
C İ L T : 23 YASAMA YTU : 2 
» • » » » » » » • » » » ! • • • • • • • • • » • mm m m* 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

178 inci Birleşim 

14 Ekim 1983 Cuma 

t Ç t N D E K t L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 336 

II. — GELEN KÂĞITLAR 336 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 336 

1. — Abdurrahman Ali GtRMEN'in, ra
hatsızlığı nedeniyle 4 Ekim 1983 tarihinden 
itibaren 22 gün müddetle izinli sayılmasına 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/691) 336:337 

2. — Baş'kanvekili Vefik KİTAPÇIGIL' 
in, yasama görevinin sona ermesi nedeniyle 
başarıyla görevlerini tamamlayan Danışma 
M'edisi Üyelerine ve personeline şükranlarım 
bildiren, bundan sonraki özel yaşantılarında 
sıhhat ve mutluluklar, ebediyete intikal eden 
üyelere de rahmet dileyen konuşması. 410 

3. — Başkan- Sadi IRMAK'ın, Millî Gü
venlik Konseyi ve Danışma Meclisinin yap
tığı başarılı çalışmalar ve iki yasama yılında 
yapüan işler hakkında bilgi vererek, bundan 
sonra gelecek Meclis üyelerine başarı, Da
nışma Meclisi üyelerine de sıhhat ve mutlu
luklar dileyen konuşması. 411 

4. — Mllldtvekili Seçimi Kanunu uyarın
ca Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 
6 Kasım 1983 tarihinde yapılacağı cihetle, 
içtüzüğün 6 ncı Maddesi gereğince, Danış
ma Meclisinin 17 Ekim 1983 tarihînden iti
baren 45 gün tatile girmesi hakkındaki Baş
kanlık Divanının 95 numaralı kararı. 411:412 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 337 
1. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu 

Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/829) (S. Sayısı : 588) 33,7:368,371:412,413>:414 

A) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 337:344 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 337:344 

B) SOSYAL GÜVENLIK BAKANLI-
ĞI BÜTÇESİ 344:349 

C) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 349:368 
— Gelir Bütçesi ~ 349:368 
'2. — 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli ida

reler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe-Plan 
Komisyonu Raporu. (S, Sayısı : 589) 368:371,415:416 



Danışma Meclisi B : 178 14 . 10 . 1983 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa

rısı üzerindeki görüşmelere devam olurtarak; 
Çalışma Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
îrnar ve iskân Bakanlığı, 
IKöy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü, 
Bütçeleri kabul edildi. 

Baş'kanve'kili Turhan GÜVEN Yasama görevini 
şerefle tamamlayan Danışma Meclisi Üyelerine mem
lekete ve millete hizmet yarışında başarı, özel yaşan
tılarında sıhhat ve mutluluklar dileyen bir konuşma 
yaptı. 

14 Ekim 1983 Cuma günü saat 10.00'da toplan
mak üzere B'irleşime saat 17.20'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekıli / 

Ali Nejat ALPAT M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâ'tip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyli Üyesi Orarniral Nejat TÜMER'in, 11 
Temmuz 1963 Tarih ve 269 Sayılı Tahsis Edildikleri 
Gayelerde Kullanılmalarına imkân veya Lüzum Kal
mayan Har"b Sefinelerinin Satılmasına Yetki Veril
medi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiş-
tirilmes'ine İlişkin Kanun Teklifi. (2/132) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.10,1983) (Millî Savunma, içişleri ve 

Dışişleri (Esas); Bütçe 
13.10:1983) 

Plan Komisyonlarına 

2. Danışma Meclisi Üyesi Aydın TUĞ ve 17 ar
kadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
2670 Sayılı Kanunla Değişik 92 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/133) (Başkan
lığa geliş tarihi : 13.10.1983) (Bütçe - Plan Komis
yonuna : 14.10.1983) 

• > • • « « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik K1TAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 178 inci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANENİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Genel Kurula 1. —, Abdurrahman Ali GİRMEN'in, rahatsızlığı 
nedeniyle 4 Ekim 1983 tarihinden itibaren 22 gün 
müddete izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/691) 

BAŞKAN — Sunuşlarda Sayın Meclis Başkanlı
ğının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Üyesi Abdurrahman Ali Gir
men, 4 Ekim 1983 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 
11 Ekim 1983 tarihinden itibaren de 15 gün istirahati 
uygun görülmüştür. . 

— 336 — 
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4 Ek'im 1983 tarihinden geçerli olmak üzere top
lam 22 gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel 
Kurula arzı Başkanlık Divanının 13 Ekim 1983 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur.' 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Girmen'in 22 
günlük raporlu iznini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. Sayın Gir-
men'e acil şifalar diliyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

./• — 1984 Mali Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/829) (S. 
Sayısı : 588) (1) 

A) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi 
BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 

Teklifleri» bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde 1984 
Malî Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesine 'başlıyoruz. 

'Bu bütçe üzerinde Sayın Güray söz istemişlerdir. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı

değer üyeler; 
Geçen yıl da belirttiğim gibi, Gençlik ve Spor 

Bakanlığının çalışma ve faaliyetleri giderek verimli 
ve başarılı bir düzeye ulaşmaktadır. Özellikle geçen 
yıl yurtlarda yer bulamayan öğrenciler, üstün bir ça
ba gösterilerek açıkta bırakılmamışlar ve hemen hep
sine yer temin edilmiştir. Bu gayretleri için Sayın 
Bakana ve Bakanlık mensuplarına ne kadar teşek
kür etsek azdır. Ancak, bu yıl da aynı sorun yine 
karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Veliler kapılarımı
zı aşındırmaya başladılar. Bundan bizler de büyük 
'huzursuzluk duymaktayız. Kamuoyuna duyurulması 
bakımından bu konuya açıklık getirmesini Sayın Ba
kanımızdan özellikle rica ediyorum. Yeni öğrencile
rin % 50 olan yurda alınma şansı acaba daha yük-
'seltilemez mi? 

ISemt sahalarının yapımına gösterilen ilgiyi tak
dirle karşılıyoruz. 

Güreş Millî Takımımızın Akdeniz Olimpiyatla-
rındaki başarısından sonraki sevincimiz Dünya Şam
piyonasında alınan sonuçlarla üzüntüye dönüşmüş
tür. Güreş sporunun eski başarı grafiğine ulaşması 
için laf üretmek ve bizzat Federasyon Başkanının 

(1) 588 S. Sayılı Basmayazı 10.10.1983 tarihli 
174 üncü Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

'da açıkladığı hizipçilik yerine yatırıma ve çalışmaya 
yöneltmek gerekmektedir. Güreş Vakfı güçlendirilmeli 
ve güreşçilerimizin devamlı bu işle meşgul olmaları
nı sağlayacak tesis ve sosyal imkânlar kısa sürede 
temin edilmelidir. Güreş Vakfına gelir teminine yö
nelik her faaliyeti içtenlikle destekleyeceğimizi de 
buradan açıklamak isterim. 

Önergemiz üzerine Danışma Meclisimizin ittifak
la Anayasaya koyduğu «Devlet, başarılı sporcuyu 
korur» hükmünden yararlanılarak çıkartılan ve mut
lu bir tesadüf eseri dün yürürlüğe giren Dünya ve 
Olimpiyat Şampiyonlarına Aylık Bağlanmasına İliş
kin Kanun büyük bir boşluğu dolduracak, itici güç 
olarak etkin bir görev ifa edecektir. 

Evvelki gün Millî Futbol Takımımızın çok güzel 
bir oyundan sonra Kuzey İrlanda'yı yenmesi ikinci 
mutlu tesadüftür. Takımımızın başarılarının devamı
nı diliyoruz. 

Hakemlerim izin form grafikleri düşüklük göster
mektedir. Bu konunun üzerinde önemle durulmalı 
ve öğretici, ve eğitici kurslar düzenlenmelidir. Yine 
vurguluyorum; aksi halde bu formlarıyla liglerin so
nuna salimen varmak güçleşir kanısındayım. 

Geçen yıl da belirttiğim gibi antrenör, monitör 
ve benzeri personelin işleri özellik arzettiğinden Dev
let Personel Kanununa ayrı bir spor hizmetleri sınıfı 
konulmalıdır. Ancak böylece Spor Akademisinden 
mezun olanların istihdam sorunu da çözülebilir kanı
sındayım. 

Üniversite öğrencilerine kredi tahsisi sayısal ola
rak yeterli bir düzeye ulaşmıştır. Ancak, geçim şart
ları dikkate alındığında verilen miktarın öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtmek 
isterim. 3400 lira olan kredinin, geçen yıl olduğu gibi 
yüzde yüz artırılabilmesi şüphesiz ideal olanıdır. 

Spor Bakanlığının bugüne kadarki çalışmalarını 
takdirle karşılıyor ve bundan sonraki çalışmalarında 
da başarılar diliyorum. 

— 337 — 
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Bakanlık bütçesinin ülkemize ve bakanlık men
suplarına hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bakan; buyurun efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin çok değerli 
üyeleri; 

'Sözlüme başlarken, Sayın Guray'ın Bakanlığımız 
hakkındaki olumlu görüşlerine şükranlarımı arz et
mek istiyorum. 

Bu arada kısaca Bakanlığımızın faaliyetleri hak
kında özet bilgi vermeyi yararlı görüyorum. 

Yüce Meclisin tasvip buyuracakları Bakanlık Büt
çesi, önümüzdeki yıl faaliyetlerimize yeterli olacak
tır. Belirli kısıtlamalara rağmen, alınan tedbirler ve 
iktisat tedbirleri birleştirildiğinde, Bütçe Bakanlığın 
imkânlarını karşılayabilecek ölçüdedir. 

Bu arada geçtiğimiz dönemlerde karşılaştığımız 
güçlükleri, geçen yıl içinde yapabildiklerimizi ve 
önümüzdeki yıllar için düşüncelerimizi kısaca belirt
mek istiyorum. 

Ülkemizin 1975-76'larda sürüklendiği sosyo eko
nomik bunalımlar gençlik kesimini büyük ölçüde et
kilemiştir. Hatta bu kesim, ideolojik akımların dış 
kaynaklardan beslenen bölücü ve anarşik eylemle
rin hedef ve aracı olarak kullanılmıştır. Bunun doğal 
sonucu olarak geçen dönemde gençlik sorunları had 
safihaya çıkmış, yine Bakanlığımız sorumluluk ala
nına giren spor faaliyetlerinde de belirgin bir geri
leme olmuştur. 

Bakanlığı bu ortam içinde devralan yönetimimiz, 
uygulamalarına Sayın Cumhurbaşkanımızın müte
addit yazılı ve sözlü direktifleri, Anayasamız, Beş 
Yıllık Plan hedefleri ve Hükümet Programı ışığı al
tında yön vermiştir. Bütün faaliyetlerimizde gençli
ğimize Atatürkçü bir ruh vermek, onu Atatürk ilke
leri doğrultusunda yetiştirmek başlıca hedefimiz ol
muştur. 

1983 yılında gençlikle ilgili şu anafaaliyetler yü
rütülmüştür : > 

Bütün illerde gençlik şenlikleri düzenlenerek, özel
likle ilkbahar döneminde gençlerin kendi aralarında 
eğlenmeleri sağlanmıştır. Bu, gençliği kahvehaneden 
çekmede, gençliği sokaktan çekmede başarılı bir atı
lım olmuştur, ümit ediyoruz önümüzdeki yıllarda bu 
faaliyetler dalha büyük bir hızla gelişecek ve yaygın
laşacaktır. 

Gençlik merkezlerinde 68 776 gencimize devamlı 
'hizmet verilmiştir. Kalkınmada öncelikli yörelerde 

açılan özel kamplarda 3 300 öğrenci tabiatla birlikte 
yaşama koşullarını idrak etmişlerdir.' 

Gençlik ve izcilik kamplarıyla öğrenci yurtları
mız, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan protokol 
gereği gençlik turizmine açılmıştır. Ülkemizde yeni 
başlatılan bu teşebbüsün gelecek yıllarda gelişeceğine 
inanıyorum. 

Okullararası spor ve boş zamanları değerlendir
me faaliyetlerine spor dalında. 41 bin, halk oyunları 
dalında 45 bin öğrenci katılmıştır. Tüm bu faaliyet
lere taşrada katılan gençlerin miktarı 650 bini bul
maktadır. . 

Türk sporunda son yılların getirdiği duraklamayı 
kısa bir süre içide telafi etmeye imkân yoktur. Spo
run yaygınlaştırılması, kitlelere götürülmesi ve geliş
tirilmesi; tesis, eğitim, örgütlenme, yarışmaların bi
linçli ve yaygın bir şekilde artırılması ve finansman 
kaynakları gibi faktörlere bağlıdır. Bunlar ise sabırlı, 
devamlı ve sistemli bir çalışma düzeni içinde müm
kündür. Bu durumda sonuca ulaşabilmek için belirli 
bir sürenin geçmesine gerek vardır. 

«Yaşam boyu spor» kavramında yurt çapındaki 
uygulamalarla büyük aşama kaydedilmiş ve günlük 
spor faaliyeti olarak birçok vatandaş tarafından alış
kanlık hline getirilmiştir. 

Semt sahası faaliyetlerine ilk defa ciddî olarak 
1982 yılında başlanmış, Ankara'da Belediyeyle yapı
lan işbirliği sayesinde 15 semt sahası hizmete veril
miştir. 1983 yılında ise İstanbul Belediyesiyle yapı
lan işbirliği sonucu bu yıl İstanbul'da 111 semt sa
hası ve diğer illerde (ki, özellikle kalkınmada önce
likli yörelere bu dalda da öcelik verilmiştir) 277 semt 
sahası hizmete verilecektir. Bu maksatla 250 milyon 
liralık bir tahsisat sağlamıştır. Bu amaçla 1984 Yılı 
Bütçesine de 290 milyon lira konmuştur. Bu miktar 
özellikle mahallî idarelerin katkılarıyla birleştiğinde, 
gerçekten verimli bir sonuca ulaşmak mümkün ol
maktadır. 

1983 yılında basketbol, masa tenisi, halter, voİey-
böl, boks, güreş, tekvando, yüzme, atıcılık, atletizm 
ve binicilik dallarında başarılı sonuçlar alınmıştır. 
Bu yarışmalarda son 9 ay içinde 85 birincilik olmak 
üzere toplam 319 madalya alınmıştır. Bu madalyalar 
uluslararası düzeyde alınan madalyalardır. 

Bu arada Spor-Toto gelirlerinde son iki yılda 
20 misline varan bir artış olmuştur. Bu da, spor 
faaliyetleri ve yatırımları için bütçe yükünü % 70 
ölçüde azaltmıştır. 
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Bu arada kısaca gelecek yıllara dönük çalışma
larımıza değinmek istiyorum : 

Yüce Meclisin tasvibinden geçen Dernekler Ka
nunu, gençlik ve spor kulüplerinin kuruluşlarına ve 
•bu kulüplere yapılacak yardımlara ilişkin yeni hü
kümler getirmektedir. Ayrıca, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Teşkilatını düzenleyen Kanun Hükmünde 
Kararname Tasarısıyla da, Türk sporuna ve genç-
ligine götürülecek hizmetlerin düzenlenmesiyle ilgili 
'birçok hükümler getirilmiş ve bu konudaki mevzuat 
açıldıkları kapatılmıştır. Bu hükümlerden bazı önem
lileri şunlardır : 

Gençliğe götürülecek hizmetleri bir düzene bağ
lamak, Devletin bu yoldaki kaynaklarını etkin bir 
şekilde kullanmak için, Başbakan Başkanlığında bir 
Gençlik Hizmetleri Yüksek Kurulu ve köylere kadar 
uzanan bir Gençlik Hizmetleri Teşkilatı kurulması 
bu Tasanda öngörülmüştür. 

Spor faaliyetlerinin desteklenmesi, spor ağırlıklı 
orta eğitim kurumları kurulması, başarılı sporcu öğ
rencilerin Devlet himayesinde eğitilmeleri, sporcula
ra sağlık yardımı sağlanması gibi birçok konular 
Kararnameyle yürürlüğe girecektir. 

Bu yasal düzenlemeler, gençlik ve spor konuları
na ağırlık veren Yeni Anayasamızın getirdiği hüküm
lerin uygulama safhasına dönüşmesinde ilk ve önemli 
adımları oluşturacaktır. 

Birleşmiş Milletlerce ilan edilen 1985 Uluslararası 
Gençlik Yılı faaliyetleri hazırlıkları Bakanlığımızın 
koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla yürütülmektedir. 

Gençlik sorunları araştırma projeleri önümüzdeki 
yıl tamamlanacak, gençlik sorunlarının çözülmesinde 
temel bilgiler böylece saptanmış olacaktır. 

Ayrıca, 1984 yılında başlatılacak bir yeni projeyle, 
gençlerin burs, barındırma, okul, iş gibi daha somut 
ihtiyaçları konusunda ciddî bir araştırma yapılacaktır. 

Gençlik ve izcilik kamplarımızın gençlerimizin hiz
metine verilmesinde daha yaygın bir uygulama plan
lanmıştır. Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
gençlerimizle yurt dışındaki gençlerin kamplarımız
dan ve yaz dönemlerinde yurtlarımızdan yararlanma
ları sağlanacaktır. 

Yurt dışında yaşayan gençlerimizi bir araya ge
tirmek, ideolojik cereyanlardan korumak, topluma 
uyumlarını sağlamak ve boş zamanlarını değerlendir
mek amacıyla spora yöneltmek için Bakanlığımızla 
Federal Almanya arasında ciddî çalışmalar devam et
mektedir. 

Bu arada Türkiye'de sporun gelişmesi ve yaygın
laşması, bu alandaki gayretlerin dağıtılmaması için 
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spor, politikası hazırlanmıştır; bugünlerde yayınlan
mak üzeredir. 

Ayrıca, tesislerin yapımında kıstaslar yeniden be
lirlenerek, pahalı ve ihtiyaç üstünde tesisler yerine, 
yaygın, ucuz ve yeterli tesis yapımı esas alınmaktadır. 

1983 yılı yatırım programında etüt - proje ola
rak yer alan «Olimpiyat Oyunları ve Büyük Organi
zasyonlar tçin Spor Tesisleri Projesi» çalışmalarına 
1984 yılında da devam edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi de kısaca yatırımlara değinmek istiyorum. 

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızın ileriye dönük 
faaliyetlerini en çok etkileyen program bölümü yatı
rımlardır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün halen 
67 il ve bir çok ilçelerimize yayılmış 894 tesisi mev
cuttur. Bunlardan 265 tanesi spor salonu, 160 tanesi 
değişik tipte tribünlü stat ve stadyumdur. Bu tesis
lerin bakımı için 800 milyon Türk Liralık bir yatı
rım öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, halen inşası devam eden 28 spor 
salonu, 21 adet saha tanzimi ve stadyum, 12 adet ka
palı yüzme havuzu ve diğer münferit yatırımları ta
mamlayabilmek için 1984 yılı fiyatlarıyla 6.2 milyar 
Türk Lirasına ihtiyaç duyulmuştur. Buna mukabil 
yatırım bütçemize 2.9 milyar Türk Lirası konmuş, 
ayrıca Spor-Toto kaynaklarından buna ilaveten 1.6 
milyarlık bir ek ödenek öngörülmüştür. 

Bu arada yurt hizmetlerine kısaca değinmek isti
yorum. Kurum geçen yıl 10 bin yeni yatak kapasitesi 
yaratarak, 28 bin civarında olan yatak miktarını 39 
bine çıkarmıştır. Bu öğrenim yılı içerisinde ise, 21 il 
ve bir ilçede işlettiği 50 yurtta yeni yaratılan 7136 ka
pasite ile toplam yatak kapasitesi 44 61 Te çıkmıştır. 

12 Eylül öncesinde yurt kapasiteleri ancak % 30 -
% 40 ölçüsünde kullanıırken, bu oran 1980 - 1981 dö
neminde ı% 70'e, 1981 - 1982 döneminde -% 90'a 
çıkmıştır. Bilindiği üzere, geçen yıl yurtlara müracaat 
kapasiteyi |% 50 aşarak, 45 bini bulmuştur. Bu yıl 
ise, geçen seneden yurtlarda kalmaya devam eden 
28 527 öğrenciye ilave olarak 16 134 yeni öğrenci alı
nabilecektir. Buna mukabil yeniden başvuran öğrenci 
sayısı 35 bin civarındadır. Bu rakamlara göre yeni 
isteklerin karşılanma oranı takriben % 50, buna mu
kabil toplam isteğe karşı arz edilebilen yatak miktarı 
% 68'dir. 

Ancak, bu rakamlarda, oranlarda bir düşme bek
lenmektedir. Mükerrer müracaatlar veya sonradan 
vazgeçmeler genellikle bir-iki ay sonra bu rakamı ge
niş ölçüde aşağıya çekmektedir. Ancak, bütün bun-
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lara rağmen gençlerimizin yurtlarımıza gösterdiği ilgi 
bizi ciddî bir çalışma içine koymuştur. Yurtlarımızın 
bu seviyeye çıkmasında, bu seviyede hizmet verme
sinde Kurumumuzun gösterdiği başarı ve ciddî ça
lışma gerçekten örnek bir düzeydedir. Ancak, ülke
nin ekonomik şartları, yurtlarda sağlanan huzur ve 
bir de üniversitelere alınan öğrenci sayısındaki sü
ratli artış, üzülerek beyan etmek istiyorum, bizi bu 
yarışta biraz geride bırakmıştır; bütün gayretlere rağ
men. 

Yurtların sağlanmasında en büyük güçlük fizikî 
güçlüklerdir; uygun bina bulabilmek, binayı hizme
te verebilmek için gerekli donanımı sağlamak... Geçen 
yıl dört aylık bir dönemde 10 bin yatak hizmete 
verilebilmiştir, bu gerçekten büyük bir başarıdır. Bu 
sene yeniden sağlanan 7 bin yatak ise, daha çok bina 
kiralamak ve satın almak suretiyle meydana getirilen 
yurtlardır. 

Yeni yurt inşaatında bu sene yeni bir atılıma gi
riştik. Bayındırlık Bakanlığının büyük desteğiyle pre
fabrik yurt yapımı yeni bir proje olarak ele alın
mıştır. 1983 - 1984 ders yılında yeniden 4 bin yatağı 
Edirne, Urfa, Diyarbakır, Bursa illerinde verebilece
ğimizi prefabrik sistemde ümit ediyoruz. Bu konuda 
bu yıl başarı sağladığımız takdirde, ileriki yıllarda ay
nı yöntemle''bu ihtiyacı süratle karşılayabileceğimize 
inanıyorum. Bu amaçla 10 senelik bir gelişim dikkate 
alınarak yurt ihtiyaçları tespit edilmiş, ilk 5 senede 
ıher yıl yeniden 10 bin yatak ilavesi ile genel kapa
sitenin 5 yıl içinde 100 bine çıkartılması öngörül
müştür. 

Bu arada kredi hizmetlerinden kısaca bahsetmek 
istiyorum. Bilindiği üzere geçen sene 1 500 lira olan 
kredi miktarı, 3 400'e çıkartılmıştır. Kredi konusunda 
bugünkü yönetimin düşüncesi, kredi miktarlarını me
mur maaş katsayısına bağlamaktır ve bu miktar, 100 
sayısının memur maaş katsayısına çarpımı ile çıka
caktır ki, bu sene de aynı miktarın sağlanabilmesi 
için; yani kredilerin 3 900 yahut 4 bin liraya çıka
rılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Kredi miktarında şüphesiz çok değişik görüşler 
vardır. Talebenin asgarî ihtiyacını karşılamak kredi 
temininde bir hedef olarak düşünülebilir. Ancak, bilin
diği üzere kredi bir borçtur, bir burs niteliğini taşı
mamaktadır. Dolayısıyla bir yerde talebenin geri öde
me gücünü de düşünmek lazımdır. Ancak şunu söy
leyebilirim, yurtlarımızda kalan talebelerimiz gerçek
ten büyük bir ekonomik desteğe sahip olmaktadır, 
Devlet tarafından büyük bir sübvansiyona sahiptir ve 
3 400 liralık bir kredi, mütevazi bir öğrencinin büyük 

bir ihtiyacını karşılayacak durumdadır. Çünkü, bugün 
aylık yatak ücreti 600 liradır ve günlük 40 liralık ye
mek desteğiyle çocuklara aşağı yukarı ayda 900 - 1 000 
liralık bir yemek sübvansiyonu sağlanmaktadır. 

Kurum, öğrencilerimize kredi, yemek desteği ve 
yatak hizmetleri yanında, sosyal ve eğitim yönünde 
de büyük bir destek sağlamıştır. Özellikle 1982 - 1983 
ders yılında bu sahada büyük bir atılım olmuş; yurt
lar arasında sportif yarışmalar, santraç yarışmaları, 
halk oyunları yarışmaları ve karşılıklı ilişkiler gençle
rimize sosyal yönden büyük bir gelişme sağlamıştır. 
Bu faaliyetlere 1984 yılı içinde de geniş ölçüde devam 
edilecektir., 

Kısaca Kurumun bütçesinden bahsetmek istiyo
rum. Kurum geçen yıldan yapımı devam eden yurt
lar için 967 milyon lira ödenek sahibi olmuştur. Önü
müzdeki yıl diğer illerimizde yeniden yapılacak yurt
lar için 1,2 milyar, yine arsa temini, yurt binası is
timlâki için 1,9 milyar Türk lirası ödenek konmuş
tur. Böylece Kurumun 1984 Yılı Bütçesi 4,1 milyar 
civarında olacaktır. 

Sayın Başkan, çök değerli üyeler; zannediyorum 
Sayın Güray'ın sorularından bir kısmına genel konuş
mamda cevap vermiş oldum. Bu arada değinmediğim 
bir-iki konuya kısaca değinmek istiyorum. 

Genellikle son yıl, sportif alanlarda başarıların bir 
başlangıç yılı olmuştur. Ancak, arz ettiğim gibi, spor
da temel yapıyı yapmadan, geniş kitlelere sporu yay
madan kısa bir sürede sporda başarı sağlamak müm
kün değildir. Bir de çok başarılı olabilmek için nes
lin değişmesi, genç nesillerin yeni bir düzenle, yeni 
bir anlayışla yetiştirilmeleri gerekir. 

Güreş sporunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın direk
tifleriyle yaygın bir uygulama yaptık ve bugün 100' 
ün üzerinde görüş kulübü/vyurt sathında 800'e varan 
güreşçi ile lig usulü bütün yıl boyunca müsabaka yap
maktadır. 

Akdeniz Oyunlarında aldığımız başarı ile Kiev'de 
düştüğümüz durum arasında gerçekten bir mukayese, 
bir dengeleme yapmak güçtür. Ancak, bizim değer
lendirmemize göre, psikolojik etkenler ve yorgunluk 
Kiev başarısızlığının başlıca nedenleridir. Burada bir 
taktik hata yapılmıştır diyebiliriz. Ancak iki alterna
tif arasında; katılmak veya katılmamak arasında bir 
karar vermek, şüphesiz bir spor yöneticisinin göze 
alması lazım geldiği bazı risklerin değerlendirmesi 
şeklinde telakki edilmelidir. 

Hakemlerimizin yetiştirilmesi ve formları konusun
da ciddî olarak duruyoruz. Her lyıl seminerlerle, ulus
lararası düzeyde getirttiğimiz öğretmenlerle, öğreti-
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çilerle nazarî bilgilerini tazelediğimiz gibi, bu semi
nerler uygulamalı derslere de dönüştürülmektedir. 

Spor hizmetleri sınıfı konusunda Personel Kanu
nunda değişiklik yapılmasını biz de öngörmüştük. 
Ancak bu dönemde bu sağlanamamıştır. Bununla be
raber Bakanlığımızın teşkilatını düzenleyen Kanun 
Kuvvetinde Kararname spor hizmetlerinde görev ala
cak bütün personelin (Fahrî personel dahil) statüle
rini kesin hatlarla belirlemekte ve bunlarla teşkilatın 
ne şekilde ilişki kuracağını açıklamaktadır. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
Böylece özet halinde Bakanlığımızın faaliyetleri 

hakkında bilgi vermiş oluyorum. Sayın Güray'm da 
zannediyorum sorularından cevaplanmamış kalmadı. 

Sizlere, biraz sonra kabul buyuracağınız Bütçemiz 
için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada bu dönemin, 
şerefli üç yıllık bir dönemin bir hizmetli Bakanı ola
rak son defa bu kürsüden sizlere hitap edebilmek be
nim için bir mutluluk oluyor. Bütün üyelere saygı
larımı. sunarım ve bu vesileyle çok başarılı, onurlu bir 
görev dönemi geçirmiş olan çok saygıdeğer Kurul 
üyelerini bu geçmiş başarıları dolayısıyla kutlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sormak isteyen sayın üyeler?.. Sayın Gürel 

ve Sayın Karal. 
Sayın Gürel, buyurun efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakanımızdan öğrenmek istediğim husus şu

dur : Anadoluyu dolaştığımız zaman gördüğümüz 
manzara Türkiye'nin pek çok yerinde her türlü tesi
sin yavaş yavaş inşa edilmekte olduğudur; ama bu 
tesislerde çalışacak olan insanların ellerine malzemeyi 
vermediğiniz takdirde bunun kuru bir binanın, kuru 
bir tesisin dışına çıkamadığını da görüyoruz. 

Bazı konularda, mesela jimnastikte son yıllardaki 
başarımız jimnastik sporuna ait olan alet, edevatın 
bazı bölgelerimizde hemen hemen tamamlanmış ol
masına bağlanmaktadır. (Benim şalhsî görüşüm.) Di
ğer bölgelerde de tesislerimiz var; fakat malzemeler 
şahısların elde edebileceği malzemeler cinsinden değil, 
doğrudan doğruya bölge binalarında, belki büyük 
kulüplerin saha ve tesislerinde sabit olarak bulunması 
lazım gelen malzemelerdir. 

Şimdi, Anadolunun pek çok yerinde kurulmuş 
olan kapalı spor salonlarında, bu malzeme noksanlı
ğı vardır. Çalışacak olan öğrencilerimiz, gençlerimiz, 
vardır; ancak bu malzemeyi tedarik edemedikleri için 
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çalışamamaktadırlar. Acaba Bakanlığımızın, Genel 
Müdürlüğümüzün kendisine ait olan bu tesislerde gü
reş için minder ve diğer ağırlık çalışmaları, atletizm 
için atma, atlama alet edevatı (Gülle, disk, cirit gibi), 
jimnastik için gerekli malzemelerin tedariki ile ilgili 
genel kısa ve uzun vadeli planımız, programımız var 
mıdır?.. Bunların tedarikinde ilgili kaymakamlıklara 
bağlı olan tesislerde, valiliklere bağlı olan tesislerde 
talep üzerine mi, yoksa merkezî bir takiple mi teda
rik edilmektedir?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Karal, buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanımdan ben yurtlarla ilgili bir sorunun 

cevabını rica edeceğim. Gençlik sorunu bugün; üni
versite gençliği sorunu, üniversiteye girebilmek mut
luluğuna ermiş gençliğin sorunu hemen hemen yurt
lar sorunu haline dönmüştür. Her senekinden farklı 
olarak bu sene çok daha ciddî bir yurt sorunu oldu
ğunu hissetmekteyiz. Bunu bizler aldığımız mektuplar
la anlıyoruz, başka temaslarımızla anlıyoruz; bu sene 
her zamankinden daha ciddî bir sorun vardır. 

Türk toplumu öyle bir patlama, nüfus patlaması 
içindedir ki, âdeta bu Devletin hizmetleri bu topluma 
yetmemektedir ve bu nüfus patlaması, toplum pat
laması bir gençlik patlamasıdır. Klasik usullerimizle 
gençliğimizin bu sorunlarını çözebileceğimize inana
mıyorum. Onun için daha az klasik, daha yaratıcı, da
ha başka, daha pratik, daha yeni, denenmemiş yol
larla bu çözümlere girişmek mümkün mü, değil mi 
onu anlamak istiyorum?. 

Mesela yurt sorunlarında... Şimdi anladığım ka
darıyla Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu seneki ka
pasite sayısı 7 bin 136 yatak artırılabilmiş. (Buradaki 
rakamı tekrar ediyorum. Sayın Bakanım daha ayrıntılı 
bilgiler verdiler.) Toplam olarak da 44 bin 611'e çık
mıştır Kurumun kapasitesi. Bunlarla yurt sorunları
nın çözülmesi mümkün değildir. Bugünkü gençlik pat
laması çok ciddî bir ölçüdedir, boyuttadır. Âdeta bu 
rakamlar alay etmek gibi gelmektedir bu sorunlara 
karşı. 

Şimdi, başka çözümler olarak ne bulunabilir?.. 
Ben bir tanesini arz edeyim : Acaba büyük sermaye 
sahibimiz, sermayedarımız gençlik sorunları ile ilgi
lenmemekte midir, onları bu gençlik patlaması hiç 
ilgilendirmemekte midir?.. Onun için, büyük sermaye
yi bu gençlik sorunlarına, yurt sorunlarına özendire-
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cek; eğer özenemiyorlarsa yönlendirecek tedbirler 
mümkün müdür?.. 

Daha başka yerleştirme imkânları var mıdır?.. 
Bu klasik artırma sistemimiz bizim ekonomik gücü
müz içerisinde. Bütçe gücümüz içerisinde ve Bakan
lığımızın gücü içerisinde çözülebilecek gibi değildir. 

Bu konuda Sayın Bakanımız ve Bakanlığımız 
daha yaratıcı, daha yeni, daha pratik tedbirler dü
şünmekte midirler?.. Kendilerinden bunları rica ede
ceğim Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Bakan, cevap lütfeder misiniz efendim; bu- ( 

yurun. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bir spor konusunda, özellikle tesislerle ilgili, bir de 

yurtlar konusunda iki soru soruldu. Bunları kısaca 
açıklamak istiyorum. 

Tesisler konusunda gerçekten bütün illerimizde 
(tki ilimiz hariç) salon vardır. İki ilimizde 1983 yı
lından itibaren programa dahil edilmiştir, projelendi
rilmiştir. Dolayısıyla kısa bir dönemde bütün illeri
miz spor tesislerine sahip olacaktır. 

Malzeme konusunda Bakanlığımızın temel görü
şü şudur : Biraz önce de açıklamamda belirttiğimiz 
gibi, spor politikamız oluşturulmuştur ve bugünlerde 
yönetmelik halinde yayınlanacaktır. Bu politikanın 
esasını iki nokta teşkil etmektedir : 

Bazı spor dallarında, özellikle okullarda yapıla
bilen spor dallarında, bütün ülkeye yaygın bir uygu
lama yapmayı, buna mukabil diğer dallarda ise yöre
lerin karakterlerine göre, tesis durumlarına göre tek
sif yapmayı öngörüyoruz. Bu uygulamaya dönemi
mizde geçilmiştir; her sporun her yerde yapılması dü
şüncesi bir yerde bertaraf edilmiştir. Hangi sporun 
nerede yapılacağı belirli kurallar gereği saptanacaktır 
ve orada o sporun yapılabilmesi için gerekli tesis, mal
zeme desteği teşkilatça sağlanacaktır. 

Diğer taraftan, sporun gelişmesi kulüplerde olur 
ve kulüpleşmeyi destekliyoruz. Gayet tabiî kulüple
rin başlıca vazifelerinden biri, sporcularına gerekli 
malzemeyi sağlamaktır. 

Bakanlık olarak, özellikle yaygın spor dallarında 
demirbaş malzemeyi Bakanlık yahut da Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü kanallarından sağlamak 
başlıca hedefimizdir. 

Bugün için özellikle, mesela bir gülle, bir disk gibi, 
ülke çapında rahatlıkla yapılabilen ve pahalı olma

yan spor araçlarını en küçük illerimizde bulmak 
mümkündür. Bu konuda Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü kaynakları, Bakanlık kaynakları, özellikle 
okullara destek sağlamak , bakımından yeterlidir ve 
her isteyen okula istediği kadar malzeme verebiliyo
ruz. Bu konuda bir sıkıntı mevcut değildir. Ancak* 
pahalı bazı demirbaş malzemelerde sıkıntımız vardır. 
Bunlar da, biraz önce belirttiğimiz gibi, uygulanan 
politikaya göre ağırlıklı, öncelikli sporların yapıldığı 
yerlere verilmektedir. 

Diğer taraftan, yerli malzeme yapımını geniş öl
çüde destekliyoruz. Bu amaçla biliyorsunuz geçen yıl 
ilk defa bir yerli spor sergisi açılmıştı. Bu sergide 
gerçekten gurur verici malzemeler teşhir edilebilmiş
tir. Ümit ediyoruz, kısa bir dönemde Türkiye'de be
lirli birkaç kritik malzeme dışında, spor malzemeleri 
tamamıyla yerli olarak imal edilebilecektir. 

Bu arada yine sportif faaliyetlerimizin bir hedefi 
olarak yerli malzemelerle yarışmayı, özellikle bölge
ler ve milletlerarası vasfı taşımayan yarışmalarda 
yerli malzeme kullanmayı hedef almış bulunuyoruz. 

Spor malzemelerinin temininde gerçekten dar bo
ğazlardan biri kalitedir ve maliyettir. Bugün bir gü
reş minderi takım halinde Türkiye'de 1,2 milyon lira 
civarında yapılabiliyor. Aynı minder yurt dışından 
1 , 5 - 2 milyon lira civarında getirilebiliyor. Ancak 
buna rağmen, bugün güreşin ağırlıklı olarak yapıl
dığı bütün illerimizde güreş minderi mevcuttur. 

Zannediyorum böylece Sayın Gürel'in sorularını 
cevaplandırmış bulunuyorum. Tesislere paralel ola
rak malzeme temini bizim için de başlıca hedeflerden 
biridir ve bu yolda gerçekten son iki senedir ciddî atı
lımlar yapılmıştır. 

Yurtlar konusundaki fotoğrafın çok olumlu çizi-
lememesinden ben de gerçekten, bir Bakan olarak ıs
tırap duyuyorum. Ancak, yurdun gerçeklerini ve bazı 
fizikî güçlükleri kabul etmek durumundayız. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu 20) senelik geçmişinde, 
1980 yılına kadar ancak 24 ÖOÖ yatağı hizmete vere
bilmiştir. 24 000 yatağın hizmete verilmesi; yani bu 
miktarın tespitinde yalnız maddî olanaklar değil, 
yurtlara karşı duyulan ilgi ve bir yerde ihtiyacın ger
çek olarak belirlenememesi olmuştur. Gayet tabiî ilgi 
olmadığı sürece, gerçek ihtiyacı tespit etmekte büyük 
güçlükler vardır. Nitekim göreve başladığımız zaman, 
takriben bir sene önce büyük bir bunalım geçirmiş 
olan yurtlardan, özellikle Inciraltı'nda meydana ge
len olaylardan sonra, Inciraltı yurtları kapatılmış ve 
bu yurtların bir daha öğrenci hizmetine verilmemesi, 
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başka maksatlarla bir eğitim müessesesi olarak kul
lanılması temayülü ortaya çıkmıştır. Ancak bugün bu 
yurt hizmettedir ve ülkemizin en iyi yurtlarından bi
ridir. 

Bu örneği şunun için arz ediyorum : Gerçek ihti
yaç ancak son iki yılda ortaya çıkmıştır. Bu uygula
madan önce, 1980 öncesi yıllarında yurtlara ihtiyaç 
duyulmamıştır yahut planlama yapılamamıştır. O hal
de, 20 yılda sağlanan 24 000 - 25 000. yatak sayısı, 
iki senelik bir çalışma sonunda bugün 46 000 yatak 
sayısına çıkartılmıştır. Bu, küçük bir rakam değildir. 
Yeterli değildir; ancak küçük de değildir. 

Yeni atılımlar yapmak, yem' tedbirler bulmak şüp
hesiz gereklidir ve Kurum kendi görevini en iyi şe
kilde süratli yurt yapımında bulmuştur. Bayındırlık 
Bakanlığı ile yaptığımız müşterek çalışma sonunda 
1 000 kişilik bir yurt binasımn aşağı yukarı 6-7 
aylık, en geç bir senelik bir çalışma ile yapılabilece
ği öğrenilmiştir ve bu sene ilk defa uygulamaya bu 
şekilde geçilecektir. 

Bir yeni yatak ilavesi 500 000 liralık bir malî 
porteyi bulmaktadır. Aşağı yukarı 430 000 - 440, 000' 
liraya bina ve 40 000 - 50 000 liraya da binanın do
natımı mal olmaktadır. Ancak, bu ölçüler bizi yıl-
dırmamaktadır. Malî kaynak, bakımından sıkıntı ger
çekten çekmemekteyiz, özellikle yurt yapımı bakımın
dan; ancak güçlüklerimiz fizikîdir. Bina yetiştirilme
si, bina tefrişi, personel eğitimi ve personel bulma 
gibi güçlüklerimiz vardır. Buna rağmen zannediyo
rum 4 - 5 yıllık bir perspektif içinde yurtlar, öğrenci
lerimizin ihtiyacını geniş ölçüde karşılayacak duruma 
girecektir. , 

Diğer bir faktör; 1981 - 1982 yıllarında üniversi
telere alınan öğrenci sayısı 55 000 iken, 1982 -1983 
de 120 000, 1983 - 1984'de 130 OOO'dir. Gene belirt
tiğim gibi, fizikî güçlükler nedeniyle Kurumumuz 
bu artışa paralel bir hızlılıkta gelişememiştir. Bunu 
üzüntü ile belirtmek istiyorum. Ancak bunun alter
natifini, hal tarzını da bulmak kolay değildir. 

Sermayedarlarımızın bu konuya eğilmesi konusu
nu ben iki şekilde düşünebiliyorum : Birincisi; ka
zanç gayesiyle olabilir. Bir otel işletmeciliği gibi, yurt 
işletmeciliği şeklinde olabilir. Ancak.bu kârlı bir ya-
tırım olmadığı için, yeteri kadar destek göreceğini 
zannetmiyorum. 

öbür taraftan, birçok sermayedarlarımız büyük 
bir yardımseverlikle bağış tarzında bize destek olmak
tadırlar. Halen Ankara'da yapılmakta: olan bir yur
dumuz seneye hizmete verilecektir; 700 öğrencimizi 

barındırabilecektir. Bu gibi hamiyetli vatandaşlarımı
zın desteğini daima arıyoruz ve bulmaya çalışıyo
ruz. 

öğrencilerimize verebildiğimiz hizmet lüks değil
dir, mütevazidir. Ancak, güven içinde yurtlarımızda 
kalabilmektedirler ve asgarî ihtiyaçlan yurt içinde 
karşılanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Zannediyorum böylece ikinci soruyu da cevaplan

dırmış bulunuyorum. Tekrar hürmetlerimi arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 1984 Malî Yılı Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
GENÇLtK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 624 518 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Geöçlik hizmetlerinin gelişti
rilmesi ve yürütülmesi 87 341 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Eğitim kurumları spor ve iz
cilik hizmetleri 676 927 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 11 870 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Değerli üyeler; Gençlik ve Spor Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir; hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 
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1984 Malî Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Türk sporunun idamesi ve ge
liştirilmesi hizmetleri 

111 

900 

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

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 694 881 000 

3 841 435 000 

16 656 0001 

(B) Cetvelini okutuyorum. 
BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yar
dımı 

1374 0001000 

5 178 972 0/0O 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 1984 Malî Yılı Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesi Danışma Meclisimizce ka
bul edilmiştir. Her iki Bütçenin de memleketimize, 
milletimize ve Türk gençliğine hayırlı olmasını dili
yor, Sayın Bakana, Bakanlığın değerli mensuplarına 
ve Sayın Komisyona teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe
sini görüşmek üzere Sayın Bakanın gelmesini intiza-
ren Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.55 

İKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 11.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 178 inci Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

B) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLİĞİ BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleri» bölümünde, 1984 Yılı Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bütçesi var, bu Bütçenin görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Sayın üyelerden Sayın Öğünç Bütçe üzerinde söz 
istemişlerdir; yoklar. îkinci söz isteyen Sayın üye, 
son söz olarak Sayın Alpdündar istemişlerdir; bila
hare kendilerine söz vereceğim. 

Bu itibarla Sayın Çakan, Zatıâliniz Bütçe üzerin
de Genel Kurula vermek istediğiniz bilgiyi verebilir
siniz, buyurun efendim. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Oldukça yoğun bir çalışmanın son günlerinde, 
yorgun bir zamana rastlayan Bütçemizin, esasen kü
çük bir hadimde olduğu malumlarınızdır. Bu, «Isla
hat dönemi» adını verdiğimiz dönemde, özellikle kü
çük bütçeyle büyük hizmetler başarma gayreti içinde 
olduk ve bunu üç yılı aşan zaman sonunda başardı
ğımızı söyleyebilme seviyesinde bulunduğumuzu ifa
deyle, Yüce Meclisinize teşekkür borcumu eda et
mek istiyorum. Çünkü; sosyal güvenlik alanında ülke-
m'izde son üç yılda katettiğimiz mesafe, gerçekten 
hizmet alanların, bizi yakından izleyenlerin takdirine 
mazhar olmuştur. Bunda Yüce Meclisinizin büyük 
katkısı vardır. Hatta kamuoyunun dikkatini çeken 
bir başka olay, Yüce Mecl|s Bütçe çalışmalarına baş
lamadan önceki son faaliyetlerini sosyal güvenlik 
alanındaki yasal düzenlemelere hasretmiş ve son pa
keti böylece tamamlamıştır. Bu önemli gayretin tak
diri içindeyiz. Bütçe münasebetiyle bu teşekkür bor
cumu eda etmek ve son konuşmacı arkadaşımızı, 
sözcüyü dinledikten sonra konuyla alakalı açıklamayı, 
herhalde usul içerisinde yazılı olarak yapmak ve ek
siksiz bırakmak dikkati ve gayreti içerisinde olaca
ğız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Sayın Balkandan sorusu olan üye?.. 

Yok< 
Sayın öğünç ve Sayın Alpdündar arkadaşlarımı

zın birlikte verdikleri bir yazılı soruları vardır; oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Başkanlığın Bütçe görüşmelerine ilişkin 92 sa

yılı Kararının 5 inci maddesi ve diğer ilgili mevzuat 
uyarınca Sosyal Güvenlik Bakanlığı uygulamaları ile 
ilgili aşağıdaki soruların cevaplandırılması hususunu 
saygıyla arz ederiz. 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Mustafa ALPDÜNDAR 

1. Hükümet programında «Sosyal Güvenlik Ku
ruluşlarının; Anayasanın eşitlik ilkesi gözlenerek hak 
ve borçlar bakımından norm yaklaştırması yapıla
rak tek çatı altında toplanacağı yer almıştır. 

Bu ödevi yerine getirmekle görevli Sosyal Güven
lik Bakanlığı bu konuda her hangi bir çalışma yap
mış mıdır.? 

