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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 1983 Malî Yılı Kanun Tasarısı görüşülürken, 

Anayasa hakkında referandum yapılmamış, bu ne
denle Bütçe - Plan Komisyonunun gerekli düzelt
meleri yapma imkânını bulamamış olması nedeniy
le 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında, Ana
yasaya aykırı hükümlerin metinden çıkarılması hu
susunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine dair 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlığının tezkeresi ile; 

2. — Hastalığı nedeniyle Turgut Oral'ın, 17 Kasım 
1982 tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sa
yılmasına dair Başkanlık tezkeresi; 

3. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu görüşmeleri 
tamamlandıktan sonra Genel Kurul çalışmalarına 
8 Aralık 1982 tarihine kadar ara verilmesine dair 
Aydemir Aşkın ve arkadaşlarının önergeleri; 

Kabul edildi. 
4. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üze

rindeki görüşmelere devam olunarak; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1983 

Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının bölüm ve mad
deleri onaylandı, tümü açık,oya sunuldu, oyların ay
rımı sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

27 Kasım 1982 Cumartesi günü saat 09.00'da top
lanılması kabul edilerek, Birleşime saat 17.25'te son 
verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanveküli 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KAĞİTLAR 

Raporlar 
1. Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-

DAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 4792 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu. (2/57) 
(S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

2. Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 Tarih ve 
2320 sayılı Kanunla Değişik 1475 sayılı fş Kanunu

nun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal tşler Komisyonu Raporu. (2/28) (S. Sayısı : 
240) (Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

3. 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesi
nin 854 sayılı Deniz tş Kanununun 20 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
tşler Komisyonu Raporu. (1/565) (S. Sayısı : 241) 
(Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

» > • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 09.00 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyouu Raporu. (185) (1) 

A) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

Gelir Bütçesi : 
BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun tasarı ve 

teklifleri» bölümünde 1983 Malî Yılı Maliye Bakan
lığı Bütçesiyle müzakerelere başlıyoruz. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan sa
yın üyelerin adlarını okuyorum : 

Sayın Selçuk Kantarcıoğlu, Sayın Yavuz Altop, 
Sayın Zeki Özkaya, Sayın Halit Zarbun, Sayın Tü-
lay öney, Sayın Cahit Tutum, Sayın Akif Erginay, 
Sayın Halil Gelendost. 

Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler, Değerli Başbakanım ve Bakanlar Ku
rulu Üyeleri; 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, tasarıda 
Anayasa'ya aykırı hükümler bulunduğunu bunların 
düzeltilmesi gerektiğini belirtmiş, diğer aksak yön
lerinin de bazılarına temas etmiştim. 

Bu günkü konuşmama da, Sayın Maliye Bakanı
mızın genel konuşmasındaki «Bir katsayı 60 milyar 
liraya maloluyor» hesabına açıklık getirmekle baş
lıyorum. Önceden hemen şunu arzedeyim ki, eğer bir 
katsayı 60 milyar karşılığı olsa idi, 35 katsayı 35 X 
60 = 2,1 trilyon lira, yani bütçenin tümünün per
sonel gideri olarak ayrılması gerekecekti. Maliyenin 
kayıtlarına yani bizlere sunduğu dokümanlara göre 
1983 yılı için ayrılan 694 milyar liralık personel gi
derlerinin 100 harcama kalemine girenlerin dökümü
nün yaklaşık olarak, şöyle olması gerekmektedir; alt 
taraftan başlıyorum : 

Harcamanın Çeşidi 

a) Aylık (1 213 000 personel için, söz
leşme ücreti dahil) 
İşçi ücreti (KtT hariç, 
250 000 X 12 X 15 000 = 
Sosyal yardım = Yakacalk yardımı 
( 1 213 000 X 5 000 = ) 
Ek çalışma ücreti 
Tazminat ve Ödüller (1981 - 1982 
oranına göre) 
Tedavi ve cenaze giderleri (tedavi 
1 213 000 X 8 000.:=) 

b) 

c) 

d) 
e) 

f) 

TOPLAM : 

Tutarı 
Milyar TL. 

467,9 

45,0 

75,0 
8,0 

88,4 

9,7 

694,0 

1. — 185 S. Sayılı Basmayazı 12.11.1982 tarihli 
12 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Aylıkların tutarı olan 467,9 milyar, 35 katsayıya 
bölünürse her katsayı için 13,4 milyar TL. gerektiği 
anlaşılacaktır. 1 213 000 kamu personeline isabet 
eden 13,4 milyar katsayı tutarı, 7 341 özel idare, 
62 580 Belediye, 267 724 KİT personeli olmak üze
re toplam 337 645 personele yansıtılırsa, 3,8 milyar
lık bir artışla katsayı karşılığı 13,4 + 3,8 •= 17,2 
milyar TL. na ulaşacaktır. Emekli, dul, yetim, va
tanî hizmet ve bütün emeklilerin sayılanda hesaba 
katılırsa 573 062 personel için yaklaşık 7,0 milyar 
hesabı ile 17,2 + 7 — 24,2 milyar olduğu anlaşıla
caktır; 

Sayın Maliye Bakanımıza konuşmalarında me
mur aylıklarında '% 20 - 22 civarında artış sağlandı
ğını ifade buyurmuşlardır. Bu rakamımda, geçen yıl
da bahsettiğim gibi, hesaplanmasında hata yapılmış
tır. Vereceğim örnek durumu aydınlığa kavuştura
caktır. 

I - Halen 30 katsayı üzerinden, gelir vergisi '% 
39, malî denge vergisi c/c 2 olduğuna göre ; 
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a) Bir çocuklu, evli, 15 inci' derecenin birinci 
kademesinden aylık alan, 700 TL. eş ve çocuk zam
mı, 2 000 TL. tazminat, 3 500 TL. yakacak yardımı 
ve Ek geçici 5 inci maddeye göre 1 650 TL. asgarî 
ücret tazminatı olan memur brüt 21 302 TL. net 
14 670 TL. 

b) Aynı durumda 1 inci derece 4 üncü kade
mede 600 ek gösterge, 12 000 TL. net % 20 özel hiz
met tazminatı, 19 200 TL. zam ve tazminat, 3 500 
TL. yakacak yardımı, 700 TL. eş ve aile yardımı 
»alan müsteşar brüt 106 2Ö0 TL. net 61 346 TL. ay
lık almaktadır. 

II. — Katsayı 34, gelir vergisi % 35 ve malî 
denge vergisi % 1, 840 TL. eş ve çocuk zammı, yan 

Bu cetvel incelendiğinde Maliye Bakanlığınca ha
zırlanan 2595 sayılı kanunun geçici 5 inci maddesine 
göre 31.12.1982 tarihine kadar ödenmesini hesapladığı 
düzenleme iyi işlememiştir. 15 inci derecenin 3 üncü 
kademesinde 15.193 TL. alan memur bir yıl sonra 
derece terfii veya kademe ilerlemesi yaptığında 14-853 
TL. yani 340 TL. daha az aylık almıştır. Devlet memu
runu bu tip uygulamalara sokmaya hiç kimsenin hak
kı yoktur ve bu kanunen suçtur ve hizmet kusuruna gi
rer. Bu konuya biraz daha açıklık getirmek istiyorum. 
Elimde bulunan bu üç dokümanın ikisi Maliye Ba
kanlığına aittir. 

1. Eylül 1981 tarihli bu dosya Devlet Memurları 
Kanununun 43 üncü maddesindeki gösterge tablosu
nun 380 yerine 400'den başlaması, 1400 yerine 1600'de 
bitmesini, ek göstergelerin Genel îdare, Eğitim - öğ
retim ve Din Hizmetleri Sınıflarında 1 - 4 derecelere, 
diğer sınıflarda 1 - 9 dereceler arasında yaygın hale 
getirilmesine aittir. Karşılığının bulunduğunu, Bakan
lar Kurulunda ve Millî Güvenlik Konseyinde benim
de bulunduğum bir toplantıda açıklayan Başbakan 
yardımcısı ve Maliye Bakanı her nedense yaptıkları 
düzenlemeye yanaşmamışlardır. 

2. Bu dosya Devlet Personel Dairesince hazırla
nan brüt olarak tavanı 80.000, tabanı 21.500 Tl. olan 

ödeme katsayısı 9, yakacak yardımı 5000 TL. olduğu 
takdirde : 

a) 15 inci derecenin 1 inci kademesindeki brüt 
23.288 TL., net 16.770 TL. 

b) Aynı durumda müsteşar 120.472 TL. Brüt, 
72.744 TL. net aylık alacaktır. 

III. — Katsayı 35 olduğu takdirde : 
a) 15 inci derecenin 1 inci kademesindeki me

mur 'brüt 23.784 TL., net 17.293 TL. 
b) Müsteşar, brüt 124.040 TL., net. 75.594 TL. 

alacaktır. 
Sonuç olarak, katsayı 30, 34 ve 3 5'e göre alt dere

celerde net aylıkların durumu şöyledir : 
Katsayı 

ve karşılığı Maliye Bakanlığınca kabul edilen, yakacak 
yardımı, ek gösterge ve yan ödemeleri aylığa ekleyen 
ve hepsini emekliliğe yansıtan dosyadır. 

3. Bu dosyada Kamu Personeli Ücret Sisteminde 
Yeniden Düzenleme Çalışmaları ile Görevli Çalışma 
Grubu Raporudur. 22 Nisan 1982 tarihinde son bulan 
bu teklifte tavan net olarak 59.347, taban net olarak 
31.159 TL. olan çalışmadır. Bunlara gereken değer 
verilmeden her Bakanın istediği gibi kendi anlayışına 
göre kamu personelinin ücretini ayarlaması veya şe
kil vermesi, doğurduğu vahim sonuçlar hepimizce bi
linmektedir. Son özel hizmet tazminatı 1-4 de
receli Ikadrolaırda iımıtiyaz sağlayan, ücret anar
şisi sağlayan bir sistemin gelişmesine sebep olmuşur. 
Ücret sistemini ayarlamak için yeni, yeni Mayıs ay
larını veya yabancı uzmanların bu konuda mevcut ol
mayan fikirlerine başvurmayı, personel düzenlemesi 
çok zordur, mayın tarlasına benzer gibi teşbihlerle 
çıkmaza sokmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bunları 
zor olarak ifade etmek bile konuyu bilmemek de
mektir. 1982 yılında getirilen özel 'hizmet tazminatı 
ile net 59.347 TL. olan tavanı 61.346 TL.'na çıkarırken 
31.159 olması gereken tabanı 14.670 TL.'na indir
miştir. 

Katsayı 15/1 15/2 

30 14 670 14 731 
34 16 463 16 715 
35 16 911 17 211 

15/3 14/1 14/2 

15 193 14 853 14 913 
17 028 17 226 17 471 
17 511 17 811 18 111 

14/3 13/1 13/2 

15 284 15 600 16 312 
18 006 18 560 19 432 
18 712 19 313 20 212 
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Şimdi Maliye Bakanlığının % 20-22 olarak be
lirttiği 34 katsayıya göre hesaplanan artış oranlarının 
gerçek değerlerini gözden geçirelim : 

15/1 derecedeki artış 
15/2 derecedeki artış 
15/3 derecedeki artış 
14/1 derecedeki artış 
14/2 derecedeki artış 
14/3 derecedeki artış 
13/1 derecedeki artış 

oranı 
oranı 
oranı 
oranı 
oranı 
oranı 
oranı 

net 
net 
net 
net 
net 
net 
net 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

12, 
14, 
12, 
16, 
17, 
11, 
19, 

Aylık Aylık 
Kanunlar En düşük En yüksek 

3656 
4598 
4805 
4988 
7244 
657 

9 Sayılı K.H.K. 
1897 
14 Sayılı K.H.K. 
Asgarî Ücretle 
2595 ve As. Ücretle 

40 
50 
60 

150 
300 
70 

125 
160 
300 
400 
380 

600 
600 
700 

1000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1203 
1200 
1400 

Bu genel kaidenin dışına çıkılıp ele geçen (net) 
miktar üzerinden dahi yelpaze hesaplansa yine Maliye 
Bakanımızın verdiği orana kavuşamayacaktır: 

1982 yılında 61 3 4 6 / 1 4 670 = 4,2 iken 
1983 yılında 72 744 / 16 770 = 4,3 olacaktır. 

Bünyesi ve bazı benzerlikleri memleketimize uyan 
yabancı memleketlerdeki en düşük ve en yüksek me
mur aylıkları geçtiğimiz yıl aynen şöyledir: 

Memleketi 

İngiltere 
Portekiz 
Yunanistan 
İtalya 
Türkiye 

En yüksek 
memur aylığı 

(Net) 

186 358 
128 010 
112 273 
105 080 
61 346 

En düşük 
memur aylığı 

(Net) 

40'300 
18 530 

>28 444 
21 333 
14 670 

Bu durum gösteriyor ki en düşük ücretle memur j 
çalıştıran memleketimizdir. 1983 yılında da 'bu mik
tar 35 katsayıya göre 75 594 TL. ile 17 293 TL. ara
sında olsa bile yine bu memleketlere göre düşük ka
lacaktır. 

13/2 derecedeki artış oranı net % 19 bunların or
talaması ise % 15'dir. 

Sayın Maliye Bakanımızın verdiği ücret yelpazesi 
hakkındaki bilgilerde de bazı hatalar bulunmaktadır. 
Her şeyden evvel göstergelere dayanan ve müktesep 
olan ücret açıklığının (6)'dan az olmaması gerekmek
tedir. İlave gelirlerin yelpaze ile ilişkisini kurmak 
mümkün değildir. Bu durumda 1975 yılından beri de
vam eden ücret yelpazesindeki daralma Devlet Me
murlarının açlıktan nefesini kesmiştir: 

İki aylık arasındaki oran Yılı 

600/ 40 = 
600/ 50 = 
700/ 60 = 

1000/150 = 
2000/300 = 
1000/ 70 = 
1000/125 = 
1003/160 = 
1200/300 = 
1200/400 = 

000/13 050 = 

15 
12 
11,6 
6,6 
6,6 

14,28 
8 
6,25 
4 
3 
3,22 

1939 
1944 
1945 
1946 
1959 
1965 
1974 
1975 
1978 
1981 
1982 

Sayın Başkan, ^Sayın Üyeler, 
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin Ka

mu Personeli Problemleri Yöneylem Araştırması, Ko
misyon Raporunun 48 inci sayfasında «Maliye Ba
kanlığının finansman kaynaklarının bulunması, tah
sisi ve programlanması dışında uygulamalara müda
haleci tutumuna son verilmelidir.» şeklindeki kesin 
talimatına ve ayrıca önemli olarak tespit ettiği kanunî 
yollara Maliye Bakanlığınca uyulmadığı için gün geç
tikçe sayısız problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu hu
susta iki örnek durumu açıklar kanaatindeyim: 

Elimdeki -Resmî Gazete bir kaç gün önceye (23 
Kasım 1982 tarihine) aittir. Daha öncede bir kaç 
kurum içinde aynı şekilde yayımlanmıştı. Bir yıldan 
beri 1 - 4 dereceli kadrolarla ilgili yeni bir uygulama 
başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 
Geçici 9 uncu maddesine göre 3659 ve 2847 sayılı 
kanunlara tabi kurumlarda «1, 2, 3, ve 4 üncü de
recelerden alınabilecek kadrolar için ek gösterge ve
rilecek görevler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu 
derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev 
nitelikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle her yıl 
Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.» hükmüne 
göre bu hususun nasıl tespit olunacağı ayni kanunun 
43 üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendinde şöy-
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le düzenlenmiştir: «Hangi memuriyetlerin bu göster
geler üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir.» Devlet Personel Dairesi Ku
rulması Hakkında Kanunun 1960 yılında çıkarılma
sını sağlayan sayın Maliye Bakanımızın bu müdahale
ye artık 'bir son vermesi gerektiğini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına görev yapan Danışma Meclisinin 
zabıtlarına geçirerek kamuoyuna duyurmak isti
yorum. Ayrıca; 

Görüşmekte olduğumuz 1983 Malî Yılı Bütçe Ka
nun Tasarısının 3.9 uncu maddesinin B fıkrasının 4 ün
cü 'bendinde Başbakanlık Merkez birimlerinin ve Ma
liye Bakanlığının fazla çalışma ücretleri diğer Dev
let memurlarından fazla olarak iki katına yani 40 lira 
yerine 80 lira, 150 lira yerine 300 liraya çıkarılmış 
ve ayda 50 saate kadar getirilen sınırla ilgili personele 
ayda 4*000 - 15 000 lira diğer memurlardan farklı yan 
gelir sağlanmıştır. Bu imtiyazlı duruma yüce meclisin 
son vermesi gerekmektedir. Geçen yıl sadece Maliye 
Bakanlığı vergi tahsilini ileri sürerek bu kanunsuz yo
la 'başvurmuş, verdiğim önerge gecenin geç saatlerine 
kadar birleşim devam ettirilerek, işleme konulmaması 
sağlanmış, bu yıl da ayni düzene Başbakanlık dahil 
edilmiştr. 

Genel konuşmamda açıkladığım gibi, yılda 8-10 
milyar liraya varan fazla çalışma sistemini yeni Ana
yasamızın ilgili hükümleri gereğince içinden çıkılmaz 
durumdan kurtarmamız en önemli görevlerimiz ara
sındadır. Bu bentteki «657 sayılı kanunun değişik 
178 inci maddesi hükümlerine bağlı kalmaksızın» hük
mü Anayasa aykırıdır. Anayasa hükümleri, yasama 
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 
diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kural
larıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Anayasa
nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü hakkındaki 11 inci mad
desine saygılı olmamız gerekmektedir. Anayasanın de
ğişmeyen bu hükmüne karşı, eski 117, yeni 128 inci 
maddelerine rağmen Bütçe Kanunlarıyla her yıl ge
çerliği olan yeni bir düzenleme getirilmesi, bunun 
bir bütçe yılı gibi geçici bir süre için bile olsa bir (baş
ka kanun ile değiştirilmesi veya yürürlüğün durdurul
ması işleminin Bütçe Kanunu ile sağlanması yeni 
Anayasamızın 87, 88 ve 161 inci maddelerine aykırı
dır. Bu konuda Anayasa mahkemesinin de kararı var
dır. 

Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesin
de «1, 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bu
lunanlara fazla çalışma ücreti ödenemez» kesin hük

müne karşı olan bu düzenlemenin kanun metninden 
çıkarılmasını ve böylelikle, bu personelin de diğer per
sonel gibi' ayni statüden faydalandırılarak imtiyazlı 
bir zümre yaratılmamasının, Anayasamızın 55 inci 
maddesindeki ücrette adalet sağlanması hükmüne de 
saygı gösterilerek, mevcut hükmün gerçekleştirilmesini 
temenni ederken, yüce meclisi saygı ile selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Altop?.. Yoklar. 

Sayın Özkaya, buyurun, 
ZEKÎ ÖZKAYA — Yüce Meclisin Sayın Baş

kanı ve değerli üyeleri arkadaşlarım, Sayın Başba
kanım ve değerli Bakan arkadaşlarımız; 1983 Yılı 
Bütçesinin memleketimize huzur ve mutluluk getir
mesini diler, Yüce Heyetinizi candan selamlarım. 

Bir milletin kalkınma hareketinde en etkin ve 
en değerli malzeme şüphesiz ki, insan faktörüdür. 
Yöneticilerin yaratıcı nitelikleri yanında, kararlı ol
maları ve millete rahatlık getirme özellikleri son de
rece önemlidir. Bu nitelikler, hiç bir zaman sorum
luluğun ve görevin sınırları dışında mütalaa edile^ 
mez. 

Bizim en büyük arayışımız, yöneticilerimizin so
rumluluk duyguları ve halkı rahatlatma çabaları 
zihniyetlerinde odaklanır. Bunun üzerinde ısrarla du
ruyor ve sözüme. devam ederek ekonomik hayatın 
en büyük olayı üretimdir diyorum. Sanayide olsun, 
tarımda olsun, üretimin dışında bir kalkınma modeli 
düşünmek mümkün değildir. Bütçe, bu kaynakların 
içinde hayat bulur. Ülkenin başında bulunan yöne
ticiler, üretim faaliyetini öne aldıkları ve halkın so
runlarını bekletmeden çözme gücünü gösterdikleri 
ölçüde başarılıdırlar. Başarının tek kıstası budur. 

Üretimin esas temeli, malların pazarlara akışını 
sağlamaktır. Bu bir kariyer, bir teşkilat ve bir büt
çe meselesidir. Üretimi artırıcı teknik bilgi, vasıta 
ve belki de elemana sahip bulunmaktayız; ancak 
bu alanda en büyük özlem, bunları bir sisteme bağ
lamaktır. 

Şunu ısrarla söylüyor ve bir daha tekrar ediyo
rum ki, ciddî bir üretim politikasına yönelmedikçe, 
halkı rahatlatmak zor olacaktır. Vergici politika her 
zaman ve her yerde menteşeleri sarsmıştır. 

Bütçe, ölü yatırımlardan titizlikle kaçınmalıdır. 
1982 yılının ilk 6 ayında kişi başına düşen ihracat 
geliri 60 dolarda kalmıştır. Geçen yıl sonu itibariyle 
kişi başına düşen miktar 100 dolarda idi. Oysaki 
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Bulgaristan'da bu rakam kişi başına 999 dolar, Yu
nanistan'da 420 dolar, Yugoslavya'da 406 dolardır. 
Bilindiği üzere, ihracatın üretimle sımsıkı bir ilişki
si vardır. İhracatçı ülke demek, üretimi sürekli ar
tan ülke demektir. Hiç kimse, stoklarını eritmek su
retiyle ihracata sarılmış bir ülkeyi ihracatçı sayma
maktadır. 

Ambalaj sanayii temel bir sorundur. Ambalaj 
sorununun çözüme kavuşturulmaması yüzünden, 
meyve, sebze ve sanayi ürünlerimize az rağbet edil
mektedir. 

Kıyılarımız, klimatik, tarihsel, ekonomik ve din
lenme imkânlarıyla eşsizdir.- Bütün insanların ilgi
sini çekecek değerdedir. Bu coğrafî üstünlük, bütçe
lerimizin kapsamında daha belirgin görülmelidir. 

Isıtmada, Akdeniz memleketlerinin yararlandığı 
kadar güneş enerjisini devreye sokmak zorundayız. 

12 Eylül, kamu gücünün güvencesi ve temsilcisi
dir. Yöneticilerimiz reform, tedbir getirmekle yü
kümlü ve görevlidirler. Yapılacak her reform ve ge
tirilecek her tedbir, halk kitlelerinin maddî, manevî ve 
entellektüel açıdan gelişmeleri, rahatlamaları ve mut
luluğu ile ilgili olmalıdır. Bunları yapabilene Yüce 
Milletimiz «Kahraman» sıfatını vermektedir. Yap-. 
mayana ise, Yüce Milletimiz asaleti gereğince bir şey 
dememekte; ama mutluluk yaratmayı kıvıramayan-
ları affetmemektedir. 

Türkiye'miz zengin bir mirasın sahibidir, yeterin
ce kaynaklara sahiptir, Bu aşamada beceri ve yete
neklere ihtiyacımız vardır. Bunun dışında bir maze
ret, mazeretten öteye gidemez. 

Sözlerimi burada bitirirken, 1983 Yılı Bütçesinin . 
güzel memleketimize, güzelKiğin kendisi olan mille
timize, bütün insanları güzel gören milletimize uğurlu 
olmasını diler, Yüce Heyetinizi, Sayın Başbakanımızı 
ve sevgili Bakanlarımızı en derin saygılarımla selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Zarbun?.. Yoklar. 
Sayın Öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli üyeler, 

Sayın Başbakanım ve saygıdeğer Hükümet üyeleri; 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz hakkımı sak
lı tuttuğum için bugün huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Konsolide Bütçe içinde Maliye Bakanlığı Büt
çesi iki nedenle özel bir önem taşır. Birincisi, Mali-
ye Bakanlığı Bütçesi Türkiye'nin, örneğin 1983 Yılı 
Bütçesi içinde (2,5 trilyonluk toplam bütçesi içinde) , 
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1 trilyonun üstünde bir yer tutmaktadır. Maliye Ba
kanlığı bu tutarda bir bütçeyle bütün devlet ekono
misini yönlendirmektedir. 

Bu Bütçenin ikinci özelliği de, Maüye Bakanlığı
nın, Bütçenin sahibi ve sorumlusu olması; gerek ha
zırlanışında, gerek uygulamasında büyük yetki kul
lanmasıdır. Bu nedenle bütçe tekniği ödeneklerin 
tefriki, nakit idaresi ve ekonomi politikasıyla bütçenin 
uyumu konularının, Maliye Bakanlığı Bütçesi üze
rinde dile getirilmesi anlamlıdır. 

Ben, bugün 1983 yılında ulaştığımız bütçe bü
yüklüğüyle, ekonomimizin belirleyici bazı büyüklük
leri üzerinde durmak istiyorum. 

1983 yılında hedef aldığımız % 4,8'lik kalkınma
yı sağlamak için, ekonomide toplam 2 trilyon liralık 
yatırım yapılması zorunludur. Bu rakam, bazı hesap
lamalar sonunda matematik bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmaktadır, Bu toplam yatırımın ne kada
rını özel sektörün yapabileceği, gerek proje stoku, 
gerek özel sektörün eğilim ve imkânları çerçevesin
de hesaplanır. 1983'te özel kesimin bu hesaplar so
nunda 830 milyar liralık yatırım yapabileceği tahmin 
edilmiştir. 

Bu durumda öngörülen kalkınma hızına ulaşmak 
için kamu sektörünün 1 trilyon 260 milyar liralık ya
tırımı gerçekleştirmesi zorunluluğu ortaya çıkmak
tadır. Dolayısıyla 1983 Bütçesine 1 trilyondan fazla 
bir yatırım ödeneği koymak durumuyla karşılaşıl
mıştır. Bütçenin direkt yatırım ödeneği rakamları ve 
transfer kalemleri içinde yatırımlara giden fonlar 
toplandığında bu rakama ulaşılmaktadır. 

Bunun ne kadar büyük bir meblağ olduğunu tak
dirlerinize sunmakla beraber, yine de yeterli sayıla
mayacağına dikkat çekmek isterim sayın arkadaşla
rım. Çünkü, her şeyden önce, Bütçede yer alan öde
nek başkadır, yıl içinde yapılan fiilî harcama başka 
bir şeydir. Bütçe tatbikatında ödenekle harcama ara
sında önemli farklar ortaya çıkmaktadır. Ya devlet 
gelirlerinin yeterince toplanamaması nedeniyle mey
dana gelen nakit sıkıntısı yüzünden ya da ihalelerde 
ve malzeme temininde rastlanan gecikmeler yüzün
den yatırımlar tam gerçekleştirilememektedir. 

Yatırımlarda geri kalmanın, işsizlik sorununu ha
fifletmeyi ve ihracatı sürekli kılmayı hedef alan bir 
bütçe için ne kadar sakıncalı olduğu açıktır. Çünkü, 
işsizlik sorununu hafifletmenin ve üretim ve dolayı
sıyla ihracatı sürekli kılmanın tek yolu yatırımdır. 

Şimdi şu soruyu sormak gerekir : Acaba bundan 
fazlası veya bundan daha iyisi yapılabilir miydi?.. 
Sayın arkadaşlarım, bugünkü devlet kaynakları ve 
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gelir imkânları çerçevesinde, maalesef daha başka 
bir şey yapılamazdı. Hükümetin Bütçeyi hazırlarken 
bu konuda iyi niyetli ve ciddî çabalar sarf ettiğini 
kabul etmek gerekir. 

Bütçenin yatırım ödenekleri ile ilgili düşüncele
rimi böylece arz ettikten sonra, şimdi de cari öde
neklere kısaca değinmek istiyorum. 

1983 Bütçesi cari ödenekleri, toplam 1 trilyon 
193 milyar liradır; yani neredeyse Bütçenin yarısı. 
Bunun yaklaşık 700 milyar lirası personel ödenekleri, 
500 milyara yakın kısmı da diğer carilerdir. Cari 
ödenekler için belirleyici unsur, ekonomideki genel 
fiyat düzeyi ve beklenen fiyat artışları seviyesidir. 
Nitekim, 1983 yılında enflasyon hızının % 20 ola
cağı tahmin edildiğinden; Hükümet, maaş ve ücret
lerde ve emeklilerin maaşlarında ortalama % 20 net 
artış sağlayacak önlemleri almak durumunda kal
mıştır. Fiyat artışlarının daha da yükselmesi eğer 
söz konusu olursa, Bütçedeki cari ödeneklerin bugün
kü seviyesinin de üstüne çıkması ihtimali doğabile
cektir. Bu durum tabiî ki, mevcut Bütçe yapısı için
de yatırımlara gidebilecek kaynakları sınırlayacak 
ve ekonomimizi yeni bir fasit daire içine sokabile
cektir. 

Hükümetimiz bugüne kadar uyguladığı para po
litikasıyla, talep enflasyonunu aşağıya çekmede ba
şarı sağlamıştır; fakat bugün karşı karşıya bulundu
ğumuz durum ve tehlike, maalesef maliyet enflas
yonudur. Geçmiş politikalar aynen devam ettirildiği 
takdirde, maliyet enflasyonunun altından kalkama
yacağımız şeklindeki endişemi burada ifade etmek 
isterim. 

Malların piyasadaki fiyatlarını maliyetleri düze
yinde ayarlamak, prensip olarak doğru bir politika
dır. Ancak bu noktada, petrol ya da akaryakıt fiyat
larının son derece farklı bir özellik taşıdığını hemen 
belirtmek isterim. Çünkü, petrol veya akaryakıt, ka
nımca maliyet enflasyonu zincirinin birinci halkası-' 
nı oluşturan bir ara maldır. Gerçekten akaryakıtın, 
maliyet unsuru teşkil etmediği hiçbir mal yok gibi
dir. Akaryakıt her mal ve hizmetin maliyetine dolay
lı veya dolaysız olarak girmektedir. Bu nedenle,, pet
rol fiyatlarındaki yükselmenin yurt içi akaryakıt sa
tış fiyatlarına aynen intikal ettirilmesinin ne kadar 
doğru olduğu konusunda her zaman kuşku duymu
şumdur. Çünkü böyle bir yansımanın, bütün mal ve 
hizmetlerin fiyatlarını artıracağını söylemek fazla 
mübalada olmaz sanırım. Sırf bu nedenle petrol fi
yatlarında meydana gelen artışın, sağlıklı bir bütçe 

i kaynağı bulunarak, hiç olmazsa kısmen Hazinece 
j üstlenilmesinin bir defa daha düşünülmesinde yarar 

olacağı kanısındayım. Görüldüğü gibi, mesele yine 
gelip bütçe kaynağına dayanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu söylediklerim, bir bütçenin içinde ne 

kadar girift konular olduğunu sanırım ortaya koymak
tadır. Hükümet Bütçeyi hazırlarken hassas dengele
ri gözetmeye çalışmış, her türlü çabayı sarf etmiştir. 
Komisyonumuz da aynı titizlikle Bütçe üzerinde ça
lışmış ve elden geleni yapmıştır. 

Bütçede hiç israf yok mudur?. Vardır, ama bu israfı 
tümüyle önleseniz, belki,80 milyar veya 100 milyar li
ralık bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Bunu da bu günkü 
ekonomik büyüklükler karşısında fazla bir anlam ta
şıyan değer olarak nitelemek zordur sanırım. O halde 
çözüm nedir?.. Çözüm; daha varlıklı bir Devlet ola
bilmektir. Hem talep, hem maliyet enflasyonu ile et
kin biçimde mücadele etmek, işsizliği azaltmak için 
yatırım yapmak ve sosyal devlet anlayışına uygun 
olarak çalışanlara asgarî bir refah seviyesi sağlamak, 
varlıklı bir devlet olmayı gerektirir, zorunlu kılar. 

20 günden beri bu kürsüden yapılan konuşmala
rı biraz hatırlayalım. Daha dün burada Sağlık Ba
kanlığına ayrılan Bütçenin yeterli olmadığı; sağlık 
ve hastane hizmetlerinin fevkalade aksadığı, ront-' 
gen filmi bulunamadığı, kan biriktirecek şişe sıkın
tısı çekildiği dile getirildi. Başka bir gün, öğretmen
lerimizin zor durumda olduğu; lojmanlarının bulun
madığı, ek ödeneklerinin yetmediği, okullarımızda 
araç, gereçlerin yetersiz olduğu söylendi. Başka bir 
gündemde, enerji yatırımlarımızın geciktiği; gerek 
sulama, gerek elektrikte geri kaldığımız ve bunun 
sakıncaları anlatıldı. Daha bu misalleri çoğaltmak 
mümkündür. 

Nice zorunlulukları siz muhterem üyeler bu kür
süde açıklıkla dile getirdiniz; hepsindeki haklılık da 
açıktır. Ancak, bütün bunlaran gerektireceği kaynağı 
düşünmek ve «kaynak» denen sorunu çözmek de biz
lerin görev ve sorumluluğudur. Hesap ortadadır sa
yın arkadaşlarım. 

Devletten beklenen hizmetleri 2,5 trilyonluk bir 
Bütçeye sığdırmak mümkün değildir. En etkin ve 
kararlı tedbirleri alarak, gerekiyorsa vergilendiril
meyen alanları dikkatle gözden geçirerek Devlete 
yeni gelir kaynakları yaratmak veya mevcut gelirleri 
eksiksiz biçimde toplayarak Devletin kaynaklarını 
artırmak zorunludur. 

Hükümetimize ve özellikle Maliye Bakanlığına 
bu konuda başarılar diler, 1983 Yılı Bütçemizin ül-
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fcemize hayırlı olması temennilerimle, saygılar suna
rım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler, Sayın Başbakanımız, Değerli Bakanlar ve Ba
kanlık mensupları; 

Bütçeler, bir memleketin ekonomik olduğu ka
dar, politik bakımdan da izahını yapan belgelerdir. 
Burada 15 gündür yapılan konuşmalar, memleket
teki ekonomik, politik, sosyal bütün davaların orta
ya atılmasını sağlamaktadır; gaye de zaten budur. 

Bütçe Kanunu bir kanundur. Bilirsiniz, tabiat 'ka
nunları acımasızdır, değiştirilemez; ekonomik kanun
lar da öyledir, onları da değiştirmek kolay değildir. 
Üzerine varsanız, değiştirmeye kalkışsanız, neden 
bunlar hadiselere uymuyor deseniz yine de onlar 
hükümlerini yürütür. Arz ve Talep Kanunu, insanın 
şahsiyetimin gerektirdiği (kanundur. Binaenaleyh, onu 
değiştirmeye kalkışamazsınız, değiştiremezsiniz; ama 
tedbirler almak suretiyle, tabiat kanunlarında olduğu 
gibi, biraz önlemek mümkün olur. 

Anlatmak istediğim; içinde bulunduğumuz eke • 
nomik koşullarda tedbirler almak suretiyle bunları 
biraz uyguilama bakımından, sosyal bünyemiz, eko
nomik bünyemiz bakımından daha iyi neticelere var
dırmaktır. Devletin, Hükümetin de görevi budur. 

Bu genel açıklamadan sonra, Bütçemizle ortaya 
çıkan bazı esasları belirtmek istiyorum. 

Birincisi; katsayı 34'den 35'e çıkmıştır. Bütçe 
Komisyonu bunu böyle uygun görmüştür; fakat Hü
kümetimiz, özellikle Maliye Bakanımız buna karşı
dır. Neden?.. Çünkü hesap edilmiştir, 60 milyar lira
lık bir yük getireceği söyleniyor. Sayın Kantarcıoğlu 
ise, bu açığı üçte birine kadar indirmiştir. Hangisi 
doğru, hangisi yanlış bilmiyorum; ama gayet tabiî 
Maliye Balkanı kendisini müdafaa edecek, cevabını 
verecektir. Şunu söylemek isterim; bu artık bitmiş 
bir meseledir. Hani, Nasrettin Hocanın dediği gibi 
«99'u veren 100'ü de verir» bu 100 alınacaktır; bit
miştir. (Alkışlar) 

, Bunun aizerinde durmakta fayda yok; ama de
min bahssffciğim ekonomik kanunlar bakımından, ça
resini yine Hükümetimiz muhakkak ki düşünecek ve 
tedbirini alacaktır. İlan edilmiş, efkârıumumiyeye 
mal olmuş bir konuda, artık; «İllâ da 34 olsun» di
ye Hükümetimizin ısrar edeceğini de sanmıyorum. 
Kaldı M, zannediyorum faydasız da olur. 

Diğer bazı konulara geçmek isterim. 

j Değerli arkadaşlarım; Bütçe açığı meselesi, bütün 
j dünyanın üzerinde çırpındığı bir problemdir. Sosyal 
I ihtiyaçlar, ekonomik ihtiyaçlar, ister istemez dev-
| le'tleri daha seyyal hareket etmeye mecbur tutmuş

tur. Eski klasik bütçe sistemi artık yoktur. Bütçe açlık
larının zararlarını hafifletme derecesinde bunlara 
başvurmak zaruridir. Sayın Maliye Bakanımızın Büt-

I çe konuşmasında belirttiği gibi, bu sene tahmini ola
rak 140 milyar Türk Lirası açık vardır. Gelecek se-

I ne bu belki biraz daha açık olacaktır. Fakat ben şu
nu da belirtmek isterim ki, bir kısım borçların erte-

- si seneye intikal ettirilmesi nedeniyle, aslında Bütçe 
açığı daha da fazla alsa gerek. 

Hemen şu noktayı da belirteyim ki; gerek Mali
ye Bakanlığına, gerekse Bütçe Komisyonumuza, Büt
çe Kanununda Anayasaya aykırı olan hükümlerin 
değiştirilmesi bakımından Divanımıza verilen yetki 
hususunda teşekkür ederim. Hatırlarsanız, bendeniz 
daha ilk Bütçe görüşmelerinde, genel görüşmede bu 
hususa dokundum ve Maliye Bakanlığı olsun, Bütçe 
Komisyonu olsun bir arada bunları düzenledik ve 
Anayasaya aykırı bir kısım hükümleri kaldırdık. 

Geçmiş olan katma bütçelerde de var böyle kı
sımlar, onları da Divanın düzelteceğini ümit ederim 
ve bu Maliye Bakanlığına da biraz ferahlık ver
miştir; çünkü bunlar yetki kısımları idi, program
daki miktarın artırılmasına veya bir yerden bir yere 
aktarılmasına cevaz veriyordu. Gayet tabiî, Maliye 
Bakanlığının üzerindeki bu anlamdaki tazyik de bu 
şekilde azalmış oldu ve hepsinin üstünde de, Anaya
saya uygun bir Bütçe Kanunu ile gelmiş bulunuyor
lar. Fakat belirteyim; yine de bazı hükümler, me
sela «karşılıksız bir kısım borçların yeni senede öde
neceği» hakkındaki hüküm veya 76 ncı maddede 
mevcut bir kısım kanunların uygulamasının durdu
rulması veya Bütçe Kanununda gösterilen miktar
larla ancak uygulanması hükümleri, yine Anayasa ba
kımından pek uygun düşmemekle birlikte, bu, artık 
gelecek sene düzenlenecektir. Gelecek sene eğer biz
lerden buraya bazı arkadaşlarımız gelirse, onların bu
nu takip etmesini ben şimdiden belirtmek istiyorum. 

Hazine darlığı vardır. Bakanlar para alamamak
tan şikâyet etmektedir; fakat Maliye Bakanı kim
den şikâyet etsin?.. Vergi toplanamamaktadır. Özel
likle serbest meslek ticaret sahasında vergi kaçakçılı
ğının görülmemiş bir dereceye vardığı söylenmekte
dir ve doğrudur da. Bunu önlemek için ne yapmak 
gerekir? tşte, iktisadî kanunların sertliği buradan çı
kıyor. Rica etsek, acıyın bize desek, milleti düşünün 
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desek, ekonomik ahlak, vergi ahlakı vardır desek, 
çaresi yoktur; bunun kendi tedbirini alacaksınız. 

Önümüze yeni bir tasarı geliyor, hayat standar
dına taalluk eden bir tasarı. Vergi kanunlarında eski 
usullere benzeyen, dış alametlere, karineler usulüne 
benzeyen bir usulle geliyorlar. Üzerinde tartışacağız 
ve ben şimdiden söyleyeyim, bunda pek haksızlık da 
yok. Adaletsizlik getiriyor bir parça; fakat halen var 
mı ki o adalet? Nerede o vergi adaleti bugün? Yal
nız emek sahiplerinin kuruşuna kadar ödedikleri ver
gi karşısında, serbest meslek erbabı, ticaret erbabı, 
büyük zürra vergisini kaçırmakta ve yalnız şahsî 
menfaatini düşünerek hareket etmektedir. Ben böyle 
acı söylerim, her zaman da söylemişimdir; ama bu
nun tedbirini almak da Sayın Hükümete düşer bazı 
hususlarda; çünkü mesele, memleket meselesidir, va
tan meselesidir, İşte, bütçe açıkları bakımından da 
bunun ortaya çıkması, belirtilmesi şarttır. 

Şimdi, bir konsolidasyondan bahsediliyor; doğ
rudur, yapılabilir; fakat sayın üyeler, konsolidasyon; 
ateşli bir hastaya iki asprin verip terletmekten başka 
bir faydası yoktur, yani geçici bir tedavidir. Has
talığın kendisi devam eder; ama yerine göre de bu 
konsolidasyoha başvurmak, bu ferahlığı getirme ba
kımından da faydalıdır. Sayın Hükümetimizin Mali
ye Bakanının konuşmasında belirttiği gibi, konsolidas-
yona taalluk eden kanun gelirse, maliyeye ve ekono
miye bir ferahlık gelir; fakat anında tedbirlerini de 
almak şartıyla, antibiyotiğini de sonradan vermek 
şartıyla, bu hastalığın giderilmesine çalışmak gere
kir, 

Değerli üyeler; 
Acaba bugünkü durumda başka neler olmalıdır? 

Maliye Bakanlarımızın yumuşak olmamasını ben tav
siye ederim. Sert olmalıdır, hatta en popüler olma
malıdır; yani kendisine gelen her arzuya boyun eğ-
memeliidir. Çünkü, ekonomi ve malî politikanın te
meli, iktisadî veya malî anlamda Maliye Bakanının, 
dolayısıyla Hükümetinin oldukça sağlam tutumuna 
bağlıdır, 

Bir zamanlar biz burada katsayı 34'ü 35 yaptık; ha
tırlarsanız bir zamanlar burada koalisyonun bir ka
nadı muhalefetle birleşerek bu katsayıyı artırmıştı. 
Görülmemiş bir şey; iktidarın bir kanadı muhale
fetle birleşiyor. İktidarın bir tarafı muhalefetle bir
leşmek suretiyle bu yollara bile başvurmuştur. En 
son 5 milyar liralık bir ek ödenek istendi ve karşı
lığı da bütçe tasarruflarından karşılanacaktır. Nere
de?.. Bütçe zaten açık, tasarrufu yok ki; ama ne ya-
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palım ki bankerzedelerin durumunu düzeltmek gere
kiyor, o bakımdan da böyle zorluklara gidiyoruz. 

O halde, Hükümetin, özellikle Maliye Bakanlığı
nın gerekli tedbirleri alıp ve bu tedbirlerde istikrarlı 
olarak devam etmesi şartıyla ve birkaç senede bu 
memleketin maliyesi ve ekonomisi düzelebilir. 

Ben, bu temenni içerisinde, bu Bütçenin bu an
lamda uygulanması şartıyla memlekete faydalı ola
cağına kaniim. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo
rum* 

Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Kırcalı, buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler, Sayın Başbakan, sayın bakanlar; 
Bugün, Devlet gelirlerinin bütününe yakın bölü

münü sağlayan ve giderlerin de yarısına yakın bir 
kısmını harcayan büyük bir Bakanlığın bütçesini gö
rüşmekteyiz. 

Devlet işlerinin iyi veya kötü gitmesinde bu Ba
kanlığımız çalışmalarının büyük etkisi vardır; bu 
nedenler de önemle üzerinde durulmalıdır. 

Yıllardır bu Bakanlığımızın kuruluşu üzerinde 
ciddî bir değişikliğe gidilmediği ve Bakanlığın çalış
masına yardımcı olacak koşulların hazırlanamadığı 
açıktır. 

12 Eylülden sonra vergi kanunları üzerinde ihti
yacı karşılayacak bazı değişiklikler yapılmış bulun
maktadır; fakat bunlar da aşağıda gösterilecek şekil
de, Maliye Bakanlığı genel düzenlemesiyle birlikte 
yeniden ele alınmalıdır. 

önce Bakanlığın kanun çalışmaları sürmelidir. En 
başta, kabul edildiği 1927 yılından bu yana yürür
lükte bulunan ve esaslı bir değişikliğe uğramamış 
olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 
üzerinde durmak isterim. 

Devlet hesaplarının anayasası diyebileceğimiz bu 
Kanun, bugün artık ihtiyacı karşılamamaktadır. Ka
nun bütünü ile ele alınıp değiştirilmelidir. Bu değiş
me yapılmazsa, Devlet hesabı düzenli olamaz, Dev
let harcamaları kontrol edilemez. 

Bu zaruret Bakanlıkça da kabul edilerek bir ta
sarı hazırlanmıştır, hatta tasarı olgunlaşmıştır; tek
nik nitelikte olduğu için Meclisten ve Konseyden ça
buk geçeceği inancındayım. Hemen Danışma Mecli
sine gönderilmesi yerinde olacaktır. 

Diğer yandan, döner sermaye konusuna değin
mek isterim. Bunlar pek çok arkadaşımızın şikâyet
lerine neden olan olayların geçtiği idarelerdir. Ko
nunun 100 milyarı geçen bir kapasitesi vardır. Has-
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taneler, orman, tekel, okullar ve sayılabilecek pek j 
çok idare böyledir. Bu konuda bir ilke ve çerçeve I 
kanunu olmadığı için, her kuruluş sorunu kendi 
mevzuatı içinde çözümlemekte, bu sebeple de dene
timi güçleşmekte. Bu ise, haklı haksız pek çok şikâ
yete ve dedikoduya neden olmaktadır. I 

Döner sermayelerle ilgili kanuna ait tasarının da I 
hazırlanmış olması gerekir; çünkü çok önem arz et
mektedir. Bu Kanunun yokluğu nedeniyle, istediği 
serbestiyi sağlayabilmek için, müesseseler döner ser- ! 
maye kurma yarışına girmişlerdir. i 

Danışma Meclisimizde bulunan Devlet thale Ka- I 
nunu ile birlikte, kimsenin içinden çıkamayacağı bir I 
hale gelen, Türk Parasının Kıymetini Koruma Ka- I 
nununun ve Kambiyo Mevzuatının da en kısa za
manda ele alınması yerinde olacaktır. I 

Bakanlıkta uzman sayılan kişilerin bile, bu ko- I 
nuyu bütünüyle izlemede sıkıntı çektiklerini sanırım. I 
Bu nedenle de, bu konuda bilgi sahibi sanılanlar, I 
özel sektörde büyük ücretler karşılığı aranır olmuş
lardır. Bir kanıya göre, ülkenin ekonomik gelişme
sinde çok menfî etkisi bulunan, varlığının gerekliliği I 
bile tartışılan bu konunun, hiç olmazsa açıklığa ka- I 
vuşturulması zorunludur. I 

Bu mevzuat çalışmalarına ek olarak kabul edilen 
kanunlarla ilgili tebliğlerin en süratli ve en açık, her
kesin anlayabileceği bir dille ve ifadeyle çıkarılması, I 
basın, radyo-televizyonla halka açıklanması gerekli- I 
dir. 

Bunun yanında, bu düzenlemelerden bahseder
ken, beyanname formlarının da son derece basit hale 
getirilmesinden söz etmeden geçemeyeceğim. 

500 Türk Liralık vergi için vatandaş, 500 Türk 
Lirası masraf edip, bunları doldurtma durumunda 
bırakılmamalıdır. 

Vergi daireleri düzenli hale gelmeli, odacısından 
müdürüne kadar herkes, bütün görevliler vergi yü
kümlülerine yardımcı olmalıdır. 

Beyanname ve tahsilat dönemlerinde vatandaşın 
bekletilmemesi için, o anda boş olan birimlerden 
diğerlerine memur kaydırmaları yapılmalıdır. 

Bunların hepsini; tahsilatı artırmak, aslında zor 
bir iş olan vergi ödemesini kolaylaştırmak için söy- J 
ledim. | 

Nitekim Maliye Bakanımız da, gazetelerde oku- ] 
duğumuz beyanlarında çok doğru bir açıklamada 
bulundular: «Vergi verilmiyor değil, vergiyi biz ala
mıyoruz.» demektedirler. Vergiyi almanın bir yolu 
da, onun ödenmesini kolaylaştırması yanında, öde
nip ödenmediğini kontrol etmektir. 

Geçen yılki konuşmamda bunun üzerinde pek 
uzun olarak durdum ve o zamanki Maliye Bakanı, 
denetimin önemini kabul ettiklerini, bu sebeple de 
denetim elemanlarını her kademede, özellikle kontrol 
memuru seviyesinde artıracaklarını bildirmişlerdi. 
Konuyu bu yıl yeniden inceledim, dikkatinize arz 
etmek istiyorum. 

Gerçekten Maliye Bakanı, görevde bulunduğu 
sürece bu vaadini tutma yolunda gayrette bulunmuş; 
fakat bir sonuç alınamamıştır. Maliye müfettişi kad
rosu 174 tür. Bu, bir yılda, 87 iken 93'e çıkmış; he
sap uzmanı 286 iken, uğraşmalara rağmen, 281'e 
inmiş; gelir kontrolörü, bütün gayretlere rağmen, 
355'ten 320 ye inmiş ve bu yılbaşında da 315'e ine
ceğini öğrenmiş bulunuyorum. İki defa imtihan açıl
masına, bir keresinde 150, diğerinde 100 kişi alın
masına rağmen, vergi kontrol memurlarının sayısı 
700'den ancak 710'â çıkarılabilmiş. Demek ki, 240 kişi 
istifa ederek ayrılıp gitmişler. Toplam, bütün vergi 
denetim elemanları Türkiye'de 1404 kişidir. Bu 1404 
arkadaş, 1 trilyon 980 milyar lira olan vergi gelirle
rini kontrol edebilecekler midir? Ya milyarlarla ver
gi yükümlüsü hesapları?.. Bunların hepsinin ince
lenmesi bu 1404 kişiden beklenilmektedir. Buna im
kân yoktur. Maddeten imkân yoktur, nazarî olarak 
imkan yoktur. Yapılan sadece göstermelik bir iştir. 

