C. Senatosu

B : 28

3 . 2 . 1980

O : 1

BÎRtNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : İhsan Sabri Çağlayangil
DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Büecik)

BAŞKAN — Sayın üyeler, 28 nci Birleşimi açıyorum.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere
başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır,
(Yoklama yapıldı.)

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
/. — Başkanın,

dünyanın

ve Türkiye'nin

birçok

meselelerle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, ül
kemizi feraha kavuşturmak

için Cumhuriyet

hükümet

lerinin harcadığı çabalara devletçe ve milletçe el ve
gönül birliği ile katılarak bu güçlükleri geride bıraka
cağımızı, mutlu sonuca birlik ve beraberliğimizi

ko

ruyarak varacağımızı belirten demecU
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar;
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının müzake
resi yapılacaktır. Müzakerelerimizin ve günlük çalış
ma programlarımızın kural ve süreleri, Başkanlık Di
vanınca ayrıntılarına kadar tespit edilmiş ve çalışma
çizelgeleri sayın üyelerimize sunulmuş bulunmakta
dır. Görüşmeler bu esaslara uygun olaralk yapılacak
tır,
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri;

Bu yılki bütçemiz, ülkemizin, hatta dünyanın bir
çok meselelerle karşı karşıya bulunduğu bir döneme
rastlamaktadır. Değişik ölçülerle her memlekette ken
disini hissettiren anarşi ve enflasyon, Türkiye'yi de
önemli biçimde etkisi altına almış bulunmaktadır. Ül
keyi feraha kavuşturmak: için, Cumhuriyet Hükümet
lerinin harcadığı çabalara Devlet ve milletçe el ve gö
nül birliği ile 'katılarak: bu güçlükleri geride bırakaca
ğımıza şüphe yoktur, Yurdumuzun kaynakları, güç
leri, milletimizin engin tecrübesi bugüne kadar olduğu
gibi, bugün de çevremizi saran sıkıntıları aşmamıza
imkân sağlayacaktır. Bu mutlu sonuca birlik ve bera
berliğimizi koruyarak varacağız.
Muhterem senatörler;
Bütçe müzakerelerini olgunluk ve sükûn içinde ta
mamlamanın çok güzel örneklerini bu Yüce Heyet her
zaman vermiştir. Görüşmelerimizin bu yıl da aynı dav
ranış içinde sonuçlanacağına inancımız tamdır.

V. — GÖRÜ: ÜLEN İŞLER
1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C.
Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1)
BAŞKAN — Şimdi, Bütçe Kanunu üzerindeki gö
rüşmelere başlamaik üzere, Sayın Maliye Bakanımızı
kürsüye davet ediyorum.
Sayın Sezgin; buyurun. (AP sıralarından alkışlar.)
Sayın Sezgin, söz süreniz bir saattir; saat 10.05.
(1)
lidir.

949 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek

MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Sayın Başkan, söz süremin bir saat olduğu
daha önce belirtilmedi.
BAŞKAN — Buyurunuz.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Sayın Başkan, Yüce Senatomuzun değerli üyeleri;
1980 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Ta
sarıları, değerli inceleme ve eleştirilerinize sunulmuş
bulunmaktadır.
30 Kasım 1979 tarihinde Hükümetimizin Türkiye
Büyük Millet Meclisine göndermiş bulunduğu Bütçe
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