Çalışma yapılmışsa ne sonuç alınmıştır. 
2. Sosyal güvenlik kurumlarının norm yaklaş

tırmaları yapılarak birleştirilebileceği gerçeğine rağ
men; 1 Ocak 1984'te uygulamaya girecek yeni ted

birlerle işçi emeklileri ile memur emeklileri arasında 
gelir bakımından bir yaklaşma sağlanabilmiş midir? 

Aradaki fark işçi emeklisi, dul ve yetimleri aley
hine daha da adaletsiz bir şekilde geliştiğine göre her 
hangi bu'r tedbir düşünüyor musunuz? 

3. 1 Ocak 1983 tarihinden bu yana işçi ücret
lerinin 35 600 TL. lık kısmı üzerinden % 39'a varan 
miktarda prim tahsil edildiği halde ancak, 30 600 TL. 
nın normalde % 60'ı üzerinden gelir bağlanıyor. 

Bir yıl önce primi de peşin aldığınız 5 000 TL.'sini 
karşılayabilecek 200 puanlık artış yerine 99 puan ön
görüp yasallaştırmayı savunuyorsunuz. Bu durum iş
çi emeklisi, dul ve yetimleri olduğu kadar yeni emekli 
olacakları da mağdur etmeyecek mi? 

4. îşçi emeklisi, dul ve yetimlerine yapılan öde
melerle ilgili olarak basında ve kamu oyunda bir bi
rini tutmayan istatistik! bilgilere yer verilmektedir. 

Bakanlığınızın dolayısıyla S. S. Kurumunun en 
ileri düzeyde elektronik cihazlara sahip olduğu bilin
mektedir. 

Çok kısa bir zaman parçasında alınabilecek 
olan, emekli, dul, yetim sayıları bunların hangi de
rece ve kademeden ne kadar gelir aldıklarının açık
lanması bizi olduğu kadar kamuoyunu da mutlu ede
cektir. 

Bu bilgileri lütfeder misiniz. 
5. Sayın Cumhurbaşkanımızın da önemle işare

tinden sonra gerçekten de çalışırken aldığı ile geçi-
nemeyenlere çok daha az vermenin adaletsizliği 
23.9.1983 gün ve 2898 sayılı Yasa ile büyük ölçüde 
giderildi 

S. S. Kurumu 50 (binden fazla Devlet memurunun 
maaş, ikramiye, yakacak vs. sosyal haklarını ödeme
ye, bir kuruş Devlet katkısı olmaksızın devam eder
ken, işçi emeklisi dul ve yetimlerinin yaşam koşul
larının biraz olsun iyileştirilmesi önerilerine karşılık, 
başta sayın Bakan olmak üzere Bakanlık ve bir 
kısım Kurum (bürokratlarından yükselen S. S. Kuru
mu iflas edecek, batacak yaygarasının gerçek sebe-
hi nedir? 

Gerçekten Kurum emeklisine dul ve yetimine in
san onuruna yaklaşacak düzeyde bir yaşam seviyesi 
sağlamayacak durumda mıdır? 

Durum böyle vahimse sosyal güvenliği sağlamak
la ödevli Devletimizin katkısına ne zaman başvuracak
sınız? 

6. Memurların emeklilikleri ile ilgili olarak hiz
met süresi ve yaş düzenlemeleri yapıldı. 

İşçi emekliliği i e ilgili olarakta basında ve ka
muoyunda sayın Bakana atfen bazı söylentiler var, 
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Simdi Sayın Bakandan işçi emekliliği için mevcut 
koşullardan başka yaş ve hizmet süreleri ile ilgili bir 
düzenlemıe düşünüp düşünmediklerinin açıklanmasını 
rica etmekteyiz. 

7. Danışıma Meclisinde ve Komisyonlarında Sos
yal Güvenliğin yaygınlaştırılması, çalışmaları esna
sında tasarılarınızı iyileştirmeye yönelik tartışmalar 
dışında üyeler tarafından herhangi bir engelleme ol
du mu?. 

Bazı Danışma Meclisi üyelerini «Hizmete özel» 
damgalı imzanızı taşıyan yazılarınızla bazı Makamı ve 
'kuruluşlara şikayet ettiniz mi?. 

8. İşçi emeklilerine ödenen yakacak yardımının 
Danışma Meclisinde kabul edilmiş bir Kanun teklifi 
ile memur emeklileri seviyesine çıkarılmasına müthiş 
kızarak, 

Son S.S.K. Genel Kurulundaki konuşmanızda, ay
nen; 

Danışma Meclisi, kanun manun yapamaz ismi 
üzerinde Danışma Meclisidir, oradakiler de birer 
danışmandır sözünü Genel Kurulda bulunan birkaç 
Danışma Meclisi üyesi ve delegeler huzurunda kul
landınız mı?. 

9. Her açıklamanızda ve basın toplantılarınızda 
büyük reformlar yaparak S.S.K.'yı kurtardığınızı 
söylüyorsunuz, nasıl?... 

Hazırladığınız Yasalarla Kurum yönetiminden %-
çi temsilcilerinin uzaklaştırılması ile mi?. 

17 Yıîdanberi normalde üç yıllık kazançlar ortala
masının % 70'i üzerinden bağlanan işçi emeklileri için 
maaş bağlanmasında beş yıllık ücret ortalamasının 
normalde % 60'a indirilmesi ile mi?. 

Katsayı uygulamasında çok düşük kalan işçi emek
li dul ve yetim maaş göstergelerinin asgari ücret ar
tışlarından kopartılması ile mi?. 

işçi emekli dul ve yetimlerinden az da olsa kendi 
hastanelerinde muayene ücreti ve ilaç parası alınması 
sizce reform mıudür?. 

Kurumu kurtarıyorum diye diye işçi emekli dul 
ve yetimlerini fakirleştirip perişan ettiğinizi biliyor 
musunuz?... 

10. Kadrosu S.S.K. tta olup Bakan olduğunuz
dan bu yana Bakanlığınızda çalıştırıp fazla mesai da
hil ücret, yolluk ve harcırahlarını S.S.K.'dan ödet
tirdiğiniz bir müdür, bir müdür yardımcısı, bir uz
man, altı memur, 'bir şef, üç odacı, üç daktilo, üç şo
för ve bir dağıtıcıdan oluşan 20 kişilik kadro ile iki 
\S.S.K. aracını emrinizde çalıştırdığınız doğru mudur?. 

Doğru ise, S.S.K.Vı koruduğunuz iddiası ile bu 
uygulama çelişkili değil midir?... 

Bakanlığın bütçesi müsait kadroları boşken bu du
rumu nasıl izah edebilirsiniz?.,. 

Sizden sonra gelecek Bakanlar da aynı uygula
mayı sürdürürlerse nasıl mâni olabiliriz, açıklar mısı
nız?. 

11. Mesken kredisini 600 binden 900 bine çıkart
tınız. «Yeterli mi yetersiz mi?.» tartışmasına gerek 
yok, diuruım ortada. Ancak açıklamalarınızda inşaa
tını kendi imkânları ile yarılayana kredinin tamamım 
kullandıracağınızı söylüyorsunuz, inşaat maiyetlerinin 
nelere vardığını biliyor musunuz?. 

Kredi alabilmek için maliyetin yarısını karşılaya
bilecek kaç işçi tanıyorsunuz?. Mesken sorunu için 
başka bir yönetim düşünebiliyor musunuz?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arzu ederseniz bu ya
zılı soruları size takdim edebilirim; cevaplar yazılı da 
ola'bilir efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Sayın Başkan, izin verirseniz yazılı cevap vermek 
ve Yüce Meclisi meşgul etmemek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz Sayın Alpdündar'm, buyurunuz Sayın 

Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

saygıdeğer mesai arkadaşlarım, Sayın Bakanım, de
ğerli Bakanlık temsilcileri; 

Sosyal güvenlik için söylenen en güzel sözlerden 
biri, sosyal güvenliğin vatandaş için hak, devlet için 
ödev olduğudur. Bütün dünyada, lisan olarak deği
şik okunsa bile, öz olarak verisi budur. 

Sayın Bakanlığımızın Bütçesi rakamlarına diye
cek hiçbir sözüm yok. Sayın Bakan, «Küçük bütçe 
ile 'büyük görev yapma yolunda olduklarını» söyle
diler. Doğrudur; ancak, Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bütçesine, iki yıldan beri üyesi bulunmakla şeref duy
duğum Bütçe - Plan Komisyonu hiç bir zaman iti
raz etmemiş, hatta fasıllar açmış, Devletten Emekli 
Sandığı gibi yardım alabilme yollarını açmış, ilave
ler yapmıştır. 

Sayın Bakanım son zamanlarda tenkitlere biraz 
tahammül gösteremez oldu; ancak kendisini kutluyo
rum, teşeklcür ediyorum, Meclisimizin belki de bu 
son gününde Meclisi meşgul etmek istememişler, do
layısıyla ben de huzurunuzu uzun müddet; sorduğu
muz soruların ceva'bmı, Yasa gereği yazılı da alaca
ğımıza göre, zabıtlara da geçtiğine göre, fazla işgal 
etmeyeceğim. 

Ancak; bugün basında yer alan bir konuya değin
mek mecburiyetindeyim. Zira bütün arkadaşlarım bi-
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Hyor, Türkiye'de 1 milyon işçi emeklisi, ayrıca on
ların aile bireyleri olarak 3 - 3 , 5 milyon insanı da 
temsil ettiğim için bir şey sormak zorundayım. Sa
yın Bakanım, bugünkü basın haberine göre yazılı bir 
cevap vermiş, «Memur emeklileri ve diğer çalışanla
ra ne oranda zam yapılıyorsa, ben hu zammı işçi 
emeklileri için de gördüm, Kanun Tasarısında 7 
Ekim günü Danışma Meclisi Başkanlığına serdettim. 
Bundan sonrası beni değil, Danışma Meclisini ve Yü
ce Konseyi ilgilendirir.» demiş, Bu sa'bahki gazete
lerde yazılı cevabı bu. Şimdi, huzurunuzda son ola
rak söylüyorum; Sayın Bakanımla aramızda kişOsel 
en ufak bir şey yoktur ve bünye olarak bana en ya
kın düşen iyi bir meslektaşımdır; ama kendisini za
man zaman itham ettiğim, «Kamuoyunu yanıltma» 
sözünden maalesef kendimi yine alamıyorum. Bütün 
gazeteler inceleme, araştırma yapmış, bunları man
şet manşet yazmış; emekli olurken insanlar karine
lerine göre emekli olurlar, hakkı mükteseplerini cüz
danlarına yazdırırlar, artık ondan sonra vatandaşın 
arasına karışırlar, halk olurlar. Onlar için sicil yok, 
onlar için takdiren terfi yok, onlar için yeni bîr Dev
let olarak çalıştığından ötürü bir şey yok. Ondan son
rası hayat şartlarına göre, hayat pahalılığına göre, 
günün şartlarına göre, Devlet imkânlarına göre on
lara bir şeyler verilir; bütün dünyada usûl böyle- ' 
dir, 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Son üç yıldan beri son sözümü söylüyor ve altını 

çiziyorum : tşçi emeklilerine verilenin ötesinde, yasa
larla bu Meclislerde kazanılmış hakları geri götürül
müştür. Bu İnkılabın gereği değildi, sosyal güvenli
ğin de gereği değildi. Bu memleket, her zaman söy
lediğim gibi, ne çektiyse eşitsizliklerden, adaletsizlik
lerden çekmiştir. Geldiğimiz günden beri dar gelirli
lerin, memurların bütün hakları için çırpındık, bir 
şeyler vermek istedik, çok şükür bazı şeyler vermek 
mümkün oldu; ama verilenlerin eşitçe yaygınlaştırıl
dığını söylemek mümkün değil. Her zaman söyledim, 
şimdi de söylüyorum; Devlet olarak, Millet olarak 
kemer sıkacaksak, hep beraber sıkacağız. Büyük bir 
kitlemin kemerinde delik kalmazken, ötekine, «Ne ya
palım Devlet ona yardım ediyor,» demek herhalde 
Devlet adamlığı için, hükümet etmek için yeterli bir 
söz değildir. 

iSayın Bakanımla anlaşamadığım tek konu; ben 
«Miktar ne kadar?» diyorum, o «oran» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; çok zaman söyledim yine 
söylüyorum; 100 bin liranın yüzde 30'unu oranla 
oranlarsanız, 30 b*in lira; ama 10 bin liranın yüzde 
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30'unu oranla oranlarsanız üç bin lira... tşte aramız
daki anlaşmazlık, işte netice... Sayın Bakanım, zaman 
zaman söylediler, «Yüzde 70 verdik, yüzde 60, yüz
de 50, yüzde 40 verdik» dediler, hep yüzdeli söyle
diler; ama ben de hep miktarı sordum. Bu yüzde
lerin sonucu nereye vardı?., tşte 11 bin lira; yaklaşık 
600 bin vatandaşın memleket sanayiine alınterini, her 
şeyini hatta yeraltında madende canını veren vatan
daşın eş ve çocukları için aldığı paralar. Bu paralar
la geçinmek için artık tılsımlı yol göstermek gerekir. 
Bu mümkün değildir. «Ne yapalım Kurumun imkân
ları bu kadar» denirse, işte tartışma konusu burada. 
Kurumun imkânlarını, konuşurken, bir yandan Devlet 
Hazinesine dayalı aynı insanlar, aynı kardeşler, öte 
yanda Kurum imkânına dayalı insanlar... Ki, aslında 
son üç yılda dört misli artan ve 230 milyarı aşan 
sanıyorum bu yıl 300 milyarın üstünde bağlanacak, 
yüzde 39 - 40'lara kadar vergiden çok prim alan 
Kurumun imkânları gerçekten yetersiz değildir. Eğer 
yetersizse, o Kurumu kuran, kurmayı emreden Bü
yük Atatürk, 19 uncu maddeyi ilave etti, «Kurum 
açıkları Hazineden karşılanacaktır» dedi. Bu Kanun 
yürürlüktedir değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, konuşma süreniz 
doldu efendim, lütfen toparlayınız efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Son söz olarak şunu söylüyorum : Gerçekten 
Devlet adamlığı vakurluk ister, ciddiyet ister, bugün 
yaptığından yarın pişman olmamak ister. Henüz bü
tün köprüler atılmış değil, yapılmış hatalar düzeltile
bilir. Biz bu Meclise geldiğimiz günden beri (arka
daşlarımın takdirlerine bırakıyorum) Sayın Bakanlı
ğımızdan gelmiş yasaların düzeltilmesinden öte nesi
ne karşı çıktık?.. Mesela ziraatçıya sosyal güvenlik 
getirirken, «Ona aspirin de verelim Sayın Bakanım, 
Sayın Bakanlık temsilcilerim» dedim. «Ondan çok 
yüklü prim isterken, ihtiyar ederken, bunu uygulata-
mazsınız, uygulama alam olmaz» dedim. «Muhtar, 
köylünün yüz metrekareMk bostanı var diye zorla onu 
sigortalı yapmaya kalkarsa, muhtarla köylü birbiri
ne düşer» dedim. Bunun hatası nerede idi? .̂ Yüce 
makamlara, sosyal güvenlik yasalarının (üzülerek 
ifade ediyorum, takdir Milletimindir) Mecliste ve 
komisyonlarda engellendiği ve çengeltendiği yazıldı; 
altında imzalan var, aksi söylenirse çoğaltır, basına 
b'inlercesine dağıtırım. Önemli değil... Ben, Hakka, 
adalete inanıyorum, ben mukadderata inanıyorum; 
insanların alnında ne yazılıysa o olur. üzgünüm, bel
ki son konuşmam, sizi üzmek istemezdim; ama şart-
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lar bu duruma getirdi. Geçmişi olduğu gibi, geleceği 
de hep 'beraber yaşayacağız, kirdin yanlış kimin doğru 
söylediğini hep beralber göreceğiz. Israrla Yüce Mec
lîsten arz ettiğimiz bir şey vardı; veremiyoruz, ama 
bir sosyal yardım, ne olur... Bunun bir kompleksi 
vardı; BAĞ - KUR'u karşımıza çıkardılar. BAĞ -
KUR esnaf; işvereni yok, kendisi veriyor, sonra ken
disi alacak, dükkânı açık çalışıyor. İşçi - memur öyle 
mi?.. Yök artık. Üstelik de, iş bulduğu halde çalışma
sına yasak koyduğumuz bu insanlara sosyal yardım 
olarak verdiğimiz «Yakacak Yardımı» adı altındaki 
meblağı, ne olur beralber yapalım dedik; Yüce Meclis 
onu ittifakla kabul elti; ama engellendi. Şimdi onun 
neticesi; 7 500, 6 250 lira. Eğer 8 000 olursa, 6 500. 
Yani o oranlama ile miktar var ya Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; oradan kaynaklanan ve uygu
lamadan doğan bir 'husus. 

Bir cümle daha söyleyerek huzurunuzdan ayrıla
cağım. 

Emekli Sandığının yaptığı son değişikliği alkışlı
yorum, kutluyorum; doğrudur. Sayın Cumhurbaş
kanım talimat verdi; Sayın Maliye Bakanım, bu tali
matı Bütçe - Plan Komisyonunda açıkça ifade etti. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle talimat verdiğini 
belirtti : «Arkadaşlar; insanlar çalışırken aldıkları 
parayla çok mu iyi geçiniyorlar, çok mu doyuyorlar 
ki, emekli olduktan sonra ona, çalışırken aldığı üc
retin % 60'ını, % 70'irii veriyorsunuz... Böyle şey 
istemiyorum, gidin hesap - kitap yapın; emeklilere, 
çalışırken aldıkları ücretin % 95'inden aşağı gelir bağ
lamayınız.» Buna bağlı olarak Yüce Konsey, bir 
müddet önce bu Meclisten giden bir teklifi kanun 
şekline getirdi1. 

Ne olacak?.. Bu emre istinaden yapılan düzen
lemeye paralel olarak memur emeklilerimizin (Asker -
sivil) dosyaları, yeniden, hem intibak maddesi olma
dığı halde Emekli Sandığınca ele alınacak. % 70, 25 
senenin karşılığıdır. 40 senesi varsa, % 95'e kadar 
'hesaplayacak; kendiliğinden. Ya bizim Sosyal Güven
lik Bakanlığımız?.. Bizüm dönemimizde bir kanun çı
kardı; % 70 maaşı çdk görmüş, % 60'a indirmişler. 
Zaten % 80'e kadar tavan vardı; ama neyin % 80' 
dne?.. Memur gibi son maaşının değil; üç yıllık orta
lamanındı, 'beş yıla dönüştürüldü. İşte, «Yasal hak
lar geri alındı» derken bunları kasdediyorum; başka 
hiçbir kastım yok. Çdk mu mühimdi, anarşiyi bu mu 
yaratmıştı, bu dönemin işi miydi?.. Asla. Ama yapıldı. 
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Şimdi düzeltme imkânı var; tıpkı, geri alınan 18 yaş 
hususunun düzeltilmesi gibi, tıpkı «Çalışanlardan; 30 
sene hastalık primi ödedikten sonra, emekli olduk
tan sonra da ödemeye devam edin» hususunun dü
zeltildiği gibi. Aksi halde yara alırız. Beş bin günden 
fazlasına, yeni düzenlemeyle her 240*a % 1 artış sağ
landı... 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, süreyi çok aştı
nız. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

Uygulamaya başladıktan sonra devam etti; ama 
hani intibak?.. Yani verilmek istense, bir şeyler ve
rilmek istense bu kMeye, bu son derece muhtaç, bu 
son derece küskün ve kırgın kitleye vermek ellerinde. 
Adam 40 sene çalışmıştır; 40 sene çalışan adama, 
beş bin işgünü, 25 sene çalışmış adam gibi aynı maaşı" 
bağlamışın; 15 sene çalışmış adama da aynı maaşı 
bağlamışısın. Bunun sosyal adaleti nerede, bunun an
layışı nerede?.. Bunun farkına vardın, düzelttin; 
Emekli Sandığı resen düzeltiyor, siz ne zaman düzel
teceksiniz?.. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin memlekete, 
millete hayırlı olmasını diliyor; hepinize saygılar su
nuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Değerli üyeler; biliyorsunuz daima son söz üye

nin; fakat Sayın Bakan bir açıklama, bir cevap ver
mek istiyorlar zannediyorum. 

SOSYAL GÜVENLtK BAKANI SADIK SİDE 
— îzniniz olursa yazılı cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz... 
Hayır şunu soracaktım : Eğer Sayın Bakan mut

laka bir açıklama hakkını kullanmak istiyorlarsa, 
sizlerin oyunuzla Sayın Bakana söz verecektim. On
dan sonra tekrar son söz hâsıl olacaktı ve son sözü 
yine sayın üyeye verecektim. Fakat mademki Sayın 
Bakan böyle arzu ettiler... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Yazılı cevap da 
makbuldür^ 

BAŞKAN — O halde hemen Bütçeye geçiyorum. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin bölümleri

ne geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
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SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI BÜTÇESI 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 175 250 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Sosyal Güvenlik Kuruluş
ları ile İlgili Hizmetler . ^ 35 049 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 12 875 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla-
rıft'iza Buınıuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 1984 Yılı Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Bütçesi Danışma Meclisimizce ka'bul edilmiştir. 
Bütçenin memleketimize ve milletimize hayırlı olma
sını diliyor; Sayın Bakana, sayın Bakanlık mensup
larına ve Sayın Komisyona teşekkür ediyorum. (Al
kışlar) 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Yüce Meclisinize, değerli şahsiyetinizde engin te
şekkürlerimizi arz ediyoruz efendim; kabulünü rica 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tokgöz; Maliye Bakanlığından ve Başba

kanlıktan gelen, Bütçenin bu yılki görüşülmesi ile il
gili programda biz geçen seneler evvela Maliye Ba
kanlığı bütçesini görüşüyorduk, ondan sonra bütçe 
kanununa geçiyorduk. Fakat bu yeni programda; ge
çen de sizin de yapmayı arzu ettiğiniz bir açıkla
ma vardı. Şimdi biz Maliye Bakanlığı Bütçesini gö
rüşürken, yine geçen seneki gîbi, evvela Maliye Ba
kanlığı Bütçesini tamamen görüşeceğiz, ondan sonra 
Bütçe Kanun Tasarısına geçeceğiz. 

Katma Bütçe konusunda, bu gelen programda 
«Maliye Bakanlığı Bütçesinden evvel görüşülecektir.» 
şeklinde bir anlam çıkıyor. Bu konudaki görüşünüzü 
rica edeyroum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Efendim; Katma Büt

çe, Maliye Bakanlığı Bütçesinden' sonra görüşülecek
tir. Müsaade ederseniz elimdeki metni okuyayım 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır, cevabı almış oldum; teşek
kür ederim. 

C) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ . 
— Gelir Bütçesi 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Maliye Bakanlığı
nın 1984 Malî Yılı Bütçesinin görüşülmesine başlı
yoruz. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz isteyen sa
yın üyeler; Sayın Alpaslan, Sayın özgöker, Sayın 
Devrimsel, Sayın özkaya'dır. 

Sayın Alpaslan, buyurun efendim. 
TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, Kıymetli 
Bakanımız; içinde bulunduğumuz dönemin özel ko
şulları ve hassas dengeleri, 1984 Malî Yılı Maliye Ba
kanlığı Bütçesi hakkındaki konuşmamı daha dikkat
li yapmama sebep oluyor. 

Toplumumuz, tahditli seçimlerden sonra teşekkül 
edecek olan iktidardan, birikimlerinden doğan bek
lentisini ve özlemlerinin giderilmesini bu Bütçenin 
uygulanmasından bekliyor. Bütçenin Danışma Mec
lisi tarafından değil, seçimlerden sonra teşekkül ede
cek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
görüşülmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyim; 
çünkü Sayın Bakanımızın ve Hükümetimizin poli
tikası ile halihazırda iktidar için mücadele eden par
tilerin malî politikalarında çok büyük farklar var. 

Dünyada uygulanan politikalar sonucu, enflasyon 
oranlarında çok hızlı bir düşme görülmüştür. İki pet
rol şokuna maruz kalan dünyamızda, petrole sahip 
olmayan, bizim gibi sahip olmak için de gayret sarf 
etmeyen ülkeler bundan en fazla zarar görmüştür ve 
hâlâ da görmektedir. 

(Komisyon müzakerelerinden de anlaşılmış bulu
nuyor ki, 1984 Malî Yılı Bütçesi pek olumlu tepki
ler bırakmadı; çünkü sorunlara çözüm bulmaktan 
uzak. 1983 yılında büyüme hızında bir gerileme ve 
enflasyon hızında bir ilerleme olmuştur. Ülkenin en 
önemli sorunlarından birisi olan işsizlik sorununa ça
re olan büyüme politikasına hiç ilgi gösterilmediği 
gibi, önem de verilmemiştir. 

Yıllık '% 3,2 olarak gösterilen büyüme hızı, ger
çekçi olmadığı gibi, 1984 yılı için öngörülen % 5'iik 
büyüme hızının gerçekleşme ihtimali de çok düşüktür. 
Bilindiği gibi, Türkiye'nin temel sorunları işsizlik, enf
lasyon, ihracattaki yavaşlama, Türkiye'nin uluslararası 
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para piyasalarındaki kredi güvenirliğidir. Ülkemizin 
değerlendirilmesi lazım gelen avantajlı bir coğrafî 
konumu, sayılamayacak kadar çok zenginlikleri mev
cuttur. Noksanlığımız ise, yetersiz teknoloji transferi, 
sermaye ve ihracat azlığında yatıyor. Bu konuda 
yabancı yatırımlar, know - how yardımcı olabilir. 
Resmî enflasyon rakamları, yaşam koşullarının ağır
lığını tam olarak aksettirmemesi ile birlikte, enflasyonla 
mücadele gittikçe güçleşmektedir. Sebep; enerjinin 
pahalı olması, kredi maliyelerinin yüksek olması, 
yüksek faiz, hammadde sorunlarının halledilmemesidir. 

Rakamların kötülüğü, hükümetin, durumları kritik 
şirketleri kurtarma çabalarına bağlanmaktadır. Kamu 
harcamalarına, ihracat kredilerine ayrılacak paralar, 
borç içindeki şirketlere aktarılmaktadır. Hükümet, 
geçen yıl durumu kritik, zayıf bankaları kurtarmak 
için kredi vermiştir. Asil Çelik, itibarî değeri ile 
satın alınmıştır, işçiler tarafından kurulan 300 şir
ketin kurtarılması için kredi açılmıştır. Transtürk 
Holdingin borcunun ödenmesi de yeni bir takvime 
bağlanmıştır. Kozanoğlu - Çavuşoğlu Grubunun sahibi 
olduğu şirketlere el konulmuştur. Diğer taraftan, yüz
lerce şirket Hükümetten yardım almak için sıraya 
girmiştir. Devletin kaynaklarını ve gücünü bazı be
lirli şirket ve kişileri kurtarmak için kullanmak, serbest 
pazar ekonomisi ilkelerine aykırı olduğu gibi, kısıtlı 
kaynakların israfıdır da. Büyük şirketlere Devletin 
kaynaklarını bitirecek şekilde yardım haklı görülemez. 

Türk ekonomisinde yavaşlama başlamıştır, enf
lasyon yüksek düzeydedir. Ortadoğu'ya yapılan ihraca: 
düşmektedir. Üç yıl önce getirilen serbest pazar po
litikası üzerinde birtakım tartışmalar başlamıştır. Türk 
maliyesi yeniden oiddî sorunlarla karşı karşıyadır. 
1983 yılı için gelişme oranı olarak % 4,8 öngörül
müştü; ilk altı ayın rakamları % 2,9'a düşmüştür. 
Enflasyon hızı % 20'ye düşürülecekti; bunun % 30 
civarında olacağı tahmin edilmektedir, ihracatın da 
7,1 milyar dolara erişeceği beklenmekteydi; fakat 
şimdi tahminlere göre bu rakam 5,7 milyar doları 
aşmayacaktır. Türk lirası, bu yılın başından beri 
değerinin % 22'sini yitirmiştir. Türkiye'de, Maliye 
Bakanımızın bütün müspet hesaplarına rağmen, fert 
başına millî gelir düşmektedir. Enerji darlığı, elektrik 
kısıtlamalarına ve yakıt fiyatlarımda zamlara neden 
olmaktadır. Ekonomi, üretim düşüklüğü tarafından 
taciz edilmektedir. Durgunluğun en büyük etkenle
rinden birisi de, bazı büyük firmaların çökmesi veya 
çökme durumuna girmesi olmuştur. Vergi tahsilatı 
tahminlerin altında kalmıştır. Bütçe açığı oldukça 

büyüktür, inşaat sektöründe durgunluk; Danışma Mec
lisimize çok açıklandığı için daha fazla bilgi arz edemi
yorum. 

Danışma Meclisinde kendi alanlarındaki aksaklık
ları açıklayan bazı bakanlarımız, Maliye Bakanlığı
mızdan şikâyette bulunmuşlardır. Ülkemizde işsizlik 
büyük boyutlara ulaşmıştır, işsizlik oranı toplam işgücü 
arzının % 20'si ile OECD ülkeleri arasında birinci 
sıradayız. Devlet Planlama Teşkilatının son resmî 
verilerine göre bu sayı 3,6 milyona yaklaşmıştır. Yeni 
iş alanlarının yaratılmaması, sorunu daha da büyük 
boyutlara götürecektir, işsizliğin aşağı çekilmesi ve 
üzün dönemde çözümlenmesi yatırımların canlanma
sına bağlıdır, her şeyden önce malî yönden güven verici 
bir ortam yaratılmasına bağlıdır. Yatırımları özendire
cek sistemleri devreye sokmaya ihtiyaç vardır. Bütçe 
olanakları, üretken olmayan cari harcamalardan kur
tarılmalı, gerçekçi üretim kaynaklarına yatırılmalıdır. 
istikrarlı teşvik tedbirleri alınmak, müsait ortam ya
ratılmalı, dışsatımda değişmeyen düzenlemelere yer 
verilmelidir. Türk parası ile borçlanarak yatırım yap
mak imkânı sağlanmalıdır. Bir yandan özel teşebbüs 
devreye sokulurken, bir yandan da Devletin yatırım
larda devreye girmesi paralel düşünülmelidir. 

Bu yüksek işsizlik oranının yanımda, Türkiye'nin 
nüfusu da 1927 yılında 14 milyon 250 bin iken, 
1980'de 45 milyonu aştı; 50 yılda üç misli arttık. 
2000 yılında 65 milyonu bulacağız. Büyük yekûn tutan 
işsizlere ilaveten, her yıl artan nüfusumuza da iş 
imkânı düşünmek durumundayız; aksi halde feci so
nuçlarla karşılaşabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, süreniz geçiyor efen-
I dim; lütfen. 

TEVFİK FÎKRET ALPASLAN — Çok teşekkür 
I ederim Sayın Başkanım, bitirmek üzereyim. 
I Bütçe, yatırımlar açısından daraltılmasının yanın-
I da, ihracat ve ithalat sayılarının da küçültüldüğünü 
I görüyoruz. Büyük sıkıntıda olan memurlar, katsayının 
I kaç olacağını, işçiler ise ücretlerine yapılacak zammı 
I bekliyor, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına 

ve diğer maddelere yeni zamların yapılacağını ifade 
I etmek kehanet sayılmamalıdır. 

Türkiye, ayrıca 4 milyar doları aşkın ertelenmiş 
dış borçlarının anaparasını 1985 yılından itibaren öde
meye başlayacaktır. Bu, önemli ve ciddî bir konudur. 

I Bilmem; ülkemizdeki pahalılık ve rüşveti Danışma 
I Meclisi kürsüsüne getirmeye ihtiyaç var mı?.. Çünkü, 
I ülkede her evin içinde, bunların başını alıp yürüdüğü 
I ve önlenemediği, hem de müşahhas örnekleri de gös-
I terilerek tartışılıyor. 
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Çankaya'dan gelip göz alıcı beyanlarla «Maliyeyi . 
düzelteceğim» diye, onu daha içinden çıkılmaz bir 
hale getiren, ülkenin siyasî, ekonomik, hukukî bünyesi j 
hakkında yanlış reçete veren, etrafı almış bazı mütehas
sıslar olmasaydı, bugün ülkenin siyasî, malî, hukukî, 
durumu şüphesiz daha düzgün olabilirdi; çünkü çok 
büyük bir fırsat vardı. Her devrede bu sözde mütehas
sıslardan milletimiz çok çekti. 

1984 yılında malî durumumuzun düzelmesi ve 
ekonomimizin istikrar içinde kalması için Sayın Maliye 
Bakanımızın tatmin edici olmayan vaatlerinin dışında I 
herhangi bir ümit yoktur düşüncesindeyim. I 

1984 Malî Yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin ülke I 
sorunlarının çözümüne önemli katkıda bulunacağı 
kanaatinde olmadığımı ifade etmek isterim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. I 
Sayın Özgöker, buyurun efendim. I 
NURt ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan; 
Yüksek müsaadelerinizle, Bütçenin «Gelir» kısmı I 

ve kaynaklar üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum, I 
Arz edeceğim hususları 1983 Yılı Bütçesinin görüşül- I 
mesi sırasında da arz etmiştim; tutanaklarda yer al- I 
mıştır. 1984 Yılı Bütçe (Tasarısının tümü üzerindeki I 
konuşmamda da aynı noktalara temas etmiştim; belki I 
bir yararı olur diye müsaadenizle tekrar ediyorum. I 

Ben, masraf artırıcı değil, gelir artırıcı öneride I 
bulunuyorum. Şöyle ki; 1983 ithalatı 8 milyar dolar I 
olarak gösterilmektedir. 8 milyar dolar 2 trilyon TL. I 
eder. Bunun yarısının Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaç
ları ve diğer sıfır gümrüklü mallar için kullanıldığını I 
düşünelim, geriye 1 trilyonluk mal ithalatı kalır. I 
Gümrük tarifelerine göre bu mallara vasati % 40 I 
gümrük vergisi ve resmi tahakkuk ettirilse, 400 milyar I 
TL'ye tekabül eder. Halbuki Bütçeye gümrükler kar- I 
şılığı konulan gelir miktarı sadece 130 milyardır. Di- I 
ğerleriyle birlikte en az 120 milyarlık bir gelir kaybı I 
görülmektedir. İşte, vatandaşa yeni bir vergi yükü I 
getirmeden, Bütçeye hiçbir yük teşkil etmeyen bir kay- I 
nak. Bir katsayı 14 milyara tekabül etse, bu miktar 
8 katsayı artışına tekabül eder. işte herkesin bildiği I 
vergi kaybının önlenmesi ve.vergi adaletinin sağlan- I 
masına yarayacak bir örnek. Aynı soruyu geçen gün I 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanına burada yönelttim. I 
Bu konunun kendilerini ilgilendirmediğini, Sayın Ma- I 
üye Bakanını ilgilendirdiğini belirttiler; bu nedenle I 
konuyu buraya tekrar getirdim. I 

İkinci nokta: Emekli çekleri iskontosu. İşçi ve I 
memur emeklilerine az da olsa biraz rahatlık sağ- I 
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lamak amacıyla bir öneride bulunmuştum. Geçen Malî 
Yıl Bütçesi üzerindeki konuşmamda bu konuyu açık 
bir hesapla ortaya koymuş ve bu işlemden dolayı iki 
bankamızın yılda en az 10 milyar TL kazandıklarına, 
bu paranın bir kısmının Emekli Sandığına, yarısından 
fazlasının da emeklilere verilebileceğini, emekli sayı
sını ve kesilen faizleri göstermek suretiyle ispata ça
lışmıştım. Devlet memurlarına bir yıl vadeli % 5 
faizli kredi verirken, malî sıkıntı içinde kıvranan emek
lilere ancak üç ay vadeli % 30dan fazla faizli krediye 
tekabül eden bir ıskonto işlemi uygulamaktadır. Büt
çeye hiçbir yük olmayan, üstelik Emekli Sandığına 
gelir sağlayacak olan bu işlem, emeklilere de ayda 
birkaç bin lira ek gelir sağlayacaktır. Bu basit işlemi 
yaptırmayı, herhalde Sayın Maliye Bakanının yüksek 
vicdanı kabul etmemezlikten gelemez. Sizden hiçbir 
şey istemiyoruz; bir iki satırlık yazınız kâfi gelecektir. 
Sayın Bakan. Bunu yaparsanız, hem emeklilerin de 
yaşama haklarına inandığınızı kanıtlar, hem de emek
lilerin duasını alırsanız. Hizmetinizi esirgemeyeceğiniz
den eminim. 

Üçüncü nokta: Acaba emlak vergisinde olduğu 
gibi gelir vergisi için de kompütür kullanılmakta 
mıdır?.. Maliye Bakanlığının merkez teşkilatında 
memur sayısı me kadardır?.. Vergi dairelerindeki 
memur sayısı nedir?.. Bunların bir yıl içerisindeki hiz
metleri sadece bir - iki aya mı inhisar etmektedir?.. 
Böyleyse, senenin diğer aylarında bu memurlar belirli 
bir program içinde kontrol ve değerlendirmeye memur 
edilemezler mi?.. 

Dördüncü nokta: Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
şehirlerde resmî daire olarak kullanılan; fakat mesken 
olarak yapılmış bulunan binaların sayısı nedir?.. Bun
lara ödenen kiralar ne kadardır, ne kadar bir yekûna 
baliğ olmaktadır?.. Bu resmî daireler devletin yaptıra
cağı büyük binalara yerleştirilse, hem yerleşme kolay
lığı ve verim, hem de ulaştırma ve vatandaşın hizmetini 
daha çabuk görme, vatandaşı bir daireden diğerine 
göndermeme, resmî işlerin ayrı yerlerde yapılmasıyla 
vatandaşı tedirgin etmeme ve meşhur bürokrasiden 
şikâyeti azaltma yoluna gidilse, devlet ve millet için 
daha yararlı olmaz mı?.. Bugünkü bedelle yapılacak 
binalara yerleşmenin ekonomik mukayesesi düşünü
lüyor mu?.. Böylece devletin giderleri azaltılmış 
olmaz mı?.. Bu da bir nevi gelir sağlayamaz mı?.. 
Aynı zamanda 'konut buhranına karşı da önemli bir 
katkı olmaz mı?.. 

Beşinci nokta: Sayın Bakan bir katsayı artışının 
ülkede işsizliği artıracağını ve enflasyonu körükleyece
ğini ileri sürerek, geçen yasama yılında olduğu gibi, 
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bu yıl da bir katsayı artışına hile karşı çıkıyorlar. 
Acaba Sayın Bakana şu öneride bulunabilir miyiz?.. 
Eğer gerçekten katsayının yalnız bir artışı enflasyon 
ve işsizliğe neden oluyorsa, bunun bir azaltılması enf
lasyonu durduracak ve işsizliği önleyecek demektir. 
Bu takdirde, bütün memur ve ücretlilerin katsayıyı 
artıracak yerde bir azaltmasına memnuniyetle katla
nacakları aşikârdır. Sayın Bakan, bir katsayının etkinlik 
derecesini bu mantıkla nasıl bağdaştırabilirler?.. 

Bir de, her yıl 'katsayının artırılacağı duyulunca, 
piyasanın ne hale geldiği herkesin bildiği bir gerçektir. 
Katsayının kımıldanması fiyatları derhal sıçratıyor. 
Buna da çare düşünülemez mi?.. 

Son olarak; ithalat ve ihracat toplamı 15 milyar 
dolardır. Bu, en az 3,5 trilyon Türk Lirasına tekabül 
eder; yani Bütçemiz kadar bir para hacmi. Bu para 
elden ele, cepten cebe dolaşıyor; sirkülasyon halin
dedir. Hareket halindeki her şey yararlı veya yararsız 
bir iş yapar. Her iş bir kazanç, bir kâr veya zarar 
getirir. Acaba, gömülü olmadığı ve dolaştığı belli plan 
3,5 trilyondan devletin nasibi ne kadardır?.. Sayın 
Bakanın formül yaratmadaki maharetine güvenerek 
buna da bir hal çaresi bulacağına inanıyorum. Bu da 
yeni bir gelir kaynağı olacaktır. 

Sözlerime burada son verir, Yüce Kurula en derin 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan; 
Bütçe konusunda kilit rolü oynayan Maliye Ba

kanlığının Bütçesi üzerinde söylenecek sözler, 1984 
Yılı Bütçesinin niteliklerini ve bundan tümüyle eko
nomik durumu belirleme açısından büyük önem ta
şımaktadır. 

Genel bütçe içinde Maliye Bakanlığının ayrı bir 
yeri ve önemi vardır. Genel bütçenin yarıya yakını, 
% 44'ten fazlası, Maliye Bakanlığının kullanımına 
bırakılmıştır. Toplam olarak 1,4 trilyondan fazla 
olan bu ödenek, katma bütçeli kuruluşlara yapılan 
Hazine yardımları, KİT yardımları ve benzeri trans
fer harcamalarından oluşmaktadır. 

Bunlar arasında 300 milyar civarında KİT öde
neğinin geniş olanakları yaratacak yatırımlara har
canması samimî dileğimizdir. 

İkinci ve benim üzerinde önemle durmak istedi
ğim nokta, Maliye Bakanlığının elinde kalan 428 
milyon lira civarındaki paranın nerede kullanılacağı
dır. Hükümet gerekçesinde kullanım yerleri pek de 
açık gösterilmemiştir. 

Maliye Bakanlığı son yıllarda özel firmaları kur
tarma girişimlerinde bulunmakta ve bu amaçla büt
çeden herhalde dolaylı veya doğrudan milyarlar tah
sis etmektedir veya bu firmalara çok büyük malî 
kolaylıklar sağlanmaktadır. 

Kurtarma operasyonlarının nasıl olduğu, kimle
rin niçin kurtarıldığı belirsizdir. Bu belirsizlik biza
tihi özel kesim içinde de huzursuzluk yaratmakta
dır. Bu konuda objektif ölçütler, kurallar belirlen
memiştir. Kaldı ki özel kesimin bir bölümü için uy
gulanan kurtarma işleminin, genel olarak dışa açıl
maya, dış pazarda rekabet etmeye çaba harcayan ve 
piyasa ekonomisi olarak nitelendirilen Hükümetin 
temel ekonomik politikasına da ters düştüğünü özel
likle belirtmek isterim. 

Bu arada neden işçi şirketlerinin bu nimetlerden 
yararlanmadığı anlaşılamamaktadır; ayrı bir soru 
olarak bu kamuoyunun önünde durmaktadır. 

İşsizliğin çok büyük boyutlara ulaştığı, işçi ve 
memur kesiminin giderek yoksullaştığı bir ortamda, 
Sayın Maliye Bakanının sunuş konuşmalarının 16 
ncı sayfasında, «Kamu çalışanlarının reel gelirlerinin 
korunması anahedefler olarak benimsenmiştir» şek
linde bir açıklamada bulunmuşlardı. Bu ve bundan 
evvelki tüm maliye bakanlarının beyanları ve hükü
metlerin beyanları aynıdır: «Çalışanların, sabit ge
lirlilerin reel gelirlerinin korunması anahedefler ola
rak belirlenmiştir» diye söylemektedirler; fakat 1975' 
lerden günümüze kadar artan fiyatlara ve bu arada 
sabit gelirlilerin durumuna bir göz atacak olursak, 
1975 yılında birinci derecedeki bir memur 10 bin li
ra civarında bir maaş alırken etin kilosu 20 lira idi. 
O tarihte bu memur maaşıyla 500 kilo et alabiliyor
du. Bugün aynı memur 70 bin lira alıyor, ancak 100 
kilo et alabiliyor. 500 kilodan 100 kiloya... O zaman 
emekli olan bir memur, mütevazi bir konut sahibi 
olabiliyordu. Bugün bu memur ev pazarlığı yapma 
olanağından dahi yoksun kalmıştır. Bu, acaba Sayın 
Bakanın reel gelirleri koruma, yalnız kendi sözleri 
değildir, bundan önceki maliyecilerin bu sözlerinin 
ne kadar gerçekleri yansıttığının açık göstergesidir. 

Sayın Bakan, «45 maaşa hayır, 40 katsayıya ha
yır, ek zamma hayır» diyorlar. Oysaki genel bütçeye 
dahil dairelerdeki 1 milyon civarındaki kamu görev
lisinin 94 bini bir ila dördüncü derece arasında ça-

, hşmaktadır. Yani % 10'u. Kalan % 90'ı beş ila on-
beşinci derece arasında çalışıyor. Bu durumda sabit 
gelirlilerin % 90'ı demektir ki, 30 bin liranın altın
da maaş alıyorlar. 
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Oturulabilirliği de şüpheli olan en mütevazi evin 
kirası 15 - 20 bin lira olduğu düşünülürse, acaba bu
nu değerlendirdiğimizde olağanüstü dönemin özelli
ği nedeni ile umut ve sabırla bekleyen ve fakat an
cak yaşamadan sadece soluk alabilen bu insanların 
herhalde bu Bütçenin uygulanacağı normal demok
ratik yönetim döneminde de aynı sabrı göstermesi 
beklenmemelidir. Var olan faiz oranları ve fiyat ar
tışları dikkate alınırsa, bu kaynağın gönüllü tasar
ruflarla sağlanması olanağı çok sınırlıdır. 

Biraz da bütçenin gelirleri yönünde durmak isti
yorum. 

Gelirler ve kurumlar vergisini artıramayan, etkin 
bir vergi yapısı oluşturamayan bakanlık, 300 milyar 
liralık iç borçlanmayı öngörmektedir. Var olan faiz 
oranlarıyla fiyat artışları dikkate alınırsa, bu kayna
ğın gönüllü tasarruflarla sağlanması olanağı çok sı
nırlıdır. O takdirde banka kaynakları zorlanacaktır. 
Bu tür uygulama, hem kredi darlığı yaratacak, hem 
de piyasada ikili fiyat oluşmasına neden olacaktır. 
Bu sonuçların özel kesim üzerindeki olumsuz etkileri 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

Özetle belirtmek gerekirse, Maliye Bakanlığı Büt
çesi, gerek harcama, gerekse gelir yönünden önemli 
eksiklikler ve sakıncalar taşımaktadır. 

Büyük miktardaki transferlerin, yatırımları artı
rıcı, işsizliği azaltıcı, sabit gelirli memur ve işçiye 
huzur getirici, kısaca ekonomiyi düzeltici bir nite
likte gözükmemektedir. 

Bazı özel firmaların kurtarılması, ekonominin 
kurtarılması anlamını hiç taşımamaktadır. 

işçi, işsiz, köylü, memur ve emeğiyle geçinen
lerin, oluşacak yeni bütçe ve iktidardan beklentisi, 
daha etkin vergilendirme, daha verimli kaynak kul- ' 
lanımı ile gelir düzeyinin yükselmesi, huzur ve mut
luluk getirmesi ve toplumda sosyal barışın sağlan
masıdır. 

Bu Bütçe ile bu uygulama, sanmıyorum ki, bu 
beklentileri karşılayabilsin. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Maliye Bakanımız, 24 Ocak Kararlan ola

rak adlandırılan ve istikrar politikası olarak nitelen
dirilen tedbirlerin son uygulayıcısıdıflar. 