Bu nedenle de, Almayan'da her mükellef dört beş 
senede bir muhakkak denetime tabi tutulurken, biz
de bir mükellefe 30-40 yılda sıra gelmektedir. Çün
kü, inceleme oranı % 2,5-3 tür. Bunun sonucu, bu
gün Türkiye'de isteyen istediği kadar vergi vermek
tedir. Bu durumdan, inanınız dürüst ve vatanını se
ven vergi yükümlüsü bile şikâyetçidir. 

Sormak isterim; bizim gerçekten bir vergi düze
nimiz var mı ve biz gerçekten kanunlarda yazılı dü
zeni sürdürmek istiyor muyuz? Yoksa, bazıları ver
gilerini versinler, vermeyenler de biraz sermaye bi
riktirsin, ekonomiye öylece yardım mı etsin demek 
istiyoruz? Anlayamıyorum. 

Küçük tyr inceleme ve hesap, bugün tahsil edi
len vergi kaklar verginin daha toplanabileceğini or
taya koyar;. Sayın Erginay ve Sayın öney kaynak 
arıyorlardı, ben söyleyeyim yani... Bu açık görünü
şe rağmen, bugün bu vergi toplanamamaktadır. Dev
leti yükseltmek isteyenler bunu gerçekleştirmek du
rumundadırlar, vergiyi toplamak durumundadırlar; 
fakat bunun için de öncelikle devleti kurmak gerek
lidir. Devleti kurmak için de, onu oluşturacak, onu 
yaratacak varlığı, yani insanı bulmak gerekir. Bu ise, 
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o kişilere bir imkan sağlamakla olur. Geçen sene de 
söyledim; «Devlet rical ister; rical emval ister,» de
miş, Defterdar Sarı Mehmet Paşa yıllarca evvel. 

işte, bizim ülkemizde yapılmayan budur. Yıllar
dır devlet hizmetinde çalışanların ücretleri durma
dan kısılmıştır. Bu ise devleti, idareleri başarısızlığa 
götürmüş ve ülkenin başına büyük gaileler getirmiş
tir. Bugünkü ücret sistemi ve politikasıyla hiçbir 
noktaya gelemeyeceğimize emin olunuz. 

Nitekim, demin yukarıda vergi denetim eleman
ları için verdiğim rakamlar bunu göstermektedir. 
Devletin verdiği maaşla, istediğiniz nitelikte eleman 
bulmanıza imkan yoktur. Vasıflı eleman devletten 
kaçmaktadır, Devlet erozyona uğramıştır. Gördüğüm 
kadarıyla, teklif edilen maaş katsayılanyla da yine 
hiçbir şey sağlanamayacaktır. 

24 Ocak 1980 kararlarının alınmasını tavsiye eden 
ve yalnız ücrete yüklenen maliye bilginleri, acaba 
ülkedeki vergi tahsilatı üzerinde hiçbir inceleme yap
mamışlar mıdır? Vergilerini vermeyenlerin yapmak
ta bulundukları harcamaları, gazinoları doldururlar
ken harcadıkları paralarr durdurmayı düşünmemiş
ler midir? Zavallı memurun ellisinin, yüzünün ihti
yaç için yapacağı harcamayı, vergisini vermeyen tek 
başına harcamaktadır. Vergisini versin, istediği ka
dar zengin olsun; ona karşı değiliz, ama bu haliyle 
olamaz. Buna Devletin göz yummasına imkân yok
tur. Devlet, yıllardır zor olanı üstleneceğine, ücrete 
doğru kaymada ve onu azaltmadadır. 

Bu sene artışın artık yüzde 20 veya yüzde 15 
olacağını tartışmak istemiyorum. Ev kiraları dahil 
edilmeden yayınlanan istatistik rakamları bile bunu 
doğrulamamakta, hele fiiliyatla, resmen bildirilenler 
birbirini katiyen tutmamaktadır. 

Bir hususu özellikle sormak istiyorum: 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980 yıllarında yüzde 110'ları aşan 
enflasyonların maaşlarımızda yarattığı tahribatı na
sıl karşılayacağız; bunların hangi katsayıyla karşı
lanmış olduğunu soracağım. Hayat, o yıllardaki enf
lasyonun yarattığı düzene göre gelişiyor. Devlet hiz
metinde çalışanlar ise sanki onlar, yani enflasyonlar 
olmamış gibi maaş alıyorlar. Böylece de bir memu
run maaşı bir takım elbise alamayacak rakamda ka
lıyor. 

Sayın Maliye Bakanı, «Zam yok» diyor. Akar
yakıta yapılan zamma, «Dolara göre ayarlamadır» 
diyor. «Dış ülkelerdeki fiyatın bu olduğunu» söylü
yor. Böylesine bir açıklamayı nasıl kabul edebiliriz?. 
Amerikalının akaryakıt için ödediği dolarda deği

şiklik yok; benim ödediğim lirada değişiklik var. O 
halde zam var. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, süreniz doluyor efen-
,dim, lütfen... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bu memur 
politikasıyla devlet hizmetleri yürütülemez hale ge
lecektir, buna emin olunuz. Bunun en süratli şekilde 
ıslahı gerekir. 

Bu arada, yine Devletin düzeni bakımından Per
sonel Kanununun bir an evvel çıkarılmasını öneri
rim. 

Diğer taraftan, kadrosuzluk nedeniyle ortaya çı
kan yakınmalarda büyük haklılık vardır. Normal 
sicil almış memurun terfiine mani olunmamalıdır. 
Bir kişinin bir derecede 9 yıl bekletilmesi tahammül 
edilecek bir durum değildir. Emeklilikte de bir den
genin sağlanması, memuriyet yıllarında olduğu gibi, 
burada da eşit göreve eşit ikramiye ve maaşın bağ
lanması zorunludur. 

Memurun konut sorunu ele alınmalıdır. Emekli 
Sandığı bunu üstlenmelidir. Sosyal Sigortalar Kuru
mu 1982 yılında 22 000 üyesini ev sahibi yapmıştır. 
Dakdirlerimi, teşekkürlerimi bildiriyorum. Böylece, 
bugüne kadar 200 bin sigortalı ev sahibi olmuştur. 
Ya Emekli Sandığı ne yapmıştır? Otel yapmıştır, ta
til köyü yapmıştır. Bize, yaptığı yatırımların hesabı
nı vermeleri gerekir. Ne yatırım yaptı, ne gelir sağ
ladı, onu ne için kullandı? Bunları bize bildirmeli
dir. Ben üyesi isem, onun politikasından, yatırımla
rından bilgim olması gereklidir. 

Mesken konusunda Emekli Sandığı Genel Mü
dürüyle yakın arkadaşlarının bazı hazırlıklarda bu
lunduklarını işittim; çok memnun oldum, sürmesini 
dilerim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu konuyu burada bırakıp, biraz müsaadenizle 

bir-iki başka konuya değinmek istiyorum. 
Bunlardan birisi, Devletin yaptırdığı işlerin ve al

dığı malların karşılığını zamanında ödememesidir. 
Bugün hak sahipleri haklarını alamamakta, yıllarca, 
aylarca beklemektedirler. Bu rakam, 200 milyarı aşan 
bir meblağa ulaşmıştır. Bütçenin ise yüzde 10'unu 
ifade etmektedir. Bu paranın bu tarzda ödenmemesi 
büyük zaman kaybına ve dedikodulara neden olmak
tadır. Bu borçların bir an önce sıfırlanması zorun
ludur. 

Burada bir diğer konuya dokunmadan geçeme
yeceğim. Sayın Maliye Bakanı, bankerlerle ilgili, 
özellikle bankerzedelerle ilgili konuya konuşmala
rında hiç değinmediler. Halbuki bu konu, bugün 
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Türkiye'de bir sorun olarak ortadadır. Faizin ser
best bırakılmasından sonra yaratılan hava içinde 
büyük mağduriyetlere sebep olunmuştur. Uygulama 
yasalara uygun değildi. Bunu yasa maddeleriyle açık
ça ispat edebilirim. Devlet, görevi olan müdahaleyi 
yapmamıştır. Bu sebeple de bir hata varsa, bunun 
icabı yapılmalıdır. Ya da bir politikanın icrası sıra
sında bazı mağduriyetler olduysa, bunların telafi edil
mesi gerekir. Kendine güvenilen devlet, bu güvenini 
sarsmamahdır. Bulunduğu iddia edilen çareler, çıka
rılan kararnameler soruna çözüm getirmemiştir. Bu 
görüşümüz ve izlenimimiz doğruysa, o zaman başka 
çareler aramak gerekir. 

Akla gelen ve her vesileyle teklif edilen yollar
dan birine o zaman başvurmak en salim yol olarak 
gözükmektedir. Bu da, «Devlet bu borçları üstlen
meli, bir ödeme planı içerisinde bunu halka ödemeli 
ve Devletin bıraktığı en küçük açıktan büyük çıkar
lar sağlayanların yakasına yapışarak, milletin para
sını onlarda bırakmamalıdır.» şeklinde özetlenebile
cek yoldur. 

Bu arada, Devletin bu iş için kurduğu teşkilat 
sebebiyle büyük masraflar yaptığı ve aslında banker 
varlıklarının borçları karşılayabilecek yekûnda bu
lunduğu bildirilmektedir. Konuyu bu bakımdan ay
rıntılı olarak incelemeli ve büyük ıstıraba sebep olan 
bu sorunu hem devlete zarar vermeyecek ve hem de 
vatandaşın ıstırabım dindirecek şekilde çözümleme-
lidir. 

Bu arada, servet beyannameleri üzerinde kısa bir 
beyanda bulunmak istiyorum. 

Servet beyannamelerinin kaldırılmasının düşünül
düğü söyleniyor. Halbuki, bunun ıslahı ve bir defa
ya mahsus olmak üzere yenilenmesi mümkündür. 
Servet beyannamelerinin vergi incelemelerinde çok 
büyük etkisi olmuştur. Danıştay Dördüncü Dairesin
de 15 seneye yakın çalışmış bir insan olarak bunu 
özellikle belirtmek istiyorum: Biz büyük içtihatlar 
yaratmak gayretiyle bunun içine girdik; bunların öl-
dürülmemesi, gelişmiş olan bir düzenin bozulmama
sı gerekir. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim arkadaşla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Altop, buyurunuz efendim. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Başbakan ve Hükümetin değerli mensupları; 
Sözlerime başlarken hepinizi en derin saygıla

rımla selamlıyorum. 

Konuşmamda 1983 Bütçesinin hedefine ulaşma
sını kolaylaştıracak ve ekonomide beklenen canlılı
ğın sağlanmasını teminen yeniden değerleme, servet 
beyannameleri, ithalat, ihracat ve Devletin piyasaya 
olan borçları gibi konularda alınabilecek ekonomik 
tedbirlere temas etmek istiyorum. En kısa zamanda 
yapılması gereken hususları ayrı başlıklar altında 
açıklamaya çalışacağım. 

Yeniden değerleme : 
Sayın Maliye Bakanının Bütçeyi sunuşlarında be

lirttiği gibi yeniden değerleme ile ilgili yeni düzenle
me daha fazla geciktirilmemelidir. Bu düzenleme 
ile 1963 senesinde Türk vergi sistemine girmiş olma
sına rağmen bugüne kadar uygulanamayan bu mü
esseseye işlerlik kazandırılmış olacaktır. Şirket aktif
lerinin yeniden değerlendirilmesiyle, firmaların blan-
çoları gerçek hüviyetine kavuşurken, öte yandan da 
sermaye şirketleri hem sermayelerini artırabilmek 
ve hemde tahvil ihraç edebilmek imkanına kavuşa
caklardır. Düzenleme yapılırken aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmelidir; 

1. Yeniden değerleme ihtiyari olmalıdır. 
2. Bir defaya mahsus olmalıdır, ancak ileride 

sistemin sürekliliği enflasyon muhasebesi içinde dü
şünülmelidir. 

3. Değerleme sonucu hasıl olacak fonun vergi
siz olarak sermayeye eklenmesi mutlaka sağlanmalı
dır. 

4. Katsayı tespitinde Ticaret Bakanlığı toptan 
eşya fiyat endeksleri esas alınmalıdır. 

Servet beyannameleri : 
Önemli gördüğüm diğer bir konu da servet be-

yannemeleridir. Günümüzün ekonomik gerçekleri 
karşısında hiç bir fonksiyonu kalmayan, hatta engel
leyici bir faktör olan ve bazı ekonomik sapmalara 
ve haklı şikâyetlere yol açan servet beyannameleri 
tamamen kaldırılmalıdır ve alınmış bulunanlar da 
tade edilmelidir. Böylece hertürlü malî kaynağın fir
maların öz kaynakları arasına girişi sağlanmış ola
caktır. 

ithalat rejimi : 
İthalatta gümrük vergilerinin ağırlaştırılması yeri

ne, ekonomik gelişmeyi ve ihracatı artıracak yönde 
gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesi isabetli 
olacaktır. Kabul kredili mal listesinin liberasyon lis
telerinde yer alan bütün mallan kapsayacak şekilde 
genişletilmesi yerinde bir tedbir olur. Bilindiği üzere, 
ticaret hacminin daralması pek çok ülkeyi vadeli ve 
düşük faizli satışlara yöneltmiştir. Kabul kredili mal 
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listesinin genişletilmesi halinde Türkiye olarak bu 
konjonktürden daha fazla yararlanmak ve düşük 
faizli mal ithal etmek imkânı doğacaktır. 

Kabul kredili ithalatın kolaylaştırılması, firmalar 
açısından finansman kolaylığı sağlarken, Merkez 
Bankası yönünden de döviz transferleri 6 ay gecik
me ile yapılacağından peşin döviz ödeme yükü azal
tılarak dış ödemelerde kısmî rahatlık sağlanacaktır. 
Keza mal mukabili ve vesaik mukabili ödeme usu
lüyle itharat yapılması imkânları genişletilerek sana
yicilere tanınması ekonomiye yeniden bir itici güç 
kazandıracaktır. 

İhracat sorunları : 
Bilindiği gibi, sağlıklı ve sürekli dış ödemeler 

dengesi yine sağlıklı ve sürekli ihracattan geçer. Di
ğer taraftan gerek iç piyasadaki durgunluğa belli 
ölçüde etkisi bakımından ve gerekse firmaların na
kit sıkıntısını iyileştirici katkısı bakımından ihracat 
önem ve ağırlığını korumaktadu. Bu nedenlerle, ha
len ihracat ekonomik tercihlerimizin başında gelmek
tedir. Vaktinizi almamak için burada genel başlıkları 
ifadeyle yetineceğim. 

İhracat sıçramasının ana faktörlerinden birisi, ih
racat kredilerine verilen önemli ölçülür. Halen elle
rinde teşvik belgesi bulunan ihracatçıların 70 milyar 
Türk lirası civarında reeskont kredisini uzun zaman
dan beri beklemeleri, finansman sorununun fevka
lade önemini muhafaza ettiğini ortaya koymaktadır. 

Son aylarda ihracat kredilerindeki daralmalar 10 
aylık % 26 olan ihracat artış hızını Eylül ayında 
% 12,5'a düşürmüştür. Bu nedenlerle, prefinansman 
ve diğer ihracat kredilerine yeniden işlerlik kazandı
rarak muntazam, zikzak yapmadan, planlı ve zama
nında verilmesini temin etmek hayatî önem arz et
mektedir. 

İhracatın teşvikinde en mühim unsurlardan biri 
olan gerçekçi kur ayarlaması 1983 yılında da devam 
etmelidir. 

Vergi iadeleri ve sıfır gümrükle girdi ithalatı bil
hassa sanayi ve zaman zaman da tarım ürünlerimize 
çekinilmeden kullanılmalıdır. Finansman sıkıntısını 
hafifletmek için ihracatçıların vergi iadelerinin sü
ratle yapılmasına engel olan uygulamalar ortadan 
kaldırılmalıdır. Merkez Bankası reeskont kredisi da
ğıtım kriterlerinin önceden açıklanması suretiyle ih
racatçıya ihracatını planlama imkânı verilmelidir. 

İhracatla ilgili izahlarımın sonuna gelmiş bulunu
yorum Şimdi Devletin piyasaya olan borçlarına kı
saca değineceğim : 

Hazine müteahhitlere, işçilere, üreticilere ve buğ
day üreticisine olan borçlarını imkân nispetinde sü
ratle ödemelidir. Zira bu durum nispî de olsa piya
saya canlılık getirecek, direkt ve endirekt olarak fir
maları ve piyasayı genelde olumlu yönde etkileye
cektir. 

Müteahhitlere ödemenin zamanında yapılmasıyla 
bugün ihalelerin tamamlanmamasından sıkıntısını 
çektiğimiz enerji, sulama gibi tesislerin de zamanın
da üretime geçmesini sağlayacaktır. Konunun önce
likler arasında görüşülmesi ve değerlendirilmesi za
ruridir. 

Bankalar : 
Bankalar kesiminin ekonomik istikrar tedbirleri

nin ihtiyaç ve icaplarına intibak etmeleri şartı öne
mini halen muhafaza etmektedir. Bu bakımdan, Ma
liye Bakanlığının yetkisinde bulunan bankaları de
netleme ve yönlendirme fonksiyonları etkin biçimde 
işletilmelidir. İstikrar tedbirlerinin uygulanmaya baş
lamasıyla para ekonomide en kıt faktör haline gel
miştir. Uygulanan yüksek faiz oranlarına bağlı ola
rak tasarruflar artan oranda banka sistemine kay
mıştır. Öte yandan ekonomideki toplam kredi talebi 
kınlamamış ve paraya olan talep yüksek faiz oran
larına rağmen devam etmiştir. 

Kredi faizlerinin yüksekliği yatırımları engelledi
ği gibi; piyasada krediyle çalışan firmaların mal ve 
hizmet arzı maliyetlerini olumsuz yönde etkilemekte 
ve devamlı fiyat artışlarına neden olmaktadır. Bu 
itibarla, faiz maliyetlerinin aşağıya çekilmesinde, ya
ni düşürülmesinde Devlete önemli görevler düşmek
tedir. İlk tedbir olarak mevduat munzam karşılıkla
rının azaltılması yanında, banka ve sigorta muame
lelerinden alınan gider vergilerinin ve disponibilite 
oranının azaltılması belli bir rahatlık getirecektir. 

Ayrıca, maliyeti düşürücü bir tedbir olarak ban
ka şubeleri sayıları da azaltılabilir. 

Son zamanlarda bir ihtisas bankacılığından söz 
edilmekte ve ihtisas bankalarının kurulması öneril-
ım'efobedıiır. DESİYAB ve Devlet Yaltırım Banıkası gibi 
kurulması düşünülen ihtisas bankalarının yatırım 
kredisi vermeleri, bu krediler için uzman yatırım ele
manları yetiştirmeleri ve yatırımcıya yol göstermele
ri, yön vermeleri temin edilmelidir. 

Ayrıca bu konuda yapılacak düzenlemelerin de 
bir an önce bitirilmesi, bankalara karşı duyulan en
dişeleri sona erdireceğinden ayrıca önem arz etmek
tedir. 

Yukarıda muayyen başlıklar altında açıklamaya 
çalıştığım Türkiye ekonomisine ait görüşlerimin Hü-
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kümetin hazırlığını öğrendiğimiz ekonomik önlemler 
paketinde göz önünde tutulmasını ve değerlendiril
mesini Sayın Maliye Bakanımızın takdirlerine arz 
ediyorum. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler; v 

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum : 1983 
Bütçesi uygulama alanına konurken ve yeni birta
kım ekonomik tedbirler önerilirken 24 Ocak İstikrar 
Tedbirlerinin ruhuna ters düşecek uygulamalardan 
ve davranışlardan imkânlar nispetinde kaçınarak, son 
iki yıldan beri gösterilen gayretle sağlanan başarılar 
sonucu uluslararası para ve sermaye piyasalarından 
kredi alabilecek seviyeye ulaşan ekonomik dış itiba
rımız dikkatle korunmalı, güven ve itibarımıza göl
ge düşürecek tutum ve davranışlara asla müsamaha 
gösterilmemelidir. 

Yeni bütçenin ülke ekonomisine hayırlı ve uğur
lu olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye, 

ler; 
Müzakerelerin sonuna geldiğimiz bugünde, çok 

kısa da olsa bir durum değerlendirmesi yapılmasının 
gereğine inanıyorum. 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile Maliye Ba
kanlığı Bütçesi, Devlet Bütçesinin yaklaşık yarısına 
'hâkimdir. Üstelik bu bütçe tüm Bakanlık ve kuru
luşların harcamalarına yön veren bir yapıdadır. Bu 
nedenle Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşur
ken, bir bakıma Devlet Bütçesi üzerinde konuştuğu
mun da farkındayım. 

Değerli üyeler; 
Bu yılki bütçe müzakerelerinin geçen yıla oranla 

daha monoton ve daha az heyecanlı geçtiği yüksek 
dikkatlerinizden kaçmamıştır. Kuşkusuz burada kas
tettiğim heyecan, iktidar ve muhalefet kanatlarının 
yer aldığı bir parlamentoda zaman zaman görülmek
te olan yüksek tansiyon değildir. Bu yıl da, kuşku
suz geçen yılda olduğu gibi son derece yapıcı eleşti
riler ve katkılara şahit olduk. Ancak ne var ki, bu 
yılın heyecan ve iştiyak dozunun geçen yıla nazaran 
bir miktar daha gerisinde olduğunu da vurgulamak
ta yarar var. 

Bunun çok çeşitli nedenleri olabilir. Ama bana 
göre bir faktör vardır ki, bu faktörün önemini inkâr 
etmek mümkün değildir. Bu da, Yasama Organının 
bütçe süreci içindeki etkinliği ve rolü sorunudur. 

Değerli üyeler; 
Öyle anlaşılmaktadır ki, yeni Anayasanın da ışı

ğı altında yürütme, yasama ve bütçe süreci arasın
daki ilişkileri yeniden yorumlamak ihtiyacıyla karşı 
karşıyayız. Gerçekten bütçe nedir?.. Acaba dilinden 
sadece Maliye uzmanlarının anladığı bir hesap bul
macası mı, hükümet icraat ve faaliyetlerinin eleştiril
mesine fırsat veren bir deşarj aracı mı, ekonomik 
ve sosyal hayata yön veren temel kararların ve ter
cihlerin yansıdığı hayati bir belge mi, yoksa her yıl 
hemen hemen benzer üsluplarla ve benzer gerekçe
lerle sunulan rutin bir belge mi?.. Bütün bunların ce
vabını uygulamaya bakarak kestirmek ve cevapla
mak sanırım oldukça güçtür. 

Değerli üyşler; 
1,5 yıldır Bütçe - Plan Komisyonu üyesi olarak 

bulunduğum Bütçe - Plan Komisyonunda bütçe mü
zakereleri vesilesiyle tespit edebildiğim bazı önemli 
olgulara satırbaşları halinde temas etmek istiyorum. 
Benim söylemek istediklerim doğrudan doğruya Ma
liye Bakanlığının ıbüıtçeyle olan iıMişjkıiteriine yönöliik 
olacaktır. Bunları şöyle özetliyorum : # 

1. Bütçenin bana göre teknik anlamda hâkimi 
ve sahibi belli değildir. Tespitlerime göre yatırım 
kalemleri Devlet Planlama Teşkilatından onaylandık
tan ve vizelendikten sonra irdelenmeksizin Maliye 
Bakanlığının Bütçesine aktarılmaktadır. Bu bir mon
taj ameliyesidir, kuşkusuz Yüksek Planlama Kurulu
nun tevhit edici çalışmaları bir tarafa bırakılırsa. 

2. Bütçe hazırlama sürecinde Maliye Bakanlığı
nın rolü her zaman geliştirici olmaktan çok kısıtla
yıcı ve engelleyici olmuştur. Maliye Bakanlığı bazı 
şeyleri önleyebilmek için âdeta yasakçı bir Bakanlık 
durumuna girmiş ve asıl fonksiyonu olması gereken 
geliştiricilik rolüne bir türlü ulaşamamıştır. 

3. Maliye Bakanlığı, masrafçı dairelerin ödenek 
isteklerini gereği gibi irdeleyememektedir. Çok çeşit
li nedenleri var. Bu irdeleyememenin sonucunu Ma
liye Bakanlığı bir başka şekilde âdeta masrafçı Ba
kanlıklardan ve masrafçı dairelerden intikam alır gi
bi ödeneklerini kısmen serbest bırakma ve özellikle 
nakit akımına göre bu ödenekleri kısıtlayarak orta
ya iki türlü bütçe; harcama bütçesiyle ödenek bütçesi 
gibi iki ayrı bütçenin oluşmasına neden olmaktadır. 

4. Program bütçe modeli bana göre uygulama 
zafiyeti yüzünden iflas etmiştir. 

5. Bütçenin genelliği ilkesinden son derece cid
dî sapmalar vardır. Maliye Bakanımızın yıllardır 
eksperliğine dayanarak eleştirdiği durum maalesef 
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bugün bütün heybetiyle devam etmektedir. Bana gö
re katma bütçelerin kesinlikle artık bir anlamı kal
mamıştır; tarihe karışmalı ve genel bütçe içine alın
malıdır. 1 500'ün üzerinde döner sermayeli kuruluş 
vardır ve bunlar konsolide devlet bütçesinin % 11' 
inin üzerinde masraf kullanmaktadırlar. Aynı şekil
de fon uygulamaları tam bir keşmekeş içindedir. 
Bunların mutlaka zapturapt altına alınması gerekir. 

6. Bütçenin gerek Yasama Organında, gerek ko
misyon düzeyinde inceleme usulleri mutlaka değişti
rilmelidir ve sanıyorum ki, yabancı ülkelerde, özel
likle ingiltere'de bütçe, inceleme usullerinden bazı 
önemli yöntemleri iktibas etmek mümkün gözük
mektedir; 

Değerli üyeler; 
Çok kısa olan bu konuşmamı bütçeyle ilgili şu 

yargılarımla sona erdirmek istiyorum. 
Eğer masrafçı dairelerin ödenek istekleri gerçek 

değertendıirmdere dayanimryor ve dndıelenlmeden 'büt
çeye konulabiliyor ve daha sonra bu ödeneklerin 
önemli bir kısmı serbest bırakılmayarak harcatılmı
yor, böylece ödenek bütçesiyle harcama bütçesi ara
sında önemli bir fark yaratılıyorsa; 

Eğer bütçelerin başlangıç ödenek tahminleriyle 
yıl sonu ödemek nıilktarîan arasında 'büyük farklar 
ortaya çıkmaktaysa; 

Eğer gelir tahsilatında tahmin edilen hedeflerin 
çok gerisinde kalınmakta ise; 

Eğer Başbakanlık ve Maliye Bakanlığının ısrarlı 
bütçe çağrısında «Gereksiz yeni taşıt almayınız» di
rektiflerine rağmen 1983 yılı içinde 13,5 milyar lira
lık yeni araç alımı için ödenek öngörülebiliyorsa; 

Yeni kiralamalara gidilmemesi ısrarla istenildiği 
halde 1983 yılı içinde kira olarak 5 milyar 171 mil
yon lira harcanması öngörülebiliyorsa; 

«Tüketim malları ve malzeme alımları için azamî 
tasarrufta bulununuz» direktifine rağmen 1983 yılı 
içerisinde 380 milyar liralık bir ödenek öngörülebi
liyorsa; 

Yalnız kırtasiye baskı ve yayın giderleri için 12 
milyar liralık ıbîır ödenek ıkonulabiiyorsa; 

Genel bütçe dışında kamu harcamaları giderek 
artmakta ve bütçenin genelliği ilkesini temelden sars
makta ise; 

Maliye Bakanlığı Bütçesi, giderek bir transfer 
bütçesi haline dönüşmüşse, sanıyorum ki değerli üye
ler, bütçe ve malî idare sisteminde çok ciddî bir za
fiyet vardır ve bugün çok ivedi olarak harekete geç
memizi gerektirir zafiyet söz konusudur. 

Benim buradaki önerim; en kısa zamanda 10 yıl
lık bütçe uygulamalarını gözden geçirmek, değerlen
dirmek ve bu amaçla uygulayıcıların ve akademisyen
lerin bilgi ve tecrübelerinin değerlendirilebileceği ulu
sal bütçe ve maliye kongresinin süratle toplanmasını 
öneriyorum. 

Sayın Başkan; 
Bir iki dakikalık süre içerisinde değineceğim ikin

ci nokta, personel reformudur. 50 yılı aşkın bir dö
nem içinde belki bu dönemin en büyük personel re
formu rejim bunalımı ile karşı karşıyayız. Bu aslın
da bugünün sorunu değildir, ertelene ertelene gelin
miş olan bir dizi sprunla karşı karşıyayız. 

Her şeyden evvel şunu belirtmekte yarar var; ha
vada oksijen neyse, devlet yönetiminde personel de 
odur. Sanıyorum ki, organizmanın oksijensizliğe olan 
tahammülü sınırlıdır. Bütçe ve maliye reformunun 
başarı şansı da kanımca personel sistemindeki zafi
yetin giderilmesine bağlıdır. 

Sadece üzerinde durmak istediğim üç önemli ko
nu var. 

1. Kamu personeli son 10 yılda fakirleşmiştir. 
Bunu rakamsal olarak nasıl ifade edebiliriz diye dü
şündüğümde, verebileceğim rakam şudur: Personel 
giderlerinin konsolide bütçe içindeki payının bugüne 
kadar iddia .edildiğinin aksine ve sanıldığından çok 
daha değişik biçimde giderek azaldığını tespit ettim. 
1976 ile 1981 dönemini kesin harcama rakamları açı
sından (Başlangıç ve yıl sonu ödenekleri değil) ince
lediğimde şöyle bir görüntüyle karşılaştım: 1976'da 
bütçe harcamaları içinde personel harcamalarının pa
yı % 34,2, 1977'de % 31,7, 1978'de % 34, 1979'da 
% 32,9, 1980'de % 32,7'dir. Eğer bütçenin reel sa
tın alma. gücü ve göreli büyüklüğü azalma eğilimi 
gösteren devlet bütçelerinde personel giderlerinin pa
yı % 35'i aşmıyor ve böyle bir tirend gösteriyorsa 
bundan şu sonuç çıkarılabilir: Memur sayısındaki 
artışa rağmen bütçeden ayrılan pay pek değişmemek-
te, böylece memur başına ödeme giderek azalmakta
dır. 

BAŞKAN — Sayın Tutum; süreniz geçiyor, ta
mamlamanızı rica ediyorum. 

CAHİT TUTUM — Teşekkürler Sayın Başkan. 
Bu rakamlar memurların durumunu bir miktar 

iyileştirme yolundaki çabaların hızlandırılması gere
ğini ortaya koymaktadır. 

Değerli üyeler; 
İkinci olarak değineceğim nokta, kamu persone

linin maaş yelpazesinin giderek daralmakta olduğu 
gerçeğidir. 1929'da ilk Barem Kanunu çıktığında bu 
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yelpaze 15 idi. Bu rakam bugün 3,7'dir, 1983 Yılı 
Bütçesiyle bu rakam bir miktar yükselecektir. Şunu 
belirtmek isterim: Eğer bir toplumda 15 gibi bir 
yelpazeden 3,7 gibi bir yelpazeye dönülmüşse, bun
dan belki sevinilecek bir sonuç da çıkabilir, belki de 
daha egaliter bir toplum olma yolunda bir adım at
mışız gibi gözükebilir; ama üzülerek belirteyim ki, 
yelpazenin tabanındaki satın alma gücü dikkate alın
madan böyle bir yorum bizi son derece hatalı sonuç
lara götürür. Yelpazenin tabanı net olarak 16 252' 
dir. Bunun dört katı neyi ifade eder? 

3. Kamu personelinin kadro piramidi dehşet ve
ricidir. 1936 yılında birinci derecede memur sayısı 
27 iken ve ilk dört derecede 495 kişi bulunurken, 
bugün ilk dört derecede 128 bin kişi bulunmaktadır 
ve bu normal olarak 1936'da Türk bürokrasisinin pi
ramit açıklığı 1,2 iken; yani piramidin zirvesinin ta
bana olan oranı 1,2 iken, bugün birinci dereceyle 
dördüncü derece arasındaki kadroların diğer kadro
lara oranı % 10,5'u bulmuştur ki, bu dehşet verici
dir. Böyle bir piramitle isteklendirici bir rejim orta
ya. konamaz. 

Sayın Başkan; toparlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen. 
CAHİT TUTUM — Sayın üyeler; ' 
Aslında bana göre tasaruf tedbirlerinin faturası 

çok hatalı bir şekilde ve belki çok kolay uygulana
bildiği için bordro tutsaklarına çıkarılmaktadır. Bu 
yol Devleti kısırlaştırabilir. Sanıyorum İki, Hüküme
timizin son derece iyi niyetli çabaları hepimizin ma
lûmudur ve bunu desteklemeliyiz; ama yine sanıyo
rum, bir grup personelin bazı isteklerini karşılaya
bilmek için sistemde birtakım ilave problemleri geti
recek olan Hükümet tasarıları Danışma Meclisi önü
ne gelmemelidir. Üzülerek belirteyim ki, ek göster
geleri düzenleyen Yasa Tasarısı bunun bir örneğidir. 

Değerli üyeler; 
Sözlerimi şöyle bağlıyorum: Maliye Bakanımız 

bütün meslek hayatında sanıyorum ki, bu tür eleşti
rileri ya bizzat yaparak, ya da dinleyerek, bazen de 
sanıyorum ki, kısmî düzeltmeler yapabilecek ma
kamlarda bulunarak geçirmiş değerli bir teknisyeni-
mizdir. Reform önerilerini ileri sürmek konusunda 
da deneyim sahibidir. Nelerin yapılması gerektiğini 
çok iyi bilen bir devlet adamımızdır ve değerli bir 
teknisyendir. Ancak, eğer personel konusunda kendi
sine düşeni yapmaz, gereken adımları atmaz ve per
sonel sisteminin kaderi büyük ölçüde Maliye Baka
nına ait olmak nedeniyle bu konuda gereken insiya- I 
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tifi yüklenmezse; aslında nelerin yapılması gerekti
ğini çok iyi bilen; ama mevcut imkânlarla nelerin 
yapılabileceğini öğrenememiş nice değerli aydınların 
kafilesine katılma bahtsızlığına uğrayabilir. Buna as
la gönlüm razı olmuyor. Bütün gücümle reform gi
rişimlerini destekleyeceğimi, en azından Danışma 
Meclisinin de bu eğilimde olduğunu bilerek vurgu
lamak istiyorum. 

Değerli üyeler; 
Uzun ve yorucu bir bütçe müzakeresini insanüs

tü fakatla yerine getirmeye çalışan Bütçe -- Plan Ko
misyonundaki değerli üye arkadaşlarıma da buradan 
teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 

Geleceğe olan güven ve inancımı tekrarlar, Büt
çenin tüm Ulusumuza hayırlı olmasını diler, hepini
ze saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Gelendost; buyurun efendim. 
HALlL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım, çok sayın Başbakanım, değerli Bakan
lar Kurulu Üyelerimiz; 

Maliye Bakanlığının Bütçesi dolayısıyla kısaca 
eikonoımıiımlizıi ilgilendiren ıbir iki 'aktüel konuya te
mas etmek için söz almış bulunuyorum. 

Önce şunu belirteyim ki, 12 Eylül 1980 öncesi 
döneme göre iki sene içinde ekonomik alanda bü
yük mesafeler katedilmiş bulunmaktadır. Bu merha
leleri nirengi noktalarıyla saymak gerekirse; piyasa
da her istenen mal bulunur hale gelmiş, akaryakıt 
kuyrukları erimiş, dış borçlarımız düzenli olarak 
ödenmeye başlamış, ticaret açığımız süratle kapan
maya yüz tutmuş, enflasyon hızı kesilmiş, dış ülke 
temsilcileri temaslarını artırmış, kalkınma hızımız 
% 5'e yakın düzeye çıkarılmış ve buna benzer pek 
çok ekonomimizi iyileştirici yollar ikatedilmiştir. An
cak, bu başarılar ekonomimizin düze çıkmasına yet
memiştir. Bugün ekonomimizin hallini beklediği pek 
çok konular hâlâ mevcuttur. Bunları özetlersek : 

1. Birçok ülkelerde olduğu gibi ekonomideki 
durgunluk aşılamamıştır. Amerika'nın ileri gelen ban-
kalarnıdan Chase Manhattan'rn eski Başkanı Davit 
Rocfeller, Lord Keynes'in ve Friedman ve Şikago 
Okulunun savunduğu monetarizmin pratikte uygu
lanmasının mümkün olmadığını, uluslararası malî 
sistemini çökeceği yolunda ortada 'belikıtiler sönmedi
ğini, sorunların başında bir dış ödeme yükümlülük
leri olduğunu belirtmiştir. 

Şunu da belirtelim ki, dış borç girdabına düşme
yen. ülkeler hemen hemen yok gibidir. Bu ülkelerin 
başında 87 milyar dolar borçla Brezilya, arkasından 
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81 milyar dolar borçla Meksika gelmekte ve bu- ül
keleri sırası ile Arjantin, Venezüella, Güney Kore, 
Polonya, Endonezya, Mısır, Şili ve 18 milyar dolar 
borçla Filipinler takip etmektedir. 

Dış borçlarını karşılayabilen ve ticaret dengesini 
sağlayabilen ülkelerin durgunluk dönemini atlatabi
lecekleri açıktır. Ülkemizin bu aşamaya yaklaşmak
ta olması sevindirici bir gelişmedir, 
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rek 14 300 liraya çıkarıldı. O halde, bu teşkilatın 
yönetiminde İslaha muhtaç yönler olduğu görülmek
tedir. 

Şimdi sıra havaici zaruriye dediğimiz maddelerin 
zam görmesine gelmiş bulunmaktadır. Maruzatım 
şu ki, piyasayı mahallî belediyelerin elinden kurtarıp; 
et, süt, un, yağ, peynir, yumurta gibi temel gıda 
maddelerinin fiyat artışlarını kurulacak bir teşkilat
ta merkezden tespit etmektir. «Bunları söylemek ko-

. lay, yapmak zor» diyeceksiniz. Doğrudur, çok par
tili dönemde de muhalefet yıkıcı tenkitlerde bulun
du, çare getirmedi, iktidar olunca aynı girdaba ken
disi de düştü. Ne çare ki, Yasama ve Yürütme Or
ganları olarak bu dertlere müşterek çareler bulmak 
zorundayız^ 

Elimizde Eflatün'un «Devlet» üıs'iıml bir kitabı 
var. Bu kitap üzerine, «En iyi devlet idare şeklini 
Eflatun bilir» diye Korsika'ya çağırarak başbakan 
yapmışlar Her şeyin altını üstüne getirdiği için altı 
ayda işini bırakıp kaçmak zorunda kalmış. Devlet işi 
kolay yürümüyor, işsizlik çığ gibi büyüyor, mesken 
açığı giderek artıyor. Atatürk Barajını finanse ede
miyoruz. Serbest piyasa ekonomisinde fiyatlara hâ
kim olamıyoruz. Dar ve sabit gelirlilerin gelirlerini 
artan fiyatlara yetişecek düzeye çıkaramıyoruz. Ola
ğanüstü bir ekonomik dönem içinde bulunduğumuz 
aşikârdır. Olağanüstü hallerden, olağanüstü tedbir
lerle çıkılabileceği de değişmez bir kuraldır. 

O halde, bu tedbirlere başvurmada tereddüt et
memeliyiz. istiklal Savaşında Atatürk «Tekâlüfü Mil
liye» ve ikinci Cihan Harbinde inönü Hükümetleri 
«Varlık Vergisi» koyarak ekonomik sıkıntıları atla
tabildiler. Şimdi, âdeta 12 Eylül 1980'den önce isti
la görmüş ekonomimizi kurtarmak için Millî kay
naklarımıza yönelebiliriz. Özel teşebbüsün elinde ge
niş kaynaklar vardır. 

Örneğin, Koç Grubu, Eczacı'başı, Sabancı, Sap
maz, Enka Holding gibi büyük özel teşebbüslerimiz 
mesken açığının kapatılmasına iştirak 'ettirilmeli, hal
kım dünde bulunan altın da devreye sokulmalıdır. 

Küçük gibi görünen bir noktaya da işaret etme
den geçemeyeceğim. Bugün MEYAK fonunda biri
ken (ki, 70 milyar kadar tahmin ediliyor) paranın 
memurlara % 60 faiz ile geri verilmesi için çalış
malar yapıldığını görüyoruz. Memurlara geri verile
cek bu para halı, mobilya, ev aletleri gibi tüketim 
mallarına yönelecektir. Bu para ile 3 500 ila 4 000 
konut yapılabilir. Memurlara da alacakları ölçüsün
de Devlet tahvili verilerek bu para konut yapımına 

2. Fiyat artışları önlenememiştir. Enflasyonla 
mücadelede tek etkili silahın verimli üretim yanında, 
rekabetin serbest bırakılması olduğu belirlidir ve 
24 Ocak Programının ruhunda bu ilkeler mevcuttur. 
Bu ilkelerin uygulanması tesirini göstermişse de, iş
sizlik, yatırımların stabilizasyonu, refahtan fedakâr
lık mevduat kaybı ve tasarruf güveninin yitirilmesi 
gibi tehlikeleri de beraberinde sürüklemiştir. 

Hükümet, hâlâ enflasyonun tekrar canlanacağı 
endişesi içindedir. Şu husus memnuniyet vericidir ki, 
son zamlar nazara alınmazsa, tekstil ürünleri ve ana-
hammaddeleri ile, inşaat demirinde fiyat artışları enf
lasyon oranının altında seyretmekedir. 

KÎT'ler özel teşebbüsün serbest rekabet ilkesi 
içinde mücadeleyi yapabilmiş ve fiyat artışlarını ön
lemiştir. Ancak, bazı mamuller hâlâ talebi karşıla
yamadığı için, serbest rekabet disiplinine girmiş de
ğillerdir. 

Üretim fazlalığına rağmen veya üretim yetersiz
liği nedeniyle gerçek rekabet fiyatlarının oluşmasına 
direnen ürünleri, ithal ederek emsalleri ile gerçek 
rekabete zorlamaktan başka çare bulunmamaktadır. 

3. Fiyatları yükselen zarurî tüketim malları : 
Dolar ile Türk parası arasındaki kur farkından 

ileri gelen ve kaçınılmaz olduğu bilinen son akaryakıt 
zammı, serbest rekabet piyasamızda çok geniş yan
kılar uyandırmaktadır. 

Gazetelerde şu başlıkları görüyoruz : «Zam zin
cirinin ilk halkasını dolmuş şoförleri oluşturdu. An
kara Şoförler Derneği % 100 zam istiyor» deniliyor. 
Halbuki, petrol zammının taşımacılığı maliyet etki 
oranı % 4 ila % 8 dir. Zam isteği % 100 dür. Elekt
rik enerjisine % 5, petrokimya mamullerine % 5 ila 
% 12 ve tarım mallarına % 5 ila '% 19 oranında 
petrol zammının yansıyacağı tespit edildiği halde, 
piyasaya etkisi ölçüsüz oranda olmaktadır. 

Kömürde 58 milyar, gazda bir miktar Devlet 
desteği olduğu Sayın Maliye Bakanımız tarafından 
beyan edilmektedir. Kömür Devlet desteği gördüğü 
halde, son zamdan sonra linyit ton başına 900 lira 
zam görerek 7 400 liraya, kok 1 300 lira zam göre-
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yöneltilirse daha isabetli olur kanısındayım. Alacak
lı olanlara da bunları almada öncelik tanınır. 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım, değerli Baş
bakanım ve Maliye Bakanımız; 

Başımıza daha büyük gaileler açmadan temel gı
da maddelerinin fiyatlarını kontrol altına alacak mer-
Ikezî tmdkanıiızimayı kurmada daha fazla geai'kımemıe-
liyiz. Ekonomimizi kurtarmada, çareyi de kendimiz 
bulmak zorunda olduğumuza göre, yukarıda değin
diğim önlemlerin yararlı olup olmayacağı üzerinde 
durulmasını dilerken, 1983 Yılı Bütçesinin Yüce 
Milletimize, Maliye Teşkilatımıza hayırlı olmasını 
diler, hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 

Değerli üyeler; 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Sayın Mati'ye Bakanımızı hem Bütçeleri üzerin

de açıklamalarda bulunmak, hem de sayın üyelerin 
konuşmalarına cevap vermek üzere kürsüye davet 
ediyorum < 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin saygı
değer üyeleri; 

Bugün Maliye Bakanlığı'Bütçesi üzerinde söz alan 
değerli üyeler, ülkemizin genel ekonomik durumunu, 
malî imkânlarını, Bütçemizin gelir imkânlarını, Büt
çemizin harcama ve yatırım imkânlarını büyük bir 
bilinçle sergilediler, ortaya koydular ve sözleri ara
sında da Hükümetimize dikkatli bir Bütçe hazırla
ması dolayısıyla iltifatlarını esirgemediler. 

Gerçekten Hükümet Bütçe hazırlıkları üzerinde 
uzun müddet dikkatle çalışmış, gerek yatırım öde
neklerini, gerek carî masraflar ve transfer ödenekle
rini büyük bir dikkatle tespit «etmek için gayret gös
termiştir ve şunu hemen ilave etmek isterim ki, Hü
kümetin Yüksek Meclisinize sunduğu bu Bütçe, Mec-" 
lisinizin Bütçe - Plan Komisyonunda çok önemli 
katkılar görmüş ve bütün Bütçe - Plan Komisyonu 
faaliyetleri sırasında, Bütçenin daha mükemmelleş-
mesi için bütün Bütçe - Plan Komisyonu üyeleri ve 
Bütçe - Plan Komisyonu faaliyetlerine iştirak eden 
Meclisin diğer değerli üyeleri büyük bir dikkat gös
termişler, emek sarfetmişlerdir. Bugün huzurunuza 
gelen Bütçe, Bütçe - Plan Komisyonumuzun da kat
kıları ile biraz daha mükemmelleşmiş bir hale geti
rilebilmiştir. 

Sayın üyeler, Maliye Bakanlığı Bütçesinin mas
raf kalemleri üzerinde durmaktan daha ziyade, malî 
hizmetlerin yönlendirilmesinde, bilhassa vergi tahsi
latının mükemmel bir seviyeye ulaştırılamaması do
layısıyla Bütçe imkânlarının kifayetsizliği ve bu Büt
çe imkânları kifayetsizliği nedeniyle de Devletin iste
diği harcama seviyesine yükselememesi sonucu üze
rinde dikkatle durdular. 

Gerçekten, Türkiye'nin talihi büyük bir kamu 
kesimi olması nedeniyle ekonominin canlanması; ka
mu personeli kesiminin yüksek bir gelir seviyesine 
ulaştırılması, hep Gelir Bütçesinin yüksek bir mebla
ğa ulaşması imkânına bağlı bulunmaktadır. 

Bu sebeple, değerli üyeler devamlı şekilde Bütçe 
tenkitlerinde bulunurlarken, gelir bütçesinin kifayet
sizliği gerçeğini göz önünde bulundurmuşlar ve hiç* 
bir şekilde harcamalarda Hükümetin imsakli bulun
masını tenkit mevzuu yapmamışlardır. 

Bugün konuşan sayın üyelerden* ilk sözcü olan 
Sayın Kantarcıoğlu, katsayının arttırılması nedeniy
le kamu sektörüne yüklenecek topyekûn ekonomik 
yükün hesabında rakamlar zikrederek, benim ilk ko
nuşmamda burada verdiğim 60 milyar liralık kamu 
sektöründen, emek sektörüne transfer olacağına, da
ir beyanımı tekzip etmek istediler. 

Bu konuda tek tek hesap vererek benim söyledi
ğim 60 milyar lira rakamının doğru olmadığı sonu
cunu ortaya koydular ve ancak 24 - 25 milyar lira
lık bir masraf meydana çıkaracağımı ifade ettiler. 

Yalnız, Sayın Kantarcıoğlu benim yaptığım he
saptan bazı noktalarda ayrıldılar. Ben hesabımızı ya
parken yalnızca genel maaş katsayısının 34'den 3'5'e 
çıkarılmasının ücret dengesizliği yaratması sebebiyle 
çeşitli personel sınıfları arasında, aynı zamanda yan 
ödeme katsayısının da 9'dan 10'a çıkarılması lazım 
geldiğine dair bir zarurete işaret etmiştim. Kendileri 
bu zarureti ifade etmediler. 

Gerçekten Bütçe - Plan Komisyonunda da «O 
Hükümetinizin bileceği iş» dediler. Çünkü, Hüküme
tin yetkisi içindedir katsayıyı artırmak, Meclisim 
yetkisi dahilinde değildir. Meclis yalnızca bütçe ka
nununda zikredilen genel maaş katsayısını ortaya 
koymaktadır. Genel maaş katsayısının dışında, yan 
ödeme katsayısının Hükümetin yetkisi içinde olma
sının nedeni bu masrafın yapılmaması anlamına gel
mez. Tabiî ki, ücret «kalasını düzeltmek için bunun 
da yapılması lazımdır. Bütçe - Plan Komisyonunun-
da yaptığımız incelemelerde, sorulan suallerde bun
ların miktarının az olduğuna işaret edilmiştir, yani 
yan ödeme katsayısından istifade eden vatandaşların, 
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Biiahara yapılan hesaplarda, 1 milyon 100 bin 
ilâ 1 milyon 200 bin arasındaki Devlet görevlisi
nin yan ödeme katsayısından faydalanmakta oldu
ğuna bilhassa orada da verdiğimiz cevapta işaret et
miştim, 

Sayın Kantarcıoğlu, genel bütçeye bir katsayının 
getireceği yükü 13,5 milyar lira olarak ifade etti. Ben 
de yan ödeme katsayısı ile beraber bunun 21 - 22 
milyar lira civarında olacağını, «Genel bütçeye, kon
solide bütçeye direkt tesiridir» diye zaten ifade et
miştim konuşmamda, yani genel bütçe ile mülhak 
bütçeler, katma bütçeler bir arada konsolide bütçe
nin bir katsayıdan yükleneceği yük 22 milyar lira 
brüt değerindedir. Buna bilhassa işaret ediyorum 
brüt değerindedir ve bir kısmı gelir olarak tekrar 
Bütçeye dönecektir; net yükü değildir. 

