki tasarı en kısa zamanda huzurları
nızda olacaktır. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; tasarının maddelerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığına 1983 Malî yılında yapacağı hizmetler için bağ
lı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (468 780 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum efendim. 

TOPRAK VE TARIM REFORMU 
MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 180 068 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Toprak ve tarım reformu 
uygulamaları 221 182 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 67 530 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 1 inci maddeyi (A) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul,edenler... Etme
yenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (468 780 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

TOPRAK VE TARIM REFORMU 
MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 000 000 

Bölüm Lira 

3 Özel gelirler ve hazine yar
dımı 462 780 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığınca 1983 Malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1983 Malî Yılında da 
devam olunur. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Harcamalara ait formül bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — TC Ziraat Bankası nezdinde açıl

mış «Toprak ve Tarım Reformu Fonu»'na Genel 
Bütçeden ödenmesi gereken meblağ 1983 malî yılı 
için Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe
sine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Anayasa Mahkemesinin 1757 sa

yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununu biçim yö
nünden iptal etmesi ve bu hükmün 10 Mayıs 1978 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olması sebebiyle 
1757 sayılı Kanunun ödemelere, borçlara, Toprak ve 
Tarım Reformu Fonuna ve malî konulara ilişkin 40, 
41, 182, 187, 190, 194, 196, 198, 201, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 219, 220 ve 223 üncü maddeleri ile 
202 nci maddesinin [(a), (c) ve (i) bentleri ile son fık
rasının sadece ilk cümlesi] yeni bir kanun çıkıncaya 
kadar yürürlükte olup, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı bu hükümleri uygulamakla görevlidir. 

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

476 — 
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7 nci maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka- | 

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. ı 
8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. 
Basılı oy pusulası olmayan sayın üyeler mühürlü 

beyaz kâğıtları, adlarını soyadlarını yazmak ve oy
larının mahiyetini de belirtmek suretiyle imzalayarak 
oy kutusuna atabileceklerdir. 

(Oylar toplandı) I 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. Oy verme işlemi sona ermiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

* 

13.11.1982 O : 3 

BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyorum : 

Oylamaya 95 sayın üye katılmış ve 95 kabul oyu 
ile 1983 Malî Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiş
tir. (Alkışlar) 

Sayın Devlet Bakanına, Sayın Müsteşara ve Müs
teşarlık mensuplarına teşekkür ederim. 

Bugünkü çalışmalardan dolayı Bütçe - Plan Ko
misyonumuzun Başkan ve üyelerine ayrıca teşekkür
lerimi sunarım. 

Değerli üyeler; 

Gündemimizde görüşülecek başka bir konumuz 
yoktur. Bu sebeple 15 Kasım 1982 Pazartesi günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.00 

• • ^ » ^ • • 
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Toprak ve Taran Reformu Müsteşarlığı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (S. Sayısı: 186) na 
Yerilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Hamili Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy, 
Ertuğrul Alatü 
Tevfilk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 

Aydemir Aşkm 
E. Yıldırım Avcı 
Mehmet Aydar 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Reçeli Baıtunalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
AbdüibaM Cebeci 

c 
A. Güngör Çakmakçı 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çtokimserter 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
95 
95 

63 
2 

(Kabul Edenler) 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Oaçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirci 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğiu 

O 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abbas Gökçe 
S. Feridun Güray 
î. Doğan Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamitoğulları 

Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet Ibrahimoğlu 

K 
Mehmet Kanat 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi IKuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

N 
Necmettin Narüoğlu 

O 
Turgut Ora! 
Adfran Ond 

Ö 
Tülay öney 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Fahri Öztürk 

P 
Mehmet Pamak 

Evliya Parlak 
S 

Muzaffer Sağıpaan 
M. Talât Saraıçoğiu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 

3 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Serafettüın.Yarkıın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 
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(Oya Katılmayanlar) 

A 
Şener Akyol (Rapor) 
Orhan Aldıkaçtı 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar (Rapor) 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğhı 
imren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Muhsin Zekâli Bayer 

0 
Ender Ciner ! 
Orhan Civelek 

D 

Fikri Devrimsel 
Ahmet Sen/var Doğu 

M 
A. Nedilm Eray 

1 Abciütkadir Erener 
Siyami Ersek (Rap.) 

1 - F 

Ayhan Fırat (İzinli) 
O 

[ Necdet Gdboloğlu 
Abdurrahman Ali Girmen 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
özer Gürbüz 
Hail Erdoğan Gürel 
Vaiup Güvenç 

1 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
A. Asım İğneciler (Rapor) 
Salih inal (İzinli) 
Fenni Islimyeli 

1 K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Kanahasaraogkı 
M. Vef ık Kkapçıgil 
(Bşkv.) 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velüd Koran 

r Nihat Kubilay 
M 

Avni Muftüoğlu 
O 

R. Adü Onmuj 
0 

FfeftsBR Saaür Ogunç 
! Ertugnri Zekat ökte 

Nazmi Önder {t A.) 
Teoman Özalp (iz.) 
Neomd özgür 
Zeka öakaya 
M. Yılmaz öarmn 
Nermin öztuç 
Kâzım öztiirk 

1 * Atalay Peköz 
S 

Hilmi Sabuncu 
HayruUah Seçkin 
Dündar Soyer (izinli) 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin (izinli) 
ibrahim Şenocak 

T 
M. Ali öztiirk Teketf 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
M. Fevzi Uyguner 

V 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 

Abdurrahman Yılmaz (Rs 
as 

Halk Zarfoun 

...... 
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1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞ
LARI. 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
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185) (Dağıtma tarihi: 10.11.1982) 