Basında çıkan beyanlarında, «Şimdi de fedakâr
lığı işçi ve memur yapacak» diye bir açıklamalarını 
okudum. Bir de, dünkü bir gazetede, 1982'de ban
kere para yatıran kumar oynadı, kaderine razı ol
sun» diyorlar. Biz bu şarkıyı daha önce de dinlemiş
tik; fakat söyleyenler değişikti. Onlar, bu ekono
minin banker faciasıyla biten sonucuna getirip; fakat 
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tam iflasa ulaşmadan ayrıldılar; bunun sonucu şimdi
ki bakanımızın üzerinde kaldı. 

24 Ocak Kararları olarak adlandırılan bu tedbir
lere kısaca madde başlığı olarak temas etmem gere
kirse : 

Ülke kaynaklarının ihracat yönünde kullanımı, 
(Birinci olarak), burada ihracatta % 30'a varan vergi 
iadeleri, elde edilen dövizin % 60'ına tanınan ithalat 
serbestisi, % 5 miktarının dışarıda tutulması, proje tu
tarının % 90'ının Merkez Bankasından % 30 civarın
da düşük bir kredi ile sağlanması ve dışarıda serbest 
faiz miktarıyla dikkate alınırsa açıktan % 40 net faiz 
kârının ilgiliye bahsedilmesi ve bunların sonunda pi
yasada 244 - 248 lira civarında seyreden bugünkü 
dolar miktarının Devlete 360 lira civarında maliyeti, 
ihracatta fiyat tescili kaldırıldığı için, Türk ihracatçı
ları arasında da dış rekabet nedeniyle çok mal sata
rak yok pahasına satma kuralı işlemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, süreniz doldu. 
Lütfen... 

FİKRİ DEVRİMSEL — Bitiriyorum Sayın Baş
kanım. 

Kamu harcamalarının ve sanayi alanındaki kamu 
yatırımlarının kısılması, sonuçta kamu kaynaklarının 
belli kişilere aktarılması, işsizliğin daha da ağırlaş
ması, açık işsiz sayısı çalışan işçi sayısını bugün aş
mış, hatta çalışan işçi sayısı neredeyse emekli işçi 
sayısına yaklaşır duruma gelmiştir. (Şu anda emekli iş
çi ile çalışan işçi oranı 1/3 seviyesinde seyretmekte
dir.) Düşük ücret nedeniyle teknik personel etkin kul
lanılmamakta, dış ülkelere kaçmaktadır. Dünya Ban
kasının 1983 Enerji Raporunda, Türkiye'de enerji ala
nındaki teknik personel yetersizliğinin çok tehlikeli ve 
üretimi durduracak boyutlara ulaştığı belirtilmekte
dir.. 

Serbest faiz politikası sonunda banker faciası or
taya çıkmıştır. 

Kâr getiren KİT'lerin özel kesime devri, zarar 
edenlerin zararlarının Devletin sırtına yüklenmesi, bu 
politikanın sonucu hedeflenmiştir. 

İç tüketimin kısılması, bu ekonomik politikanın 
uygulanması sonucudur. 

Tarım dışı üretim artışı olmamış, dış borç yükü 
artmış, yabancı sermaye beklendiği gibi artmamış, ge
lir dağılımı sabit gelirliler aleyhine gelişmiş, işsizlik 
büyük ölçüde artmıştır. 

Eğitim, sağlık ve konut gibi sosyal içerikli konu
ların çözümü hep ertelenmiştir. 

Sonuçta memlekette bir yandan «zadeler» bir yan
dan da «zedeler» türemiştir. 
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Haksız ve insafsızca zenginleşmeler bunun yanın
da protesto olan sayısız senetler ve esnaf ve ortadan 
kalkan orta sınıf ve bunun doğal sonucu olarak de
mokrasinin geleceği üzerinde dolaşan kara bulutlar. 

Bu ekonomik politika, demokratik rejim politikası 
değildir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Özellikle vurgulamak isterim : Şu politikayı şayet 

bir siyasî parti uygulasaydı halkımız, yapılacak ilk se
çimde bu partiyi ebediyen tarihin karanlığına gömer
di. Bu bütçe ve bu politika, sıkılacak yeri kalmayan 
kemerlerin daha fazla sıkılmasını öngörmektedir. Bu 
haliyle ararejim bütçesi niteliğini taşımaktadır. De
mokratik rejimde uygulanabilirliği tarafımızdan çok 
şüpheli olduğu kanaatine varılmıştır. 

Bu düşüncelerle Yüce Heyetinize en derin saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Bakan soruları konuşmanızdan önce sor

duktan sonra mı lütfedersiniz efendim? 
MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Evet Sayın Başkan, daha sonra arz ede
yim, cevaplarımı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan sorusu olan üyele
rin isimlerini alayım : Sayın Hamitoğulları, Sayın Ak-
kılıç, Sayın Dikmen, Sayın İğneciler, Sayın Tutum. 

Sayın Hamitoğulları buyurunuz. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım; 
Birinci sorum, Sayın Bakanımın son yılda 1983 

yılı bütçesi döneminde maalesef bunalımdan çıkarıl
ması gereken ekonomimizi yeniden bunalıma sürük
leyen durumlar karşısında, çok değerli Maliye Ba
kanımız yeni tedbirler almak mecburiyetinde kalmış
tır. 

Bunlar arasında bankalar, kurtarılan şirketler ve 
bankerler var kısaca. Bu kurtarma operasyonunda, 
arz ettiğim bu kurumlara yapılan fon aktarması ne 
kadardır. Teker teker; bankalara ne kadar, kurtarıla
cak şirketlere ne kadar ve bankere ne kadardır? Bu
nu istirham edeceğim. Birinci sorum bu efendim. 

ikinci sorum Değerli Başkanım, orta sınıfla ilgili
dir. Memurlarla işçilerle, esnaflarla ilgi/İidir ve girece
ğimiz yeni dönemde yalnız sosyal barışın, siyasal is
tikrarın değil, demokrasinin de gerçekleşebilmesi için 
orta sınıfın kurtarılması mutlaka lazımdır. Çünkü do
rukta sayısı sınırlı çok zengin bir tabakanın oluşması 
karşısında, tabanda yoksulluğun yaygınlaştığı bir ül
kede demokrasinin yaşaması ilmen mümkün değildir 

Sayın Başkanım. Vurgulayarak söylüyorum ve bilinçli 
olarak söylüyorum. Millî yarar bunu söylemeyi gerek
tiriyor. 

Şimdi, Sayın Başkanım teknedeki hamur ekşimişse 
burada bütün hamurun ekşimesi sözkonusudur ve 
buradan ekmek yiyenler, ekşi ekmek yemek mecbu
riyetindedir ki, bu orta sınıfta yer alan kesimin büyük 
bir kısmı bugün bu ekmekten bile yeteri kadar ala
mamaktadır; ama bu ekmekten yemek mecburiye
tinde olmayanlar, yani çörekle geçinenler bunun far
kında olmayabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, sözünüzü unut
mayın da ben hem sizden, hem de sizden sonra gö
rüşecek arkadaşlardan soruları lütfen kısa sormanızı 
rica edeceğim. Çünkü bugünkü programımız çok yük
lüdür. Biz Tanrının izniyle bugün bütçe üzerindeki 
görüşmelerimizi bitirmiş olacağız. O itibarla zaman 
kazanmamız yönünden, lütfen kısa bir açıklamadan 
sonra doğrudan doğruya soruya geçelim. 

Buyurunuz şimdi efendim. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ede
rim. 

Sayın Başkanım, sorularım yalnız Meclise zaman 
kazandırmak değil demokrasi bakımından Türkiye' 
mize de zaman kazandıracak niteliktedir. 

Aziz Başkanım, bakınız işçilerimizin 1977'de al
dıkları günlük ücret 146 liradan 66 liraya inmiştir. 
Memurlarımız perişandır. Bugün Emekli Sandığına 
başvuran 100 memurdan 72'si borç almakla ancak 
yaşayabilmektedir; diğerleri zaten borç almak im
kânına bile sahip değildirler. 

Buna rağmen Sayın Başkanım, katsayıdaki bir 
kademelik bir artış, ki bu semboliktir, bunun me
murlara getirebileceği bir katkı yoktur; ama bunun 
geri alınması, siyaset sahnesine yeni girmiş timsah
ların bile gözyaşlarını akıtmasına neden olacaktır. 
Büyük sömürülere neden olacaktır. 

Sayın Bakanımdan soruyorum; orta sınıfa biraz 
ferahlık verebilecek bu katsayı yükselmesine halen 
karşı çıkacaklar mıdır? Bizim Meclisimizden geçme
mesine rağmen diğer aşamalarda karşı çıkacaklar mı
dır? 

Bir de memurlar bugün emekli olduğu zaman ar
tık eline geçen ikramiyelerle bir oda bile alabilmek 
imkânına sahip değildirler. Son günlerde Meclisimi
ze onur verebilecek bir kanun daha geçmiştir. Bu ka
nun memur emekli ikramiyesini 45'e çıkarmıştır; ama 
Sayın Bakanımızın bu konuda da tehditkâr bir beya
nı vardır. Bu beyanlarında da ısrarlı olacaklar mıdır? 
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Ki, olmamalarını ben temenni ediyorum Sayın Baş
kanım. 

Diğer soruma geçiyorum. Bugün hayat pahalılığı
nın tırmanması ve enflasyonun hızlanmasında gözar-
dı edilen bir faktör vardır. O da fiyatların kontrol 
edilmemesi Sayın Başkanım. 

Şimdi, açıkça ortadadır ki, enflasyonu tahrik et
mede bazı tekelci firmaların büyük yararı vardır. 

Bununla ilgili sorumu soruyorum şimdi. Bugün
kü model içinde fiyatları kontrol etmek imkânı var 
mıdır? 

Son sorumu da kısaca arz etmek istiyorum. Yine 
bu orta sınıfla ilişkili olarak memurların MEYAK 
kesintisi konusunda Sayın Bakanımızın Meclisteki ar
kadaşlarımızı tatmin edebilecek bir açıklamaları ol
mamıştır. Memurlarımız sefalet içindeyken, me
murlarımızdan haksız yere, ki bir kısmından kesil
medi biliyorsunuz, bazı kategorilerde yer alanlardan 
kesilmedi ve emekli olanlara da geri veriliyor bu ke
senekler. Buna rağmen, bu yıl çıkardığımız yasaya 
rağmen memurlara bir ödeme yapılmamıştır halen. 
Adil bir ödeme yapma konusunda Bakanlığın bir ta
sarısı var mıdır? Kamuoyunun aydınlatılması için bu 
sorunun cevaplandırılmasını bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
Sayın Akkılıç, buyurunuz. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Efendim, en liberal ülkeler bile halkının dengeli 

beslenmesi ve halkına yeterli konut bulabilmesi için 
mutlaka devlet programlarında önemli yerler verir. 

Dün burada tmar ve iskân Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesi sırasında gerek Meclis üyelerinin, gerek 
Hükümetin yakınmalarını dinledik. 

Halkımızın dengeli beslenememesi nedeniyle 5 - 6 
seneden beri (aramızda çok değerli bir doktor üye
miz vardır, verem mücadelesinde üstün başarılar sağ
lamıştır, ama) verem yeniden hortlamıştır. Sebebi den
gesiz beslenme, halkın yetersiz beslenmesidir. 

Şimdi, Haziran ve Ağustos ayları içerisinde hal
kın en mühim ve en mükemmel beslenme maddesi, 
gıdası olan yumurta çiftlikleri zarar ediyordu. Bir 
çiftlik ayda 1 - 2 milyon zarar ediyordu. Sayın Mali
ye Bakanımıza gittik dedik ki, Sayın Bakan, hayvan
ları beslemek için para bulamadıklarından kesecekler 
ve Önümüzdeki aylarda halk yumurta bulamayacak 
ya da çok pahalılanacak. Onun için, lütfedip bunlara 
yardım' eder misiniz? Lütfettiler dediler ki, «Tamam, 
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kurtaralım. Ne kadar para ister?» dediler. Ben iki ay 
için 500 milyon lira dedim. «Benden aldı bilin, üre
ticiye müjde verin» dediler. Gittik üreticiye müjde 
verdik; fakat ondan sonra Sayın Maliye Bakanımızı 
telgraflarla, raporlarla aradık bulamadık; Ramazan 
Bayrmmın öncesindeydi. işte bürokrtları da var ya
nında. Kendilerine özellikle raporları gittim bizzat 
verdim. Telgraflar çektim; vaadiniz nerede kaldı de
dim; Sayın Bakanı bulamadım. O zaman hayvanlar 
kesildiği için bugün yumurta 16 liraya çıkmıştır, ya
kında 20 liraya çıkacaktır. Acaba neden vaatlerine sa
dık kalmadılar halkın bu en önemli gıda maddesinin 
kurtarılmasına yardımcı olmadılar onu rica ediyo
rum. Bir. 

İkincisi; geçen sene konut kredisi için 10 milyar 
lira ayrılmıştı, dün Sayın Bakan açıkladılar, ancak 
% 13,5'u verilebilmiş, halk konutsuzluktan perişan 
durumdadır, aldığı maaş bile yalnız konut kirasına 
yetmemektedir. 

Diğer taraftan Turizm Bakanlığı alıyor, Ticaret 
Bakanlığı mümkün mertebe bu imkânlardan yararla
nıyor, Gümrük Bakanlığı yararlanıyor, çok özür dile
rim Sayın Bakan darılmazlarsa bir espri yapabilir mi
yim, acaba yalnız maliyeciler mi bundan hep yararla
nıyor diyebilir miyim, bilmiyorum darılmazsanız. 

Şimdi aramızda bulunan onurlu bir müessesemizin 
Başkanına üç gün evvel bir toplum sorununu götür
düm, bugün bana cevap geldi kendilerine şükran borç
luyum, Sayın Merkez Bankası Başkanına teşekkür 
ediyorum efendim. 

Efendim, bir arkadaşımız şirket kurtarma operas
yonunu sordu, ben o zaman dedim ki, bizim şirket 
kurtarma operasyonuna ihtiyacımız yok, bize mal 
kredisi, yumurtayı getirelim Et - Balık Kurumu so
ğuk depolarına bırakalım, maliyet üzerinden bize kre
di verin, üç ay sonra vatandaş pahalı yumurta yeme
sin demiştik, ama bugün özel sektörde zarar eden şir
keti Devlete satıyoruz, Devletin mükemmel işleyen 
müesseselerini de özel sektöre satmak istiyorlar. Bu 
bir politikadır tabiî, acaba bu konuda Sayın Maliye 
Bakanının görüşü nedir? 

Üretici ve müteahhit borçları ne kadardır, üreti
ciler gerçekten perişan durumdalar, para alıp tekrar 
yeni üretime geçecek durumda değiller, bu konuda 
acaba lütfedip bir cevap verebilirler mi? 

Efendim, Sayın Maliye Bakanımız geçen sene 
konuşmalarında demişlerdi ki, Maliyenin başarısı ge
lir idaresinin düzenlenmesine, geliştirilmesine ve ıs
lahına bağlıdır ve inanın Sayın Maliye Bakanımız bu 
dönem içerisinde bizim inandığımız, güvendiğimiz en 
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son umudumuzdu, bu konuda ne yaptılar ıslah ede
bilmek için, yani ıslah edildi mi? 

Biraz evvel bir arkadaşımız buyurdular dediler ki, 
efendim 39 mu 40 mı münakaşasını yapıyorlar. Ge
çen sene bütçenin son konuşmasını yapmıştım, o za
man da demiştim Sayın Maliye Bakanına, vergiyi ge
rekli yerlerden alamıyorsunuz, eğer bu yöntemi ge-
tirebilirseniz, 35, 34 münakaşası değil, o zaman 40, 
hatta şimdi 45 dahi yapabilirler, çünkü memur pe
rişan durumda, memurun % 70'i ancak 22 bin lira 
maaş alıyor, bu 22 bin lira maaşla bugün konut ki
rası mı versin, çocuklarını mı doyursun, çocuklarının 
okul masrafını mı karşılasın? O nedenle, mutlaka 
gelir idaresinin ıslahına ihtiyaç vardır. 

Bir de efendim, oturduğum yerde emekli çok, bun
lar hep bankerzede ve bunların söylediklerine göre 
ya dedikodu, ya da basından öğrendikleri efendim 
bankerlere yardım edilmiş de, bankerzedelere yardım 
edilmiyor, bunların para kaçırmalarına göz yumul
muş diye bir dedikodu var, bunu bilmiyorum, acaba 
bu konuda lütfedip bir bilgi verirler mi? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Dikmen buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sorum çok kısa olacaktı; ama yeni sual tarzına 

uymak bakımından müsaade buyurursanız bu ana ka
dar yapılan konuşmalardan çıkardığım özeti şöyle kı
sa bir fıkra ile açıklayıp sonra sorumu soracağım. 

Efendim, bir fıkra işittim, vaktiyle Osmanlı dö
neminde bizim iktisadî durumumuz çok bozulmuş, 
hükümet karar vermiş Fransa'dan uzmanlardan olu
şan bir ekip çağırarak durumu tetkik ettirip, onların 
vereceği önerilere göre durumu ıslah etmek. Heyet 
gelmiş, incelemişler üç ay sonra Hükümete müsaade
nizle ayrılıyoruz demişler. Peki ne oldu? Efendim de
mişler, biz üç ay uğraştık, gerekli araştırmaları yap
tık, incelemeleri yaptık ve gördük ki, siz tam 30 yıl 
önce batmışsınız; fakat piyasada az çok bir hareket 
var, vatandaşlar acıklı hallerine alışmışlar ve gülme
ye başlamışlar, bu bakımdan siz yolunuza devam 
edin, daha yararlı olacak, dünyada sizden daha iyi 
bir malî sisteme sahip devlet yok. 

Şimdi, son senelerde dikkat ediyorum Türk eko
nomisi uçurumun kenarına geldi, darboğaza girdi, 
efendim tünele girdi ışık gözüktü, fakat görüyoruz Al
lah'a şükür bir türlü uçurumdan düşmedi; fakat tü
nelden, darboğazdan da bir türlü çıkamadı, ışığı da 
görmesine rağmen. 
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Geçen sene Sayın Maliye Bakanımız burada bir 
cümle sarfettiler, o dikkatimi çekti. Efendim, biz bir 
türlü ekonomiyi durdurup oturtamıyoruz dediler. Bu
nun üzerine ben bir ferahlama duydum, herhalde bi
zim ekonomi Arabistan Yarımadasını geçip Hint Ok
yanusundan Japonya'ya doğru gidiyor, fakat sonradan 
anladım ki, mesele öyle değil, esasında ekonomi geri 
viteste, fakat nedense bütçe imkânlarımız herhalde bi
raz zayıf olacak ki, Sayın Bakanlık bir türlü araba
nın debriyajına basıp boşa alarak ve biraz da frene 
basarak ekonomiyi durduramıyorlar zayıf geliyor. 

Şimdi bütün bu kısa açıklamamdan sonra, edindi
ğim bilgilere göre demek ki, bütçede bir zayıflık var, 
fakat dikkatimi çeken nokta pek tabiî yapılacak iş de 
çok. O halde, bu işlerin bir önemine göre sıralanıp 
elde mevcut imkânlar bu öneme göre tahsis ediliyor 
mu? Şüphesiz bunu dikkate aldıklarını belki belirtecek
ler, fakat bütçe görüşmeleri esnasında bir tek soru 
sormuştum yazılı olarak, demiştim ki döşeme de
mirbaşa ne ödenek ayrılıyor? 

Geçen sene toplam olarak 16 milyar lira para ay
rılmış döşeme demirbaşa bütçeden. Bu sene bu yine 
toplam olarak 22 milyar lirayı buluyor. Öyle tahmin 
ediyorum ki, geçen sene ayrılan bu para belki kul
lanıldı, geriye bir para da iade edilmedi. Yine tahmin 
ederim bu 22 milyar liraya yakın para da önümüz
deki 1984 senesi içerisinde kullanılacaktır. 

Şimdi burada en çok üzerinde durulan bir mese
le de toplu konut meselesi, buna da geçen sene 20 -
25 milyar bir para ayrılmıştır, ancak dün de Sayın 
İmar ve iskân Bakanımızın söylediği gibi bu paranın 
ancak yarısı bu tarafa veriliyor ve bu da toplu ko
nuttan yararlanan vatandaşlara dağıtılıyor. 

O bakımdan, gördüğüm kadarıyla az çok bakan
lıklarımızın mefruşatı yerinde. Dikkatimi çeken bir 
husus bakanlıkların önünde pek park edilecek yer 
de bulunmuyor, araç bakımından da zengin. Şimdi di
yecekler ki, Adalet, Millî Savunma, Emniyet, Maliye 
ve Tarım Orman Bakanlığına bu araçlar alınacak
tır diye, bunların içlerinde önemli olanlar vardır. 

Bu bakımdan şimdi soruyorum, toplu konut kre
disi mi bizim için önemlidir, yani konut yapımı mı 
önemlidir? Yoksa bu gibi döşeme demirbaş ve araç 
alımları mı önemlidir? Yani bunlardan fedakârlık ya
pılıp da bu istikamete biraz fazla para ayırmak veya-
hutta bu kısmı desteklemek mümkün değil midir? 
Benim öğrenmek istediğim bu, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın üyeler, İki sayın üyemizin sorusu var, süre

miz dolmuştur bu iki sorunun sorulmasından sonra 
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öğleden sonra yapacağımız Birleşimde Sayın Bakan 
cevap versinler, bu itibarla soruların sorulmasının so
nuna kadar çalışmaya devamımızı oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız soru soranlardan da çok kısa sormalarını, 
Sayın Iğneciler'den, Sayın Tutum'dan rica ediyorum. 

Sayın İğneciler, buyurun efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; 

Çok şanslı bir devreye rasladık, onun için zaten 
konuşmadan soru soracaktım, gerçek soru. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanımızdan öğrenmek isti
yoruz. Her zaman da ifade ediyorlar. «Enflasyonu 
azdırmayacağız, kredi musluklarını sıkı tutacağız; va
tandaş perişan olmasın, hayat pahalılığı ilerlemesin 
diye.» Biz de teşekkür ediyoruz; ancak bir taraftan 
şirketlere ilgilerini esirgemezken öbür taraftan taban 
fiyat verdiğimiz çiftçinin ürünlerinin ödemelerini hâ
lâ yapmıyorlar. Yeni girdi fiyatları devamlı artıyor, 
Ziraat Bankasına olan borçların taksitleri geldi öde
nemiyor. Acaba çiftçimizin, köylümüzün sesi kulak
larına geliyor mu?, Yoksa, daha başka önemli işleri 
mi var? Birincisi bu. 

ikincisi; genel konuşmalarında ifade ettiler; «Eğer 
memur maaşlarındaki katsayıyı 39'dan 40'a çıkarır
sak felaketler doğar» diye ve biz kendisinin hesap 
adamı olduğundan bu işleri iyi hesap ettiğine de gü
veniyoruz, yakınen de biliyoruz. Enflasyonu azdır
mamak, hayat pahalılığını yükseltmemek, işsizliğe ne
den olmamak, hulasa bütün kötülükleri önlemek için 
bir tek katsayı buna sebep olacak diye buyuruyorlar. 
Memurlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz, yükseltmek 
yerine 39'dan da 38'e indirsek acaba bu söyledikleri 
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kötülüklerin hepsinin önüne geçebilecek miyiz? Ne 
buyuruyorlar, bunu öğrenmek istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. Sayın Tutum, çok 

rica ediyorum lütfen kısa olsun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, soracağım 

soru; üç yıldır izlenen istikrar tedbirlerinin büyük öl
çüde Maliye Bakanlığı aracılığı ile uygulamaya konul
duğu varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayım doğru 
mudur? 

ikinci soruma geçiyorum : 
izlenen istikrar tedbirlerinin büyük ölçüde hedefine 

ulaştığı ve olumlu sonuçlar verdiği sık sık tekrarlan
maktadır. Hatta bunun sevabını paylaşma konusunda 
istikrar tedbirlerinin mimarları arasında da bir ihtilaf 
olduğu kamuoyuna yansımıştır, öyle anlaşılıyor ki is
tikrar tedbirleri hedefine ulaşmışsa bu şu demektir : 
Bu istikrar tedbirleri olumlu sonuçlar doğurmuştur, 
isabetlidir ve istikrar tedbirlerinden herkes kazançlı 
çıkmıştır. Eğer bu yargı doğru ise Sayın Başkanım 
halen memur, işçi, emekli ve öteki dar gelirlilerin 
feryadı nasıl açıklanacaktır? Bu tedbirlerden bu kim
seler kazançlı çıktılar da kendileri mi farkında değil
ler? 

Sonuncu sorum : 
istikrar tedbirlerinin külfetinin çeşitli toplumsal 

kesitleri arasında adil bir şekilde dağıtılmakta oldu
ğuna Sayın Maliye Bakanımız inanmakta mıdırlar? 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler, öğleden sonra Sayın Bakandan ce

vap almak üzere saat 14.00'e kadar Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 12.35 

...... 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 178 inci Birleşimi
mizin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Sabahjçi Birleşimde görüştüğümüz Maliye Bakan
lığı Bütçesi üzerinde söz alan sayın üyelere ve soru 
soran diğer sayın üyelere Sayın Maliye Bakanımız 
cevap lütfedeceklerdir; buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, Danışma Meclisimizin say
gıdeğer üyeleri; 

Bundan önceki oturumda Maliye Bakanlığı Büt
çesinin görüşülmesi sırasında söz alan değerli üyelerin 
konuşmalarında temas ettikleri hususlara ve bilahara, 
sayın üyelerden tarafıma tevcih edilmiş bulunan soru
lara kısaca değinmek suretiyle Yüce Meclisinizin hu
zurunda son konuşmasını yapmış bir Bakan sıfatını 
kazanacağım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1984 Bütçesinin Danışma Meclisinde değil de, 

önümüzdeki ay içerisinde bu çatı altında toplanacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görüşülmesi 
lazım gelirdi konusunda bir sayın üye bir fikir beyan 
ettiler. Bütçenin tümü üzerinde yaptığım konuşma sı
rasında da değindiğim gibi, Türkiye anayasal hukuk 
düzenine çok bağlı idare edilmek istenen bir Devlet 
olması sıfatıyla ve Anayasamızın bütün hükümleri 
de yürürlüğe girmiş bulunması sebebiyle bu hükümet 
bütçe hazırlama zorunluluğunu duymuş, görevini yük
lenmiş ve huzurunuza 1984 Bütçesini getirmiştir. 

Yine Yüce Meclisinizin kıymetli Komisyonu, ge
ce gündüz demeden çalışmış, bütçeyi tamamıyla eski 
yıllarda alışageldiğimiz düzen içerisinde tetkik etmiş 
ve çoğu hususlarda kararlar almak suretiyle Bütçeyi 
Genel Kurula indirmiştir. Genel Kurulun temayülü 
de Bütçeyi görüşme istikametinde teşekkül ettiği için, 
1984 Bütçemiz Yüce Meclisinizde görüşülmüş bulun
maktadır. 

Yine Bütçenin genel takdimi sırasında Yüce Mec
lise arz ettiğim gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
teşekkül ettikten sonra diğer bütün kanunlar üzerin
de nasıl tasarruf hakkı varsa, 1984 Bütçe Kanunu 
üzerinde de tasarruf yetkisi elinde olacaktır ve kendi 
plan ve programına, anlayışına, ekonomik politikası

na bağdaşmayacak hususlar tespit ederse bu Bütçe 
içerisinde, her zaman karar almak suretiyle bunları 
tadil etmek imkâm vardır; ama başlıca kaygı, yeniden 
teşekkül edecek Büyük Millet Meclisinin 2 - 3 aylık 
kuruluş dönemi içerisinde hemen bir bütçe hazırla
mak ve görüşmek zaruretiyle karşı karşıya gelme
sin endişemiz dolayısıyla hem Hükümetimiz, hem de 
Yüce Meclisiniz bu şekilde bir hal suretine bağlamayı 
Türkiye'nin şartları bakımından daha uygun bir 
yol olarak seçmiş ve bunu gerçekleştirmiştir. Bu 
hususun artık münakaşa edilir bir ıtarafı kalma
mıştır zannediyorum. Öyle yapsaydık daha iyi 
olurdu şekline kanunî imkân yoktu. Yani, biz 
Hükümet olarak bu Bütçeyi hazırla yamayız, ge
lecek Hükümet hazırlansın, gelecek Meclis görüş
sün demek imkâmmız yoktu, öyle bir yetkimiz 
yoktu. Biz kendimiz Anayasaya bağlı Hükümet ola
rak Bütçeyi süresinde hazırlayıp Yüce Meclise tak
dim etmek, Yüce Meclis de kendisine takdim edilmiş 
bu Bütçeyi görüşmek durumundaydılar Türkiye'nin 
bugünkü kurulu nizamı içerisinde. Bu, gelecek Mecli
sin de hiçbir şekilde hukukuna herhangi bir tecavüz 
olarak kabul edilmez. Çünkü, biz kendi hukukî duru
mumuzun gereğini yerine getirdik ve bu sebeple 
de herhangi bir siyasî hata, hukukî hata yapmamış 
olduğumuz kanaati içerisindeyim. Bu hususun böyle 
bilinmesini arz ediyorum. 

Söz alan Yüce Meclisin değerli üyelerinden çoğu, 
1983 yılı tatbikatında, 1980 yılında uygulamaya baş
ladığımız ekonomik istikrar programının tamamen tö
kezlediğini, gerçekleşmediğini ve hatta bir üye her
halde şaka olacak, «Çankaya'dan ben bu işleri halle
derim diye Maliye Bakanlığına inen üye bu tökez
lemeye de karışmıştır» şeklinde bir de takılmayla bu 
meseleyi ortaya koydu. 

Gerçek şu ki, Türkiye; 1970'den sonraki ekono
mik durumu tahlil edilirse, günbegün iflasa giden bir 
ülke durumu içerisindedir. Bu iflas uzun süre gizle-
nebilmiştir. Kendi şahsî hayatımda, Gelirler Genel 
Müdürüyken 6 Temmuz 1972 günü, OPEC tarafın
dan petrol fiyatlarına yapılan ilk zammı o <jün kar
şılayıp, petrol fiyatını ayarlamıştık. 20 Temmuz 1978 
günü ben Cenevre'deki görevimden Türkiye'ye dön-

358 



Danışma Meclisi B : 178 14 s 10 . 1983 O : 3 

düğümde, hâlâ eski fiyatlar hâkimdi. Bu sırada dün
yada petrol fiyatları varili 4,5 dolardan (Ki, biz 1972' 
de 6 dolar civarında almaya karar vermiştik, 1972'den 
önce 4,5 dolar civarındaydı) 1978'de 36 ila 40 dolar 
arasında yükseldiği ortadaydı. Bu nasıl karşılanıyor
du?.. O sırada hayat pahalılığı yavaş seyrediyor diye; 
bizim zamanımızda enflasyon sürati o 1978 devre
sinde |% 7, |% 10, % 15 civarında bir enflasyon (Ha
yat pahalılığı) artışı oluyordu, 1980'den sonra bu nis
petler daha da yüksek olmuştur denilmek isteniyor. 
O sırada, bütün bu fiyat artışı sübvarise ediliyordu. 
Nasıl sübvanse ediliyordu?.. Karşılıksız sübvanse edi
liyordu ve halen bugün içerisinde bulunduğumuz sı
kıntıdan birisi, hâlâ o devrin borcunu ödeme duru
mundayız. Yalnız Merkez Bankasında hâlâ o devrin, 
petrol kurumlarımız tarafından ödenmemiş 278 milyar 
liralık borcu mevcuttur diye Yüce Meclisin Bütçe -
Plan Komisyonunda hem geçen sene, hem bu sene 
ifade ettim. Burada da bunun böyle bilinmesi lazım. 
Yani, bir birikim olmuştur Türkiye'de ve ekonomi 
bir yerde stop etmiştir. Bu, duran ekonomiyi tekrar 
bir canlılığa kavuşturmak ve yeniden sübvansiyonlar
la yaşayan bir ekonomi değil, serbest pazar ekono
misinin şartları içerisinde yaşayan bir ekonomi hali
ne getirmek için, 1980 yılında alınan istikrar tedbir
leri kaçınılmazdı ve bugün de hâlâ bütün isabetine 
kalbimle inanıyorum. Hiç bir şekilde de bir nemideye 
düşmüş değilim. Eğer, yeni bir enflasyon sürecine ül
keyi sokarsak, eskiden olduğu gibi, beş-altı sene o 
enflasyon süreci içerisinde ülke ekonomisinin yaşaya
cağını tahmin etmek, katiyen doğru değildir, Çünkü, 
Türk ekonomisindeki rahatsızlığı, bir bedenin rahat
sızlığına benzetirsek, ekonomimiz verem olmuş du
rumdaydı, hararetini düşürdük, henüz veremi teda
vi edemedik. Gelişmiş ülkeler ekonomilerindeki hara
ret yüksekliği, sıtmadan mütevellit hararet yüksekli
ğine benzer ve basit tedavi usulleriyle hararet düşer 
ve hastalık da tedavi edilir. Halbuki, bizim, ekono
mimizin bünyesinden gelen bir rahatsızlık vardır; ha
rareti bir miktar düşürmüşüzdür; ancak hastalığımı
zın tedavi edildiğini katiyen zannetmemek lazımdır. 
Yeni bir enflasyon sürecine girmek, bugünkü sıkı po
litikaların gevşetilmesi suretiyle tekrar bir rahatlık 
düzenine gelmek, bizi üç beş sene bir rahat yaşam 
içerisinde bırakır diye katiyen zannetmemek lazım; 
en geç altı ay içerisinde ekonomiyi 1978'deki rahat
sızlık seviyesine tekrar yükseltme durumunda oluruz. 

Bu sebeple, bugün içerisinde bulunduğumuz ra
hatsızlıkları, ilk konuşmamda da ifade ettiğim gibi, 
katiyen bünye rahatsızlığından ileri gelen ye tedavi 

edilmesi suretiyle giderilecek; yani sıkı para politika
sıyla, şuurlu bir plan ve program uygulaması sure
tiyle tedavi edilecek değil, illâ da açık finansman po
litikasının teressübatının temizlenmesi ve artık bütün 
ekonominin, pazar ekonomisi içerisinde teşekkül eden 
ve Devlet tarafından gizli, açık sübvansiyonlarla des
teklenerek bir sağlıklı görünüm. Aslında çok hasta bir 
bünyeye sağlıklı bir görünüm vermek) ekonomiyi bir 
dopingle yaşatma çabasına tekrar düşmemek lazım 
geldiği inancımı bir defa daha Yüce Meclise arz et
mek isterim. 

Sayın üyeler, pazar ekonomisi tartışılıyor diye bu
yurdular ve pazar ekonomisine geçebilmek için 1983 
yılında hedeflenen gelişme potansiyelindeki düşüklük
ler dolayısıyla, biraz ümitsizlik izhar ettiler, ilk ko
nuşmamda da söylediğim gibi, gerçekten 1983 yılının 
gayri safi millî hâsıla artış oranının 4,8 olarak tah
min edilmesine rağmen; 3,2 yahut 3,3 civarında, ha
len altı aylık tatbikat sonunda teşekkül ettiğini, yıl 
sonuna kadar bunun da biraz daha yukarı seviyede, 
belki 3,8'e kadar yükselecek bir seviyede teşekkül ede
ceğini tahmin ettiğimi ifade etmiştim. Bu, gerçekten 
hedeflenen 4,8'lik gelir artış hızına nazaran, bir pu
anlık bir düşüklük göstermektedir. Bu, Hükümetimiz 
seviyesinde de Devlet Planlama Teşkilatımızın getir
diği ilk tahminler üzerinde cereyan eden müzakereler 
sonunda kabul edilmiş bir gelişme hızı idi. Sorumlu 
Planlama Teşkilatımız, 1983 gayri safi millî hâsıla ar
tışının 4'ün altında teşekkül edeceğini; zira 1982 yı
lında idrak edilen tarım mahsullerinin çok istisnaî bir 
gelişme hızı sağladığını, tarımdan doğan gelişme hı
zının çok süratli bir artış göstermesi nedeniyle 1982 
senesinde 4,2'lik bir gelişme hızını elde ettiğimizi ifa
de etmişti; fakat sonbahar yağmurlarının ümitli olma
sı sebebiyle, biz Hükümet üyeleri, bunun milleti de 
ümitsizliğe düşürmemek, gelirin tekrar çoğaldığı yer
den azalan bir seviyeye düşmüş olarak programlan
maması için, biz 0,6 puanlık bir gelişme artışının 1983 
yılında gerçekleşeceği yolunda bir siyasî karar aldık. 
Yani, Devletimizin resmî tahmin yapan, planı, prog
ramı resmî kayıtlara indirgeyen dairesi, bunun ger
çekten 4'ün altında teşekkül edeceğini; çünkü 1982 yılı 
tarım üretimindeki artışın, 1983 yılında tekrar ger
çekleşmeyeceğini tahmin etmişti; fakat biz tarımda 
büyük sübvansiyonlar yaptığımızı ve gerçekleşmenin 
tabiat şartlarından çok, artık Devlet tarafından yapı
lan sübvansiyonlara dayalı olduğunu, nadas bölgeleri
nin daraltıldığını, çift mahsul idraki yolunda büyük 
bir program uygulandığını, gübre kullanımına çiftçi
mizin alıştığını ve eski yıllara nazaran daha çok güb-
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re kullandığını, sulama tesislerimizin her geçen yıl ı 
daha çok genişlediğini ve bu sebeple tabiata bağlılık I 
şartının tarım ekonomisinde daha az etkisi olacağını I 
düşünerek, yine 1983 yılında 1982 yılı tarım üretimi I 
seviyesinde bir üretim sağlayacağımızı ümit ederek I 
böyle bir tahminle 1983 yılına girmiştik; ama bahar I 
yağmurlarının geç kalması sebebiyle, bazı tarım mah- I 
sullerinde geçen yıla nazaran düşük üretim seviyeleri I 
idrak ettik ve yine genel konuşmamda ifade ettiğim I 
gibi, ilk üç ay içerisindeki birinci revize tahminde I 
(Mart ayı sonu itibariyle yapılan birinci revize tah- I 
minde) 2.9 olarak millî gelir artış hızının tahakkuk I 
edeceği tahmin edilmişken, bilahara yaz yağmurları- I 
nın çoğu mahsulün, hiç değilse geçen seneki seviye
den ve bazı bir iki istisnaî mahsulün (Bunlar peri- I 
yodik mahsuller; fındık gibi) daha yüksek teşekkül I 
etmesi sebebiyle, tarımdan doğacak gelir artış hızı- I 
nın bir miktar yükseltilmesi sonunda, ikinci revize 
tahmini 3.2'ye çıkarttığını ifade etmiştim. Biz, öyle 
tahmin ediyoruz ki, birinci altı aylık suredeki geliş
me hızı, revize tahmininin, ikinci altı aylık sonunda I 
biraz daha yükselmesi mümkün hale gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir konuyu hatırlat
mak istiyorum. Konuşma süreniz 15 dakikadır. Eğer I 
kâfi gelmezse, istediğiniz takdirde, Genel Kuruldan 
karar almak suretiyle süre tanıyabilirim; 15 dakika
lık sürenizin tamamlanmasına 5 dakikanız var. | 

Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Teşekkür ederim Sayın Başkan. I 
Yine ihracatta hedeflenen 7.1 milyar dolarlık se

viyeye ulaşamayacağımız, bunun bir miktar altında I 
kalacağımız ifade edildi. Gerçekten, birinci revize tah
minde 6 milyarın altında bir ihracat tahmini yapıldı; I 
ama ondan sonraki aylar, Hazirandan sonraki aylar- I 
da büyüme hızının daha süratli olacağı ve 6.2, 6.3 
milyar dolarlık bir ihracatın, geçen seneye nazaran ya
rım milyar dolardan fazla bir artışla, bu yıl gerçekle- I 
şeceğini ifade etmiştim ve bunu da bütün dünya dev
letlerinin dış ticaret hacimlerinin daraldığı bir yılda, 
Türkiye'nin yine ihracatının bir gelişme seyri takip et- I 
mesi dolayısıyla olduğunu, dünyadaki korumacı ted
birlerin ülkelerin ihracat gelişmelerini menfî yönde 
etkilediğini, Türk ihracatının bilhassa komşu ülkemiz 
Irak'ta meydana gelen ödeme güçlüğü nedeniyle, he
men hemen yılın ilk dört ayında sıfır mertebesinde j 
ihracat yaptığımızı, 30 - 40 milyon dolarlık bir ih
racat yaptığımızı, geçen yılın ihracatına nazaran 274 
milyon dolarlık ihracat eksikliğinin, Irak'a yapılan ih
racat tıkanıklığından ileri geldiğini; fakat Irak'la bi-
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lahara kredili ihracat yapmak imkânını sağlayan bir 
anlaşma yaptığımızı ve ondan sonraki aylarda Irak'la 
ihracatımızın geçen seneki temposunun da üzerine 
çıkarak devam ettiğini ve herhalde Irak'a ihracat 600 
milyon dolar seviyesine ulaşırsa, 1984 ihracatında eğer 
Ortak Pazar ülkeleriyle süregelen tekstil ihracatı ko
nusundaki kısıtlamaların kaldırılması yolundaki te
şebbüslerimiz başarıya uğrarsa, ihracat üzerinde hiç 
bir tıkanıklık kalmayacağı için, büyük ölçüde 6 mil
yar 300 milyon doların üzerinde bir ihracat seviye
sine ulaşabileceğimizi de ifade etmiştim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1985 yılında ertelenen (borçlarımızın geri ödeme 

süreci gelecek diye ifade buyurdular. Ertelenen dört 
milyar dış borcun geri ödeme süreci gelecek diye 
buyurdular. Yine umumî konuşmamda arz etmiştim. 
1982 senesinde Türkiye iki milyar dolar, 1983 sene
sinde de iki milyar 200 milyon dolar( Bir milyar 300 
milyon doları faizden ve bir milyar dolara yakın kıs
mı da resüllmal ödemesinden doğan dış borç ödeme
si) ödeme gerçekleştirdiğini ve dünya yüzünde dış 
borç ödemelerini günü gününe yerine getiren tek ge
lişme yolundaki ülke durumuna geldiğini, bu sebep
le ülkemizin kredi alabilirlik seviyesinin bütün dünya 
resmî listelerinde geriye doğru gitmeyip, ileriye doğ
ru gittiğini ve bu kabul edebilirlik, kredi alabilirlik 
kabiliyetinin yükselmesi dolayısıyla da 1983 yılı içe
risinde aldığımız yeni kredilerin faizlerinde büyük 
ölçüde düşüklük sağladığımızı, yılın başlarında libor 
artı, 1,5 farkla kredi temin edebilen Türkiye'nin son 
ayda, 1983 yılının Ekim ayı başında libor artı 0,5'lik 
bir farkla kredi alabilecek bir tülke seviyesine geldi
ğini yine ifade etmiştim. 

Ancak, şunu bütün milletimin bilmesinde zaruret 
vardır. 1983 Bütçe yılında dış borç ödemesinde her
hangi bir tıkanıklık olmayacaktır. Muntazam ödeme 
devam edecektir. 1984 yılı içinde döviz rezervlerimiz, 
ödemelerin muntazam devam etmesini sağlayacak ni
teliktedir. Ancak 1985 yılı içlin (Değerli üye bunu ifa
de etmelk istediyse, aramızda, orada (ittifakımız var
dır.) bir müşkülatla karşılaşacağımız, bunun için de 
döviz rezervlerimizin daha da çok artırılması veya 
dış borçlarımızın kısmen yeniden ıbir yayılmaya tabi 
tutulmasının lazım geleceğini ben uluslararası bütün 
platformlarda ifade ettiğimi, Bütçe (konuşmam sıra
sında Yüce Komisyonda ifade ettiğimi, birinci ko
nuşmamda Meclisinizde ifade ettiğimi tekrarlamak is
terim. 1985 yılı için bir ödeme kolaylığına ulaşabil
mek için Hükümet tarafından muhakkak ki alıcılar 
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nezdinde bazı teşebbüsler yapılmakta ve borçların 
bir miktar daha rahatlatılmasını çalışılmaktadır. 
1985 - 1986'da pik noktasına varmaktadır dış borç 
ödemesi. Ondan sonra tekrar tür rahatlığa ulaşmak
tadır. Bu pik noktayı 'biraz yumuşatarak geçmeye 
zaruret olduğunu bir defa daha ifade etmek isterim; 

BAŞKAN — Sayın Bakan ne kadar süreye ihtiya
cınız var efendim?..., 

MALtYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Herhalde bir 15 dakika daha konuşurum. 

BAŞKAN — 15 dakika, bu sürenin Sayın Baka
na verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
MALtYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — ihracat konusuna değinmişken, ödemeler 
dengesi Ikonusuna da bir defa daha işaret etmek is
tiyorum. 1983 yılı ihracatımızda tok düşüklük var
dır. Ancak ithalatımızda da aynı seviyede bir dü
şüklük olacağı tahmin edilmektedir. Bu sebeple ilk 
konuşmamda ifade ettiğim gibi ödemeler dengesi açı
cının ithalat programının aynen gerçekleşeceği tahmin 
edilerek bir milyar 300 milyon dolar civarında ola
cağı yolundaki ıbazı (tahminlerin doğru olmayacağını, 
ödemeler dengesi açığımızın 1983 yılında tahmin et
tiğimiz gibi 600 milyon dolar civarında teşekkül ede
ceğini, bu sebeple ithalat ve ihracatımızdaki denge
nin daha yukarı seviyede değil, daha aşağı seviyede 
teşekkül edeceğini bir defa daha ifade etmek iste
rim. 

Yine bir sayın üye, Bütçenin genel müzakeresi 
sırasında da işaret etmişlerdi, o gün de sürem bitti
ği için temas edememiştim. 

Gümrüklerden alınan hâsılatta bir kaçak oldu
ğunu tahmin etmektedir. Bunu yaparken de Türkiye' 
nin ithalatının % 50'sinin gümrüksüz olacağım, di
ğer % 50'sinin vergiye talbi olduğunu, buna göre, 
Sayın Özgöker'in yaptığı hesaba göre 400 milyar ci
varında bir gümrük tahsilatımız olması lazım ge
lirken bunun 280 milyar lira civarında teşekkül et
mesini, 120 milyar liralık burada bir kaçak olduğu
nu ve buraya Devletin para harcamak suretiyle bu 
kaçağı önleyeceğini ifade ettiler. 

Sayın Özgöker'in hesapları doğrudur. Bir tek ra
kam yanlış olduğu için »bu sonuca varıyor. Bizim 
gümrüksüz İthalat oranımız ithalatımızın % 50'si de
ğil, bugün % 70'idir. Yaptığı hesap <% 70'e göre ya
pılırsa 120 milyar dolarlık gümrükte kaçak olmadı
ğını, gümrüklü ithal edilen mallar üzerinden gümrük 

vergisinin alındığını, ancaık ithalatımızın j % 70'inin 
gümrüksüz olduğunu nazarı itibare alması lazım gel
diğini bir defa huzurunuza getirmek isterim. 