Ancak, gerek Kamu İktisadî Teşebbüslerine, ge
rekse mahallî idareler maliyesine bu yüklediğimiz 
brüt yük, net yük halindedir, yani genel bütçeden 
bir farkı vardır. Onlar aynı zamanda bir katsayı 
ilavesi suretiyle ayrıca vergilenmektedirler; yani 100 
liralık her maaş artışının 30 lirasını genel bütçeye 
vergi olarak vermekte ve 70 lirasını memurlarına ma
aş olarak vermektedir. 

Devlet vergiyi kendisi aldığı halde, mahallî ida
reler ve iktisadî Devlet Teşekkülleri bu vergiyi Dev
let Maliyesine ödemek durumunda bulunmaktadır
lar ve bu ödemeyi de yine Bütçe konuşmamın bir kıs
mında işaret ettiğim gibi, ne mahallî idareler ve ne 
de Kamu İktisadî Teşebbüsleri vergi borçlarını öde
yemez durumdadırlar. Rakam olarak da ifade ettim, 
şu anda ilaha da büyüme'diyse Ekim ayı sonu itiba
riyle 130 milyar lira mahallî idareler ve Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin genel bütçeye ödemeleri gere
ken vergi borçları vardır, demiştim. 

Yani, genel bütçeden yardım gören Kamu İktisa
dî Teşekkülleri ve mahallî idareler, gördükleri yar
dıma rağmen halen vergi mükellefiyetlerini de yeri
ne getirememektedirler. Bu sebeple, genel bütçedeki 
harcama imkânının bir kısmının Devlete gelir do
ğurması nedeniyle, karşılanabilen katsayı artırımı, 
mahallî idareler ve KİT bütçelerine daha da büyük 
yük getirme durumundadır. 

Bu yan tesirleri de Sayın Kantarcıoğlu hesap et
mişler ve memur adetlerini de alarak, bu memurla
rın genel bütçede istihdam edilen memurların 1/4'ü 
seviyesinde olduklarını rakam olarak görerek, bunun 
için de bir ilave yapmaktadırlar ve bu suretle altı 
milyar liralık bir ilave daha düşünülürse (ki, o yan 
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ödeme katsayısını ifade etmemektedir) onunla bera
ber Bütçelerdeki payı 28 - 29 milyarı bulmaktadır. 

'Bütçe dışında, yani mahallî idareler, KİT prog
ramları harcamaları, genel bütçe ve katma bütçeler
deki topyekûn ödenek ihtiyacı 28 - 29 milyara ulaş
maktadır. 

Bunun dışında, bu katsayının memur emeklile
rine inikası vardır, bu katsayının diğer katsayıya 
dayanarak tespit edilmiş ödeneklere inikası vardır, 
bu katsayının işçi emeklileri için hazırlanan i% 20'lik 
artışa ait yeni kanlın tasarısındaki katsayı esasına te
siri olacaktır. Ben de diğer ödenekler üzerindeki te
sirleri gibi bütün bu yan tesirlerini nazarı itibare ala
rak bunun topyekûn kamu sektöründe emekçilere, 
yani memurlara 60 milyar liralık bir kamu transferi 
gerektireceğini ifade ettim. 

Tabiî ki, bunun ödenek bazında olanları vardır, 
topyekûn ekonomi içerisindeki durum dolayısiyle 
olanları vardır. Faraza yakında müzakere edeceğimiz 
bir kanun tasarısı vardır, dün Malî İşler Komisyo-
nunuzca kabul edildi. Bu kıdem tazminatı tavanının 
memur katsayısı artışına bağlanması konusundaki 
bir kanun tasarısıdır. İşçi kesiminde yaklaşık yılda 
700 bin işçinin emekli olduğu bilindiğine göre, bun
ların emekli kıdem tazminatlarına inikası katsayı
nın bir artması ile büyük bir seviyeye ulaşacaktır; 
ama «Bunun % 50 si kamu sektörü tarafından har
canır, ,ü/c 50 si özel sektör tarafından harcanabilir» 
denilir; fakat özel sektörün harcadığı da Kurumlar 
Vergisine matrah teşkil eder ve o da yine Devlet 
bütçesi için bir yük olarak ortaya çıkar. 

Bu sebeple, bütün yan etkileri nazarı iti'bare alın
dığında, bütün teferruatı ile hesabı yapıldığında gö
rülür ki, benim söylediğim kamu sektörüne bir kat
sayının 60 milyar liralık bir yük getireceği gerçek bir 
ifadedir. Herhangi bir şekilde bunda mübalağa yok
tur, 

A'noalk, Yüksek 'Mecfei'nüzin takdirleri, bu .60! (mil
yar liralık rakamı bularak ortaya çıksın diye ben bun
ları arz etmiş bulunuyorum ve yine de hakemliği 
Yüksek Meclisinize bıraktığıma dair, birinci konuş
mamda da ifade ettiğim gibi, genel bir ifadede bu
lundum. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ancak, bir işi yaparken gerçekten «Biz bunu 12 
milyar zannetmiştik, ondan yapmıştık, 20 milyar 
zannetmiştik, ondan yapmıştık» demek doğıu değil
dir. Ben size gerçeği söylüyorum. Gerçekten, top
yekûn kamu sektörüne bunun yükü 60 milyar lira 
civarındadır; fakat takdir yine Yüksek Meclisinize 
aittir, 
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Sayın Öney, konuşmalarında, Bütçe Komisyo
nunun değerli bir üyesi olması sıfatıyla Bütçeyi çok 
yakından tanımak imkânını bulmuş olmanın rahat
lığı içerisinde çok değerli fikirler ortaya koymuşlar
dır. Bilhassa Türk Devlet Bütçesi yapımında ve uy
gulanmasında Devletin yükleneceği görevlerin bir 
kısmının gerçekten küçük gelir grupları lehine, Dev
let sübvansiyonlarına gitmek zarureti bulunduğuna 
işaret ederek, petrolün getireceği zamların, bir kıs
mının da belki Devlet sübvansiyonlarıyla karşılama
sı yolu tutulabilir diye işaret buyurdular. 

Gerçekten, petrolün ülke ekonomisi içerisindeki 
yeri nazarı itibare alındığında, herhangi bir şekilde 
büyük bir tüketim malı olan bu petrolün, isabetli bir 
şekilde küçük gelir grupları lehine bir fiyat politi
kasıyla bir kısmının sübvansiyonu imkânı, eskiden 
beri çok aranır, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
hükümetlerde çok aranmıştır ve buluna buluna, yal
nızca küçük gelir gruplarının tüketim malı niteliğini 
gösteren gazyağı üzerinde özel bir politika izlenmesi 
sonucuna varılmıştır. Gazyağı üzerindeki, fiyatların 
düşük tutulması nedeniyle uygulanan politikanın 
doğru olmadığını da devamlı şekilde teknisyenler 
ifade etmişlerdir. Çünkü, gazyağı, aslında birinci 
derecede rafinaj mahsulü bir şeydir, diğer rafinaj ma
mullerinden daha kıymetli olmasına rağmen, Türki
ye'de daha ucuz fiyatla pazarlanır; fakat istatistik
lerde şu görülmüştür ki, gazyağını da küçük gelir 
gruplarından daha çok yüksek gelir gruplarının, (ya
ni büyük şehirlerde tüketilmesi dolayısıyla) kullan
dıkları görülmüştür ve bunun üzerine, hükümet bil
hassa Orta ve Doğu Anadolu halkının kullandığı te-
nekeli gazyağı fiyatı politikası izlemeye başlamıştır 
ve gazyağından elde edilen vergi gelirinin tiler Ban
kasına devredilmesi suretiyle köy elektrifikasyonun
da harcanması da diğer bir politika aracı olarak kul
lanılmış ve geçmiş yıllarda gazyağından elde edilen 
gelirlerin karşılığı gerçekten de iller Bankası Büt
çesine devredilmiştir. Aynı şey devam etmektedir. 
Çünkü bizim Gider Vergisi Kanununa bu yolda ya
pılan zam dolayısı ile bir hüküm girmiştir. 

Bugün petroldeki fiyat artışları, herhangi bir şe
kilde Devletin petrol üzerindeki (Hakkını diyelim) 
vergileri artırmak suretiyle olmamaktadır. Gerçek
ten 1965 yılında ben ilk Gelirler Genel Müdürü ol
duğumda, o günkü petorl fiyatının % 65'ine yakı
nını vergi teşkil ediyordu. Yani, net fiyat % 35 ci
varında idi. Halbuki, bugünkü petrol fiyatının içeri
sinde vergilendirme '% l'e, % 2'ye düşmüştür. Bu 
sebeple, Devletin vergi politikasıyla, vergi indirimi 

suretiyle yapabileceği herhangi bir sübvansiyon im
kânı da kalmamıştır. Yani, artık, vergileme çok mar
jinal bir hale gelmiştir ve bu da Devlet Bütçesinin 
büyük zaaflarından biri haline gelmiştir. Çünkü mo
dern fiskalitede, devletler, vasıtalı vergilerini bir yön
den alkollü içkiler ve tütün, diğer yönden de petrol 
ayağına bastırırlar. Bizim gerçekten de petrolden ge
len gelirlerimiz çok az olduğu için, vergi gelirleri 
çok azalmış bulunduğu için, gerek Karayolları fi
nansmanında kullanılan bu gelirler, gerek köy yol
ları finansmanında kullanılan bu gelirler, çok hâsı
lat düşüşü göstermişlerdir ve bu nedenle de bütçe
nin kaynak kifayetsizliğinin başlıca sebeplerinden bi
risi, petrolün dünyada çok pahalanması dolayısıyla 
hükümetlerin ayrıca petrolü bir de vergilendirme 
gayreti içerisine girmekten sakınmaları dolayısıyla, 
artık, petrol bugün modern fiskalitede önemini ta
mamen kaybetmiştir. Gerçekten OPEC ülkeleri böy
le bir fiyat politikası takip etmeden, dünya devlet
lerinin hepsinde petrol, bir vergi mevzuu, bir gelir 
mevzuu idi. Fakat, dünyada yeni petrol politikası, 
devletlere bu imkânı kaybettirmiştir. Ülkemizde de 
bu imkân kaybolmuştur. Yani, Devlet artık petrolden 
bir gelir elde edememektedir. 

Bu takdirde, Sayın Öney'in işaret buyurdukları 
gibi, bir kurtarıcı imkân, yalnızca Devleti zenginleş
tirmek, gerçekten devlet gelirlerini yükseltmekten 
geçmektedir. Bütçe Komisyonunda ve burada Bütçe 
görüşmeleri başlarken yaptığım konuşmalarda da de
ğindiğim gibi, bunun başlıca yolu, yeni vergi kanun
ları koymak değil, konmuş vergi kanunlarının temin 
edeceği hâsılatı muhakkak bütçeye mal edebilmektir. 

Bütçe Komisyonunda çok teferruatlı ifade ettim; 
Devletin gelir toplaması imkânının giderek nasıl yıp
randığını, vergi zayiatının giderek ülkede ne kadar 
arttığını bir bir dile getirdim. Bugün konuşan Sa
yın Kırcalı da vergi denetim elemanlarındaki eroz
yona işaret ederken, bugünkü vergi denetimi anla
yışı içerisinde, Türkiye'de meydana çıkan vergi za
yiatını önlemeye imkân bulunmamaktadır. Bu çok 
kifayetsiz bir denetimdir ve kifayetsiz denetim, Dev
lete yakıştırılamayan bazı sonuçlar ortaya koymak
tadır. 100 vergi mükellefinin 100'ü de vergi ziya
nına sebebiyet verirken, bir denetim elemanının, cüzi 
bir miktarda bir mükellef zümresini (Faraza, Tür
kiye'de olduğu gibi mükelleflerin % 2,2'sini) tetkik 
etmesi ve bunlara cezalı vergi tarh etmesi, aslında 
adalet olmamakta, -adaletsiz olmaktadır. Yani, vergi 
denetimi o hale gelmiştir ki, herkes vergi ziyama se-
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bebiyet verdiği zaman, vergi ziyama sebebiyet ve
ren bir, iki kişinin durumunu alıp cezalandırmak, 
adalet olmaktan, daha çok adaletsizlik haline gelmiş
tir ülkede. 

Bu sebeple, biz yine daha önce de ifade ettiğim 
gibi, illa da etkili bir vergi idaresi kurmak mecbu
riyetindeyiz. Bu ifade, hemen hemen Türk kamuoyu
na mal olmuştur. 10 yıldan beri Türkiye'de bunun 
münakaşası yapılmaktadır ve bütün kamu sektörü ve 
özel sektör şunu kabul etmişlerdir ki, etkili bir vergi 
idaresi kurulmadan, Türkiye'de millî kalkınmamızın 
bütçe bazını teşkil eden kamu yatırımları alanına 
kifayetli bir ödenek tahsis etmek, kamu personelinin 
hayat standardını yükseltecek imkânları sağlamak 
mevcut değildir. Bu sebeple de Hükümetimiz önce
likle vergi idaresi reformu üzerine eğilmiştir ve çok 
kısa bir zaman sonra yeni vergi idaresinin kuruluşu 
(Ki, burada büyük rakamlarla ifade edilen denetim 
elemanı, yeni bir denetim elemanı kadrosu yetiştir
mek mevzubahistir.) vergi idaresinin modernleştiril
mesine ait kanun çıkınca, meseleyi bitmiş kabul et
memek lazımdır. Israrla üzerinde durmak lazımdır. 

Başka ülkelerde, vergi idareleri reforma tabi tu
tulan ülkelerde bu, 15 - 20 senelik devamlı bir gay
retle ancak tesis edilebilmiştir. Yani, bugün bizim 
Hükümetimizin getireceği bir kanun tasarısı ile or
taya koyacağı esaslar, illa da gelecek hükümetler 
tarafından, gelecek iktidarlar tarafından çok büyük 
bir dikkatle ve gayretle devam ettirilirse, ancak 5-10 
sene sonra modern bir vergi idaresine kavuşmak ve 
gerçekten vergilerimizi etkili bir oranda tahsil etmek 
ve vergi ziyamı da etkili bir biçimde önlemek imkâ
nına ulaşabiliriz. Bu da yavaş yavaş gelişecek bir 
unsurdur. Çünkü vergi geliri arttıkça Devlet artık 
vergi nispetlerini yüksek tutmakta bir menfaat gör
meyecek, yavaş yavaş vergi nispetleri indikçe vergi
nin etkinliği artacaktır. Yani, biz devamlı şekilde 
vergi alamıyoruz diye yüksek nispette vergi vaz edi
yoruz. Vergilerimizin nispetini yükselttikçe vergi zi
yamı artırıyoruz; vergi ziyamı artırdıkça da Devlet 
gelir fakirleşmesine uğruyor, illa da Devletin gelir 
zenginleşmesine gidebilmesi için etken bir vergi ida
resi kurması ve akla uygun vergi oranlarına tarife
lerini çekebilmesi lazımdır. Çünkü vatandaş kendi
sine uygun görmediği bir vergi nispetine mukavemet 
eder, dünyanın bütün ülkelerinin vatandaşları eder. 
îlla da ödenecek vergi vatandaş için makul olmalıdır. 
Yani, makul olma çizgisinden çıktığımız anda vergi
ye karşı mukavemet başlar. 

Bu şu sektörden gelir, bu sektörden gelir... Muka
vemet edemeyenler yalnızca «bordro mahkûmları» 
diye, «bordro tutsakları» diye Sayın Tutum ifade et
tiler; onlara aittir; fakat vergileme tam oluyor şeklin
de, onlarda da bir şey söylenemez. Çünkü Vergi Ka-
munlanımızd'aki tesıiır (bütün ücret sistemıiımıizi bozmuş
tur. Aslında kamu personelinin bir tek ücreti olur 
ve tek vergilemeye tabi olur; fakat çeşitli vergi tari
felerine tabi tutalım ve kamu personelinin vergi yü
künü hafifletelim diye ücret rejimimizi yıkmıştır. 
Yani yan ödemeler, ikramiyeler falan mazide uydu
rulurken hep verginin nispetinin yüksek olması ne
deniyle vergiden kaçırmak için, yani bizzat Devlet 
kendi personelinin gelirini vergiden korumak için 
Personel Rejimini bozmak durumunda kalmıştır. 

Bu sebeple gerçekten ağır bir tarife, Devleti de 
bizzat vergi ziyama sebebiyet verme yoluna sokar. 
Yalnız Devlete karşı vergi mükellefiyetinde olan va
tandaşları değil, bizzat Devleti de vergi ziyama bile 
bile göz yummak durumuna sokar. Bu sebeple, gelir 
idaresi ıslah atıyla beraber vergi tarifesi ıslahatı çok 
mühim bir unsur olacaktır gelecekteki vergi gelirle
rindeki zenginleşmede ve bunun yolunu da Hükümet 
atmış bulunmaktadır. Yıldan yıla gelir tarifesini indi
ren bir düzen getirmiştir. Bu sene de bu düzenden 
faydalanılarak tarifenin alt sınırı olan % 39 nispeti 
35'e indirilmektedir 1983 yılı için. 1984'de de 30'a 
inecektir ve daha ileri yıllarda da devam edecektir. 

Ancak, tarifeler ebedî değildir. Bugünkü Hükü
met bir tarife indirimi kabul etmiştir ve bu sebeple 
gelecekteki Hükümetlerin, gelecekteki iktidarların üze
rine bir ipotek koymuştur. Yani gelirler böyle ine
cek diye. Gelecekteki iktidarlar eğer bugün izlenen 
politikalara benzer bir istikrar politikası izlemekten 
sarfınazar ederlerse, ilk gösterilecek husus, «efen
dim, vergi tarifesindeki bu ıslahattan vaz geçelim, ver
gi geliri artsın, büyük bütçe yapalım» a götürür on
ları. Halbuki onun altında büyük mahzur vardır. İl
la da bütün dünyaca bilinen tarife tekniğine uygun 
bir vergi tarifesi olmadıktan sonra, etken bir vergi 
politikası uygulamanın imkânı yoktur. 

Denetim de önemli bir şeydir, vergi mükellefinin 
denetimi. Ancak bu denetim bugünkü anladığımız an
lamda değildir. İlla da gelir teşekkül ederken denetim 
gelir vergiciliğinde çok mühim bîr unsurdur ve çoğu 
ülkelerin çok yüksek miktarda denetim elemanı kul
lanmasının sebebi de budur. Gelir doğarken, yani ge
lirin defterlere girmesini temin etmektir. Yoksa, ge
lirin girmediği defterleri tetkik etmek büyük bir et-
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kenlik göstermez. Mühim olan, muamelelerin tücca
rın defter muameleleri içerisinde gösterilmiş olmasını 
temin etmektir. 

Geçen gün kendi aramızda konuşurken, Gelirler 
Genel Müdürlüğündeki mütehassıs arkadaşlarım, 
Fransız Devletinin bir vergi denetlemesinde 34 bin 
denetleme elemanı birlikte kullandığını ifade etti. 
Küçük Belçika Hükümetinin 9 bin denetleme elema
nı kullandığını ifade etti. Sayın Kırcalı bu sabah ifa
de ettiler, Türkiye'dekinin hepsini topluyorsunuz 1 500 
civarında bir vergi denetleme elemanı. Tabiî ki, bunun
la Devlet Vergi idaresinin etken olacağını hiç kimse 
tahmin etmez, hiç kimse bunun denetiminden çekin
mez ve bu sebeple de vergi ziyaı devam edip gider. 

Sayın Erginay Hocamız burada bize yine çok dik
katle izlediğimiz ve faydalandığımız tavsiyede bu
lundular. Gerçekten Maliye Bakanları sert olmalıdır 
diye ifade ettiler. Bu yalnız Maliye Bakanlarının tali
hi değil, bütün maliyecilerin talihidir. Yani maliyeci
ler, Hocaımız daha iyi ıbilirler, Büyük Hoca Du-
verger, im ali yediler idin «Devletlin çoban köpekleri» 
der. Eğer !bu «Çoban iköpök'leri» ne et yelmeme ter
biyesi verilımemlş olsaydı, onlar dışımda hiç kimse 
yiyecek et bulamazdı, Yüıkseik ımaluımunuz, Türk ço
ban Iköpekileni de, 'diğer ülkelerim çoıba'n (köpekleri 
de et yemezler, yalnızca hamurla besnİrler, yani yal
la beslenirler. Eğer omlar et yiyecek olursa, kuzu
larım hepsimi köpekler yer zaıtehı, Ibaşlka Ikıiımseye bir 
şey Ikalmıaz derler. 

'Bu sebeple, Maliliye fmeimurlarımım tarihi gerçelkten 
'de Devlete sahlip olımıa, Devletin mallarına sahip 
olmaktadır ve her zaman da antipatiktirler ve bu se
beple ide aslımda sert olmasalar bile şerit gözükür
ler.; Yanii en yumuşak Maliye Bakanları ıbile sert 
gözükürler, çünlkü harcamayı hür yerlde tutanak, ge
lirleri Ibir yerde artırmak m'echuriyetindedirler. Bu 
ilki ımecburiiyet devamlı şekilde hem topyekûn Ma
liye mensuplarım, hem ide onlarım başımda bulunan 
siyasî temsilcileri, Maliye Balkan'larımı antipatik kılar. 
Buna rağmen de, onlarım talihli değişmez. Çünkü ail-
dDklıarı terbiye, Maliye iBalkainlığı mensuplarının al
dığı terbiye hep lo yoldadır. Yani silki sıkıya sahip 
cılkıma sekinde ıgözüıkür. 

Sayın Kırcalı, malî [mevzuatım ıslahı Ikomuısuinda 
çok! önemli 'noktalara işaret ıbuyurdülar. Gerçekten 
Bütçe faaıliyetlerimıiz bittikten sonra bu sene, yeni 
bütçe yılına 'girdikten sonra bizim de 1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile, Türk Parasının 
Kıymetini Korutma Kanununda çok etkin değişiklik
ler yapmak suretiyle tadilat arzumuz vardır. Zaten 

Hükümet Programında 'bunlar bir bir de işaret edil-
miıiştir, malî reform anlamımda, hep değin'ilımiştir ve1 

eğer 1984 IBütçesin'i Bütçe Kamlisyonumda ve Danış
ma Mecl'isinde birlikte ımüzalkere edersek , şunu gö
receğiz iki, 1984 Bütçesi 1983 Bütçeslmden çok fark
lı 'olacaktır diye belirttim. Sayın Erginay değindi
ler, 'Anayasaya aykırı hükümler 'hâlâ da bütün ayıfc-
laimalara rağmen, devam ediyor. Bunların 'bir kısmı 
da Bütçeyi bıraikaimayacağıımız için, zaruri^ olduğu 
•için bunları diğer Ikanumlarda ıslahat yaparak düzel
telim diye bir 'vaatte1 bulundulk. Gelecek seneki 'Büt
çede gerek Hazine muameleleri için ayrılimış ikısım 
bu seneki Bütçe Kanununda, gerelk Ikadro, harcırah 
gM hüküm'ller 'için aynim î'ş 'bütün ıkanunla düzeltil-
mesti lazım gelem, tanzim edilmesi lazım gelen bü
tün 'hususları ilgili kanunlarla tanzim ederek Bütçeyi 
gerçekten Anayasanın, yeni Anayasal düzenimizin 
istediği nitelikte bir bütçe malimde hazırlamak ve Yüık
seik Meclise' takdim etmek istiyoruz. 

Sayın Kırcalı, banlkerzedelerim duruımuna ne Ba
kanım konuşmasında, ne de diğer açılklalmalaırında hiç 
değinllnTİyor dediler. Gerçelkten Hükümet bu iko-
nuda çok dikkatli bir gayret göstermektedir. Banlker-
zedeler diyeceğimiz vatandaş grubunun bankerlere 
yatırdıkları paraları dolayısıyla uğradığı kayıpların 
hesabı son safhaya gelmiştir, bunlar hesıaplanmalk-
tadır ve 'tasfiye komisyonlarında 'bazıları tasfiyeye 
yönelerek, bazıları yüzde yüz şekilde, bankerle mua
melede bulunmuş müşterisi rain 'kaybettiği parasını 
Ikarşılayabilecek bir ümlkâna kavuşacaktır; fakat tees
sürle görülmektedir ki, 'bazı bankerler hemen hemen 
hiçbir varlığa da sahip değildirler. O bankerlere 
para yatırmış durumda bulunan vatandaşların duru
munda bir büyük 'zorluğu ortaya koymaktadır, Hü
kümetiniz o zorluklarla da meşgul olmak arzu ve fca-
rarınıdiaidır.( 

" Yine bankalar ikonusuna Sayın Ailıtop değimdi.-: 
Bilhassa 'bankalar Ikonusundalkİ Hükümet ıtutuimu-_ 
muin baran evvel ortaya çıkmasıma işaret ettiler, ©iz 
de bu 'gayret İçerisindeyiz ve bu 1982 yılı içerisinde 
bu 'konudaki mevzuat tanziım'imi'z bitecek ve banka
lar daha dı'sıip'llinll çainşıacaik ıbir düzene getirilecek
tir. Bütün ülkelerim banka mevzuatları ile mevduat 
koruma mevzuatları getirilip incelenım'iş'tir ve bu se
beple çalışma uzun sürmektedir. Yabancı 'uzmanlar-
dan faydalanıiknalktadır. Çalışma biraz uzadığı içim 
de, herkesin beklentisi giderek ağıırlılk Ikazainımakta-
dır. Bunum farkındayız; alma en ıkısa ıbir sürede bu 
sektörü yeni ıbaştan tanzim edecek mevzuat hüküm
leri 'ortaya ikonaüalktır. 
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Yine Sayın Altop, «Yeniden değerleme 'gedik-
tidtonefflidtiır» diye ıbuyurdulaır. Yenliden (Değerleme 
Kanunu Hükümet üyeleri taraflımdan da jımızalıam-
mıştır, yaınü Vergi Usul Kanunumun fbir parçası ol
duğu için yeniden değerleme diye ortada görülmek
tedir. Bizim Kanun Tasarımızdaki değişikliğin adı 
Vergi Usul Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması 
Hakkında Kanundur. Bu kanun da bugünlerde Mec
lise sunulacaktır. Sayın Altop'un, yeniden değerlen
dirme Kanununda aranacak unsurların ne olması 
lazım geldiğini ifade ettiği hususlar da Kanun tasa
rısı görüşülürken ariz amik burada tartışılacaktır. 
O sebeple onlara değinmek istemiyorum. 

Arka arkaya konuşan Sayın Kırcalı ile Sayın Ak 
top aynı mevzuda birbirine tamamen ters düşen iki 
beyanda bulundular. Sayın Kırcalı, «Servet beyan
namelerinin kaldırılmamasının (Danıştayda edindiği 
büyük tecrübe dolayısıyla) gelir vergisi matrah tesis
lerinde bir istinatgah olan servet mukayesesi metodu
nun muhafaza edilmesinin, gelir vergiciliği bakımın
dan faydalı olduğu kanaatini ortaya koydular ve bu 
sebeple bu sistemden vazgeçilmemelidir.» diye fikir
lerini ifade ettiler. Hemen arkasından söz alan değerli 
Üye Sayın Altop da; bu servet beyannamelerinin kal
dırılması yönünde bir fikir izhar ettiler. 

Hükümetimizin tutumu servet beyannamesinin 
yarattığı mahzurları ortadan kaldıran ve fakat servet 
kontrolünün gelir vergiciliği tetkikindeki önemini de 
ihmal etmeyen bir arayol şeklinde olmaktadır. Bu 
sebeple her 2 temenni de bizim hazırlıklarımız içeri
sinde temsil edilmiş olacaktır. Bu da, Kanun tasarısı 
Yüce Meclise geldiği zaman ariz amik incelenecek 
ve değerli üyelerin katkılarıyla da daha da mükem-
melleşecektir. 

Sayın Altop, «Gümrük vergileri yeniden ele alın
malıdır» dediler. Bu hususta bir çalışma başlatılmış
tır. Gümrük vergilerimiz üzerinde önemle duruyoruz. 
«Kabul kredili ithalata mevzu mal listesinin değişti
rilmesi tüccara daha büyük kolaylık sağlar» diye bu
yurdular. Ayrıca, mal ve vesaik mukabili ithalat im
kânları artırılmalıdır, sanayiciye bu da imkân sağlar» 
diye buyurdular. 

Aslında peşin ithalat sistemini yürütebilecek döviz 
kaynaklarına sahip bir ülkede, ithalâtçı sektörün bu 
şekildeki diğer ödeme biçimlerinde dış ticaretin diğer 
ödeme biçimlerini tercih etmelerinin sebebi; içerdeki 
hafif krediyle mücehhez bulunmamaları dolayısıyla 
dış kredi kullanma arzularından ortaya çıkar. Bu se
beple yeniden bir DÇM hadisesi ortaya çıkmayacak 

bir anlayış içerisinde Hükümetiniz bankalar seviye
sinde kontrol altında bulundurulan dış kredi imkân
larının hepsine Türk sanayicisine, Türk ticaretçisine 
kullandırmak kararındadır ve gayet ölçülü biçimde 
herhangi bir şekilde tekrar dış ticaretimizi dejenere 
etmeyecek şekilde bu usullerden faydalanılmaktadır 
ve gelecekte de faydalanılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 45 dakikalık konuşma 
süreniz tamamlanmıştır. Daha ne kadar zamana ih
tiyacınız olduğunu lütfederseniz... 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — 5. dakika efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Bakanın 5 da
kika daha konuşma süresinin uzatılmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yine Sayın Altop, piyasa borçlarına değindiler. 
Piyasa borçlarında da giderek büyük bir düzelme ol
muştur, Hükümet devamlı bir takip gayreti içerisine 
gitmiştir. Sayın Başbakan hemen her hafta rakamla
rı Hükümet bazında takip etmek durumunda kalmış
tır ve 90 milyar liraya kadar çıkmış olan piyasa borç
ları diye ifade ettiğimiz rakam; memnuniyetle ifade 
edebilirim ki, geçen haftanın sonunda 25 milyar lira
ya kadar inmiştir. Ancak, bilhassa bu müteahhit kesi
mi, istihkakların süratle ödendiğini görünce daha çok 
istihkak yapmaya başlamışlardır. ıBu sebeple bu ke
simdeki, bu iktisadî devlet teşekkülündeki yahutta 
kamu idaresindeki müteahhit borcunun hepsini tasfi
ye edeyim diye yaptığım ödemeye bir bakıyoruz ki, 
ertesi hafta tekrar 10 milyar liralık yeni bir istihkak 
ortaya çıkmış; fakat yıl sonuna kadar istihkakların 
gerek müstahsile karşı olan borçların, gerek müteah
hitlere karşı olan borçların sıfırlama imkânı olmasa 
bile, çok düşük bir düzeye düşürülmesi için Hükü
metimiz gayret içindedir. 

Burada en mühim üzerinde durulacak hususlar
dan biri; Sayın Tutum'un bana çok da iltifat ede
rek, personel tanzimi meselesine eğilmemi ve bunu 
dikkatle ele almamı, bunun öncülüğünü yapmamı, 
Türk personel mevzuatını, personel sistemini bir yeni 
reforma tabi tutmamı arzu ettiler. 

Bunun çok kolay bir iş olmadığını sayın Tutum 
benden daha iyi bilirler. Gerçekten çok zor bir iştir 
personel işi. 1936 yılında Sayın İsmet İnönü'nün bir 
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hatırası vardır. Biz 3656, 3659, 3661 sayılı Kanunları 
çıkararak, Devlet bankalarını ve askerî barem ıslaha
tını yaptığımız zaman da ingiliz Dışişleri Bakanı 
Ankara'da ziyarette bulunuyormuş, Başbakan İsmet 
Paşaya demiş ki, «Ne kadar güçlü bir Hükümetsiniz, 
yani biz Cumhuriyet Hükümetinin gücünün bu ka
dar yüksek olduğunu dışarıdan hiç tahmin etmiyor
duk.» İsmet İnönü'de «Bu kanaata nereden vardınız» 
Ekselans demiş. O da demiş ki, «Personel mevzuatı 
yapmışsınız.» Biz de 1970'de bir personel mevzuatı 
düzenlemesi yaptık. Gerçekten o düzenleme 1965'de 
alelacele çıkartılan bir Personel Kanununun bütün 
ipoteğini üzerinde taşıyarak yapılmış, kısıtlı bir re
form niteliği taşıyordu; fakat 12 EylüTden sonra ge
len Maliye Bakanı bana aynen şunu söyledi; «Siz 
kim oluyordunuz da personel reformu yapmaya kalk
tınız.» Efendim, işte gayet hüsnüniyetle yola çık
tık, Hükümet sonuna kadar personel reformu prensip
lerini muhafaza etme kararı almıştı. Bu sebeple de 
«biz bu sonucu alabileceğimizi zannediyorduk» diye 
ifade etti, «Buna hükümetlerin de dayanamayacağı
nı nazarı itibara almanız lazımdı, eğer müdebbir, 
yüksek derecede devlet memuru idi iseniz» dedi. 

Gerçekten personel reformu ingiltere'de Victoria, 
Almanya'da Bismark, Amerika Birleşik Devletlerin
de Roosevelt gibi, gerçekten biraz otoriter tavırlı li
derler tarafından vazedilebilmiştir. Halbuki bizde, 
personelin bizatihi kendisinin personel reformu yap
ması istenmektedir. Bu çok zor bir iştir. Ben gerçek
ten personel reformunda bir büyük başarı sağlayaca
ğımızı vaat edemem. Bu sebeple aksayan noktala
rının ıslahatına gidebiliyorsunuz. Bu arı kovanı gibi
dir; çomak sokulmuyor. Ancak ıslah ettiğiniz temel 
üzerinde ıslahat yapmak suretiyle düzenlemeler ya
pabiliyorsunuz. Temelini değiştirmek çok zor bir iş
tir; hem büyük bilinç ister, hem de Sayın Hoca
mızın istediğinden de çok sert Maliye Bakanları is
ter. Bizim de öyle bir gücümüz olduğu iddiasında de
ğiliz. 

Sayın Başkan, sorular varsa cevaplandırmak iste
rim. 

BAŞKAN — Sorulara bilahara geçeceğiz efen
dim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Peki Sayın Başkan. 

Zannediyorum Sayın Konuşmacıların değindikle
ri hususlara temas etmiş bulunuyorum ve bu konuş
mamda daha çok sorumlusu bulunduğum Gelir Büt
çesine de değindiğimi zannediyorum. 

Meclisinizin gösterdiği anlayış, dikkat ve iltifata 
tekrar teşekkür ediyor ve Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, iki yazılı soru vardır. 
Sözlü soru sormak isteyen sayın üye var mı efen

dim?... Yok. 
O halde yazılı soruları okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorunun, Sayın Maliye Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Şerafettin YARKIN 

Soru : «Bakanlıkların Hukuk Müşavirliği Birim
lerinin, gerek statüleri ve gerekse gördükleri hizmet 
bakımından, Genel Müdürlük, Teftiş ve Tetkik Ku
rulları Başkanlıkları Birimlerinden hiçbir farkları 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla Bakanlık Hukuk Mü
şavirliği Biriminin başında olan 1 inci Hukuk Müşa
virleri de, görevleri itibarıyla Genel Müdür, Tef
tiş ve Tetkik Kurulları Başkanları ve Müsteşar Yar
dımcılarıyla eş değer durumdadır. 

Ancak buna rağmen, Bakanlar Kurulunca kabul 
edilen ek göstergelere ilişkin kararnamede Müsteşar 
Yardımcısı, Genel Müdür, Teftiş ve Tetkik Kurulu 
Başkanlarına 4- 500 ek gösterge verildiği halde, Ba
kanlıklar 1 inci Hukuk Müşavirlerinin büyük bö
lümüne, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkan
ları için verilen gibi, + 400 ek gösterge verilmesinin 
nedenini anlamak ve kabul etmek mümkün değil
dir. Bu konudaki açık haksızlık ne zaman giderile
cektir?... 

Kaldı ki, 1 inci Hukuk Müşavirlerine + 400 ek 
gösterge verilmesini öngören, 3.7.1979 tarih ve 
7/17561 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürütülen 
bu işlemin iptali için, beş Bakanlık 1 inci Hukuk 
Müşavirlerinin Danıştay nezdinde açtıkları dava so
nucunda, Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 
4.12.1981 tarih ve E : 1981/75; K : 1981/1080 sayılı 
kararıyla söz konusu işlem iptal edilmiş ve bu iptal 
kararının gerekçesinde de, «Bakanlıklar Hukuk Mü
şavirliği görevinin, Müsteşar Yardımcılığı, Genel 
Müdürlük, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanlıkları 
görevlerine eşit ve gerek Devlet için taşıdıkları önem 
ve gerekse yönetim sorumluluğu bakımından denk 
görev olduğu ve dolayısıyla diğer denk görevlere 
+ 500 ek gösterge tespit edilmesine mukabil, 1 inci 
Hukuk Müşavirlerine + 400 ek gösterge tespit edil
mesinin, Anayasanın eşitlik ilkesine ve 657 sayılı Yasa
nın 43 üncü maddesine aykırı olduğu» belirtilmiştir. 
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Ancak söz konusu Dava Daireleri Kurulu kararı, 
uygulanabilmek için, Maliye Bakanlığına tebliğ edil
diği ve Başbakanlığa yapılan başvuru da yine aynı 
Bakanlığa intikal ettirildiği halde, hâlâ gerekli uy
gulamanın yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, bir hu
kuk Devleti için kaçınılmaz olmakla birlikte, ayrıca 
Anayasamızın da amir hükmünün gereği bulunmak
tadır. 

Sonuç olarak, söz konusu açık haksızlığın ne 
zaman giderileceğinin ve dolayısıyla Bakanlıklar 1 in
ci Hukuk Müşavirlerine de, diğer denk görevlerde 
olduğu gibi, -ne zaman + 500 ek göstergenin verile
ceğinin açıklanmasını arz ediyorum.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen soruların Maliye Bakanımız ta
rafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Salih ÎNAL 

Soru : 1. Feryat eden çiftçinin Devlete teslim 
ettiği çeşitli tarım ürünlerinin bedeli, ne zaıman öde
necektir?... 

Bu gecikmelerden dolayı çiftçimiz büyük bir sı
kıntı içerisindedir. 

Burada vurgulamak isterim ki hükümetimizin bu 
tarım ürünlerinin bedellerini ödemedeki gecikmeleri
nin ülkemiz çiftçisi adına pek kadirşinas bir davranış 
olmadığını vurgulamak isterim. 

Soru : 2. Teknik ve Sağlık hizmetler sınıfında ça
lışan personele ödenen özel hizmet tazminatlarındaki 
ödemelerde dengesizlik vardır. 

Aynı orijinden, aynı yılda mezun olan teknik ve
ya sağlık personelinden, teknik veya sağlık personeli 
olarak hizmet görene % 15 gibi bir özel hizmet taz
minatı verilirken, emsali elemanın Genel tdare Hiz
metler sınıfında (Müdür, Müdür Yardımcısı, Daire 
Başkanı ve benzeri görevlerde görevlendirilmesi ha
linde) bu gibi kadrolarda çalışanlara % 5 gibi da
ha düşük bir özel hizmet tazminatı ödenmektedir. 
Bu adil bir uygulama değildir. 

Bu uygulamanın 1983 yılında gereği gibi adil bir 
şekilde çözüme ulaştırılmasını diliyoruz. Sayın Ma
liye Bakanımızın bu konuda görüşünü açıklamasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, sırasıyla suallere cevap arz 
etmek istiyorum. 

Sayın Şerafettin Yarkın'ın sual buyurdukları ba
kanlıklar 1 inci derecedeki hukuk müşavirlerinin ek 
göstergelerinin + 500 şeklinde olmayıp + 400 şeklin
de tanzim edilmiş olması konusundaki müşahedesi bir
kaç gün önce benim de bilgime gelmiş bulunuyor. 
Bu incelemeye aldığımız bir husustur. İlgili bakan
lıklarla da temas ettikten sonra bu konuda yeni bir 
düzenlemeye gidebileceğiz. 

Sayın Salih İnal'ın «Destekleme mubayaasına tabi 
olan tarım mallarının devlet müessese ve kurumların
ca mubayaa edilmesi dolayısıyla ortaya çıkan çiftçi 
borçları» diye ifade buyurdukları rakamlar şunlardır : 
Halen son duruma göre, buğday müstahsiline 9 mil
yar ve diğer mahsuller müstahsillerine de 16; milyar 
lira civarında devletin borcu vardır ve buğday müs
tahsili dışındaki müstahsile olan devlet borçlarımızın 
belli süreleri vardır, «16 milyar» diye ifade ettiğim 
parayı vatandaş belli süresinde muhakkak almakta
dır. Yalnız buğdayda bu sene tahminlerin dışında, 30 
milyar lira fazla para tahsis edilmiş olmasına rağmen, 
küçük bir miktar, (Bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi
ne 55 milyar liralık buğday avansı verilmiştir dene
bilir) 9 milyar liralık bir bakiyesi vardır, bu da pey
derpey tasfiye edilmektedir; herhalde kısa sürede bu 
da sona erecektir. 

Sayın Salih tnal'ın teknik ve sağlık hizmetler per
sonelinin idarî hizmetler personeliyle farklı muamele
ye tabi olması konusundaki sorusu; bu sene Mecli
se sevk etmiş bulunduğumuz 657 sayılı Kanunla ya
pılacak değişikliklerle halledilmiş bulunmaktadır. 
Teknik Hizmet sınıfından Genel İdare hizmetleri sı
nıfına geçişte veyahutta Genel İdare hizmetleri sını
fından Teknik Hizmet sınıfına geçişte memurun han
gi hakkı yüksekse, onu alabileceğine dair, kanun içe
risindeki tutarsızlık telafi edilmiştir. 'Bu sebeple Mec
liste Kanun görüşülürken zaten bu hususa muttali ola
caklardır. 'Bunu şimdiden açıklamama fırsat verdiği 
için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 6 466 797 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilımiişjtir. 

111 Devlet Bütçesinin Düzen
lenmesi Uygulanması ve De
netimi 1 002 102 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilm^tir. 

112 Devlet Gelirlerine ilişkin 
Hizmetler 17 271 198 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet Muhasebe Hizmet
leri 
BAŞKAN — ©ölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmilşltir. 

4 966 170 000 

114 Devlet Mallarıma Il'uşkım 
Hizmetler 16 519 806 000 
BAŞKAN — ©ölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

115 Hazine ve Genel Elkonıomi 
Politikasına lli'şlkim Hiz
metler 1 040 682 000 
BAŞKAN — Bölümü oıyla-
rınıza 'sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmıilşttir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı 
ve Mühalkemalt Hizmetleri 968 513 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmilşltir. 

27 . 11 . 1982 

Bölüm 
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Liiraı 

910 Kurumlara Katılma Pay
ları ve Sermaye Teşkilleri 311 000 000 000 
BAŞKAN — 'Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmilşltir. 

920 İktisadî Transferler ve 
Yardımlar 29 001 000 000 
BAŞKAN — ©ölümü oyla
rınıza 'sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmi'şltir. 

930 Malî Transferler 474 010 622 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmi'şltir. 

940 Sosyal Transferler 68 061 001 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rımıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen-
'ler... Kalbul edilmilşltir. 

950 ©orç Ödemeleri 216 847 235 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza ısunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmıişftir. 

Değerli üyeler, 1983 Malî Yılı Maliye Bakanlığı 
Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan 
1 inci madde kabul edilmeden burada çıkacak bir 
ilaveler var. Biliyorsunuz Sayın İBaşkanlık yetki al
mıştır. Onu da kapsayacak şekilde oya sunarsınız 
maddeyi iyi olur. 

BAŞKAN — Daha sonra efendim. Sayın Narlıoğ-
lu, esas Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesi sıra
sında yapacağız. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Benim söyle
diğim, bunun altında var, burada var; 5-6 tane bun
da var. Hepsini kapsayacak şekilde olursa... 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim : işaret buyur
duğunuz konu şudur : Dün Genel Kurulca alınan ka
rar üzerine Başkanlık Divanına bir görev verilmiştir. 
Başkanlık Divanı bu görevi yerine getirmiş, o tashih 
leri yapmıştır. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Kabul edildik
ten sonra yazılamaz sonra. 

— 505 — 



Danışma Meclisi B : 26 27 . 11 . 1982 O : 1 

BAŞKAN — Yapılmıştır Sayın Narhoğlu, teşek
kür ederim. 

Değerli üyeler, Bütçe Kanunu Tasarısının -görü
şülmesine başlıyoruz. Bu Tasarı ile ilgili Sayın Do-
ğu'nun bir önergeleri vardır; önergeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Malumları bulunduğu üzere, Bütçe Kanunu Ta

sarısı üzerindeki görüşmelere değişik programa göre 
bugün başlanması gerekecektir. Münhasıran değişik
lik önergesi verilen maddeler üzerinde müzakere açı
larak, diğerlerinin müzakeresiz oylanması da zamanı 
idare yönünden zaruri ve faydalı olacaktır. Konunun 
bir önerge olarak Yüce Meclisimize sunulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Senvar DOĞU 

Not : Geçen yılki uygulamamız da, eskiden oldu
ğu gibi aynen bu yönde yürütülmüştür. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

"Bütçe müzakerelerine başladığımız gün Bütçe Ka
nunu Tasarısının 1 inci maddesini okutmuştum; tek
rar okutuyorum : 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

BÎRİNCt KISIM 

Genel Hükümler 

BlRÎNCl BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GtDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin 
harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 544 969 201 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 1 inci 

maddesi eki (A) işaretli cetvelde üçüncü sırada yer 
alan «Devlet Başkanlığı» ibaresinin «Cumhurbaşkan
lığı» olarak birinci sıraya çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Hatırlarsanız daha önceden bu konuda Genel Ku

rulun bir kararı vardı ve hem muhtelif bütçelerde, 

Devlet Başkanlığı Bütçesinde, hem de Bütçe Kanunu 
Tasarısındaki «Devlet Başkanlığı» tabiri «Cumhur
başkanlığı» olarak düzenlenmiştir. Bu itibarla, bu 
önergeyle istenilen husus yerine getirilmiştir. Arz ede
rim. 

Değerli üyeler, biliyorsunuz ilk günden itibaren, 
bugüne kadar müzakeresini yaptığımız muhtelif Ba
kanlıklara ait Bütçelerin kabulünde, kabul ettiğimiz 
rakamlar 1 inci maddedeki gidere dahildir. O itibar
la, bugüne kadar kabul ettiğimiz Bütçelere ait 
bölümlerle birlikte 1 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul denler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

GELİR BÜTÇESt : 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 409 969 201 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 980 000 000 000 
BAŞKAN — »Bölümü oyla
rınıza sunıuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelir
ler 283 619 000 000 
BAŞKAN — 'Bölümü oyla
rınıza sunıuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edil'miş'tir. 

3 özel Gelirler ve Fon
lar 146 350 20*1 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunıuyorum : Kalbul 
©denler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değer'li üyeler, 2 nci maddeyi (B) cetvel i yle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
DENGE : 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edi

len gelir arasındaki (135 000 000 000) liralık fark için 
borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktarı bir katma 
kadar çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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AKİF ERGİNAY — «îçin» değil, «iç borçlanma» 
olacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Madde 3'ü tekrar okutuyorum : 
«Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir ara

sındaki (135 000 000 000) liralık fark iç borçlanma 
ile karşılanacaktır. Bu miktarı bir katına kadar çı
karmaya Malipe Bakanı yetkilidir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler ikinci satırdaki «için» 
kelimesi... 

AKtF ERGİNAY — O «için» kelimesi «iç» ola
cak; fakat ayrıca Bütçe Plan Komisyonunun, «Bu 
miktarı bir katına kadar çıkarmaya» tabiri yanlış
tır, «iki kat» şeklinde olması gerekir. Bir kat, ken
disi bakımındandır. Bu konu düzeltilmişse, onu bil
miyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun.,. . 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Müsaade eder 

misiniz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın 

Narlıoğlu. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA NEC

METTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, geniş şek
li zaten iki katma kadardır. İki katına kadar demek; 
iki kat artı kendisi demektir. Bir katına kadar artır
ma demek; kendisi artı bir katıdır, bunun başka şek
li yoktur. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Maliye Bakanımız?... 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — «Bir katına» tabiri doğrudur. 
BAŞKAN — «Bir katına» tabiri doğrudur diyor

sunuz. 
Değerli üyeler, bu maddeyi, ikinci satırdaki «için» 

kelimesini «iç» olarak, bu değişiklikle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka : 

bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 

ÖDENEK DAĞITIMI : 
MADDE 4. — Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvel-

lerindeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanı
lır. 

Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum : 
AKTARMA : 
MADDE 5. — A) Münhasıran (100 - Personel gi

derleri) harcama kalemi altındaki ödeneklerle ilgili 
olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde kalmak koşuluy
la programlar arası aktarma yapmaya, 

B) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üze
rine bütçesinden, malî yıl içinde hizmeti yürütecek 
olan daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarmaya 
ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarı

lan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle bütçe
sine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

AKtF ERGİNAY — Sayın Başkan, zannediyorum 
bu madde çıkmıştır efendim. Bütçe Komisyonuna ve
rilen yetki bakımından bu maddenin burada yer al
maması gerekir. Divanın bunu düzeltmiş olması gere
kirdi. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun bize verdiği 
raporda bu maddenin çıkarılmasına dair bir husus 
yok. 

Buyurun Sayın Çakmaklı. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, Komisyonu
muz Başkanlık Divanına Anayasaya aykırı bulunan 
maddeler hakkında kesin kararını değil, sadece dü
şüncelerini iletmiştir. Dolayısıyla bu inceleme konu
sunda bir diyeceğimiz yok; ancak buradaki ifadeyi 
biz aktarma olarak alıyoruz, dolayısıyla bir aykırılık 
da görmüyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, Komisyonla aynı görüşte
yim. 