Ancak, şu noktada kendilerine hak veriyorum;; 
Bir ülkenin ithalatının % 70'i gümrüksüz olabilir 
mi?... Bilhassa gelişme yolundaki bir ülkenin. Bu ko
nu üzerinde durmak lazımdır. Biz serbest piyasa eko
nomisine uyacağız diyoruz. Bu sebeple ithalatı da 
döviz ikurundan başka himayelere tabi tutmadan 
gümrüklü olarak yapılması suretiyle ancak serbest 
piyasa ekonomisinin kurulacağını ve Türkiye içe
risinde gümrüksüz ithalata karşı sanayii koruyan ya
saklamaların da ancak bu suretle ortadan kaldırıla
rak yurt içi tekellerin de uluslararası fiyatla bir ser
best rekabete ulaşabileceğini ve bunun da ithalatın 
giderek serbestleştirilmesi ki, 1980 programının baş
lıca hedeflerinden 'biri de budur, ithalat üzerindeki 
bütün miktar ve fiyat kısıtlamalarının kaldırılması, 
Türkiye'nin 1980 istikrar programının bir parçasıdır. 
Bu programa bazı kalemlerde 1982 yılında liberas
yona almak suretiyle, bazı kalemlerde de 1983'de al
mak suretiyle yaklaşmak istediğimizi; fakat döviz re
zervlerimizin bir türlü istediğimiz seviyeyi, serbest 
döviz rezervlerimiz istenilen seviyeyi tutmadığı 
için ithalat liberasyonunu daha süratle yapmak im
kânını bulamadığımızı, çeşitli platformlarda ifade 
ettim. Bir defa daha Yüksek Meclisin huzurunda ifa
de etmek istiyorum eğer gümrük gelirlerimizin art
masını sağlamak istiyorsak, muhakkak ki gümrüklü 
ithalat oranının belli bir seviyeye yükseltilmesi ve 
ithalatın da giderek serbestleştirilmesi lazım gelmek
tedir. İthalat serbestleştirilmeden enflasyonla da bü
yük bir güçle mücadele etmek imkânını da ülke kay
betmektedir. Bu başlıca hedeflerimizden biridir. Bun
dan sonra da bu şekilde bu hedefe yönelmek lazım 
gelir. 

«İşçi emeklilerinin ve memur emeklilerinin maaş
ları bankalarda kırdırılıyor, bundan dolayı memur ve 
işçiler bir gelir kaybına uğruyorlar. Emekli Sandığı 
veyahütta diğer Sosyal Sigorta Kurumlarımız, bunu 
karşılasınlar ve bu suretle hem memur, hem de bu 
Sosyal Sigorta Kurumlarımız bir gelire kavuşurlar.» 
dediler. Burada bir noktayı nazarı dikkatten uzak 
tutmamak lazım gelir. Bizim tradisyonel olarak Cum
huriyetin başından beri emeklilere ilk üç aylıklarını 
peşin vermek gibi bir avantaj sağlayan uygulamamız 
vardır. Yani ekseri ülkelerde bu şekildeki periyodik 
ödemeler 15 günde bir yapılır. Bu 15 günde bir ya
pılması para idaresinde gayet önemli bir husustur. 
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Gelişmiş ülkeler bilhassa buna dikkat ederler, para
nın birden bire tüketiciye in'tikal ederek bir süre içe
risinde yayılmadan kullanılmasını önlemek için öde
meler en kısa süreye kamu sektöründe getirilmiştir, 
15 gündür. Kamu sektöründe 15 günlük süreden az 
ödeme yapan ülke henüz yoktur; fakat özel sektör 
ödemelerini gelişmiş ülkelerde bir haftaya indirmiş
tir. Her cuma ödeme günüdür. Cuma günü ödeme 
yapılır, bir haftalık ödeme yapılır. O seviyeye var
mak en idealidir; ama hiçbir devlet henüz ona va
ramamıştır. Amerika Birleşik Devletleri gibi, Batı 
Almanya gibi çok gelişmiş ülkeler 15 günlük kamu 
sektörü ödemeleri seviyesine varmışlardır. Biz maaş 
ve ücretlerde aylık ödeme seviyesinde, emekli maaş
ları ödemesinde de üç aylık ödeme seviyes'indeyiz. 
Bu üç aylık ödeme aylık ödeme haline getirilirse 
gerçekten para idaresinde büyük kolaylık sağlanır. 
Ancak, emekli sandığının buna göre hazırlanması 
lazım gelir. Bu da büyük bir kesimden belki bir iti
razın gelmesine neden olacaktır, yani ıslahat bu yol
da yapılmalıdır. Çünkü, emekli maaşlarının kırdırıl
madı, gelecek üç aylığının da kırdırılması aslında 
Türkiye çapında bir yeni teşkilatın kurulmasını ge
rektirir, yani Emekli Sandığı bütün illerde, ilçelerde 
teşkilatlı olabilmelidir, ki bu kırma işlemini yapa
bilsin. Ancak, bu bankalarımızın imkânı dahilinde
dir. 

Bu sebeple, emekli maaşlarını kırdıran emeklile
rimizin bir miktar gelir kaybına uğradıkları mefruz-
dur mefruzdur diyorum çünkü, fiyat artış hızının 
;% 25'ler seviyesinde olan bir ülkede kırdırma için 
göğüslenen husus, bunun büyük bir miktarını alıp 
götürmektedir. Yani, kıymetli para ile daha önceden 
alnımaktadır. Daha sonra bekleyenlere nazaran yük
lendikleri yük fazla da önemli değildir. Üç aylık faiz 
;% 7 civarında, % 6,5 civarında olacağına göre, % 
20'lik faiz bir menfi faiz durumundadır fiyatlardaki 
artışa göre. 

«Gelir Vergisinde komp'iıtür kullanılmakta mıdır 
ve vergi teşkilâtında ne kadar memur çalışmaktadır, 
son alınan tedbirlerle ne gibi bir gelir iyileştirmesi 
olmuştur?» şeklinde bir konuşmada temas oldu. 

Burada merkez teşkilâtında Gelirler Genel Mü
dürlüğünün) 600 kişi, taşra teşkilâtında ise 24 000 
kişi çalışmakta olduğunu ifade edebilirim. Bu sene 
Yüce Meclisinizin kabul buyurduğu 2801 sayılı Ka
nundan 4 500 000 adet muamele faydalanmıştır ve 
bu Kanun çerçevesindeki aflar dolayısıyla yeniden 
yapılan tahakkukların möblağı da 330 milyar liradır. | 
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Bu, 1983 Bütçesinin geliri için 'büyük bir rahatlık 
sağlamıştır. Büyük miktarı 1984'de; üçte 'biri 1983'de 
tahsil edilmiştir, üçte ikisi de 1984'de tahsil edilecek
tir. Bu sebeple, 1984 Bütçesi tahmin edilen gelirlerin 
tahsilatında da rahatlık yaratan bir uygulama, bir 
düzenleme olmuştur. Bu konudaki düzenleme de bü
yük bir dikkatle Kanunun üzerinde durarak ve bü
yük katkılarla Kanunu geliştiren Yüce Meclisimizin 
büyük payı vardır, Türk Maliye tarihi incelenirken, 
Büyük Meclisin buradaki yaptığı katkılardan her
halde sitayişle bahsedilecektir. 

Genellikle söz alan Yüce Meclisin değerli üye
lerinin, bilhassa üzerinde durdukları bir konu, «Şir
ket kurtarma operasyonuna para verilmektedir. Bu 
paralar, dalha isabetli şekilde ödeme sıkışıklığı bulu
nan Devletin, ödemeleri daha kolaylaştırılması ko
nusunda kullanılabilir.» denmektedir. 

Şunu genel konuşmamda arz etmiştim: Bir defa, 
şirket kurtarma operasyonu diye 'bir şey mevzubahis 
değildir. Kurtarılan şey işletmelerdir ve adedi de ga
yet de mahduttur. Bunlar için bütçeden de bir ku
ruş ödenmemiştir. Yani, sizin kabul buyurduğunuz 
ödeneklerden herhangi bir işletmenin kurtarılması, 
faaliyetine devam etmesi için bir tek kuruş harcan
mamıştır. 

Yine ilk konuşmamda ifade ettiğim gibi, şirket
lerin buhrana düşmeleri neticesi ithalat üzerine % 
2'lik bir sürşarj yapılmıştır Bu sürşarjlar bir fonda 
toplanmaktadır. O fondan, faaliyetinin sürdürülme
sine Hükümetçe zaruret görülen işletmelere destek 
yapılmıştır. Bunlardan birincisi Güney Sanayi idi. 
5 500 işçi çalıştıran ve yılda 80-90 milyon dolarlık 
İhracat yapan bu sanayi entegre tesislerinin 500 iş
çiye kadar çalışma seviyesi düşmüştü. 5 000 işçiye iş
ten çıkarma yasağı uygulayan bir dönemde bulun
duğumuz için, evlerinde oturduğu halde, izinli oldu
ğu halde, bu işletme faiz verir durumda idi. Altı ay
lık bir gecikme dolayısıyla gerçekten, işletme kendi 
kendisini yedi bitirdi. Bu sebeple, bu işletmenin tek
rar ayakta tutulmasına Hükümetçe karar verildi; 
ama bu, şirket sahiplerinin kurtarılması şeklinde ce
reyan etmedi sayın üyeler. Şirket sahipleri malları
nın % 80'ini kaybettiler. Biz işletmeyi ayakta tut
tuk. Kurtarmaya iştirak eden bankalar ve firmalar 
diğer % 80'inln sahibi oldular bu işletmenin. Eski 
sahiplerinin işletmedeki payı % 20*ye düştü ve işlet
me 5 800 işçi çalıştırma seviyesine tekrar çıktı. Ge
cikmesine rağmen, 80 milyon dolarlık ihracatını ger
çekleştiremedi; fakat Ağustos ayı sonu itibariyle 50 
milyon dolarlık ihracatını da gerçekleştirdi. 
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Bu sebeple, bizim, fondan bu işletmeye ödediği
miz 8 milyar 800 milyon liradır. Bunun 3 milyar 800 
milyon lirasını işletmenin birikmiş vergilerine mah
suben, işletmeyi borçlandırıp vergi olarak bütçeye 
'tahsilat yapmışızdır. Geriye kalan net 5 milyar dolar 
borcunu da kârdan % 30 Ödemek suretiyle ödeme
sini planlamışızdır. 

Bu işletmenin, hiç bir vergi aksatması olmadan, 
sigortalar aksaması olmadan ödmeleri devam et
mektedir. Sizi temin ederim ki, birinci yılda biz bu 
işletmeden vergiler olarak, bu paranın yarısı kadar 
Devlete gelir sağlıyoruz. Yani, işçilerinden kesilen 
vergiler, işçilerinden kesilen Sosyal Sigortalar prim
leri ve Eylül ayı sonu itibariyle şirket 1 milyar 300 
milyon lira kâr etmiştir yıl sonu kârının iki milyar 
lira olacağı kalbul edilmektedir. İki milyar liralık bir 
kâr üzerinden alınacak vergiler ve 'bizim fona tahsil 
edeceğimiz miktarlar, hemen birinci senede bu ope
rasyonun çok akıllıca yapılmış bir operasyon oldu
ğunu ortaya koyar. Yani, burada bilhassa kurtarılan 
kimselerin 5 500 işini kaybedecek işçinin olduğunu 
belki bu operasyon yapıldığı günden beri 100 defa, 
500 defa gerek basında, gerekse çeşitli platformlar
da temas etmişizdir; ama «Firma kurtarma operas
yonu» diye gazetelerde bir lâf takılmıştır, bunu her
kes böyle kalbul eder. Yani, geçen sene Komisyonda 
da teferruatı ile anlattım, bu sene de anlattım. Bir
kaç firmaya müdahale edilmiştir Bu müdahale edi
len firmalarda da bu şekilde rasyonellik temin edil
mek için müdahale edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Devrimsel, «Bu firma kurtarma operas

yonları içerisinde neden işçi şirketlerinin kurtarılma
sına da değinilmiyor?..» dediler. En büyük pay, tek 
bütçede ödeneği olduğu için, bütçeden destek yapı
lan, bütçeden DESİYAB'a sermaye verilmek sure
tiyle işçi şirketlerine katkıda bulunulmaktadır. Tek 
odur. Bütçeden işçi şirketlerinin kurtarılması için ya
pılan harcama DEStYA'B'a sermaye olarak verilen 
paralarla işçi şirketlerinin tamamlanmamış tesislerini 
tamamlamak, işletme sermayesi kifayetsizliği dola
yısıyla işletilemeyenleri işletmeye kavuşturmak için 
DElSİYAB'ın hazırladığı program çerçevesinde (Bun
ların adedi çok fazladır; fakat 330 tanesinin sağlıklı 
olduğu ve kurtarılacağı tespit edilmiştir) Bu sene 15 
milyar lira, gelecek sene 15 milyar lira, bu konuda 
Devlet kaynaklarından harcanarak, işçi şirketlerimi
zin hepsi el değiştirecektir. Bilhassa bunlar çok kıy
metli işletmelerdir. Bugün, 1 milyar liraya yapılmış 

t yatırımlarının değeri 10 milyar liraya çıkmıştır. Bu-
I nu, bütün özel sektördeki sermaye kesimi almak is-
I temektedir. Bizim mücadelemiz, özel sermayeye bu-
I nun akıp gitmemesi ve illâ da işçilerin elinde kal-
I ması için, işçilerin sermaye ödemeleri yerine Dev-
I letin bankası DESÎYAB'ın sermaye artırılmasına iş-
I tirak etmek suretiyle işçi hisselerini elinde tutması 
I ve bilahara kârdan, işçilerin sermayesinin ödene-
I rek, sermaye artırılması dolayısıyla işçilerin alama-
I dığı hisse senetlerini gerçekten müessesenin ilk sa-
I hinlerine iade etmek yoludur. Mükümetiniz bu ko-
I nuda karar vermiştir ve bu konuda uygulamalarını 
I yapmaktadır. 

Tabiî gönül ister ki, birdenbire hepsine müda-
I hale edip, hepsini birden faaliyete geçirmek imkânı 
I hâsıl olsun; fakat Yüce 'Meclisinizden gelen tenkitler 

de tek konuda değildir. Bir taraftan tarım malları-
I nın bedelinin ödenmesi, diğer taraftan konut ihtiya-
I cinin karşılanması, üniversitelerimizin geliştirilmesi-
I nin sağlanması, eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi, su-
I lama hizmetlerine büyük önem verilmesi, karanlık

tan kurtulacak bir ülke yara'tmak hepimizin arzusu 
< olduğu için, enerji yatırımlarının katiyyen aksatıl-

I madan yapılması; ihracatı fizikî olarak kısıtlayan 
demiryolu, liman, ihtiyaçlarının süratle karşılanarak 

I fiziken ihracat kapasitemizin bir limitte donmaması-
I nı temin etmek gibi, ülkenin sayılamayacak kadar 

çok ihtiyacı belirmiştir, ortadadır. Gelişme yolunda
ki ülkelerin genel durumu da budur. 

Türkiye, bundan 20 sene önce tesis ettiği plan 
I idaresiyle şuurlu bir kaynak tahsisine diğru adım, 

adım yaklaşmaktadır. Demiyorum ki, Türkiye, bü
tün kaynaklarını çok isa'be'tli bir şekilde tahsis edip 
de kullanmaktadır... Burada kaynak tahsisinde bir 
hayli hatalarımız vardır; fakat son üç yıllık dönem
de, aşağı yufkan 18 000'e yakın projeden vazgeçil
miş, illâ da bu seneki bütçeden verilecek ödeneklerle 
hemen faaliyete geçilip, gelir yaratacak işletmeler 
tercih edilmiştir. Faraza, 1'6 şeker fabrikası için ya
tırıma başlandığı halde biz her sene bundan iki ta
nesini bitirmek suretiyle bunların gelir yaratması su
retiyle Şeker Şirketinde birikecek fonlardan diğer-
leriniri de yatırım yapmasını sağlamak istedik. Eğer 
bu senelerde tahsis edip bitirdiğimiz şeker fabrika
larına verdiğimiz ödenekleri 16 şeker fabrikasına 
yaysaydık hiçbiri bitmeyecekti, faaliyete geçmeye
cekti. 

Bu sebeple kaynak tahsisindeki isabet bilhassa 
I planlı idarenin başlıca özelliklerinden biridir, bizim 
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planlı idarenin kaynak tercihini bozan husus yeterli 
ödenek koymadığımız için bilahara nakit öderken 
de bir tercih yapmak durumuna gelmiş olmamızdır. 
Aslında planın yaptığı tercihler hiçbir nakit sıkışık
lığı kalmasa da muntazaman yürüse herhangi bir şe
kilde yeni bir tercih yaparak enerji yatırımlarını öde
meyi öne almak veyahut da en çok bizi sıkan husus 
kıdem tazminatı, ikramiye ödemeleri gibi işçi ücret
lerinden gelen ödemelerdir. En büyük yatırımcı ku
ruluşlarımıza her ay verdiğim on, onbeş milyar lira
nın hesabını aldığımda görmekteyimdir ki, müte^ 
ahhitlere yapılan ödemeler bunun üçte birini, işçi
lere yapılan ödemeler üçte ikisini teşkil etmektedir. 
Yani bu işletmelerde büyük işçi birikimi vardır; kı
dem tazminatları ödenmektedir, ağır kıdem tazmi
natlarıdır, ikramiyeleri vardır, ödenmektedir ve sizin 
yatırımcı kuruluş olarak bildiğiniz Devlet Sü işleri, 
Karayolları gibi idarelerimize verdiğimiz ödenekle
rin büyük kısımları bunların cari masraflarına, yani 
işçi ücretlerinin ödenmesine gitmektedir ve yatırım
lar da bu sebeple istenilen süratte gerçekleştirileme-
mektedir. 

'BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan, bitiriyor mu
yuz?.. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞ/ER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkanım,* Kanun maddeleri üzerin
de de bu katsayı konusunda herhalde bir temas ola
cak, onu o noktaya tehir etmek ve birkaç önemli so
ru var Sayın Başkan, müsaade ederseniz onlara kı
saca temas edeyim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Süreyi uza

talım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tahmin ediyorum ki, kısa sürede 

biteceği için artık ayrıca uzatmaya lüzum olmaya
cak, olursa uzatırız. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Hamitoğulları, «1983 yılı Bütçesi 
döneminde içine girdiğimiz yeni buhrandan kurtul
mak için bu yeni buhranın sebebi banka, banker ve 
şirket kurtarma operasyonlarından mı kaynaklan
maktadır? Bunlara ne miktar para harcanmaktadır 
'ki, Bütçe ve ekonominin diğer kesimleri bir ön tah
minleri gerçekleştirememe durumuna girmiştir?» di
ye sual tevcih buyurdular. 

Yegâne sebep bu değildir tabiî ki; fakat bütün 
hepsini yazılı olarak bu konulara ne kadar tahsis 
yapıldığını kendilerine takdim edeceğim. Çünkü epey
ce uzun bir malûmattır bu ve sebeplerini de uzun 
uzun kendilerine arz etmemiz lâzım gelmektedir. 

«Fiyat kontrolü düşünülmekte midir?» diye sor
muştur. Konuşmamın başından beri serbest ekonomi 
kurallarına göre çalışan bir ekonomik sisteme, ser
best pazar ekonomisine göre çalışan bir ekonomik 
sistemi ekonomimize oturtmak ihtiyacına inandığım 
için fiyat kontrolünün ben isabetine inanmıyorum; 
sulh ekonomilerinde fiyat kontrolü pek benimsenen 
bir husus değildir. 

«MEYAK nasıl ödenecektir?» Yüce Mecliste ka
bul edilen hususa göre Bakanlar Kurulunda ödeme 
sureti tespit edilecektir; bunun için hazırlanmış yö
netmelik yakında yürürlüğe konacak ve MEYAK 
ödemelerine de başlanacaktır. 

Bilhassa konut kredisi üzerinde hem sayın ko
nuşmacılar, hem de Sayın Akkılıç soru olarak yö
nelttiler. Bu konuda şunu arz etmek isterim. 1982 yı
lında tahsis edilen konut kredisinden yıl sonuna ka
dar ancak 8 milyar lira ödeme yapılabilmişti. Bu 
sene yılbaşından beri bu, '18 milyara yükseltilmiştir. 
Yani geçen sene fona kalan borç tamamen ödenmiş, 
bu yıldan ödenmeye başlanmıştır. Yıl sonuna kadar 
konut fonuna yapılacak ödemelerin her ay 1 -2 mil
yar lira civarında olmaktadır. Herhalde bu sene 12-14 
milyar liraya varacağı tahmin edilmektedir. 

Yalnız, bu konuda Yüce Mecliste bir açıklığa va
rabilmek için şunu arz edeyim. Konut kredisinden 
halen Konut Kanununun geçici maddesi dolayısıyla 
vatandaş değil, yalnızca belirli kooperatifler istifade 
etmektedir. Bu kooperatiflerin adedi 11O0 tanedir 
ve 64 bin kişinin konutunu devletin yapması gibi bir 
durum ortaya çıkmıştır. Bunun için Hükümetimiz 
tedbirler almıştır ki, % 50'ye kadar tasarruf sağla
nabilsin diye. % 50 tasarruf sağlanırsa konut sahibi 
olacak kişiden daha çok konutun istihsal edilmesi 
imkân dahiline girecek; fakat genellikle % 50'lik mik
tar da İşçi Sigortaları Kurumundan ödenen 600 bin 
liralık konut kredisinin 900 bin liraya çıkartılması 
veyahut da gene konut fonunda MEYAK'tan istifa
de edecek kişilere MEYAK fonundaki paralarının 
hemen aktarılması suretiyle sağlanmaktadır. Gerçi 
konutta bir tasarruf sağlanmamaktadır. Konut se
ferberliği için herhalde yeni bir düzenin getirilmesi 
ve Bütçeden tahsis edilecek ödeneklerle vatandaşlara 
konut sağlanmasının bir çare olacağının düşünülme
mesi lâzım gelir. Bu konuda gerçekten bir seferber
liğe ihtiyaç vardır, bu hususta Hükümetin yaptığı 
çalışmalar da vardır, zannederim Önümüzdeki dö-

' nemde bu derde bir çare bulmak için Türk ekono
misinin gücü vardır bu konuyu halletmek için. Yani, 
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inşaat sanayimizin karakteri, işçilerimizin mevcudi
yetiyle biz konut meselesini yüzde yüz halledebiliriz. 
Bunun için yeni bir programa, yeni bir seferberliğe 
ihtiyaç vardır. Bu, bütçeden tahsisat yaparak gerçek
leşmez. Bunun için özel bir program uygulanması 
lazım gelir. Bunun örnekleri batı ülkelerinde de var
dır, oraya dönüşüp bunu uygulatmak lazım gelir. 

iSayın İğneciler, «Şirketlere ilgilerini esirgemez
lerken, ta'ban fiyatlara karşı kâfi derecede hassas 
davranmıyor Maliye Bakanımız» diye ve birkaç mas-
rafçı Bakanın da buradaki ifadelerinden de güç ala
rak bir tarizde bulundular. 

Bizim bu seneki ödemelerimizin bugünkü duru
mu şudur : Buğday üreticisine 56 milyar 900 milyon 
lira Toprak Mahsulleri Ofisine Merkez Bankasından 
verilen para ile ödenmiştir. Toprak Mahsulleri Ofi
sinin kendi kaynakları da hariç, bugün 1983 buğ
day istihsalinden ofise teslim edilip parasını alma
mış tek buğday müstahsili yoktur. Herkes parasını 
almıştır. Geçen sene bugünlerde herkes parasını 
alamamıştı; ama bu sene herkes parasını almıştır. 

1982 pancar istihsalinden geçen senenin bugün
lerinde 1981'in bütün borcu ödenmemesine rağmen, 
hu sene 1983 kampanyasına girilmeden 1982 yılın
da pancar teslim eden pancar müstahsiline !bir kuruş 
borç kalmamıştır, hepsi ödenmiştir. Bunun için Şe
ker Şirketinin .Merkez Bankasına geçen sene 22 mil
yar lira olan borcu 47 milyar liraya yükselmiştir. 
Yani, neden para limitlerinde tıkanıklık oluyor, bun
ların anlaşılması için bu ödemeleri bilhassa arz edi
yorum. 

Bu sene istihsal döneminin başından beri TARİŞ, 
ANTBÎRL1K, ÇUKOBİRLUK, GÜNEYBİRLİK, 
TRAKYA BİRLİK gibi çeşitli tarım mahsullerini 
mubayaa eden birliklere son bir aydır yaptıkları mu
bayaalar için (ki bu zamanda başlamıştır bunların 
mubayaası) ödemeler 21 milyarı bulmuştur. 

Ayrıca, tütün üreticisine 32 milyar, çay üretici
sine de 16 milyar liralık ödeme yapılmıştır. Toplam 
ödemeler yılbaşından (beri 153 - 154 milyar lira civa
rına gelmiştir. Burada bilhassa Yüce Meclisin bilgi
sine sunacağım bir husus, büyük bir kaynak tahsi
sinin sübvansiyonunun da gübre dalında olduğunu, 
geçen sene bütün gübre finansmanına 72 milyar lira 
harcandığı halde, bu sene gübre finansmanına Ey
lül ayı sonu itibariyle 90 milyar liralık bir harcama 
yapılmıştır. 

Bir diğer husus, geçen sene ihracatta vergi iade
sine bütün sene içerisinde 38 milyar liralık bir öde

me yapıldığı halde, Ibu sene vergi iadesinden Ekim 
ayı başına kadar 93 milyar lira para ödenmiş durum
dadır. 

İşte ödemelerin bazı kesimlerde, bilhassa müteah
hit kesiminde aksaması ve sızlamaya sebep olunma
sının başlıca nedeni budur. Müteahhit borçlarının 
durumu da, (yine bir sayın üye sormuşlardır) Bayın
dırlık Bakanlığının bugün yapılan ödemeden sonra 
bir milyar liralık müteahhit borcu vardır. Türkiye 
Cumhuriyeti Karayollarının 8,8 milyar borcu var
dır, DSl'nin 7 milyar 200 milyon liralık, KİT'lerin 
de 19 milyar liralık müteahhit borcu vardır. Toplam 
müteahhit borçları, bugünkü tarih itibariyle 36 mil
yar lira civarındadır. 

Sayın Başkan, bir önemli konu da, bu işçi üc
retlerinde yeni zam ihtiyacı olup olmadığı konusun
da ortaya çıkmış bulunan tartışmadır. Ben devamlı 
şekilde ifade ediyorum; 1981, 1982, 1983 yıllarında 
işçinin giydirilmiş ücretlerine yapılan zamlar, top
lu sözleşmelerle verilen zamlar 1981 yılında % 38, 
1982 yılında % 31, 1983 yılı Ağustos sonu itibariyle 
kabul edilmiş toplu sözleşmelerde de % 30 civarın
dadır. Halbuki ıbu yıllarda toptan eşya fiyatları diye 
ifade ettiğimiz enflasyondaki artış 1981 yılında 
% 36,8, ki giydirilmiş ücretlerde sağlanmış artışın 
altındadır, 1982 yılında % 25,2, 1983 yüı Ağustos so
nu itibariyle de 21,4'tür. 

Bu sebeple, Türkiye'de, işçilerin toplu sözleşmeler
le sağladıkları giydirilmiş ücretlerindeki artış oranla
rına tecavüz eden bir fiyat artışı söz konusu değil
dir. Bu konunun açıklıkla bilinmesinde fayda var
dır. Neden bu sene bu münakaşa çıkmıştır?... Bu, 
Yüksek Meclisinizin, hepinizin büyük siyasî tecrübe
si, siyasî alışkanlıkları vardır; Türkiye'nin içinde bu
lunduğu siyasî durum dolayısıyladır. Bir seçime gi
den ülkede talepler çok kesin şekilde ortaya konur. 

Bu taleplerin de aynı suhuletle karşılanacağı tahmin 
edildiği için bu şekilde belirir. Bu, Yüce Meclisçe 
zaten bilinen bir husustur. 

Bütün dünya platformlarında aynı şeyler bana 
ifade edilmiştir.; Ufak tefek ödemelerde gecikmeniz 
oluyor, ödeme taşmalarınız oluyor, seçim yılı dola
yısıyla bu normaldir diye ifade edilmiştir. Bu se
beple bizim ödemelerimizde ülkeyi buhrana götüre
cek bîr husus yoktur. 

Vergi tahsilatımız tahsilatın gerisinde kaldı deni
liyor; ilk yaptığım konuşmamda teferruatıyla anlat
tığım için, Varidat Bütçesi görüşülmesinde tekrar 
değinmeye imkân olmayacağı için burada bunu da 
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belirtmek isterim. Bizim vergi yükümüz % 16'dan ı 
18'e doğru çıkma seviyesindedir ve sizin tahmin ve I 
kabul buyurduğunuz 1983 ıbütçesi gelirleri fazlasıy- I 
la tahsil edilecektir. 2 trilyon 350 milyar lira olarak J 
tahmin edilen gelir 2 trilyon 400 milyar lira seviye
sinde tahsil edilecek bir düzeye gelmiştir. 1984 Yılı I 
Bütçesinde de kabul buyurduğunuz gelir tahminin I 
aynen gerçekleşeceğine inanıyorum. Herhangi bir 
suni gelir tahmini yoktur. Samimiyetle ortaya koy
duğumuz 1983 'bütçesinin 300 milyar liralık istikraz- I 
la karşılanacak hususu dışında Devlet borçları ke
siminde, Yüce Komisyonda ifade ettiğim maluliye
tinin dışında herhangi bir gelir maluliyeti ve gider j 
tahmin noksanlığı yoktur. 1984 bütçesinin en az I 
1983 Bütçesi rahatlığı içerisinde tatbik edileceğine 
inanıyorum. Yüce Meclisin de benim inancıma işti
rak ötmesi en halisane arzumdur. I 

Sayın Başkan... 
BEŞIR HAMÎTOĞULLARI — Katsayı, katsayı. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Kanunun o maddesi görüşülüriken arz ©de- ! 
ceğim efendim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yüce Meclisinizin tarihî görevlerini tamamlaya

cağı şu günde, huzurunuzda ülkenin gerçekllerine bir 
miktar değinerek sizlere bir hizmette bulunabildiy-
sem kendimi mutlu addedeceğim. Bütün çalışma sü-
recimce Yüce Meclisinizden gördüğüm iltifat ve teş
vikle dolayısıyla minnetlerimi, şükranlarımı tekrar 
arz etmek istiyorum. Türk siyaset tarihinin bir par
çasına, ikinci Kurucu Meclisin bir parçası olarak, 
Danışma Meclisi olarak geçecek Meclisinizin faali
yetine son vereceği 'bugünde tüm Meclis üyelerine, 
ülkemize yaptığı hizmetlerin tarihî değer taşıdığını 
naçizane belirtirken, ömürleri boyunca saadetler, 
mutluluklar, başarılar diliyor, hürmetler sunuyorum. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Özkaya, son söz sizin, buyurun efendim. 
ZEKÎ ÖZKAYA — Sayın Başkan, sayın üyeler, 

Sayın Bakanlar, sayın Hükümet mensupları; 
Bu son günde Yüce Heyetinize hitap etmekle şe

refyabım. 
Ben bu dar zamanda Bütçeyi eleştirmeyeceğim. 

Ancak, tek bir cümle ile enflasyon konusuna temas 
edip geçeceğim : Enflasyonun memur katsayısında 
aranması yerine, enflasyon sorununun sağlıklı ve 
köklü biçimde çözümü, ekonomide kaliteyle birlikte 
hem üretimi ve hem de verimliliği içeren üretken
liğin artışında aranması lazım geldiğini ve bunun için | 
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bütün tekerlerin bu yöne çalışması gereğini ifade et
mekle yetineceğim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bütçe görüşmeleriyle birlikte bizim de Meclis ola

rak yasama hizmetlerimizin bitmek üzere olduğu şu 
anda, birbirlerini kovalayan gece ve gündüzlerin ebedî 
akışı içinde, değerleri ne ölçüde olursa olsun insan
ları sonsuz karanlığına çekip eriten, yokluğa mah
kûm eden zaman faktörünün bu ayrılış noktasında, 
bu ayrılış anında eşsiz güzel milletimizin bu canlı 
ışıkları altında ben fani bir insan olarak tarihin de
rinliklerinden ve yüksekliklerin ötesinden tipilerle, 
fırtınalarla, toz ve bulutlarla her türlü engeli aşarak 
gelen ölümsüz Türk Milletinin önünde, huzurunda ve 
bu Yüce Kürsüde başı eğik olarak, ihtiramla durmak 
bahtiyarlığı içinde, izin verirseniz Yüce Meclisimizin 
de adına Büyük Türk Milletine, Kahraman Türk Or
dusuna ve Millî Güvenlik Konseyi Değerli Üyeleri
ne şükran borçlarımızı kırmızı güllerle ve bembeyaz 
çiçeklerle sunmayı faziletli ve mukaddes bir görev 
saymaktayım. 

Temennilerim ve emelim odur ki, bir daha göz
lerimi kapayarak niyazım odur ki, Meclis olarak, tek 
tek üye olarak millet yolunda hizmetten, fedakârlık
tan, aşk ve sevgi heyecanından Tanrım bizi mahrum 
etmesin. Bu Yüce Meclisin içinde olalım veya dışında 
olalım, bir üye, her üyemiz; milletin hadimi olarak, 
Cumhuriyetin ve Atatürk ilkelerinin sahibi olarak, 
sancağın ve bayrağın bayraktarı olarak her üyemiz 
mutludur, huzur içindedir. Bu imanla, bu kıvançla 
buradan ayrılıyoruz. 

Tarihi, kolundan çekercesine dilediği yöne çevi
ren, çağlar yaratan, dünya coğrafyasını mızrağıyla 
çizerek haşmet ve mehabetiyle at koşturan asil bir 
milletin evlatları olarak, Kurucu Meclis üyeleri ola
rak tarihin acımasız akışı içinde, dilerim; dilerim ge
lecek kuşaklara beyaz alevlerle ışık tutacak bir şa
madan sıcak ateşiyle, mis dumanlarıyla sönmeyecek 
bir buhûr-dân bırakmak ve sevgili milletimize layık 
olmak bahtiyarlığına erişmiş olalım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sizlerle paplaştığımız bu mutlu duygularla ben, 

kâinatı aydınlatan güneşi dahi cebime koyabilecek 
bir heyecanla ve tüm dünyayı iki avucumun arasın
da taşıyabilecek bir gururla, sizlerin de adına, vecd 
içinde, candan, yürekten yüzümü güzide Heyetinize 
dönerek, ileriye, istikbale, geleceğe dönerek sesleni
yorum ve" bir daha ayetimi söylüyorum : «Tanrım 
Türk Milletini, Türk Ordusunu ve Türk Cumhuriyeti
ni korusun.» («Bravo» sesleri ve alkışlar) 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türk Milleti, edebiyete kadar giderek gelişen büt

çelerle büyüktür, mutludur, Türk Milleti bundan da 
büyük olacak ve bundan da mutlu olacaktır. 

1984 Yılı Bütçesinin Türk Milletine, Türk Hükü
metine hayırlı uğurlu olmasını dilerken, sizler tüm ar
kadaşlarımı, tüm dinleyenlerimi sönmeyen, sönmeye
cek bir şevkle, bir ateşle kucaklıyor, selamlıyorum; 
lütfen kabul buyurunuz. 

Saygılar sunarım. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
Değerli üyeler, 1984 Yılı Maliye Bakanlığı Büt

çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümle
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Bölüm 
(Prog.) 

MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Lira 

7 844 902 000 

1 199 968 000 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 

BA$KAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum.! Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet bütçesinin düzen
lenmesi, uygulanması ve de
netimi 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum< Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Devlet gelirlerine ilişkin hiz
metler 18 619 794 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum.! Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet muhasebe hizmetleri 6 059 598 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

114 Devlet mallarına ilişkin hiz
metler 18 814 168 000 

Bölüm 
(Prog.) 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

115 Hazine ve genel ekonomi 
politikasına ilişkin hiz
metler 

Lira 

1 341 493 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum,) Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

116 Devlet hukuk danışmanlığı 
ve muhakemat hizmetleri 1 193 421 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 342000000 000 

BAŞKAN — Bölümü oy. 
larınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî transferler ve yar
dımlar 63 501 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî Itransferler 597 585129000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum., Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal transferler 116 060 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum..! Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 235 711 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum.) Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Değerli üyeler, 1984 Yılı Maliye Bakanlığı Büt
çesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir; hayır
lı uğurlu olsun. 

Değerli üyeler, Katma Bütçelere ve Genel Büt
çeye geçmeden evvel verilmiş bir önerge var; oku
tuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
1984 Malî Yılı Katma ve Genel Bütçe Kanunu 

Tasarılarının maddelerinin zaman tasarrufu ve mü
zakere kolaylığı sağlamak için, geçmiş yıllarda da 
olduğu gibi, önerge verilen maddelerde müzakere 
açılması, önerge verilmeyen maddelerin okunup oy
lanması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Aydın TUĞ 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Büt

çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe =• Plan Komisyonu Ra
poru. (S. Sayısı : 589) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Katma Bütçeli İda
reler 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum : 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, özgelirler, Hazine Yardımı : 
MADDE 1, — A) Katma Bütçeli İdarelerin 1984 

yılında yapacakları Ih'izmetler için (550 125 129 000) 
lira ödenek verikniştir.ı 

B) Katma Bütçeli İdarelerin 1984 yılı ge
lirleri ı(74 518 000 000) lirası özgelir, (475 607 129 0)00) 
lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 
(550 125 129 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı cetveller : 
MADDE 2. — A) Katma Bütçeli İdarelerin, 
a) ödenek dağılımı (A) işaretli cetvelde, 
b) Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) 

işaretli, 
c) Özel hükümlerine göre 1984 yılında tarh, ta

hakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir çeşitleri
nin dayandığı hükümler, her bir idarenin bütçesine 
ekli (C) işaretli 

(1) 589 S. Sayılı basmayan 10.10.1983 tarihli 
174 üncü Birleşim tutanağına eklidir., 

d) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren Kanunlar, her bir idarenin bütçesine ekli 
(G) işaretli, 

e) Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin 
bütçesine ekli (R) işaretli, 

Cetvellerde, 
B) Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman 

Okulları öğrencilerinden alınacak ücretler bu idare 
bütçesine ekli (M) işaretli cetvelde, 

Gösterilmiştir. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tokgöz. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOÖAN TOKGÖZ — Biraz evvel Yüce Heyetin ka
bul etmiş olduğu önerge veçhile madde başlıklarının 
ve madde numaralarının okunarak yetinilmesi gerek
mektedir; usulen arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Kabul edilen önergede aynen istenen 
şudur : Maddelerin okunup oylanması şeklindedir ve 
böyle oylandı. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Aksi takdirde, kabul buyuru-
lan önergeye maddeler okunduğu takdirde gerek yok
tur efendim. 

BAŞKAN — Geçen yıl da aynı uygulamayı yap
tık. Gene geçen yıl bir sayın üye, zannederim Sayın 
Doğu bu şekilde bir önerge vermişti. Bu önerge üze
rine maddeleri okutarak oylattık. 

Zannederim Komisyon olarak böyle bir teklifte 
bulunuyorsunuz... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Evet Sayın Başkanım, zaman 
tasarrufu açısından. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon Baş
kanımızın teklif ettiği konu, «Mademki maddeler üze
rinde görüşme yapılmayacaktır, Tasarı da madde 
madde bütün sayın üyelerin önündedir, madde baş
lıklarının okunması suretiyle oylansın» şeklindedir. 

Bu teklif üzerine bir görüş beyan etmek isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

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

O halde, 2 nci maddeyi oylatmamıştım; 2 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka.buJt edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Dairelere İlişkin Özel Hükümler 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı : 
MADDE 3. — Anayasa Mahkemesinin 25.6.1973 

tarih ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunu biçim yönünden iptal etmesi ve bu hükmün 10ı 
Mayıs 1978 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ol
ması sebebiyle 1757 sayılı Kanunun ödemelere, borç
lara. Toprak ve Tarım Reformu Fonuna ve malî 
konulara ilişkin 40, 41, 182, 187, 190, 194, 196, 198, 
201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 219, 220, 223 üncü 
maddeleri ve 202 nci maddenin (a), (c), (i) bentleri, sa
dece hizmet araçları ve iş makineleri bakım ve onarımı
na ilişkin giderlerle sınırlı olmak üzere (e) bendi ve 202 
nci madde son paragrafının ilk cümlesi yeni bir kanun 
çıkıncaya kadar yürürlükte olup, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı bu hükümleri uygulamakla gö
revlidir. 

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

Karayolları Genel Müdürlüğü : 
MADDE 4. — Devlet daire ve müesseseleri, ka

mu tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuru
luşlardan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet talep
lerini, kendi imkânları ntiıspetiinde, yapılacak anlaşma
lar esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluş
larca Karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yolların ke
narında bulunan ve yol güvenliği bakımından yola 
giriş ve çıkışların düzenlenımesi gereken teslislerin 
(Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından veya 
dış yardımlardan etüt, araştırma ve proje hizmetleri
nin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırıl
ması ve bakımı maksadıyla Karayolları Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar bu idareye ait (B) işa
retli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer ta
raftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açı
lacak özel projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektir
diği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemlerini bekle
meksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje Ödeneklerin
den gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harca
malara göre, tahakkuk eden miktarı, ilgili projesinde
ki ödenekten, harcama yapılan projeye aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

IBu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı er-
tesii yıla 1 inci fıkra esasları dairesinde devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmişitir. 

MADDE 5. — 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı 
Kanunun 30.5.1973 tarih ve 1737 sayılı Kanunda 
değişik 20 nci maddesi gereğince geçici ücretli olan, 
yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı ma
hiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, ona
rım ve işletmeslinde kullanılmak üzere, bir taraftan 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden açı
lacak 112-04-2-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü 
ve tünellerin yapım ve onarımı) altprogramı ve pro
jeleri ile; 113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan yol, köp
rü ve tünellerin bakım ve işletmesi altprögram ve 
faaliyetlerimn harcama kalemlerine Maliye Bakanlı
ğınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdür
lüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı 
işlemlerini beklemeksizin bütçesinin ilgili proje öde
neklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan ke
sin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili 
projedeki ödenekten, harcama yapılan projeye aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarfedilmeyen kısımlar 
ertesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmişitir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
MADDE 6. — 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Ka

nun gereğince Ankara ve İstanbul şdhirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temıinü maksadıyla girişi
lecek taahhütlerin tutarı için aynı Kanunun 1 inci 
maddesinde gösterilmiş bulunan azamî taahhüt had
leri, dış yardımlardan temin olunan proje kredileri 
için, 1984 malî yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - İstanbul belediyelerince yaptırılacak is
ler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların 
sınırlı oluşu- hakkındaki hüküm 1984 malî yılında 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmişıtiir. 

MADDE 7. — Baraj ve hidro - elektrik santral-
ları İnşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine za
ruret hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, 
yol, köprü inşaatı #e bu gibi yerlerde ulaşımın sü
ratle sağlanması amacıyla hava alanları, inşa, ıslah 
ve tevsii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt 
boru hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu gö
rülecek miktarı, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri 
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ve Kooperatifler Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü bütçelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili 
projelerine aktarmaya ve -bu konu/a gerekli işlemleri 
yapmaya Maliye 'Bakanlığı yetkilidir. Projelerde yer 
alan proje kredilerinden bu işlerde kull?/ıılacak mik
tarın, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy tşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü
ne devri için gereken işlemleri yapmaya vMali'ye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile 
kamu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden 
dernekler veya diş yardımlardan sulama, içme, 'kullan
ma ve endüstri suyu, kanalizasyon baraj ve hidro -
elektrik santralı ve diğer su kaynaklarının geliştirilme
si ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, kanalet, 
boru, beton direk, fiılitre kumu gibi DSİ tarafından 
üretilen malzemelerin Verilmesi, temel sondajları, be
tonla ilgili her türlü deneyler, zemin mekaniği deney
leri, her türlü kimyasal deneyler, su, çimento analizleri 
ve model deneyleri, yaptırılması amacıyla Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu ida
reye ait (B) işaretli cötvdde açılacak özel bir tertibe 
gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya 
yeniden açılacak özel projelere Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı 
işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili pro
je ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Ya
pılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı 
ilgili projesindeki ödenekten harcaima yapılan projeye 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmişibir. 

'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü : 
MADDE 9. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Ka

nunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor, sa
ha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile, Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A) işaretli cet
velinde yer alan projelerin Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünce 29.6.1938 tarih ve 3530 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalan
lara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına aynı un
vanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek
lerden yılı içlinde sarf edilemeyen kısımlar, proje
nin ikknali için müteakip yıl 'bütçesine devredilebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne ait (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde kayıtlı 
aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen gelir faz
lalarını gerektiği takdirde, hizalarında gösterilen ter
tiplerine ödenek kaydetmeye ve maddeler arası ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

A) Futbolda müşterek bahis gelirleri (III) Türk 
sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri progra
mının (01) Sportif faaliyetler altprdgramının (1-001) 
kod numaralı faaliyeti ile (02) spor tesislerinin iş-
leljilmesi, yapım, bakım ve onarımları altprogramları-
nm (2-001) ve (2-002) kod numaralı projeleri; 

B) 5por faaliyetleri gelirleri (900) hizmet prog
ramlarına dağıtılamayan transferler programında yer 
alan (04) sosyal transferler altprogaimının (3-422) 
kod numaralı faaliyeti; 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısmı, 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, altprogram ve faaliyet ve projelerden 
geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde ödenme-

I yen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili tertibinden 
ödenebilir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek öğretim Kurulu : 
MADDE 11. — Kadroları ile ilgili kanunî düzen

leme yapılıncaya kadar, Yüksek Öğretim Kurulunun 
kadroları ile Üniversitelerarası Kurulun kadroları 
Yüksek Öğretim Kurulu Bütçesine ekli cetvellerde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı : 
MADDE 12. — Bu Kanunda yer alan hükümler 

saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri 
Katma Bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük1 

MADDE 13. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum; ; "Kabul eden* 
ler... Etmeyenler... Katmî edilmişıtir. 
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Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Toprak ve 

Tarım Reformu Müsteşarlığı ile ilgili hükümlerini 
Başbakan ve Maliye Bakanı, 

b) Yüksek öğretim Kurulu ve Üniversiteler ile 
ilgili hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili hü
kümlerini Maliye ve Bayındırlık Bakanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanları, 

e) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümleri
ni Maliye ve Tarım ve Orman Bakanları, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Tasarının tümünü açık oylarınıza 
sunacağım; fakat bu oylamayı, tüm maddelerin oy
lanması sonunda, her iki oylamayı bir arada zaman
dan tasarruf etme bakımından yapacağım. 

1. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/829) (S. 
Sayısı : 588) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 1984 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının maddelerinin görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Maddeleri okutuyorum,! 

1984 MAL! YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi : 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin 

harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (3 186 600 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 

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

Gelir Bütçesi : 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 886 600 000 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 
(B) cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELt 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 290 000 000 000 
BAŞKAN — (Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul, etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Ge
lirler 346 018 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Fonlar 250 582 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi (B) cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TÖKGÖZ — Sayın Başkan, tensip ederse
niz aynı usulü teklif ediyorum, yalnız zabıtlara geç
mesi açısından Sayın Stenograflar aynen maddeleri 
zaptedeeeklerdir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Genel Bütçe üzerin
de de Komisyonun bu teklifini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Denge : 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edi

len gelir arasındaki (300 000 000 C*30) liralık fark iç 
borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktarı bir katına 
çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

ÎKİNCİ BÖLÜM 
Bütçe Uygulama Esasları 

Ödenek Dağıtımı : 
MADDE 4. — Bütçe kanunlarına ekli (A) cet

velindeki ödenekler, Maliye 'Bakanlığınca belirlenecek 
ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kulla
nılır. 

Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 

— 371 — 



Danışma Meclisi B : 178 14 * 10 . 1983 O : 3 

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

Aktarma : 
MADDE 5. — A) Münhasıran (100 - Personel 

giderleri) harcama kalemi altındaki ödeneklerle ilgili 
olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde kalmak koşuluyla 
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 ak

tarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle büt
çesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

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

Bölüm Düzeni ve Deyimler : 
MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, 

program bütçe uygulamasında programlar şeklinde 
düzenlenir. Programlar alt programlara, alt program
lar da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uy
gun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ay
rılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıda harcama 
kaleminden oluşur. 

1050 sayılı Muhasöbei Umumiye Kanunu İle di
ğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve bölülm» deyimleri bütçe sınıflandı-
rülmasındaki «Program»ı, 

b) «Kesim» deyimi «Alt program»ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini 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 «ilgili hizmet terti
bi» deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalem
leri ndddi ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderle
ri borçlarına karşılık gösterilmek koşuluyla) h'izmet 
veya harcamanın ait olduğu program bazını ifade 
eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişt'ir. 

Yeni Tertip, Harcafma ve Gelir Kalemleri Açıl
ması : 

MADDE 7. — A) İlgili mevzuatına göre, yılı 
içinde 1984 yılı programına alınan projeler için (2) 
ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de 
(3) ödenek türü altında yeni tertipler; ya da (A) işa

retli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harca
ma kalemleri açmaya, 

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

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe politikası ve malî kontrol: 

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

dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacıy
la ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve gider
lere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uy
gulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri alma
ya, standartları saptamaya ve sınırlamaları koymaya, 

B) Giderlerin yarısından fazlası Hazine yardım
ları ile krşılanan ve katma bütçeli idare durumunda 
bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu kuruluş
larının hizmet programlarını yılı içinde düzenlemeye 
ve bunlar için harcamalar ve istihdam esasları yö
nünden, gerekli standartları saptamaya ve sınırlama^ 
lan koymaya, 

C) Fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş ol
ması nedeniyle emanete alınmış miktarları gelir kay
detmeye, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner 

sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
hakkında da uygulanır. 

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

Geçen yıllar borçlan: 
MADDE 9. — Malî yılın sonuna kadar ödene-

mediği gibi, emanet hesabına da alınamayan ve 1050 
sayılı Muhasebe! 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: 

Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri) ne 
ait harcama kalemleri ile 220, 230 ve 250 nci har
cama kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerin
de karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Per
sonel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçları» faaliyetinden ödenir. 
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Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, per
sonel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden aktar
ma yapılmamak kaydıyla, 1984 yılı bütçesinin aynı 
veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu faaliyete 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

B) Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları: 

Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri dışın
daki) harcama kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet 
tertiplerinde karşılığı bulunan veya bulunmayan borç
lar, «Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları» 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. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Katma bütçeli idarelere hazine yardımı: 
MADDE 10. — Katma bütçeli idarelerin bütçe

lerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı Büt
çesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı 
ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan mik-

^ tadardan, bu amaca göre fazla olduğu saptanan kısım
ları, 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. 

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

Yatırım harcamaları: 
MADDE 11. — Yıllık programlara ek yatırım 

cetvellerinde yer alan proje dışında herhangi bir 
projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı 
Kuvvetler 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 
REM O programı içerisinde yer alan alım ve hizmet
ler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, 
yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

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

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde 
yapılması zorunlu değişiklikler için «1984 yılı progra
mının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair 
karar» da yer alan usullere uyulur. 

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

Fonlara İlişkin Hükümler : 
MADDE 12. — Maliye Bakanlığı Bütçesinde 

yer alan çeşitli fonlara ilişkin hükümler aşağıda gös
terilmiştir. 

A) Personel giderleri fonu : 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan öde

me emirlerine dayanılarak yapılan hesaplamalar so. 
nucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyece
ği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektirdiği 
harcamalar için, 100 - Personel giderleri (Üniversite
lerim gece öğretimine ilişkin fazla çalışma ücreti ile 
konferans ücreti hariç) ile yolluk karşılığı verilen taz
minatlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında görevli 
öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile ilgili tertip
lere, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-O9-3-3O1-940) 
tertibindeki ödenekten aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıda sayılan öde
nek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kullanıl
mak üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer ter
tibine aktarma yapılabilir. 

B) Yatırımları hızlandırma fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (93O-09-3-3O3-940) 

tertibindeki ödenekten; 
1984 malî yılı programının uygulanması, izlenme

si ve koordinasyonuna ilişkin kararname hükümleri
ne uyularak 1984 yılı yatırım programının uygulama 
durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer 
alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde ge
lişen koşullara göre öncelikli sektör ve alt sektörler
de yer alan ve programa yemi alınması gereken proje
lere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında 
kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mev
cut veya yeniden açılacak tertiplere ve Maliye Bakan
lığı Bütçesinin Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile ilgili 
faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir: 

C) Dış finansmanı sağlanan projelerin giderleri
ni karşılama fonu : 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
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çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderleri
ni karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
'(930-09-3-308-940) teıtündeki ödenekten, genel ve kat
ma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki har
cama kalemleri ile, Kamu iktisadî Teşebbüslerine ve 
diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transferlerle il
gili olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinde mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya, bu 
ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama esaslarını sap
tamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Sıkıyönetim giderleri fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-311-940) 

tertJbindeki ödenekten, 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı 
Kanuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanunla ek
lenen fıkra gereğince, her türlü sıkıyönetim giderlerini 
karşılamak üzere Başbakanlık bütçesinde açılacak 
tertibe aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

E) Kur farklarını karşılama fonu : 
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil 

dairelerin (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertipler
de 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 daıirelerle katma bütçeli 
idarelerin Uluslararası kuruluşlara yapacakları öde
melere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını 
sabit tutmak ve 30 Eylül 1983'deki kurlar ile transfer 
anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla 
Maliye Bakanlığı Bütçesinde (930-09-3-302-940) Kur 
Farklarını Karşılama Fonu tertibindeki ödeneği ilgili 
kuruluşların hizmet programlarında mevcut ilgili ter
tiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

F) Yedek ödenek : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (93O-09-3-309-94O) 

tertibindeki Ödenekten, bütçelerin Maliye Bakanlığın
ca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilıidir. 

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

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine Ödenek kaydı : 
MADDE 13. — Genel bütçe dışındaki kamu ku

ruluşlarının 'bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce 
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğrenciler 
için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarları-. 
nı, bu Kanuna bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrenci
lerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cet
velinde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya yeni
den açılacak tertiplere Ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

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

Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı Bütçelerine Yapılacak Aktarmalar : 

MADDE 14. — Devlet kurum ve müesseseleri ile 
kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar ta
rafından veya dış yardımlardan; 

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, araştırma 
ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazine
ye yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde 
açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan (a) fıkrasın-
dakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındakiler Köy 
işleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) cet
vellerinin sonunda açılacak özel program, alt prog
ram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine 
ödenek kaydolunur. 

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

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işle
rin yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını 
uygulamaya yetkilidir. 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin gerek
tirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemini bek
lemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, alt program, 
faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapa
bilir. işin bitiminde yapılan harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı ilgili özel program, alt program, fa
aliyet ve projelerindeki ödenekten harcama yapılan 
kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı ile Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenle
yecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bütçelerine 
İlişkin Aktarma işlemleri : 

MADDE 15. — 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-
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rine, ilgili iki bütçenin program, alt program, faali
yet ve projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma 
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 di
ğer bir program tarafından yürütülmesi halinde öde
neği ilgili program, alt program, faaliyet veya proje
ler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

C) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teş
kilatlanması sonucu, Bütçe Kanunlarının uygulanma
sı ve kesinhesapların hazırlanması ûle iligili olarak 
gerek duyulan her türlü 'bütçe işlemlerini ve düzenle
meleri 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, hu Genel Müdürlüğün görevle
rini yürütmesi ile ilgili İ2, 10, 29 ve 33 üncü madde
lerinin 8.9:1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanma
sına devam olunur. 

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

Bağış ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler : 

MADDE 16. A) Dış kaynaklardan veya Uluslar
arası antlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla 
ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bun
ların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni-
iden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetme
ye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

IB) 1984 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 getir ve karşılıklarını da Millî Savunma Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde 
açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye 
(Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

Bağışlara İlişkin Hükümler : 
MADDE 17. — Bağışlara ilişkin özel ödenekler

den; 

A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artık
ları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından 
yetersiz olanları, 

B) (A) fikrasındakiler dışında kalıp da (50.000) 
lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanma
yanları, 

İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko

mutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet 
Karşılıkları : 

MADDE 18. — A) Millî Savunma Bakanlığı 
ve Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkele
re ve Uluslararası Kuruluşlara kiraya verilen veya bir 
hizmetlin yerine 'getirilmesinde kullanılan kara, deniz 
ve hava taşıtlarından alınan kira ve ücret tutarlarını; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel 
Komutanlığı dahil) öğrenim ve eğitim müesseselerin
de okutulan ve eğitim gören yalbancı uyruklu subay, 
astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında 
ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince 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 sonun
da açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu 
suretle ödenek kaydolan miktarlardan yılı içinde har
canmayan kısımları ertesi yıla devretmeye; ' 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
MADDE 19. — Devlet Planlama Teşkilatı bütçe

sinin; 
A) (111-G1-2-0M-31O) tertibindeki ödenekten, bir 

kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen 
hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yap
tırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktarma
ya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaç
larla il özel idarelerine; İktisadî Devlet Teşekkülleri
ne ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmet
lerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

B) (111-0İ1 -3-141 -930) tertibinde yer alan ödene
ği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program ve 
projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili har-
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cama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapı
lacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

Bağlı Cetveller : 

MADDE 20. — 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 1984 malî yılında tah
siline devam olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 

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

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

e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar «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) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve 17 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri gereğince 3904, 
4353, 5539, 62CC> ve 6760 sayılı Kanunların Bütçe Ka
nununda gösterilmesi gereken parasal sınırları «t» işa
retli, 

D) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Ba
kanlığı Okul Pansiyonları Kanununun üçüncü mad
desi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ida
re edilecek okul pansiyonları ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden 
alınacak pansiyon ücretleri «M» işaretli, 

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

a) 36 ncı maddesine göre Millî Müdafaa Mükel
lefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri 
«O» işaretli, 

b) 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıt 
ların alım değerleri «P» işaretli, 

F) Maliye Bakanlığınca yıl içinde değişiklik ya
pılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurum
ların satın alacakları taşıtların en çok satın alma be
delleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

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

(B) cetveline ilişkin diğer hükümler : 
MADDE 21. — a) Musul petrollerinden biri

ken (100) milyon liralık paydan malî yıl içinde tah
sil edilecek kısım, (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler», 

b) 5.4.1973 ıtarih. ve 1702 sayılı Kanuna göre 
petrolden almacalk Devlet hakkı, bütçenin (B) cet
velindeki «Petrolden Devlet Hakkı», 

Tertiplerine gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Ka'bul edenler... Etmeyenler. .̂  Kabul edilmiştir^ 
Döner sermaye gelirlerine ilişkin hükümler : 
MADDE 22. — Genel bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işlet
melerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler ve 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmeler hariç) toir 
ay içinde gayrisafi 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 
mahsubuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin saptan
masına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirle
nir. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden 
doğan Hazine, kaybı, ilgili döner sermaye işletmele
rinin ita amiri ve saymanından 21.7.1953 tarih ve 
61-83 sayılı Kanuna göre yarı yarıya tahsil edilir. 

Peşin gelir, hükümlerinin uygulanmasında Maliye 
Bakanlığınca verilmiş ek süreler için gecikme zamları 
aranmaz. 

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

Fonlara ilişkin gelir İkaydı ve aktarma işlemleri : 
MADDE 23, — a) 20.2.1930 tarih ve 1567 sa

yılı Kanunun 6258 sayılı Kanun ile değişik 1 inci 
ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 uncu mad
delerine dayanarak, Bakanlar Kurulunun 2.6.1961 
gün ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince kurulan «is
tikrar Fonu» na yatırılacak paraların net artıklarım, 

b) T. C. Merkez Bankasında NATO hesabında 
toplanan paralardan Maliye 'Bakanlığınca belirtilecek 
tutarı, 

c) Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak 
oluşturulmuş fonlar arasında, fonların kuruluş amaç
larını karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kıs
mını, iş bu fonların genel amaçlan içinde karşılıklı 
olarak devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 
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d) 16.9.196C tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci mad
desinin 1 inci fıkrası gereğince, açılan «Akaryakıt İs
tikrar Fonu» nun net gelir fazlası, 

Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydedi
lir. 

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

İKİNCİ KISIM 

Kamu 'Personeline İlişkin Hükümler 
Katsayılar ve yurt dışı aylıkları: 
MADDE 24. — a) 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca sınıflara 
ait gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamla
rının aylık tutarlarına çevrilmesinde (40) katsayı, 

b) 14.4,1981 tarih ve 2446 sayılı Kanuna göre 
subaylara, astsubaylıktan subaylığa geçenlere, astsu
baylara ve uzman jandarma çavuşlarına (5,9), er ve 
erbaşlara '(4,5) katsayı, 

Uygulamr. 
c) Kurumların yurt dışı kuurluşlarına dahil kad

rolarında görev alan Devlet memurlarının yurt dışı 
aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller saptanıncaya 
kadar, 5.7.1983 tarih ve.83/6820 sayılı Balkanlar Ku
rulu kararındaki esaslara göre ödenir. 

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

Kadrolara ilişkin genel hükümler : 
(MADDE 25. — Memur kadroları ile ilgili yasal 

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

ile verilmiş ve intibak işlemlerinde kullanılmış bu
lunan kadrolar ile 1971 - 1983 Malî Yılı Bütçe 
kanunlarının ilgili maddeleri ve özel kanunları hü
kümleri uyarınca verilmiş ve değiştirilmiş olan kad
rolar {Devlet Planlama Teşkilatı kadro cetvelinin 
«Not» bölümü dahil) 1984 malî yılı için de geçer
lidir. 

b) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü 
maddesi hükümleri uyarınca alman 13.11.1971 gün ve 
7/3434 sayılı Kararname ile bu kararnameyi değiş
tiren ve değiştirecek olan kararnamelerdeki hüküm
lerin uygulanmasına devam olunur. 

c) Genel, Katma ve Özel Bütçeli kuruluşların 
kadrolarında olan sorumlu saymanlar ile Maliye Ba
kanlığına bağlı Saymanlık Müdürlükleri ve sorumlu 
saymanlıklarında çalıştırılan memurlardan Maliye 
Bakanlığınca gerekli görülenlerin kadroları ilgili ku- \ 
ruluş kadrolarından düşülerek Maliye Bakanlığı kad
rolarına eklenir. Bu kadrolarda çalıştırılan memurlar- | 
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dan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler bu yolla 
Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara naklen ata
narak aynı saymanlık müdürlükleri ile sorumlu say
manlıklarda görevlendirilirler. 

d) Kaldırılan 12.3.1964 gün ve 440 sayılı Kanunun 
Geçici 8 inci maddesine dayanılarak yapılan uygula
maya ilgili bakanlıkların kuruluş kanunları yürür
lüğe girinceye kadar devam olunur. 

e) Genel ve Katma Bütçeli dairelerle Mahallî 
İdareler ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanıla
rak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı 
işyerleri ile İş Kanununa tabi olmayan daire ve ku
rumlar 14.7.1965 gün ve 657 sayılı Kanuna göre ça
lıştırdıkları personele ait kadrolardan anılan Kanu
nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şart
ları taşımak kaydıyla sakat ve eski hükümler için 
İş Kanununun değişik 25 inci maddesdnde belirlenen 
oranlarda kadro ayırmaya ve yükümlü oldukları 
kadar atama yapmaya mecburdurlar. 

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

Kadroların kullanımı: 
MADDE 26. — A) Genel Bütçeye dahil daire

lerle Katma Bütçeli idarelerin, bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşların, Kanunlarla kurulan fonların 
ve kefalet sandıklarının mevcut memur kadroların
dan 31.12.1983 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu 
tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların, 
açıktan atama amacıyla kullanılması Başbakanlığın 
iznine tabidir. Bu kuruluşların memur kadroları ile 
ilgili yasal düzenleme yapılıncaya kadar: 

a) Mevcut kadrolardan değiştirilmesi gerekli görü
lenler, 

aa) Söz konusu kadroların boş olması, 
bb) Şahsa bağlı olup da iptal edilmesi gereken 

kadrolardan olmaması, 
cc) Hiyerarşik yapının bozulmaması, şartıyla, ilgili 

kurumun istemi, Devlet Personel Dairesinin görüşü 
ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulu Kararı ile aynı veya diğer bir sınıftan değişik 
derece ve unvanlı kadrolar ile değ işti rilebili r. 

b) Malî yıl içinde, mecburî hizmet yükümlülüğü 
bulunanlardan çalıştırılması gerekli görülenler için de
ğişiklik yoluyla kadro sağlanamadığı takdirde, ilgili 
kurumun istemi, Devlet Personel Dairesinin görüşü 
ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulu Kararı ile kadro ihdas edilebilir. 

c) KurumlararasHidaki hizmet aktarmaları nede
niyle yapılacak kadro devri için, ilgili kurumun istemi, 
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Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakan
lığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 
mevcut kadroların iptali karşılığında kadro ihdas edi
lebilir. 

B) il Özel İdareleri ile Belediyelerde evvelce ihdas 
edilmiş kadrolar 1984 malî yılı için de geçerlidir. An
cak, bu kadrolardan 31.12.1983 tarihi' itibariyle boş 
olanlar ile bu tarihten sonra 'herhangi bir nedenle 
boşalanların, açıktan atama amacıyla kullanılması İçiş
leri Bakanlığının iznine tabidir. 

Bu kuruluşların kadroları hakkında 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 33 ve 34 üncü maddelerine 
göre işlem yapılır. Ancak bu kuruluşlarda yeni ku
rulan birimler ile 1983 malî yılında satın alınmış ve 
1984 malî yılında satın alınacak iş araç ve makineleri 
ve toplu taşım araçları için ihtiyaç duyulacak kadro
lar dışında, 1984 yılında kadro ihdas edilemez. 

C) 11 Nisan 1983 gün ve 60 sayılı Kanun Hük
münde Kararname kapsamı dışında kalan kurumların, 
1979 - 1983 malî yılları Bütçe Kanunları hükümleri 
uyarınca Maliye Bakanlığınca vize edilmiş bulunan 
kadroları 1984 malî yılı için de geçerlidir. 

Bu kuruluşların 5 -15 dereceli vizeli kadrolarında, 
gerekli hallerde Maliye Bakanlığının izni ile sınıf, 
unvan ve derece (5 inci dereceden yukarı olmamak 
üzere) değişikliği yapılabilir. 

Bu kuruluşlar, 1984 malî yılında Kanunla veya 
Uluslararası antlaşmalarla kurulması öngörülen bi
rimleri ile 1984 Yılı Programında kurulması veya 
genişletilmesi öngörülen birimleri için ihtiyaç duya
cakları memur kadrolarını mevcut kadrolarından 
karşılarlar. Mevcut kadroların bu birimlerin ihtiyaç
larının karşılanmasına yetmemesi halinde, ilgili ko
rumun istemi (ilgili Bakanlığın onayını almak sure
tiyle) üzerine Maliye Bakanlığının izni ile yeni birim
lerin norm kadrolarının en çok yüzde 50'si oranında 
kadro ihdas edilebilir. 

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

Kadro cetvelleri bütçe kanununa eklenen kurumlar: 
MADDE 27. — Kadroları ile ilgili yasal düzen

leme yapılıncaya kadar; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1984 yılı 

bütçe tekliflerine ekli kadro cetvelleri ile sınırlı ol
mak üzere, kadrolarında yapılması gereken her türlü 
değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
yapılır. 

b) Sayıştay personelinin; Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları ile Adalet Bakan
lığında Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde bulunanlar 

ile bu meslekten sayılan görevlerde olanların kadro 
cetvelleri bu Kanuna eklidir. 

Yukarıdaki bentlerde anılan kadrolar hakkında 
bu Kanunun kadrolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

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

İşçi kadroları: 
MADDE 28. — A) Genel Bütçeye dahil dairelerle 

Katma Bütçeli idarelerin, bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşların ve kanunla kurulan fonların, hizmet
lerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerin
den aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların ve 11 
Nisan 1983 gün ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname kapsamı dışında kalan kuruluşların, 

a) 1979 - 1983 malî yıllarında Maliye Bakanlığı 
tarafından vize edilmiş olan sürekli işçi kadroları 
1984 malî yılında da geçerlidir. Ancak bunlardan, 
31.12.1983 tarihinde boş olan ve bu tarihten sonra 
herhangi bir nedenle boşalanlara açıktan atama yapı
labilmesi, Başbakanlığın iznine bağlıdır. 

b) 1.1.1984 tarihinden itibaren 30 iş gününden 
fazla süre ile çalıştıracakları diğer işçi pozisyonları, 
31.1.1984 gününe kadar (ilgili bakanlığın onayı alın
mak suretiyle) Maliye Bakanlığına vize ettirilecektir. 

c) 1984 malî yılında, Kanunla veya Uluslararası 
antlaşmalarla kurulması öngörülen birimleri ile 1984 
Yılı Programında kurulması veya genişletilmesi öngörü
len birimleri için ihtiyaç duyacakları işçi kadro ve 
pozisyonları mevcut kadro ve pozisyonlarından karşıla
nır. Mevcut kadro ve pozisyonların bu birimlerin ih
tiyaçlarının karşılanmasına yetmemesi halinde, Maliye 
Bakanlığınca, yeni birimlerin norm kadrolarının en 
çok yüzde 50'si oranında işçi kadro ve pozisyonu 
vize edilebilir. 1984 malî yılında, bu şekilde yapıla
cak vizeler dışında, 1983 malî yılında vize edilmiş 
miktarları aşacak biçimde vize yapılamaz. 

Ancak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adı
na, sıtma eradikasyonu hizmetlerinde kullanılmak 
üzere, 1983 yılında vize edilmiş miktarlarla bağlı ka
lınmaksızın işçi kadro veya pozisyonu vize edilebi
lir. 

d) 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. Birimlerarası veya kuruluşlararası 
aktarmalarda da aynı usule uyulur. 

B) Yukarıdaki fıkra hükümleri uyarınca Maliye 
Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine 
göre, Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme 
Kuruluna gönderilir. 
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Bu vize işlemi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz ve 
ödeme yapılamaz. 

C) İl Özel İdareleri ile Belediyelerde işçi çalış
tırılması içişleri Bakanlığının iznine tabidir. Bu ku
ruluşlarda, yeni kurulan birimler ile 1983 malî yı
lında satın alınan ve 1984 malî yılında satın alına
cak iş araç ve makineleri ve toplu taşım araçları için 
ihtiyaç duyulacak işçi kadroları dışında, 1983 malî 
yılında çalıştırılan miktarı aşacak biçimde işçi kad
rosu ihdas edilemez. 

D) Yukarıdaki fıkralarda sayılan kuruluşlar, sa
kat ve eski hükümlüler için İş Kanununun değişik 
25 inci maddesinde belirlenen oranlarda işçi kadro ve 
pozisyonu ayırmaya ve yükümlü oldukları kadar işçi 
çalıştırmaya mecburdurlar. 

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

Sözleşmeli personel 
MADDE 29. — Genel Bütçeye dahil daireler, 

katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
belediyeler, il özel idareleri ile 60 sayılı Kanun Hük
münde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlar
da, sözleşme ile çalıştırılacak personelin genel çalış
tırma esaslarına ilişkin 6.6.1978 gün ve 7/15754 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri
nin uygulanmasına devam olunur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacaklar hak
kında 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 1984 ayı sonuna kadar Ma
liye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zorundadır
lar. Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine daya
nılarak sonradan görevlendirilecek yeni sözleşmeli per
sonel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cet
vellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip söz
leşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilme
si gereklidir. Söz konusu vize işlemleri yapılmadan 
sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulu
nulamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen karar
name hükümleri, Kanunla kurulan fonlar ve hizmet
lerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerin
den aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar hakkın
da da uygulanır. 

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

Aile yardımı 
MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 202 - 205 inci ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı mad
deleri gereğince ödenecek aile yardımı tutarı : 

a) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat 
karşılığı çalışmayan eşi için (900) lira, 

b) Öğrenim çağına gelmemiş veya orta ya da 
yükseköğrenime devam etmeyen çocuklar için (150) 
lira, 

c) İlköğrenim gören çocuklar için (30Q) lira, 
d) Ortaöğrenim gören çocuklar için (600) lira, 
e) Yükseköğrenim gören çocuklar için (900ı) 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 eş'e ayrıca bu çocukları için yardım ödenmez. 
İş akdi ya da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme 
tutarı daha düşük ise, memur olan eş'e yalnız ara
daki fark ödenir. 

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

Doğum yardımı 
MADDE 31. — 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 çalışması 
ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocuk için 
daha yüksek doğum yardımı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez. İş akdi ya 
da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme tutarı daha 
düşük ise, memur olan eş'e yalnız aradaki fark öde
nir. 

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

Tedavi yardımı : 
MADDE 32, — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanuna göre dü
zenlenerek, Bakanlar Kurulunun 28.6.1973 tarihli ve 
7/6672 sayılı kararıyla yayınlanan «Emekli, Adi Ma
lullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olan
larla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulun
dukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların 
Muayene ve Tedavileri Hakkındaki Tüzük» ün 19 
ve 20 nci maddelerinde ve diğer özel yönetmelikler
de gerekli değişiklik yapılıncaya kadar; 
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a) tçmece ve kaplıca tedavilerine tam teşekküllü 
hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek rapor ile ge
rek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
leri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayrı
ca yatak ve yemek bedeli ödenmez. 

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

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

Tayin bedeli 
MADDE 33. — a) Bazı Kamu Personeline Ta

yin Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 gün ve 2155 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uya
rınca ödenecek aylık tayin bedeli tutarı, günlük er 
tayin istihkakının bir aylık tutarını geçemez, 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin, er
ler gibi iaşe edilmelerine devam olunur. Bu gibiler
den, kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bu
lundukları komutanlık veya kurum amirliğince yazılı 
belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkramiye, ödül ve Muhtelif Ücret Ödemeleri : 
MADDE 34. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 123 üncü maddesine göre çıkarılacak tü
zük yürürlüğe girinceye kadar; 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanuna göre verilen ve aynı Kanunda belirtilen 
oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ik
ramiyenin, 

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, muh
taç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü ol
dukları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başarılı 
hizmet yapıp MİT'le ilişiği kesilenlere verilen taz
minatların anılan maddede belirtilen esaslara göre, 
(3.11.1980 tarih ve 2330, 23.4.1981 tarih ve 2453 sa
yılı kanunların ilgili hükümlerinden yararlananlar ay
rıca 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 
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dairesinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetme
lik hükümlerine göre ödüllendirilir. 

B) Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürümü
zün yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksadıyla 
Kültür ve Turizm Bakanlığında onayla oluşturulan 
yayın ve danışma kurullarının bakanlık dışından ka
tılacak üyelerine ödenecek huzur ücretleri ile; ansik
lopedilerin hazırlanması ile ilgili yazı kurulu üyeleri, 
düzeltici ve madde inceleyicilerine ödenecek ücretler 
Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca hazır
lanacak yönetmelikte belirlenir. Ancak, 5441 sayılı 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanuna ek 
14.7.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile Devlet Tiyatrolarında oynanacak eserleri se
çen edebî kurulun tiyatroda memur olmayan üyele
rine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik 
yapılıncaya kadar (1.200) TL. toplantı ödeneği ve
rilir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanatın her 
dalında ve ilgili bilim dallarında yurt düzeyinde et
kinliği 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 Yönetmelikte sapta
nır. 

C) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yet
kileri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan em
niyet ve asayiş hizmeti muhtelif ücret ödemesi : 

a) 11 Jandarma Alay Komutanlıkları ile Koman
do ve Motorlu Jandarma Birliklerinde görevli su
bay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda 
(5.225) (lira, 

b) Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler dı
şındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında görevli 
subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ay
da (4.125) lira, 

olarak ödenir. Bu ödemelerde aylıklara ilişkin hü
kümler uygulanır. 

Ancak, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 
olup da jandarma kuruluş ve kadroları dışındaki gö
revlere atanan personel bu görevlerinin devamı süre
since sözkonusu ödemeden yararlanamazlar. 

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

Fazla Çalışma Ücreti : 
MADDE 35. — A) 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun değişik 178 inci maddesine ve «Faz-
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la Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönet
melik» hükümlerine göre Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına daya
nılarak saat başına yapılacak ödeme (40) liradan az 
(100) liradan çok olamaz. 

T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanlığı Dairesi persone
line yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücretler 
ilgili mevzuatında yer alan esaslara göre yapılır. 
- B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de

ğişik 178 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılın
caya kadar : 

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

a) Emniyet hizmetleri sınıfından it ve bölge ku
ruluşlarında görevli personel ile, Cumhurbaşkanlığı 
ve Başbakanlık Koruma Müdürlerine, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koru
ma hizmeti ile görevli personeline ayda (5.225) lira, 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kurulu
şu ile bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık ku
rum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sı
nıfı personeline, merkez, il veya bölge kuruluşların
da görevli genel idare, eğitim, sağlık ve teknik hiz
metler sınıfı personeline ayda (4.125) lira, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında ça
lıştırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (1.650) lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 
2. Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatin

de devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde 
çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aranmak
sızın belediye meclisinin kararı ile tespit edilen mik
tar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

3. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye bütçe
lerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteli
ği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir 
programa bağlanması olanaksız olan orman muha
faza memurlarına ayda (4.400) lira, telsiz teknisyeni, 
telsiz operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santral
cisi, telsiz ve telefon hat bakıcılarına, yalnız Haziran 
- Ekim ayları için ayda (2.585) lira fazla çalışma 
ücreti ödenir. 

4. Maliye Bakanlığının tatil günleri ve günlük ka
nunî çalışma saatlerini aşan çalışma özelliği dikkate alı
narak, Maliye Bakanının onayı ile tespit olunacak per
sonele, 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 Era-
dikasyonu örgütünde çalışan memurlardan, görevleri
nin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin saptan
ması ve bir programa, bağlanması olanaksız bulunan 
sağlık savaş memurlarına ve sağlık koruyucularına 
(2.200) lira, sıtma laborantlarına ayda (1.650) lira 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

6. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü mad
desine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapıla
cak gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı 
madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek üc
retlerin, aynı Kanunun 165 inci maddesindeki esas
lara göre dağıtılmasına devam olunur. 

1615 sayılı Kanunun 165 inci maddesi hükmün
den Gümrük Saymanlık Memurları ile bu görevler
de fiilen çalışan diğer memurlar da yararlandırılır. 

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, ölçme-
ci, usta öğretici, bölüm ve atölye şefi, memur, pro
düktör, stüdyo öğretmeni senarist kameraman, bilgi 
işlemci ve programcı ve üretim için zorunlu benzeri 
diğer uzmanlar) öğretim aylarında ayda 48 saati, Mil
lî ve Dinî Bayram günleri haricindeki tatillerde gün
de 8 saati geçmemek kaydı ile okul ve kurum döner 
sermaye hâsılatından, beher iş saati için en çok, «Or
ta dereceli eğitim kurumlarında gece öğretimi» için 
verilen ücret kadar ücret ödenir. 

b) Meslekî ve teknik öğretim kurumlarında gö
revli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mevzu
ata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü 
oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul ida
resince gerekli görüldüğü takdirde, haftalık zorunlu 
ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati 
sayısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri üze
rinde öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve fiilen 
çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları 
okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya gece 
yapılmasına göre, bu Kanunun 36 ncı maddesinde 
saptanan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermaye
den ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğret
menlere okullarında veya başka okullarda gece ve , 
gündüz ek ders görevi verilemez. 
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c) Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve 
mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında sap
tanan saatler kadar ve saat başına (85) lira üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

C) Bu maddenin B/l, 2, 3 (sadece muhafaza me
murları) sıralarına göre ödenecek fazla çalışma ücret
leri, 

a) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık 
izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dola
yı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumların
da, 

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

c) Sürekli görevle atamalafdaki mehil süreleri 
içerisinde, 

Kesilmez. 

D) Bu madde uyarınca aylık maktu fazla çalış
ma ücreti alanlara her ne suretle olursa olsun ayrıca 
saat esasına göre fazla çalışma ücreti ödenmez. 

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

Ek ders ücretleri: 

MADDE 36. — A) 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun 214 üncü maddesine göre çılkanlacak 
yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, aynı Kanu
nun değişik 176 ncı maddesi (Söz konusu Kanunun 
89 uncu maddesinde öngörülen esasların ilgili ku
rumlar itibariyle, Bakanlar Kurulunca saptanmış ol
ması şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumla
rıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen ve 
diğer personele saat başına verilecek ek ders ücreti, 
aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Gündüz Gece 

1. Okul öncesi ve temeleğitkn 
f(l inci Kademe Okulları) : 

Anaokulları, Anasınıfları ve Kız 
Teknik Eğitim Okullarına bağlı uy
gulama anaokulları öğretmenleri ile 
İlköğretim Müdürlüklerinde, ilkokul
larda, Yetiştirme Yurtlarında, Rehber
lik ve Araştırma Merkezlerinde gö
revli Uzman, Uzman Yardımcısı, öğ
retmen ve Yöneticilere : 150 185 

Ders Saat Ücreti 

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

a) Orta dereceli genel (Ortaokullar 
dahil), meslekî ve teknik okullarda, 
Halk Eğitimi ve Çıraklık Eğitim Mer
kezlerinde ve 'diğer yaygın eğitim okul 
ve kurumlarında görevli veya ücretle 
ders veren öğretmenlere '(Millî Güven
lik Dersi verenler dahil) : 185 220 

b) (a) bendinde sayılan okul ve 
kurumlarla Kız Teknik Eğitim Okul
larına bağlı uygulama anaokulları yö
neticilerinden «zorunlu ders niteliğinde 
yönetim görevi» verilenlere : 185 220 

3. Kurumların elemanlarının yetiş-
tirilmesiyle ilgili Eğitim Merkezi, mes
lekî okul ile kurs, seminer ve hizmet içi 
eğitim faaliyetlerinde ücretle ders ver
mekle görevlendirilen: 

a) Yükseköğretim kurumlarında 
görevli öğretim elemanlarına (Personel Kanun

larına göre) 
lb) Öğretmenlere ve diğer me

murlara 260 295 
4. Millî Eğitim 'Bakanlığı Merkez 

ve Taşra Teşkilatı personelinden; ince
leme, araştırma, planlama ve program
lama, yönetim ve eğitim görevi yapan
lara, 185 

5. Cezaevlerinde ek ders vermekle 
görevlendirilen öğretmen, eğitici, vaiz, 
müftü ve meslek öğreten sanat erbabı
na 3 üncü fıkranın (b) bendinde sap
tanan ücretler % 25 fazlası ile ödenir. 

B) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğre
tim elemanlarına ödenecek ek ders ücretlerinde aşa
ğıdaki esaslar uygulanır : 

1. Öğretim elemanlarına sınav dönemlerinde 
her sınav dönemi için, sınav döneminde İmtihanı 
yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda oku
tabilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. Müfredat programları uyarınca normal çalış
ma günlerinde saat 17.00'den sonra başlayan öğre
tim ile hafta tatili veya yarı yıl yahut yaz tatille-
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rinde yapılan öğretimde ek ders ücreti % 25 zam
lı olarak ödenir. 

C) 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, Gülhane Askerî Tıp Fa
kültesi, Sınıf Okulları, özel İhtisas Okulları, Deniz
cilik Yüksdkokulu, NBC, İstihbarat ve Dil Okulu, 
Yabancı Dil Okulları ve benzerleri ile Harp Okul
larında ders görevi verilenlere taşıdı'klan unvan ve 
niteliklere göre, üniversite öğretim elemanları için 
personel kanunlarında öngörülen ek ders ücreti üze
rinden (öğretmen olarak görevlendirilenlere anılan 
maddede girebilecekleri statüye göre) ücret ödenir. 

2A Orta dereceli askerî okullarda (Askerî lise
ler, Astsubay hazırlama okulları ıgibi) ve kurslarda 
ders görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 
2 nci sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti ve
rilir. 

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

Konferans ücreti : 
IMADDE 37. — A) 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanununun 176 nci maddesine göre Yükseköğre
tim Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenen öğretim 
programı dışında konferans verenlerden; 

a) Üniversite öğretim üyeleri ile 1 inci 
derece, 

Devlet memurlarına, (600) 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere, (500) 
Lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutar

larda her bir konferans için konferans ücreti öde
nir. Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti 
ödenmez. 

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 
Yüksek Okulu, özel ihtisas Okulları, İstihbarat ve 
Dil Okulu, NBC Okulu ....... gibi) konferans veren
lerden? 

a) Türk ve yabancı general, amiral ve su
bay ile üniversite öğretim üyelerine, (600) 

b) Türk ve yabancı sivil memurlara, (500) 
C) Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara 

ders müfredatı dışındaki konularda Bakan ona
yı ile Ikonferans verenlere, <500) 

lira her bir konferans için, konferan ücreti öde
nir. 

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

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BIRINCI BÖLÜM 
Hazine işlemleri 

Hazine Bpnolorı ve Avans işlemleri : 
MADDE 38. — 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 Hazine 
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın al
maya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, satış 
koşullarını ve tutarlarını saptamaya, 14.1 . 1970 ta
rih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esasları
na 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. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

tç Borçlanma Tahvilleri: 
MADDE 39. — Üçüncü maddede saptanan tutara 

kadar iç borçlanma akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 
Çıkarılacak Tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme 
süresi, basım ve satış yöntemleri ve diğer koşulları 
Maliye Bakanlığınca saptanır. Bu tahvillerin basım 
giderleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek ko
misyon ve banka muameleleri vergileri ile satışa ka
tılan bankaların satış işlemleri dolayısı ile yapacakları 
her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece 
bankalara geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında 
uygulanacak şekil ve esaslar Maliye Bakanlığı ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 
sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın ba
ğıtlanacak 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 
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Hazine bonoları ve diğer konsolide Devlet borçlarıy
la ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

Devlet iç borçlanma tahvilleri kamu kurumlarının 
yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenme
sinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri 
aşağıdaki türlerde olabilir. 

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

B) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bu
lunan Devlet iç borçlanma tahvillerinden nitelikleri 
farklı, birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet 
iç borçlanma tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere uy
gulanacak faiz ve diğer koşullar bu maddenin (A) fık
rasına göre çıkarılacak Devlet iç borçlanma tahville
rine uygulanmaz. 

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

Bu madde gereğince yapılacak borçlanmalar, Dev
let tahvillerinin taşıdığı koşullarla, bankalarda hesap 
açtırmak suretiyle de yapılabilir. Bu yöntemle borç
lanmanın biçim ve koşulları Maliye Bakanlığınca sap
tanır. 

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

Program ve proje kredisi ile dış borçlanma : 

MADDE 40. — A) Yabancı ülkeler, uluslarara
sı kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla ya
pılmış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hiz
metler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağ
lanacak yardımlar ile program ve proje kredisi ve 
hibe olarak malî yıl içinde elde edilecek olanakların 
Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedel
lerini bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan gerek
tiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiple
rine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

ilgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolu
nan tutarlardan yılı içinde harcanamayan ödenek ar
tıkları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolu-
nur. 
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Daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağlanmış 
bulunan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hiz
met bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre iş
lem yapılabilir. 

B) 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 karşılıklarından ayırarak be
lirli hesaplara yatırmak veya saptanan amaçlar için 
kullanılmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetme
ye ve bunları harcamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

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

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

MADDE 41. — Yabancı ülkeler, uluslararası ku
rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan borçlan
ma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve andlaş-
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. 

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, anlaşmalarındaki koşullarıyla ga
ranti etmeye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca 
yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini 
garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat 
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mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine ga
ranti vermeye, özel sektör kurumlarına verilecek kre
dilere Türk parası kıymetini koruma mevzuatına gö
re transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu 
esaslar geçerlidir. 

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

MADDE 42. — Yıllık programlarla saptanan dış 
finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 244 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilir
lik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak 
koşullarla (10.000.000) dolara kadar olan borçlanma
ların yapılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar, savunma borçlanmalarına 
ilişkin kredi anlaşmaları ve bütçe kanunları hüküm
lerine dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulun
ca uygun görülen diğer kredi anlaşmaları Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 
31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 ta
rih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

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

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

Selektif kredi fonundan ödemeler : 
MADDE 43. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzla

tılması, 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... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Çeşitli saymanlıklardaki değerlerin Hazineye geçişi: 
MADDE 44. — Maliye Bakanı, bütün sayman

lıkların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında ka
lan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere 
her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirme
ye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerek
li önlemleri almaya yetkilidir. 

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

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

Geri verilecek paralar : 
MADDE 45. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Ka

nun uyarınca, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) prog
ramının (05) alt programının, (527) faaliyetlerine ko
nulan geri yerilecek paraların ödeme biçim ve yöntem
leri Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonun
da, fazla ödendiği saptanan tutarlar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre geri alınır. 

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

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait 
Hükümler 

Ayrıntılı harcama planları: 
MADDE 46. — 1984 malî yılında, Genel Büt

çeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, beledi
yeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve 
43 üncü 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 giren idare, 
kuruluş, 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. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 47. — 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı Ka
nunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca tahkime 
tabi tutularak, taksit ödemeleri 3.10.1963 tarih ve 
347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 yıllık 
dönem sonunda başlaması kabul edilen borçlardan 
TC Merkez Bankasına yapılacak olan ödemelerin 
faiz ve anapara taksitleri için 1984 malî yılında öde
me yapılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 

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

Sermaye değişikliği ve kâra ilişkin hükümler : 

MADDE 48. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
yönetim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1983 net kârlarıyla eski yıllar kârlar ve olağan
üstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mah
sup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarları, büt
çeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman program
ları çerçevesinde veya genel kurul karartan gere
ğince sermayesine mahsup veya kendilerine ikraz 
edilmek üzere Bütçeye ödenek veya gider kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 49. — Kamu ortaklıklarının 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 alın
masına, 

b) Hazinenin ve Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer Kamu İktisadî Teşebbüsleri
ne ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar 
tarafından da devraldırmaya, 

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

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
tutarları, niteliğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya 
da yeniden açılacak tertiplere yeterince ödenek ve 
gider kaydetmeye, 

f Maliye Bakanı yetkilidir. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
MADDE 50. — Devlet Yatırım Bankası Kanu

nunun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İktisadî 
I Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programın-
I da öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet 
I Yatırım Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden 
I yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

tir. 

I Özel otomatik ödenekler : 
MADDE 51. — Genel Bütçeye dahil daireler, 

I katma bütçeli idareler, İktisadî Devlet Teşekkülleri 
I ve diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve belediye-
I lerin geçmiş yıllarda ve 1984 malî yılında, birbirlerine, 
I Hazineye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik ida-
I re ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım 
I Bankasına ve TC Merkez Bankasına her çeşit işlem-
I lerden doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçları-
I nı nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye 
I ve ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve 

alacaklarının ödeme biçim ve zamanını saptamaya, 
mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlem-

I 1er sonuçlarını gereğine göre bütçeye gelir ve karşı-
I lığında mevcut veya yeniden açılacak tertiplere öde

nek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum 

I ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını 
I istendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yüküm-
I lüdürler. 

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

tir. 
MADDE 52. — a) 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı, 

12.6.1963 tarihli ve 250 sayılı, 26.7.1965 tarihli ve 
691 sayılı, 22.5.1975 tarihli ve 1902 sayılı tahkim ka
nunları ile 5.9.1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 
441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci 

I maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarını, 
yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için ve
ya yıllık yatırım ve finansman programının gereği 
olarak ya da küçük meblağların hesaplardan tasfiyesi 

I amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve öde-
I meye, 
I Maliye Bakanı yetkilidir. 
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b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunlan 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 yapı
lacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve 
gider kaydının yapılmasında bu Kanunun 51 inci mad
desi 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... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 53. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolla
rı ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüklerinin dış borç
ları Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) «Borç ödeme
leri» programının (02) «Dış Devlet borçları» alt 
programının ilgili faaliyet ve harcama kalemine ko
nulan ödenekten karşılanır. 

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

MADDE 54. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 
katma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine yapılacak «iktisadî Transferler ve 
Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

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

MADDE 55. — Maliye Bakanlığı bütçesinin (920-
01-3-121 Kamu iktisadî Teşebbüsleri yatırım ve fi
nansman programı gereğince 440/24'e göre ödene
cek görev zararları) faaliyetindeki ödenekten önceki 
yıllarda ve yılı içinde ortaya çıkan görev zararlarını, 
genel yatırım ve finansman programında saptanan 
miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili Kamu iktisadî Te
şebbüslerine ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 56. — Hükümet tarafından destekleme 
alımları ile görevlendirilecek katma bütçeli idarelerle 
Kamu iktisadî Teşebbüslerinin bu görevleri nedeniy
le gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bono

lara Hazine kefaleti vermeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

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

MADDE 57. — 1984 ve daha önceki yıllarda ya
bancı devletlerden sağlanmış ve sağlanacak krediler 
ile 1978, 1979 ve 1980 yılları için OECD ülkeleri ve 
Japonya ile bağıtlanan Dr; Borç Erteleme Anlaşma
ları kapsamına giren garantili ticarî kredilerin Hazi
ne hesabına alınmış Türk Lirası karşılıklarından, yıl
ları bütçelerine gelir kaydedilmeyerek ayrı bir hesap
ta tutulan meblağları, gerektiğinde cari yıl bütçesinin 
ilgili tertiplerine gelir, ödenek ve gider kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

REMO : 
MADDE 58. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teş

kilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyla Millî Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkındaki 1904 ve 2020 sayılı Kanunlarla değişik 
27.6.1972 tarih ve 1601 saydı Kanunun 8.9.1983 tarih 
ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa aykırı olma
yan hükümlerinin yürürlük süresi uzatılmış ve ilgili 
bütçede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek 
bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkili kılın
mıştır. 