BAŞKAN — Komisyonla aynı görüştesiniz. Esa
sen madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER : 
MADDE 6. — Gider cetvelinin bölümleri, prog

ram bütçe uygulamasında programlar şeklinde düzen
lenir. Programlar alt programlara, alt programlar da 
hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun ödenek 
türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faa-
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liyet veya proje gerekli sayıdaki harcama kalemin
den oluşur. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile di
ğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflandı-
rılmasındaki «Program»ı, 

b) «Kesim» deyimi «Alt program» ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemleri de kap

sayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje» yi, 
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın ya

pılacağı program, alt program, ödenek türü, faaliyet -
proje ve harcama kalemi bileşimini, 

e) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet terti
bi» deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalem
lerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderle
ri borçlarına karşılık gösterilmek koşuluyla) hizmet 
veya harcamanın ait olduğu program bazını ifade 
eder. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
YENİ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KA

LEMLERİ AÇILMASI : 
MADDE 7. — A) ilgili mevzuatına göre, yılı için

de 1983 yılı programına alınan projeler için (2) öde
nek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) 
ödenek türü altında yeni tertipler; ya da (A) işaretli 
cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama ka
lemleri açmaya, 

B) Gerektiğinde (İB) işaretli cetvelde yeni bölüm, 
kesim ve madde kalemleri açmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, çıkmış ol
ması lazım. Maliye Bakanlığından gelen temsilcinin de 
belirttiği şekilde bu madde çıkacaktır, Anayasaya ay
kırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan tekrar soruyo
rum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, Anayasaya aykırı 
olan husus, fasıl açmak, bölüm açmak biçimi de
ğil; ödenek bazında, miktar bazındaki aktarmalar gibi 
mütalaa ediyoruz. O bakımdan önerilerimiz arasın
da yer almadı; mamafih ilk konuşmamda belirtti
ğim gibi, bu konudaki yetki tamamen Başkanlık Di
vanınıza aittir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Divan, dün Sayın Komisyonun in

celemesi suretiyle bu konulan ele almıştır. Sizin in-

j celemenizde bu maddenin yer almadığı görülüyor; 
ama açıklamanızda Anayasaya aykırılık bulunmadı
ğını ifade ediyorsunuz. 

I Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?... 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Anayasaya aykırılık yoktur burada. 

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

I 8 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ' 

Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

BÜTÇE POLİTİKASI VE MALÎ KONTROL : 

MADDE 8. — Maliye Bakanı, 
A) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, 

dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek ama
cıyla ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve gi
derlere ilişkin yasa, yönetmelik ve kararnamelerin 
uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri 
almaya, standartları saptamaya ve sınırlamaları koy
maya, 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yar
dımları ile karşılanan ve katma bütçeli idare duru-

I munda bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu 
kuruluşlarının hizmet programlarını yılı içinde dü
zenlemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esas
ları yönünden, gerekli standartları saptamaya ve sınır
lamaları koymaya, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, dö

ner sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadî Teşebbüs
leri hakkında da uygulanır. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
RESMÎ TAŞITLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

I MADDE 9. — Resmî taşıt kullanımında uygu
lanacak ilkeler aşağıdadır : 

A) Resmî taşıt kullanımına ilişkin 3.6.1979 gün 
ve 7/18077 sayılı Kararname hükümleri 1983 bütçe 

I yılında da uygulanmaya devam olunur. 
B) Taşıt Kanunu uyarınca yardım ve bağış yo

luyla kurumların edinecekleri taşıtlar hakkında mar
ka, model ve motor hacimleri itibariyle sınırlamalar 
koymaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
I bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 
MADDE 10. — Malî yılın sonuna kadar ödene-

mediği gibi, emanet hesabına da alınamayan ve '1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış bulunan geçen 
yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere uyu
larak yapılır. 

A) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve 
karşılıksız borçları : 

Yıllar bütçelerinin (100 - Personel giderleri) ne 
ait harcama kalemleri ile 220, 230 ve 250 nci harcama 
kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde 
karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Perso
nel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, perso
nel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden aktar
ma yapılmamak kaydıyla, 1983 yılı bütçesinin aynı 
veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu faa
liyete aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

B) Diğer Geçen Yıllar Karşılıklı ve Karşılıksız 
Borçları : 

Yıllar bütçelerinin (100 - Personel giderleri dı
şındaki) harcama kalemlerinden doğup da, ilgili hiz
met tertiplerinde karşılığı bulunan veya bulunmayan 
borçlar, «Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, (100 
- Personel giderleri dışında) kalan aynı veya diğer 
hizmet tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE 
YARDIMI : 

MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçele
rini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe
sinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı 
ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan mik
tarlardan, bu amaca göre fazla olduğu saptanan kı
sımları, malî yıl sonunda ilgili idarelere ödenmeyerek 
Maliye Bakanınca iptal edilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü dışında) malî yıl sonuna göre Maliye Ba
kanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir yazılır, 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
YATIRIM HARCAMALARI : 
MADDE 12. — Yıllık programlara ek yatırım 

cetvellerinde yer alan proje dışında herhangi bir pro
jeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler Bütçesinin programlarında (2) ödenek türü 
içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân 
ve tesisleriyle, NATO Enfrastrüktürün gerektirdiği 
inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile 
REMO programı içerisinde yer alan alım ve hizmet
ler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, 
yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer al
maz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje 
numarası altında toplu olarak verildiği hallerde, bu 
toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına 
ilişkin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Ba
kan tarafından onaylanmış programlarda gösterilen 
işler esas alınır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl için
de yapılması zorunlu değişiklikler için «1983 yılı 
programının uygulanması, koordinasyonu ve izlen
mesine dair karar»da yer alan usullere uyulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
DEVLET MALZEME OFİSİNDEN TAŞIT 

ALIM KREDİLERİNİN MAHSUP SÜRESİ : 
MADDE 13. — Geçen malî yıl içinde Devlet Mal

zeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt bedelleri, taşıt
ların malî yılın bitiminden itibaren 45 gün içinde tes
lim edilmesi ve tahakkuk evrakının verilmesi kaydı 
ile aynı yıl bütçesinden mahsup edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Fonlara İlişkin Hükümler : 
MADDE 14. — Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer 

alan çeşitli fonlara ilişkin hükümler aşağıda göste
rilmiştir. 

A) Personel Giderleri Fonu : 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan öde

me emirlerine dayanılarak yapılan hesaplamalar so
nucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeye
ceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektir
diği harcamalar için, 100 - Personel giderleri (Üni
versitelerin gece öğretimine ilişkin fazla çalışma üc-
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reti ile konferans ücreti hariç) ile yolluk karşılığı 
verilen tazminatlar, sürekli görev yollukları; yurt dı
şında görevli öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri 
ile ilgili tertiplere, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930-O9-3-301-94O) tertibindeki ödenekten aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneği yeterince artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıda sayılan öde
nek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kulla
nılmak üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer 
tertibine aktarma yapılabilir. 

B) Yatırımları Hızlandırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-303-940) 

tertibindeki ödenekten; 
1983 Malî Yılı Programının uygulanması, izlen

mesi ve koordinasyonuna ilişkin Kararname hüküm
lerine uyularak 1983 yılı yatırım programının uygu
lama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektör
lerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı 
içinde gelişen koşullara göre öncelikle sektör ve alt 
sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması ge
reken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin 
artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projele
re ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin Kamu iktisadî Teşeb
büsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

C) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Gider
lerini Karşılama Fonu : 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderleri
ni karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930-09-3-308-940) tertibindeki ödenekten genel ve 
katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki 
harcama kalemleri ile, Kamu iktisadî Teşebbüsleri
ne ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transfer
lerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinde mev
cut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapma
ya, bu ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama esas
larını saptamaya Maliye Bakam yetkilidir. 

D) Sıkıyönetim Giderleri Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-311-940) 

tertibindeki ödenekten, 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı 
Kanuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanunla ek
lenen fıkra gereğince, her türlü sıkıyönetim giderle-
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rini karşılamak üzere Başbakanlık Bütçesinde açıla
cak tertibe aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

.E) Kur Farklarını Karşılama Fonu : 

Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil 
dairelerin (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde 
yer alan (3) ödenek türü altındaki (610, 620 ve 710 
harcama kalemleri hariç) ve yurt dışındaki kuruluş
lar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekle
riyle, Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları Öde
melere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıkları
nı sabit tutmak ve 30 Eylül 1982'deki kurlar ile trans
fer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak ama
cıyla Maliye Bakanlığı Bütçesinde (930-09-3-302-940) 
Kur Farklarını Karşılama Fonu tertibindeki ödene
ği ilgili kuruluşların hizmet programlarına mevcut 
ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

F) Yedek Ödenek : 
.' Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-309-940) 
tertibindeki ödenekten, bütçelerin Maliye Bakanlığın
ca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Gerekli değişiklikler yapılmıştır. 
Takip eden sayın üyeler gördüler. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..? 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine Ödenek Kaydı: 
MADDE 15. — Genel Bütçe dışındaki kamu 

kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye dahil daire
lerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya 
yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğ
renciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli 
miktarlarını, bu yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve 
bu öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere 
(A) cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde mevcut ve
ya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI İLE KÖY IŞLE-
Rt VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI BÜTÇE
LERİNE YAPILACAK AKTARMALAR : 

MADDE 16. — Devlet kurum ve müesseseleri 
ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurum
lar tarafından veya dış yardımlardan; 
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a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri tesisler ile bunlara ilişkin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyla 
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak pa
ralar, 

b) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesis
lerin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt, araştır
ma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıy
la Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Ha
zineye yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde 
açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan (a) fıkra-
sındakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındakiler 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde 
(A) cetvellerinin sonunda açılacak özel program, 
altprogram, faaliyet ve projelerdeki harcama kalem
lerine ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kı
sımlar, ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin 
yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uy
gulamaya yetkilidir. 

Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin ge
rektirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemini 
beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, altprog
ram," faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı 
yapabilir. İşin bitiminde yapılan harcamalara göre 
tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, altprog
ram, faaliyet ve projelerindeki ödenekten harcama 
yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum : 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE JAN
DARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE GÖREV 
VE YETKİLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BÜT
ÇELERİNE ÎLÎŞKÎN AKTARMA İŞLEMLERİ : 

MADDE 17. — A) Millî Savunma Bakanlığı 
tarafından Jandarma Genel Komutanlığına veya Jan
darma Genel Komutanlığınca Millî Savunma Bakan
lığına cari malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedel
lerini karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma üze
rine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faali
yet veya projeler arasında karşılıklı olarak aktar
ma yapmaya, 

B) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetle
rin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve te
darik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin 
diğer bir program tarafından yürütülmesi halinde 
ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya pro
jeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

C) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teş
kilatlanması sonucp, Bütçe Kanunlarının uygulanma
sı ve kesinhesapların hazırlanması ije ilgili olarak 
gerek duyulan her türlü bütçe işlemlerini ve düzen
lemeleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
D) Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlü

ğünün Teşkilat Kanunu çıkıncaya kadar; 2.7.1963 
tarih ve 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Teşkilat Kanununun, bu Genel Müdürlüğün görev
lerini yürütmesi ile ilgili 2, 10, 29 ve 33 üncü mad
delerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 

BAĞIŞ VE YARDIM KOLU İLE GELEN 
MALZEMELER : 

MADDE 18. — A) Dış kaynaklardan veya 
uluslararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yo
lu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış 
alımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı 
ile bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut ve
ya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek 
kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

B) 1983 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları 
için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile ya 
da diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya 
bedellerini bağlı (B) cetvelinde bu adlarla açılacak 
tertiplere gelir ve karşılıklarını da Millî Savunma Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerin
de açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydet
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

AKÎF ERGÎNAY — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, burada «... ye

niden açılacak harcama kalemlerine» deyiminin çık
ması lazım. Yine Muhasebei Umumiye Kanununa ve 
Anayasaya aykırı düşmektedir. Biz bunları Maliye 
Bakanlığından gelen bir temsilci ile kalem kalem tes-
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pit ettiğimiz noktalar olarak aslında biliyoruz; fakat 
herhalde Sayın Maliye Bakanına intikal etmemiştir 
yahut Sayın Divanımız bu hususu düzenlememiş ol
sa gerektir. 

Maliye Bakanlığına buranın dışında ayrı bir yet
ki vermek Yasama Organının üstüne çıkarmak de
mektir. 

BAŞKAN — Soracağım Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon; 18 inci maddenin (A) fıkrası 

«... veya yeniden açılacak harcama kalemlerine öde
nek kaydetmeye ve gerekli işlemleri yapmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir...» kısmı?.. 

HAMZA EROĞLU — «Anlaşma» da «Antlaş
ma» olacak. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; bizim nok
tayı nazarımıza göre tartışılabilir bir konudur. An
cak, Komisyonumuz size verdiği listede bunu dahil 
etmemiştir efendim; fakat Sayın Erginay'ın önerisi
ne katılamıyoruz. 18 inci maddenin (A) fıkrası met
ninin olduğu gibi kalması gerektiği kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OGLU — Sayın Başkan; bu eskiden beri bütçele
rimizde yer alan Muhasebei Umumiye Kanununun 
«İrat ve masraf kaydedilir» ifadesidir, böyle ifade 
edilmiştir. Tamamen bir muhasebe işlemidir, Anaya
saya aykırılığı da yoktur. Yani gelir bütçesine gelir, 
gider bütçesine gider yazılır anlamında bir muhase
be işlemini ifade etmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu maddenin birinci satırındaki 

«Anlaşma» nın «Antlaşma» olarak değişikliği ile 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
BAĞIŞLARA İLİŞKİN HÜKÜxMLER : 
MADDE 19. — Bağışlara ilişkin özel ödenek

lerden; 
A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek ar

tıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımın
dan yetersiz olanları, 

B) (A) fıkrasındakiler dışında kalıp da, 20 000 
lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanma
yanları, 

İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE JAN

DARMA GENEL KOMUTANLIĞINCA YABAN
CI ÜLKELERE YAPILACAK HİZMET KARŞI
LIKLARI : 

MADDE 20. — A) Millî Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkelere 
ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya hiz
metin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz 
ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutar
larını; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel 
Komutanlığı dahil) öğrenim ve eğitim müessesele
rinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu su
bay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığın
da ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma ge
reğince yedek hava alanlarının bakım ve onarımları 
için verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan büt
çeye gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinin sonunda 
açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu su
retle ödenek kaydolunan miktarlardan yılı içinde 
harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 

DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ : 
MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı Büt

çesinin; 
A) (111-01-2-001-310) tertibindeki ödenekten, bir 

kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen 
hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yap
tırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktar
maya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı 
amaçlarla il özel idarelerine; İktisadî Devlet Teşek
küllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı 
hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

B) (111-01-3-141-930) tertibinde yer alan öde
neği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program 
ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili 
harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yet-
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kilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına j 
yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlı Cetvellere ilişkin Hükümler 

BAĞLI CETVELLER : 
MADDE 22. — A) 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye Kanununun değişik 29 uncu maddesine göre, 
a) Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı 

«A» işaretli, 
b) özel hükümlerine göre 1983 malî yılında 

tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri «B» işa
retli, 

c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler 
«C» işaretli, 

d) Yasalarla bağlanmış vatanî hizmet aylıkları 
«Ç» işaretli, 

e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren yasalar «G» işaretli, 

f) Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli; 
B) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uya

rınca her yıl Bütçe Kanunu ile saptanması gereken 
miktarlar «H» işaretli, 

C) 17 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
göre her yıl Bütçe Kanununda gösterilmesi gereken 
ve 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 
6760 sayılı yasalarla ilgili parasal sınırlar «t» işaretli, 

D) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun üçüncü I 
maddesi gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğren
cilerinden alınacak pansiyon ücretleri «M» işaretli, 

E) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun; 

a) 36 ncı maddesine göre Millî Müdafaa Mü- I 
kellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değer
leri «O» işaretli, 

b) 38 inci maddesine göre alınacak motorlu ta
şıtların alım değerleri «P» işaretli, 

F) Maliye Bakanlığınca yıl içinde değişiklik 
yapılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanuna uyarınca ku
rumların satın alacakları taşıtların en çok satın alma 
bedelleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. I 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 

(B) CETVELİNE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜM
LER : 

MADDE 23. — a) Musul petrollerinden biri
ken (100) milyon liralık paydan malî yıl içinde tah
sil edilecek kısım, (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler» 

b) 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Yasaya göre 
petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) cet
velindeki «Petrolden Devlet Hakkı» 

Tertiplerine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE İLİŞKİN 

HÜKÜMLER : 
MADDE 24. — Genel bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işlet
melerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Mü
dürlüğü ve Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı döner 
sermayeli işletmeler hariç) bir ay içinde gayri safi 
hâsılatından % 15'e kadar olan kısmını ve dönem 
sonu kârlarını genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanma
sına, kaydına, raporlanmasına, yıl sonu kârlarına 
mahsuben ve bildirim ve ödeme sürelerinin saptan
masına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belir
lenir. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden 
doğan Hazine kaybı, ilgili döner sermaye işletmeleri
nin ita amiri ve saymanından 21.7.1953 tarih ve 6183 
sayılı Kanuna göre yarı yarıya tahsil edilir. 

Peşin gelir hükümlerinin uygulanmasında Maliye 
Bakanlığınca verilmiş ek süreler için gecikme zam
ları aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 
FONLARA İLİŞKİN 'GELİR KAYDI VE AK

TARMA İŞLEMLERİ : 
MADDE 25. — a) 20.2.1930 tarih ve 1567 sa

yılı Yasanın 6258 sayılı Yasa ile değişik 1 inci ve 
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16.9.1960 gün ve 79 sayılı Yasanın 9 uncu madde
sine dayanarak, Bakanlar Kurulunun 2.6.1961 gün 
ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince kurulan «İstikrar 
Fonu» na yatırılacak paraların net artıklarını, 

b) TC Merkez Bankasında NATO hesabında 
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtile
cek tutarı, 

c) Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak 
oluşturulmuş fonlar arasında, fonların kuruluş amaç
larını karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kıs
mını, işbu fonların genel amaçları içinde karşılıklı 
olarak devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

d) 16.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Yasanın 5 inci 
maddesinin 1 inci fıkrası gereğince açılan «Akarya
kıt İstikrar Fonu»'nun net gelir fazlası. 

Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 
HAMZA EROĞLU — .Efendim, «yasa» tabiri 

geçiyor, «kanun» olacak. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddede geçen 

«Yasa» kelimesinin «Kanun» kelimesiyle değiştiril
mek suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 

ÎKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler 

KATSAYI : 
MADDE 26. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca sınıflara ait 
gösterge tablosunda bflirtilen gösterge rakamlarının 
aylık tutarlarına çevrilmesinde (35) katsayı, 14.4.1981 
tarih ve 2446 sayılı Kanuna göre subaylara, astsu
baylıktan subaylığa geçenlere, astsubaylara ve uzman 
jandarma çavuşlarına (4,7), er ve erbaşlara (3,6) kat
sayı, 

Uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
KADROLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER : 
MADDE 27. — Memur kadroları ile ilgili yasal 

düzenleme yapılıncaya kadar, 
a) Kurumlara, 1322 sayılı Genel Kadro Kanu

nu ile verilmiş ve intibak işlemlerinde kullanılmış bu
lunan kadrolar ile 1971 - 1982 Malî Yılları Bütçe 
kanunlarının ilgili maddeleri ve özel kanunları hü

kümleri uyarınca verilmiş ve değiştirilmiş olan kad
rolar (Devlet Planlama Teşkilatı kadro cetvelinin 
«Not» bölümü dahil) 1983 Malî Yılı için de geçerlidir. 

b) 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ile Ka
nun hükmünde kararnamelere göre intibakı yapılan 
personelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara da
yanılarak söz konusu Kanunla kararnamelerin inti
bak hükümlerine göre saptanan dereceleri üzerinden 
ödenir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddeler ile 
15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapılan intibaklarda or
taya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler ile yargı 
organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek dü
zeltilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas 
alınır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13.11.1971 gün 
ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu kararnameyi de
ğiştiren kararnamelerdeki hükümlerin uygulanması
na devam olunur. 

d) Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşların 
kadrolarında yer alan sorumlu saymanlar ile Mali
ye Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve so
rumlu saymanlıklarında çalıştırılan memurlardan Ma
liye Bakanlığınca gerekli görülenlerin kadroları il
gili kuruluş kadrolarından düşülerek Maliye Bakan
lığı kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda çalıştırılan 
memurlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler 
bu yolla Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara 
naklen atanarak aynı saymanlık müdürlükleri ile so
rumlu saymanlıklarda görevlendirilirler. 

e) 12.3.1964 gün ve 440 sayılı İktisadî Devlet 
Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri Hakkında 
Kanunun geçici 8 inci maddesindeki 2 yıllık süre, il
gili bakanlıklar için, 17.6.1982 gün ve 2680 sayılı 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanu
nu uyarınca yapılacak yeniden düzenleme çalışma
ları sonucu çıkarılacak kanun hükmünde kararname
lerin yürürlük tarihine kadar uzatılmıştır. 

f) Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idareler veya Kamu İktisadî Teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanı
larak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağ
lı işyerleri ile İş Kanununa tabi olmayan daire ve 
kurumlar 14.7.1965 gün ve 657 sayılı Kanuna göre 
çalıştırdıkları personele ait kadrolardan anılan Ka-
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nımun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel 
şartlan taşımak kaydıyla sakat ve eski hükümlüler için 
iş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oran
larda kadro ayırırlar ve yükümlü oldukları kadar 
atama yaparlar. 

RIFAT BAYAZIT — Efendim, birinci satırda 
«yasal» var, «kanunî» olacak. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 27 nci maddenin 
birinci satırındaki «yasal» yerine «kanunî» şeklinde 
değiştirerek maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum. 

KADROLARIN KULLANIMI: 
MADDE 28. — Kuruluşların mevcut kadroların

dan 31.12.1982 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu ta
rihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların, açık
tan atama amacıyla kullanılması, Başbaknlığın (Be
lediyelerin teknik kadroları için içişleri Bakanlığının) 
iznine tabidir. 

17.6.1882 gün ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Dü
zenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu uyarınca gerekli 
düzenlemeler yapılıncaya kadar; 

a) 12.2.1982 gün ve 2595 sayılı Kanunun geçici 
9 uncu maddesinde belirtilen sürede yapılan başvu
ruların gerektirdiği intibaklar ile 4.11.1981 gün ve 
2547 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uya
rınca yapılacak intibaklarda kullanılmak üzere ye
teri kadar kadro bulunmaması halinde, intibakı ya
pılacak sürekli işçi ve sözleşmeli personele ait kad
ro ve pozisyonların iptali karşılığında, Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının öne
risi üzerine Bakanlar Kurulunca kadro ihdas edile
bilir. 

b) il özel idareleri ile belediyelerde, 12.2.1982 
gün ve 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu madde
sinde belirtilen sürede yapılan başvuruların gerektir
diği intibaklar için, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 33 üncü maddesindeki usule uygun ola
rak yapılan değişikliklerle durumlarına uygun kad
ro sağlanamaması halinde, intibakı yapılacak sürekli 
işçi ve sözleşmeli personele ait kadro ve pozisyon
ların iptali karşılığında, anılan maddedeki usule uyu
larak memur kadrosu ihdas edilebilir. Bu kuruluşlar
da, bu şekilde yapılacak ihdaslar dışında, 1983 Malî 
Yılında memur kadrosu ihdas edilemez. 

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında, 21 
Ağustos 1981 gün ve 2514 sayılı «Bazı Sağlık Per
sonelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Ka-
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nun» gereğince tabip ve uzman tabiplerin ve mec
burî hizmetli diğer sağlık personelinin atamalarım 
sağlamak amacıyla, anılan Kurumun istemi, Devlet 
Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının 
önerisi üzerine kadro ihdasına Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 
bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1983 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısının 28 inci maddesinin birinci fıkrasında
ki parantez içindeki ibarenin ayrı bir cümle haline 
getirilmesi bakımından fıkranın aşağıdaki biçimde 
düzenlenerek, belediye ve özel idarelerin tüm boş 
kadrolarına yapılacak atamalar için yetkinin içişleri 
Bakanlığına bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Aydın TUĞ 

«Madde 28. — Kuruluşların mevcut kadrolarından 
31.12.1982 tarihî itibariyle boş olanlar ile bu tarih
ten sonra herhangi bir nedenle boşalanların, açıktan 
atama amacıyla kullanılması, Başbakanlığın iznine 
tabidir. Ancak, belediye ve özel idarelerin kadroları 
için; ibu izin içişleri Bakanlığınca verilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bu önerge üze
rindeki görüşü?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; maddeden 
de anlaşıldığı üzere, 31.12.1982'de boş elan ve 1983 
yılı içinde boşalan kadroların açıktan atanma amacıy
la kullanılması konusunda belli bir disiplin getiril
miştir Hükümetimizce ve bu disiplin uyarınca da 
Başbakanlık 'bu açıktan atama izinlerini vermektedir. 

Komisyonumuzda bu konu tartışılmış ve karşı 
metinde de görüldüğü gibi, sadece teknik kadroların 
içişleri Bakanlığınca önemine binaen ve sürat sağ
lanması amacıyla kullandırılması, açıktan atamaya izin 
verilmesi hükmü getirilmiştir. Ancak, biraz önce tek
rar değerlendirdik önergeleri; bu anlamda tüm kad
roların içişleri Bakanlığınca açıktan atama amacıyla 
kullanılabilmesinde çok büyük bir mahzur görme
mekteyiz. Konuyu takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet teklifine bir ilave yap
mışsınız, bir değişiklik yapmışsınız; fakat bu isteği 
de Genel Kurulun takdirine bırakıyorsunuz. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
MtL ÇAKMAKLI — Evet Genel Kurulun takdirine 
bırakıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan zatıâlinizin görüşü?.,, 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOÖ-

LU — Sayın Başkan; Komisyonda yapılan değişikliği 
orada biz Hükümet olarak benimsedik efendim. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler... 
RİFAT BAYAZIT — Önerge sahibi izahat ver

sin efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, önergenizi alacak mı

sınız?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Oylansın Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Oylatalım efendim; teşekkür ederim. 
Önergeye Sayın Bakan katılmıyorlar, Sayın Ko

misyon Genel Kurulun takdirine bırakıyorlar. Dik
kate alınıp, alınmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et' 
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİNİN ME
MUR KADROLARI: 

MADDE 29. — A) «İktisadî Devlet Teşekkül
leri ve Benzeri Kuruluşların Genel Yatırım ve Fi
nansman Programı» kararnamesi kapsamına dahil 
kuruluşların kadroları hakkında bu Kararname hü
kümleri uygulanır. 

B) Genel yatırım ve finansman programına dahil 
'bulunmayan Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve benzeri 
kuruluşların kadroları hakkında aşağıdaki hükümler 
uygulanır: 

a) Bu kuruluşların, 1979 - 1982 Malî Yılları Büt
çe Kanunları hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca 
vize edilen kadroları 1983 Malî Yılı için de geçerlidir. 

b) Bu kuruluşların, 5 - 1 5 dereceli vizeli kadro
larında, gerekli hallerde Maliye Bakanlığının izni ile 
sınıf, unvan ve derece (5 inci dereceden yukarı olma
mak üzere) değişikliği yapılabilir. 

c) Bu kuruluşlar, 1983 Malî Yılında Kanunla 
veya uluslararası anlaşmalarla kurulması öngörülen 
birimleri ile Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1983 Yılı 
Programında kurulması veya genişletilmesi öngörülen 
birimleri için ihtiyaç duyacakları memur kadrolarını 
mevcut kadrolarından karşılarlar. Mevcut kadroların 

bu birimlerin ihtiyacının karşılanmasına yetmemesi 
halinde, yeni birimlerin norm kadrolarının en çok yüz
de 50'si oranında kadro ihdas edilebilir. 

d) Bu kuruluşlarda, 12.2.1982 gün ve 2595 sayılı 
Kanunun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen sürede 
yapılan başvuruların gerektirdiği intibaklar için kul
lanılmak üzere yeteri kadar kadro bulunmaması ve 
bu maddenin (b) fıkrası hükmüne göre yapılacak de
ğişiklikle durumlarına uygun kadro sağlanamaması 
halinde, intibakı yapılacak sürekli işçi ve sözleşmeli 
personele ait kadro ve pozisyonların iptali karşılı
ğında memur kadrosu ihdas edilebilir. 

C) Yukarıdaki (c) ve (d) fıkraları uyarınca kad
ro ihdas edilebilmesi Maliye Bakanlığının iznine bağ
lıdır. 

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

30 uncu maddeyi okutuyorum. 
KADRO CETVELLERİ BÜTÇE KANUNUNA 

EKLENEN KURUMLAR : 
MADDE 30. — Kadroları ile ilgili yasal düzenle

me yapılıncaya kadar; 
a) Kadro cetvelleri 1980 yılı Bütçe Kanununa 

ekli olan kuruluşlardan Devlet Başkanlığı, Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Mec
lisinin, 1983 yılı bütçe tekliflerine ekli kadro cetvel
leri ile sınırlı olmak üzere, kadrolarında yapılması ge
reken her türlü değişiklik Devlet Başkanlığı ve Yasa
ma Organının ilgili Genel Sekreterliklerince yapılır. 

b) Sayıştay personelinin; Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay ve Danıştay Başkanlıklarrile, Adalet Bakan
lığında Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde bulunan
lar ile bu meslekten sayılan görevlerden olanların kad
ro cetvelleri bu Kanuna eklidir. 

Yukarıdaki bentlerde anılan kadrolar hakkında bu 
Kanunun (intibak formlarına dayanılarak aylık öden
mesini öngören hükümleri saklı kalmak üzere) kad
rolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

RIFAT BAYAZIT — İki yerde geçen «Devlet 
Başkanlığı» ibaresi «Cumhurbaşkanlığı» olacak. 

BAŞKAN — Bu konuda zaten daha evvel karar 
var; fakat nedense unutulmuş. Bu değişiklikle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum. 
İŞÇİ KADROLARI: 
MADDE 31. — a) Genel Bütçeye dahil daireler, 

katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödenek-
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lerle yürüten kuruluşların 1979 - 1982 malî yıllarında 
Maliye Bakanlığınca vize edilmiş olan sürekli işçi kad
roları 1983 yılında da geçerlidir. Ancak bunlardan 
31.12.1982 tarihinde boş olan ve bu tarihten sonra 
herhangi bir nedenle boşalanlara açıktan atama ya
pılabilmesi, Başbakanlığın iznine bağlıdır. 

b) Kuruluşlar 1.1.1983 tarihinden itibaren 30 iş 
gününden fazla süre ile çalıştıracakları diğer işçi po
zisyonlarını 31.1.1983 gününe kadar (ilgili Bakanlığın 
onayını almak suretiyle)* Maliye Bakanlığına bildire
rek vize ettireceklerdir. Kuruluşların 1983 malî yı
lında kullanabilecekleri bu tür geçici işçi pozisyon
ları sayısı, 1982 malî yılında vize edilmiş olan miktarı 
geçemez. 

c) Vize edilmiş bulunan işçi kadro ve pozisyon
ları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka un
vanlı işçi kadro ve pozisyonları ile değiştirilebilir ve
ya iptal edilebilir. Birimler arası veya kuruluşlar 
arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. 

Yukarıdaki 'bentler hükümleri uyarınca Maliye Ba
kanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği Sayıştay 
Başkanlığına gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz ve 
herhangi bir şekilde ödeme yapılamaz. 

Bu madde hükümleri «İktisadî Devlet Teşekkül
leri ve Benzeri Kuruluşların Genel Yatırım ve Finans
man Programı» dışında kalan Kamu iktisadî Teşeb
büsleri ve benzeri kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

İl özel idareleri ile belediyeler için 1983 malî yı
lında sürekli işçi kadrosu ihdas edilemez. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu madde ile ilgili bir değişiklik önergesi var, 

okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısının işçi kadroları ile ilgili 31 inci maddesinin 
(a) fıkrasında, boşalacak işçi kadrolarına açıktan ata
ma yapılması Başbakanlığın iznine bağlanmıştır. 28 
inci maddede, Belediyelerin bir kısım memur kad
roları için bu izin İçişleri Bakanlığına verilmiştir. Bu
na göre; Belediyede bir mühendis atanması, içişleri 
Bakanlığınca, bir temizlik işçisi veya şoför atanması 
Başbakanlıkça izne bağlanacaktır. 

Sayısı binlerin üstünde olan mahallî idare ku
ruluşlarının işçi atama izinleri ile, Başbakanlığın meş
gul edilmemesi bakımından bahse konu fıkraya son 
cümle olarak; «Belediye ve özel idareler için bu izin 
içişleri Bakanlığınca verilir.» hususunun eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Lütfullah TOSYALI Aydın TUĞ 
BAŞKAN — Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü 

Sayın Çakmaklı, buyurun. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; daha önceki 
memur kadrolarıyla ilgili kısımda da arz etmiştim, 
kadro disiplini sağlanması açısından bu düzenlemeleri 
fevkalade yerinde buluyoruz. Gerekçeye de bu ne
denle katılamıyoruz, önergeye de katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Aynen Komisyonla fikir birliği halindeyiz. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tosyalı, Sayın Tuğ önergenizi alıyor musu

nuz?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Oylansın efendim. 
BAŞKAN — Oylanmasını istiyorsunuz; hay hay. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılmamaktadır. Dikkate alınması hususunu oylarını
za sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL : 
MADDE 32. — Genel Bütçeye dahil daireler, 

katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
belediyeler, il özel idareleri ile Kamu İktisadî Teşeb
büslerinde (sermayelerinin yarısından fazlası yukarıda 
sayılan kuruluşlara ait olanları dahil) sözleşme ile ça
lıştırılacak personelin genel çalıştırma esaslarına iliş
kin 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fikrasına göre çalıştırılacaklar hakkın
da 1 inci fıkrada sözü edilen Kararnamenin 14 üncü 
maddesine göre işlem yapılır. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu dışında diğer kanunlar hü
kümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli elemanların 
unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip 
sözleşme örneklerini, Ocak 1983 ayı sonuna kadar 
Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zorunda
dırlar. Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine 
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dayanılarak sonradan görevlendirilecek yeni sözleşmeli 
personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek 
cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip 
sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettiril
mesi gereklidir. Söz konusu vize işlemleri yapılma
dan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bu
lunulamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen karar
name hükümleri, kanunla kurulan fonlar ve hizmetleri
ni genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden al
dıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

12.3.1964 gün ve 440 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesi ile 12.3.1964 gün ve 441 sayılı Kanunun 18 
inci maddesine dayanılarak sözleşme ile çalıştırılacak 
personel hakkında, birinci fıkrada anılan Kararname 
ile bu madde hükümleri uygulanmaz. 

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

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
YURıT DIŞI AYLIKLARI : 
MADDE 33. — Yeni kurlar ve yeni katsayılar 

saptanana kadar, Devlet memurlarının yurt dışı ay
lıkları, yurt dışında yer aldıkları kadro, derece ve 
kademeleri (Devlet Memurları Kanununun 45 inci 
maddesine göre atananlarda kazanılmış hak aylık de
rece ve kademeleri), 28.2.1982 tarihinde yürürlükte 
bulunan Gelir Vergisi ve Malî Denge Vergisi oranlan 
ile Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri, 
14.8.1981 tarih ve 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarında öngörülen hükümler ve aşağıdaki hususlar 
göz önünde tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memur
lara transfer edilecek yabancı para miktarlarını sabit 
tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar be
lirleninceye kadar 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarında belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar 
arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların 
saptanmasından doğacak kur farkları (Para değeri 
değişikliğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda 
gösterilmek koşuluyla aynı şekilde ödenir. 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine 
geçmesi gereken yerel para miktarını korumak ama
cıyla, transfer edilen yabancı para ile yerel para ara
sında ortaya çıkan ve çıkacak olan ve T.C. Merkez 
Bankası veya büyükelçiliklerce bildirilecek değer de
ğişiklikleri de göz önüne alınarak bundan doğacak 
fark yukarıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde karar
nameler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre 

intibak ettikleri dereceler atandıkları veya yer al
makta oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerin
de olan memurların yurt dışı aylıkları, yurt dışı kad
ro derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettik
leri veya kazanılmış hak aylık dereceleri yurt dışın
da atandıkları veya yer almakta oldukları kadro de
recelerinin üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Ka
nunun 161 inci maddesinin kazanılmış hak aylık de
recelerinden daha aşağı derecelere atanan memurların 
aylıkları ile ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem ya
pılır. 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 
ncı maddesi uyarınca malî yıl içinde emsaller ye
niden saptandığında, yurt dışı aylıkları Bakanlar Ku
rulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayba
şından itibaren yeni emsaller ve anılan Bakanlar Ku
rulu Kararında öngörülen ilkeler göz önünde tutul
mak suretiyle ödenir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 
1897 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin (B) 
bendine göre sözleşme ile çalıştırılan'* personelin si
gorta primleri 506 sayılı Kanunun 77 nci madde
sinde yazılı ödemelerin Brüt toplamı yerine, varsa 
emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl 
için 15 inci derecenin birinci kademesinin karşılığı 
olan aylık tutarlarına göre hesaplanır ve izleyen her 
hizmet yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan 
sonra bir üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine esas 
tutarlar asgarî ücretin altında kaldığı takdirde asgarî 
ücret tutarlarına göre işlem yapılır. 

e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe Ka
nunlarının (D) cetveline göre kuruluş kanunlarına da
yanılarak ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak 
üzere 1.6.1973 tarihine kadar işe alınan ve halen ça
lışmakta bulunan personelden Türk uyruklu olanlar, 
bu Kanunun kadrolara ve aylık Ödemelere ilişkin hü
kümlerine tabidir. 

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

34 üncü maddeyi okutuyorum : 

AİLE YARDIMI : 
MADDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 202-205 inci ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 153-156 ncı mad-
leri gereğince aile yardımı olarak: 

a) Memurun her ne şekilde olursa olsun men
faat karşılığı çalışmayan eşi için (720) lira, 

b) Öğrenim çağına gelmemiş çocuklar için 120) 
lira, 
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c) llköğrenim gören çocuklar için (240) lira, 
d) Ortaöğrenim gören çocuklar için (480) lira, 
e) Yükseköğrenim gören çocuklar için (720) lira, 
f) Orta ya da yüksek öğrenime devam etmeyen 

çocuklar için (120) lira, 
Ödenir. 
Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışması 

ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları için 
daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca bu çocukları için yardım ödenmez. 
tş akdi ya da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme 
tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız arada
ki fark ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
DOĞUM YARDIMI : 
MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğin
ce (3.000) lira doğum yardımı ödenir. 

Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışma
sı ve iş akdi ya da Toplu Sözleşme gereği çocuk 
için daha yüksek doğum yardımı alması halinde, 
memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez, iş 
akdi ya da Toplu Sözleşme gereği yapılan ödeme 
tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız arada
ki fark ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
TEDAVİ YARDIMI : 
MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 209 ve 210 uncu maddelerine 
dayanılarak hazırlanıp, 27.7.1973 tarihli ve 7/6913 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanan «Dev
let Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Gider
leri Yönetmeliğinin 5, 12, 28 ve 31 inci madde
leri ile 5434 sayılı Kanunu değiştiren 1425 sayılı 
Kanuna göre düzenlenerek, Bakanlar Kurulunun 
28.6.1973 tarihli ve 7/6672 sayılı Kararıyla ya
yınlanan «Emekli, Adi Malullük veya Vazife Ma
lullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Ka
nunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fert
leri, Dul, ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve 
Tedavileri Hakkındaki Tüzük» ün 19 ve 20 inci mad
delerinde ve diğer özel yönetmeliklerde gerekli de-
ğeşikliklef yapılıncaya kadar. l 

a) içmece ve kaplıca tedavilerine, tam teşekkül' 
lü hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek rapor ile 
gerek görülenlere, 6425 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. 
Ayrıca yatak ve yemek bedeli ödenmez. 

b) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan al
tın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli 
ödenmez. 

c) Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına 
gönderilebilmcleri; tedavilerinin yurt içinde yapıla
madığının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca be
lirlenecek Ankara'da 2, istanbul'da 2 tam teşekküllü 
hastaneden, herhangi birinin sağlık kurulunca veri
len ve tedavinin Türkiye'de yapılamadığını belgele
yen sağlık kurulu raporlarının Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca onaylanması koşuluna bağlıdır. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum : 
TAYIN BEDELİ : 
MADDE 37. — a) Bazı Kamu Personeline Ta

yın bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 gün ve 2355 
sayılı Kanunun 1 • inci maddesinin 3 üncü fıkrası 
uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli tutarı, günlük 
er tayın istihkakının bir aylık tutarını geçemez. 

b) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli 
değişiklik yapılıncaya kadar, 22.6.1978 gün ve 
2155 sayılı Kanun hükümleri, kazandan beslenme
leri mümkün olmayan jandarma erlerine de uygu
lanır. 

4370 sayılı Kanunun kazandan beslenemeyen jan
darma erlerine ödenecek tayın bedellerine ilişkin hü
kümleri 1983 malî yılında uygulanmaz. 

Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin, erler gibi 
iaşe edilmelerine devam olunur. 

Kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bu
lunduğu komutanlık veya kurum amirliğince yazılı 
belge ile tevsiki halinde bedelen iaşe edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
İKRAMİYE VE ÖDÜLLER : 
MADDE 38. — A) 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 123 üncü maddesine göre çıkarıla
cak tüzük yürürlüğe girinceye kadar : 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Da~ 
ir Kanuna göre verilen ve aynı Kanunda belirtilen 
oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak 
ikramiyenin, 
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b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 
ncı maddesi gereğince para ödülü öngörülenlere, ye
ni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı maddenin (A) ve (B) bentlerinde belirtilen oran
ların uygulanmasıyla bulunacak para ödüllerinin, 

c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 
MİT mensuplarından görevleri sırasında sürekli ola
rak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, 
muhtaç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü 
pldukları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başarılı 
hizmet yapıp MİT'le ilişiği kesilenlere verilen tazmi
natların anılan maddede belirtilen esaslara göre, 
(3.11.1980 tarih ve 2330, 23.4.1981 tarih ve 2453 sa
yılı kanunların ilgili hükümlerinden yararlananlar 
ayrıca bu fıkra hükmünden yararlanamazlar.) 

ödenmesine devam olunur. 

d) Ceza infaz kurumlarında görev yapan ve bu 
kurumlarda yetki ile çalışan personel, Devlet Me
murları Kanununun 123 üncü maddesindeki esaslar 
dairesinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melik hükümlerine göre ödüllendirilir. 

B) Kültür varlıklarımızın saptanması kültürümü
zün yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksadıy
la Kültür ve Turizm Bakanlığında onayla oluşturu
lan yayın, yazı, danışma ve inceleme kurullarının 
Bakanlık dışından katılacak üyelerine ödenecek hu
zur ücretleri ile; ansiklopedilerin hazırlanması ile il
gili danışman, düzeltici ve madde inceleyicilerine 
ödenecek ücretler Maliye ve Kültür ve Turizm ba
kanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. 
Ancak, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne, Bazı Maddeler Eklenmesine dair 14.7.1970 tarih 
ve 1310 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Devlet Ti
yatrolarında oynanacak eserleri seçen Edebî Kuru
lun Tiyatroda memur olmayan üyelerine her toplan
tı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya ka
dar (1.100) TL. toplantı ödeneği verilir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanatın 
her dalında ve ilgili bilim dallarında yurt düzeyinde 
etkinliği sağlamak, kültür ve sanatı özendirerek yurt 
düzeyinde yaygınlaşmasına ve yeni yapıtların oluş
masına yardımcı olmak üzere; yapıtlara, sanatçılara, 
sanat topluluklarına, bilim adamlarına ödül ve ar
mağan verebilir. Verilecek ödül ve armağanların mik
tarı ve yöntemi Maliye ve Kültür ve Turizm bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak Yönetmelikle sapta
nır. I 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

39'uncu maddeyi okutuyorum. 
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

, MADDE 39. — A) 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değişik 178 inci maddesine ve «Faz
la Çalışmanın Uygulanan Esaslarını Gösterir Yönet
melik» hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararı 
ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına 
dayanılarak saat başına yapılacak ödeme (40) lira
dan az (100) liradan çok olamaz. 

Yasama Organı ve Cumhurbaşkanlığı dairesi per
soneline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek üc
retler özel yönetmeliklerinde yer alan esaslara göre 
yapılır. 

B) 657 sayılı Devlet Memumrları Kanununun 
değişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklik yapı
lıncaya kadar : 

1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda bu 
konuda düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak 
üzere : 

a) Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge ku
ruluşlarında görevli personel ile, Cumhurbaşkanlığı 
ve Başbakanlık Koruma müdürlüklerine Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koru
ma hizmeti ile görevli personeline ayda (4.750) lira. 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kurulu
şu ile, bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık 
kurum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri 
sınıfı personeline, merkez, il veya bölge kuruluşla
rında görevli genel idare, eğitim ve teknik hizmet
ler sınıfı personeline ayda (3.750) lira. 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında ça
lıştırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (1.500) 
lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 

2. Görevlilerinin niteliği gereği günün 24 saatin
de devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerin
de çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aran
maksızın belediye meclisinin kararı ile tespit edilen 
miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

3. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye büt
çelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin ni
teliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve 
bir programa bağlanması olanaksız olan orman mu
hafaza memurlarına ayda (4.000) TL. telsiz teknis-
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yeni, telsiz operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz sant
ralcisi, telsiz ve telefon hat bakıcılarına, yalnız Ha-
ziran-Ekim ayları için ayda (2.350) lira fada çalış
ma ücreti ödenir. 

4. Başbakanlık merkez birimlerinin ve) Maliye 
Bakanlığının tatil günleri ve günlük kanuni çalışma 
saatlerini aşan çalışma özelliği dikkate alınarak, Baş
bakanlık için Başbakan ve Maliye Bakanlığı için 
Maliye Bakanının onayı ile tespit olunacak perso
nele, 657 sayılı Kanunun değişik 178 inci maddesi 
hükümlerine bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geç
memek üzere (A) fıkrasında belirtilen azamî mikta
rın iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma 
Eradikasyonu örgütünde çalışan memurlardan, gö
revlerinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin 
saptanması ve bir programa bağlanması olanaksız 
bulunan sağlık savaş memurlarına.ve sağlık koruyu
cularına (2.000) TL. sıtma laborantlarına ayda (1.500) 
lira fazla çalışma ücreti ödenir. 

6. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü 
maddesine göre, olağan çalışma saatleri dışında ya
pılacak gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için 
aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek 
ücretlerin, aynı kanunun 165 inci maddesindeki esas
lara göre dağıtılmasına devam olunur. 

7. a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dere
celi okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde dö
ner sermaye siparişleri üzerinde işin gereği olarak, 
olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara 
(okul idarecisi, öğretmen, teknisyen, test hazırlayıcı, 
ölçmeci, usta öğretici, bölüm ve atölye şefi, memur, 
prodüktör stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, 
bilgi işlemci ve programcı ve üretim için zorunlu 
benzeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında ayda 48 
saati, Millî ve Dinî Bayram günleri haricindeki ta
tillerde günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul ve 
kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için 
en çok, «Orta dereceli eğitim kurumlarında gece öğ
retimi» için verilen ücret kadar ücret ödenir. 

b) Meslekî ve teknik öğretim kurumlarında gö
revli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mev
zuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü 
oldukları ders saatlerim doldurduktan sonra, okul 
idaresince gerekli görüldüğü takdirde, haftalık zo
runlu ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders 
saati sayısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri 
üzerinde Öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve 
fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları 
okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya ge
ce, yapılmasına göre, bu Kanunun 42 nci maddesin
de saptanan ek ders ücreti kadar ücret, döner ser
mayeden ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen 
öğretmenlere okullarında veya başka okullarda gece 
ve gündüz ek ders görevi verilemez. 

c) Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve 
mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında 
saptanan saatler kadar ve saat başına (75) lira üzerin
den ödenecek ücret döner sermyeden karşılanır. 

C) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar, Jandarmaya mensup veya 
Jandarmada görevli personelden; 

1. 11 Jandarma alay komutanlıkları ile komando 
ve motorlu jandarma birliklerinde görevli subay, ast
subay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (4.750) 
TL. 

2. Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler 
dışındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında gö
revli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşları
na ayda (3.750) TL. 

Fazla çalışma ücreti ödenir. 
D) Bu maddenin B/l, 2, 3 (sadece muhafaza 

memurları) ve C/l, 2 nci sıralarına göre ödenecek 
fazla çalışma ücretleri, 

a) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık 
izni, görevin yapılması sırasında veya görevden do
layı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumla
rında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve geçici görevli bulunma durum
larında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri 
içerisinde, 

Kesilmez. 
E) Bu madde uyarınca aylık maktu fazla çalış

ma ücreti alanlara, her ne suretle olursa olsun ayrı
ca saat esasına göre fazla çalışma ücreti ödenmez. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi vardır, okutuyorum. . 

Danışma Meclisi Başkanığına 
Görüşmekte olduğumuz 1983 Malî Yılı Bütçe 

Kanun Tasarısının 39 uncu maddesinin (B) fıkrası
nın 4 üncü bendinde Başbakanlık Mericez birimle
rinin ve Maliye Bakanlığının fazla çalışma ücretleri 
diğer Devlet memurlarından fazla olarak iki katına, 
yani 40 lira yerine 80 lira, 150 lira yerine 300 liraya 
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çıkarılmış ve ayda 50 saate kadar getirilen "sınırla 
ilgili personele ayda 4 bin ilâ 15 bin lira diğer me
murlardan farklı yan gelir sağlanmıştır. 