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

Kültür ve Turizm Bakanlığı yapım - onarım iş
leri : 

MADDE 59. — 10.6.1933 tarih ve 2287 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesinde Öngörülen tarihî ve 
bediî değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her tür
lü yönetim ve idame hizmetleri ile müze ve kütüpha
neleri de içine alacak «Kültür merkezlerinin» proje 
ve inşaatları aynı Kanunun tarihî anıtların korunma
sına ve onarılmasına ilişkin hizmetlerle ilgili hüküm
lerine dayanılarak Kültüı ve Turizm Bakanlığınca 
yürütülür. 

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

387 — 
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Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının yapım 
işleri : 

MADDE 60. — Köy işleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar, 8.9.1983 
tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı 
hükümleri hariç olmak üzere; 

a) tçme suları yapımında, 6200 sayılı Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Kanununun yapım, bakım, satın alma, harcama ve 
diğer 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 i 7 nci maddeleri ve ayni Ka
nunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer 
işlemleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığınca devam olunur. 

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

Jandarma Genel Komutanlığının lojmanları : 

MADDE 61. — Millî Savunma Bakanlığına ay
rılmış lojmanların bakım, onarım, idame ve korun
malarına ilişkin 29.12.196C tarihli ve 190 sayılı Ka
nun, Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de 
uygulanır. 

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

Dernek ve benzeri kuruluşlara yapılacak yar
dımlar : 

MADDE 62. — Genel ve katma bütçeli kuruluş
lar, bütçelerindeki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, 
sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak öde
meler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacak
ları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden ala
cakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faa
liyetlerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, 
bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile 
iş programlarının gerçekleştirilme durumlarını izle
mekle zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıda
ki incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler 
halinde 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... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Kişi borçları : 
MADDE 63. — A) Saymanlık hesaplarında ka

yıtlı olup, zamanaşımına uğrayan veya zorunlu ne
denlerle tahsil olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 ün
cü maddesi uyarınca Malî Müşavere Encümeni tara
fından silinmesi gerektiğine karar verilenlerin kayıt
tan düşme işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine ala
caklarından tutarı 25.000 lirayı aşanlar Yasama Or
ganının onayına sunulur. 

B) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun uyarın
ca aylık bağlananlardan, ödenmiş bulunan aylıkları
nın geri alınmasına 31.8.1983 tarihinden önce karar 
verilenler hakkında aynı Kanunun 5 inci maddesi hü
kümleri uygulanmaz ve takibatta bulunulmaz. 

C) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 11.12.1981 
tarih ve 2562 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 
«Dış seyahatlarda yer değiştirme masrafı» na ilişkin 
47 nci maddesi uyarınca adlarına borç çıkartılanlar
dan ölenlerin mirasçıları hakkında takibatta bulunul
maz. 

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

Devlet hesaplarında kuruşlu işlemler : 
MADDE 64. — Devletin mahkemelerce hükme 

bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere her tür
lü gelir ve giderlerinin1 tarh, tahakkuk, tahsil ve te
diyesi ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve 
Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatın
da saptanmış tutar ve oranlar değişmemek koşulu ile 
lira kesirleri dikkate alınmaz. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dı
şındadır. 

Maliye Bakam yukarıda belirtilen hususlarla il
gili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye,, vergi dai
relerinin müfredat ve mutabakat hesapları arasındaki 
uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla denetim raporla
rına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 
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Mahsup süresi : 
MADDE 65. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanununun 108 inci maddesinde saptanan mahsup 
süreleri malî yılın 60 inci günü sonunda biter. 1983 
malî yılına ilişkin mahsup süresi için de bu hüküm 
uygulanır. 

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

Vergi bağışıklığı : 
MADDE 66. — 1984 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 
hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan 
akaryakıt ve madenî yağların, (38.19.29) tarife po
zisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan 
kimyevî müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine 
yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (additif-
ler) dış alım ve bunların yurt içinde üretilenlerinin 
teslimi, Gümrük Vergisi, belediye hissesi, ithalde alı
nan Damga Resmi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dahil
de alman İstihsal Vergisi ile Hazineye, katma bütçeli 
idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstes
nadır. 

(27.10) Gümrük tarife pozisyonuna giren akarya
kıt ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Milî İstihbarat Teşkilatı 
ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların 
gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini yapan 
müesseselere 1 inci fıkradaki istisna esasları çerçeve
sinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaç
ları için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan 
hampetrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis 
olunmayan kısmı yukarıdaki istisnadan faydalana
maz. 

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

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak 
silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere 
cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, 

I ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça leva-
zımatı 1984 malî yılı içinde Gümrük Vergisi ve re^ 

I simlerinden bağışık olarak ithal edilir. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

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

I Malî yılda kısmen ya da tamamen uygulanmaya-
I cak Kanun hükümleri : 

MADDE-67. — A) 1. 9.6.1958 tarihli ve 7128 
I sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 
I 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fık-
I rası, 
I 2. 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Madde-
I lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Mad-
I de ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 
I tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi, 

3. 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Toplu Konut Ka-
I nununun 10 uncu maddesinin (a) fıkrası, 

4. 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıt-
I lar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin müşterek 
I trafik fonuna pay verilmesine ilişkin, 

I Hükümleri, 1984 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
I (A) cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tu-
I tarlan düzeyinde uygulanır. 

B) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu-
I nun 42 nci maddesine göre verilecek emekli aylığı-
I nın net miktarı (Sosyal yardım zammı dahil) 1984 

malî yılı için (120 000) liradır. 
I C) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve 
I vesaikin imha edilmesi hakkında 26.3.1956 tarih ve 
I 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayılan 
I kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edil-
I meşini bu Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ha-
I zırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine 
I getirebilirler. Bütçe kanunlarının verdiği yetkiye da-
I yanılarak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış 
I olan yönetmelikler 1984 malî yılında da geçerliliğini 
1 korur.) 
I 2. Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, Istan-
I bul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani 

telefonlara ait 30.5.1926 tarih ve 876 sayılı Ankara 
I Şehri Otomatik Telefon Kanununun 7 nci ve bu 

maddeye ek 5.12.1928 tarih ve 1366 sayılı; 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 nci, 3488 
sayılı Kanunun 6 nci ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı 
Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 inci mad-

I desi; 
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3. 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu Kanununun 31 inci maddesi
nin radyo alıcılarına ilişkin hükmü; 

4. 29.8.1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar öde
nek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası; 

5. 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 Ülkele
ri, kuruluşları, fonları ve islam Kalkınma Bankası 
için aynı Kanunun, 12/5 ve 24/3 maddeleri diğerleri
ne ilaveten); ve Uluslararası kurumlarca, yabancı ül
kelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış 
kaynaklarca kamu kurumlarına ve yatırım bankala
rına verilecek krediler için 1.7.1964 tarih ve 468 sa
yılı Damga Vergisi Kanunu, 

6. 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Mad
de ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 
tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi; 

7. 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Toplu Konut Ka
nununun 11 inci maddesi; 

8. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
16.2.1965 günlü ve 537 sayılı Kanunla değişik 23 
üncü maddesinde yer alan % 7 tahdit; 

9. 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Basın - İlan Ku
rumu Teşkiline Dair Kanunun 42 ve 43 üncü mad
deleri (Özel kanunla kurulan sosyal güvenlik kurum
ları ile bunların aynı Kanunun 29 uncu maddesinin 
(b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkın
da); 

Hükümleri 1984 malî yılında uygulanmaz. 
D) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun gereğin

ce Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılacak 
% 5 payların % 20'sinden oluşan fon gelirleri 1984 
yılı içinde sadece İller Bankasının programında bu
lunan belediye altyapı tesis ve projeleri için kullanı
lır. 

Bu fonda toplanmış ve toplanacak paralar; 
26.6.1961 günlü 5/1393 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile yürürlüğe konulmuş bulunan yönetmelik hü
kümlerine göre ve Belediye nüfusunun (50 000) den 
az olması kaydı aranmaksızın İller Bankasınca tah
sis ve tevzi edilir. 

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

Yürürlük ve yürütme : 
MADDE 68. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

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

MADDE 69. — Bu Kanunun, 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hü

kümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cum

hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

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

Değerli üyeler; Tasarıyı Programımıza göre ya
pacağımız şu görüşmeden sonra bilahara açık oyla
rınıza sunacağım. 

Bu Tasarı üzerinde son sözü isteyen sayın üye
ler şunlardır : 

Sayın Zarbun, Sayın Alatlı, Sayın Tuğ, Sayın Ay-
dar, Sayın Göktepe, Sayın Uyguner ve Sayın Dev
rimsel. 

Biz bu sayın üyelerden beşine, yaptığımız prog
rama göre hemen sıra ile söz vereceğiz. Altıncısına 
da son söz olarak bilahara söz vereceğiz. 

Sayın Zarbun, buyurun efendim. 
HALIT ZARBUN — Sayın Başkan, sayın üye

ler, Sayın Başbakan, sayın Hükümet üyeleri ve Hü
kümet temsilcileri; 1984 Yılı Bütçesinin oylanmasın
dan önce bazı hususlara temas için huzurunuza gel
miş bulunmaktayım. Burada hem bu Bütçeyi genel 
bir değerlendirmeye tabi tutmak, hem de memleketin 
durumu ile ilgili olarak uzun bir süreden beri zihni
mi ciddî surette işgal eden bazı sorunların kısaca bir 
tahlilini yapmak istiyorum,; 

Bu Bütçenin geçen yıllar bütçesi gibi iktisadî açı
dan memleket ekonomisine faydalı etkileri olacağına 
kani değilim. Bir yıl dönem için hazırlanmış olan bu 
Bütçe kabarık bir bütçedir, memleketin kaynaklarım 
israf eden, masrafları artıran, tasarrufa yönelmeyen 
mahiyettedir. 

Türkiye'deki iş âlemi, tüccar ve sanayici % 50-60 
gibi oranı bulan faiz hadleri ile para bulmak peşin
de koşarken bu kadar pahalanmış bir sermaye ile ya-
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tırım yapma imkânlarını kaybetmişlerdir. Devletin 
vatandaşlardan vasıtalı ve vasıtasız vergi olarak top
ladığı paralar basiretsiz bürokratik ellerde faydalı ol
mamaktadır. Bu nedenle bu Bütçe enflasyonu durdu
ramayacak ve memleket iktisadî kalkınmasında yar
dımcı olamayacaktır. Bu çerçeve içerisinde hazırlan
mış olan Bütçe, iktisadî politikamızın, bende kaygı 
uyandıran başka yönleri hakkında da bir nebze dur
mak istiyorum. 

Aşırı masraflar, ağır vergiler, kamu görevlilerinde 
bürokratik müdahale, baskılar liberal bir ekonomik si
yaset izlendiğini söyleyen bir Hükümetin ana vasıf
ları olamaz. Türkiye'de hâlâ üst düzeyde memur sal
tanatı sürmektedir. Gelip geçen iktidarlara rağmen, 
dar görüşlü, bencil, sorumsuz bir bürokratik yöne
tim hâlâ Devletin bünyesine damgasını vuran bir özel
likle karşımızdadır. 

İktisadî Devlet teşekküllerinin acıklı manzarası 
dillere destandır. Geçmiş iktidarların arpalığı haline 
gelmiş aylak insanların öğretim yapmadan yüksek ma
aş ve ücret alarak bulundukları müesseseleri akıl ve 
hayalin alamayacağı bir şekilde israfları üzerinde du
rulursa, insanın oturup ağlaması gerekiyor. 

Ayrı ayrı yerlerde lüks lojmanlar, güya sosyal te
sis ismi altında eğlence, zevk ve sefalarına uygun 
düzinelerle hizmet arabaları, sekreterler kadroları dol
durmaktadır ve Hazineyi milyarlarca zarara sokan bu 
kişilere şimdiye kadar ne dur dendi, ne de bunlar
dan bir hesap soruldu; kazançlarını kendilerine har
carlar, zararlarını Devlete yüklerler. Bu memleketin 
iktisadî hayatında bu sorunlar ortada durdukça ra
hatlama olamaz. 

Gece gündüz demeyip işinin peşinde koşan, alın-
teri ve göz nuru ile para kazanan, öğretim yapan 
ortaya müspet eserler çıkaran, kabiliyetlerini ispat 
eden namuslu vatandaşları ağır vergi vermeye mec
bur eden ve alınan vergileri, kâr etmeyen, israf eden 
Devlet kurumlarına yardım ve tahsisat olarak akta
ran ve boşuboşuna harcamaya yol açan mantığı an
lamak da mümkün değildir. 

Başka bir deyimle çalışan ve kazanana ağır ver
gilerle cezalandırarak; çalışmayan, öğretmeyen, za
rar eden, israf edenleri de bu vergi kaynakları ile 
elde edilen tahsisatla teşvik eder bir ekonomik sis
temin ve bu politikanın bir yere varmasına mantıken 
imkân yoktur. 

Türk ekonomisi dün neyse bugün de odur. izlen
mekte olan yüksek faizli sıkı para politikası ile bu 
işlerin düzelmesi mümkün değildir. Ortadaki bu te
mel çelişki durdukça, sistem terse işleyen bir me

kanizma olarak devam ettikçe ekonomimizde sıkıntı
lar sürüp gidecektir. 

Yukarıda , değindiğim gibi, izlenen malî politika, 
Devletin ağır ve israfa kaçan harcamaları pek iç 
açıcı değildir. Memlekette dışarıdaki işçilerin getirdik
leri paralarla kurdukları birçok yatırımlar, işletme 
sermayelerinin yetersizliği yüzünden kapanmış veya 
çokları ise kapanmanın eşiğine geldiği bir zamanda, 
devletin bu şartlar içerisinde milyarlar sarf ederek 
hizmet binaları yapması da cidden üzücüdür. Bu bi
nalar belki gerekli; ama şimdi zamansızdır. Evvela 
bu ölü yatırımları kurtarmak ve rantabl bir hale getir
mek lazımdır. Bu şekildeki malî ve iktisadî politikanın 
dünyanın hiçbir yerinde başarı kazandığı görülme
miştir. 

Dengesizlikler ve çelişiklikler burada da bitme-
mektedir. Bir - iki misalle düşüncelerimi açıklamaya 
devam edeceğim. 

iş alemi ve müteşebbisler ağır vergi vermeye, yük
sek faizler ödeyerek banka kredisi kullanmaya mecbur 
edilirken, öte yandan masraflarını azaltmak imkânla
rından mahrum bırakılıyor. Şöyle ki; tazminatlarım 
verdikleri halde işyerlerinin çalışma kapasitelerinin 
üzerindeki işçileri ihtiyaçlarına göre düzenlemek im
kânlarından yoksundurlar. Bu yüzden de birçok ku
ruluşlar rantabl düzenini kaybetmekte ve işyerleri 
zarara duçar olmaktadır. Pek çok sermayedarlar ken
dilerini emekliye çıkaracakları zaman, ellerinde kala
cağını ümit ettikleri para ve servetlerinin bazen çok. 
üzerinde kıdem tazminatları ödemek durumu ile karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Bu yüzden birçok firma ve 
müesseselerin iflas eşiğine gelmiş olduğu görülmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçe vesilesiyle yaptığım bu eleştiriler Sayın Baş

bakan Bülend Ulusu Hükümetine ve yeni yönetime 
karşı duyduğum ve milletin büyük bir çoğunluğu ile 
paylaştığım sevgi, minnet, güven hissiyle çelişen sözler 
telakki edilmemelidir. Türk Milleti ve onun bir ferdi 
olarak naçiz şahsım, yeni yönetime neler borçlu ol
duğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bahsettiğim bu so
runlar geçmiş yöneticilerin sorumsuzluklarının, basi
retsizliklerinin bıraktığı rüsubattır. Elan temizlenme
miştir ve devam etmektedir. 

Devleti içeride ve dışarıda ağır şekilde borçlandı
ran, Hazine imkânlarını mirasyedi gibi harcayan çıkar 
çevreleriyle devlet olanaklarını sömüren geçmiş dö
nemlerin yöneticileri bu eleştirilerimin asıl muhatap
larıdır. Eski yöneticilerin yakın çevreleri ile birlikte 
Türk politikasından tasfiyeleri ve bir daha memleke-
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tin kaderinde rol oynama fırsatı verilmemesi için 
gerekli önlemler alınmadığı da açıktadır ve üzücüdür. 

Türkiye yalnız terör ve iç savaş yıkıntılarından 
muzdarip olmamıştır. Devlet yönetiminden bigüna 
haberi olmayan yeteneksiz ekiplerin sorumsuz, be
ceriksiz icraatı ile ekonomimiz yıkıntının kenarına 
gelmiştir. Gevşek bir yönetim, günü. gün etmekle 
meşgul aciz ve beceriksiz bir idare, memleketin her 
tarafında devleti güçsüz hale getirmiştir. 

Komünizm tahrikatı yapan sendikalar, Türkiye'yi 
liktisaden yıkmak için harekete geçmiş dış düşmanların 
memleket içindeki yardakçıları haline gelmiştir. Bir
birini izleyen grevler, fabrika işgalleri, güvenlik kuv
vetleriyle çatışmalar millet malı olan fabrikaları tahrip 
etmekten çekinmeyen hainlikler eski yöneticilerin aczi, 
ihmali ve beceriksizliği yanında, bir kısım politika
cıların da tahriki olmuştur. Güya memlekette ağır 
sanayi hamleleri ve iktisadî kalkınma lafları içerisin
de siyasî çıkarları ve kirli menfaatleri için devletin 
milyarları heder edilmiş ve edenler hakkında hiçbir 
kanunî işlem yapılmamıştır. Politik mülahazalarla yine 
milyonlar sarfıyla fabrikalar kurulmuş, sonradan 
rantabl olmadığı için işletmeye açılmamıştır. 

Bir uydurma raporla çalışma gücünden hiçbir şey 
kaybetmeyen kişiler, vergi ödeme muafiyetinden yarar
lanarak devletin milyonlarca lirasını haksız olarak 
gasbetmişler, maalesef bunların bir kısmı devlet yö
netiminde söz sahibi olmuşlardı. Yaptıkları yanlarına 
kâr kalmıştır. 

Çok acı bir hakikat olan bankerler hadisesi, hü
kümetlerin zamanında kontrol ve müdahale etmemesi 
neticesinde ortaya çıkan ıstıraplardır. 

Şimdi de maişetlerine medar olsun diye emekliler 
ikramiyelerini, vatandaşlar ellerindeki paralarını ban
kalara yatırarak ümitlerini alacakları faizlere bağ
layanlar, enflasyonun günden güne artması karşısın
da bankalardaki mevduatlarının yakın bir zamanda 
kaybedeceği kıymetin nerelere kadar düşeceğinin en
dişesi içerisindedirler. Bu memlekette devlet ve millet 
mallarına karşı işlenen silahsız cinayetler daima 
takipsiz, işleyenler sorumsuz kalmışlardır. 

12 Eylül'den evvel Tüfk polis ve bekçilerini şehit 
eden ASALA yanlısı Filistinli anarşistlerin, zamanın 
bakanları tarafından tebcil edildiği görülmüştür. 

Kızıl bayraklar arkasında ellerinde Lenin ve Stalin' 
in portreleriyle Taksim Meydanındanı yürüyerek Türk 
düşmanlarını ayakta selamlayan ve alkışlayan mil
letvekillerine ne yapılmıştır?.. Devlet güçlerini' bölerek 
birbirlerine düşman yapanlara ne olmuş?.. Acze düşen 
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iktidarlar, bu şekilden istifadeye kalkışanlar devlet 
otoritesini zaafa düşürmüşlerdir. Türk Devletini dışa
rıya jurnal edenler, yabancı basın ve radyolara demeç 
verenler bir zamanlar üst düzeydeki yöneticiler değil 
imiydiler?.. 

Memlekette millî irade para ile 'alınıp satılır hale 
getirilmiş, mebus transferlerinde para ve menfaatlar 
rol oynamış, Bakanlık koltukları hükümet kurabilmek 
için peşkeş çekilmiş ve böylece Anayasa ihlal edilmiş, 
demokrasi ahlak ve kuralları ortadan kaldırılmış, netice 
ne olmuş?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Demokratik düzende ahlak ve sosyal kültür anaun-

surdur. Bunlardan mahrum olan toplumlar her zaman 
hüsrana uğramak tehlikesindedirier. 

Muhterem arkadaşlar; 
12 Eylülden evvel matbuat, üniversiteler üzerle

rine düşen görevlerini yaptıklarını söyleyemezler. 
Üniversite öğrencilerini vatan ve milletin aleyhinde 
tahrik eden, cinayet işleyen yönetmenler, üniversite 
öğretim üyeleri ve idareciler hakkında şimdiye kadar 
ne gibi işlem yapılmıştır? Bu ağır şartlar içerisinde 
polis vazife yapamaz, hâkim karar verme güçlüğü 
içerisine düşmüştür. Çünkü hâkim vereceği kararın 
neticesinden endişeye düşer, polis yaptığı görevinin 
sonundan ürkerse, o memlekette hâkim, polis yok
tur. Hâkim, polis güçlü devlet içerisinde vardır. Dev
let yönetimi bir bütündür. Ciddî, inandırıcı, şeref 
ve haysiyetine karşı hassas ve uyanık bir idareye 
muhtaçtır ve bunu arzulamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Zarbun, süreniz doldu, rica 
ediyorum, lüOfen... 

HALİT ZARBUN — Bitiyor efendim, bağlıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçmiş yılların acı tecrübelerine rağmen yeni 

kurulan partiler çok aceleye getirilmiş, iyi kadrolaş
ma ve tamamlanmalarını yapamamışlardır. Bu yüz
den ileride sıkıntıya düşecekleri muhtemeldir. 

Ben şahsen hiçbir partiye intisap etmediğim gi
bi, milletvekili adayı da değilim; fakat Tüfk siyasî 
tarihinde şerefli bir yeri olacak Danışma Meclisinin 
içerisindeki vatanseverlikleri, kabiliyetleri ve devlet 
adamı olma vasıflarını üzerlerinde taşıyan arkadaş
larımıza ve dışarıda yılların yetiştirdiği insanlarımı
za yeni partilerde şahsiyetleri ile mütenasip yer ve
rilmemiştir; üzücüdür. Hatta bir parti lideri: «Danış
ma Meclisi üyelerine milletvekili listelerimde yer 
vermem» demiş. «Çünkü onların seyahatlarını parti
me yük edemem.» buyurmuşlar. Eğer ortada bir se-
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yahat var ise, bu seyahati Mecliste değil, herhalde 
kendisinin geçmişinde araması lazımdır. 

'Muhterem arkadaşlarım; bu Bütçeyi uygulaya
cak Hükümetin programı ve politikası hakkında he
nüz bir şey bilmediğim için bu Bütçeye çekimser oy 
vereceğim. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zarbun. 
Sayın Ala'tlı, buyurunuz efendim. 
ERTUĞRUL AUATLI — Sayın Başkan, Türki

ye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi Sivil Kanadının sa
yın üyeleri, Sayın Başhakan ve Yürütme Organının 
muhterem üyeleri; 

Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisi olarak sı
nırlı yasama görevimizin iki yıllık süreci içerisinde, 
12 Eylül İktidarının bütçe kanunu tasarılarından 
üçüncüsünün görüşülmesini tamamlamış bulunuyo
ruz. 

Bana göre görünen şudur : Üç senedir iktidarı 
avuçlarında tutan 12 Eylül Kabinesi, küçük değişik
likler dışında, 12 Eylül sahahındaki kadrosunu mu
hafaza etmekte. 

12 Eylülün 'bu çok talihli kabinesi, bu süre zar
fında, 12 Eylül 1980 şahabı tarih sahnesine adım
larını atan DeVlet kurucularının oluşturduğu Yasa
ma Organına istinat etti. 

Üstelik, tartışılamaz otoritesini Silahlı Kuvvetle
rimizin tarafsız dinamizminden alan ve milletimizin 
anlayış, sevgi ve tasvibi ile taçlandırılan bu Beş Seç
kin Komutandan kurulu Yasama Organı, kendile
rine açık kalplilikle izah edilen hataları açık yürekli 
müsamaha ile karşılayıp anında düzeltebilecek bir 
yapıya sahip olduğunu da defalarca göstermiş bulu
nuyor. 

İtikadım şudur ki, bu kadar üstün bir avantaj, 
19 Mayıs 1919'dan bu yana, Kuvayı Milliye ve Cum
huriyet hükümetleri dahil, hiçbir yürütme organına 
nasip olmamıştı. 

Bütün bu olumlu koşullar ve imkânlara rağmen, 
12 Eylül iktidarı, silahlı kuvYötlerimizin tarafsız di
namizmini yönetime yansıtıp vatandaşın hizmetine 
sunmak başarısını gösterememiştir. 

Güttüğü malî ve iktisadî politikalar ve bunların 
uyigulanmalarındaki beceriksizliklerin ürettiği silin

dir, sosyal yapımızın belkemiğini oluşturan orta sı
nıfımızı ezip geçmekle durmamış, birkaç büyük hol
ding ve endüstri dışında kalan sektörlerin tümünün 
üstüne yürümüştür. 

Bu savımızın isabeti banker operasyonlarından 
sonra Yürütme Organının girişmek zorunda kaldığı, 
işldtme kurtarma operasyonlarının tasdikindedir. 

Sırası 'gelmişken, 12 Eylül iktidarının ele aldığı 
E - 16 Uçak Sanayii Projesinin üçüncü dünya pazar
larına açılma potansiyelini her zaman taşımış olan 
dış ticaretimizi ipotek altına alma istidadı ile, Ata
türk Barajı kompleksi üzerindeki muhtemel olumsuz 
etkilerine dikkatlerinizi çekmek isterim. 

Terörizmin kökü kazınamamıştır. Durdurulan te
rör köküne inilmediği için çekilme imkânını bulabil
diği karanlık ininin deliklerinden fırsatları gözetle
mektedir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, 24 
Ağustos 1983 'günü Bitlis'te yaptığı konuşmasında 
endişesini, «Bizi tekrar 12 Eylül öncesi günlere gö
türmek için her türlü fırsatı kollayan güçlerin kökü 
tamamen kazınmış değildir.» sözleriyle dile getirmiş 
bulunuyor. 

Toplumumuzun kesitleri arasında 12 Eylül öncesi 
esasen mevcut olan uçurumlar, aynı hedeflere 
yönelik kesitler içinde dahi, yapay (bunalımlarla da
ha da derinleştirilmiştir. 

Hükümet, iç barışın gerçek olanını arayıp bula
rak gereken en doğru tedbirler manzumesini ürete
ceği yerde, kendisinin getirdiği kanunlaşan, (Basın, 
Toplantı ve Yürüyüş Dernekler, Sendikalar ve bu
nun gibi) yasa tasarılarıyla toplumumuzu emniyet su
paplarından mahrum düdüksüz tencerenin dar bo
yutlarına sıkıştırmayı yeğlemiştir. 

Dış Ibarış da sağlanabilmiş değildir. Hükümet 12 
Eylül öncesinde olduğu gi'bi Kıbrıs meselesinde, bir 
ileri bir geri politikasını uygulayarak yerinde sayma
yı devam ettirmiştir. Oysa, kanımca, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti şimdiye dek kurulmuş olmalıydı. 
Böylece federasyona açık 18 inci Türk Devletinin 
bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetiyle Türkiye Cumhuriyeti arasında iki 
bağımsız devlet sıfatıyla akdedilecek karşılıklı aske
rî yardım ve müşterek savunma paktlarının güven
cesine terk edilebilirdi. 

Devletimizi çıkarları yönüne zorlamaya hevesle
nebilecek muhtemel dış güçler, gereğinde Kı'brıs'ı 
manivela olarak kullanabilirler. Yakın tarihlerde bir 
komşu yönetiminin Kıbrıs manivelası ile ne hale ge-
tirilebildiği unutulmamalıdır. 

Buraya kadar sıraladığım olumsuzlukları bir do
kunuşu ile olumluya dönüştürebilecek sihirli değneğin 
henüz icat edilemediğini biliyorum. Ne var ki, şa-
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yet 12 Eylül îktidarı alternatifsiz Silahlı Kuvvetleri
mizin tarafsız dinamizminin desteğindeki beş kişilik 
Yasama Organına değil de, millî iradenin oluşturdu
ğu Millet Meclisine istinat etseydi, olumsuz fatura
ların yükü, millî iradenin gerçek sahibi bireylere da
ğıtılıp hafifletilebilirdi. Oysa bugün olumsuz fatura
ların yükünü, alternatifsiz Silahlı Kuvvetlerimizin 
omuzlarına yükletmeye yeltenecekler olabilecektir. 
Halbuki Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin sığınabi
leceği son kaledir; yıpratılmamalıydı. 

Kısa kısa değinip açıklayabildiğim nedenlerden ötü
rü 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümünü 
reddedeceğim. 

Şimdi, bu tarih kürsüsünden Türkiye Cumhuri
yeti Kurucu Meclisinin sivil kanadı huzurunda, as
ker kanadını oluşturan silah arkadaşlarıma : 

23 sene önceki ilk koruma ve kollama harekâtı
nın plancılarından birisi olmanın; harekâtın hedefin
den saptırılmaması için ilk mücadeleyi verip yenik 
düşmüş bulunmanın; harekât sonrası kurulan süreç 
içindeki koşullarda, özveriye dayalı ve bilinçli hizmet 
verdiğine inandığı bir siyasî partinin sorumlulukla
rını üst düzeyde paylaşmasına rağmen, politikacı ol
mayı becerememenin; geçimini, arkadaşlıkları ya da 
ilişkilerine dayatmadan kendi emek ve gayretiyle te
min etmeyi yeğlemenin; oluşturduğu en azından 23 se
nelik tecrübe birikimine ve samimî cesarete yaslana
rak diyorum ki : 

6 Kasım 1983 Demokrasiye Geçiş Harekâtının 
yığınağında büyük hatalar mevcuttur. Bu hataların 
en büyüklerinden birincisi Devlet ve demokrasinin 
millî iradeye dayalı iki demokratik organ tarafından 
fiilî ve hukukî güvenceye alınmamış olması; ikincisi, 
millî iradenin imtiyazlı siyasî partiler aracılığıyla ica
zetli adaylar kanalına zorlanmasıdır. 

Oysa şurası hiç mi hiç unutulmamalıdır ki; dar-
geçitlerde millî iradenin tabiî akışı barajlanabilir. En
gelin aşılması birikim sürecine bağlıdır. Süre dolun
ca baraj aşılır ve millî irade doğal hedefine mutlaka, 
mutlaka ulaşır. Millî iradeyi tabiî hedefine ulaşmak
tan alıkoyabilecek güç bulunamadı, bulunamaz, bu
lunamayacaktır. 

Milletimiz demokrasinin güdümlü olanına layık ol
madığı gibi, vesayete de muhtaç değildir. Belli mec
buriyetler altında demokrasinin hiç olmaması, güdüm
lü demokrasiden çok daha iyidir. Milletimiz bunu 
anlayıp kıymetlendirecek olgunluğa sahip olduğunu 
defalarca göstermiş bulunuyor. 

Şayet, bulunduğunuz zirveden gördüğünüz iç ve 
dış konjonktürler sizi, millî iradeyi böyle bir yola ka-

nalize etmek mecburiyetinde bırakıyorsa, demokrasiye 
geçiş harekâtına girişmenin zamanını geciktiriniz. 
Önemli olan gecikme değildir. Önemli olan, müstak
bel demokrasimizin millî iradeye dayalı, yıkılamaz 
sağlam temeller üzerine oturtulması fırsatının yitiril-
mesidir. Esasen, acelesi olan millet değil, bir avuç 
iktidar muhterisidir. «Hele bir parlamento kurulsun 
hatalar zamanla düzeltilir...» telkinlerine itibar etmeyi
niz. 1946 demokrasiye geçiş harekâtının yığınağında-
ki hataların günümüze kadac tashih edilemediği, de
mokrasimizin ortalama her 10 yılda bir inkıtaa uğra
masının tasdikindedir. 

Devlet ve demokrasimizin fiilen ve hukuken gü
venceye alınıp, millî iradenin önündeki engellerin tü
mü temizlenmeden girişilecek demokrasiye geçiş ha
rekâtının sonucu yenilgidir. Yenilen devlet yeniden 
kurulur. Gelecek kuşakları, devlet ve demokrasiyi ye
niden kurmak mecburiyetiyle yüz yüze bırakmayınız. 
Modern devlet, millî iradenin doğal akışını önleme
ye gereksinim duymayacak kadar güçlü ve kendisi
ne ruh veren millî iradeye saygılı olmak mecburiye
tindedir. 

Saygılarımı sunarım .(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alatlı. 
NECDET GEBOLOÖLU — Sayın Başkanım; mü

saade ederseniz Sayın Alatlı'nın bir cümlesiyle ilgili 
olarak, memleketimizi ilgilendirdiği için bir hususu 
arz etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır; burada hiçbir sayın üyeye 
söz veremem, müsaade buyurunuz. 

Son olarak hepimizin bu kürsüden ifade ettiğimiz 
konular tarih önünde değerlendirilecektir. Onun için 
birbirimizi eleştirmeyelim efendim. (Alkışlar) 

Sayın Tuğ, buyurunuz efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 
1984 Malî Yılı Bütçesinin son konuşmasında gö

rüşlerimi arz etmek için huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ekonomimizi düzlüğe çıkarmak amacıyla uygu

lanan 24 Ocak Kararları, uygulandığı günden bu ya
na tartışmalara neden olmuştur. Kanımca siyasal de
mokrasiye geçiş süreci içinde bulunduğumuz şu gün
lerde bu Kararların niteliği yanında önemli kararlar 
olup olmadığı üzerinde durmak gerekir. 

IMF'in dış ödemeler zorluğu jçine düşmüş ülke
lere önermiş olduğu klasik istikrar reçetelerinin anah
tarı ve anaJhatları bu konuya ışık tutacak nitelikte
dir. IMF'in uzmanlarının zaman zaman yaptıkları 
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açıklamalara göre, klasik istikrar reçetelerinde başlı
ca öneriler şunlardır : 

1. İhracatın çeşitli girişimlerle özendirilmesi; 
2. İthalattaki sınırlandırmaları azaltma, ithala

tın serbestleştirilmesi; 
3. Yüksek oranlı devalüasyonlardan sonra dal

galı ve kaygan kur sistemi uygulamasıyla iç enflasyon 
oranına göre sık aralıklarla kur ayarlamaları yapıl
ması; 

4. Yüksek oranda devalüasyon ile ihracatın uya
rılmasının yanısıra iç talebin kısılması; 

5. Faiz oranlarını enflasyonun hızına göre po
zitif hale gelecek şekilde yükseltmek yoluyla, biri
kimleri aracı kurumlarla toplayarak finansal pazarın 
geliştirilmesi; 

6. Sıkı para politikasıyla, reel para arzındaki ge
nişlemenin frenlenmesi; 

7. Kamu harcamalarının kısılması; 
8. Fiyat kontrollerinin kaldırılması veya düşük 

düzeye indirilmesi; 
9. Yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilme

sidir. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Dikkat buyurulacağı gibi, 24 Ocak Kararlarıyla, 

anahatlarını izaha çalıştığım IMF'in reçetesi arasın
da eşitlik olduğu açıktır. O nedenle bu kararların pek 
önemli orijinal kararlar olduğunun bir dayanağı ka
nımca yoktur. Kararlar öyle yeni keşfedilmiş, kendi
ne has özelliği olan kararlar olmadığına göre, bun
ların yüksek mimarlarından değil, olsa olsa uygulayı
cılarından söz edilebilir. 

Kaldı ki, Türkiye bu tip kararları kısmen 1960 
yılından önce de sonra da istikrar Programı olarak 
uygulamış; başarılı olmuş veya kısmen başarısız ol
muştur. Bu kararların yenilik taşıyıp taşımaması, ken
dine has özelliği olup olmaması önemli değildir. 
Önemli olan, bu Kararların Türkiye'nin ekonomik 
sorunlarını .çözmede ne ölçüde yararlı olduğudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin temel sorunlarının kısa süreler için

de tümüyle çözümlenmesini beklemek gerçekçilikle 
•bağdaşmaz. Bunu muhtelif kez bu kürsülerden ifade 
etmiş 'bulunuyoruz. Ancak, temel sorunların çözü
münde iyiye doğru 'bir gidişin olup olmadığı önem
lidir. Bu aşamada bu konuda bu temel sorunlara şu 
cevapları aramak mecburiyetindeyiz : 

1. Türk ekonomisinin üretkenliği artıyor mu? 
2. İşsizlik sorunu hafifliyor mu? 
3. Ekonomide yapısal dengesizlikler yavaş yavaş 

gideriliyor mu? 

4. Bölgeler arasında gelişmişlik farkları gideri
liyor mu? 

5. Dış ödemelerde dengeye ulaşılıyor mu? 
6. Türk Lirası dış değerini koruyor mu? 
7. Ekonomi kendini besleyen bir büyüme süreci 

içine giriyor mu? 
Muhterem arkadaşlarım; 
Bu sorulara, somut verilere dayanılarak olumlu 

cevap vermenin 'bugün için oldukça zor olduğu ka-
nısındayım< 

24 Ocak Kararlarının en somut başarısı, ihracat
taki artış olmakla beraber, dış ticaret açıkları, cari 
işlemler açıkları önemlerini, devam ettirmektedirler. 
Yanılmıyorsam bu Kararlardan sonra da Tüfk dış 
ticareti 12,1 milyar dolar civarında açık vermiştir. Ni
tekim OECD raporlarında «Türkiye'nin dış Ödeme
ler sorununun hassasiyetini koruduğu» ifade edilmek
tedir. 

Bununla beraber, gerçeği söylemek gerekirse, bu 
Kararlardan sonra bazı mallarda kuyrukların kalktığı, 
dış transferlerin yapıldığı, ithalatta bir rahatlama ol
duğu gözle görünen gerçeklerdir. Ancak, kısa sü
rede bu olumlu etkiler, 24 Ocak Kararlarının iki -
üç yönüyle sağlanabilmiştir. 

Bunlar, geniş halk kitlelerinin reel alım güçlerinin 
azaltılması ve bu programı öneren IMF'in kardeşi 
olan Dünya Bankasının dış kredilerle programları 
desteklemeleriyle mümkün olmuştur ve yine en önem
lisi de 12 Eylülün getirdiği siyasal istikrar ortamıdır. 

Gerçekten, 1979 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin 
dövizle ödenecek dış ana borcu 14,2 milyar dolar iken, 
1982 yılı sonunda % 25 civarında artarak 17,8 mil
yar dolara yükselmiştir. Faizler ve kullanılmayan 
krediler bundan hariç tutulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk ekonomisinin kısa süreli bazı sorunları çö

zülmeye çalışılırken, bunun ekonominin uzun süreli 
temel amaçları ile bağdaşabilir olmasına dikkat gös
termek gerekir. Ekonomi politikasında esas beceri de 
her halde bu noktada toplanıyor. Kısa sürede bazı 
sorunlar hafifletiliyor; fakat uzun sürede sorunları 
daha ağırlaştıracak birçok tohumlar atılıyor. İleride 
'bugünkü başarıların değeri dahi, bu durum devam et
tiği sürece tartışılmaya'billr. 

Bugünlerde 1984, 1985, 1986 yıllarını nasıl atla
tacağımızı ciddî şekilde düşünmek gerekecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kısa bir süre sonra siyasal demokrasiye geçiş sü

recinde ekonominin de demokratikleşmesini gündeme 
getirmiş olacağız. Geniş halk kitlelerinin ekonomik 
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Hayata ve ekonomik kararlar süreçline daha etkin ka
tılmasını sağlamak amacıyla 'bazı politikaların izlen
mesi, bazı önlemlerin alınması gerekecektir. Bu ön
lemler ezcümle şunlardır : 

Toprağa dayalı kırsal alan insanını bağımsız üre
tici halline getirmek gerekecektir. 

Anayasamızın 171 ve 172 nci maddelerinde ön
görüldüğü gibi, karşılıklı ve yardım esasına dayanan, 
özellikle üretim alanında ve tüketicinin korunmasını 
amaçlayan kooperatifçiliği geliştirmek gerekecektir. 

Bağımsız çalışan küçük sanayici, esnaf ve sanat
kârların varlıklarını sürdürebilmek için gerekli tek
nik yardımı sağlamak, onların imkânlarını geliştir
mek gereklidir. Bu aynı zamanda Anayasamızın amir 
bir hükmüdür. 

Yine Anayasamızın 167 nci maddesinde öngörü
len tekeldi kârların yanı sıra, tekellerin etkilerini azal
tıcı yasal, ekonomik önlemleri birlikte almak gerek
lidir 

Ticarî yönden kârlı olan yatırım ve faaliyet alan
larına ayrıca özendirme yolları aranmalıdır. 

tşveren ve işçi 'ilişkilerinde iyi bir diyalogun te
meli atılmalıdır. 

'Kamu fonlarıyla ayakta tutulmaya çalışılan fir
malar arasında kamu denetimini artırmak, ekono
mik ve sosyal açıdan zorunlu değilse de, bu tip fir
malara yapılan dolaylı ve dolaysız destekleri azaltmak 
icap edecektir. 

Çok ortaklı şirketlerin teknik yönetim ve finans
man «orunlarının çözümü için kalkınma bankalarının 
bu. konularda etkin desteğimi sağlamak zorunlu ola
caktır. 

Düşük gelirli grupların konut, eğitim ve sağlık ih
tiyaçlarının Devlet katkısı ile karşılanması veya bu 
tür giderlerin hafifletilmesi gerekecektir. 

'Biraz yalın görülebilecek bu önlemler daha da ar
tırılabilir kanaatindeyim. Eğer sağlıklı bir demokra
siye geçmek istiyorsak bunun önceden altyapısının 
yapılması gerekliydi. Bu altyapının temel taşlarında 
her halde eğitim, konut, sağlık, gelir ve servet dağı
lımında aşırı farklılıkların giderilmesi yatmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün verilerin açıkça belirlendiği bir gerçeği ka

bul etmek zorundayız, Türkiye'nin gelecek beş yılı 
her bakımdan önem arz etmektedir, önümüzdeki yıl
lar içinde Türkiye'deki siyasî partilerden siyaset de
ğil, ekonomik icraat beklenecektir. Ekonomiide ve 
ekonomi politikasında meydan bomboştur. 

îstikrar programı diye bildiğimiz 24 Ocak Ka
rartan b'ence fiilen sona ermiştir. Türk ekonomisi şu 

anda temel tercihlerden, orta ve uzun vadeli projek
siyonlardan yoksundur. Eskiden yakınma konusu olan 
KİT'ler sadece fiyatları artırdıkları için değil, yatırım 
yapamadıkları ve bu yüzden de finansman gereği 
duymadıkları için gündem dışı kalmışlardır. Bu ba
kımdan, gerek mevcut siyasî partiler, gerekse yeni 
partiler kurmak isteyenler siyasî heyecanlarından zi
yade, ekonomik becerilerine güvenmek zorundadır
lar. Kanımca hep birden asgarî müştereklerde birle
şip ekonomiye ortak, akılcı yaklaşımları getirmek mec
buriyetindeyiz. Aksi halde gittikçe ağırlaşan sorun
ların altından kalkmak son derece güç olacaktır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Konuşmamın bu bölümünde de bazı temennileri

mi sizlere ifade etmekten kendimi alamıyorum. 
Yakında demokrasiye geçiş ile politik hayat yine 

başlayacaktır. Kanaatimce bu kavram ülkemizde yan
lış anlaşılmış, yanlış uygulanmıştır. Sonunda her se
ferinde ekonomi bozulmuş ve askerî müdahaleler ile 
durumu düzeltme mecburiyetleri ortaya çıkmıştır. 

Kanımca politika ilk bakışta siyasal iktidarı elde 
ederek belli bir toplumsal görüşü egemen kılma, bel
li bir sosyo - ekonomik statüyü koruma ve yaratma 
girişlimi olarak gözükmekte ise de, özellikle demokra
tik rejimlerde politikanın diğer bir ana niteliği, uz
laşma yönünün ağırlık kazanmış olmasıdır. Çatışan 
sosyo - ekonomik çıkarlar arasında bir uzlaşma imkâ
nını reddeden görüşler geçen yüzyıldan bu yana haklı 
çıkmamış, ağırlığını ve etkisini kaybetmiştir. 

Çağımızın sosyo - politik yapısını karakterize 
eden temel unsur demokrasilerde uzlaşma olmuştur. 
Bizim demokrasi tecrübelerimizde en büyük sorun 
da işte buradan kaynaklanmaktadır. Politikanın ciddî 
bir sanat, politikacının saygın bir kişi olması gerek
tiğinin önemi henüz anılarımızdan silinmeyen görün
tülerdendir. 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, süre bir hayli geçti, ri
ca edeyim lütfen. 

AYDIN TUĞ — Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Partilerin savundukları toplumsal görüşler iktida

ra geldiklerinde bu görüşleri gerçekleştirecek bir po
litik kadroya sahip bulundukları ölçüde değer ve an
lam kanacaklardır. Bu açıdan politika değerlendiri
lirse, «Devleti yönetme sanatı» diye tarif edilebilir. Bu 
niteliği ile politika hiç bir hizmet alanının gerektir
mediği kadar üstün bir yetenek, geniş bir kültür ve dü
rüstlük ister. 

Bu nedenle ülkenin devlet adamı niteliklerine ger
çekten sahip kişilerce yönetilmesi isteniyorsa, poli-
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tik kadroları iyi seçmek, sonra da politikacıyı ve po
litikayı küçük düşürücü söz ve tavırlardan kaçın
mak lazımdır. Devleti başarı ile yürütebilmenin, eko
nomiyi düzlüğe çıkarabilirlerim tek yolunun seçkin 
politik kaidrolarla olabileceğine samimiyetle inanmak
tayım. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Bu Bütçe müzakerelerinin bitiminde tarihî ve şe

refli görevimizi de ikmal etmiş olacağız. Şevkle ve 
zevkle gece - gündüz demeden iki yıldır biraz daha 
iyi, biraz daha güzel, b'iraz dalha doğru yapmanın 
hazzını, gayretini burada hep birlikte tattık. Bu anı
larımız ömür boyu devam edecektir. Ayrılırken vic
danlarımız müsterih ayrılıyoruz ve inanıyoruz ki, ço
ğumuz belki yüz yüze bir araya bir daha gelmeye
ceğiz. Andımıza sadık kalarak, bu Devletin bağım
sızlığı ve varlığı, ülkenin bütünlüğü, bölünmezliği, 
toplumun huzuru, demokratik, laik Cumhuriyet ilke
lerini, sosyal adaleti, hukukun üstünlüğünü, 12 Ey-
lül'e gönül vermiş insanlar olarak Atatürk ilkelerini 
savunma ve korumada vatanın her köşesinde verdiği
miz şehit arkadaşlarımızın ruhları da dahil yine be
raber olacağız. 