Bu imtiyazlı duruma Yüce Meclisin son vermesi 
gerekmektedir. Geçen yıl sadece Maliye Bakanlığı 
vergi tahsilini ileri sürerek bu kanunsuz yola baş
vurmuş, verdiğim önerge gecenin geç saatlerine ka
dar Birleşim devam ettirilerek işleme konulmaması 
sağlanmış, bu yıl da aynı düzene Başbakanlık dahil 
edilmiştir. 

Genel konuşmamda açıkladığım gibi, yılda 8-10 
milyar liraya varan fazla çalışma sistemini yeni 
Anayasamızın ilgili hükümleri gereğince içinden çı
kılmaz durumdan kurtarmamız en önemli görevle
rimiz arasındadır. 

Bu bentteki «657 sayılı Kanunun değişik 178 inci 
maddesi hükümlerine bağlı kalmaksızın...» hükmü 
Anayasaya aykırıdır. Anayasa hükümleri, yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 
diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk ku
rallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Ana
yasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü hakkındaki 11 inci 
maddesine saygılı olmamız gerekmektedir. 

Anayasanın değişmeyen bu hükmüne karşı, eski 
117, yeni 128'inci maddelerine rağmen Bütçe Kanun
larıyla her yıl geçerliliği olan yeni bir düzenleme 
getirilmesi bunun bir bütçe yılı .gibi geçici bir süre 
için bile olsa bir başka kanun ile değiştirilmesi veya 
yürürlüğün durdurulması işleminin Bütçe Kanunu 
ile sağlanması yeni Anayasamızın 87, 88, 161 inci 
maddelerine aykırıdır. Bu konuda Anayasa Mahke
mesinin de kararı vardır. 

Devlet Memurları Kanununun 178 inci madde
sinde «1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bu
lunanlara fazla çalışma ücreti ödenemez» kesin hük
müne karşı olan bu düzenlemenin Kanun metninden 
çıkarılmasını ve böylelikle, bu personelin de diğer 
personel gibi aynı statüden faydalandırılarak imtiyaz
lı bir zümre yaratılmamasinı, Anayasamızın 55 inci 
maddesindeki ücrette adalet sağlanması hükmüne de 
saygı gösterilerek, mevcut hükmün gerçekleştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Bütçe - Plan Komisyonumuzun gö
rüşü? 

AKİF ERGINAY — Önerge hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz veremiyorum. 
Çünkü Tüzüğümüzün gayet sarih hükmü var; öner-
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geler okunur ve oylanır, üzerinde müzakere açıl
maz, deniliyor. 

AKİF ERG1NAY — Demin Sayın Doğu'nun 
verdiği.... 

BAŞKAN — Efendim, o bir genel karardı; fa
kat Tüzüğü değiştirmemiz mümkün değil tabiî. 

Buyurun Sayın Çakmaklı. 

BÜTÇE - PLAN IKOMlSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, sayın üye
ler; 

Bu önerge ve bu önergenin dayandığı temel üze
rinde biraz etraflıca durmak ihtiyacını Komisyonu
muz hissetmektedir. 

Türk kamu personel rejiminin içinde bulunduğu 
son derece vahim durumu defaten hem Genel Ku
rulda, hem Komisyon çalışmalarında ilgililere duyur-
muşuzdur. 

Türk Devletinin temel meselelerinden birisi per
sonel rejiminin kendi ve yeni şartlarına uygun biçim
de düzeltilmesidir. Bugün Türk Devleti 10 yıldır çe
şitli biçimlerde denediği ve ilkelerinden saptığı, bir 
türlü de yeniden nasıl oluşturacağını ortaya koyama
dığı bir personel rejimi kargaşası içindedir. 

Bu kargaşa içinde bir yanda kamu personelini fa
kirlikte eşitlemeye çalışan görüşlerle, kamu üst yöne
timini ve bazı kamu teşkilatlarını gözetici anlayışlar 
gündemlere getirilmektedir. Komisyonumuz her iki 
yaklaşım biçimini de maalesef makbul bulmamakta
dır. 

Ancak, çözüm aranırken yürünülen yolda Dev
letin bazı temel unsurlarının, bazı temel teşkilatları
nın daha fazla boşlukta ve imansızlıkta bırakılma
ması da gerekmektedir. Bu anlayış içinde son yıllar
da alternatif piyasalara Maliye Bakanlığı 'teşkilatımı
zın çok hızla kadrolar kaydırıldığı da gözlenmekte
dir. Âdeta, daha açık bir ifadeyle Devletimizin temel 
direklerinden birisi ve belki de birincisi olan bu Ba
kanlığımız hızlı bir üst yönetici ve teknisyen bunalı
mı içine doğru hızla sürüklenmektedir. 

Bizim kanaatimizce getirilen bu mütevazi düzen
leme bu olayı durduracak nitelikte değildir. Ancak, 
bu kaymayı, bu özellikle maddî anlamdaki yetersiz
likten ve alternatif imkânların çok yüksek olmasın
dan doğan kaymayı bir ölçüde ve belki bugünüyle 
yarının daha sağlıklı düzenlemelerinden önce durdur
mak hepimizin görevidir. 

Komisyonumuz Bütçe Kanun Tasarısının bu bö
lümüne bu anlayışlarla yaklaşmış ve bu düzenlemeyi 
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geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yerinde bulmuştur. 
Belirtmeye ve ifade etmeye çalıştığım gibi, bu düzen
leme tek başına yetersizdir, çok daha köklü ve esas
lı düzenlemeler mutlaka gereklidir. 

Önerge de ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddia
larına kesinlikle katılamıyoruz. Zikredilen maddeler
le bu getirilen düzenlemenin, bu Genel Kurulun ona
yından geçen düzenlemenin Anayasaya aykırılıkla 
hiç bir ilgisi kanaatimizce yoktur. 

Ayrıca, geçen yılkı görüşmelerin de muhatabı 
biz olmamakla birlikte, herhangi bir biçimde gecenin 
geç saatlerine kadar uzatılarak geçirildiği gibi bir 
endişeye de her halde geçen yılkı görüşmelerin de 
tarafı olan bir Komisyon olarak katılmakta mümkün 
değildir. 

Özetle; çok daha fazla şeyler yapılması gereken 
kamu üst yönetiminin özellikle sahip çıkılması gere
ken bir dönemde bu kabil mütevazi ve acil düzenle
melere Genel Kurulun ilgi göstereceğini ve Komisyo
numuzun görüşlerine katılacağını umuyoruz ve say
gılarla görüşlerimizi yüksek huzura arz ediyorum 
efendim. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Bakan zatıâliniz önerge üzerindeki görüş

lerinizi lütfeder misiniz? 
MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Efendim, biz takdire bırakıyoruz; Komis
yonun izahatından sonra. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu önergeye Komisyon katılmıyor, Hükümet tak

dire bırakıyor. Bu itibarla takdire de bırakılsa, katıl
masa da dikkate alınması hususunu oylarınıza suna
cağım. Dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Değerli üyeler; 
Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza 

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

Değerli üyeler; 
Öğleye kadar yapacağımız çalışma ile ilgili prog

ramımız saat itibariyle tamamlanmıştır. Bu itibarla, 
saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 13.00 

İKtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALP AT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 26 ncı Birleşimimi
zin ikinci oturumunu açıyorum. 

Bütçe Kanun Tasarısının görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

40 inci maddede kalmıştık, 40 inci maddeyi oku
tuyorum : 

SANATÇILARA İLİŞKİN YAN ÖDEMELER : 
MADDE 40. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun değişik ek geçici 12 ve 13 üncü maddele
rinde sayılan personel ile bu maddeler kapsamına 
giren kurumların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr ge
nel müdürleri, sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğret
menlerine 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile 

getirilen değişik ek maddeye göre verilecek yan öde
melerin tutarı Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan 
sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi üzerine 
diğer kamu personeli yan ödeme 'kararnamesi ile bir
likte Bakanlar Kurulunca saptanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum. 

KURULUŞ VE GELİŞME GÜÇLÜĞÜ ÖDE
NEĞİ VE HİZMET ÖDENEĞİ : 

MADDE 41. — A) Kuruluş ve Gelişme Güç
lüğü Ödeneği : 
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1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun de
ğişik 15 inci maddesine göre, 17.6.1982 tarih ve 2680 
sayılı Yetki Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak 
kanun hükmünde kararnamelerle yeniden düzenle
nen Yükseköğretim Kurumlarının kuruluş ve geliş
me güçlüğü ödeneğinden yararlanıp yararlanamaya
cakları, yararlanacaklar ise hangi dereceden yarar
lanacakları, Yüksek öğretim Kurulunun önerisi üze
rine Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanır. 

Öğretim elemanlarına, öğretim yerinde sürekli 
ikamet koşulu ile aşağıdaki dereceler üzerinden ku
ruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

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

Profesör 22 000 11 000 6 600 
Doçent 16 500 8 250 5 500 
Yardımcı Doçent 13 750 6 600 4 400 
öğretim Yardımcıları- 8 250 4 400 3 300 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, Balkanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile 
ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre öde
nir. 

B) Hizmet Ödeneği : 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 

sayılı Yasayla değişik 15 inci maddesine göre, öğ
retim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen de
receler üzerinden hizmet ödeneği verilir. 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
,{TL.) (TL.) (TL.) 

Profesör 5 000 3 000 2 300 
Doçent 3 650 2 300 1,650 
Yardımcı Doçent 2 300 U 650 4.300 
Öğretim Yardımcıları 2 100 1 500 1 200 

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

C) Kadro kanunları çıkıncaya kadar 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununa göre yardımcı do
çentliğe seçilenlerden aynı Kanunun geçici 12 nci 
maddesine göre asistan veya öğretim yardımcısı kad
rolarına atananlara, önceden almakta oldukları ay
lık dereceleri üzerinden ödeme yapılmaya devam olu
nur, 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum... 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, burada (B) 

fıkrasında değişmesi gerekli bir kelime var; «1991 

sayılı Yasayla» diyor. Bunun «1991 sayılı Kanunla» 
olması lazım efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Ba-
yazıt, 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kafbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 

EK DERS ÜCRETLERİ : 

MADDE 42. — A) 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değişik 176 nci maddesi (söz ko
nusu Kanunun 89 uncu maddesindeki esaslarla ilgi
li kurumlar itibariyle, Bakanlar Kurulunca saptan
mış olması şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim ku
rumlarıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğret
men ve diğer personele saat başına verilecek ek ders 
ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

1. Okul öncesi ve Temel Eğ-
tim (1 inci Kademe Okulları) : 

Anaokulları, anasınıfları ve Kız 
Teknik Eğitim Okullarına bağlı 
uygulama anaokulları öğretmenleri 
ile ilkokullarda, rehberlik ve araştır
ma merkezlerinde, yetiştirme yurt
larında ve ilköğretim müdürl'ükle-
riride görevli öğretmen ve yönetici
lere, 135 165 

2, Ortaöğretim (II nci Kademe Okulları dahil), 
Çıraklık Eğitimi ve Yaygın Eğitim : 

a) Orta dereceli genel (Orta okullar dahil), 
meslekî ve teknik okullarda, Halk Eğitimi ve çırak
lık eğitim merkezlerinde ve diğer yaygın eğitim okul 
ve kurumlarında görevli veya ücretle ders veren öğ
retmenlere 

(Millî Güvenlik dersi verenler 
dahil); 165 200 

b) (a) bendinde sayılan okul 
ve kurumlarla, Kız Teknik Eğitim 
Okullarına bağlı uygulama anaokul
ları yöneticilerinden «zorunlu ders 
niteliğinde yönetim görevi» verilen
lere; 165 200 
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Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

3. Kurumların elemanlarının ye-
tiştirilmesiyle ilgili Eğitim Merkezi, 
meslekî okul ile kurs, seminer ve 

. hizmet içi eğitim faaliyetlerinde üc
retle ders vermekle görevlendirilen : 

a) Üniversite öğretim Üye ve 
Yardımcılarına; (Üniversite Per

sonel Kanununa 
göre) 

b) öğretmenlere ve diğer me
murlara; 235 265 

4. Millî Eğitim Bakanlığı Mer
kez ve Taşra Teşkilatı personelin
den; inceleme, araştırma, planlama, 
programlama, yönetim ve eğitim 
görevi yapanlara 165 — 

B) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsa
mına giren kurumlarda görevli olmakla birlikte, ken
dilerine 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
değişik 14 üncü maddesine göre ders ücreti ödene
meyen : 

a) Öğretmenler ve Devlet memurlarına öğretim 
görevlileri; 

b) öğretmenler dışındaki Devlet memurlarından; 
kadro derecesi (1) olanlar ile Konservatüvarlarda 
meslek dersi okutan Devlet sanatçılarına profesörler, 
kadro derecesi (2) olanlar ile Konservatüvarlarda 
meslek dersi okutan Devlet Konservatuvarı Sanatkâ
rı, Sanatçı Öğretmen, Sanatçı ve Uzmanlara doçent
ler; 

Düzeyinde ek ders ücreti verilir. 
C) 1765 sayılı «Üniversite Personel Kanununun 

1991 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesine göre 
ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygula
nır : 

1. Öğretim üye ve yardımcıları ile üniversitelerde 
ders görevi verilen diğer personele sınav dönemlerin
de her sınav dönemi için, sınav döneminde imtihanı 
yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda oku
tabilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. En az '% 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı 
ikili Öğretim yaj5an yükseköğretim kurumlarında ikin
ci öğretim için, öğretim üye ve yardımcılarına haf-

. tada 12 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. 
3. Müfredat programları uyarınca normal çalış

ma günlerinde saat 17.00'den sonra başlayan öğretim 
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ile hafta tatili veya yarı yıl yahut yaz tatillerinde ya
pılan öğretim ek ders ücreti ı% 25 zamlı olarak öde
nir. 

4. Ek ders görevi ilgilisine göre üniversite se
nato kararına dayanılarak verilir. Başka üniversite
lerde ve diğer yükseköğretim kurumlarında görev al
ma halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı ol
dukları yükseköğretim kurumlarından (Senato kara
rına dayanarak) izin almaları zorunludur. 

D) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 150 nci ve 1323 sayılı Kanunla eklenen 
Ek 4 üncü maddesi gereğince; fiilen ek ders görevi 
yapanlara ders saati başına ödenecek ek ders ücreti 
aşağıdaki esaslara göre saptanır : 

1. Harp Akademileri, Güîhane Askerî Tıp Fa
kültesi, Sınıf Okulları, Özel İhtisas Okulları, Deniz
cilik Yüksek Okulu, NBC, istihbarat ve Dil Okulu, 
Yabancı Dil Okulları ve benzerleri ile Harp Okul
larında ders görevi verilenlere taşıdıkları unvan ve 
niteliklere göre, Üniversite Personel Kanununun de
ğişik 14 üncü maddesi uyarınca belirlenen miktar üze
rinden (Öğretmen olarak görevlendirilenlere anılan 
maddede girebilecekleri statüye göre) ücret ödenir. 

2v Orta dereceli askerî okullarda; (Askerî liseler, 
astsubay hazırlama okulları gibi) ve kurslarda ders 
görevi verilenlere,. bu maddenin (A) bölümünün 2 nci 
sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti verilir. 

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

43 ' üncü maddeyi okutuyorum : 
KONFERANS ÜCRETİ : 
MADDE 43. — A) 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 176 nci maddesine göre Yüksek Öğ
retim Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenen öğre
tim programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyeleri ile 1 inci 
derece Devlet memurlarına, (500) 

b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere, (400)' 
lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlar
da her bir konferans için konferans ücreti ödenir. 
Hizmet. içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti 
ödenmezi 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akade
mileri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca harp 
akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okul
larda (Harp Okulları, Sınıf Okulları, Denizcilik Yük
sek Okulu, özel ihtisas Okulları, istihbarat ve Dil 
Okulu, NBC Okulu ... gibi) konferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı general, amiral ve 
subay ile üniversite öğretim üyelerine (500) 
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b) Türk ve yabancı sivil memurlara (400) 
lira her bir konferans için, konferans ücreti ödenir. 

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

44 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına ilişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

HAZİNE BONOLARI VE AVANS 
İŞLEMLERİ : 

MADDE 44. — Genel Bütçe ödemelerini zama
nında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsim
lik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde 
etkilenmesini önlemek amaçları ile malî yıl içinde 
gerçek ve tüzelkişilere en çok bir yıl vadeli Hazi
ne bonaları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın 
almaya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, sa
tış koşullarını ve tutarlarını saptamaya, 14.1.1970 
tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esas
larına göre T.C. Merkez Bankasından kısa vadeli 
avans almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

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

45 inci maddeyi okutuyorum : 

İÇ BORÇLANMA TAHVİLLERİ : 

MADDE 45. — Üçüncü maddede saptanan tu
tara kadar iç borçlanma akdine Maliye Bakanı yet
kilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiya
tı, ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ve diğer 
koşulları Maliye Bakanlığınca saptanır. Bu tahville
rin basım giderleri ve. satışa katılacak bankalara öde
necek komisyon ve banka muameleleri vergileri ile 
satışa katılan bankaların satış işlemleri dölayısı ile 
yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların 
Hazinece bankalara geri ödenmesinde ve tahvillerin 
basımında uygulanacak şekil ve esaslar Maliye Ba
kanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ara
sında 1050 ve 2490 sayılı Kanunlar hükümleri uygu
lanmaksızın bağıtlanacak malî servis anlaşması ile 
saptanır. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri 
ile yukarıda sözü geçen malî servis anlaşmasında yer 

alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer kon
solide Devlet borçları ile ilgili gider ve işlemler her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile da
ha önceki yıllarda ihraç olunan Devlet Tahvili ve 
Haizine bonoları ve diğer konsolide devlet borçlarıy
la ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

Devlet iç borçlanma tahvilleri kamu kurumları
nın yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat ola
rak ve Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin 
ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul edi
lir. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet Tahvil
leri aşağıdaki türlerde olabilir. 

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

B) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bu
lunan Devlet iç borçlanma tahvillerinden nitelikleri 
farklı, birbirinden bağımsız tertipler halinde Dev
let iç borçlanma tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere 
uygulanacak faiz ve diğer koşullar bu maddenin (A) 
fıkrasına göre çıkarılacak Devlet iç borçlanma tah
villerine uygulanmaz. 

Özel kanunlar gereğince Devlet tahvilleri almak 
zorunda bulunan banka, anonim ve iimiıted şirketler 
ile kuruluşların hangi tür Devlet iç borçlanma tah
villeri alacakları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu madde gereğince yapılacak borçlanmalar, is
teyenler adına, Devlet tahvillerinin taşıdığı koşullar
la bankalarda hesap açtırmak suretiyle de yapılabilir. 
Bu yöntemle borçlanmanın biçim ve koşulları Mali-
yo Bakanlığınca saptanır. 

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

46 ncı maddeyi okutuyorum : 

PROGRAM VE PROJE KREDİSİ İLE DIŞ 
BORÇLANMA : 
MADDE 46. — A) Yabancı ülkeler, ulusîararsı 

kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapıl
mış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmet
ler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlana
cak yardımlar ile program ve proje kredisi ve hibe 
olarak malî yıl içinde elde edilecek olanakların Türk 
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Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini 
bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan gerektiğinde 
ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolu
nan tutarlardan yılı içinde harcanamayan ödenek ar
tıkları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolu-
nur< 

Daha önceki yıllarda aynı amaçlarla .sağlanmış 
bulunan Türk lirası karşılıkları ile malzeme ve hiz
met bedelleri içinde yukarıda yazılı esaslara göre 
işlem yapılabilir. 

IB) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine gö
re; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tara
fından harcama yer veya amacının ortaklaşa saptan
ması kararlaştırılmış tutarları ve söz konusu anlaş
malar hükümlerinin uygulanması dolayısıyla harcan
ması gerekecek parayı, yabancı ülke, kuruluş ve ulus
lararası kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak ba
ğış yardımlarıyla program kredilerinin sağladığı veya 
sağlayacağı Türk lirası karşıliklarından ayırarak be
lirli hesaplara yatırmak veya saptanan amaçlar için 
kullanılmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetme
ye ve bunları harcamaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

C) Türk parası 'kargılıklarından serbest bırakıl
mış olup da Hazine işlemi olarak Devlet borçlarına 
'karşılık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkileriımiz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çek
me haklarının yarattığı Türk Lirası karşılıklarını, ge
rektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri 
ödemelerin gerektirdiği tutarları Maliye Bakanlığı 
bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 

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

47 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 47. — Yabancı ülkeler, uluslararsı ku

rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan borç
lanma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve anlaş
malar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör ku
rumlarına ikraz veya devretmeye ve bu kredilerden 
yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için 
hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. Daha önceki yıllarda yapılan iş
lemler için de bu esaslar geçerlidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca ka
mu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayelerinin '% 50'sinden fazlası 
kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına ve
rilecek kredileri, anlaşmalarındaiki koşullarıyla garan
ti etmeye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca ya
bancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini 
garanti etmeye, özel sektör kurumlarının verilecek 
kredilere Türk parası kıymetini koruma mevzuatına 
göre transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı yet
kilidir 

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

48 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — Yıllık programlarla saptanan dış 

finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 244 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlar
la kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabi
lirlik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşıla
cak koşullarla 10 000 000 dolara kadar olan borçlan
maların yapılmasına Maliye Bakanı yetlkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar, savunma borçlanmalarına iliş
kin kredi anlaşmaları ve Bütçe Kanunları hükümle
rine dayanılarak yapılmış olup Bakanlar Kurulunca 
uygun görülen diğer kredi anlaşmaları Bakanlar Ku
rulu Kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 
31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 ta
rih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

Daha önceki bütçe yıllarında bağıtlanmış ben
zeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde Kabul 
edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 

SELEKTÎF KRBDÎ FONUNDAN ÖDEME
LER : 

MADDE 49. — 'Kredilerin maliyetlerinin ucuz
latılması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve 
banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine 
yöneltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
kararlar ve bu kararların ek ve değişikliklerine da
yanılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz 
farkı ödemesi yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde Kabul 
edilmiştir. 
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50 inci maddeyi okutuyorum : 

ÇEŞİTLİ SAYMANLIKL ARDAKİ DEĞERLE
RİN HAZİNEYE GEÇİŞİ : 

MADDE 50. — (Maliye Bakanı, bütün sayman
lıkların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında ka
lan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üze
re her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettir
meye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla ge
rekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun ta
nımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda 
olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

51 inci maddeyi okutuyorum. 

GERİ VERtLECBK PARALAR : 
MADDE 51. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Ya

sa uyarınca, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950), prog
ramının (05) altprogrammın, (527) faaliyetlerine ko
nulan geri verilecek paraların ödeme biçim ve yön
temleri Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, 
fazla ödendiği saptanan tutarlar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre geri alınır. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, burada da 
bir «Yasa» kelimesi var. «Kanun» olması gerekiyor 
efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. «Yasa» kelimesini 
«Kanun» kelimesi şeklinde düzeltersk maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine ve Kamu Kuruluşları tlişküerine Ait 
Hükümler 

AYRINTILI HARCAMA PLANLARI : 

«MADDE 52. — 1983 malî yılında, Genel Bütçe
ye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediye
ler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve 
49 uncu maddede tanımlanan fonlara tasarruf eden 
kuruluşlar, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esas
lar ve sürelerde; 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, il

gili mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye Bakanı madde kapsamına giıen idare, ku

ruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü malî iş
lemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını al
maya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve 
borç ödeme olanakları üzerinde inceleme yaptırma
ya, programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, 
belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, ku
ruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini kes
meye ve diğer imkânlarını durdurmaya; bütçe öde
nekleri ile diğer olanakları en etkin şekilde kullan
mak üzere gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
(Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 53. — 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı 
Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca tah
kime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3.10.1963 tarih 
ve 347 sayılı (Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 yıl
lık dönem sonunda başlaması kabul edilen borçlar
dan T. C. Merkez Bankasına yapılacak olan ödeme
lerin faiz ve anapara taksitleri için 1983 malî yılında 
ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum. 

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VIE KÂRA İLİŞ
KİN HÜKÜMLER : 

MADDE 54. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
yönetim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1982 net kârlarıyla eski yıllar kârlar ve olağan
üstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mah
sup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarlar, büt
çeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları 
çerçevesinde veya genel kurul kararları gereğince 
sermayesine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek 
üzere Bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

55 inci maddeyi okutuyorum. 
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d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
tutarların, niteliğine göre bütçeye gelir veya ödenek 
ve gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 57. — Devlet Yatırım Bankası Kanu

nunun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İktisadî 
Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman progra
mında öngörülen yatırımlarının finansmanı için Dev
let Yatırım Bankasının yatırım ve işletme kredilerin
den yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 55. — Tekel Genel Müdürlüğünün; 
a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenme

miş Hazine paylarını, 
b) Millî Korunma Kanununa göre yaprak ve 

tütün ekici piyasalarında destekleme alımlarında kul
lanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen 
sermayeden ve bundan elde edilen kârdan 10.9.1960 
tarih ve 79 sayılı Kanunyn geçici 3 üncü maddesinin 
(C) fıkrasına göre Hazineye ödenmesi gereken tu
tarları, 

c) 2.1.1961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre çı
karılan kararnameler gereğince Tekel Genel Müdür
lüğüne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında des
tekleme alımı yapma görevi sonunda Tahakkuk eden 
kârları, 

d) 9.3.1972 tarih ve 1571 sayılı Kanun gereğince 
1973 ve daha evvelki yıllarda tahakkuk etmiş olup da 
T. C. Merkez Bankasındaki fona yatırılmayan tutar
ları. 

e) Daha önceki bütçe yıllarından kalan vergi 
borçları ile bu borçlarla ilgili gecikme zammı ve 
faizleri, 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayısı-
la'tahakkuk etmiş alacaklarına ve Tekel Genel Mü
dürlüğü döner sermayesine mahsup etmek için ge
rekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin ger
çekleşmesi amacıyla yeterli tutarları bütçeye; mev
cut veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve 
gider kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

56 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 56. — Kamu ortakliklanrın ve iştirak

lerinin yeniden düzenlenmesi önlemlerini gerçekleştir
mek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve fi
nansman programlarının gereklerini yerine getirmek 
amacıyla, 

a) Hazineye her türlü sermaye artırımlarına ka-
tılınmasına ve her türlü sermaye paylarının satın 
alınmasına, 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer (Kamu İktisadî Teşebbüsleri
ne ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve on
lar tarafından da devfaldırmaya, 

c) Kamu İktisadî Teşebbüslerine Hazinece ik
raz edilen tutarları yıllık yatırım ye finansman prog
ramlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

58 inci maddeyi okutuyorum. 

ÖZEL OTOMATİK ÖDENEKLER : 
MADDE 58. — Genel Bütçeye dahil daireler, 

katma bütçeli idareler, İktisadî Devlet Teşekkülleri 
ve diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve belediye
lerin geçmiş yıllarda ve 1983 malî yılında, birbirleri
ne, Hazineye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik 
idare ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatı
rım Bankasına ve T. C. Merkez Bankasına her çeşit 
işlemlerden doğan tüm borç ve alacakları ile dış borç
larını nakden veya hesaben tahsil veya tediye etme
ye ve ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve 
alacaklarının ödeme biçim ve zamanını saptamaya, 
mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlem
ler sonuçlarını gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut 
ya da yeniden açılacak tertiplere, yeterince ödenek 
ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

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

59 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 59. — a) 6.12J1960 tarihli ve 154 sa

yılı, 12.6.1963 tarihli ve 250 sayılı, 26.7.1965 tarihli 
ve 691 sayılı, 22.5.1975 tarihli ve 1902 sayılı tahkim 
kanunları ile 5.9.1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun 
ve 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 
nci maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacak
larını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi 
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için veya yıllık yatırım ve finansman programının 
gereği olarak ya da küçük meblağların hesaplardan 
tasfiyesi amacıyla kısmen veya tamamen erken tah
sil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları do

layısıyla Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borçları 
Devlet iç borçlanma tahvilleri verilmek suretiyle tas
fiye olunur, bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine 
ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince ya
pılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek 
ve gider kaydının yapılmasında bu kanunun 1(58) in
ci maddesi hükümleri uygulanır. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... (Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

60 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 60. — Türkiye Cumhuriyeti Karayol

ları ve Devlet iSu İşleri Genel Müdürlüklerinin dış 
borçları (Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) «Borç 
ödemeleri» programının (02) «iDış Devlet Borçları» 
altprogramının ilgili faaliyet ve harcama kalemine 
konulan ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

61 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 61. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine yapılacak «İktisadî Transferler ve Yar
dımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7.338 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

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

62 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 62. — Maliye Bakınlığı bütçesinin 

(920 - 01 - 3 - 121 IKamu 'İktisadî Teşebbüsleri yatı
rım ve finansman programı gereğince 440/24'e göre 
ödenecek görev zararları) faaliyetindeki Ödenekten 
önceki yıllarda ve yılı içinde ortaya çıkan görev za
rarlarını, genel yatırım ve finansman programında 
saptanan miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili Kamu 

İktisadî Teşebbüslerine ödemeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... (Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 63. — Hükümet tarafından destekleme 

alımları ile görevlendirilecek katma bütçeli idareler
le Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bu görevleri nede
niyle gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak 
bonolara Hazine kefaleti vermeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

64 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 64. — Türkiye Elektrik Kurumu, Tür

kiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Sosyal Sigorta
lar Kurumuna olan borçlarını vadesinde ödemeyen 
belediyelerin, bu borçlarını ödemelerini sağlamak 
üzere, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun gereğince, 
genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılarak İl
ler Bankasında toplanan ve Banka hissesi ayrıldıktan 
sonra kalan miktarı kısmen veya tamamen anılan 
alacaklı kuruluşlara ödetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

65 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 65. — 1983 ve daha önceki yıllarda ya
bancı devletlerden sağlanmış ve sağlanacak krediler 
ile 1978, 1979 ve 1980 yılları için OECD Ülkeleri 
ve Japonya ile bağıtlanan Dış Borç Erteleme Anlaş
maları kapsamına giren garantili ticarî kredilerin 
Hazine hesabına alınmış Türk Lirası karşılıkların
dan, yılları bütçelerine gelir kaydedilmeyerek ayrı 
bir hesapta tutulan meblağları, gerektiğinde cari yıl 
bütçesinin ilgili tertiplerine gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
(Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
REMO : 
MADDE 66. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teş

kilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilme-
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si amacıyla, Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkında 1904 ve 2020 sayılı kanunlarla değişik 
27.6.1972 tarih ve 1601 sayılı Kanunun yürürlük sü
resi uzatılmış ve ilgili bütçede yeni tertip açmaya ve 
geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye 
Bakanı yetkili kılınmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

67 nci maddeyi okutuyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YA
PIM - ONARIM İŞLERİ: 

MADDE 67. — 10.6.1933 tarih ve 2287 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen tarihî ve be
diî değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her tür
lü yönetim ve idame hizmetleri ile müze ve kütüpha
neleri de içine alacak «Kültür merkezleri»'nin proje 
ve inşaatları aynı kanunun tarihî anıtların korunma
sına ve onarılmasına ilişkin hizmetlerle ilgili hüküm
lerine dayanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca yü
rütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

68 inci maddeyi okutuyorum. 

KÖY İŞLERt VE KOOPERATİFLER BAKAN
LIĞININ YAPIM İŞLERt : 

MADDE 68. — Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar; 

a) İçme suları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Ka
nununun yapım, bakım, satın alma, harcama ve di
ğer işlemleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayol
ları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 
köy yolları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı 
kanunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve di
ğer işlemleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığınca devam olunur. 
' BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. I 

69 uncu maddeyi okutuyorum. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LOJ
MANLARI : 

MADDE 69. — Millî Savunma Bakanlığına ayrıl
mış lojmanların bakım, onarım, idame ve korunma
larına ilişkin 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 
Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de uygula
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

70 inci maddeyi okutuyorum. 

DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA 
YAPILACAK YARDIMLAR : 

MADDE 70. — Genel ve katma bütçeli kuruluş
lar, bütçelerindeki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, 
sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak öde
meler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları 
yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları 
yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyet
lerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, bun
lar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş 
programlarının gerçekleştirilme durumlarını izlemek
le zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki in
celemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler halin
de ödenebilir.' 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda 
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incele
meye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

71 inci maddeyi okutuyorum. 
KİŞİ BORÇLARI : 
MADDE 71. — A) Saymanlık hesaplarında ka

yıtlı olup, zaman aşımına uğrayan veya zorunlu ne
denlerle tahsil olanağı bulamayan kişi borçlarından, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 
üncü maddesi uyarınca Malî Müşavere Encümeni 
tarafından silinmesi gerektiğine karar verilenlerin ka
yıttan düşme işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine ala
caklarından tutarı 10 000 lirayı aşanlar Yasama Or
ganının onayına sunulur. 

B) 1.3.1980 - 1.3.1982 tarihleri arasında 29.2.1980 
tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğin-
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ce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu ile ek değişikliklerine göre aylık alanlara uçuş 
tazminatı olarak ödenen avanslar (Fark olarak öde
nenler dahil) anılan Kararnamede öngörülen miktar
lar esas alınarak mahsup edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

72 nci maddeyi okutuyorum. 
DEVLET HESAPLARINDA KÜRUgLU İŞ

LEMLER : 
MADDE 72. — Devletin mahkemelerce hükme 

bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere, her türlü 
gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediye
si ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet 
kayıtlarında, yasalarında ve diğer mevzuatında sap
tanmış tutar ve oranlar değişmemek koşulu ile lira 
kesirleri dikkate alınmaz. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dı
şındadır. 

Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gider
meye ve gerekli önlemleri almaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

73 üncü maddeyi okutuyorum. 

MAHSUP (SlÜRESt : 
MADDE 73. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanununun 108 inci maddesinde saptanan mahsup 
süreleri malî yılın '60 ncı günü sonunda biter, 1982 
malî yılına ilişkin mahsup süresi için de hüküm uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum. 
KATMA BÜTÇELİ İDARELER : 
MADDE 74. — Bu Kanun hükümleri, kendi büt

çe Kanunlarında yer alan özel hükümler saklı kal
mak koşuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

75 inci maddeyi okutuyorum. 
VERGİ BAĞIŞIKLIĞI : 
MADDE 75. — 1983 malî yılı içinde, Millî Sa

vunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer 
alan ham petrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer 
alan akaryakıt ve madenî yağların, (38.19.29) tarife 
pozisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanı
lan kimyevi müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız 
makine yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri 
(additifjer) dışalımı ve bunların yurt içinde üretilen
lerinin teslimi, Gümrük Vergisi, belediye hissesi, it
halde alınan Damga Resmî, Rıhtım Resmî, İthalde 
ve dahilde alınan istihsal Vergisi ile Hazineye, kat
ma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait 
her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerin
den müstesnadır. 

(27.10) Gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt 
ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı 
ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların ge
rek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini yapan mü
esseselere 1 inci fıkradaki istisna esasları çerçevesin
de teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Millî istihbarat Teşkilatı ihtiyaç
ları için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan 
ham petrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis 
olunmayan kısmı yukarıdaki istisnadan faydalana
maz. 

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

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak 
silâh, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere 
cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, 
ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça le-
vazımatı 1983 malî yılı içinde Gümrük Vergisi ve 
resimlerinden bağışık olarak ithal edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
• 76 ncı maddeyi okutuyorum. 

ıMALÎ YILDA KISMEN YA DA TAMAMEN 
UYGULANMAYACAK KANUN HÜKÜMLERİ: 

MADDE 76. — A) 1. 9.6.1958 tarihli ve 7126 
sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 
107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fık
rası, 
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2. 15.5.1957 tarih ve 6972 sayılı Kanunun 9 un
cu maddesi, 

3. 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 
üncü maddesi, 

4. 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Kanunun 10 un
cu maddesinin (a) fıkrası, 

5. 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıt
lar Vergisi Kanununun 17 ncl maddesinin müşterek 
trafik fonuna pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, 1983 bütçe yılında, bu Kanuna bağ
lı (A) cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek 
tutarları düzeyinde uygulanır. 

B) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
42 nci maddesine göre verilecek emekli aylığının net 
miktarı (Sosyal yardım zammı dahil) 1983 malî yılı 
için 85.000 liradır. 

C) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve 
vesaiklin imha edilmesi hakkında 26.3.1956 tarih ve 
6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayılan 
kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edil
mesini bu Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ha
zırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine ge
tirebilirler. Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye daya
nılarak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış 
olan yönetmelikler 1983 malî yılında da geçerliliğini 
korur). 

2. Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, İstan
bul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani 
telefonlara ait 30.5.1926 tarih ve 876 sayılı Kanunun 
7 nci ve bu maddeye ek 5.12.1928 tarih ve 1366 sa
yılı 13.12.1934 tarih ve 2609 sayılı; 10.3.1930 tarih ve 
1569 sayılı; 16.4.1933 tarih ve 2142 sayılı; 11.6.1933 
tarih ve 2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 
7 ndi, 3488 sayılı Kanunun 6 nci ve 1.5.1930 tarih ve 
1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 
inci maddesi; 

3. 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Reformu Ka
nununun 8 inci maddesi ile değişik 23 üncü madde
sinin 1 inci fıkrasının (b) bendi; 

4. 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Türküye Radyo 
ve Televizyon Kurumu Kanununun 31 inci madde
sinin Radyo alıcılarına ilişkin hükmü; 

5. 29.8.1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar Öde
nek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası; 

6. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler 
nedeniyle nakden veya hesaben Ödenen veya tahak
kuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanunu

nun 12/6 ve 24/4 maddeleri (Yalnızca İslam Ülke
leri, Kuruluşları, Fonları, ve İslam Kalkınma Ban
kası için aynı Kanunun, 12/5 ve 24/3 maddeleri di
ğerlerine ilaveten); 

7. 2.6.1941 tarih ve 4060 sayılı Kanunun 32 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 4 ün
cü maddesinin 3 üncü fıkrası; 

8. 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 2227 sayılı Kanunla değişik 5 inci 
maddesinin (c) fıkrası; 

9. 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 4 
üncü maddesi; 

10. 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Toplu Konut Ka
nununun 11 inci maddesi; 

11. 6245 sayılı Harcırah Kanununa 11.12.1981 
tarih ve 2562 sayılı Kanunla eklenen Geçici 1 inci 
maddenin ikinci fıkrasında yer alan « bu Kanu
nun yayımı tarihindeki kur üzerinden » ibaresi; 

12. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
16.2.1965 günlü ve 537 sayılı Kanunla değişik 23 ün
cü maddesinde yer alan % 7 tahdit; 

13. 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Kanunun 42 ve 43 
üncü maddeleri (özel Kanunla Kurulan Sosyal Gü
venlik Kurumları ile bunların aynı kanunun 29 un
cu maddesinin (b) bendi kapsamı dışında kalan işti
rakleri hakkında); 

Hükümleri 1983 malî yılında uygulanmaz. 

D) 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanu
nun 46 nci maddesi hükmü, 1982 - 1983 öğretim yı
lında uygulanmaz. 

E) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı kanun gereğin
ce Genel Bütçe gelirleri tahsilatından ayrılacak l% 5 
payların % 20'sinden oluşan Fon gelirleri 1983 yılı 
içinde sadece İller Bankasının programında bulunan 
belediye alt yapı tesis ve projeleri için kullanılır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili. 
bir değişiklik önergesi var okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun 

Tasarısının 76 nci maddesinin bazı bentlerinde, ka
nunların tarih - sayı ve adları yazıldığı halde, bazı 
bentlerinde tarih ve sayıları yazılıp, adları belirtilme-
miştir. 

Redaksiyon bakımından : 
A - 2, A - 3, A - 4, C - 2, C - 9, C - 13, D ve E 

fıkra veya bentlerinde bahsi geçen kanunların adla
rının da yazılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 
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BAŞKAN —Sayın Bütçe - Plan Komisyonunun 
görüşünü rica ediyorum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, çoik önemli bir 
mahzur görmediğimiz için, Hükümetten gelen şek
liyle bunu benimsedik; ancak Sayın Genel Kurul, 
gerçekten faydalı olabilecek bu düzenlemeyi tasvip 
ederlerse, biz de elimizdeki listeyi Başkanlık Diva
nına arz ederiz, gerekli isimler yazılmış olur. 

Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Komisyonun görüşüne katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Bütçe - Plan Komisyonu bu konu

da pek katı değil, Sayın Balkan da katılıyorlar. Bu 
itibarla önergenin dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 
M. TALÂT SARAÇOĞLU — Sayın Başkan, Sa

yın Komisyonun görüşüne katılıyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Komisyondan şunu rica ede

ceğim. Görüşeceğimiz 2 madde daha var. Bu arada 
kanun adlarını yerlerine koymak suretiyle maddeyi 
bize verebilirsiniz. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Metin hazır Sayın Başkan. 
Tutanaklara geçmesinde fayda görüyorsa Sayın üye
ler, okuyabilirim. 

BAŞKAN — Okutacağım, o bakımdan rica edi
yorum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Kırmızı ile belirlenmiş yerler 
kanun isimleridir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergede teklif edilen hususları ay
nen kabul ederek, maddeyi bu şekle sokmuş oluyor
sunuz?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Madde-aralarını kırmızı harf
lerle yazılı olan kısımları koyarsak, metin düzelmiş 
olur efendim. 

BAŞKAN — Şu halde şöyle açıklayayım: Kanun
ların adlarını yazıyorsunuz. Önemli olan konu bu. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, ben evvela bu ka
nunların adlarını bilgilerinize arz edeyim. 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun, 
6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 3 Ek Madde İle Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Da'ir Kanun, Topluko-
nııt Kanunu, Ankara Şehir Otomatik Telefon Kanu
nu, 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 3 Ek Madde ile 
1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun; Basın 
İlan Kurumu Teşkiline Da'ir Kanun, Yükseköğretim 
Kanunu, Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 
Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
birinci Kanunun adı yanlış söylendi: «Korunmaya 
Muhtaç Çocukları Koruma Kanunu» olacaktır. 

BAŞKAN — «Korunmaya Muhtaç Çocukları 
Koruma Kanunu» dur, evet. İdarecilik dönemimiz
den, bu Kanunun adı böyle olduğundan biz de Sayın 
Kantarcıoğlu'na katılarak düzeltiyoruz. 

Değerli üyeler; 76 ncı maddeyi, okuduğum Ka
nun adlan da yazılmak suretiyle, bu değişiklikle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, özür dili
yorum. Şimdi Hükümet yetkilisi bir arkadaş ikaz et
ti; sizin de belirlediğiniz biçimde olmadığında ısrar
lılar. «Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında 
Kanun doğrudur» derler efendim. Bir yanlışlık yap
mayalım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu konuyu müsaade 
buyurursanız şöyle oylayacağım : Bu Kanunun adı
nın, Kanunlar Dairesi tarafından Kanundan alınmak 
suretiyle bu maddeye konması şeklinde, bu değişik
likle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştür. 

77 nci maddeyi okutuyorum. 
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME : 
MADDE 77. — Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
78 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 78. — Bu Kanunun, 
a) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cum

hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
b) Millî Güvenlik Konseyi (Millî Güvenlik Kon

seyi Genel Sekreterliği) ve Sayıştay Başkanlığı ile il
gili hükümlerini Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reteri, 

c) Danışma Meclisi ile ilgili hükümlerini Danış
ma Meclisi Başkanı, 
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d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Bu hususta bir önerge vardı; fakat 

önergeden evvel bu değişiklik yapıldığı için, önerge
yi işleme koymuyoruz. Madde değişik şekilde okun
du, Bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler:.. Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Bütçe Kanunu Tasarısının bütün 
maddeleri okundu ve oylandı. Kanunun genelinin 
oylanmasından evvel, bu Tasarı üzerinde söz iste
yen sayın üyeler var, bu üyelerin isimlerini okuyorum: 
Aydın Tuğ, Tevfik Fikret Alpaslan, Abdülbaki Ce
beci, Nurli Özgöker, Beşir Hamitoğulları, Ayhan Fı
rat, Kamer Genç, son söz Aydemir Aşkın. 

Değerli üyeler, tespit ettiğimiz süreye riayet edil
mek üzere, sayın üyeleri sırayla rica ediyorum. 

Sayın Tuğ, buyurun efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

sözlerime başlamadan önce Sayın Başbakanı, Hükü
metin saygıdeğer üyelerini, Yüce Meclisinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 
12 Kasımdan bu yana aralıksız sürdürülen görüşme
lerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu süre zarfında 
görüşmeler son derece verimli olmuş, 75'ten fazla Dev
let kuruluşu ve üniversitenin görevleri, faaliyetleri, 
yürüttükleri politikalar, karşılaştıkları sorunlar ince
lenmiş, değerli görüşler ve eleştiriler ileri sürülmüş
tür. Eleştirilerde genellikle yapıcı bir zihniyet hâkim 
olmuş, soru ve cevaplar, daha iyiyi ve doğruyu bul
mada yardımcı olmuştur. 

Görüşmelere konu olan Bütçenin hazırlanmasında 
ve Yüce Meclisin huzuruna çıkıncaya kadar emeği 
geçenlerin hepsine teşekkür etmek ve tebriklerimi 
iletmek isterim. 

1983 Malî Yılı Bütçesinin vatan ve milletimize 
hayırlı olması dileğiyle birlikte, görüş ve düşünceleri
mi genel hatlarıyla açıklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kısa zaman süreci içinde Bütçe ve ekonominin 

genel dokusu üzerinde görüş bildirmenin zorluğu
nu takdir edersiniz. Bu nedenle, yararlı gördüğüm ba
zı konuların başlıklarını ifade etmekle yetineceğim. 

Bilindiği gibi, Türk ekonomisinin son 30 yıldır 
bazı yapısal sorunların olduğu ve bu sorunları gider
mek için günümüze kadar alınan önlemlerin isteni
len başarıyı büyük sektörlerde tümüyle sağladığı ke
sinlikle söylenemez. 

Bu arada şunu belirtmek isterim ki, «24 Ocak 
Kararları» adı verilen, ekonomi üzerinde bürokra: 

tik kontrolü asgariye indiren, pazar mekanizmasının 
düzenleyici etkilerinin çalışmasına yönelik politikalar 
demeti son derece başarılı ve verimli olmuştur. 

Burada söz ettiğimiz, ekonomiyi yerine, rayına 
oturtmak için girişilen ve muayyen süreleri kapsa
yan stabilizasyon programlan değildir. Türk ekono
misine makro açıdan bakarsak, ekonomide meydana 
gelen sorunlar, ekonomik sorunların kaynağı konu
sundaki teşhis yanlgısından ortaya çıkmıştır. 

Bugüne kadar ekonomik konulara temel yakla
şımımız, ekonominin en önemli sorununun enflas
yon olduğu ve enflasyonun, ne pahasına olursa ol
sun durdurulması gerektiğidir. Ayrıca, enflasyonun 
aşırı talepten kaynaklandığı ve talebin kısılmasıyla 
enflasyonun önleneceği düşünülmektedir. Bu nedenle 
uygulamalar, tüketimi kısıtlayan ye tasarrufu özen
diren önlemlerin alınması doğrultusunda gerçekleşti
rilmiştir. Bu, kendi içinde basit ve tutarlı bir yön
temdir. Kanımzca, Türk ekonomisindeki enflasyo
nun esas nedeni, ekonomimizin esas yapısındaki bo
zukluk ve bunun sonucu olarak da ekonomik dina
miklerin kontrol kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. 

Pazar mekanizması, genel olarak ve bizim gibi kal
kınmakta olan ekonomilerde kendi imkânlarıyla eko
nomik yapıdaki bozuklukları düzeltme şansına pek 
sahip değildir. Enflasyonun görülmesi, dinamiklerin 
pazar kontrolü dışına çıktığı anlamına gelmektedir. 
Dinamiklerin tekrar kontrol edilmesi bir mekanizma
yı gerektirir. Bu mekanizma, Devlete optimal politi
kaların ne olması gerektiği konusunda iş k tutabile
cek iyi kurumlaşmış bir planlama teşkilatı ve eko
nomik planlama sistemidir. 

Bilindiği gibi, Türk ekonomisinde 1930'lu yıllar
dan başlayan sanayileşme ve gelişme stratejisindeki 
bazı politik hatalar nedeniyle, kaynak dağılımında 
çarpıklıklar oluşmuş ve ekonominin sosyo - teknik 
organizasyonu da kurumlaşmış durumdadır. Bu ne
denle Türk ekonomisinin sorunları, son birkaç yılın 
sorunları olmadığı gibi, bu sorunların tümüne kısa 
vadede basit politika önlemleriyle çözüm beklemek 
de kolay değildir. 

Türkiye'de yapısal çarpıklığa yol açan temel stra-' 
tejik hataların bir kısmını, kanaatime göre şöyle özet
leyebiliriz : 

Geçmişte yabancı para dengeli fiyatlandırılama-
mıştır. Memleketimiz gibi modernleşmesini ve sana
yileşmesini tamamlamaya, çalışan bir ülkede, bir sa
nayi ekonomisi için gerekli olan stratejik faktörle
rin yeterli bir düzeyde bulunamayacağı açıktır. 
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Ayrıca Türkiye, kalkınması için kritik girdiler ba
kımından yoksul da sayılabilir. Bu sorun, ancak di
ğer ekonomilerden ithal edilerek giderilmektedir. Me
sela; petrol, kömür bunlara en güzel misaldir. 

Bu durum, dövizi önemli bir faktör ve en strate
jik girdi haline getirmektedir. Bunun temin edilmesi 
ve iç para cinsinden gerçekçi bir şekilde fiyatlan-
ması özel bir önem taşımaktadır. Bu, geçmişte çeşitli 
nedenlerle ihmal edilmiştir ve ekonomimizin yapısal 
bozukluğunda önemli bir etken olmuştur. 

İkinci önemli nokta; yatay sanayileşme strateji
si kaynakları zorlamaktadır. 

Türkiye'de teknoloji ve enerji gibi stratejik fak
tör eksikliği yanında, seçilen yatay sanayileşme; ya
ni bütün sektörlerde uzmanlaşma ve uluslararası uz
manlaşma dışında kalma politikası da, faktörlerin 
ikame esnekliklerini azaltan bir olay olarak görül
mektedir. Bu durum nedeniyle Türkiye'nin ödemeler 
ve ticaret dengesi sürekli açık vermekte, ekonomik 
gelişme, borçlanma ve yardım şeklindeki dış kay
nak desteğiyle sürdürülebilmektedir. 