Şuna inanıyorum ki, tarih bu Meclise en mutena 
yerini verecektir. Bu inançlarımla 1984 Yılı Bütçe
sinin Devlete, Millete 'hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Sayın Başbakana, onun şahsında değerli Bakan
lara, ciddî çalışmalarıyla Bütçeyi Genel Kurulumuza 
getiren Değerli Komisyon Başkanına ve üyelerine, 
Maliye Bakanlığımıza ve temsilcilerine, son olarak da 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
1984 Malî Yılı Bütçesinin son görüşmelerini ya

parken, Yüce Meclisin hukukî anlamda olmayan; an
cak fjilî anlamda yasama görevlerinin de noktalan
dığı saatler içerisine gelmiş olmak bakımından duy
duğum heyecanı bağışlayınız. 

12 Eylül 11980 sabahında kaderi değişmiş bir Dev
let, kaderi değişmiş bir Millet, kaderi değişmiş bir 
Ülkenin yasama organı sıfatıyla ağırlığını iki yıldan 
beri ciddî bir şekilde gösteren Yüce Meclisin bu son 
yaptığı bütçenin özde değil, şekilde Meclisten geçmiş 
olması dahi beni üzmüştür. Gönül arzu ederdi ki, 
normal parlamenter prosedür içerisinde ve o sürelere 
dayalı olarak Devlet Bütçesi iyiden iyiye irdelensin 
ve hepimizin hiçbir zaman unutmamamız lazım ge
len istikrar tedbirleri içerisinde yeni yönelimlere doğ-

I ru götürülebilsin... Bu olmamıştır; ama bu olmadı 
diye Devlet Bütçesi bir noksanlık mı taşıyacaktır?.. 
Hayır. Parlamenter geleneğimizin belli bir noktadaki 
süre yetersizliği bu şekilde ortaya çıkmış olması ba
kımından şahsen üzüntü duymuşumdur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hiçbir millet refahtan, gelebildiği ölçüdeki, uzan

dığı ölçüdeki refahından vazgeçmek istememiştir, is
tememektedir. Türk Milleti çok partili hayata girdik-

j ten sonra millî ira'deye dayalı yönetim biçimi içeri-
I isinde kendi bütçelerini! hazırlarken buna hâkim olan 

esas prensiplere ciddî şekilde bağlı kalmamıştır. De
min Sayın Maliye Bakanının açıklıkla ifade ettiği ve 
1970'lerden itibaren giderek büyüyen, çığ gibi büyü-

j yen bütçe İdaresizliği, kamu maliyesinin idaresizliği 
ve bunları dalha kötü yönelimler içerisinde bırakan si
yasî tasarruflar, nihayet 1980'de Türkiye'nin ulaştığı 
en üst düzeydeki enflasyon canavarı ile karşı karşı
ya gelmiştir. 

Geçen yılki bütçe konuşmamda da açıklıkla ifade 
etmiştim; ner Türk kendi ülkesinde sosyal adaletin 
gerçekleşmesini, sosyal refahın yaygınlaşmasını, işsiz
liğin ortadan kaldırılmasını, gelir dağılımındaki eşitli
ğin ölçümü içerisiride yayılıp gerçekleşmesini istiyor 
ise, istikrar tedbirlerine sıkı sıkıya sahip çıkmak ve 
o enflasyon canavarı ile mutlak surette mücadele et
mek mecburiyetindedir. Aynı görüşü yine tekrarlıyo
rum. Bunun bilincine, bunun özüne inmek isteyen 
herkes bunu rahatlıkla kabul etmek mecburiyetinde
dir. Bu millî bir görevdir. Bu millî görevin tartışıl
ması söz konusu değildir. 1983, 1982, 1981 bütçeleri 
nasıiki bu düşünce ile hazırlanmıştır; 1984 Bütçesi 
de aynı düşüncenin mahsulüdür. 

Bu itibarla yönlendirilecek, yapılacak bütün eleş
tiriler sadece 1984 Bütçesi için olmaz, geride bırakı
lan bütçelere de teşmil edilebilir. 

Bu itibarla bu bilinçde olarak ben fazla zamanı
nızı almak istemiyorum. Daha değişik konulara gir
mek niyetinde idim, vakit geçiyor. Bu itibarla konuş
mamı burada kesiyor, 1984 Malî Yılı Bütçesinin Mil
letimize, Devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor, oyumun müspet olduğunu arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 

j Değerli üyeler; sırada Sayın Göktepe vardı; fa
kat Sayın Göktepe, söz isteğinden vazgeçtiler. O ba
kımdan yalnız son söz için Sayın Uyguner kaldı. 

Bilahara Sayın Uyguner'e söz vereceğim. 
I Sayın Başbakan, buyurun efendim. 
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BAŞBAKAN BÜLEND ULUSU — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 

Hükümetimiz üçüncü görev yılını tamamladığı 
bugünlerde dördüncü bütçesini hazırlamış ve yüksek 
heyetinize sunmuş bulunmaktadır. 

Çok kısa 'bir süre sonra yapılacak genel seçim
lerle milletimizin hayatında bir yeni dönem başlaya
caktır. 

Üç yıl önce güç şartlar altında görev üstlenmiş 
olan Hükümetimizin nöbetini böyle hayırlı bir ge
lişme sonucunda devredecek olmasını fevkalade in
şirah verici bulunuyorum. 

Gerek 1984 bütçesi, gerek görev süremizin sona 
erecek olması münasebetiyle memleketimizin ekono
mik ve sosyal durumu hakkında bazı tespitler yap
manın yararlı olacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 
Huzur ve güvene kavuşmuş, bir kısım meseleleri 

halledilmiş ve Ibirçok meselesine el atılmış bir Tür
kiye devrediyoruz. Alınan tedbirlerin bazıları sonuç
larını orta ve uzun vadede verecektir. Gelişmiş ıbir 
ekonomiye sahip olma yolunda büyüyen Tünkiye'nin 
çözüm gerektiren meseleleri daima olacaktır. Önem
li olan husus refah artışını devamlı ve adil kılmak 
ve problemlerin çözülebilir boyutlar içinde kalması
nı sağlayabilmektir. 

Milletçe elbirliği ile gerçekleştirdiğimiz en önem
li husus, gerilemenin durdurulması, ekonominin ye
niden büyümeye yönelmesidir. 

Daha önceki yıllarda gerileyen gayrisafi millî 
hâsılamız 19811de yüzde 4.1, 1982'de yüzde 4.6 ve 
1983'te 3.2 oranında artış göstermiştir. 

Gelişmiş ekonomilerin genellikle durgunluk için
de olduğu ve buna bağlı olarak dünya dış ticareti
nin gelişme göstermediği bir ortamda antienflasyo-
nist politikalarla birlikte sağlanan bu artışlar, kısa 
btir süre önce büyük bir krize sürüklenmiş durumda 
olan ekonomimizin geniş potansiyeline işaret etmek
tedir. 

Bu potansiyel, tabiî kaynaklarımız, sermaye ve 
bilgi birikimimiz yanında, esas olarak, milletimizin 
güçlükler karşısında fedakârlıklar yapabilme hasle
tinden doğmaktadır. 

Normal demokratik düzene geçmek üzere oldu
ğumuz bugünlerde, geçmiş acı tecrübelerinden reji
min selameti için gereken dersleri çıkarmış olduğu
muza inanıyorum. 

Hürriyetçi demokratik rejimin bütün icaplarıyla 
işlemesi, devlet organlarının zaafa uğramaması ve 

istikrarın korunması bakımından yöneticilere büyük 
sorumluluk düşmektedir. 

1983 yılında gelirimiz artmakla beraber, bu artış 
maalesef hedef alınan oranda gerçekleşmemiştir. Bu
nun nedeni, hava şartlarına bağlı olarak 1983 yı
lında hububat üretimindeki gerilemedir. 

1983'ün 8 aylık verilerine göre, taş kömürü, ham-
petrol, alümina, çimento, blister balkır gibi ürünler
de üretim düşüklüğü görülmekle beraber, demir çe
lik, dokuma, lastik, kimya, petro-kimya, elektronik, 
elektrikli makineler ve karayolu taşıtları sektörleri ile 
linyit, kok kömürü, gübre üretiminde önemli artış
lar vardır. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, sınaî gelirde 
yüzde 7,4 oranında yüksek bir gelişme sağlanmıştır. 

Gerek gayrisafi millî hâsılada, gerek fert başına 
düşen gelirde sağlanan bu artışları gerçekleştirildikleri 
şartlar içinde önemli bir başarı sayıyor; ancak ihti
yaçlarımız açısından yeterli bulmuyoruz. 

1984 yılı için hedef alınan gayrisafi millî gelir 
artış hızı yüzde 5'tir. 

Gelişmiş bir ekonomiye sahip olma yolunda hız
la mesafe almamız ve istihdam problemini çözebil
memiz daha yüksek millî gelir artışlarına ulaşmamızı 
gerektirmektedir. 

Bu amaçla gayretlerimizi yoğunlaştıracağımız şu 
alanlar bulunmaktadır: 

öncelikle üzerinde durulması gereken husus, kay
nakların üretime en ziyade katkıda bulunabilecekleri 
alanlara tahsisini ve oralarda verimli olarak kullanıl
malarını sağlamaktır. Kaynak dağılımını çarpıtan ko
ruma ve sübvansiyon tedbirlerinin zaman içinde sis
temli bir şekilde rasyonelleştirilmesine ihtiyaç var
dır. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde 
görülen ve üretim kaybına, haksız kazançlara, ma
liyetler üzerinde yarattıkları baskı sebebiyle enflas
yona ve dış rekabet gücünün zayıflamasına yol açan 
kaynak israfı ile mücadele eitmek zorundayız. 

Verimsizliğe kaynak yetiştirmek mümkün değil
dir. 

Ancak verimlilik artışlarının gerçekleştirilmesi, 
doğru politikaların izlenmesi halinde dahi zor ve 
zaman alıcı bir süreçtir. Eolkonomik yapımn tedri
cen uyum sağlamasına, alışkanlıklardan kurtulunma-
sına ve yeni bir müteşebbis ve idareci tipinin oluşma
sına imkân verecek bir süre tanınması gerekecektir. 

Hükümetimizce bu alanda çeşitli tedbirler alın
mıştır,; Gelecekte bu tedbirlerin sürdürülmesi ve aynı 
yönde politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu 
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hususta «uygun alanlarda tedricen dış rekabete açıl
ma» etkili bir politika aracı olacaktır. 

İkinci nokta, ekonominin istikrarını bozmadan ve 
gelişme potansiyelini zayıflatmadan toplam iç tasar
ruf miktarının artırılmasıdır. 

Tecrübelerimizin gösterdiği üzere, enflasyon yo
luyla veya toplam iç tasarrufları azaltacak yüksek 
bir vergileme ile sonuç almak mümkün değildir. 

Esasen ferlt başına gelirimiz asgarî zarurî tüke
tim ihtiyaçlarının oldukça üstüne çıkmış ve gönüllü 
tasarruf yapabilecek bir seviyeye ulaşmış olduğundan 
aşırı zorlamalara artık gerek bulunmamaktadır. O 
sebepledir ki, az gelişmiş ülkeler arasında değil1, orta 
gelir grubuna dahil ülkeler arasında yer almaktayız. 
Bu kaynağın geliştirilmesi, fertlerin tasarruflarını gö
nüllü olarak artırmalarına ve bu tasarruflarını yatı
rım erbabına güvenle intikal ettirmelerine imkân ve
recek kanalların mevcudiyetine bağlıdır. 

Bu itibarla, tüketimden gönüllü olarak vazgeçene 
tasarrufunun karşılığını, uygun bir faiz politikasıyla 
vermekte ve (banka sistemi yanında sermaye piyasa
sının işlemesini de sağlamaya yönelmiş bulunmak
tayız. Yeniden değerleme Ve sermaye piyasası gibi 
konularda gerekli kanunî düzenlemeler yapılmış ol
makla beraber, sermaye piyasasının belli bir seviye
de işlerliğe 'kavuşması için zamana ihtiyaç vardır. 

Gelişmemizi hızlandırmada yararlanabileceğimiz 
ıbir diğer imkân gerek milletlerarası banka kredileri, 
gerekse yabancı sermaye şeklindeki dış kaynaklar
dır. 

Bu kaynaklardan yararlanabilmemiz, ekonomik ve 
siyasî ti&tikrarm muhafazasına, kredilerin verimli alan
larda kullanılmasına ve dış borç ödeme gücümüzün 
zaafa uğramamasına ibağlıdır. Diğer bir ifadeyle, İh
racattan ve diğer kalemlerden doğan döviz gelirle
rimizi artırabildiğimiz, istikrarımızı koruduğumuz, 
Ikaynaiklarımızı verimsiz yatırımlara veya zamanında 
tamamlanamayacalk çok sayıda projeye dağıtmadığı
mız itakdirde, dış kaynakları artırmamız mümkün 
olacaktır. 

Bu alanda da izlediğimiz politikaların olumlu 
sonuçları alınmaya başlanmış, birkaç yıl önce dış 
kredi alma gücü zaafa uğramış olan ülkemiz yeni
den itibar kazanmış ve kredi anlaşmaları yapmış
tır. 

Daha hızlı gelişme ve daha fazla yatırım için bu 
kaynaklara yönelmek zorundayız. Müteşebbislerimi
zin çok düşük özkaynak oranları ile çalışma ve {kre
diyi gerçek tasarruflardan değil, daha çok Merkez 

Bankası parasından karşılanan alışkanlığından vaz
geçmesi gerekir. Yatırım, yapan, kaynağın gerçek 
bedelini ödemelîdir. Kaynak, enflasyon yoluyla sağ
landığında, yatırımların ve kalkınmanın (bedeli mem
leket için çok ağır olmaktadır. Bu ise, adaletsizlikle-
re yol açmakta ve sonuçta milletçe büyük fedakâr
lıklara katlanmamız gerekmektedir. Bu nedenle eko
nomiyi yörüngesinden çıkaracak enflasyonist politi
kaları yatırım gerekçesiyle haklı göstermek mümkün 
değildir. Zira, başka sakıncaları bir yana bırakılsa 
dahi, enflasyon; hizmet ettiği iddia olunan gelişme 
amacına bile sonuçta ters düşen, ekonominin geri
lemesine yol açan etkiler yaratmaktadır, 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 
Son üç yıldır üzerinde İsrarla durduğumuz prob

lemlerden 'biri enflasyonla mücadele olmuştur. Bu 
konuda önemli başarılar elde edilmiş, fiyat artışları 
yüzde 100'ü aşan bir seviyeden, 1981'de yüzde 37'ye, 
1982'de yüzde 25'e indirilmiştir.; 

1983 yılında enflasyon oranının yüzde 20'ye in
dirilmesini hedef almıştık. Ağustos ayı itibariyle ge
çen yıl sonuna göre gerçekleşen fiyat artışları toptan 
eşya fiyatlarında yüzde 21.4, Ankara ve İstanbul ge
çinme indekslerinde sırasıyla yüzde 17.0 ve 18.4'tür. 

Geçinme endekslerindeki artışlar geçen yılın aynı 
dönemine göre Ibir miktar gerilemiş olmakla birlikte, 
toptan eşya fiyatlarındaki artış 1982 yılındakinden 
yüksektir, önemli artışlar hayvan, hayvan yemi, ya
kacak ve dokuma maddeleri bölümlerinde görülmek
tedir. Bu durumda programlanmış olan yüzde 20'lik 
hedefin bir miktar aşılacağı anlaşılmaktadır. 

1984 için enflasyon hedefi yüzde 25 olarak tes
pit edilmiştir. 

Enflasyonla mücadelenin tavsamaması, mümkün 
olduğu takdirde bu seviyenin de altına inilmeye gay
ret edilmesi ekonomimizin geleceği açısından büyük 
önem taşımaktadır. 

Değefli üyeler; 
Son üç yılda döviz darboğazını açma, ekonomi

yi dışa 'açma ve gelişmeyi geçmişte olduğundan da
ha büyük oranda ihracata dayandırma ve ihracatın 
yapışım değiştirme yönünde çok büyük mesafe al
mış bulunmaktayız. 1980'de 2.9 milyar dolar olan 
ihracat 1981'de 4.7, 1982'de de 5.7 milyar dolara 
yükselmiştir. 1983'te hedef alınanın altında 6.2 milyar 
dolarlık ıbir ihracat beklemekteyiz. 1983'ün ilk yedi 
ayındaki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüz
de 2.5 oranında artmıştır^ 

Artış hızındaki gerilemenin başlıca sebepleri özel 
durumlarına bağlı olarak Irak ve Libya'ya yönelen 
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ihracatın azalması ve dış fiyatlardaki büyük gerile
medir. Sınaî mamul ihracatında yüzde 14.0 oranında 
önemli sayılabilecek bir artış olmakla beraber, tarım
sal ürünlerde, özellikle baklagiller, tütün, pamuk, 
üzümde büyük gerileme vardır. Ayrıca Ortak Pazar 
ülkelerinin korumacı tutumları da sınaî ihraç potan
siyelimizden, daha (büyük ölçüde yararlanmamızı 
önlemektedir. 1984 yılında 6.8 milyar dolarlık bir 
ihracatın gerçekleştirilmesi ihedef alınmışta-. 

Ekonominin ithal ihtiyacı yeterli ve düzenli bir 
şekilde karşılanmaktadır. Hampetrol fiyatlarının düş
mesi ithalatın finansmanında avantaj sağlamaktadır. 

Gerek (dış ticaret dengesinde, gerekse cari işlem
ler dengesinde 1983 yılında geçen yıla göre bir kö
tüleşme beklenmemektedir 1984 geçiş programında ise 
her iki açığın azaltılması hedef alınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Son üç yılda çok önem verdiğimiz bir diğer olum

lu gelişme kamu maliyesi alanında gerçekleştirilmiş
tir. 

izlediğimiz kamu Ihârcama ve gelir politikası so
nucunda bütçe açıkları kontrol altına alınmış, 1979*da 
67, 1980'de 23 milyar lira zarar etmiş olan Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri 1981'de 8, 1982*de 67 milyar 
lira kâra geçmişlerdir. 1983 kârlarının da 52 milyar 
lira olması beklenmektedir.- Bu gelişmeye paralel ola
rak KİT'lerin kaynak açıkları azalmış, Merkez Ban
kası ve Bütçe kaynaklarından yararlanma imkânları 
kısıtlanmıştır. 1983 yılında KİT'lere bütçeden yapı
lacak transferler 1980 yılma göre reel olarak yüzde 
15 kadar daha az olacaktır. 

Görev süremiz boyunca çeşitli vesilelerle belirt
tiğim gibi, ekonomi politikamızın •anahedefi, ekono
mimizi kendi gücüyle büyüyebilir bir duruma getir
mek olmuştur. Bunun için ekonomiyi işlemez hale 
getiren, üretimi aksatan sebeple teşhis edilmiş ve kri
zin başladığı 1973've yoğunlaştığı 1977 yılından son
ra alınan ve sonuçsuz kalmış tedbirler değerlendirile
rek gereken ekonomi politikasının araçları kullanıl
mıştır. Araçları amaç haline getiren ideolojik bir 
saplantımız olmamıştır. Geçersizliği tecrübe ile saJbit 
olmuş uygulamalarda İsrarın memleket hayrına ol
mayacağı aşikârdır. 

Problemler, öncelikler ve mevcut imkânlar doğ
ru olarak teşhis ve tespit edildiğinde, geçirilen tec
rübeler doğru olarak değerlendirildiğinde, hangi ted
birlerin alınması gerektiği temel hatlarıyla ortaya çık
maktadır. Biraz önce belirttiğim gibi, döviz darboğa
zının aşılması, büyümenin daha büyük oranda dö-

J viz kazandıran ekonomik faaliyetlere dayandırılma-
I sı, reel kaynakların artırılması ve rasyonel tarzda 
I kullanılması, temel tercihlerimiz olmuştur^ 
I Şu hususu önemle kaydetmeliyim ki, izlediğimiz 
I politikalar sadece enflasyonla mücadeleden ibaret ol-
I mayıp, ekonominin büyümeyi kendi gücüyle sürdü-
I rebilir bir yapıya kavuşturulması, amacını da ihtiva 
I etmektedir. Bu da; bütün toplum kesimlerini etkile-
I miş ve fedakârlık gerektirmiştir. IBiz bu fedakârlık-
I ların adil olmasına elimizden gelen bütün itinayı gös-
I termiş bulunuyoruz. 
I Sayın Başkan, değerli üyeler; 
I Bu noktada kısaca beş yılltk kalkınma planı açı-
I sından durumu değerlendirmek istiyorum. 
I Bilindiği gibi, IV üncü Beş Yıllık Planın süresi 
I 1983'te bitmekte ve yeni planın 1984'ten itibaren yü

rürlüğe girmesi gerekmekte idi. Yeni planın, genel 
I seçimler sonucunda teşekkül edecek meclis ve uygu-
I lamasını yürütecek olan hükümet tarafıridan hazır-
I lanmasma imkân verme ve bundan sonraki dönem-
I lerde plan takvimiyle Meclislerin görev süreleri ara-
I sında uyum sağlamak 'amacıyla V inci Beş Yıllık Pla-
I nın bir yıl ertelenmesi ve uygulamanın 1985 yılında 
I başlatılması öngörülmüş ve bu amaçla hazırlanan 
I tasarı Yüce Meclisinizde kanunlaşmıştır. Bu plan da 
I müsvette halinde hazırdır, bizden sonraki iktidara 
I devredilecektir. 
I V inci Beş Yıllık Plan öncesinde halen en kri

tik darboğazımız enerjidir. Özellikle 1983'te hidro-
I elektrik santralların su azlığı sebebiyle yeterince 
I elektrik üretememesi sanayimizi etkilemiştir, Bunun-
I la birlikte memleketimiz yeni bir döneme bazı önem

li hazırlıkları yapmış olarak ve birkaç noktada bek-
I lenen olumlu gelişmelerin sağlayacağı avantajla gir-
I inektedir. 

Son üç yılda ekonomi derlenip toparlanmış, büt-
I çe, 1DT ve KİK'ler 'disiplin altına alınmış, istikrar 
I sağlanmış, döviz darboğazı giderilmiş, rezervler tak

viye edilmiş, vergi, banka sistemi, sermaye piyasası, 
çalışma hayatı, 1DT - KİK sistemi, devlet- ihaleleri 
konularında temel kanunî düzenlemeler yapılmıştır. 

I Diğer taraftan geçmişte dış ödemeler dengesi 
I üzerinde büyük baskı yaratan petrol fiyat artışları 
I durmuş, aksine gerileme başlamıştır. önümüzdeki 

birkaç yıl içinde petrol fiyatlarında önemli bir artış 
beklenmemektedir. Bu husus, ödemeler dengesinin 
finansmanında önemli bir rahatlık sağlayacaktır. 

Gelişmiş Batı ülkelerinin, İkinci Dünya Savaşın-
I dan beni artan oranda enflasyona bağlı olarak izlenen 
I aşırı sosyal refah politikalarının yükünden sıyrılmak 
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amacıyla, yürüttükleri antienflasyon'ist politika ile, 
dünya ticaretinin yapısında ortaya çıkan değişiklik
lere adapte olabilmek amacıyla izledikleri, yapısal 
uyum politikasının etkisi altında oluşan ekonomik 
durgunluğun, yakın gelecekte tedricen aşılması ve 
dünya dış ticaretinde gelişmenin yeniden başlaması 
muhtemeldir. 

Ve nihayet, öncelikli sektör olarak son yıllarda 
büyük önem verilen enerji projelerinin bir bölümü 
gelecek 2 - 3 yıl içinde üretime geçecektir. Bu kapa
sitelerin etkisi ile V linçi Planın ikinci ve VI ncı Pla
nın ilk yarısında elektrik enerjisinde ferahlama ola
caktır. Bu tarihten 2000 yılına kadar olan dönemde 
enerji darboğazı olmaması için şimdiden bazı ted
birler alınmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 
Beş Yıllık Planın biraz önce belirttiğim sebep

lerle ertelenmesi üzerine, Hükümet Programımız 
çerçevesinde 3 yıldır izlenen politikaları ve sağlanan 
gelişmeleri esas alan 1984 Geçiş Programı hazırlan
mıştır. 1984 Bütçesi de bu programa dayandırılmış
tır. 

'Program ve Bütçenin hazırlanışında son üç yılda 
ekonominin düzenli bir işleyişe kavuşturulması yö
nünde kazanılmış zeminin korunması ve geliştiril
mesi V inci Beş YıllıJk Planın uygulaması açısından 
önemli görüldüğünden bu husus esas hareket noktası 
olarak alınmıştır;.! 

Bütçe büyüklüğü ve buna bağlı olaralk ekonomi
ye verilecek yön. 

— Bütçenin ekonomide istikrarsızlık unsuru ol
maması, 

— Kamu projelerinde altyapıya ağırlık veren 
yatırım politikası ile uyumlu olarak Bütçede yeterli 
yatırımın yer alması, 

— Devlet hizmetlerinin yeterli olarak görülebil
mesi, 

— Alt gelir gruplarının, devlet memurlarının, iş
çilerin ve emeklilerin refahına katkıda bulunulması, 

İlkelerine göre belirlenmiştir. 
Bu noktada şu hususu da belirtmeliyim ki, alt ge

lir gruplarında ferahlık yaratacak gelir vergisi tari
fe indirimleri 1984 bütçesine önemli bir fedakâr
lık yüklemiş bulunmaktadır. 

Bütçenin ekonomi üzerindeki etkisini sermaye 
transferlerini ihtiva eden toplam büyüklükten çok, 
tasarruf ve yatırım kabiliyetiyle ölçmek gerekir. Bu 
manada 1984 bütçesi geçen yıl bütçelerinden geride 
değildir. Cari harcamalar ve yatırım harcamaları reel 
olarak azalmamakta aksine artmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 
1978'den itibaren 3 yıl boyunca reel olarak yüz

de 20'den fazla gerileyen toplam sabit sermaye ya
tırımları, 1981'den itibaren yeniden tedricen artmaya 
başlamıştır. / 

Ancak 1978 - 1980 dönemindeki gerileme özel 
sektör yatırımlarında daha büyük oranda olduğun
dan, bu yatırımların 1978'de toplam içinde yüzde 
51 civarında olan payı gittikçe azalmış ve yüzde 
40'ın altına inmişltir. Son iki yıldaki gelişmelere rağ
men bu pay henüz değişmemiştir. 

1984 yılında toplam sabit sermaye yatırımlarının 
yüzde 6,0. kamu yatırımlarının da yüzde 5,8 oranın
da artması öngörülmüştür. 

Kamu yatırımları içinde İktisadî Devlet Teşekkül
leri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının yatırımları ge
çen yıllarda olduğu gibi azalmaya devam ederek 
yüzde 50 civarına inecektir. Buna karşılık Konsolide 
Bütçe yatırımlarının payı yüzde 42'nin üzerine çıka
caktır. 

Yatırımlar konusunda 3 yıldır izlediğimiz politi
ka 1984 Programında da sürdürülmektedir. Buna 
göre kamu sektöründe, bitecek projelere, enerji ve 
diğer altyapı projelerine, üretim, ihracat ve istihdam 
açısından önemli katkı sağlayacak projelere öncelik 
verilmektedir. 

Toplam tutarı 1 trilyon 724 milyar lira olan 1984 
kamu yatırımlarının yüzde olarak 23.7'si enerjiye, 
20.3'ü ulaştırma - haberleşmeye, 14.3'ü imalat sana
yiine, 11,7'si diğer hizmetlere, 1'1.1'i tarıma, 9,6'sı 
madenciliğe ayrılmıştır. 

Yatırımlardaki dağınıklığın kontrol altına alınma
sı ve kaynak tahsislerinde ağırlık merkezi prensibi
nin, uygulanması sonucunda projelerin yürütülmesin
de hız kazanılmış ve tamamlanan proje sayısı artma
ya başlamıştır Böylece programa tekrar yeni proje 
alınabilecek hale gelinmiştir. 

1984 Programı ile birlikte yeni bazı projelerin 
başlaması öngörülmektedir. 

Tarım sektörünün ülke nüfusunun yeterince bes
lenmesine ve ihracatın artırılmasına imkân verecek 
şekilde geliştirilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu
nun için tarımda altyapının süraJtle geliştirilmesi, 
girdi kullanımının artırılması, hastalıklarla mücadele 
edilmesi ve tarımsal yayım hizmetlerinin geliştiril
mesi ön plana çıkmaktadır. Tarımda kamu yatırım
ları bu esasa göre programlanmıştır. 

1984 yılında, tarım sektöründe kamu eliyle 191,8 
milyar TL. yatırım yapılması öngörülmüştür. Bu ya-
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tırımın yüzde 65,8'i tarımın altyapısını takviye et
mek ve hava şartlarının olumsuz etkisini azaltmak 
amacı ile toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine, 
yüzde 28,9'u ormancılık, hayvancılık ve diğer tarım
sal hizmetlerin geliştirilmesine ve kalan yüzde 5,3'ü 
depo yapımı, balıkçı barınağı gibi diğer hizmetlere 
ayrılmıştır. 

Madencilik 
1984 yılında madencilik sektöründe kamu yatırım

larının yüzde 55.6'sı kömür projelerine, yüzde 20.5'i 
petrol sektörüne, geri kalan yüzde 23.9'u diğer ma
denlerin arama ve işletmelerine ayrılmıştır. 

Kömür projelerinde, termik santrallara linyit te
min edecek projelerin gecikmeden işletmeye geçme
leri, yeni linyit alanlarının geliştirilmesi ve taş kö
mürü sahalarının üretiminin artırılması hedef alın
mıştır. 

Petrol aramalarında Güneydoğu Anadolu, Trak
ya, Adana ve Tuzgölü bölgelerine ağırlık verilmiş
tir. Ayrıca Trakya Bölgesinde yer alan tabiî gaz re
zervlerinin süratle geliştirilerek kullanıma sokulması 
programlanmıştır. 

imalat sanayii gelişmenin sürükleyici gücüdür. Bu 
sektörde yatırımlar, memleketimizin ekonomik ve coğ
rafî avantajlarının kullanılmasına ve ihracatın artırıl
masına imkân verecek şekilde verimli ve rekabet ede
bilir projelere yönlendirilmektedir. 

Kamu sektörünün imalat sanayiinde yürütülen çok 
sayıdaki projesinin toparlanmasına 1981 yılından iti
baren büyük önem verilmiştir. Bu çerçevede, bir yan-
dan bitebilecek durumda olan projelere yeterli öde
nek ayrılırken, diğer yandan da yeni verilerin ışığın
da fizibl bulunmayanların durdurulması yoluna gi
dilmiştir. 

1983 ve 1984 yıllarında bitirilecek projeler tak
dim ettiğim yazılı metinde mevcuttur. 

Enerji 
Gelişme için en önemli sınırlayıcı faktör olan ener

ji darboğazının süratle aşılması en başta gelen he
defimizdir. Bu sebeple enerji sektörü 1984 yılında 
da yatırımlarda öncelik almış, toplam kamu yatırım
larının yüzde 23.7'sini teşkil eden 408,2 milyar TL. 
bu sektöre ayrılmıştır. Yerli kaynaklara dayalı ener
ji üretiminin artırılması için büyük gayret sarf edil
mekte, devam eden hidroelektrik santralarla kömü
re dayalı termik santrallerin gecikmeden tamamlan
malarına öncelik verilmektedir. 

1983 yılında 210 (MW gücünde Yatağan - 2 üni
tesi, 60 MW gücünde Aliağa Gaz - Çevrim Santralı, 
15 MW gücünde Jeotermal Santralı, 125 M W gücün

de Hasan Uğurlu H'ES-3, ünitesi, 20 MW gücünde Ip-
raş Oto-Prodüktörü devreye girmiş olacaktır. İşlet
meye alınan bu tesisler yılda ortalama 1.7 milyar 
Kwh enerji üreteceklerdir. Böylece ülkemizde top
lam güç 7018 MW'a ve elektrik üretim kapasitesi 
de 31.8 milyar Kwh'a ulaşacaktır. 

1984 yılında 340 M W gücünde Afşin - Elbistan 
A - 1 Ünitesi, 4x135 MW gücünde Oymapınar HES, 
3x46 MW gücünde Aslantaş HES ve 140 MW gücün
de Petkim - Aliağa Santralı devreye sokularak yılda 
ortalama ilave 5 milyar Kwh elektrik enerjisi üreti
lecektir. 

1984 yılında toplam güç 8138 MW'a çıkacak ve 
üretim kapasitesi yaklaşık 36 milyar Kwh'a ulaşa
caktır. 

1983 yılında 2 500 köye elektrik götürülmesi prog
ramlanmıştı. 1984 yılında 3 10100 köyün elektriklendi-
rilmesi hedef alınmıştır. Bunun 1 900 kadarı kalkın
mada öncelikli illerde gerçekleştirilecektir. 

Ülkemizin en büyük hidroelektrik santralı olan 
Atatürk Barajının ihalesi yapılmıştır. Baraj için önem
li ölçüde yatırım tahsisine 1984 yılı yatırım programı 
ile başlanmıştır. Projenin gecikmeden tamamlanması 
için her türlü çabanın gösterileceği tabiîdir. 

1984 yılında 2x210 MW. gücünde Kemerköy Ter
mik Santralı ile 160 MW gücünde Peri - özlüce Ba
rajı ile HES'ı ve 18 M W gücünde Peri - Munzur 
Barajı ve HES'ı programa alınmıştır. 

Ulaştırma - haberleşme 
Bu sektörün orta ve uzun dönemde kalkınma 

gayretlerinde darboğaz yaratmayacak şekilde geliştiril
mesini öngörmekteyiz. 

Ulaştırma sektörünün daha rasyonel bir yapıya 
kavuşturulması amacıyla, kara, hava, deniz ve de
miryolu ulaştırmalarının payları ülke imkân ve ih
tiyaçlarına göre yeni bir denge yönünde geliştiril
mektedir. 

1983 yılında Türk Deniz Ticaret Filosu 4.3 mil
yon Dwt'a ulaşmıştır. 1984 yılında filo kapasitesinin 
4.7 milyon Dvvt'a ulaşması beklenmektedir. Dünya de
niz taşımacılığı ve navlun krizinin sürmekte olduğu 
bu dönemde kamunun elinde bulunan filo ile yapı
lan dış taşımalarda 1983'de yüzde 15'lik bir artış sağ
lanmıştır. Limanlarda yapılan yükleme ve boşaltma
lar ise, yüzde 10,5 artış göstermiştir. Artan filo ka
pasitesi ile dış ticarette Türk bayraklı gemilerin da
ha büyük pay alması, hedefimizdir. 

Havayolu ulaştırmasında, 1983 yılında THY'ca 
kiralanan kısa iniş - kalkış mesafeli uçaklarla, daha 
önce pistlerinin yetersizliği sebebi ile işletmeye ka-
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patılan 3 ilimize yeniden hizmet verilmeye başlan
mıştır. Yeşilköy dış hatlar terminali tamamlanmıştır. 
Bu yıl sonuna kadar Esenboğa iç hatlar ve Malatya 
terminalleri hizmete girecektir. 1984 yılında Malatya 
ve Trabzon hava alanlarındaki inşaatlar tamamlana
caktır. 

Memleketimizin enerji yanında en önemli altyapı 
i noksanı haberleşme alanındadır. Ekonomik ve sos

yal gelişmede ve millî güvenlik gereklerinden doğan 
haberleşme ihtiyacının yeterli ve güvenilir bir şekil
de karşılanması büyük öncelik taşımaktadır. Bu se
beple mevcut açığın süratle giderilmesi hedef alın
mıştır. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere yapılmakta 
olan 10 yıllık haberleşme anaplanının hazırlıkları 
son safhaya gelmiştir. Bu planla belli bir süre içinde 
telefon taleplerinin beklemesiz karşılanması, telefon-
suz köy bırakılmaması, tam otomatikleşmenin sağ
lanması öngörülmektedir. 

TRT hizmetlerinde, Türkiye'nin her bölgesinde 
TV yayınlarının izlenmesi ve en az iki radyo istasyonu
nun net bir şekilde dinlenmesi hedef alınmıştır. Bu 
amaçla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerine bağlanan TV verici istasyonları ile yeni rad
yo vericilerinin ihtiyaçları öncelikle karşılanmakta
dır. 

Konut : 
Dar ve orta gelirli vatandaşların mesken edinme

lerini kolaylaştırmak için Toplu Konut Fonu aracı
lığıyla kredi yardımı yapılmasına başlanmıştır. 1983 
Eylül ayı sonu itibariyle, 1 169 kooperatifin 62 826 
hak sahibine 51.3 milyar TL. kredi açılmıştır. Bunun 
17.2 milyar lirası ödenmiş durumdadır. Bütçede 1984 
yılı için Toplu Konut Fonuna 20 milyar TL. ödenek 
ayrılmıştır. 

Kamu eliyle konut sektörüne yönlendirilen kay
nakların verimli şekilde kullanılması için, 10 yıllık 
memur lojman planı hazırlanmış; pilot projelerle 
1983 yılında başlatılan bu plan 1984 Yılı Bütçesiyle 
uygulamaya konulmuştur. Bu planla, imkânlar çer
çevesinde kamu personelinin refahına katkıda bulun
ma, atamalarda, yer değiştirmelerden doğan güçlük
leri azaltma ve huzurlu bir çalışma imkânı sağlama 
amacı gözetilmektedir. Geçmiş yıllarda uygulanan, 
münferit kuruluşlar için lojman yapma politikası, 
özellik arzeden birkaç kuruluş hariç, tedricen kaldı
rılmaktadır. Lojmanlar merkezî olarak yaptırılacak, 
Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usullere göre, ku
ruluşlara ihtiyaçları oranında tahsis edilecektir. 1984 
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yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 500 konutluk 
Devlet mahallelerinin kurulmasına başlanacaktır. Bun
lardan ilki olan Ankara Sincan Devlet Mahallesinin 
temeli 1983 yılında atılmıştır. Diğer illerde, kalkın
mada öncelikli yörelere öncelik verilerek 50 - 80 ko
nutluk merkez Devlet lojman siteleri uygulamasına 
başlanmıştır; 1984'de toplam 18 il kapsanmış ola
caktır. Ayrıca, çok sayıda kamu personelinin görev
li olduğu büyük köylerde ortalama lojman maliyeti
ni düşürmek için 6'şar dairelik ortak köy lojmanı 
projesine başlanılmıştır. 

Bunun dışında, Maliye, Gümrük ve Tekel Ba
kanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Ba
kanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı için ayrı lojman 
programları uygulanacaktır. 

Eğitim : 
İlköğretim kademesindeki bütün derslik, dona

tım, makine - teçhizat ve köy öğretmen lojmanı ih
tiyacının birkaç yıl içinde karşılanması için son iki 
yıldır uygulanan politika sürdürülecektir. Bu cümle
den olarak, şehirlerde artan nüfus için gerekli ders
lik ihtiyacının karşılanması, ikili ve üçlü tedrisatın 
asgariye indirilmesi; ayrıca okulsuz köy kalmaması 
ve ilköğretimin kalitesinin yükseltilmesi hedef alın
mıştır. 

Çocuklarımızın yeterli eğitim şartlarına kavuştu
rulması için vatandaşlarımızın gösterdiği büyük ilgi 
ve sağladığı katkıları da Hükümetim adına memnu
niyetle kaydediyorum. 

Meslekî ve teknik eğitimde kapasite yaratma ve 
teçhizatlarıma açısından önemli mesafe alınmıştır. 
1984*den itibaren talebi olan dallarda yeterli mesle
kî programların uygulamaya konmasına ve okulları
mızın yaygın eğitim için azamî seviyede kullanılma
sına önem verilecektir. 1984, Millî Eğitim Bakanlı
ğımızın bu alanda büyük atılım yapacağı bir yıl ola
caktır. 

1984'te 30 ortaokul, 25 lise, 16 pansiyon binası, 
20 erkek teknik, 11 kız tekn'ik, 7 yeni ticaret lisesi
nin yapımına başlanacaktır. 

Yükseköğretimde politika ve uygulama bütünlü
ğü Yükseköğretim Kurulu ile sağlanmış, dağınık ve 
çeşitli statülerdeki yükseköğrenim 27 üniversitenin 
çatısı altında birbirleriyle tutarlı esaslara bağlanmış
tır. Bu üniversitelerden bir kısmı yeni olup; bunlar
dan Konya Selçuk, Malatya İnönü, Antalya Akde
niz, Van 100 üncü Yıl Üniversitelerinin inşaatlarına 
bu yıl başlanacaktır. 
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Sağlık hizmetlerinin yurt sathında yaygınlaştınl- j 
masının 1992 yılı sonuna kadar tamamlanması, 1983 
yılı içinde yürürlüğe giren kanun ile hükme bağlan
mıştır. Halen 47 il ve 20 eğitim bölgesinde hizmet
ler fiilen sosyalleştirilmiştir. 1992 yılı sonuna kadar 
bütün illerde gerekli alt yapının oluşturulmasına ça
lışılacaktır. 1984 yılı Yatırım Programı ile 34 sağlık 
ocağının ve 54 sağlık evinin yıl içinde tamamlanma
sı öngörülmektedir. Halen yürütülmekte olan hiz
metlerin makine - teçhizat ve sair noksanlarının ta
mamlanmasına öncelik verilmiştir. 2514 sayılı Mec
burî Hizmet Kanunu ile sağlık personelinin yurt sat
hında dengeli dağılımında büyük mesafe alınmıştır. 

Çeşitli kuruluşlara ait projeler ile, 1984 yılı so
nunda 8 500 yatak kapasitesi devreye girecektir. Ya
tak sayısı kadar, yataklı tedavi hizmetlerinde, yatak
ların daha verimli kullanılması da önem taşımakta
dır. 

Şehir altyapısının geliştirilmesi için yapılan yatı
rımlar arttırılmıştır. 10 yıllık içme suyu, kanalizas
yon planının ikinci yılına girilmiştir. 1984 yılında 85 
içme suyu, 3 kanalizasyon projesi tamamlanacak, 93 
içme suyu ve 14 kanalizasyon projesinin yapımına 
başlanacaktır. 

Kalkınmada öncelikli illerimizdeki mevcut potan
siyeli süratle harekete geçirerek ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi sağlamaya, böylece gelişmişlik farklarını 
gidermeye büyük bir önem veriyoruz. 

Bu illerimizde gerek kamu yatırım ve teşvik po
litikaları ile gerek millî kalkınma planlarımızın ilke
lerine bağlı olarak hazırlanan özel gelişme program
ları ve projeleri ile geçmişte olduğundan daha hızlı 
ve dengeli bir gelişme sağlamaya büyük gayret sar-
fettik. 

Kalkınmada öncelikli 25 ilimize götürülecek hiz
metler için yatırım programları ile tahsis edilen im
kânlar her yıl arttırılmaktadır. III üncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Döneminde toplam yatırımların or
talama olarak yüzde 23,2'si, 1978-1981 döneminde 
de yüzde 25,4'ü bu illerimize tahsis edilmişken, bu 
oran 1982 -1984 yıllarında ortalama yüzde 27,7'ye 
çıkarılmıştır. 

Bu illerimize yol, içme suyu, elektrik, okul, rad
yo ve TV., öğretmen lojmanı gibi hizmetlerin götü
rülmesi öncelik taşımaktadır. 

1977 sonunda kalkınmada öncelikli illerimizin bin 
181 köyünde elektrik bulunmakta idi. 1980 sonunda 
bu rakam 3 bin 85'e, 1982 sonunda 4 bin 670'e ulaş
mıştır. 1983 yılında bin 300 ve 1984 yılında da bin 

852 köyümüze elektrik götürülmesi programlanmış
tır. 

1984 yılında kamu eliyle inşa ettirilecek toplam 
5 bin 800 dairenin 3 bin 600'ü bu illerimizde olacak
tır. Yine bu illerimizde sağlık hizmetlerine ilişkin 
olarak 3 bin 450 adet yeni yatak kapasitesi yaratıla
caktır. Son yıllarda köy içme sularında kalkınmada 
öncelikli yörelerimize ağırlık vermekteyiz. Son üç 
yılda b'u illerimizde, 3 bin 500 köye su götürülmüş
tür. 1984'te 1 200 köye daha aynı hizmetin sağlan
ması öngörülmektedir. 1983'te yüzde 70'in üstünde 
artırılan stabilize köy yolu yapımının 1984'te yeni
den yüzde 40'ın üstünde arttırılması ile, stabilize 
köy yollarına 6 bin kilometrelik bir ilave yapılması 
programlanmıştır, 

Bu illerimizde sadece Devlet hizmetlerinin yeter
li seviyeye yükseltilmesi değil, refahı arttıracak pro
jelerin gerçekleştirilmesi de büyük önem taşımakta
dır. 

Kalkınmada öncelikli illerdeki potansiyeli daha 
iyi değerlendirebilmek amacıyla kırsal kalkınma pro
jeleri uygulamasına devam edilmektedir. 

Çorum - Çankırı Kırsal Kalkınma Projesinden 
sonra, toplam maliyeti 138 milyon dolar olan Erzu
rum Entegre Kırsal Kalkınma Projesine de başlanıl
mıştır. 

Kalkınmada öncelikli illerimizin temel meselele
rinden birisi de yeterli sayı ve kalitede teknik perso
nel ve sağlık personelinin bulunmamasıdır. Yıllardır 
devam eden bu boşluğu ortadan kaldırmak ve vatan
daşlarımızı yeni imkânlara kavuşturmak maksadıyla 
bu alanda da gereken tedbirler alınmış ve alınmak
tadır. 

Danışma Meclisinin çok değerli üyeleri; 
Hükümetimizin görevde bulunduğu süre içinde 

Büyük Atatürk tarafından tespit edilmiş olan ilke
ler, savunma ve dış politikamızın temel prensipleri
ni teşkil etmiştir. 

İç ve dış güvenliğimizin en büyük ve sarsılmaz 
teminatı Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizdir. Ordu
muzun her yönden, modern silah ve teçhizat ile güç
lendirilmesi, içte savunma sanayiinin kuvvetlendiril
mesi için büyük mesafeler kaydedilmiştir. 

Büyük Atatürk tarafından tespit edilmiş olan il
keler, dış politikamızın temel prensiplerini teşkil et
miştir. 

Son yıllarda Uluslararası durum tehlikeli geliş
melere yol açabilecek ve endişe verici bir nitelik ar-
zetmektedir. Doğu - Batı ilişkileri bütün çabalara 
rağmen Dünya Barışı için muhataralı gerginliğini 
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muhafaza etmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde 
heran merdivenleşmeye müsait sıcak ihtilaflar sürüp 
gitmektedir. 