Ayrıda, yurdumuzda (tanımı kesiminde yetersliz or
ganizasyon, tarımın modern anlamda işletmeler şek
linde teşkilatlanmamış olması ve muhasebe ve ver
gilemenin tarıma halen girmemiş olması; bu fon ve 
amortisman yetersizliklerine ve rasyonel şekilde de
ğerlendirilemeyen rant gelirleri birikimine neden ol
maktadır. 

Bu nedenle Türkiye'de iç pazar beklenenin öte
sinde bir gelişme göstermekle birlikte, yatay sanayi
leşme stratejilerine destek sağlayabilecek bir esnek
liğe ulaşamamıştır. Emeğin sektörler arası dağılımı 
dengeli değildir. Yanlış değerlendirmeler yüzünden 
emek giderek makineden pahalı hale gelmiştir. Eko
nomik proses kapital yoğun teknolojilere yönelmiş
tir. Toplu sözleşme mekanizması emeğin payını bazı 
sektörlerde artırdığından bol plan emek, kıt olan fak
törlere oraınilai ucuzlaımıış ve emek yoğun itekırnolo jiıle-
rin gelişmesi geri kalmıştır. Kapital yoğun teknolojile
rinin seçimi ise bir yandan iş bulma sorununu ağır-
laştırmış, diğer yandan sanayiin enerji girdisi ihti
yacını artırmıştır. Ayrıca, kamu sektörünün sosyal 
fayda maksimizasyonu ilkesine göre çal şması nede
niyle artan emek; kamu sektörü tarafından istihdam 
edilmekte ve bu ise yeni sorunların doğmasına yol 
açmaktadır. Kamu sektörünün özellikle girdiler ke
siminde yoğunlaşmış olmaları nedeniyle, bu sektörler 
arası maliyet ve kârlılık ilişkilerinin bozularak, ve
rimsizliğin sektörler arası dağılımına neden olmakta, 
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sektörlerin kendi özkaynaklarıyla finanse edilmesini 
güçlendirmektedir. 

Bunun sonucu olarak da; kamu yatırımlarının hat
ta cari harcamaların Hazinenin Merkez Bankasına 
borçlanmasıyla karşılanır olması enflasyonu körükle
mekte ve kamunun asal fonksiyonları için gerekli 
olan fonlar da sorunlara neden olmaktadır. 

Diğer bir önemli faktör; tasarrufların sosyal fay-
das nı belirleyen faiz düşük fiyatlandırılmıştır. Ban
kacılık sistemimizde vadeli ve vadesiz mevduata ve
rilen faizin 1980 yılına kadar Devlet tarafından be
lirlenmesi ve ticarî mevduata faiz verilmemesi tasar
rufun sosyal faydasını engellemiştir. Tasarrufların ve
rimli olmayan spekülatif alanlara kaymasına neden 
olmuştur. Kanaatime göre bu sorunun gerçekçi çö
zümü faizlerin beklenen enflasyon oranının 5 - 1 0 
puan altına düşürülmesi ve sabitleştirilmesiyle izale 
edilebilirdi. 

Yine diğer bir faktör de; tüketimin kısıtlanmış 
olması, rant gelirlerinin bir ölçüde emilmesini en
gellemektedir. Bunun için de rasyonel çözüm; kanaa
time göre dış ticaret politikalarını yeniden gözden 
geçirmekle gerçekleştirilebilir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Ekonomimizin yapısal bozukluklarının önemli 

olanlarını anabaşlıklarıyla arza çalıştım. Ülkemizde 
ekonominin düzlüğe çıkarılması için gayretler 1929' 
lardan dünya ekonomik bunalımından sonra sanayi 
planlarıyla ortaya çıkmış, 1957'lerden sonra da bu
nalımlar ciddî bir şekilde kendisini hissettirmeye baş
lamıştır. Batı'nın da yardımıyla ekonomiyi düzlüğe 
çıkaracak planlama gayretleri ve stabilizasyon prog
ramı bir yabancı uzmanın da katılmasıyla 1958 Ağus
tosunda uygulamaya konulmuştur. Bu istikrar progra
mı beklenen ve istenen sonucu verememesine rağ
men, 27 Mayıs Harekâtının temel kurumlarından bi
ri olan Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasını ve 
planlı kalkınma dönemini de içine almıştır. 20 yıllık 
planlı kalkınma döneminde de, plan uyguamalan da 
kanaatimce istenilen ölçüde başarılı olamamıştır. Plan
ların getirdiği ilkeler tümüyle gerçekleştirilememiştir. 
Nitekim, bu durumun sonucu olarak 1970 Ağustosu
nun kararlarıyla ekonomiye yeni bir istikrar sağlan
ması gereği ortaya çıkmıştır ve bugünlere kadar da 
gelinmiştir. Ülkemizde ilk defa 24 Ocak Kararlarıyla 
ekonomik istikrar için radikal bir adımın atıldığını 
görmekteyiz. Bu tedbirler bugüne kadar alınmış ve 
en başarılı tedbirler olmuştur. Buna rağmen ekonomi
mizin uzun bir tarih süreci içinde oluşan yapısal bo
zukluklarına, para ve finansman sorunlarına tümüyle 
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bu kısa süre içinde çözüm getireceğini iddia etmek 
oldukça güçtür. 

Bu nedenle; kanaatimce Türkiye'nin ekonomik 
sorunlarına temelden çözüm getirebilmek için daha 
önceki plan uygulamalarındaki aksaklıkları da dik
kate alarak, yapısal sorunları özenle analiz edip, eko
nominin yeniden dikkatle reorganize edilmesi gere
kecektir. Bu da; ancak, teknik düzeyde, yüksek ve 
uzun vadeli bir planlama, yaklaşımıyla mümkündür. 
Türkiye'nin bu alanda henüz kullanmadığı değerli 
bir teknoloji birikimi bulunmaktadır. Türk ekonomi
sinin sorunlarının çözümü kitaplarda yazmamaktadır. 
Her ekonominin kendine has teorisi ve özellikleri 
mevcuttur. Çağdaş planc lık bu teoriyi matematik
sel bir tarzda formüle etmektir. Ancak böylece ba
şarı şansına sahip olunabilir, varlık içinde yokluk 
çekmekten kurtulunabilir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamın bu bölümünde de birkaç önemli 

konuya temas ederek sözlerimi tamamlamak istiyo
rum. Bildiğiniz gibi bütçeler memleketimizde 1973 
yılından bu yana program bütçe uygulamasına göre 
yürütülebilmektedir. Program bütçe sisteminin ama
cı; kamu sektörünün ekonomik ve sosyal faaliyetle
rinin hedeflerini, politikalarını önem ve önceliklerini 
belirleyen yıllık programlara göre hazırlanmasıdır. 
Devlet mekinazmasının bütün ünitelerini plana uy
gun çalişma programlarına bağlamak, bunları proje
lere raptedip, Bütçeden ona göre ödenekten harcama 
kalemlerine kadar yerinde kullanılmasını takip ede
bilmektedir. Bizde 8 - 9 yıllık uygulamada tam ba
şarı sağlandığını söylemek oldukça güçtür, fakat son 
1 - 2 yıl içerisinde program bütçe uygulamasının esas 
amaca ulaştığını görmekteyiz. 

Türkiye'de bütçe sisteminin yine esası 55 yıllık 
bir sistemi ihtiva etmektedir. Bu sistem 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa dayanmaktadır. Bir 
arkadaşım burada temas etmişlerdi, ben de değinme
den geçemiyorum; bu Kanunun birçok defa değişik
liğe uğraması sözkonusu olmuş ise; tümüyle temelden 
bir değişikliği bugüne kadar sağlanamamıştır. Bunun 
gerçekten tümüyle bir elden geçirilip değiştirilmesi
nin yararlı olacağı kanısındayım. 

Bütçe sistemimizde kamu harcamalarının yapıl
masındaki evrak trafiği gerçekten zaman israfına se
bep olmaktadır. Tahakkuk verile emrine bağlama, 
ita amirinin imzası, ödeme şekilleri vesaire. Bu tip 
formaliteleri asgariye indirecek düzenlemelerin yapıl
ması, işlem ve zaman tasarrufuna sebep olacaktır. 
Bilindiği gibi Anayasamızın, 73 üncü maddesinde ön-
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görüldüğü gibi, «Herkes kamu giderlerini karşıla
mak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yü
kümlüdür.» deniliyor. Gerçekten verebilenden almak 
gerekir. Kamu görevlisi ve işçinin yükü belirli oran
larda azaltılarak giderilmelidir. Bu konuda herhalde 
değerli hükümetimizin çalışmalar yapacağını ümit 
etmekteyiz. 

Memleketimizde vergi idaresi ve vergi denetimi 
maalesef bunu temin etmekten uzaktır. Vergiyi doğu
ran olayların idarece tespit ve tayinindeki düzensiz
likler çoktur. Bu ülkede vergi sisteminin başarısı sa
dece vergiyi veren namuslu vatandaştan değil, ver
meyenlerden de alabilmektir. Bu da; iyi bir kayıt ve 
arşiv sistemiyle kontrol mekanizmalarının işlerliğiyle 
ancak mümkündür. Belge ve kayıt sisteminin uygu
lamaya konulması; millî ve tek tip bir muhasebe sis
temine dayanmasıyla olur. Böylece gerçekçi bir büt
çe tahmini seviyesine ulaşmak ancak mümkün ola
bilir. 

Yıllık bütçelerde ödemeler belli vazife ve fonk
siyonlar için. o yıla mahsus olarak verilir. Bazı dai
reler yıl sonunda tahsisat yanmasın diye gereksiz har
camalar yapmaktadırlar. Bu harcamaları engelleyici 
tedbirler getirilmelidir. Kamu kesiminin aşırı mas
rafları mümkün olduğu ölçüde asgariye indirilmeli
dir. Bu arada özellikle araba konusu üzerinde fazla 
titizlikle durulacağına emin olmaktayım. 

24 Ocak Kararlarının Yurtta sağlanan huzur or
tamı sayesinde başarılı meyveler verdiği bir gerçek
tir. İhracatın artırılmasında bu arada önemli bir 
gelişme olmuştur. Ancak, birçok kişinin kabul ede
ceği gibi ihracat ile ilgili mevzuat vatandaşın kolay
ca anlayıp uygulayacağı sadelikte değildir. Bunun 
basitleştirilmesi yararlı olacaktır veya mümkünse kü
çük bir kitap haline getirilmesinde fayda görmekte
yim. 

BAŞKAN Sayın Tuğ konuşmanızı tamam
lıyorsunuz değil mi?.. 

AYDİN TUĞ — Teşekkür ederim, bitiriyorum. 
Ekonomik planlamada önemli olan plancı ve yöne
ticilerin görevlerini daha doğru yapabilmeleridir. 
Doğru kararların alınmasında yararlı olan verilerin 
geliştirilmesi ve uluslararası standartlara ulaşması 
gerekmektedir. Istatistiki verilerin sağlıklı hale ge
tirilmesi kanımca şarttır. 

Çalışma barışını kurmak, toplu sözleşmelerin so
nuçlarını süratlendirmek, işçilerimizin ve çalışanları
mızın her türlü güvencesini sağlamak, toplumsal ya
şam tarzımızın en önemli sorunudur. Memur, emek
li, dul ve şehit aileleri bugün en büyük ekonomik 
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baskıyı hissedenlerdendir. Bu yükün hafifletilmesi 
için artık yeni köklü tedbirler gereklidir. Kanımca 
batıdaki sistemler bize oldukça iyi ışık tutabilir. 

Her yıl 2,1 oranında artan ülke nüfusunun bu 
hızlı artışı ekonomik, sosyal ve sağlık sorunlarımızın 
çözümünü güçleştirmektedir. Bu nedenle, Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında en önemli ilke olarak gö
rülen, fakat uygulaması başarıyla sürdürülemeyen 
nüfus planlaması çalışmalarına önem verilmeli ve bu 
kırsal alana yaygınlaştırılmalıdır. 

Tarımda üretim sefefberliği çok hayatî istekleri 
kapsamaktadır. Hayvancılık konusundaki çalışmala
ra hız vermek mecburiyetindeyiz. Enerji ve altyapı 
yatırımlarına ağırlık verilmelidir. Mümkünse bu sek
tör diğerlerine, hepsine tercih edilmelidir. 

İstihdam sorunu daha büyük boyutlara varma
dan halledilmelidir. 

Yine Sayın Tutum arkadaşımın bahsettiği gibi, 
personel reformu konusundaki çalışmalar, Sayın Ba
kan güç de görse, önünde sonunda halledilebileceği
ne inandığım ve benim de tasvip ettiğim bir konu 
olarak ortada durmaktadır. Kalkınmada gerçekten 
iyi bir yönetim ve iyi bir personel politikası olmazsa 
kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir. 

Sözlerimi burada bitirmeden evvel, 1983 yılı uy
gulamasında da Değerli Başbakanımızın sürekli dik
kat ve takip geleneğini önemle ve başarıyla devam 
ettireceğine inandığımız bu Bütçenin memleketimize 
ve halkımıza hayırlı olmasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Alpaslan, buyurunuz efendim, 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, Sayın Baş
bakanım ve Bakanlarımız; 

Ülkemizin ekonomik hayatında rol oynayan 
önemli gelişme, 24 Ocak istikrar politikasının uygu
lanmasının verdiği olumlu sonuçlardır. 

1981 yılı genel olarak ekonomimiz açısından ba
şarılı kapanmıştır. Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra 
meydana gelen olumsuz gelişmeler ekonomimizi bu
gün dahi etkilemektedir. Yanlış bir görüş ve düşün
ce neticesi, biraz da teşvikle oluşan bankerlik olayı
nın meydana gelmesi olumsuz gelişmelerin başında 
yer alır. Önce müsamaha ile karşılanan bankerlik 
sistemi ekonomimiz için telafisi güç bir yara açmış
tır. «Borsa Bankeri» adı verilen Banker Kastel-
li'ye imkânlar tanınması ve Kastelli'nin kaçmasıyla 
meydana gelen olayları, yakalanıp getirilmesi duru

mu hariç «Başarısız» olarak isimlendirmemiz doğru 
olur. 

Devlet Denetleme Kurulunun Maliye Bakanlığı
na çok önce vermiş olduğu raporun işleme konul
maması da ayrıca üzerinde durulması lazım gelen 
bir konudur. 

1981 yılı içinde Türk Lirası dolara göre % 50 
oranında değer kaybetmiştir. 1982 yılı içinde de Türk 
lirası değer kaybına devam etmektedir. Enflasyon 
oranı üzerindeki bu değer kaybının devamı endişe 
vericidir. 

Kredi maliyetlerinin yükselmesi ve taze kredi bu
lamama durumu yatırımları büyük ölçüde etkilemiş, 
üretimde düşüklükler meydana getirmiş, istihdama 
tesir etmiş ve işsizlik oranı artmıştır. İşsizlik sorunu
nun geleceğimiz açısından büyük önem taşımakta 
olduğu şüphesiz hepimizce çok iyi bir surette bilin
mektedir. 

Vergi tahsilatının tahminlerin altında kalması, 
1982 Yılı Bütçesinde tahminen 150-175 milyar lira
lık bir açık meydana gelebileceği görünümündedir. 

1983 Malî Yılı gelir tahminlerinin ulaşılması güç 
hedefler olduğu hususundaki Komisyon görüşüne 
aynen katılıyorum. 

Hükümet, Güney Sanayi ve Asil Çelik'e yardım 
elini uzatmıştır; ancak birçok firmanın durumu bu 
şirketlerden de daha kötüdür. 

İstikrar tedbirlerinden olarak mevduat ve kredi 
faizleri serbest bırakılmış, yapılan centilmenlik an
laşmalarına uyulmaması ve çılgınca yapılan faiz ya
rışına müdahale imkânı olmamış ve bugünkü kriz 
meydana gelmiştir. 1981-1982 yıllarında mevduat ve 
kredilerde kaydi artışların olduğu doğrudur. Tarım 
ve meslek kredilerinin bir bölümü maksat dışı kul
lanılmıştır. Bankalarda kaydi mevduat artışı, artan 
faizler sebebiyle devam edecektir. Bankaların büyük 
bölümüne taze para girmemektedir. Bankaların Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ödeme duru
munda oldukları 25 milyarın üzerinde mevduat mun
zam karşılığı ve cezaî faiz borçları bulunmaktadır. 
Bankacılığın özellikle bugünlerde tartışma konusu 
olmaktan çıkarılarak sağlıklı bir yapıya kavuşturul
ması İçin tedbirlere ihtiyaç vardır. 1982 yılının son 
günleriyle 1983 yılı bankalar için zor günler olacak
tır. 1982 yılı sonunda birkaç banka dışında diğer 
bankaların bilançolarını zararla kapatmaları muhte
meldir. Tedbirler alınmazsa, ekonomimizin vazgeçil
mez unsuru bankalar fevkalade zor durumda kala
caktır. 
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Başlangıçta Bütçenin tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmada, ne kadar gizlenirse gizlensin önümüzdeki 
günlerde büyük bir zam furyasının kaçınılmaz oldu
ğu şeklindeki ifadelerim, Bütçe müzakereleri bile he
nüz bitmeden başlamış bulunuyor. 

Sayın Maliye Bakanımız Kafaoğlu, «Petrolün 
yeni fiyatı zincirleme zamlar getirmeyecektir» şek
linde buyurdular. Bilgi ve tecrübelerine itimadım. 
sonsuz; fakat bu sözlerine asla inanmıyorum. Yapıl
ması mukarrer olup da henüz ilan edilmeyenler de 
dahil son zamların, «Bunlar da zam mı?..» şeklinde 
bahtsız ve milleti hafife alan beyanlarla geçiştirilme
si kabul edilecek bir olay değildir. Bu beyanlar mil
lete hal çaresi olmaktan ziyade köşe ve mizah ya
zarlarına malzeme olmaktadır. 

Göreve başlarken beraber getirildiği ifade olunan 
tedbirler yerine, fakiriyle zenginiyle vatandaşı peri
şan eden zamlar çıkarsa artık söylenecek söz kalma
mış demektir. Biz Sayın Maliye Bakanımızdan ileri
ye dönük niyet ve umutlarını ihtiva eden ve getir
dikleri tedbirlerin birer birer açıklanmasını bekliyo
ruz. 

Bütçe-Plan Komisyonunda ve Genel Kurulda, 
35'e çıkarılan memur maaş katsayısı için akıl almaz 
birtakım rakamlarla hesaplara dayanarak olmadık iti
razları yapmaları da olumlu karşılanmamıştır Takdiri 
Genel Kurul bıraktıkları için kendilerine teşekkür et
mek isterim. 

Milletin cebine elini sokup % 15-20 ye varan 
zamlarla bir hamlede önceden çekip almayı hüner 
sayan ve zammı şifa sayan zihniyeti tasvip etmek 
mümkün değildir. Sırada SEKA mamulleri, demir 

çelik, saç, teneke, çay, Et Balık Kurumu ve Pet-Kim 
mamulleri bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığında yadırgadığımız bazı tayin
lerin de yapılmakta olduğunu burada zikretmek is
terim. Emekli bir genel müdür Müsteşar Muavinliği
ne getirilirken, Bakanlık Müşavirliği dışında aktif* 
görev almamış, eskiden, kapatılan partilerden birin
den aday olmuş bir bürokratın yurt dışına göreve 
latanımıaısıim da uygun karşılamadığımızı aırz eitmök is
terim. Bu kişiyi Sayın Başbakan, Sayın Bakan ısrar 
ettiği halde müsteşarlığa getirmemiştir. Bu husus 
acaba doğru mudur? 

Bununla da kalınmamış, 63 yaşındaki bir Maliye 
Müfettişi, yaş haddi sınırına yaklaştığına bakılma
dan yurt dışı bir göreve gönderilmiştir. Bu misallerin 
yarın için kötü emsal olacağından korkarım. 

Yurt dışından tayin süreleri dolup da 8 ay önce 
dönmüş olan çok kıymetli memurların da hâlâ Ba

kanlıktan tayinlerinin çıkmadığını öğrenmiş bulunu
yorum. Ümit ederim ki, çok kısa zamanda bu du
rumlar düzelir. 

Memuru, esnafı, işçiyi, köylüyü geçim sıkıntısına 
sokup da ekonomik refahın gerçekleştirilmesi müm
kün değildir. Milletçe yakalandığımız hastalığın ken
diliğinden veya basit tedbirlerle geçecek cinsten ol
madığı, acı çekeceğimizi de biliyorum. Refaha gi
den yolda bütün Türk Milletinin katkısı lazımdır. 
Bu gerçekleştirilemediği takdirde refahtan ve huzur
dan bahsetmek mümkün değildir. 

Geçiş döneminin gereği olarak hiç ses çıkmıyor-
sa, bunu yanlış değerlendirmek hatalı olur. Herkesin 
geleceği çok iyi değerlendirmesi lazım gelir. 

24 Ocak Kararlarının özüne ve devamlılığının 
sağlanmasına inanıyorum. Ancak bu tedbirlerin be
lirtilen eksikliklerinin bir an önce tamamlanması ve 
gelişen şartların gerekli kıldığı diğer tedbirlerle des-

j teklenmesi lazımdır. Bu tedbirlerin ana istikameti 
serbest piyasa ekonomisine geçişi kolaylaştırıcı ve 
engelleri giderici şekilde olmalıdır. 

Maliyet enflasyonunun artması dolayısıysa enf
lasyonun ilan edilen oranda tutulabilmesi çok zor 
olacaktır. 

Yüksek faizin indirileceği yönünde yetkililerin 
verdiği beyanlar piyasada panik yaratmıştır. Şöyle ki: 
Bankalardan mevduat çekişleri hızlanmıştır. Mal 
spekülasyonu çabaları kesafet kazanmıştır. Zam pa
ketinin geç açılmış olması bu konuda ortamı daha 
da müsait hale getirmiştir. Altına hücumun başladı
ğına dair basında yer alan uyarılar dikkate alınma-
mazlık edilmemelidir. 

İstikrar tedbirlerinden inhiraflar olduğu söylene
bilir hale gelmiştir. 2 Sayın Bakanımız kendi yetki
lerine giren iki konudaki zaruri zamları durdurmuş
lar; durdurulan zamlar yerine acaba sübvansiyon 
politikasına mı yavaş yavaş dönülecektir, belli değil
dir. 

Enerji alanındaki sorun her gün pahalılaşan ham 
petrol yanında elektrik yetersizliği şeklinde devam 
etmektedir. Memurların maaşını, işçilerin ücretini, 
çiftçinin taban fiyatını, tüccar ve sanayicinin kullan
dığı kredinin hacmini ve faizinin seviyesini tespit eder
ken ülkenin genel ekonomik dengesi göz önünde bu
lundurulmalıdır görüşüne bütün kalbimle katılıyo
rum. 

Ekonomimizin temel meselesi kaynak yetersizli
ğidir. Türkiye'nin amacı, ekonomik kalkınmasını is
tikrar içinde sağlamaktır. Aksayan veya iyi yürüme-
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yen yönlerimizi isabetle tayin ve tespitle işe başlar
sak ve hele aksayan taraflarımıza yeniden çekidüzen 
verebilirsek ve milleti de bu işe ortak edersek başarı 
mutlaka gerçekleşecektir. 

Sayın Ulusu Hükümetine güç ve destek zamanı
nın geldiği hususundaki inancımı ifade ederken, son
suz enerji ve yaratıcılığına inandığım Sayın Başba
kanın ümit, başarı, hizmet ve çalışma temposuna he
pimiz uyabilirsek, ülkemiz daha süratli bir şekilde 
sıkıntılardan kurtulacaktır. 

Bütçe için gayret sarfeden Bütçe Plan Komis
yonumuza, Bakanlık mensuplarına teşekkür eder; 
Danışma Meclisinin kıymetli üyelerini, Sayın Baş
bakanımızı ve Bakanlarımızı, Sayın Başkanı saygıy
la selamlar, Bütçenin memleketimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Cebeci, buyurun efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım, Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu
nun değerli üyeleri; 

1983 Malî Yılı Bütçesinin Danışma Meclisimizde 
görüşmelerinin tamamlanarak Bütçenin tümünün 
açık oya sunulması aşamasına gelinmiştir. Bütçeyi 
hazırlayarak Meclise sunan s Hükümete ve Bütçeyi 
daha mükemmel hale getirmek için yoğun bir çalış
ma yapan Bütçe - Plan Komisyonuna ve Kanuna son 
şeklini vermek için değerli katkılarda bulunan Genel 
Kurulumuza teşekkürlerimi sunarak bazı eleştirileri
mi dile getireceğim. 

1982 Malî Yılı Bütçesini Danışma Meclisimizin 
kabulünden bu yana 10 ay geçmesine karşın, bugüne 
değin gerek Meclisimize ve gerekse kamuoyuna uy
gulamanın sonuçları hakkında toplu bilgi verilme
miştir. Ancak bu konuda Bakanlıklar ve kamu ku
ruluşları perakende bazı bilgiler vermişlerdir. 1983 
Malî Yılı Bütçe Gerekçesinin «Genel Ekonomik Du
rum» bölümünde de bu konuya pek az değinilmiştir. 
Bütçe Gerekçesinin ikinci bölümünde «1983 Malî Yılı 
Bütçe Tasarısının Temel İlkeleri» başlığı altında ise 
bu ilkelerin neler olduğu görülmemektedir. 

Ayrıca, Meclis üyelerine dağıtılan Sayın Maliye 
Bakanının 1983 Malî Yılı Bütçesinin Danışma Mec
lisine Sunuş Konuşmasında da, 1982 Malî Yılı Büt
çe uygulamalarının muhasebesine rastlamıyoruz. 
Sadece ödeneklerin kontrolü, harcamaların ödenek
lere göre uyarlığı, bir de gelirler hakkmda sayısal bil
giler verilmiştir. Oysa bu muhasebede dış alım, dış 

satım; iç ve dış ticaret politikası, bunların Gayri Safî 
Millî Hâsılaya yaptığı katkı; ticaret ve ödemeler den
geleri, bunların açıkları; malî politikanın bunlara yö
nelik etkinliği dile getirilmemiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi malî politikaların olgusal değeri üzerinde 

kısa düşüncelerimi sunacağım. 
1938'den sonra barış ekonomisinden savaş eko

nomisine geçiş ve uygulayış Bütçeleri ayrı tutulursa, 
Cumhuriyet Hükümetlerinin Büyük Millet Meclisine 
sundukları bütçelerde ekonomik politika ile malî po
litika arasında sürekli bir uyumsuzluk var olagel
miştir. 1962'den sonra başlatılan planlı dönemden 
sonra da Devlet Planlama Teşkilatı bu uyumsuzluğu 
çözmeyi başaramamıştır. Şimdi elimizdeki 1983 Büt
çesinde de bu uyumsuzluk sürdürülmektedir. 

Program bütçe; temelinde ekonomik politika ile 
malî politikanın kaynaştırılması ve toplumsal yapının 
(Tarım, endüstri ve hizmet sektörlerinin) dengeli ge
lişmesini sağlayacak bir alet olarak 1970'li yıllarda 
düşünülmüş ve uygulamaya konulmuştur. Ne yazık 
ki, program bütçe yönteminin getirdiği kavramlar 
yöneticiler tarafından anlaşılamamış ve bu yüzden 
gerçekçi olmayan bütçeler malî politika uygulama
larını başarısızlığa uğratmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir malî politikanın bilim adamlarınca saptan

mış bir kriteri vardır. Devlet örgütü gereksiz yere 
büyüdükçe verim azalır. Böyle bir büyümenin dene
tim altında tutulması, malî bütçelerle sağlanmaktadır. 
Uzmanların belirttiklerine göre bütçeler ileri memle
ketlerde, örneğin İngiltere'de organizasyon ve metot 
yöntemiyle kontrol edilmektedir. Şurası da önemlidir 
ki, Merkezî Organizasyon Metot Ünitesi İngiliz Ma
liye Bakanlığının kuruluşu içindedir. 

Bizde Başbakanlığa bağlı bilimsel çalışmalar ya
pan, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Ensti
tüsü gelişmiş bir bilim Kurumudur. Devlet Planlama 
Teşkilatının bu değerli Kurumla birlikte çalışma yap
mayarak, kendi başına organizasyon metot düzenle
melerine girişmesi, Maliye Bakanlığının ise hiç ilgi ve 
ilişki kurmaması, Devlet örgütünde kadro şişmeleri
nin, personel rejiminin de yozlaşmasının bellibaşlı 
nedenlerinden biri olmuştur. 

Elimizdeki Bütçe oluşturulurken Türkiye ve Or
ta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsüyle koordineli bir 
organizasyon ve metot çalışması yapılıp yapılmadı
ğını bilmiyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, izin verirseniz ekonomik ve malî yaşantı

mızda gözlenebilen olgulara, konuşmamın başından 
beri belirlemeye çalıştığım ilke ve yöntemler ışığında, 
değinmek istiyorum : 

Para ve Kredi Politikası : 

Bakanlığın uyguladığı para ve kredi politikasının 
dengeli ve tutarlı olmamasının belirtilerinden biri 
kuşkusuz enflasyondur. Enflasyon nedeniyle kısır bir 
döngüye giren para ve kredi politikasının içine düş
tüğü bunalımın açtığı toplumsal yara bugün Devleti 
ek hizmetler ve parasal harcamalar yapmaya zorla
yan banker olaylarıdır. Milliyet Gazetesinin 22 Ka
sım 1982 günlü sayısından, «8 özel bankanın güçlü 
Devlet kuruluşlarıyla birleştirilmeleri» konusunda 
hazırlayarak Sayın Maliye Bakanına sundukları tek
lif metninden şu cümleleri okuyalım ; 

«Bankaların Kafaoğlu'na verdikleri teklif metnin
de, ayrıca son yıllarda ülkemizde isabetsiz ekonomik 
kararların alındığı ve yetkililerin sorumsuzca verdik
leri demeçlerle, ekonomiye farkında olmadan darbe 
indirildiği de kaydedildi.» 

24 Ocak Kararlarıyla Türk bankacılığında ser
best faiz sisteminin getirildiğinin hatırlatıldığı teklif 
metninde, bu sayede halkın tasarrufa teşvik edildiği 
belirtilerek şöyle denildi : 

«Ancak, bazı fırsatçıların bankerliğe başladıkları 
görüldüğü halde, bunlara müdahale edilmedi. Banka
lara tasarruf olarak yatırılan paraların kimlere kredi 
olarak verildiği tam denetimde olduğu halde banker 
ya da korsanların topladığı paraların nereye gittiği 
sorulmadı.» 

Bundan da anlaşılacağı üzere yurttaşlarımız ban
ker olaylarında sorumluluk duygusunun harekete 
geçmemesinden ve sorumluluk yaratılmamasından 
yakınmaktadırlar. Anımsanacağı gibi bankerlik gemi 
azıya almış ve ayda yüzde 13; yani yılda yüzde 156 
faiz gibi fahiş, hatta gayri ahlakî oranlara çıkan gös
tergeler gerek televizyon, gerekse gazete sayfalarını 
ipotek altına alan abartmalı ilanlarla ortaya çıkmış
ken, yetkililerce sürdürülen sorumsuzluk; bu gidişi 
başıboş bırakmak şöyle dursun, demeçlerle teşvik ve 
hatta belli bir bankere referansta bulunmak suretiyle 
durumu büsbütün kötüleştirmekte rol oynamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci süreniz doluyor efen
dim; lütfen konuşmanızı bağlayınız. 

ABDÜLBAK1 CEBECİ — Şimdi, yargı organla
rımıza bu olaylarla bindirilen iş yükünün, adaleti 
yorgun düşürücü etkileri yanında, şu sakıncaları da 
düşünmek gerekir : 

Kurulmuş ve kurulmakta olan tasfiye kurullarına 
ayrılan personel, bina, araç ve gereçlerle yapılan pa
ralar harcamalar; ayrıca bankerlere parasını kaptır
mış günahsız yurttaşların geçimlerini sağladıkları 
meslekî, ticarî ya da ekonomik alanlardaki çalışma
larını bırakarak, tasfiye kurulları önünde oluşan yı
ğınlar halinde zaman harcamaları, ancak olağanüstü 
hallerde görülebilen sosyal bunalım manzaraları ser
gilemektedir. Hiç kuşkusuz bu gibi sosyal depres
yonlar, Devletin otoritesine yardımcı olan toplum 
morali bakımından çok sarsıcıdır. 

Para ve kredi politikasında faizlerin düşürülece
ğine ilişkin söylentiler para piyasasında yeni bir kay
gı yaratabilir; çünkü Maliye Bakanlığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası bu konuda belirli bir 
politika açıklamamıştır. 

Önceki gün radyo ve televizyondan dinlediğimiz 
Dünya Bankası Başkanının faizlerin düşürülmesi 
hakkındaki görüşü de, dünya konjonktürü yönünden 
yapacağı etkiler bakımından maliyecilerimizce ince
lenmeye değer niteliktedir. Herhalde para ve kredi 
politikasında iç ve dış konjonktürlerin ardından yü
rümekte; yani gelişmelerin gidişini izleyerek önlem 
ler almamakta büyük sakıncalar vardır. 

Para ve kredi politikası içinde yakın günlerde 
Türk altını da yer almıştır. Bir gazetemizde dünya 
altın politikası hakkında kısa bir inceleme yazısı 
çıkmıştır. Buna göre; dünya ekonomistleri 2000 yılı
na değin altının değerinin süreceğini vurgulamakta
dırlar. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, süreyi çok geçtiniz, 
lütfen tamamlayınız. 

ABDÜLBAKI CEBECİ — Peki efendim, bitmek 
üzere. 

Son kararla 24 ayar külçe altının piyasa işlemleri 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının denetimine 
alınmıştır. Temel politikanın bilinmemesi, kamuoyun
da ve basında bu önlemin dış borçlarımızın altınla 
ödeneceği yolunda geçerli olmayan söylentilere neden 
olmuştur. 

Ekonomik politikamızda ağırlığın tarım ya da en
düstri kesimlerinden hangisine, verildiği belirli değil
dir. Bir taraftan uçak yapmaya yönelinirken, öte 
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yandan tarıma, belki de enflasyonun daha da ağırlaş
masına yol açabilecek yatırımlar, krediler artırılmak
tadır. 

Cumhuriyet Gazetesinin son sayılarından birinde 
çıkan bir karikatürde; ekonomik politikamız içinde 
tarıma bağlı endüstri hayvanlar tarafından çekilen 
bir kamyon; endüstriye bağlı tarım ise kamyona yük
lenmiş hayvanlar olarak tasvir edilmiştir. Bunda eko
nomik politikamızın temellendirilmemiş olmasının 
bir mizahı görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Buraya kadar maliye politikamızı etkileyen belli 

başlı etkenleri dile getirmeye çalıştım. Burada bütçe 
tekniği bakımından şu noktayı da arz etmeyi önemli 
görüyorum : 

Bir bütçe, kapsadığı gelişme trandleri bakımın
dan hiç kuşkusuz doğru istatistiklere dayalı projek
siyonları kullanır. Halbuki geleneksel tahminler büt
çeleri başarısızlığa mahkûm eder. Örneğin 1983 yı
lında enflasyonun yüzde 20 olacağı bir tahmindir. 
Bu konuda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik 
karmaşık durum nedeniyle projeksiyonlar üretmek 
kolay değildir. Böyle bir tahmine dayanarak, ücret
ler ile aylıkların önceden saptanması sakıncalıdır. Ni
tekim, Sayın Başbakanımız bu gerçeği dikkate ala-v 

rak önceki gün verdikleri demeçte, gerekirse ücret 
ve aylıkları enflasyon oranına göre yıl ortasında ar
tırabileceklerini söylemişlerdir. Komuoyunu güven-
dirici nitelikte olan bu demeç çok yerinde ve isabetli
dir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi büyük tasarruflar, küçük harcama

lardan değil, büyük yatırımlardan sağlanır. Büyük 
hastalıklarımızdan biri de büyük yatırımlara gerek
siz yere çok uzun süreli inşaat zamanı tahsis edilme
sidir. Özellikle Devlet yatırımlarında bu gecikmeli 
inşaat müteahhitleri, enflasyonun yükselttiği rayice 
göre, yeni ödenekler istemekte ve almaktadırlar. So
nunda maliyet birkaç kat yükselmektedir. 

İsrafın büyük nedenlerinden biri de standartlaş
manın yokluğundan ileri gelmektedir. Bu yüzden bir 
maliyet anarşisi doğmuş bulunmaktadır. Standartlar 
Enstitümüz güvendiriciliğini her zaman yaptığı stan
dartlarla kanıtlamak ve her halde standart dışı yapım
ları en aza indirmelidir. 

Bunun yanında Maliye Bakanlığımızın Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile birlikte en kısa sürede özel ve 
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Devlet kesimlerinin maliyet analizlerini meydana 
getirmeleri, fiyat artışlarını ve enflasyonu frenleyecek 
önlemlerin başında gelir. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, lütfen efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Bitti efendim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Buraya kadar arz ettiğim sorunlar genellikle ger

çekçi bir malî politikanın temel öğelerini kapsamak
tadır. Sözlerime burada son verirken, 1983 Malî Yılı 
Bütçesinin yurdumuz ve ulusumuz için ferahlatıcı 
günler ve mutluluk getirmesini diler, hepinize saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, saygıdeğer Başbaka
nım, değerli Bakanlarım; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Görüşmesini bitirmek üzere olduğumuz 1983 

Bütçesinin tümü üzerindeki konuşmalarımla yer yer 
Türkiye'mizin kalkınmasını sağlayacak önemli gör
düğüm noktalara değinmiştim. Bugünkü konuşmam
da da Türkiye'mizin nasıl sanayileşmesi gerektiğine 
ilişkin birkaç noktaya ve bir iki yanılgıya değinme- . 
ğe gayret edeceğim. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'mizin çözmek mecburiyetinde ol

duğu bunalımdan çıkabilmek için ve giderek büyü
yen sorunlara çözüm bulabilmenin gerçek yolu ve 
yöntemi, gerçekçi bir sanayileşmeden geçmektedir. 
Onun için Bütçenin değişik ayrıntı teşkil edecek nok
talarından çok, bu nokta o üzerinde, bu konu üze
rinde durmamın böylesi bir nedeni bulunmaktadır. 
Gayet tabiîdir ki, on dakika gibi kısa bir sürede, hele 
yeni düşünceleri yüce huzurunuzda gerektiği tarzda 
ifade etmek, dile getirmek iktidarım dışında kalmak
tadır; ama yine de bir iki şey söylemeden geçmek 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, size güveniyo
ruz. Bu süre içinde mutlaka arz edeceksiniz Genel 
Kurula. 

Buyurun. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — İşaretinize sonu
na kadar saygılı kalacağımdan emin olabilirsiniz. 
Sayın Başkanım. Hoşgörünüze de sığındığımı belir
teyim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Değerli arkadaş

larım; 
Cumhuriyet Türkiye'miz sanayileşme alanında 

büyük atılımlar yapmıştır. Bunu inkâr etmeye imkân 
yoktur; ama bunlarla yetinmiyoruz. Bunların sorun
larımızı çözmediğini görmekteyiz. Onun için bu sa
nayileşme süreçlerimizi sağlıklı temellere oturtmaya 
mecburuz. Bugün bu gayretlerden sonra Türkiye'miz 
sadece otomotiv sanayiinin değil, bütün sanayinin 
kalbi sayılan motoru yapabilecek aşamaya gelmiş
tir. Hatta kendi teknolojisini de üretebilir bir aşama
dadır. 

Türkiye'miz 1983 yılında inanıyorum ki, iktisadî 
kalkış aşamasına gelmiştir. Eğer imkânlarımızı bu 
gerçekler üzerine sağlıklı bir şekilde inşa edebilirsek, 
kalkınmamızın oluşturabileceği atılımlar büyük ola
caktır. 

Türkiye bunları sağlayabilecek mühendisliğin alt
yapısını da oluşturabilmiştir. Şunu söyleyebiliriz ki, 
bugün Türkiye'de otomotiv sanayi alanında çalışan 
yabancı firmalar bırakıp gitseler bile, memleketimi
zin evlatları, yetişmiş beyin gücü bunların boşluğunu 
hissettirmeyecek duruma gelmiştir. Söz gelimi; Fran
sız patenti ile Eskişehir'de gerçekleştirilen cer motor
ları üretimi bunu kanıtlayacak çok sayıdaki örnekler
den sadece bir tanesidir. Türk mühendislik bilgisi 
burada bir ünite ilavesiyle gemi motorları yapabile
cek aşamaya gelmiştir. 

Hava Kuvvetlerine bağlı Eskişehir ve Kayseri 
uçak tamir tesisleri Türikiye'nin otomotivden öteye, 
uçak yapımını hedef alabileceğini, gösterebilmektedir. 
Sayısı artırılabilecek bu örnekler Türkiye'nin sana-
yileştiren sanayiye geçebileceğinin işaretini vermekte
dir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bu kısa örneklerle şunu arz etmek istiyorum : 

Sanayileşmede belli bir yere gelmiş/izdir, gecikmele
re rağmen, hatalara rağmen, eksikliklere rağmen. 

Şimdi, izninizle, özellikle içinde bulunduğumuz 
bu olağanüstü koşulların, bu istikrar gerektiren ko
şullar içerisinde de sanayiin bir başka yönüne temas 
etmek istiyorum. Sanayi dalları ve tesisleri arasında 
maalesef ülkenin sanayileşmesini sağlayacak oranda 
sanayileştiren sanayi yoktur. Hızlı enflasyon ve ucuz 
krediye göre ve sadece kısa vadeli kişisel çıkarlara 
göre oluşmuş bir başka sanayimiz vardır. Dağ yasa
sına, orman yasasına terk edilmiş sanayi kesiminden 
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bir kısmı bugün çözülme ve dağılma tehlikesiyle ma
alesef karşı karşıyadır. Teknolojisini yenilemeyecek 
bir durumdadır. El değiştiren ve iflas eden şirketlerimi
zin sayısı bu yıkıcı sürecin bu yönünü göstermekte
dir. Bugün güçlünün daha güçlü olmasını sağlayacak 
bir tekelleşmeye ve zayıfların varlıklarını sürdüreme
yecek bir başka yıkımın istenmese bile yasaları yü
rürlüktedir. Millî ekonominin taşıyamayacağı bu yı
kıcı süreç kutsal sayılan serbest piyasa mekanizma
larının ardına gizlenerek maalesef meşru gösterileme
yecek bir duruma gelmiştir. İktisadî bakımdan hay-
kırıcı ve tehlikeli bir çelişkiyle karşı karşıyayız; yüce 
dikkatlerinize arz etmekle yetiniyorum. 

Türkiye'de iktisadî gelişme süreçlerime ters dü
şen bir uygulama sürmektedir. Batı'da ekonomik bü
yüme, gelişme, yani sanayileşme hızlanırken veya 
oluştuktan sonra görülen bu altüst oluşlar, bu yıkıcı 
süreçler Türkiye'mizde maalesef ekonomik resesyon 
dediğimiz bu ekonominin daraldığı bir döneme rastla
maktadır. 

Şimdi, değerli Hükümetimizin de dikkatlerinden 
kaçmadığından emin olduğum bir başka noktaya ge
çiyorum. tstikrar programını uygularken, istikrar 
programının kaldıramayacağı bazı konu ve nokta
ları bu geçiş döneminde bir kenara bırakmakta yarar 
vardır. Yoksa, korkarım ki, istikrar programının be
lirlediği asıl hedefler yerine diğer ek işlevler de veri
lirse, bunu gerçekleştiremeyiz. 

Şimdi, çözüm bekleyen büyük sorunlarla karşı 
karşıya olan sanayimizden bir iki örnek vermekle ye-
tineyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı 

beş büyük kamusal kuruluşun şu anda 52 projesi yüz
üstü bırakılmıştır. Burada birçok yerde fabrikalar, 
tesisler yapılmıştır; bir kısmının binası bitmiş olma
sına rağmen, ek bir gayretle, az bir gayretle hareke
te geçirilebilmesine rağmen, maalesef, listesi elimde
dir, zaman okumaya müsalit değil, ama değerli Hü
kümetimiz bunu bilmektedir, bunları mutlaka devre
ye sokmak mecburiyetindeyiz. 

Fon meselesini Değerli Başbakanımız birçok yer
de haklı olarak belirttiler; bugün sanayimiz için bü
yük bir sorundur. Türkiye'de gayri safî millî hâsıla
nın yüzdesi olarak tasarruflar büyümektedir. 1950 -
1955 tarihleri arasında millî hâsılanın % 9,9'unu 
oluşturan tasarruflar 1980 veya 1981 ortalamasını 
göz önüne aldığımız zaman ı% 20'ye çıkmıştır; ama 
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ne var ki, bu tasarrufları çeken bankalarımız maale
sef bunları sanayie yeteri ölçülerde tabiî bilinen ne
denlerle, faiz oranları vesaire, yöneltememektedir. 

Halkımızın büyülk tasarruflarını, küçük tasarruf
larını, büyük oranda vurguncu banker yerine, dondu
rucu ve kısırlaştıncı altın yerine, geliştiren sanayliye 
çekebildiğimiz zaman ancak övünebiliriz. Sanayileşti-
ren sanayii, olumlu yönlerinden bir kısmını belirt
meye çalıştığım bu sanayii daha büyütebiliriz. 

Halkın parasını, tek güvence olarak halen 50 yıl 
öncesinde olduğu gibi altına yatırıyorsa, sanayileşme
nin ihtiyaç duyduğu geliştirici düşünce ve davranışı 
da halen yeterince oluşturamamışız demektir; ülke 
ekonomisini çağdaş ekonomiler düzeyine çıkarama
mışız demektir. 

Şimdi, bu ortamda sanayileştiren sanayie geçme
miz lazımdır. Maalesef sanayileştiren sanayinin ne 
olduğunu arz edemedim, anlatamadım. Nitekim ge
çen gün, geçen sene de çok değerli Sanayi Bakanımın 
benimle ilgili söylediklerini bir kenara bırakayım, on
lar önemli değil; çünkü bizim Meclisimizin görevi 
memlekete sadece fikir söylemektir, hizmet sunmak
tır; onun için onları bir kenara bırakıyorum, zabıt
lardan okuyorum : (Önemli bir noktada bir tespit 
yapmak zorundayım) «Hamitoğulları'nın sanayileşti
ren sanayi ifadesi... Geçen sene de arz ettim, hakika
ten literatürde yok ve kalkınma modelleri arasında 
da tarifi yok. Atatürk'ün ortaya koyduğu ekonomi 
politikasında ise mutlaka ziraate dayalı, mutlaka ham
maddesi Türkiye'de çıkan sanayinin kurulması diye 
bir prensip yok» diyorlar. 

Şimdi burada önemli olan düşünce : «Literatürde 
yok» diyorlar. Değerli arkadaşlarım literatürde var, 
(Buraya getirdiğim kitapları biraz sonra arz edece
ğim) bendenizin de çalışmaları var; ama bir bilim 
adamı (Ki, biz bilim adamı olma gayreti içindeyiz) 
başkalarının söylediklerini papağan gibi tekrarlayan 
kişi değildir. Bilimsel bilgi stokunu bilmek, onun na
sıl bilineceğinin yöntemlerini bilmek büyük bir me
ziyettir; ama asıl bilim adamı kendi konusunda bilgi 
üretebilen, o gayret içinde olan insandır. Biz, böyle 
bir gayreti gösterebiliyor muyuz?.. Bilmiyorum, tak
dirlerinize bırakıyorum, zaman bunu söyleyecek; 
ama bunun ötesinde... Evet, Sayın Bakanıma geçen 
sene 1974 yılında Türkiye Ekonomi Kurumunun ya
yınladığı «Teknoloji transferi sorunu ve Türkiye» 
diye mütevazi bir çalışmamı ayrıca imzalayarak, say
gılarımla birlikte arz etmiştim, işte, literatür burada 
vardır : Sanayiciyi sanayileştirici etkiler. Teknoloji 

üzerinde : Ne tür teknolojiyi ithal etmeliyiz ve Tür
kiye'ye hangi türleri nasıl sindirebiliriz?.. 

Sanayileşme ile ilgili bir başka çalışma : Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin, Cumhuhiyetimizİn 50 nci Yı
lında Türkiye'de Sanayileşme ve Sorunları Semine
rinden; ayrı bir baskıdır, büyük, çok hacimli bir ya
yındır, ismi «Kamu Kesimi ve Sanayileşme» dir, mü
tevazi bir bilimsel çalışmadır. 

Şimdi, uluslararası alanda sadece Fransız dilinde 
(Benim ortaya koymaya çalıştığım gibi değil, ama) 
sanayileştiren sanayie ilişkin... Tarih için konuşuyo
rum. Çünkü, bunu belirtmesem yarınki nesiller» 1983 
Türkiye'sinde bu nasıl söylenebildi» diye bizi mah
kûm edeceklerdir; bunun ötesinde bir amacım yoktur, 
olsaydı başka yönlere cevap verirdim, ama büyük 
saygı duyduğum Sayın Başbakanım dolayısıyla bu 
konularda hiçbir eleştiriyi yapmadım, polemiğe gir
medim ve girmem de. 

Değerli arkadaşlarım; Economie Apliquee (Türk-
cesini sövlüyorum : Uygulamalı ekonomi) Dergisinin 
(Fransa'da çıkan Lıbrairie Droz Yayınevinin) Bakınız 
XXI inci cildinin I No.sunda; sene 1968, yazan Fran
sa Grenoble Üniversitesinin çok değerli profesörlerin
den Gerard Destanne de Bernis, yazının başlığı : Les 
industries industrialisantes et l'ıntegration economique 
regıonale yani sanayileştiren sanayi ve bölgesel eko
nomik bütünleşme, Uluslararası alandan vereceğim 
örneklerden birisi bu. Aynı muhterem kişinin... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bakın dört 
dakika geçti. Çok rica ediyorum; çünkü daha gö
rüşecek arkadaşlarımız var, Sayın Başbakanımız ko
nuşacaklar. Rica ediyorum. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Bitiriyorum efen
dim, çok özür dilerim. Tarih için bunları belirtmeme 
izin verin : Hamitoğulları hakkında şöyle söylenmiş 
önemli değil; ama bu ciddî bir konudur. Sayın Baş
bakanım, bir bakanım bunu söylemiştir burada, ha
zindir bu. Literatür vardır. Bakanımızın bunu bil
memesi bir eksiklik midir, değil midir, onlara girmi
yorum; ama izin verin de tarih önünde söyleyelim 
bu Yüce Meclise. 