Birçok ülkeyi olumsuz bir şekilde etkileyen Ulus
lararası ekonomik kriz ve düzensizliğe çözüm geti
recek çare henüz bulunmuş değildir. 

Uluslararası durumun bu karanlık tablosu, özel
likle nazik bir coğrafi ve stratejik konumu olan ül
kemiz bakımından, dış politikada azamî dikkati ge
rektirmektedir. Görevde bulunduğumuz sırada dış 
politikamız bu olgunun bilinci içinde yönlendirilmiş
tir. Başlangıçta da işaret ettiğim üzere bu hususta en 
değerli ilham kaynağımız, Büyük Atatürk'ün bize 
miras bıraktığı dış politika felsefesi olmuştur. 

özellikle Doğu - Batı ilişkilerindeki gerginliğin 
bir sıcak çatışmaya dönüşmemesinin temel şartı, kar
şılıklı güç dengesinin taraflardan birinin aleyhine 
bozulmamasıdır. Bu sağlandıktan sonra yapılacak iş, 
bu güç dengesinin mümkün olabilecek en alt düzeye 
indirilmesine çalışmak ve silahsızlanmayı nihaî bir 
amaç olarak saklı tutmaktır. Bizim çabalarımız dai
ma bu yönde olmuştur. Bir yandan mensup bulun
duğumuz ittifakın, barışın muhafazası için gerekli 
gördüğümüz caydırıcı ve inandırıcı gücüne katkıda 
bulunurken, diğer yandan iki blok arasında gereksiz 
ve tehlikeli olabilecek sürtüşmelerin bertaraf edilme
si yönünde çaba harcadık ve harcamaktayız. Gerek 
karşılıklı güç dengesinin daha alt düzeye indirilmesi, 
gerek nihaî amaç olan silahsızlanma için yapılan ça
lışmaları samimiyet ve inançla desteklemekteyiz. Bü
tün bunları yaparken de tehlikeli olabilecek bir ide
alizmle değil, mevcut olgu ve koşulların bilinçli de
ğerlendirilmesine dayanan bir gerçekçilikle hareket 
etmekteyiz. 

Diğer ülkeler ve özellikle komşularımızla olan 
ilişkilerimizde, temel davranışımızı, bir taraftan Mil
lî Güvenliğimiz ve dünya barışının gerekleri, diğer 
taraftan da karşılıklı haklara riayet ve devletlerin 
birbirlerinin iç işlerine karışmamak ilkeleri şekillen
dirmektedir. Bu anlayış ve tutum içinde olan hiçbir 
ülke ile sorunumuz yoktur. Güvenliğimiz, bağımsız
lığımız, toprak bütünlüğümüz ve haklarımızın mu
hafazası hususundaki duyarlılığımız ve kararlılığımı
zın herkes tarafından hiçbir tereddüde meydan bı
rakmayacak şekilde bilinmesini sağlamak dış politi
kamızın özel itina gösterdiğimiz önemli bir veçhesi
ni oluşturmaktadır. 

Dünyada ve özellikle bulunduğumuz bölgede 
maalesef sürüp gitmekte olan sıcak ihtilafları endişe 
ile izlemekteyiz, sadece bölgemiz için değil, dünya 
barış ve istikrarı için de tehlikeler arzeden Orta -
Doğu sorununun bir çözüme kavuşması şöyle dur
sun, her geçen gün yeni tehlikeli gelişmelere sahne 
olması, bu sorunun adil ve barışçı bir çözüme biran 
evvel kavuşması zaruretini daha güncel bir hale ge
tirmektedir. Her zaman söylediğimiz gibi, bu soru
nun temelinde, Filistin halkının meşru haklarının ka
baca inkârı yatmaktadır. Hiçbir ülkenin varolma 
hakkım, başkalarının aynı hakkını elinden almak su
retiyle sağlam ve müstakar bir zemine oturtması 
mümkün değildir. Türkiye Orta - Doğu sorunu ile 
sadece bölgenin güvenliği açısından değil, aynı za
manda bölgedeki ülkeler ile olan yakın tarihî ve kül
türel bağlan dolayısıyla da ilgilidir. Filistin halkının 
meşru haklarının gerçekleşmesi ve bütün bölge ülke
lerinin barış ve istikrar içinde mevcudiyetlerini sür
dürmelerini sağlayacak adil bir çözümün biran evvel 
sağlanması için çaba ve desteğimiz devam edecektir. 

Afganistan'da yabancı işgalin biran önce sona er
mesi ve Afgan Halkının kendi kaderine bizzat sahip 
olmasına imkân verecek koşulların fazla gecikmeden 
gerçekleşmesi en samimî arzumuzdur. 

Her geçen gün bölge barışı için daha tehlikeli bo
yutlara ulaşan ve iki dost ve kardeş ülke için elem 
verici kayıplara neden olan İran - Irak savaşının bir 
türlü sona erememiş olması bize üzüntü ve endişe 
vermektedir. En kısa sürede sona ermesini yürekten 
dilediğimiz bu çatışmanın son bulması için bize dü
şebilecek rolü geçmişte olduğu gibi şimdi de oyna
maya hazır olduğumuz bütün dostlarımız tarafından 
bilinmektedir. 

Yunanistan ile olan ilişkilerimizde maalesef elle 
tutulur bir gelişme kaydedilmemiştir. Aramızdaki 
ciddî ihtilafların, kısır politika mülahazaları ile is
tismarının ne kadar tehlikeli olduğu açıktır. Bu ne
denle, bu sorunların biran evvel çözümü için ciddî 
çaba harcamanın her iki ülkenin yararına olduğunun 
gecikmeden idrak edilmesini temenni ediyoruz. Dai
ma açıkça belirttiğimiz gibi, biz sorunlarımızı görüş
meler yolu ile çözmeye hazırız. 

Kıbrıs'ta Rumların gerçekleşmesi mümkün olma- * 
yan bazı ham hayaller peşinde hâlâ koşmakta olma
ları, sorunun görüşmeler yolu ile çözülmesini gittik
çe güçleştirmektedir. Kendilerine, bu tutumlarının 
beklentilerinin tam tersi sonuca neden olabileceğini 
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gözden uzak tutmamalarını tavsiyede yarar görü
rüm. 

Danışma Meclisinin değerli temsilcileri, 
Şimdi müsaadenizle Avrupa Konseyi Danışma 

Meclisinin ülkemizle ilgili olarak aldığı son karara 
değinmek istiyorum, 

Bu karan alanlar, kararın amacının, Türkiye'yi 
parlamenter rejimin ihyasına zorlamak olduğunu ifa
de etmektedirler. Sadece bu düşünce tarzı, söz konu
su kararı alanların gerçeklerin ne kadar dışında ol
duklarını göstermektedir. 

Türk milleti hiçbir dış tesirin etkisinde kalmadan 
siyasî sistem olarak parlamenter demokratik rejimi 
benimsemiş bulunmaktadır ve tercihini bu yönde 
yapmıştır. Bunu, başkalarım tatmin için değil, bu re
jimin kendisi için en uygun rejim olduğuna inandı
ğından yapmıştır. (Alkışlar) Gerek 12 Eylül, gerek 
12 Eylül'den sonra sarf edilen çabaların tek amacı 
Türkiye'de demokratik parlamenter rejimi sağlam te
mellere oturtmaktır. Avrupa Konseyi Danışma Mec
lisinin Türkiye'de Demokrasi için önerdiği reçete, 
esasında demokrasiyi değil, demokrasiyi tahrip etmiş 
olan 12 Eylül öncesi koşulların ihyasını sağlayacak 
niteliktedir. Dolayısıyla, hem demokrasiyi isteyip, 
hem de bunu sağlamak için, onu tahrip edeceği belli 
bir reçetede İsrarlı olmak açık bir çelişkiden başka 
birşey değildir. 

12 Eylül harekâtının başından itibaren çizilen ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tam bir açıklıkla belirt
tikleri programa göre, 6 Kasım günü, Türk milleti 
serbest oyları ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üyelerini seçecektir. Parlamento üyelerini seçmek her 
milletin sadece kendine ait bir haktır ve bu karara 
herkes saygı duymak zorundadır. (Alkışlar) 

Bu bakımdan, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi 
üyelerinin seçim sonuçlarını beklemeden yapmış ol
dukları beyanların parlamenter demokrasinin temel 
kuralları ile bağdaşmasına imkân yoktur. 

Sayın Başkan, Danışma Meclislinin değerli üye
leri,, 

12 Eylül Harekâtı memleketimizde huzur ve gü
veni sağlamış, tarafsız, devletine bağlı, sadece kanun
ların emrinde olmanın şuuruna sahip bir idare tesis 
etmiştir. 

12 Eylül Harekâtı üç rakamla seyreden fiyat ar
tışlarını kontrol altına almış, döviz darboğazını aş
mıştır. 

Kanun tasarılarının yasama organındaki müzake
releri sırasında Danışma Meclisi Üyelerinin yapmış 

oldukları çok değerli katkıları için, hükümetimiz 
adına en samimî teşekkürlerimi arz ederim. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye-
lerii 

Demokratik, laik ve sosyal hukuk kurallarına da
yalı, sağlam bir Devlet yapısını oluşturma yolunda, 
Kurucu Meclisin bir kanadını teşkil eden Danışma 
Meclisinin yapmış olduğu çok değerli çalışmalar Bü
yük Türk Milletince daima şükranla anılacaktır. 

Yüce Heyetiniz demokratik ve laik bir hukuk 
devletinin yeniden kurulması yolunda evvela Ana
yasayı, sonra sırasıyla Siyasî Partiler ve Seçim Ka
nunlarını ve diğer kanunları büyük bir vatanseverlik 
ve maharetle hazırlanmış bulunmaktadır. Bu neden-

' le, Danışma Meclisinin yapmış olduğu çok değerli 
hizmetler, Cumhuriyet tarihindeki müstesna yerini 
daima muhafaza edecektir. 

Sayın Başkan, 
1984 yılı bütçesinin milletimize hayırlı olması di

lekleriyle, Danışma Meclisinin değerli üyelerini hü
kümetim adına derin saygılarla selamlarım. (Sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Bütçe-Plan Komisyonunun Sayın Başkanı, Sayın 

Tokgöz, buyurun efendim. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri, Sayın Başbakanımız, Cumhuri
yet Hükümetinin Sayın Bakanları; 

Bugüne kadar gerek Bütçenin tümü, gerekse Ba
kanlık Bütçeleriyle ilgili olan görüşmelerde ve Sa
yın Maliye Bakanımızın sunuşu ile sayın üyelerin gö
rüşlerine cevap veren konuşmalarında hemen her şe
ye temas edildi. Buna rağmen, ben de izninizle 1984 
Malî Yılı Bütçesiyle ilgili bazı görüşlerimi arz et
mek istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Bütçeyle ilgili görüşlerini bildiren arkadaşlarım, 

bu Bütçenin küçük olduğu üzerinde durdular; doğru
dur. 50 milyonluk bir Türkiye için 1984 Bütçesinin 
öngördüğü büyüklük yeterli değildir. Neden yeterli 
değildir?.. Her şeyden önce, ülkemiz için büyük bir 
sorun olan istihdam, konut ve dar gelirlilerin geçim 
sorununa çözüm getirmekten uzak olduğu için küçük 
bir Bütçedir. Bu açıdan değerli arkadaşlarımın «Büyük 
Türkiye» hayalinle ve heyecanına ıben de kaıtıikytorum. 

Bütçeler, sağlam kaynaklara dayandığı ölçüde sağ
lıklıdır. 'Bütçenin ihtiyaç duyduğu sağlam finans kay
nakları yoktur. Olmadığı içindir ki, Bütçe, bu sorun
lar için gerekli olan kaynağı karşılık olarak koyama-
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mıştır. Bımun böyle olmasının tek nedeni, istikrar 
programının uygulanmasında Hükümetin ısrar ve ter
cihidir. Bunun aksi ise emisyondur. Emisyon, bizi geç
mişin yanlış ekonomik politikalarının uygulanmasına 
.getirir. Bu tercihin yapılması hükümetlerin mesuliye-
tindedir ve bana göre de Hükümet en doğru yolu 
seçmiştir. Yani, istikrar programlarının bir süre da
ha uygulanarak, ekonominin içinde bulun
duğu darboğazdan çıkarılması gereği vardır. 
Bu görüşümle, Hükümetin uyguladığı ekonomik 
istikrar programıyla da yüzde yüz mutabık olduğu
mu söylemek istemiyorum. 

Türkiye'de kaynakların kıt olduğu söylenir. Bu, 
hem doğru, hem de yanlış bir varsayımdır. Ülkemiz
de vergi potansiyeli vardır, önemli olan, bu potansi
yelden Devletin payını alabilmek hünerini gösterebil-
mesidir. Devlet maalesef hepimizin bildiği nedenler
den ötürü, bu payını gerçeği şekilde alamamaktadır. 
Dolayısıyla, vergi yükü ücretlilere yüklenmektedir. 
Ayrıca, sağlıklı kaynakların elde edilememesi, bütçe 
açıkları ve ödemeler dengesinin olumsuz etkilerinin 
sonucu ortaya çıkan enflasyon faturası da dar ge
lirlilere ve orta sınıfa yüklenmektedir. 

Sayın üyeler; 
Bu durumda hükümetleri daha dikkatli, daha ba

siretli olmaya davet etmek bizlerin görevidir. 1984 
Bütçesi, Hükümetçe eldeki imkânların elverdiği ölçü
de sağlıklı bir biçimde hazırlanmıştır. Ancak, bu de
mek değildir ki, Hükümet, elindeki her türlü imkânı 
kullanmıştır. Hükümetin bu çıkmazdan kurtulmak için 
elinde başka imkânları da vardır. 

Hükümet, kolay olan malî politikalar yerine, eko
nominin yapısal bozukluklarına eğilse; işletmelerin ku
rulu kapasitelerini optimal seviyede kullanabilse, kat
ma değer ile bugünkü vergi potansiyelinin çok üzeri
ne çıkabilir. 

Hükümet, Komisyondaki Bütçe görüşmelerinde ta
lep enflasyonunu önlediğini, ancak maliyet enflasyo
nunun varlığını kabul etmiş bulunmaktadır. Talep 
enflasyonunu önlemek, malî politikalarla kolaydır. 
önemli olan, maliyet enflasyonunu önleyecek ekono
mik tedbirlerin uygulanabilme başarısının gösterilebil-
mesidir. Maalesef bu başarının gösterildiğini söyle
mek pek mümkün değildir. Hatta, banka ve banker 
krizleri, (Ki bu krizler Hükümetin zamanında etkin 
tedbir almamasından kaynaklanmıştır.) enflasyonu 
1983 yılında öngörülen ;% 20 hedefinin üzerine çı
karmıştır. Bundan dolayı da, dar gelirliler reel ola
rak yaşam standartlarının altında bir hayat seviyesi
nin altına indirilmişlerdir. 

Sayın üyeler; 
Kurulu kapasitenin iyi ve verimli kullanılması, ta

sarrufun artırımı ve atıl duran tasarrufların yatırım
lara yöneltilmesi, işçi tasarruflarının değerlendirilme
si, uygun teknoloji ve dış borçlanma; ülkemiz açısın
dan akılcı bir biçimde kullanılırsa, içinde bulunduğu
muz darboğazdan çıkmamız için gerekli olan süreç 
kısalmış olur. 

Bunların yanında, kamu finansmanının sağlıklı ge
lir kaynaklarmdan karşılanması için vergi sisteminde 
yeni düzenlemeye gidilmesi ve bu arada Vasıtalı Ver
giler alanında gerçek bir reform niteliğinde olan Kat
ma Değer Vergisine geçilmesi zorunluluğu vardır. 

Diğer taraftan, vergi politikasında başarıya ulaş
mak için sadece vergi sisteminde iyileştirmeler yap
mak yeterli olmayıp, vergi idaresinin bugünkü klasik 
yapısından çıkarılıp daha etkin bir yapıya kavuştu
rulması zorunluluğu vardır, önerilen bu düzenleme
lerin yapılamaması, kamu iç finansmanının teminin
de bugün olduğu gibi yarın da çok ciddî sorunlarla 
karşılaşacağımız tabiîdir. 

Bütün bunların dışında bütçelerin sağlıklı olması 
için ayrıca aşağıda öngörülen hususların da yerine ge
tirilmesi zorunluluğu vardır : 

Program tahminleri iyi yapılmalıdır. Bu yıl ta
rım ürünlerindeki tahmin hatası büyük sapmalar gös
termiştir. 

Program, bütçeden önce yayınlanmalıdır. 
Bütçe hazırlanmadan önce Hükümet bütçe ha

zırlığı için ilkeler tespit edip Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Planlama Teşkilatına bildirmelidir^ 

Bütün harcamalar eksiksiz olarak bütçeye kon
malıdır; (dış ve iç borç anapara ve faiz ödemeleri 
gibi). 

Hazine' nakit hesabının açık vermemesi gerekir. 
Bunun sağlanması için Hazineye yeni ek gelir temi
niyle birlikte, harcamaların da azaltılması zorunlulu
ğu vardır. 

Bütçe denkliğini sağlamak ve enflasyonu önle
mek için destekleme alımları için harcanan para za
man içinde azaltılmalıdır. 1983'te hızlı bir artış var
dır. KİT'lere yapılan yardımlar muhakkak surette 
azaltılmalıdır. 

Son olarak, Hazine ve Merkez Bankasınca yapı
lan işlemleri gösteren bültenleri tam anlamıyla anla
mak mümkün değildir. Sadeleştinlmesinde yarar var
dır. 

Sayın üyeler; 
Sözlerime son vermeden 1984 Bütçesini değerlen

direbilmek için içinde bulunduğumuz yıl uygulama-
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sından alınan sonuçları, daha önceki yılların ekono
mik göstergeleriyle karşılaştırmak istiyorum : 

1982'de sabit fiyatlarla % 4,6 gerçekleşen Gayri 
Safi Millî Hâsıla artış hızı 1983'te Temmuz ayı iti
bariyle :% 2,9 olmuş; ancak buğday rekoltesinde gö
rülen 1 milyon tonluk artma nedeniyle (ki 17 mil
yon tona çıkmıştır) yıl sonuna doğru % 3,2 olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durum ekonomik 
büyümemiz için ciddî bir alarm niteliğinde görül
mektedir. Bu sebeple uygulanmakta olan istikrar 
programındaki malî ve ekonomik uygulamaların ye
niden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Yatırımlar açısından 1983'te 1982'ye göre |% 4,2' 
lik bir artış vardır. Ancak konu sabit yatırımlar açı
sından ele alındığında reel bir artış yerine yatırım
larda gerileme olduğu söylenebilir./ 

Dış ekonomik ilişkiler itibariyle ihracat gelirle
rinde, turizm gelirlerinde, dış kredi kullanımında 
olumlu olan göstergeler, işçi dövizlerinin girişlerinde 
istenilen seviyede değildir. Kısaca ihracatın ithalatı 
karşılama oranı sevindiricidir. 

Fiyat hareketlerinde ise aynı olumlu olayı gör
mek mümkün değildir, öngörülen % 20 enflasyonun 
bugünkü seviyesini aşmaması en halisane dileğimiz
dir, 

Sivil işgücü arzı ile talebi arasındaki fark her yıl 
büyümektedir. Bu sorunun çözümü için ciddî tedbir
ler alınması gerekmektedir. 1984 Bütçesinde öngörü
len yatırım tahsisleri emek-yoğun yatırımlara yönelik 
olmasına rağmen yeterli değildir. Kamuda çalışanla
ra yapılan katsayı artırımının karşılığının kullanılma
yan boş kadrolardan sağlanacak tasarrufla karşılan
mak istenmesi, kamu sektörü için yeni bir istihdam 
düşünülmediğini göstermektedir. 

Bu durum hem üzücü ve hem de sevindiricidir. 
Üzücü; çünkü işsizliğe çare bulmak bu Bütçe ile 
mümkün değildir. Sevindiricidir; ücret artırımı için 
elinde sağlıklı kaynak olmayan Maliye ve Hükümet, 
ücretlileri korumak ve enflasyonu önlemek için açık 
finansmana başvurmamaktadır. Bu anlayışından ötürü 
de Hükümeti kutlamak gerekmektedir. Ancak hükü
metlerin görevi enflasyonu önlemek kadar, ülkenin 
ekonomik ve sosyal problemlerini çözmek için sağlıklı 
imkânları bulup uygulamasıdır. 

Bu arada 1984 Malî Yılı Bütçesi üzerinde Ko
misyonumuz önemli bir değişiklik yapmıştır. Bu de
ğişikliği huzurlarınızda arz etmek istiyorum : 

Komisyonumuzda (1) katsayı artırımı titiz bir şe
kilde incelenmiş, bir yanda çalışanların durumu, öte 
yanda bütçe imkânları göz önünde bulundurularak 
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sonuca varılmış ve 1984 yılı için katsayı 40 olarak 
tespit edilmiştir. 

Katsayı memurun, emeklinin ana geliri olan ay
lığına uygulanan rakamdır. Katsayı, fiyat artışları, 
enflasyon ve bütçe imkânları birlikte nazara alına
rak tespit edilmiştir. Komisyonumuz ı% 20'nin üs
tünde olan enflasyonu ve Bütçe imkânlarını nazarı 
itibare alarak ve Bütçenin gelir ve gider rakamları 
denkleştirilerek (1) katsayı olarak yükseltilmiştir. As
lında memur aylıkları enflasyonu ve fiyat artışlarını 
en iyimser görüşle bir yıl geriden takip etmektedir. 
Yapılan bu (1) katsayı artırımının fedakâr ve cefakâr 
kamu personeli için yeterli olmadığım biliyoruz; yal
nız bütçe denkliği ve bütçe imkânları nedeniyle an
cak 1(1) katsayı artışı olarak bu tespit edilebilmiştir. 
Bu konuda Komisyonumuzda yapılan müzakerelerde 
Sayın Hükümetin, Sayın Maliye Bakanımızın olum
lu tavırlarını ve katkılarını huzurlarınızda takdirle 
arz etmek istiyorum. 

Bütçenin Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında 
ilgi gösteren ve Genel Kurulumuzda Bütçenin en ge
niş şekilde tartışılmasına imkân sağlayan Danışma 
Meclisi Başkanlık Divanına; 

Meclisimizde Bütçenin görüşülmesi sırasında olum
lu katkıları olan değerli üyelerimize en içten duygu
larımla teşekkürlerimi sunmayı zevkli bir görev bi
liyorum. 

Ayrıca yine huzurunuzda dokuz günlük bir süre 
içinde geceli gündüzlü gerçekten büyük bir fedakâr
lık göstererek Bütçeyi en iyi şekilde irdeleyip hu
zurlarınıza getiren Danışma Meclisinin Bütçe-Plan 
Komisyonu üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum. 

Sayın Başbakanımızı Bütçenin kabulü nedeniyle 
Meclisimizden alacağı güvenoyu için şimdiden huzur
larınızda kutluyor, Bütçeye verdikleri önem ve değer
den ötürü Komisyonumuz adına teşekkürlerimi arz 
ediyorum. 

Sayın Hükümet Üyelerinin gerek Komisyonumuz
da ve gerekse Meclisimizde açık ve gerçekçi bir bi
çimde ülkemizin meselelerine yaklaşımlarını gelece
ğimiz için ümit olarak kabul ediyor ve kendilerine 
bir kere daha teşekkür ediyorum. 

Bütçeyi çok yorucu ve yoğun bir çalışmanın so
nucunda Meclisimize sunan, Komisyonumuzda ve 
Genel Kurulda yapılan eleştirilere büyük bir vukufla 
cevap veren ve savunan Sayın Maliye Bakanımıza ve 
değerli mesai arkadaşlarıyla Devlet Planlama Teşki
latının değerli mensuplarına huzurlarınızda teşekkür 
etmek istiyorum. 
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Komisyonumuzla Millî Güvenlik Konseyi Bütçe 
Komisyonu arasındaki ahengi ve koordinasyonu sağ
layan başta Sayın Komisyon 'Başkanı olmak üzere 
tüm üyelerine teşekkür ediyorum. 

Genel Sekreterlik ve Kanunlar Müdürlüğü ile 
Bütçe Müdürlüğüne ve çalışanlarına, 1984 Malî Yılı 
Bütçesinde emeği geçen tüm ilgili ve görevlilere yü
rekten teşekkür ediyorum. 

Bir yandan enflasyonla mücadeleyi esas alan, di
ğer yandan ;% 5 büyümeyi öngören 1984 Bütçesi
nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını, huzur, 
istikrar, kalkınma ve sorunlarımıza çözüm getirecek 
bir Bütçe olmasını yürekten diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Son söz Sayın Uyguner'in; buyurunuz Sayın Uy-

guner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Başbakan ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin değerli üyeleri; 

iki yıldan beri durmadan ve dinlenmeden çalışan 
Yüce Meclisimiz yasama faaliyetinin son eserini Bü
yük Türk Milletinin istifadesine sunmak üzere top
lantı yaptığı bu tarihî günde kendisine tevdi edilen 
bütün görevleri büyük bir hizmet aşkı ve üstün bir 
başarı ile yerine getirmiş olmanın mutluluğu içinde
dir. 

12 Eylül Harekâtının ruh ve felsefesine inanmış 
insanlar olarak ülkemizin ve milletimizin geleceğini 
teminat altına almak, yurdumuzun ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğünü sağlamak için gerekli bütün 
kanunî tedbirleri almış olmanın huzurunu kalpleri
mizde ve vicdanlarımızda duymaktayız. 

Biraz sonra değerli oylarınızla onaylayacağınız 
1984 Malî Yılı Bütçesinin büyük bir özelliği vardır. 
Kurucu Meclis tarafından onaylanacak olan bu son 
Bütçe Kanun Tasarısı bu Meclis tarafından daha ön
ce kabul edilip Yüce Milletimizin büyük çoğunluğu
nun tasvibiyle yürürlüğe giren Yeni Anayasamızın 
vaz ettiği hükümler gereğince teşkil olunacak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak yeni 
Hükümet tarafından uygulanacaktır. 

Ülkemizin ve Yüce Meclisimizin üstün menfaat
lerinden başka bir şey düşünmeyen Kurucu Meclis 
başta Anayasamız olmak üzere Siyasî Partiler Kanu
nu, Seçim Kanunu gibi ülkemizin temel nizamını ve 
demokratik rejimimizi daha sağlam esaslar üzerine 
oturtmak üzere bir seri kanunu Türk Milletine ve 
Türk demokrasisine armağan etmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclis bu temel kanunlar yanında Milletimizin 
şiddetle ihtiyaç duyduğu ve önceki dönemlerde siya
sî partiler arasında cereyan eden kısır çekişmeler yü
zünden çıkarılması mümkün olmayan birçok kanunu 
tahammülün çok üstünde bir gayret sarf ederek Mil
letimizin istifadesine arz etmiş bulunmaktadır. Bu 
kanunlardan bir kısmı Türk Devletini sağlam temel
ler üzerine oturtmayı amaçlarken, bir kısmı uygula
madaki birtakım boşlukları doldurmak, bazı aksak
lıkları gidermek amacını gütmektedir. 

12 Eylül öncesinde büyük vaatlerle işbaşına gel
miş olan iktidarlar veya iktidar grupları her başarı
sızlıklarında, Anayasa'nın veya diğer bazı kanunların 
yetersiz bulunduğundan veya kanunlarda boşluklar 
olduğundan bahsetmeyi âdet haline getirmişlerdir. 
Yüce Meclisimiz büyük bir feragat ve gayretle çıkar
dığı seri halindeki düzenlemelerle, başta Anayasamız 
olmak üzere yetersiz kaldığı iddia edilen kanunları, 
yeterli hale getirmiş ve mevzuatta tespit olunan boş
lukları da doldurmak suretiyle şikâyet konusu edilen 
sakıncalı durumlar ortadan kaldırılmıştır. 

6 Kasım Seçimlerinden sonra iktidara gelecek olan 
siyasî kadrolar başarısızlıklarını milletimizin gözün
den saklamak için sanırım artık Anayasamızın yeter
sizliğini veya kanunlarımızda boşluk bulunduğunu 
ileri süremeyeceklerdir. İstikbalin siyasî kadrolarına 
rahat çalışmaları için her türlü imkânı hazırlamış bu
lunmaktayız. Yeni siyasî kadroların geçmişte cereyan 
eden son derece vahim olayları bir an bile hatırların
dan çıkarmadan Kurucu Meclis tarafından büyük 
emekler sarf edilerek çıkarılan bu kanunları başarılı 
bir şekilde de uygulayarak yurdumuzun medenî mil
letler seviyesine çıkarmak ve Yüce Milletimizin huzur 
ve refahını sağlamak yolunda başarılı çalışmalar yap
maları en içten duygularla temennimizi teşkil etmek
tedir. 

Biraz sonra değerli oylarınıza sunulacak olan 1984 
Yılı Bütçe Kanununun yeni Hükümete kuruluş ve to
parlanma safhasında büyük ölçüde yardımcı olaca
ğına inanmaktayım. Huzurunuza getirilen Bütçedeki 
masraf bölümleri bütçe gelirlerinin çok üzerinde bu
lunmaktadır. Bu safhada Devlet maliyesine bütçe ge
lirlerini en az zayiatla tahsil etmek görevi düşmekte
dir. Bu görevin ifası için yeni Hükümetin Maliye 
Bakanının ilk işi bu Bakanlığın Gelirler Genel Mü
dürlüğü Teşkilatını bir an önce tevsi ve ıslah ederek, 
vergileri öz kaynaklarından tahsil etmek imkânlarım 
araştırıp bulmak olmalıdır. 
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Bu temenni ile Bütçeye olumlu oy vereceğimi arz 
eder, yeni Bütçenin Devletimize, milletimize ve Ma
liye Bakanlığının değerli mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olması dileğiyle hepinizi en derin saygılarımla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler; 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta

sarısıyla, Katma Bütçeli İdareler 1984 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. Her iki Bütçeyi de açık oylarınıza sunuyorum. 
Zamandan kazanmak için oya sunma şu şekilde ola
caktır; küreler sıralar arasında dolaştırılacaktır, biri 
bir bütçeye diğeri öbür bütçeye aittir kürelerin, oy
lar bu şekilde kullanılacaktır. 

Oylama işlemi başlamıştır efendim. 
(Oylar toplandı) 

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

Oylama işlemi bitmiştir. 
'(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; oylama sonuçlarını 
arz ediyorum. Katma Bütçeli Kuruluşların 1984 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 111 saym üye 
oy kullanmış, 1 çekimser, 2 ret ve 108 kabul oyu ile 
Tasarı Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. (Alkış
lar) 

1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı 
üzerinde 111 sayın üye oy kullanmış, 1 çekimser, 2 ret 

III. — 

2. — Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL'in, yasama 
görevinin sona ermesi nedeniyle, başarıyla görevlerini 
tamamlayan Danışma Meclisi Üyelerine ve personeline 
şükranlarını bildiren, bundan sonraki özel yaşantıların
da sıhhat ve mutluluklar, ebediyete intikâl eden üyelere 
de rahmet dileyen konuşması. 

BAŞKANVEKİLÎ VEFİK KİTAPÇIGİL — De
ğerli üyeler; birazdan Meclisimizin Sayın Başkanı biz
lere hitap edeceklerdir. İki yıllık çalışmalarımız hak
kında bilgi sunacaklardır. Bendeniz şimdi siz sayın 
üyelere bu Mecliste görev yapan değerli elemanlara 
ve Divan üyelerine teşekkür etmek istiyorum. 

iki yıl Yüce Meclise Başkanlık yapmak şeref ve 
bahtiyarlığını bana bahşeden siz değerli arkadaşlarıma 
şükranlarımı arz ederim. Bu iki yıl zarfında tam bir 
tarafsızlıkla sizlerin çok büyük, anlayış ve müsamaha
nıza mazhar olarak görevimi yapmaya çalıştım. Ben
den esirgemediğiniz destek ve yardımlarınız için 
ömrüm oldukça sizlere minnet ve şükranla dolu ola
cağım. 

108 kabul oyu ile Bütçe Kanun Tasarısı Danışma 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Başbakan, değerli bakanlar; 
1984 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı evvela Bütçe -
Plan Komisyonunda, bilahara Danışma Meclisinde 
çok kısa bir zamanda görüşülmüş, Komisyonun de
ğerli Başkan ve üyeleri ile Meclisimiz siz sayın üyeleri
nin yapıcı eleştirileriniz, samimi istek ve temennileri
nizle ıson şeklini almıştır. 

Bütçenin görüşülmesi sırasında üyelerimizin te
menni ve eleştirilerine geniş ve doyurucu açıklama
larda bulunan Sayın Maliye Bakanı ile diğer sayın 
bakanlara teşekkürü borç biliyorum. 

Sayın Başbakanın, Bütçe görüşmelerinin ilk günün
de çalışmalarımıza gösterdikleri yakın ilgiden ve bu
günkü değerli konuşmalarından dolayı sizler adına 
kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. 

Bütçenin Bütçe - Plan Komisyonundan ve Mec
lisimizden süratle geçirilmesinde büyük emekleri olan 
Kanunlar ve Tutanak Müdürlükleri ile Bütçe - Plan 
Komisyonundaki «görevlilere tebrik ve takdirlerimi 
sunuyorum. 

Görüşmelerimizi titizlikle izleyen basın mensup
larına teşekkürlerimi sunmayı vazife sayıyorum. 

1984 Malî Yılı Bütçesinin memleketimize, milleti
mize ve bu Bütçeyi uygulayacak olan Sayın Hükümete 
hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

Meclisi yönettiğim iki yıl zarfında farkına varma
dan üzdüğüm ve kırdığım sayın üyeler olmuşsa kendi
lerinden özellikle özür diliyorum. 

Meclis çalışmalarımızda en ağır yük daima Divan 
üyesi değerli arkadaşlarımın omuzlarında olmuştur. 
Bu arkadaşlarıma ayrıca teşekkürü zevkli bir görev 
sayıyorum, iki yıl boyunca bize hizmet veren Mec
lisimizin değerli Genel Sekreteri ile bütün müdür, 
amir, memur ve hizmetli arkadaşlarımıza, Genel Ku
rulumuzda görev yapan hizmetliler de dahil olmak 
üzere hepsine şahsen ve sizler adına en derin teşekkür
lerimi sunuyorum. Meclisimize ve bize geçen emekleri 
hiçbir zaman unutulmayacaktır bu arkadaşlarımızın. 
Kendilerinin hizmetlerini daima takdirle ve sevgiyle 
hatırlayacağız. 

Görevimizden fiilen ayrılırken, aramızdan ebediyete 
intikal eden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum, siz
lere bundan sonraki hayatınızda uzun ömürler ve ba
şarılar diliyorum. 

Hepinize en içten saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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3. — Başkan Sadi IRMAK'ırt, Millî Güvenlik 
Konseyi ve Danışma Meclisinin yaptığı başarılı ça
lışmalar ve iki yasama yılında yapılan işler hakkında 
bilgi vererek, bundan sonra gelecek Meclis üyelerine 
başarı, Danışma Meclisi üyelerine de sıhhat ve mutlu
luklar dileyen konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Başkanı kürsüye davet edi
yorum. 

Buyurun Sayın Başkan. 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANI SADl IR
MAK — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

'Milletim yüksek menfaatlan açısından yeni seçim
lere karar verilmiş olduğu için Meclisimizin görevi 
sona ermiş bulunmaktadır. Bu vesileyle müsaadenizle 
iki yıllık çalışmalarımızın gayet özet bir neticesini 
arz etmek istiyorum. 

Meclisimizin çalışmaları hakkındaki kesin ve nihaî 
hükmü elbette en adil bir hakem olan tarih vere
cektir. Yalnız şu kadarı sabittir ki, bu Meclis Millî 
Güvenlik Konseyi ile beraber ve onunla tam bir ideal 
birliği ve anılaşma halinde bir Kurucu Meclis hüviyeti
ni kazanmıştır. Tarih elbette bunu yadedecektir. 

Millî Ordunun müdahalesinden önceki memleketin 
durumunu, o acı günleri hatırlatmak istemiyorum; 
fakat hayat güvencesinin dahi bulunmadığı, o hale 
getirilmiş olan memlekette en hazin olan tablo, bu 
milletin ebedî rejimi olan Atatürk prensiplerinin de 
büyük tahribata maruz bırakılmış olmasıdır. Böylece 
Millî Güvenlik Konseyi ile birlikte Meclise düşmüş 
olan, vazife, memleketin güvenlik şartlarını yeniden 
sağlamak yanında, Atatürk prensiplerini bir daha 
bozulmayacak şekilde yeniden tesis etmek ve güçlendir
mek olmuştur ve bu vazifenin iyi yapıldığı kanaatıyla 
ve vicdan huzuru içinde bulunmamız için sebepler 
vardır. 

Atatürk'ün memleketimizde ve hatta dünya için 
ebedî düstur olabilecek Kemalist prensipleri, laik, mil
liyetçi, sosyal' güvenceli bir milliyet fikri bizim çocuk
larımıza ve bütün tarihimize, bundan sonra gelecek 
bütün nesillere devredeceğimiz en aziz emanettir. Yüce 
Meclisiniz bu emanete ine derece bağlı olduğunu bu 

14 s 10 . 1983 O : 3 

iki senelik çalışmalarıyla ve çıkardığı kanunlarla gös
termiş oldu. 

Bu atmosferi bu şekilde özetledikten sonra .tarihe 
geçmesd için bazı rakamları da arz etmeme izin verme
nizi rica ederim. 

Bu dönem zarfında Hükümetimizden 849 Kanun 
Tasarı ve Teklifi gelmiştir. Bunlardan 388'i derin bir 
incelemeye komisyonlarda ve Genel Kurulda tabi 
tutulduktan sonra ve bazı değişmelerle, bir kısmı da 
aynen kabul edilmiştir. Memleketin biran evvel seçim
lere gitmesinde büyük milli menfaat görüldüğü için, 
komisyonlarda kalmış olan 308 Tasarıma Genel Ku
rulda müzakeresine maalesef imkân kalmamıştır. 

Arkadaşlarımızdan gelmiş olan 133 Kanun Teklifi
nin 91 'i kanunlaşmıştır ve bunların da 24'ü komisyon
larımızda beklemektedir. 

Bizden sonra gelecek olan Meclisin Atatürkçülük 
tezinde ısrar edeceğine kesin inancım var, onlara bu 
inançla şimdiden büyük başarılar dilemekteyim ve siz 
çok sevgili arkadaşlarıma bundan sonraki hayatları
nız için saadetler, başarılar dilemekteyim. 

Var olun, sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

4. — Milletvekili Seçimi Kronunu uyarınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçimleri 6 Kasım 1983 tarihinde 
yapılacağı cihetle, İçtüzüğün 6 ncı Maddesi gereğince, 
Danışma Meclisinin 17 Ekim T983 tarihinden itibaren 
45 gün tatile girmesi hakkındaki Başkanlık Divani
nin 95 numaralı kararı. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Meclis Başkanlığının 
ve Başkanlık Divanının tezkere ve kararını okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Başkanlık Divanınla 12 Ekim 

1983 tarihli toplantısında alınan 95 numaralı kararı 
ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Danışma Meclisi Başkanı 

Sadi IRMAK 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını ve ba
ğımsızlığını, ülkenin ve milletin bütünlüğünü ve bölün
mezliğini ve toplumun huzurunu korumak, millî da-

Danışma Medisi B: 17 
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yanışına ve sosyal adalet anlayışı içimde herkesin insan 
haklarından ve temel hürriyetlerden eşitlik ilkesine 
göre yararlanmasını ve hukukun üstünlüğünü sağlaya
cak demokratik laik hukuk devletinin kurulması için 
gereken hukukî düzenlemeleri gerçekleştirmek ve 
Anayasa ile Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarını 
yapmak üzere Kurucu Meclis Hakkındaki Kanuna 
göre 23 EKİM 1981 tarihinde göreve başlayan Yüce 
Meclisimiz, bu tarihî görevini yerine getirdiği inancın
dadır. 

İlk Milletvekili genel seçimi sonucunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanı oluş-
turuluncaya kadar hukukî varlığı devam edecek olan 
Türk Milletinin meşru temsilcileri Danışma Meclisi
miz; Kurucu Meclis çatısı altında Millî Güvenlik 
Konseyi ile işbirliği ve gönül bağlılığıyla tam bir 
uyum içinde ikinci yasama yılını da tamamlamış bu
lunmaktadır. 

Milletvekili Secimi Kanunu uyarınca Türkiye Bü
yük Millet Meclisi seçimleri 6 KASIM 1983 tarhinde 
yapılacağı cihetle, İçtüzüğün 6 ncı maddesi gereğince, 
Danışma Meclisinin 17 EKİM 1983 tarihinden itiba

ren 45 gün tatile girmesi hususunun Genel Kurulun 
tasvibine sunulmasına, 

Karar verilmiştir. 
Sadi. IRMAK 

Başkan 
Vefik KİTAPÇIGİL Turhan GÜVEN 

Başkanvekili Başkanvekili 
Ali Nejat ALPAT Erdoğan BAYIK 

Divan Üyesi Divan Üyesi 
Güngör ÇAKMAKÇI Talât SARAÇOĞLU 

Divan Üyesi Divan Üyesi 
Nazmi ÖNDER Fahri ÖZTÜRK 

İdareci Üye İdareci Üye 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Başkanlık Divanının 

bu kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Millî Güvenlik Konseyinin 
bizlere tevdi ettiği bu tarihî ve şerefli vazifeyi yüzakı 
ve viodan huzuruyla yapmış bulunuyoruz. 1,5 aylık 
tatil süresinde ve ondan sonraki ömrünüz boyunca 
sizlere sağlıklar ve başarılar diliyorum. 

Bu dilekle Birleşimi kapatıyorum. (Alkışlar) 
Kapanma Saati : 18.00 

« • » • 
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1984 Malî YıU Genel Bütçe Kanunu Tasarısı (S. S. 588) na Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Aİtop 
İsmail Arar 
EHhem Ayan 
Nurettin Ayanoğhı 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recai Baturalp 
Muhsin Zekai Bayer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

0 
Malhir Canova 
AbdülbaM Cebeoi 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

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

160 
111 
108 

2 
1 

38 
11 

(Kabul Edenler) 

Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 
tsmail Hakkı Demirci 
Ati Dikmen 
Recai Dinçer 

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

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
İhsan Göksel 
S. Feridun Güray 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğullarj 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni Islimyeli 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 

Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
A. Mümin Kavalalı 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu t 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlii 

O 
R. Adli Onmuş ' 
Turgut Ora 

ö 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Nazmi önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özeı 
Nuri Özgöker 
Necmi özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin Özltuş 
Kâzım Öztürk, 

P 
Evliya Parla! 
Atalay Peköz 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

S 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Namık Kemal Yolga 
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(Reddedenler) 

A 
Ertuğrul Alatlı 

B 
Erdoğan Bayık 

(Çekinser) 

Z 
Hal it Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

Al 
Şener Akyol 
Tevflik Fikret Alpaslan 
Hikmet Altuğ 
E. Yıldırım Avcı 

B 
M. Nedim Bilgiç 

G 
Ender Ciner 

D 
Beldir Sami Daçe 
Fikri Devrimsel 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Siyami Ersek 
Azmi Eryılmaz (Rap.) 

F 
Ayhan Fırat 

Abdurrahman Ali Girmen 
(Rap.) 
Abbas Gökçe (Rap.) 
ibrahim Göfctepe 
Feyyaz Gölcüklü 
A. Pulat Gözübüyük 
t. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

K 
Mehmet Kanat 
Cevdet Karslı (tz.) 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
(Rap.) 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velid Koran 

O 

Adnan Orel (tz.) 

Ö 

Feridun §akir öğünç 
Fahri öztürk (t. Ü.) 

Mehmet Pamak (iz.) 
Abdurrahman Pütürgeli 

S 
Hilmi Sabuncu 
Paşa Sarıoğlu 
Dündar Soyer (Rap.) 

A. Avni Şahin 

U 
Hidayet Uğur (Rap.) 

Y 
Osman Yavuz 
Fuat Yılmaz (tz.) 
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Katma Bütçeli İdareler 1984 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasanst (S. S. 589) na verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Maıhmut Akküıç 
Alâeddin Altsoy 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
İsmail Arar 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
imren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Bamıaz 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recai Baturalp ' 
Muhsin Zdkâıi Bayer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canova 
Abdüllbafci Cebeci 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehlbi Muhlis Dabakoğlıı 

Üye sayısı : 

Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çökjiımsierkr 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 

111 
108 

2 

l 

38 

11 

(Kabul Edenler) 

Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirci 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Enoğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

O 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
İhsan Göksel 
S. Feridun Giiray 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

İ 
Rafet tbrahimoğlu 
A, Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni İslimyeli 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 

Halil İbrahim Karal 
A. Mümin Kavalalı 
M. Utkan Kooatürk 
Nihat Kobilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurt oğlu 
A. Felhmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 

Turgut Oral 
Ö 

Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin öztuş 
Kâzım Öztürk 

P 
Evliya Parlalk 
Atalay Peköz 

S 
Muzaffer Sağışman 

M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

İsmail Şengürv 
fbraftüim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztiirk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandioğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

İsa Vardal 

Y 
Şerafettân Yankın 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Namık Kemal Yolga 
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(Reddedenler') 
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Ertuğrul Alattlı 
B 

Erdoğan Bayık, 

(Çekinser) 

Halk Zarbım 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Şener Akyol 
Tevflük Fikret Alpaslan 
Hikmet Altuğ 
E. Yıldırım Avcı 

B 
M. Nedim Bilgiç 

C 

Ender Ciner 

Bekir Sami Daçe 
Fikri Devrimsel 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Siyamı Ersek 
Azmi Eryılmaz (Rap.) 

F 
Aynan Fjrat 

G 
Abdurralhman Alt Girmen 
(Rap.) 
Abbas Gökçe (Rap.) 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
A. Pulat Gözübüyük 
t. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Turhan Güven (B$k. V.) 

Sadi Irmak (Başkan) 
K 

Mehmet Kanat 
Cevdet Karslı (İz.) 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
(Rap.) 

M. Vefik Kitapçıgil 
(B^k. V.) 
Möhmet Velit Koran 

O 
Adnan Orel (tz.) 

O 
Feridun Şakır öğünç 
Fahri Öztürk (t. Ü.) 

Mehmet Pamak (İz.) 
Abdurrahman Pütürgeli 

S 
Hilmi Sabuncu 
Paşa Sanoğlv 
Dündar Soyer (Rap.) 

A. Avni Şahin 

u 
Hidayet Uğur (Rap.) 

Osman Yavuz 
Fuat Yılmaz (iz.) 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

178 inci BİRLEŞİM 

14 Ekim 1983 Cuma 

Saat : 10.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/829) (S. 
Sayısı : 588) (Dağıtma tarihi : 7.10.1983) 