Revue Tıers - Monda Dergisinin 12 nci cildinin 
47 nci numarasında, Temmuz ve Eylül 1970 tarihin
de yine Profesör Gerard Destanne de Bernis'in (Say
fa 545) Deux strategies pour l'ındustrıalısation du 
tıers monde (Üçüncü dünyanın sanayileşmesi için 
iki strateji) Burada da var sanayileştiren sanayi, da
ha başkaları var; ama Sayın Başkanım beni sıkış-
tırıyorlr, onların varlığını söylemekle yetiniyorum. 
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Türkiye'mizin, Atatürk'ün kalkınma modeli budur. 
Bu araştırmaları okuduğum zaman Büyük Atatürk' 
üniüzü, bendeniz daha genç bir araştırıcı iken keş
fetmenin zevkini duymuştum, şimdi onu yansıtıyo
rum. 

Hammaddesi Türkiye'de olan bir şey varsa, dışa
rıdan hammadde ithal etmemeliyiz; Japonya'da, ol
madığı için ithal ediyor, o konuda da yanlış bilgi 
verdiler. Japon kalkınmasını maalesef olduğu gibi 
yansıtmadılar Sayın Sanayi Bakanım, vakit müsait 
değil ki, bilginize arz edeyim. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bu Bütçeye, Sayın Hükümete ve onun çok de

ğerli enerjik, içten Başbakanına duyduğum güven 
oranında ak oy vereceğim; çok başarılı olmalarını 
diliyorum, Allah yardımcıları olsun, problemler çok 
çetindir. 

özürler diler, hepinizi saygı ile selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın üye

ler, Sayın Başbakanım ve Hükümetin sayın üyeleri; 
2 trilyon 550 milyar Türk Lirası büyüklüğünde

ki 1983 Yılı Bütçesi, gelir kalemlerinde yeni kaynak
lara gidilmeden, genelde mevcut gelir kalemlerinden 
bir kısmının 1982 değerlerinin 12 aya iblağı, bazı 
kalemlerinin de muayyen oranlarda artırılması ve 
bunlara eklenen 135 milyarlık iç borçlanma ile bir
likte denk hale getirilmiştir. 

Aslında 1982 Bütçesinde çıkartılması öngörülen 
60 milyarlık iç borçlanma tahvillerinin bugün için 
yarı değerinin bile satılamamış olması nazarı itibara 
alınır ve yapılan gelir tahminlerinin de iyimserliği 
düşünülürse, 1983 Yılı Bütçesinin 150 ila 200 mil
yarlık bir açıkla kapanabileceği söylenebilir. Bu açı
ğın enflasyonu körükleyecek bir unsur olacağı nazarı 
itibara alınarak; ancak harcamalarda dikkatli davra-
nılması ile enflasyonu kontrol altına almak ve % 20' 
lerde durdurabilmek mümkün olabilir. 

1983 Bütçesi, 50 milyon nüfuslu ülkemiz için tat
min edici ve ülke ihtiyaçlarına cevap verecek bü
yüklükte bir bütçe değildir. Bu nedenle ileriki büt
çe yıllarında mevcut gelir kaynaklarından tam ya
rarlanabilmeye ve yeni kaynaklar bulunarak daha 
etkili ve büyük bütçeler yapmaya ihtiyaçlar bizi mec
bur etmektedir. 
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Eski yıllarda büyük oranda enflasyona sebep ola
rak gösterilen KİT'lerin 1979'dan beri gittikçe artan 
kârlarla, 1982'de de takriben 150 milyar Türk Lira
lık bir kâra ulaşabilmeleri son derece sevindiricidir. 
Böylece KİT'lerin sorununun da bir sistem sorunu 
değil, yönetim sorunu olduğu da ispatlanmış olmak
tadır. KİT'lerin kifayetsiz sermayelerinin artırılma
sı ile, yönetim kurulları ile, yönetici üyelerinin se
çimlerinde gösterilecek hassasiyet ve ufak tefek ısla
hatlarla 1983 senesi daha iyi olacak ve 610 milyar
lık yatırımlarını gerçekleştirebilirlerse, ekonomiye 
büyük katkıda bulunacaklardır. 

Son günlerin en önemli sorunlarından birisi de 
kifayetsizliği üzerinde tartışma götürmeyen asgari 
ücretin yeniden tespitidir. 3,5 milyon işsiz bulunan 
ülkemizde istihdam sorunu ile çok yakından ilgili 
olan yeni asgarî ücreti tespit ederken çok dikkatli ve 
gerçekçi olmak lazım gelir. Aksi halde 1983 yılında 
işsiz miktarı çok daha büyük boyutlara ulaşabilir. 

1983 Bütçe Yılında Hükümet getirdiği yeni dü
zenlemelerle memur, emekli, dul ve yetimlere 1983 
enflasyon oranı karşılığı ücret artışı temin etmiştir. 
Ancak, enflasyon oranının % 107'lere ulaştığı 1980 
Bütçe Yılında yarı yarıya fakirleşen memur, işçi, 
emekli, dul ve yetimlerin bu kayıpları bugüne kadar 
karşılanmamış ve unutulma durumuna gelmiştir. Dev
letimizin ileriki yıllarda daha müsait bütçeler tahdın-
da bu kaybı önleyici düzenlemeleri yapacağını um
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1983 Bütçesinin beni tatmin etmeyen önemli yan

larından birkaçını belirterek sözlerime nihayet ver
mek istiyorum. 

İlgili bakanlık ve Devlet Personel Dairesince ya
malı bohça durumuna gelmiş olan 657 sayılı Kanun 
yeniden süratle gözden geçirilerek her türlü ödemeyi 
kapsayan ve emekliliğe de intikal eden yeni tek öde
meli bir ücret sistemini öngören bir personel rejimi 
geliştirilmelidir. 

Ayrıca, ikinci konu yatırımlar konusudur. 1982 
fiyatlarıyla 1981 yılı toplam yatırımı 2 trilyon Türk 
lirası, bunun içerisinde kamu yatırımlarının payı 
1 trilyon 245 milyar Türk Lirasıdır. 1982 toplam ya
tırımı ise, 1981'e oranla % 6,4 daha küçük olup, 
1 trilyon 872,8 milyardır. Kamu yatırımlarının bu 
Bütçe içindeki payı ise, 1 trilyon 96 milyar lira olup, 
1981 Bütçesine nazaran % 12 oranında daha küçül
müştür. 1983 yatırımları parasal olarak her ne kadar 
% 6 oranında 1982 Bütçesindekinden daha büyük 
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ise de, % 25 oranındaki enflasyon kaybı düşüldüğün
de % 20 civarında fizikî olarak yatırım harcamala
rında bir küçülme var demektir. Bu da 1983 yılında 
ekonominin büyük oranda durgunluktan kurtulama
yacağı, işsizlik sorununa büyük oranda çözüm geti
rilemeyeceği anlamına gelmektedir. Kaldı ki, bu ya
tırım kalemleri içerisinde şimdiye kadar planlamanın 
«ölü yatırım» olarak değerlendirdiği lojman ödenek
lerinin ve yine büyük oranda tüketime yönelik vası
ta alımlarının ödeneğinin geçen yıllara kıyasla gö
rülmemiş şekilde artırıldığını da gözden uzak tutma
mak gerekir. Hal böyle iken, 1982 Bütçesi içerisin
de yer alan 24 milyar Türk Liralık Toplu Konut 
Projesi için bugüne kadar ancak 6,5 milyar Türk Li
ralık ödeme yapılabilmesi izaha muhtaçtır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, Sayın Başba
kanım, Sayın Hükümet üyeleri; 

1983 Bütçesi genelde bir tüketim bütçesi veya baş
ka bir deyişle pasif bir bütçe görünümü arz etmek
tedir. Ümit ederiz ki, altyapının temeli olan enerji 
darboğazını çözecek Afşin - Elbistan, Karakaya, 
Yatağan, Oymapınar gibi baraj ve santral projeleri 
aksatılmasın. Bir an önce ilk nükleer enerji santralı 
projesi gelecek ilk bütçede yer alsın ve yine köylü
nün bilhassa sulama şehirlinin içme suyu sorununu 
çözecek muhtelif baraj projeleriyle, sağlık yönünden 
çok büyük ehemmiyet arz eden şehir kanalizasyon 
projelerinin de bütçelerimizde görmek mümkün olsun. 

Güney Anadolu Projesinin en büyük aksını teş
kil eden Atatürk Barajı gövde ve santral inşaatının^ 
1983 yılındaki başlangıç finansman ihtiyacının nasıl 
karşılanacağının da saygıdeğer Başbakanımızın be
yanlarından öğrenmek bizleri son derece memnun 
edecektir. 

Hükümetimizin iyi niyetle ve eldeki imkânlara 
göre hazırlamış olduğu 1983 Yılı Bütçesinin tüm ül
kemize hayırlı olması dileğiyle engin saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben Bütçenin 

memlekete ve millete hayırlı olması dileğiyle ko
nuşmaktan vazgeçiyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Başbakan, teşriflerinizi rica edebilir miyim?.. 
Buyurun Sayın Başbakan. (Alkışlar) 
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BAŞBAKAN BÜLEND ULUSU — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

1983 Bütçesi münasebetiyle Yüksek Heyetinizce 
yapılan müzakerelerde memleket meseleleri üzerinde 
beyan edilen görüşler üzerine, Hükümet olarak izle
diğimiz politikaları, ağırlık verdiğimiz konuları ve 
geleceğe bakış açımızı açıklamak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken, 1983 Bütçesi münasebetiyle 
sarfetmiş olduğu verimli mesai ve yapmış olduğu de
ğerli katkılardan dolayı Yüksek Heyetinize şükranla
rımı sunuyorum. 

Sayın üyeler; 
Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin 

insanüstü bir gayretle sarfetmiş oldukları mesai ve 
Türk milletinin tam desteği sayesinde 12 Eylül ön
cesinin korku ve endişe dolu günlerini geride bırak
mış bulunuyoruz. Bugün güzel yurdumuzda, huzur 
ve güven içinde yaşanabilen bir ortama kavuşmuş ol
manın mutluluğu içindeyiz. 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Ekonomik politikamızla ilgili birkaç konu üze

rinde hassaten durmak istiyorum : 
Başka vesilelerle de belirttiğim üzere, izlediğimiz 

ekonomik politikanın, bu politika genellikle «İstik
rar Programı» olarak isimlendirilmiş olmasına rağ
men, klasik istikrar reçetesini aşan orta ve uzun va
deli bir boyutu da vardır. Bu politikayı gerek ülke
mizdeki, gerekse başka memleketlerdeki geçmiş bazı 
uygulamalardan ayıran da budur. 

Klasik diyebileceğimiz istikrar reçetesinde, genel
likle, istikrar programının uygulanmasını zorunlu 
kılan kısa vadeli sebeplerin giderilmesi, «eski halin 
iadesi» veya bir başka ifadeyle kriz öncesi duruma 
dönülmesi hedef alınır. Bunun için de bir - iki yıl
lık bir süre boyunca para - kredi ve maliye politi
kalarından yararlanılır ve aşınmış olan döviz kuru 
yüksek oranlı ve bir defalık bir devalüasyonla o ta
rihteki durumu yansıtacak şekilde düzeltilirdi. 

Bizim hedefimiz, hem ekonomimizin geleneksel 
ihracat darboğazını aşmak, hem de son 10 yılda mey
dana gelmiş olan iki petrol şokunun ağır yükünü ta
şıyan ödemeler dengesini rahatlatmaktır. Aynı za
manda da gelişmeyi hızlandırmayı hedef alıyoruz. 
Bunu klasik reçeteyle değil, ancak onun ötesine geçe
rek yapmak mümkündür. 
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Uygulamakta olduğumuz teşvik tedbirleri ile des
teklenen kur politikamız, orta ve uzun vadede kay
nak tahsislerini ihraç edebilir mal ve hizmet üretimi
ne yönlendirmeyi hedef almaktadır. 

Bu noktada, aradaki farkı belirtmek için, klasik 
stabilizasyon reçetelerine dahil devalüasyonlarda ge
nellikle karşılaşılan «hangi malda stok var ki, de
valüasyon yapılıyor» şeklindeki yaygın sorunun bu
gün izlenen politika için sorulmadığına dikkatinizi 
çekmek isterim. Bunun sebebi, politikalarımızın sa
dece mevcut üretimin daha büyük bir kısmına ihraç 
için fiyat avantajı kazandırmayı değil, gelecekte ih
raç edilebilir mevcut veya yeni mal üretimini artır
mayı hedef almış olmasıdır. 

Türkiye gibi imkânları olan bir ekonomiyi, gay
ri safi millî hâsıla içindeki ihracat payı % 5 - 6, itha
lat payı % 8 gibi oranlarla daha uzun bir süre dün
yadan tecrit etmek yanlış olur. Böyle bir yolla ge
lişmemizin hızlandırılmasını da beklemek hayaldir. 
Bunun için de, «İstikrar programı gereğinden fazla 
uzadı» şeklindeki bir görüşü ihtiyaçlarımıza uygun 
bulamıyorum. Dünya pazarlarına daha büyük oran
da açılacak bir üretim yapısını oluşturmak gerekme'c-
tedir. Esasen gecikmemiz vardır. Bunu telafi etmek 
zorundayız. 

Sayın üyeler; 
Kur politikasıyla ilgili olarak iki hususa daha işa

ret etmek istiyorum. 

Kur değişikliklerinin maliyetler üzerinde etkisi 
vardır. Ancak bu etkinin enflasyona dönüşmesi, para
sal genişlemeyle yani suni olarak ilave talep yaratıl
ması halinde mümkün olabilir. 

Bizim kur politikamız, ilke olarak, iç ve dış fi
yat değişiklikleri arasındaki farkın giderilmesi ama
cına yöneliktir. Diğer bir ifadeyle, içeride fiyatları
mız dış fiyatlardan daha fazla arttığı için kur deği
şikliği yapılmaktadır. İçeride fiyat artış hızımız ya
vaşladığı, yani enflasyonu kontrol etmekte başarı 
kazandığımız oranda kur değişikliği gereği de azala
caktır. tç fiyatların dış fiyatlara kıyasla daha hızlı 
arttığı bir ortamda kur değişikliğinin yapılmaması 
veya gereğinden az yapılması ihracatın eskiden ol
duğu gibi, cezalandırılması demek olacaktır. Böyle 
bir politikayı tekrar tecrübeye ekonominin takati 
yokt)»«*-

Kur politikamızda istisnaî bir etki de, ABD do
larının son yıllardaki özel durumundan doğmaktadır. 
Dolar diğer birçok konverti'bil dövize karşı büyük 
çapta değer kazanmakta, bu da TL.'nin dolar değeri- | 
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ne yansımaktadır. Unutmamak gerekir ki, böyle bir 
etki başlıca dtş ticaret partnerlerimiz için de söz ko
nusudur. 1980 yılında ortalama 1 dolar = 1.82 DM 
paritesi, bugün 1 dolar 2.53 DM seviyesine inmiştir. 
Bu DM için % 40 civarında bir değer kaybı olduğu
nu göstermektedir. ABD doları değer artışı karşısın
da Türk Lirasını sabit tutmak, ihracatımızı olumsuz 
yönde etkileyecektir. İhracatımızın böyle bir uygula
maya da tahammülü olmayacağı açıktır. 

Ayrıca ifade etmek isterim ki, belirli bir ödeme
ler dengesi pozisyonu ve enflasyon oranı esas alın
mak kaydıyla esnek kur yerine sabit kur politikası
nın tercihi, daha sıkı bir para - kredi ve maliye po
litikasının uygulanmasını gerektirecektir. Bugünkü 
ekonomik ortamda böyle bir politikayı gerçekçi bu
lamıyorum. Kaldı ki, sabit kur politikasının, diğer po
litikalarda yetersiz kalındığında, daha büyük oranlı 
kur değişikliği ile sonuçlanması ve böylece daha bü
yük sarsıntılara yol açması kaçınılmaz olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
izlediğimiz ekonomi'k politikanın orta ve uzun 

vadeye uzanan ve gözden uzak tutulmaması gereken 
çok önemli bir unsuru da ekonomide etkinliğin artı
rılmasıdır. Üretimde, tüketimde, mevcut kapasitele
rin kullanılmasında veya yeni kapasitelerin kurulma
sında etkinliğin artırılmasının bir temel unsuru bazı 
hallerde tamamlayıcı tedbirler gerekmekle birlikte, kıt 
kaynakların gerçek değerleri ile fiyatlandırılmaları-
dır. 

Etkinliğin artırılması için bir başka unsur da, dış 
rekabete açılmadır. 

Etkin bir ekonomik yapının «klasik» bir stabili
zasyon programının uygulama süresi içinde gerçek
leştirilebilmesi mümkün değildir. 

Bu alanda şu ana kadar alınanlar yanında başka 
tedbirlerin de alınması gerekmektedir. En önemli ko
nularımızdan biri KİT'lerde ve malî aracı sektörde 
etkinliğin artırılması, dış ticarette tedrici liberalleş
menin sürdürülmesidir. Her üç mesele üzerinde de 
ciddiyetle çalışmaktayız. 

Ekonomik politikalarımızı «kısa süreli» stabili
zasyon programı olarak yorumlayarak, daha fazla 
harcama, daha fazla bütçe açığı, daha fazla KİT fi
nansman açığı, daha fazla kredli, daha fazla emisyon 
ve daha sabit bir kur için gerekçe bulmanın mümkün 
olmadığı kanaatindeyim. Hem istikrar henüz sağlan
mış da değildir (% 25 civarında bir enflasyonu kü
çümseyenleyiz) hem de biraz evvel belirttiğim gibi 
orta ve uzun vadeli hedeflerimiz vardır. Geçmişte 
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örnekleriyle görülen, herkesi memnun edici kolay 
çözümlere yönelmeyi düşünmenin gerçekçi olmaya
cağı görüşündeyim. Bu çözümlerin kısa süreli ve 
aldatıcı olduğu, sonuçta toplumun büyük bir kısmı
mın ağır fedakârlıklara katlanmasını gerektirdiği acı 
tecrübelerle anlaşılmıştır. Yeterince ders alınmıştır. 
Şunu da unutmamak gerekir kli, «İstikrar» sağlıklı 
bir gelişme için ön şarttır. Bu husus daha ilk plan
dan itibaren «İstikrar içinde kalkınma» şeklinde te
mel bir ilke olarak benimsenmiştir. 

Özetle ifade edilecek olursa, ekonomik programı
mızı kısa vadeli, durgunluğu esas alan ve bir müd
det sonra terkedilecek bir klasik istikrar programı 
olarak göremiyorum. Nitekim, ekonomik programın 
uygulanmasından önce ekonomide görülen durgun
luk aşılmaktadır. Son iki yılda millî gelirimiz % 4' 
ün üzerinde artmıştır. 1983 için de •% 5'e yakın bir 
artışı hedef almış bulunuyoruz. 

Özel imalat sanayiinde yapılan anketler kapasite 
kullanım oranının arttığını göstermektedir. 

Genellikle ekonomik politikaya uyum sağlamak
ta güçlük çektiği bilinen otomotiv endüstrisinde, bu 
yılın ilk sekiz ayındaki otomobil üretimi geçen yıldan 
% 55 daha fazla olarak gerçekleşmiştir. 

1978, 1979 ve 1980'de arka arkaya 3 yıl reel ola
rak gerileyen toplam sabit sermaye yatırımları, 1981 
den itibaren tedricen artmaya başlamıştır. 1983 yı
lında % 6 civarında bir artış beklemekteyiz. 

Özellikle özel sektör yatırımları iiçinde büyük yer 
tutan konut yatırımları 1980 ve 1981 yıllarında sabit 
fiyatlarla % 26 ve % 35 gerilemişken, 1982'nin 8 ay
lık verilerine göre tekrar canlanmaya başlamıştır. 

Yatırımların millî gelir içindeki payını esas alan 
bir değerlendirmede, son yıllarda yatırım harcamala
rında verimliliği ön plana alan uygulamaların etki
sini gözden uzak tutmamak gerekmektedir. 

Bilindiği gibi ilk 3 plan döneminde marjinal ser
maye hâsıla oranı gittikçe artmış, aynı oranda gayri 
safi millî hâsıla artışları için daha büyük oranda ya
tırım yapmak gerekmiştir. Son yıllarda yatırım har
camalarında verimliliği esas alan politikalar, bu ala
nı küçültmek suretiyle olumlu bir gelişmeyi başlat
mıştır. 

Sayın üyeler; 
Enflasyonda maliyet yönünden gelen faktörlerin 

giderilmesi, verimMliğin artırılması ve gayri iktisadî 
kaynak kullanımının azaltılması ile mümkündür. Bu, 
zaman alıcı ve gayret gerektiren bir süreçtir. Maliyet
ler üzerinde orta vadede müessir sonuçlar verebile

cek olan tedbirlerin en büyük düşmanı, maliyet ar
tışlarını talep enflasyonuna dönüştürecek uygulama
lardır. Enflasyonla veya aşırı himaye ile suni tenef
füs yaptırılan birimlerden ekonomik etkinliğin artırıl
ması yönünde gayret beklemek mümkün değildir. 

Üretimin artırılması yoluyla da enflasyon müca
delesine katkıda bulunmak mümkündür. Atıl kapa
sitenin olduğu, ekonominin resesyonda bulunduğu, 
fiyatların sabit kaldığı, ödemeler dengesinin baskı al
tında olmadığı bir ortamda, özel sektörün yatırım 
imkânlarını daraltmayacak ölçüde bir bütçe açığıyla 
bu alanda olumlu sonuç alınabilir. Ekonomimizin 
bugün bu şartlar içinde bulunmadığı açıktır. 

Mevcut olmayan, ancak kurulacak kapasiteler
den gelecekte sağlanacağı tasavvur edilen üretim ar
tışlarını karşılık göstererek enflasyona gerekçe bul
mak, geçerli görünmemektedir. Azgelişmiş ekonomi
lerde çok sık görüldüğü üzere böyle bir uygulamada 
enflasyon devamlı olarak müstakbel üretim artışları
nın önünde gitmektedir. 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Geçirdiğimiz ekonomik krizin ağır bir bedeli ol-

duğunu ve son birkaç yıldan beri toplum olarak bu 
bedeli ödemekte bulunduğumuzu daha evvel başka 
vesilelerle belirtmiştim. Bundan kaçınmak mümkün 
değildir. Bizim bu alandaki gayretlerimiz, fedakârlı
ğın bütün toplum kesimlerine adil bir biçimde yansı
ması ve gelecekte benzer sıkıntıları taşımak zorunda 
kalmamamız noktalarında toplanmaktadır. 

Sayın üyeler; 
Ekonomimizin temel meselelerinden biri istihdam

dır. Azgelişmiş bir ülke olarak, yapısal işsizliğin gide
rilerek tam istihdama ulaşılması, gelişmiş bir ekono
mi haline gelmekle eşanlamlıdır. Dolayısıyla temel 
istihdam probleminin kısa sürede çözümü yoktur. 
Uzun vadede istihdam meselesinin çözümü, yatırım
ların artmasına, birim yatırım harcaması ile prodük-
tif olarak daha fazla kişi çaktırılmasına ve nüfus ar
tış oranına bağlıdır. İzlediğimiz politikaların temel 
hedefi ekonomimizi daha fazla yatırım yapar, daha 
fazla üretir hale getirmektir. Sektörel önceliklerimiz 
ve kaynak kullandırma politikamız daha fazla istih
damı teşvik eder niteliktedir. İstihdamı etkileyen bir 
diğer önemli faktör sosyal barıştır. Hakkaniyeti ve 
demokratik ilkeler içinde uzlaşmayı temel alan bir 
işçi - işveren ilişkisi hem istihdam hem de demokra
simizin geleceği açısından fevkalade önem taşımakta
dır. Tarımdaki gizli işsizi, kamu sektöründe, hizmet-
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ler sektöründe prodüktif olmayan iş yaratarak istih
dam ediyor görünmek çare değildir. 

Yatırımların tekrar hızlanması, konut sektörün
de canlanma görülmesi bugün için yetersiz de olsa 
olumlu işaretlerdir. Bu konuda bize düşenleri gerçek
leştireceğiz. 

Sektörler arasında ve bütün Türkiye sathında iş
gücünün seyyaliyeti, istihdama katkı ve verimliliğin 
artması açısından önemli bir faktördür. 

Bu konuda son olarak şunu ifade edeyim ki, ha
zırlanmakta olan 5 inci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da istihdam konusu üzerinde önemle durmaktayız. 

Planı, 1984 programı ve bütçesinin hazırlanışın
dan önce Yüksek Heyetinize sunmuş olacağız. 

Sayın üyeler; 
Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar almaya 

devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 
Toptan Eşya Fiyat Endeksinde 1982 nin ilk on ayın
da yüzde 16,9 oranında bir artış kaydedilmiştir. Ge
çinme endekslerinde bir miktar daha yüksek gerçek
leşen artışlara rağmen 1982 yılını başlangıçta hedef 
aldığımız % 25 oranından büyük bir sapma olma
dan tamamlayabileceğimiz kanaatindeyim. 1983 için 
de fiyat artış oranını % 20'ye indirmeyi hedef alı
yoruz. Bütçe, KÎT, para ve gelir politikalarımızı bu 
hedefi gerçekleştirecek tarzda yönlendirmekteyiz. 

Ekonomik politikamızda üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz birinci konu ihracat ve diğer döviz ka
zandırıcı işlemlerdir. Uygun olmayan dünya şartla
rına ve artan himayeci eğilimlere rağmen ihracatımız 
dolar bazında 1982'nin ilk 8 ayında % 29 civarında 
bir artış göstermiştir. Eylül ayı ihracatında ise artış 
|% 14,1'e düştüğünden 9 ayılıik ilhracaıt artışı <% 26,9 
olmuştur. Eylül ayı artış hızındaki yavaşlama esas 
itibariyle tütün ve fındık ihracatı ile ilgilidir. Top-

. lam ihracat içindeki payı </c 60'ı geçen sınaî ürünler 
ihracatı % 50 civarında artmaya devam etmektedir. 
Bu alanda başlıca problem bilindiği üzere AET'nin 
pamuk ipliği ve bazı tekstil ürünleri ihracatımız kar
şısındaki olumsuz tavrıdır. 

İhracat fiyatlarımızda özellikle tarımsal ürünler
den kaynaklanan bir gerileme görülmektedir. Bu ge
rileme mevcut verilere göre ortalama olarak yüzde 
10 civarında tahmin edilmektedir, ihraç fiyatlarımız-
daki düşüşte gelişmiş ekonomilerdeki durgunluğun 
da kısmî tesiri vardır. Nitekim ithal fiyatlarında da 
daha az oranda olmakla beraber bu durum görül
mektedir. 
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1983 yılı için 7,1 milyar dolarlık ihracatı hedef 
almaktayız, öngördüğümüz ithalat hacmi 10 milyar 
dolardır.; 

ihracatta teşvik tedbirlerini sürdürmeye ve hede
fimizi gerçekleştirmek için gereken bütün tedbirleri 
almaya kararlıyız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1983 Bütçesi, makul gelir tahminleri çerçevesin

de gerçekçi bir şekilde ve ekonomik politikamızın di
ğer hedefleriyle tutarlı olarak hazırlanmıştır. Büyük
lükler bir yandan enflasyonla mücadele politikasına 
katkıda bulunacak ve herhalde istikrarı zedelemeye
cek, diğer yandan da üretim faaliyetini destekleye
cek bir mertebede tespit edilmiştir. 

Geçmiş yılların harcama sonuçlarına bakıldığın
da, 1977 •= 1979 yıllarında gayrisafi millî hâsılanın 
oranı olarak % 27 - 28'e varan bütçe büyüklükleri 
yanında son yılların bütçeleri ufak görülmektedir. 
Şu hususu hatırlatayım ki, 1976'da % 23 civarında 
olan bu oran 1977'de % 27,6'ya sıçramış, 1978 büt
çesi GSMH'nın % 20,6'sı olarak kanunlaşmış iken, 
% 27,2'si olarak gerçekleşmiş, 1979 bütçesi de % 
18,5'i olarak kanunlaşmış iken, % 28,2'si olarak ger
çekleşmiştir. 

Bu büyük sıçrama ve sapmaları, o yıllarda belir
ginleşen ekonomik kriz ve süratle artan enflasyondan 
tamamen bağımsız olarak düşünmek mümkün değil
dir. Gerçek kaynaklarla desteklenmedikçe bu büyük
lükleri örnek almak yanlış olacaktır. 

10 aylık olan 1982 bütçesi hariç tutularak, 1982 
ve 1983 bütçeleri mukayese edildiğinde, yani 1982 büt
çesi 12 aya çıkarılarak mukayese edildiğinde bütçe
lerdeki ödeneklerin GSMH içindeki yapının % 23.8 
seviyesinde ve birbirine eşit olduğunu görmekteyiz. 

Bu konuda yatırımlarla ilgili bazı rakamlar da 
vermek yararlı olacaktır. Bütçe harcamaları içinde 
gerçekleşen yatırımların GSMH'ya oran olarak en 
yüksek olduğu yıl 1977'dir. Bu yılda bütçe yatırım 
harcamaları GSMH'nın % 6'sına ulaşmış, ondan son
raki üç yılda sırasıyla % 5'e, % 4,4'e ve % 3.8'e 
düşmüştür. Bu oran yeniden ancak 1981'de yüksel
miş ve %4,5'e çıkmıştır. Harcama bazında (1983 büt
çesinde de aynı oran öngörülmüştür. Aynı durumu 
bir başka şekilde de ifade etmek mümkündür. Top
lam bütçe içinde yatırımların payını ödenek bazında 
yüksek tutma gayretlerine rağmen gerçekleşmeler 
1977'den sonra ödeneklerin çok gerisinde kalmış ve 
harcama toplamı içinde yatırımların payı gerilemiş
tir. 
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1977'de % 22 civarında gerçekleşen yatırım oranı 
1978'de % 18'e, 1979'da % 15,5 ve 1980 de de % 15'e 
düşmüştür. Yine harcama bazında bu oran 1981 de 
yükselerek % 19.8 olarak gerçekleşmiştir. 1983 de bu 
pay daha da yükselerek % 21 civarında gerçekleştiri
lecektir. 

Daha önce de ifade ettiğim gibi yatırım harcama
larında verimliliği de ısrarla gözetiyoruz. 

Mevcut kaynaklar dikkate alındığında 1983 büt
çesi yatırım kabiliyeti açısından, istediğimiz ölçüde 
olmasa bile makul bir seviyededir. 

Bilindiği gibi 1983 bütçesi yeni vergi öngörme
mekte, aksine düşük gelir grupları için gelir politika
sı ve vergi adaleti açısından yeni imkânlar getirmek
tedir. 

Sayın üyeler. 
Ekonomik ve Sosyal kalkınmamızın temel ihtiyaç

larından biri olan yeterli ve güvenilir enerjinin orta 
ve uzun vadede daha ziyade kendi kaynaklarımıza 
dayalı olarak temini ana politikalarımızdan biridir. 

Enerji meselesinin uzun vadede çözümü için hü
kümetimizin aldığı tedbirlerin başında yatırım poli
tikasının yeniden gözden geçirilmesi ve yatırım ön
celiklerinin değiştirilmesi gelmektedir. Diğer altyapı 
yatırımları ile birlikte enerji sektörü ön plana alın
mıştır. 1983 yılı yatırım programında toplam kamu 
yatırımları içinde enerjinin ağırlığı % 23.8'dir. Bu 
yatırımla, programda devam eden termik ve hidroelek
trik santrallere ait projelerin aksamadan yürütülme
si, iletim ve dağıtım sisteminin iyileştirilmesi ve ge
liştirilmesi hedef alınmıştır. 

Atatürk Barajı, ülkemizin hem enerji üretimi hem 
de sulama yönünden vazgeçemeyeceği Güneydoğu 
Anadolu Projesinin temelini teşkil etmektedir. Pro
je Urfa Tüneli, Sulama Sistemi ve Derivasyon Tü
neli ile programlarda yer almıştır. Bu projeye 19183 
yılında, tarım sektöründe 3.5 milyar TL. ve Enerji 
Sektöründe 5 milyar TL. olmak üzere toplam 8,5 
milyar TL. kaynak ayrılmıştır. Bu kaynağın yetersiz-
olduğunu, özellikle baraj gövdesi ihalesi gerçekleş
tiğinde önemli miktarda ilave kaynağa ihtiyaç olaca
ğını biliyoruz. Sadece Atatürk Barajının maliyeti 500 
milyar TL. dir. On yılda tamamlanması kabul edildi
ğinde baraj için yılda 50 milyar TL. gerekmektedir. 
Bu sebeple 1983 yılı bütçesinde, diğer devam eden 
projeleri zedelememek ve projeye devamlı bir kaynak 
bulmak amacı ile baraj için bir tahsisat öngörülme
miştir. Projenin finansmanı için ayrı bir çalışma ya
pılmaktadır. 

Nükleer enerji santralı projesi de gerçekleştirmek
te kararlı olduğumuz projelerden biridir. Bu konu 
ile ilgili dış finansman ve teknolojik konuların çözü
mü için uluslararası görüşmeler devam etmektedir. 

Enerji sektöründe yeni enerji kaynaklarının, özel
likle küçük su ve jeotermal enerji kaynaklarının ge-. 
liştirilmesi üzerinde de önemle durulmaktadır. Kü
çük su kaynaklarının mahallî enerji ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere geliştirilmesi için YSE Genel Müdür
lüğüne tekrar görev verilmiş ve 1983 yılı programına 
700 milyon TL. ödenek ayrılmıştır. Ayrıca jeotermal 
kaynakların yoğun olduğu izmir bölgesinde geliştir
me ve uygulama projeleri üzerinde çalışılmaktadır. 

Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan sınai mamul
lerin, ekonomik olarak yerli sanayi ile sağlanabilecek 
olanlarının yurt içinde imali konusunda önemli adım
lar atılmıştır. Diyarbakır'da kurulmakta olan ve 20 
mw güce kadar hidrolik santrallerde kullanılacak kü
çük su türbini ve pompa fabrikası 1983 yılında ta
mamlanacak ve üretime geçecektir. 

Ayrıca termik santrallarda kullanılan buhar ka
zanlarının yurt içinde üretilmesi konusunda önemli 
adımlar atılmıştır. TEK ve özel sektör ortaklığı ile 
Batı Anadolu'da ve TBMSA'N, T. Şeker Fabrikaları 
ve başka ortaklarla Orta ve Güneydoğu Anadolu'da 
bu tür kazanları üretecek sanayiin kurulması karar
laştırılmıştır. 

Hükümetimizin temel yatırım politikası, çok sayı
da işi başlatarak projeleri sürüncemede bırakıp Dev
lete güveni sarsmak yerine, yapabileceğimiz kadar 
işi üstlenmek ve zamanında tamamlamaktır. Ülkemiz
de yapılacak pek çok iş vardır. Bunların hepsini aynı 
anda yapmaya kalkarsak hiçbirini yapamaz duruma 
gelebiliriz. Bunu gözden uzak tutmamak gerekir. 

Tarımda verimliliğin arttırılmasında önemli fak
tör olan sulama konusunda, yurdun her köşesinde 
sıra bekleyen irili ufaklı projeler /ardır. Bu sektör
de de yıllardır sürüncemede kalmış projeleri tamam
lama çabası içindeyiz. Nitekim 19'82 yılında 10 adet, 
1983 yılında 19 adet büyük sulama projesi bitirile
cektir. Böylece 1981'de 100 000 hektar yeni alan su
lamaya açılırken, 1982'de 118 000 hektar ve 1983'te 
de 185 000 hektar alan sulamaya açılacaktır. 1984 
yılından itibaren de, yeni sulama projeleri programa 
alınacaktır. 

Sayın üyeler; 
Tarım sektörü ile ilgili bazı konulara da kısaca te

mas etmek istiyorum. 
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Gübre tüketiminde düşme yoktur. 1980'de 6 mil
yon ton olan gübre tüketimi 1981'de 6,7 milyon ton 
olmuştur. 1982 için 7.6 milyon tonluk bir tüketim 
tahmin edilmektedir. Bunun, gelecek yıl 8.5 milyon 
ton civarına çıkmasını beklemekteyiz. Tüketim artış
larına paralel olarak gübre sübvansiyonu da artmak
tadır. 1980'de 38 milyar olan devlet sübvansiyonu 
1983'de 70 milyar olarak tahmin edilmektedir. 

Destekleme alımlarının icrası ve ürün bedellerinin 
ödenmesi imkânlar ölçüsünde düzenli bir şekilde yü
rütülmektedir. 

Buğday, arpa ve bakliyat gibi ürünleri satın al
makla görevli Toprak Mahsulleri Ofisimiz bugüne 
kadar 78 milyar 683 milyon TL. İlk mubayaada bu
lunmuş olup mukabilinde 69.3 milyar TL. ödenmiş
tir. Halen 9.4 milyar TL. lık bir borç kalmış bulun
maktadır. 

Destekleme görevi yapan birliklerce cem'an 44 
milyar 970 milyon TL. lık ürün alınmış olup, bu be
delin 29 milyar 51 milyon TL. lık kısmı ödenmiştir. 
Halen 15.9 milyarlık bir borç bulunmaktadır. 

Destekleme alımlarına tabi ayçiçeği alımı halen 
300 bin tona ulaşmıştır. 

Çay alımlarında 1981 yılında uygulanan dekar 
başına 10 kilo yaprak toplama bazı sakıncalar yarat
mış. Bu uygulama 1982 yılında 16 kiloya çıkarılmış
tır. Bu yıl üretilen kuru çay talebi karşılayacak dü
zeyde olacaktır. 

Destekleme alımları politikamız çiftçinin alın te
rinin değerlendirilmesi ve tarım sektörünün ekono
miye her bakımdan yararlı bir üretim yapısına ulaş
ması yönünde sürdürülecektir. 

Sayın üyeler; 
'Denizciliğimizle ilgili olan konulara da kısaca 

temas etmek istiyorum: 
Denizcilik konularımız Ulaştırma Bakanlığı, Dev

let Planlama Teşkilatı ve Deniz Müsteşarlığı tarafın
dan çeşitli yönleri ile ele alınmaktadır. Hemen her 
konuda bu kuruluşlar ve ilgili diğer kuruluşlar ara
sında etkin bir işbirliği sağlanmıştır. Ayrıca bir üst 
koordinasyon kuruluşu olarak «Deniz Alaka ve Men
faatleri Yüksek Koordinasyon Kurulu» teşkil edil
miştir. Bu kurul benim Başkanlığımda muntazaman 
toplanmakta ve sorunlar burada açıklanıp, tartışıla
rak gerekli kararlar oluşturulmaktadır. 

Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı Teşkilatlanma 
safhasında olan yeni bir kuruluştur. Buna rağmen yet
ki alanına giren pek çok konu üzerinde sonuç verici 
çalışmaların içinde bulunmaktadır. 

Deniz Ticaret Filosu tonajımız son iki yılda 1,5 
milyon Dw ton artarak 3.3 milyon Dw tona ulaşmış
tır. Deniz taşımalarında Türk bayraklı gemilerin kul
lanılmasını, böylece deniz ticaret filomuzda oluşan 
kapasiteden yararlanılmasını sağlayacak yeni tedbir
ler üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca Türk bayraklı ge
milerin üçüncü ülkeler arasında daha fazla taşıma 
yapmasını da hedef alıyoruz. 

1983 - 1993 dönemini kapsayan 10 yıllık ulaştır
ma Ana Planında Deniz Ticaret Filomuzun tonajı, 
yapısı ve bu kapasite ile yapılacak taşımalar belirlen
miştir. Teşvik politikası bu büyüklükler ve dünya de
niz ticaretindeki gelişmeler dikkate alınarak yürütü
lecektir. 

D. B. Deniz Nakliyat T.A.Ş. dışarıdan gemi alımı
na ancak acil veya özel tip gemi ihtiyacı olduğunda 
başvurmaktadır. Ayrıca özel tipte gemilerin yurt dı
şında yaptırılması veya satın alınması kararlaştırıldı
ğında, çizimlerin alınması ve satınalınacak geminin 
bir eşinin de Türk tersanelerinde malzeme paketi sağ
lanarak yapılmasına gayret edilmektedir. 

Kamu sektöründeki taşıtıcı kuruluşların taşıma
larının yalnızca D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'nin fi
losu ile yapılması söz konusu değildir. Esas olan ta
şımalarda mümkün olan en üst seviyede Türk bay
raklı gemi kullanılmasıdır. 

ISayın Başkan, Sayın Üyeler; 
Çalışma huzurunun tesis edilmiş olması üretim ve 

istihdamda olumlu etkiler icra etmeye başlamıştır. 
Asgarî ücretin günümüz şartlarına uygun sevi

yede düzenlenmesi amacı ile «Asgarî Ücret Tespit 
Komisyonu» toplantıları süresinden önce başlatılmış
tır. 

Genel ücret politikamıza gelince, bu hususta geç
mişte uygulaması görülen ve olumlu sonuç alınama
yan seyyanen ücret artırma metodu yerine, ücret sis
temlerinin iş, liyakat ve verim değerlendirme teknik
lerini bütünleştiren esaslara dayandırılması, verimli-
lilik artışına paralel olarak çalışanların refah payları
nın geliştirilmesi çalışmaları Beşinci Beş Yıllık Plan'a 
mesnet teşkil edecek şekilde sürdürülmektedir. 

Çalışma hayatını düzenlemek ve işçi-işveren ilişki
lerini adil ve gerçekçi temellere dayandırmak için 
274, 275 ve 1475 sayılı kanunların günün şartlarına 
uygun hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar devam et
mektedir. 

Danışma Meclisinin Değerli Üyeleri; 
Millî Eğitim politikamızın temel hedefi Atatürk 

ilkelerine bilinçli bir şekilde inanmış ve onları ge* 
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rektiğinde, cesaretle müdafaa edebilecek kuşaklar ye
tiştirmektir. («'Bravo» sesleri ve alkışlar) Ayrıca, or
taöğretim kurumlarından ve üniversitelerden diplo
ma alacak gençlerimizin toplum içinde süratle iş sa
hibi olabilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri al
maktayız. 

Bu amaçla, Beşinci Beş Yıllık Planda ekonomi
nin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek, üniversi
teler ve ortaöğretim kurumlarındaki baskıyı hafiflet
mek amacıyla meslek edinme ihtiyacına cevap vere
cek çözüm ve programlara ağırlık verilecektir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin Değerli Üye
leri; 

Bir memlekette huzur ve refahın sağlanabilmesi 
için, o ülkede kamu yönetiminin sağlıklı bir bünyeye 
sahip olması şarttır. 12 Eylül'den bu yana kamu yö
netiminde tarafsızlık ilkesini tesis etmek için Hükü
metimiz büyük gayretler göstermiştir, tdare Amirle
ri, kamu yöneticileri ve tüm kamu personeli bütün 
vatandaşlara eşit ve iyi muamele "etmek zorundadır. 
Ancak, hükümet ve yasama organları da idare amir
lerinin, yöneticilerin ve bütün kamu personelinin şe
ref ve itibarına büyük bir titizlikle saygı göstermek 
zorundadır. Bunlara hepimiz eksiksiz riayet etmek 
mecburiyetindeyiz (Alkışlar). 

İdarenin tarafsızlığı ve etkinliği konusunda 12 
Eylül'den bu yana sarfedilen gayretlerin olumlu so
nuçlarını tam olarak verebilmesi için, kamu kuruluş
larının reorganizasyonu konusundaki yasal düzenle
meleri de tamamlamamız gerekmektedir. Yasama or
ganının kabul etmiş olduğu Yetki Kanununa dayana
rak bu konudaki çalışmalarımızı en kısa süre içinde 
sonuçlandırmak kararındayız. Böylece 12 Eylül yöne
timi hem tarafsız ve Devletin menfaatlerini herşeyin 
üstünde tutan bir idarî kadroyu oluşturmak, hem de 
verimli ve etkin bir idarî yapıyı gerçekleştirmek maz
hariyetine erişecektir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin Sayın Üyele
ri, 

Hükümetimiz tüm ülkelerle bağımsızlık, egemen
lik, toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama 
ve hak eşitliği ilkelerine dayanan ilişkiler sürdürmek
te ve bu zemin üzerinde yakın işbirliği ve karşılıklı an
layışın tesisi için samimi çabalar sarfetmektedir. 

Üyesi bulunduğumuz Batı ittifakına ve NATO 
içindeki dayanışma ve işbirliğine özel bir önem at
fetmekteyiz. Bu ittifakın sağladığı denge, uzun yıl
lar güven, istikrar ve barış içinde yaşamamızı müm
kün kılmıştır. Ülkemizin kuvvetlenmesi ve silahlı 

kuvvetlerimizin modernizasyonunun bizim güvenliği
miz açısından olduğu kadar, içinde bulunduğumuz 
bölgenin istikrarı için de özel bir önem taşıdığını be
lirtmek isterim. 

Hükümetimiz, Batı ile olan bağlantılarını artır
maya, AET, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Kon
seyi ile ilişkilerimizi geliştirmeye daima özen gös
termiştir. 

Ancak son zamanlarda AET Dünya Ekonomisi
nin içinde bulunduğu bazı darboğazları ileri sürerek 
Türkiye'ye karşı olumsuz karar ve davranışlara yö
nelmiştir. 

AET ülkelerini ve AET Komisyonunu, bu karar
ların Türkiye-AET ortaklık ilişkilerine temel teşkil 
eden anlaşmalara aykırı olduğu hususunda devamlı 
ve enerjik bir şekilde uyarıyoruz. Bu girişimlerimizin 
olumlu sonuçlar vermesini ve bizim de bazı tedbirler 
almak mecburiyetinde bırakılmayacağımızı temenni 
etmek isterim. 

Arap ve tslam ülkeleri ile olan ilişkilerimizin 
önemini vurgulamak ve bu ilişkilerimizin gelişmesini, 
bağlarımızın kuvvetlendirilmesi ve işbirliğimizin ar
tırılması için yoğun çabalar gösterdiğimizi belirtmek 
isterim. 

Orta Doğu'da ülkelerin güvenlik ve refahı için 
bölgede istikrarın sağlanması şarttır. Halen mevcut 
en önemli ihtilaf olan Filistin sorununun kapsamlı ve 
âdil çözümü için ABD tarafından sunulan öneriler, 
önemli ve yararlı unsurları muhtevidir. Fez zirvesin
de ortaya çıkan ve prensiplerini benimsediğimiz Ba
rış Planının ise, Arap dostlarımızın bu konudaki sa
mimiyetinin delili olduğuna ve sürekli ve kalıcı bir 
barışın tesisi için böylece yaratılmış olan fırsatın de
ğerlendirilmesi gereğine inanmaktayız. 

Komşularımız tran ile Irak arasındaki kardeş 
kavgasının, bölgedeki istikrarsızlığı büyük boyutlara 
vardıracak gelişmelere yol açacağı endişesi içindeyiz. 
Bu savaşı sona erdirme gayretlerine ve bu meyanda 
İslam , Barış Komitesi çalışmalarına katkıda bulun
mak amacıyla devamlı ve ısrarlı faaliyetler gösterdi
ğimiz bilinmektedir. 

Arap ve tslam Dünyası ile ilişkilerimiz son iki yıl 
içinde büyük gelişmeler kadetmiştir. Bu kardeş ülke
lerle ortak bir tarih ve kültür mirasına dayanan ya
kın ilişki ve işbirliğimizi daha da ileri götürmek az
mindeyiz. 

Afgan halkının devam eden ızdırabına iştirak edi
yor ve bu dost ulusun kendi kaderini serbestçe tayin 
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edebileceği düzene bir an evvel dönebilmesini temen
ni ediyoruz. (Alkışlar). 

Hükümetimiz sosyalist ülkeler topluluğuyla ba
ğımsızlık, egemenlik, hak eşitliği, toprak bütünlüğüne 
saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri temeline daya
lı olarak iyi ilişkiler geliştirmek siyasetini sürdürmek
tedir. 

Asya ve Afrika ülkeleri ile olan ilişkilerimizin 
geliştirilmesine büyük önem atfetmekte, Asya'da, 
geleneksel dostlarımızla mevcut yakın ilişkilerimize 
ilaveten, bütün bölge ülkeleri ile işbirliğini hızla ar
tırmak için çalışmaktayız. 

1982 yılı içinde ABD ve Sovyetler Birliği arasın
da Stratejik silahlar alanında «START» kısa ismiyle 
anılan müzakerelerin başlamasını ve orta menzilli 
nükleer silahlar konusundaki müzakerelerin ayrıca 
devam etmekte oluşunu memnunlukla kaydediyoruz. 
Avrupa Güvenlik ve işbirliği sonuç Belgesi uygula
malarının gözden geçirildiği Madrid toplantısında 
halen anlamlı müzakerelerin başlamış olmasını olum
lu bir gelişme addediyoruz. Yurtta Sulah, Cihanda 
Sulh ilkesine içtenlikle bağlı olan Türkiye, Dünyada 
barış ve istikrarın takviyesi ve verimli bir işbirliği
nin geliştirilebileceği ortamın yaratılması yönündeki 
ikili ve çok taraflı çalışmaları desteklemekte, kendi 
imkân ve sorumlulukları dahilinde bu amaca erişile-
bilmesi için gerekli katkılarda bulunmaktadır. 

Komşumuz Yunanistan ile istikrarlı, karşılıklı gü
ven ve anlayışa dayanan iyi komşuluk ilişkilerini sür
dürmek arzusunda olduğumuz ve bu doğrultuda dai
ma itidalli ve ölçülü bir davranış içinde bulunduğu
muz malumdur. Ancak, ne yazık ki, Yunanistan Baş
bakanının Yunan Kamuoyunu Türkiye'ye karşı has-
mane duygular icin.de tutmak çabalarından vazgeç
mediğini çelişkili ve tutarsız davranışlarını sürdürdü
ğünü müşahade etmekteyiz. Yunanistan Başbakanı 
bir yandan Anadoluyu kaybedilmiş vatan olarak ilan 
edip. Yunan halkına maceracı hevesler aşılamaya ça
lışmakta, öte yandan Türkiye'nin, Yunanistan'a teh
dit teşkil ettiği yolundaki her türlü asıl ve esastan 
yoksun iddiasını sürdürmektedir. Yunan Hükümeti, 
ülkemiz aleyhine sürdürdüğü bu kampjnyaya mütte
fiklerimizi de alet etmeye çalışmaktadır. Bilindiği gi
bi Yunanistan, NATO'nun büyük masraflarla hazır
ladığı APEX-ı8'2 TATBİKATINI; ahdi yükümlülük
leri uyarınca kesinlikle silahsızlandırmış statüde bu
lunması gereken Limni adasının tatbikata dahil edil
mesi isteğinin ittifakça kabul edilmediğini öne sü
rerek, son anda iptal edebilmiştir. 

Yunanistan Hükümeti bununla da kalmamış, 24 
Kasım günü Yunan Hava ve Deniz Sahalarının Tür
kiye tarafından ihlal edildiği yolunda tamamen mes
netsiz bir iddia ileri sürerek, Türk ve Yunan Dışiş
leri Bakanlarının 9 Aralık tarihinde Brüksel'de yap
maları mukarrer toplantıyı tek taraflı olarak iptal 
ettiğini açıklamıştır. Bilindiği gibi 9 Aralik'ta iki 
Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki 
müstakbel müzakerelerin yöntemini kararlaştırmak 
amacıyla biraraya geleceklerdi. Hükümetimiz, IKO-
RAL-82 tatbikatının yapılacağı ve Atina FIR'ına gi
ren bölgeler hakkında, 3 Kasım tarihinde ICAO ku
ralları uyarınca Yunanistan'a bilgi vermiş ve tatbikat 
bu bilgilere uygun olarak, uluslararası hava sahasın
da cereyan etmiştir. 

Türk askerî uçakları her zaman olduğu gibi son 
tatbikat sırasında da Ege'de Şikago Sözleşmesi hü
kümlerine ve ICAO kurallarına uygun olarak uçmuş
lardır. (Alkışlar) Dikkate değer olan nokta, Yunan
istan Hükümetinin ihlal iddialarının geçersizliğinin 
ortaya konmasına fırsat bırakmaksızın Brüksel'de ya
pılacak toplantıyı iptal ettiğini büyük bir acelecilik
le açıklamış olmasıdır. Bu husus, Yunanistan Hükü
metinin, mevcut sorunlarımızı müzakerelerle hallet
mek niyeti taşımadığı ve kendince malum sebeplerle 
iki ülke arasında gerginlik ve çatışma ortamının de
vamında fayda gördüğü şeklinde yorumlanabilir. De
vam edip giden ve inandırıcı olmaktan uzak, bu mes
netsiz, tutarsız ve çelişkili davranışları üzüntü ve esef
le kaydediyoruz. 

Şu gerçeği Yunanistan Hükümetinin her zaman 
hatırda tutması gerekir: Kıyılarımıza çok yakın bir 
mesafede bulunan Ege Adaları, güvenliğimiz bakı
mından taşıdıkları önem dolayısıyla, antlaşmalar ge
reğince silahsızlandırılmış olmak kaydıyla Yunan 
Egemenliğine bırakılmıştır. Yunanistan bu taahhütle
rini açıkça çiğnemektedir. Bu davranışların olumsuz 
sonuçlarının sorumluluğunu tamamen Yunanistan'a 
ait olacağı tabiîdir. («Bravo» sesleri, alkışlar). 

Yunan Hükümeti, Kıbrıs sorununda da menfi tu
tumunu devam ettirmektedir. Birleşmiş Milletler 
gözetimindeki müzakere yönetiminin Türkiye ve 
Yunanistan tarafından desteklenmesi, Kıbrıs soru
nuna bir çözüm bulunmasının en önemli şartlarından 
biridir, iki toplumlu, iki kesimli, federal ve bağımsız 
bir Kıbrıs Cumhuriyeti içinde, Kıbrıs Türk toplumu
nun can ve mal güvenlğinin, hak ve hürriyetlerinin 
teminata bağlanması adil, dengeli ve kalıcı bir çö-
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zümün vazgeçilmez unsurlarıdır. Ne yazık ki, Yunan 
Hükümeti bu gerçeği de görmemekte ısrarlıdır. 

Son olarak Hükümetimizin Ermeni terörü ve bu
nunla birlikte süregelen Ermeni propagandacına kar
şı mücadele için her türlü çabayı sarf ettiğini ve bu 
alanda bütün ilgili ülkeler arasında işbirliğinin tesisi 
için çalıştığını belirtmek isterm. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin Sayın Üyele
ri, 

1983 yılı bütçesinin milletimize hayırlı olması di
lekleriyle sizleri Hükümetim adına saygılarla selam
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Başbakan; bu değerli konu-
manızdan dolayı Başkanlığın ve değerli üyelerin te
şekkürlerini ve şükranlarını arz ediyorum. 

Değerli üyeler; 
Oylamaya geçmeden evvel Bütçe - Plan Komis

yonumuzun Sayın Başkanı Tokgöz'ün ve son söz 
olarak da Sayın Aşkın'ın konuşmaları var. Sayın 
Tokgöz'ü davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Tokgöz. 
BÜTÇE^PLAN IKOMISYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Sayın Başbakanımız, değerli bakanlar; 

Bütçe-Plan Komisyonunda 1983 Malî Yılı Kon
solide Bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerin ışığı 
altında Genel Kurulda yapılan müzakereler; siz de
ğerli üyelerin de yaptıkları katkılarla son şeklini ala
rak tamamlanmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz geçen yılki bütçe müzakereleri
nin tecrübesi içinde 1983 Malî Yılı Bütçesini ger
çekten Yüce Meclisimize yakışır bir tarzda ciddiyet
le ele almış ve görüşmüştür. 

Görüşmelerin bir takvimi ile 1983 Malî Yılı Büt
çesinin Hükümetten gelen şekliyle olan belirgin 
özelliklerini özet olarak sunmakta fayda görüyorum. 

Bize 7.10.1982'de görev verdiniz. 30 Kasım 1982 
de 1983 Malî Yılı Bütçesi Hükümet teklifi olarak 
Danışma Meclisi Başkanlığınca sunulmuştur. Baş
kanlıktan Komisyonumuza havale ediliş tarihi 11 Ka
şım 1982 dir. Bilindiği gibi, Anayasa çalışmaları ve 
bayram tatili nedeniyle on günlük bir zaman kaybı 
olmuştur. 

Bu nedenden ötürü, çok yoğun bir hazırlık dev
resinden sonra Bütçeyi incelemeye başlayan Komis
yonumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirerek Büt
çeyi Genel Kurula zamanında sunmayı başarabilmiş
tir. 

Komisyonumuz 1983 Malî Yıl Bütçesini ince
lerken şu hususları dikkate almakta büyük özen 
göstermiştir : 

Bütçenin ve yatırımların makro düzeydeki den
gesini, para - kredi, Maliye - Bütçe ilişkisi, dış tica
ret, işgücü ve istihdam, millî gelir ve gelir dağılımı, 
üzerinde; imkânların ve zamanın elverdiği ölçüler 
içinde bütçe görüşmelerini tamamlamıştır. 

Bu değerlendirmeler sonucu; 
1983 Bütçesinin hala enflasyonun baskısı altında 

olduğunu, 
Enflasyon oranını 1983 yılında % 20'ye düşür

meyi amaçladığını, 
Ayrıca yatırım ödeneklerinin cari fiyatlarla kamu 

yatırımlarında % 23,2; özel yatırımlarda ise % 29,4 
lük bir yatırımı Öngördüğü, 

Ekonomik ayırıma göre yapılan bir analizde, ya
tırımların yeterli olmadığı, 

Yatırımların sabit fiatlarla yapılan analizinde reel 
olarak 1982 yatırımları ile karşılaştırıldığında düşük 
olduğu, 

Ayrıca, Bütçenin nakit sıkıntısının yaratacağı 
darboğaz nedeniyle kamu toplam yatırımlarının % 
23,2'sini oluşturan 555 milyar ödeneğin realize edi
lip edilemeyeceği, 

Yatırımlarda altyapı yatırımlarından olan enerji, 
ulaştırma, haberleşme ve tarımsal altyapılara önem 
verildiği, 

Emek-yoğun olan bu altyapı yatırımlarıyla istih
dam sorununa az da olsa çözüm getirilmek istendiği, 

Yatırımlar sabit fiatlarla düşünüldüğünde 1982 
ye göre reel olarak bir düşüş göstermektedir. Bu ne-

- denle 1983 Bütçesinin dinamik değil, statik bir yapı
da olduğu, 

1983 Bütçesinin geneline bakıldığında cari hiz
met ödeneklerinin Bütçenin yarıya yakın bir kesimi
ni oluşturduğunu, 

Genel Bütçenin % 45,9'unu alan personel öde
nekleri ve diğer cari hizmet giderlerinin 1983 Büt
çesinin en belirgin özelliği olduğu, 

Bütçenin diğer bir özelliği ise, konsolide bütçe
nin % 27 sini oluşturan personel giderlerinden do
layı Bütçenin kaçınılmaz ağır bir baskı altında bu
lunduğu, 

Dolayısıyla Bütçenin ekonomik kalkınmayı yön
lendiren, ona hız ve dinamizm veren bir araç olarak 
kullanılma özelliğinin bu zorunlu nedenlerden dolayı 
zaafa uğradığı, 



Danışma Meclisi B : 26 27 . 11 . 1982 O : 2 

Bütçe denkliğinin sağlanmasının harcama bazın
da yapılacak tasarruflar yanında gelir konusunda 
gösterilecek gayretlerle mümkün olabileceği, 

Her şeyden önemli olan tespit ise, 1983 Bütçesi
nin Hükümet tarafından; bütçenin temel ilkesi olan 
samimiyet prensiplerine uygun olarak hazırlandığı 
Komisyonumuzun tespitleri arasında bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ülkemizin genel ekonomik değerlendirmesinde gö

rüşlerimizi arz etmek istiyorum. 
tçinde bulunduğumuz malî yıl içinde fiyatların 

programlanan hedefe indirilmiş olmasının tespiti ko
misyonumuz için olumlu bir bulgudur. 

Bu önemli sonucun alınmasında, harcamaların 
gelir-gider dengesi içinde sağlıklı bir yapıya kavuş
turulmasının önemi büyüktür. 

Sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşturmak için 
12 Eylül Cumhuriyet Hükümetlerinin çok ciddî ve 
gerçekçi uygulamalarının, 24 Ocak 1980 Ekonomik 
kararlarının, yeni vergi kanunlarının çıkarılmasının, 
disiplinli bir bütçe uygulamasının, diğer olumlu et
kenlerin ve en önemlisi de enflasyonun ağır yükü 
altında ezilen cefakâr ve fedakâr Türk halkının Hü
kümete ve Devlete duyduğu güven duygusuyla ver
diği desteğin, ekonomik ve siyasal düzlüğe yaklaş
mamıza en büyük etken olarak rol oynadığını özet
lemek istiyorum. 

Son olarak ulusal kalkınma stratejimiz ile plan
lama ve enflasyon gibi üç temel konuda da görüş
lerimizi özetle yüksek huzurunuzda açıklamayı fay
dalı görüyorum. 

Tüfkiye, dünyada tarımsal ürünler bakımından 
kendi kendine yeterli olan nadir ülkelerden biridir 
ve bu durumunu sürdürmektedir. Oysaki son 10 yıl-
ki tarımsal üretim artış hızı mevsim koşullarının iyi 
olduğu istisnaî yıllar dışında nüfus artış hızımızdan 
pek farklı değildir. Tarım sektöründeki bu artış hızı, 
ülkemizdeki yüksek nüfus artış hızı nedeniyle aynı 
şekilde sürdürülebilse bile, ancak mevcut beslenme 
düzeyinin korunmasına yetecektir. 

Ayrıca, üretim miktarı büyük ölçüde artırılabilse 
bile Uluslarası tarım ürün fiyatlarının bir yandan 
gelişmiş, öte yandan gelişmekte olan ülkelerce uy
gulanan sübvansiyone edilmiş fiyatlar nedeniyle çok 
kârlı bir seçenek teşkil etmeyeceği söylenebilir. Bu 
nedenlerden ötürü ülkemiz ekonomisini gelişmiş ül
keler düzeyine yükseltecek olan sürükleyici sektör 
tek başına tarım kesimi olamaz. 

Gelişmiş ülkelerin ekonomik tarihi incelendiğin
de, çok geniş doğal kaynaklara sahip ülkeler dışında, 

sanayi sektörünü sürükleyici sektör olarak görüyo
ruz. 

Sınaî ürünler uluslarası rekabet gücü açısından 
tarımsal ürünlere kıyasla daha büyük bir potansiyele 
sahiptir. 1982 yılında genel ihracatımız miktar ola
rak artmış; fakat artış hızımız bir önceki yıla oran
la önemli ölçüde azalmıştır. Buna karşı aynı yıl için
de sınaî ürünler ihracatı gelişimini çok hızlı bir şe
kilde sürdürmüştür. Neticede ihracatımızın kompo
zisyonu önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. 

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak ihracatımız 
içinde sanayi ürünlerinin payı 1981 de % 45,8 iken, 
1982 yılında % 58,1 olmuş, tarımsal ürünlerin payı 
ise % 49,5'den % 38,7'ye inmiştir. 

Bu tablo ülkemizde uygulanması gereken kal
kınma stratejisi ve ihracat politikasının sanayi te
meline dayalı; makine, kimya ve doğal kaynak ön
celikli olması gereğine işaret etmektedir. 

Planlama ile ilgili görüşümüz : 
Ulusal gelişme ve kalkınma stratejisi Devlet Plan

lama Teşkilatı Müsteşarlığının yapmış olduğu alter
natifler arasından seçilmektedir. Planlama teşkila
tının en iyi alternatifleri üretebilmesi ise elinde temel 
araştırmalara dayalı sağlıklı veriler bulunmasına bağ
lıdır. . 

Oysa Devlet Planlama Teşkilatının planları ha
zırlanırken dayandığı ana veriler kısa sürede çalış
masını bitirme zorunluluğunda olan ve «part-time» 
üyelerden oluşan özel ihtisas komisyonlarınca üretil
mektedir. Bu durum planlama çalışmalarının etkin
liğini azaltmaktadır. 

Gelişmiş ülkeler kalkınma ile iligiü kararlarını 
çok gelişmiş karar alma modellerine dayanarak ver
mektedirler. 

Sektör politikalarının koşulların sürekli değiştiği 
çağımızda dinamik olması ve daima güncel tutul
ması zorunluluğu vardır. 

Açıklanan nedenlerle ülkemizde sağlıklı karar al
ma ve strateji belirleme alanında büyük bir açık var
dır. Bu açık, ülke gerçeklerini saptamaya yönelik 
olarak çalışacak ulusal bir araştırma örgütüdür. Bu 
teşkilatın sektör düzeyinden başlayarak proje ve ül
ke düzeyinde karar alma modelleri ve teknoloji ge
liştirmeye kadar uzanan alanlarda «Ulusal Araştır
ma Planlaması» yapmakla görevlendirilmelidir. Dev
let Planlama içinde kurulacak olan bu teşkilat sağ
lıklı bir planlama için topladığı verileri Devlet Plan
lama Teşkilatına vererek onun veri ihtiyacını gider
miş olabilecektir. 
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Türkiye'de plan uygulamasının etkin olamaması
nın temelinde bu veri açığı yatmaktadır. 

Enflasyonla ilgili görüşümüz : 
Son üç yıl içinde enflasyon ile mücadele alanın

da önemli mesafeler kat edilmiştir. Para arzı ve 
kredi kontrolü yanında kamu yatırımlarının sağlıklı 
yollardan finansmanı fiyatlardaki artış düzeyini 1980 
yılındaki % 94,7 lik seviyeden, 1981 yılında % 25,6 
ya, 1982 yılının ilk yedi ayında ise % 14,2 ye in
dirmiştir. Yıl sonu itibariyle 1981 yılında ulaşılan 
düzey civarında bir fiyat artışı ile karşılaşılacağı tah
min edilmektedir. 

Enflasyon ile mücadelede açık bütçe politikasın
dan vazgeçmek ve kamu harcamalarının sağlıklı kay
naklardan yapılmasını sağlamak önemli bir araç teş
kil etmektedir. 

Nitekim 1978-1980 döneminde yıl sonu ödenek
leri ile yılbaşı ödenekleri arasında % 70-88 arasında 
değişen artışlar 12 Eylül ile başlayan ekonomik dü
zelme devrinde 1981 yılında % 11'e ve 1982 yılında 
ise % 10 dolaylarına inmiştir. Bu gözlem harcama
ları kontrol ederek bir bütçe disiplini sağlandığını 
göstermektedir. 

Ancak burada çok önemli bir noktaya temas et
mekte yarar vardır. Açık bütçe yolu ile finansman 
bir tür mecburî tasarruf niteliğindedir. Bu politika
dan vazgeçilmesi bütçenin ekonominin bütünü için
deki ağırlığını azaltmaktadır. Nitekim 1978 yılında 
GSMH'nın % 35,3 ne eşdeğer olan konsolide büt
çenin GSMY'ya oranı o zamandan bu yana hızla 
azalarak 1979'da % 34'e, 1980 de % 30'a 1981 de 
% 28'e ve 1982 de ise % 21,9'a inmiştir. 

1982 ve 1983'de tüketim artış hızı ile GSMH 
artış hızı arasında önemli bir fark olmaması ülke
mizde tasarrufların nispî paymın yeterince artırıl
masının beklenmediğini göstermektedir. Bu da eko
nomide yatırımların yeterli düzeye yükselmesini en
gelleyen önemli bir eksikliktir. 

Netice olarak; toplam kaynakların programda 
öngörüldüğü gibi 1982 yılında % 0,9 dan 1983'de 
% 4,2'ye yükselebilmesini sağlamak kamu gelirleri 
ile özel sektör yatırımlarında çok önemli bir artış 
ile mümkün görülmektedir. 

Kısa vadede alınması düşünülen uzlaşma, servet 
affı ve benzeri yolların kısmî bir gelir artışı sağla
yabileceği kabul edilse bile meselenin çözümü temel
de vergi denetim ve uygulamasının etkin hale geti-
rilmsinde yatmaktadır. Bu ise kısa vadede değil, an
cak uzun vadede tesirini gösterebilecek bir amaçtır. ' 

Gelirler Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılması 
planlanan düzenlemeler ve teşkilatlanma ile söz ko
nusu Genel Müdürlüğün çalışma yöntemlerinde ya
pılacak değişikliklerin başarısı toplam kaynaklar kul
lanımında çok önemli bir nokta teşkil etmektedir. 

Enflasyonun genel nedenleri ile ilgili görüşleri
miz yanında ekonomide kısa vadede fiyatları önemli 
ölçüde etkileyebilecek diğer bir noktaya daha dik
kati çekmek isterim. 

1982 yılında mevduat artış hızında önemli bir 
yavaşlama olmuştur. Bunun temel nedenlerinden bi
risi banker ve dolayısıyla banka kesiminde yıl içinde 
meydana gelen olaylardır. 

Bu gelişmeler sonucu bankaların güç durumdan 
kurtarılması için ve destekleme alımları sonucu piya
saya sürülen önemli miktardaki para bankalar sis
temine geri dönmediğinden piyasadan çekilememiş-
tir. 

Bankalar hakkında önlemler alınacağına yönelik 
ifadelerin doğurduğu belirsizlik ortadan kalkana ka
dar da söz konusu durum devam edecektir. 

Hükümetçe gerekli önlemler açıklanıp malî ön
lemler paketi açıldığında doğacak güven ortamı pa
ra arzını ve özellikle paranın dönüş hızında önemli 
bir artış meydana getirebilir. Bunun doğal sonucu 
ise fiyat istikrarının bozulmasıdır. Konu ile ilgili 
tedbirli davranılması ve hazırlıklı bulunulması gerek
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
1982 yılındaki gelişmelerin ışığında 1983 yılı Büt

çesi hakkındaki görüşmelerimizi de özet olarak arz 
etmek istiyorum. 

1983 yılı Bütçesi D.P.T. tarafından hazırlanmış 
bulunan 1983 yılı programının genel ekonomik he
defleri ve yatırımları temel alınarak hazırlanmıştır. 

Bu nedenle sözkonusu hedeflerin kısaca değer
lendirilmesini yapmayı gerekli görüyorum. 

Değerlendirmeye başlamadan önce 1983 yılında 
program hedefi ve Bütçe önerisi birliğinin sağlanmış 
olduğunu görmekten duyduğumuz memnuniyeti be
lirtmek isterim. Geçmiş yıllarda her iki önerinin 
farklı şekilde ve yeterli koordinasyon sağlanmadan 
ortaya çıkmasının doğurduğu gereksiz çelişkinin bu 
şekilde giderildiğini görmek sevindirici olmuştur. 

1983 yılında gayrî safi milli hâsılada, 1982 yılı 
sabit fiyatları ile % 4,8 oranında bir gelişme olması 
programlanmıştır. 

Programın, ekonominin genel dengesi ile ilgili 
verilerinin incelenmesinden dış açıkların 1981 yılın
daki 402,5 milyar TL. lık seviyesinden, 1982 yılında 
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% 71,07 oranında bir azalma ile 116,4 milyar TL.ya 
indiği, 1983 yılı için ise % 40,37'lik bir azalma so
nucu bu düzeyin 69,4 milyar TL. olmasının planlan
dığı anlaşılmaktadır. 

Bu durum, ekonomimizin kalkınmasını giderek 
daha büyük ölçüde kendi öz kaynakları ile gerçek
leştirme yolunda önemli adımlar atmakta olduğu 
sökünde sevindirici bir gelişmeyi ifade etmektedir. 

Program, toplam kaynaklarda 1983 yılında % 
4,2 oranında bir gelişme önermektedir. Bu düzeyde 
bir artış toplam tüketimde % 4,1 ve ayrıca toplam 
yatırımda % 4,4 oranında bir artışa olanak vermek
tedir. 

1982 yılında toplam yatırım düzeyinin 1981'e kı
yasla % 6,37 oranında azalmış olduğu göz önüne 
getirilirse, söz konusu hedefe ulaşılmasının ancak 
tasarruf hedeflerinin gerçekleşmesi yolunda alınacak 
tedbirlerin etkinliğine bağlı güç bir görev olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Tasarruf ve tüketim hedeflerini kamu ve özel ke
sim açısından derinliğine incelediğimizde programın, 
özel tüketimi kısma ve buna karşılık kamu tüketi
mini önemli ölçüde artırma yolunda bir eğilim ta
şıdığını izliyoruz. 

Nitekim, kamu tüketiminde öngörülen artış hızı 
% 8,38 iken, özel tüketim için bu düzey % 3,48'dir. 

Tasarruflar açısından da durum benzer nitelikte
dir. Program özel kesimin kamuya kıyasla tasarruf
larının önemli ölçüde yükseltilmesi gerektiğini vur
gulamaktadır. Nitekim, özel kesim için % 9,5 olan 
tasarruf artış hedefi, kamu için % 4,36'dır. Böylece 
özel kesimin tasarruf oranı 1982 deki % 14,72 lik 
seviyesinden 1983 de % 15,44'e yükselmiş olacaktır. 
Öngörülen tasarruf hedeflerine . ulaşıldığında kamu 
kesimi yatırımlarının ise % 7,45 oranında gelişmesi 
beklenmektedir. 

Bir ülkede uygulanan kalkınma stratejisinin en 
önemli göstergesi yatırımların sektörel dağılımıdır. 
Yatırımlarla ilgili program ve bütçe verilerinden 1983 
yılında tarım sektörü ile enerji ve ulaştırma gibi alt
yapı harcamalarında dikkate değer bir artış, buna 
karşılık imalat sanayii ile konut kesimi yatırımların
daki artış hızında bir yavaşlama olduğu görülmekte
dir. 

İmalat sanayii kesiminde sabit sermaye stokun
dan yeterli ölçüde yararlanılamaması, yatırımların 
bu kesimde yavaş gelişmesinin temel nedenidir. 

Dolayısıyla programlanan yatırım trendi cari du
rumda ve kapasite kullanımında dikkate değer bir 

gelişme beklenmediği varsayımına bağlı olarak ge
çerlidir. 

Oysa ki, genel kalkınma stratejisi ile ilgili bul
gular hızlı kalkınmanın temelinin bu sektörlerde 
yattığını dolayısıyla sanayi alanına da büyük atılım
lar yapılmasının zorunlu olduğunu göstermektedir. 

Sanayide kapasite kullanımını artırmaya ve sa
nayi ürünleri ihracatının geliştirilmesine birinci de
recede önem verecek şekildeki bir uygulama gelecek 
yıllarda gerçekten muhtaç olduğumuz sanayi yatı
rımlarını hızlandırıp gözlenen yatırım açığını kapa
tıcı önemli bir araç olacaktır. 

Böyle bir uygulamanın temelini makine ve kim
ya ile doğal kaynaklara dayalı stratejik sektörlerde 
himayeci politikalar uygulanması ile yatırımları ve 
ihracatı teşvik edici önlemlerin eksiksiz olarak, ge
ciktirilmeden etkin ve genişletilmiş şekilde tatbiki 
oluşturmalıdır. 

Ayrıca, genel olarak sanayi kesiminin işletme ser
mayesi ihtiyacını karşılamaya yönelik önlemler alın
ması, ihracat ve üretimin kesintisiz sürmesi, mevcut 
işletmelerin uygulanan açık ekonomi politikasına 
adapte olmaları için ortam hazırlanması, böylece 
ekonomideki yapısal değişmeyi hızlandırarak dur
gunluktan bir an önce çıkılmasının kolaylaştırma
sında etkin bir araç teşkil edecektir. 

Bu vesileyle kısıtlı kaynaklarla etkin sonuçlar al
manın ancak sektörler ve işletmelerle ilgili selektif 
uygulamalarla mümkün olabileceğini ve bu amaca 
yönelik bir koordinasyon ve karar alma birimi oluş
turulması gerektiği fikrinde olduğumuzu belirtmek 
isterim. 

Ödemeler dengesi ile gelişmeler incelendiğinde 
dış ticaret açığının programa kıyasla daha az oldu
ğunu görüyoruz. İhracat artış hızının yavaşlaması
na rağmen alınan bu sonucun temelinde makine, teç
hizat ile hammadde ithalatının programda öngörü
lenin altında gerçekleşmesi yatmaktadır. İthalattaki 
azalma bir yandan sınai yatırımlar, öte yandan sınai 
üretim alanlarında hedeflerin gerçekleşmemiş olma
sından ileri gelmiştir. Gelecek yıl uygulamasın
da üretim ve yatırım hedeflerine ulaşıldığı halde 
dış ticaret açığının azaldığını görmek samimi dileği
mizdir. 

Bütün bu tahlillerin sonucundan anlaşılacağı gibi 
ekonominin gerek istihdam ve gerekse ihracatı sü
rekli kılması için yatırımları, dolayısıyla üretimi art
tıran bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bu 
hususun da gerçekleştirilmesi Devletin gelir politika
sı ile yakından ilgilidir. 
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Bilindiği gibi, 1982 Malî Yılı Bütçe gelirleri tah
minlerin altında gerçekleşmiştir veya tahminlerin al
tında kalmıştır. Buna rağmen 1983 Malî Yılı Bütçe 
tahminlerinde 1982 yılına oranla % 42 lik bir gelir 
artışı öngörülmektedir. 

Sayın raportörlerinde gelir bütçesinin gelir tür
leri üzerinde yaptıkları çok gerçekçi tespitlerine gö
re, 1983 yılında öngörülen 2,585 milyar TL lık gelir 
tahminlerinin gerçekleşmesi ulaşılması zor olan bir 
hedef gibi görünmektedir. Tabii bu tespitimizin biz
leri yanıltması en büyük sevincimiz olacaktır. 

Yukarıda da değindiğim gibi, gelir tahminlerinin 
realize edilmesi, ekonomik kalkınmanın ve dolayı
sıyla istihdam sorununa çözüm bulmada önemli rol 
oynamaktadır. 

Dileğimiz gelir tahminlerinin gerçekçi bir baza 
oturtularak realize edilmesi ve kamu harcamalarının 
sağlıklı kaynaklardan temin edilmesidir. 

Burada Maliye Bakanlığına gelir toplama ve har
camalar açısından büyük görevler düşmektedir. 

Netice olarak; ekonomik kalkınmayı sağlamak, is
tihdam sorununa çözüm bulmak, çalışanları sosyal gü
venceye kavuşturmak ve refah düzeyini yükseltmek, 
tasada ve kıvançta bir ve beraber olan bütün ülke 
fertlerinin millî gelirden eşit pay almalarını temin için 
yapılacak yeni vergi düzenlemelerinin yapılmasında 
Maliye Bakanlığının çok önemli ve etkin bir görevi 
vardır. 

Türk Maliyesinin bu çok önemli görevin ve mesu
liyetin bilincinde olduğuna olan inancımızı burada 
belirtmek benim için kaçınılmaz bir görevdir. 

Bu vesileyle, söylemek isterim ki, Hükümetten ge
len ve gelecek olan ekonomik kalkınmamıza yönelik 
her türlü teklifin ve çalışmanın gerçekleşmesi için Da
nışma Meclisimiz de Hükümetin yanında ve yakınında 
olacaktır. 

Ayrıca, Danışma Meclisimiz Bütçeyle verilen öde
neklerin sarfı konusunda, bu sarfın ülkenin ve mil
letin yararına olması için de izleme ve denetim gö
revini yerine getirecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bütçenin Komisyonumuzda görüşülmesinde ilgi 

gösteren ve Genel Kurulumuzda Bütçenin en ge
niş şekilde tartışılmasına imkân sağlayan Danışma 
Meclisi Başkanlık Divanına; 

Meclisimizin Bütçenin görüşülmesi sırasında, 
olumlu katkıları olan değerli üyelerimize en içten 
duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sayın Başbakanımızı Bütçenin kabulü nedeniyle 
Meclisimizden alacağı güven için şimdiden kutluyor 

ve Bütçeye verdikleri önem ve değerden ötürü Ko
misyonumuz adına teşekkür ediyorum. 

Sayın Hükümet üyelerini gerek Komisyonumuz
da ve gerekse Meclisimizde açık gerçekçi bir biçim
de ülkemizin meselelerine yaklaşımlarını geleceğim'.z 
için ümit olarak kabul ediyor ve kendilerini bir ke
re daha kutluyorum. 

Bütçeyi çok yorucu ve yoğun bir çalışmanın so
nucunda Meclisimize zamanında sunan, Komisyonu
muzda ve Genel Kurulda bazen çok sert ve sert ol
duğu kadar iyi niyetle yapılan eleştirilere büyük bir 
vukufla cevap veren ve savunan, iktisadî politika
larımızın yönlendirilmesinde ve uygulanmasında bü
yük sorumluluklar taşıyan Sayın Maliye Bakanımıza 
ve onun çok değerli mesai arkadaşlarına ayrıca te
şekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken zevkli bir 
görev kabul ediyorum. 

Komisyonumuzda, Millî Güvenlik Konseyi Bütçe 
Komisyonu arasındaki ahengi ve koordinasyonu sağ
layan başta Sayın Başkan olmak üzere bütün üyele
rine teşekkür ediyorum. 

Bütçenin başlangıcından sonuna dek, kamuoyunu 
aydınlatmaya çalışan ve bu güç görevi çok zor şart
larda objektif bir şekilde yerine getiren basınımızın 
değerli temsilcilerine ve TRT'ye teşekkür ediyorum. 

Komisyonumuzun çok değerli üye ve raportörleri
ne gerçekten insanüstü bir gayret ve iyiniyetle yap
tıkları çok değerli hizmetlerinden dolayı Komisyon 
Başkanlık Divanı adına teşekkür etmek benim için gö
revlerin en güzelidir. 

Son olarak, Genel Sekreterlik ve Kanunlar Mü
dürlüğü ile Bütçe Müdürlüğüne ve çalışanlarına, 1983 
Malî Yılı Bütçesinde emeği geçen tüm ilgili ve gö
revlilere yürekten teşekkür ediyorum. 

1983 Malî Yılı Bütçesinin ülkemize refah, barış 
ve mutluluk getirmesi dileğini en içten duygularla 
dile getirirken bu vesileyle başta Sayın Başbakanımız 
olmak üzere Hükümetimize başarı dileklerimizi iletir, 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın Aşkın, son söz sizin, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Başbakanım, Hükü
metimizin sayın üyeleri; 

Bir ekonomik programın ve bütçenin tutarlılığı ve 
vereceği ümitler, bütçe ve program arasındaki tutar
lılığa ve onun ötesinde dünya ekonomik konjonktürü
nün ve ülke şartlarının gereklerine uygunluğuna bağ
lıdır. Dolayısıyla bu çok genel açıdan bir iki cümle 
ile Bütçeyi değerlendirmek istiyorum. 

— 558 — 



Danışma Meclisi B : 26 27 . 11 . 1982 O : 2 

Dünya ekonomisi son 200 yıllık dönemde dört 
yükseliş, dört de şiddetli kriz dönemi yaşamıştır. Bu 
•dört şiddetli kriz döneminin sonuncusu 1974'lerde baş
layan ve daha bir süre devam edeceği genelde kabul 
«dilen ciddî bir kriz dönemidir. Diğer bir ifadeyle, 
dünya ekonomisi bütününde 1950 ve 1975-1980 yıl
ları arasında tarihinin en devamlı, en süratli, en den
geli ekonomik kalkınma dönemini yaşamıştır. Do
layısıyla ekonomi teorisinde kalkınma dönemlerinin 
hızlılığı ve süresiyle, kriz dönemlerinin uzunluğu ve 
şiddetleri birbirine denk olmaktadır. Şimdiye kadar-
ki dönemlerde bu böyle cereyan etmiştir. 

Şiddetli ekonomik krizlerin, olumsuz etkilerini 
göstermek için iki rakam vereyim : 1929 yılı ekono
mik krizi Amerika'da % 30'a varan işsizlik (Aktif 
nüfusun % 30'una varan işsizlik), fiyatlarda % 50 
düşme, sınaî üretimde % 52'lere kadar varan gerile
me kaydetmiştir. Dolayısıyla ekonomik krizlerin şid
deti bellidir. 

O halde, bugün dünya ülkeleri genelinde, ge-
nelleşmiş bir ekonomik krizi yaşamaktadırlar. Bu eko
nomik krizden kurtulabilmiş son yıllara kadar, 1980 -
1981 yıllarına kadar kurtulabilmiş iki ülke olan Ja
ponya ve Almanya da son yıllarda bu ekonomik kri
zin etkisi altına girmişlerdir ve ekonomik kriz, ser
best piyasa ekonomisiyle yönetilen ülkeleri de aşa
rak, sosyalist ve merkezî planla yönetilen ülkelere bi
le sıçramıştır. 

Dolayısıyla bu krizden çıkış döneminde Hüküme
timizin benimsemiş olduğu politikanın tutarlılığı, bu 
krizden 'kurtulmak için gerekli tedbirlerle paralel 
İse, geçerlidir. Genelde baktığımızda, gerek yıllık 
programda, gerekse bütçede ve onun ötesinde 1980 -
1981 ve 1982 yıllarında uygulanan ekonomik, sos
yal politikalar bu gibi bir krizi önlemek için gereken 
tedbirlerin ana ilkelerini teşkil etmektedir. 

Nitekim, bu ekonomik krizden kurtulabilmek 
İçin birçok ülke iki genel politika benimsemiş ve iz
lemiştir. Birincisi, «Enflasyona fazla önem verme-
meıc gereklidir, işsizliği gidermek için gerekli tedbir
lere ağırlık vermek gereklidir.» demişler; bir kısım 
ülkeler ise, «Faizlerin biraz yüksek olması gereklidir. 
Enflasyonu önlemek zorunludur. Bir derecede işsiz
liği kabul etmek mecburiyeti vardır» politikasını izle
mişlerdir. 

Bu iki politikadan birincisini tercih edenler; yani 
enflasyonu ve bütçe açığı vermek suretiyle işsizliği 
mutlaka önlemek isteyenler, sonunda, ikinci gruba il
tihak etmek zorunda kalmışlar. Bunların en yeni ör
neği Fransa'dır. 

Türkiye, seçmiş olduğu ekonomik politika, izle
mekte olduğu ekonomik politika dolayısıyla, ciddî 
bir ekonomik krizi önlemek için gerekli tedbirlerin 
önemli bir bölümünü almış bulunmaktadır. 

Nitekim, şayet bir ülke, birdenbire bir petrol kay
nağına rastlamamış, birdenbire altın madenleri keş-
fetmemİş, birdenbire dünya millî piyangosunu kazan
madan eğer yokluklardan varlığa, üretim durgunlu
ğundan üretim artışına, azalan tasarruflardan reel ta
sarruf artışlarına, azalan yatırımlardan, yetersiz de 
olsa reel olarak ve devamlı artan yatırımlara dönü
şebilmiş ise, bunun nedenlerini, alınan tedbirlerin 
mevcut konjonktür içerisindeki ve şartlar içerisindeki 
tutarlılığına bağlamak lazımdır. Bu açıdan, öyle sa
nıyorum ki, Sayın Meclisimizde yapılan birçok gö
rüşmelerde de ortaya çıktığı gibi, 1983 Bütçesinin 
dayanmış olduğu program ve onun ötesinde o prog
ramı oluşturan politikalar tutarlıdır ve bu tutarlılık, 
bundan sonra tamamlanmak suretiyle daha etkin hale 
getirilecektir. 

Diğer taraftan, 1983 Malî Yılı Bütçesi gerçekçi 
bir Bütçe olarak görülüyor. Neden gerçekçidir?.. 
Çünkü, ihtiyaçların büyüklüğü, imkânların sınırlılığı 
karşısında, ihtiyaçlarla imkânları dengeleştirmenin 
mümkün olmadığı anlaşılmış ve bu ihtiyaçları müm
kün olduğu kadar yüksek düzeyde karşılayabilmek 
için, mevcut olanları daha rasyonel ve daha iyi kul
lanma imkânları araştırılmış ve Bütçe buna göre oluş
turulmuştur. 

Dolayısıyla mevcut imkânların kaynaklarının ras
yonel kullanılması, şüphesiz ileride kaynakların ar
tırılması anlamına geldiği için de, «Bütçe gerçekçi 
bir yaklaşımla oluşturulmuştur» demek sanırım ki, 
büyük bir çoğunluğun hislerine cevap teşkil edecek
tir, 

İkincisi; Bütçe, gerçekçi olmanın ötesinde de,, eğer 
dikkatlerinizi toplarsanız görülecektir ki, zor yolu 
seçmiştir. Yani kolay yola gitmemiştir. Neden?.. Sa
yın Maliye Bakanımızın birinci ve ikinci konuşma-
lariinda, Sayın Başbakanımızın bugünkü açıklamala
rında ve birçok değerli konuşmacının açıklamaların
dan ortaya çıktığı gibi, bugün Bütçede yeni vergiler 
koymak, vergi nispetlerini artırmak; yani ödeyenden 
daha çok vergi alma yerine, vergi toplamak suretiy
le, yani doğan vergiyi en iyi şekilde, daha üst düzey
de ve daha randımanlı şekilde toplama yolu seçil
miştir. Bu yol zor yoldur; fakat ülkenin kurtuluşu 
için Öncelikle buradan geçmek lazımdır. Çünkü diğer 
çeşit bir çözüm yolu şüpsehİZ Devlete daha fazla 
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kaynak transferine imkân verebilirdi; ama o bütçeye 
de o zaman sosyal bir bütçe mahiyeti atfetmek çok 
zor olurdu. 

'Bu nedenle 'Bütçeyi bu yönüyle de gerçekçi ka
bul etmek ve bu konuda başarıya ulaşmalarını dile
mek gerekir. 

Diğer taraftan Sayın Meclis üyeleri herhalde far
kına varmışsınızdır, 1983 Bütçesi tarih bakımından, 
zaman bakımından 4 önemli noktaya rastlamaktadır. 
Birincisi; 1983 Bütçesi bildiğiniz gibi Dördüncü Beş 
Yıllık Planın son senesinin Bütçesidir. 

ikincisi; 1963 yılında başlayan planlı kalkınma 
döneminin 20 ncı yıl Bütçesidir. Dolayısıyla 1983 
Bütçesiyle planlı kalkınma döneminin ilk 20 yılı ka
panmış olacaktır ve yeni bir dönem başlayacaktır. 

Bunun ötesinde 1983 Bütçesi Türkiye'nin yeni 
demokratik sisteme geçiş döneminin aşağı yukarı 
genel tahminlere göre son Bütçesidir. 

Dördüncüsü ise; yeni Anayasaya dayalı ilk Büt
çedir. 

'Bu yönleriyle 1983 Bütçesinin özelliklerini de
ğerlendirmek ve ona göre kararımızı, ona göre Büt
çeyle ilişkili görüşlerimizi saptamak durumundayız. 

Bütün bu önemli noktaların ötesinde 1983 Büt
çesi, 1980 - 1981 - 1982 yılları gibi istikrar program
larının uygulandığı bir dönemin ve Sayın Bülend 
Ulusu Hükümetinin üçüncü Bütçesini teşkil etmekte
dir ve bu Bütçe Danışma Meclisimizin kendisinden 
beklediği ümitler yanında, 1981 ve 1982 yıllarında 
sağlanan gelişmelerin tesadüf olmadığını, bunun ka
rarlı. ve programlı, tutarlı bir uygulamanın neticesi 
olduğunu ispat etmek mecburiyetindedir. Bu,, olduk
ça zor bir görevdir; fakat bu hususta ümitliyim. Şu 
bakımdan ümitliyim : 

Çünkü, eğer incelemek fırsatını bulmuşsanız, biz
lere bütçe tartışmalarıyla beraber sunulmuş olan 
«Beyaz Kitap» gerçekten Hükümetin sadece maddî 
imkânları harekete geçirmek ve mevcut imkânları 
daha iyi kullanmanın ötesinde, entellektüel yatırım
lardan gereği gibi yararlanmak, Devlet çarkını işler 
hale getirmek için büyük çabalar içinde olduğu açık
ça bu kıymetli dokümanda görülmektedir. 

Bu nedenle de 1983 Bütçesinin yetersizliğine rağ
men, kullananlara olan güvenimiz dolayısıyla en iyi 
şekilde değerlendirileceği ve Türkiye'nin, Türk mil
letinin beklediği ümitlerin hiç olmazsa önemli ve bü
yük bir bölümüne cevap vereceğini ümit ediyor ve 
bu kanılarım dolayısıyla Bütçeye gönülden beyaz 
oy vereceğimi belirterek hepinizi saygıyla selamlıyor, 

Bütçenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (Alkış-* 
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın, 

Değerli üyeler; 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını açık oya 

sunacağız. Açık oyun şekli hususunda Sayın Bayer 
bir önerge vermişlerdir. Bu önerge ile oylamanın ad 
okunmak suretiyle yapılmasını istemektedirler. Ge-
nel Kurulumuzun karar vermesi icap ediyor. 

Ad okunarak açık oylamanın yapılmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-* 
bul edilmiştir. 

Ad okunmak suretiyle oylamaya başlıyoruz. 
(Ad okunmak suretiyle oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylamaya sonradan gelen sayın 

üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; oylama sonucunu 

arz ediyorum : 
125 sayın üye oylamaya iştirak etmiş; 125 kabul 

oyuyla 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Danışma Mec
lisimizce kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Başba-ı 
kan, değerli bakanlar, 

Bütçe kanunlarının hazırlanması parlamentoların 
en önemli görevlerinden biridir. Danışma Meclisi
miz bu yıl 2 nci Bütçe Kanununu büyük bir hizmet 
şuuru ve sorumluluk duygusu içinde ele almış ve ka
bul etmiştir. 

Demokrasiye atılan ilk başarılı ve hayırlı adım
dan sonra; yani Anayasanın milletimizin kahir ek* 
seriyetiyle kabulünden sonra Meclisimize beslenen 
güvenin ve bize bağlanan ümidin güçlenmesi dola
yısıyla hazırladığımız Bütçeye vatandaşlarımızın ge
çen yıldan daha farklı bir değer atfedeceklerine ina-
nıyoruz. 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Meclisimizde se-
viyeli, sağlıklı ve ölçülü bir ortam içinde görüşül-: 
müştür. Sayın üyelerin birbirleriyle ve Hükümet tem
silcileriyle karşılıklı, olgun, ahenkli, fikir ve görüş 
teatileri sonunda Bütçe kusursuz bir eser olarak ta-
mamlanmıştır. Bu tatlı ve yumuşak atmosfer için
de görüşmelere devam ederken vukua gelen talih
siz iki olay hem bizleri, hem de bizlerle birlikte ça-
lışan değerli yetkilileri ziyadesiyle üzmüştür. Üzün
tümüz bu olaylara sebep olan iki üyemizin art ni
yetlerinin olmadığına inanmamızla hafiflemektedir* 
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Değerli üyeler; I 
Herkesçe bilinmelidir ki, Kurucu Meclisimizin 

bir kanadı olarak bizler Millî Güvenlik Konseyi ile 
ve onun değerli Hükümeti ile bu şerefli göreve baş
ladığımız ilk günden itibaren yanyana ve içice ol
mamız gerektiğinin bilinci içinde çalışıyoruz. Tanrı 
nasip ederse görevimizi bu akıl ve mantık şuuru için
de tamamlayacağız. 

Değerli üyeler; 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanununu 14 günün 38 

oturumunda ve 74 saat görüşerek tamamladık. Bu 
müddet zarfında 192 arkadaşımız söz aldı. Sayın 
üyelerin yapıcı eleştirileriyle, yerinde tenkitleriyle, sa--
mimî ve tamamlayıcı istek ve temennileriyle Bütçe
mize çok değerli katkılarda bulundukları inkâr edi
lemez. Bu bakımdan arkadaşlarımdan tebriklerimi 
kabul etmelerini rica ediyorum. 

Maliye Bakanımızla birlikte sayın bakanlarımız 
son derece açık, doyurucu ve tatmin edici konuşma
ları, açıklamaları ve cevaplarıyla Meclisimizin tak- j 
dirini kazanmışlardır. Kendilerine ve Bakanlık men- I 
suplarına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bütçe görüşmelerine gösterdikleri çok yakın il
giden ve son olarak yaptıkları çok değerli konuşma
larından dolayı Sayın Başbakanımıza şükranlarımı 
arz ediyorum. J 

• • •—• ı 
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Bütçe üzerindeki büyük emekleri hepimizce bili
nen Bütçe - Plan Komisyonunun değerli başkan ve 
üyelerine özellikle teşekkürlerimi ve takdirlerimi ile
tiyorum. 

Müzakerelere başladığımız ilk günden bugüne 
kadar büyük bir dikkat ve titizlikle bizi izleyen, ça
lışmalarımızı kamuoyuna aksettiren basın ve TRT 
mensuplarına sizler adına teşekkürü görev sayıyo
rum. 

Yine çalışmalarımızda bize yardımcı olan ve vazi
felerini ciddiyetle yapan Genel Sekreterlik, Kanunlar 
Müdürlüğü, Bütçe Müdürlüğü, Tutanak Müdürlüğü 
personeline takdirlerimi sunmaktan zevk duyuyorum. 

Değerli üyeler; 
1983 Malî Yılı Bütçesinin Memleketimize huzur, 

güven ve refah getireceğine inanarak Bütçenin Yüce 
milletimize, onu en mükemmel şekilde uygulayacak 
değerli Hükümetimize hayırlı olmasını diliyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 
Gündemimizde görüşülecek başka bir konumuz 

yoktur. Toplantılarımıza 8 Aralığa kadar ara veri
yoruz. 

8 Aralık 1982 Çarşamba günü saat 14.00?te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

* • 
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1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansma (S. Sayışa : 185) Verilen Oyiarm Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
ismail Arar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim .Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıeaafi Batturalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

c 
Mahir Canova 
AbdÜlbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

ç 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

Üye sayısı 1 
Oy verenler 1 
Kabul edenler 1 
Reddedenler : 
Çdkıimserkır : 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

60 
25 
25 
— 

33 
2 

(Kabul Edenler) 

1 Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 1 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Halil Ertem 
Azmi Eryümaz 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

O 
' Halil Gelendost 

Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 

| İhsan Göksel 
| İbrahim Göktepe 

S. Feridun Güray 
I. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 

i Turhan Güven 
1 

Vahap Güvenç 
H 

Beşir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet tbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Sal'h İnal 
Fenni tslimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil ibrahim Karal 
Cevdet Karslı 
A. Mümin KajvaMı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Veid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

•M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Adnan Önel 

° 
Nazmi önder 
Tülay Öney 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
Necmi Özgür 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Özturk 
Kâzım özturk 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M- Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 

s 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
ibrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali Özturk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
LütfullaJh Tosyah 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

.U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
Isa Vardal 

Y 
Şenafettlkı Yanlkm 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 
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(Oya Katılmayanlar) 

A 
Şener Akyol 
Ertuğrul Alatlı (Rap.) 
Orhan Aldıkaçtı (îz.) 
Mustafa Alpdündar (tz.) 
Hikmet Altuğ 
Fuat Azgur (tz.) 

C 
Ender Ciner 

c 
Â. Güngör Çalktrajkçı 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz (tz.) 

Feyzi Feyzioğlu (tz.) 
G 

Necdet Geboloğlu 
Abbas Gökçe (tz.) 
Feyyaz Gölcüklü (tz.) 
A. Pulat Gözübüyük 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

K 
Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu (tz.) 

d 
R. Adli Onmuş (tz.) 
Turgut Oral (Rap.) 

ö 
Ferudıun Şalkir öğüne 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Teoman Özalp 

S 
Hayri Seçkin (tz.) 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

Y 
Muammer Yazar 

Z 
Halit Zarbun 

»>•••<« 

— 563 — 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
26 ncı BİRLEŞİM 

27 Kasım 1982 Cumartesi 

Smt : 09.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI. 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499). (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 
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