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I. — GEÇEN Tl 

Manfisa Üy&û Mustafa Fahri Dayı, 22 . 1 . 1980 
günü TARÎŞte meydana gelen olaylara dair gündem 
dışı bir demeçte bulundu. 

Yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim ve öğ
renim durumlarıyla, gönderilen eğiticilerin seçimle
rindeki bazı uygulamalar hakkında (10/89) kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyon Söz
cülüğünden Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nenmin Aba
dan - Unat'ın çekildiğine dair tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun 1980 Mali yılı Bütçe Kanu
nu tasarısının Genel Kurulda görüşme usul ve prog
ramına dair 23 . 1 . 1980 tarih ve 3 numaralı kararı 
kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının : 
Aralık 1978, Ocak, Şubat 1979 (S. Sayısı : 936'ya 

1 nci ek); 

Raporlar 
X 1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (Dağıtma tari
hi : 31.1.1980) 

X 2. — 1980 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/317; C. Senatosu : 1/651) 
(S. Sayısı : 951) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980) 

X 3. — 1980 yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/316); C. Senato
su : 1/6500 (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980) 

X 4. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 1/678) (S. 
Sayısı : 978) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 5. — 1980 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/339; 
C. Senatosu : 1/673) (S. Sayısı : 973) (Dağıtma ta
r ihi : 31.1.1980) 

X 6. — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/340; C. Se
natosu : 1/674) (S. Sayısı : 974) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

ANAK ÖZETt 

Mart, Nisan, Mayıs 1979 (S. Sayısı : 991); 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1979 (S. Sayısı : 990); 
Eylül, Ekim, Kasım 1979 (S. Sayisı : 989); 

Aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesapları inceleme Komisyonu raporları ka
bul edildi. 

3 . 2 . 1980 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşime saat 15.50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekifli Tabii Üye 

Rahmi Erdem Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

X 7. — 1980 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komiisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/331; C. Senatosu : 1/665) (S. Sayısı : 
965) (Dağıtma talihi : 31.1.1980f) 

X 8. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/330; C. Senatosu : 1/664) 
(S. Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 9, — 1980 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komiisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 1/660) (S. Sayısı: 
960) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 10. — 1980 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu, 
(M. Meclisi : 1/319) C. Senatosu : 1/653) (S. Sayısı : 
953) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980) 

X 11. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 1/662) (S. Sa
yısı : 962) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 12. — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu.. (M. Meclisi : 1/332; C. Senatosu : 
1/666) (S. Sayısı : 966) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 13. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 1/658) (S. Sa
yısı : 958) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 



C. Senatosu B : 28 

X 14. — 1980 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 1/659) (S. 
Sayısı : 959) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 15. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 1/657) (S. 
Sayısı : 957) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 16. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 1/669) (S. 
Sayısı: 969) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 17. — 1980 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 1/656) (S. Sayısı : 
956) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 18. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kamu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 1/661) (S. Sayısı : 
961) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980) 

X 19. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/318; C. Senatosu : 1/652) (S. Sa
yısı : 952) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 20. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 1/654) (S. Sa
yısı : 954) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 21. — 1980 yılı inönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 1/663) (S. Sayısı : 
963) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 22. — 1980 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M, Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/670) (S. Sayısı: 
970) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980) 
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X 23. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/333; C. Senatosu : 1/667) 
(S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 24. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/334; C, Senatosu : 1/668) 
(S. Sayısı : 968) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 25. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 1/655) (S. Sa
yısı : 955) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980) 

X 26. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/338; C. Senatosu : 
1/672) (S. Sayısı : 972) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 27. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/337; C. Senatosu : 
1/671) (S. Sayısı : 971) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 28. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/341; C. Senatosu: 
1/675) (S. Sayısı : 975 (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 29. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/342; C. Senatosu : 1/676) 
(S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 30. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/343; C. Se
natosu : 1/677) (S. Sayısı : 977) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 31. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/345; C. Senatosu : 1/679) (S. 
Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : İhsan Sabri ÇağlayangU 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 28 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

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. — GÖRÜŞÜLEN 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 başlamak üzere, Sayın Maliye Bakanımızı 
kürsüye davet ediyorum. 

Sayın Sezgin; buyurun. (AP sıralarından alkışlar.) 
Sayın Sezgin, söz süreniz bir saattir; saat 10.05. 

(1) 949 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

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 

_- 4 — 
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tasarıları üzerindeki görüşmeler, Bütçe Karma Komis
yonunda 20 Aralık 1979 tarihinde başlamış ve 27 
Ocak 1980 tarihinde sona ermiştir. Bu zaman içinde 
bütün bakanlıkların ve katma bütçeli idarelerin büt
çeleri, tasarılar, teknik, mali, ekonomik, siyasal ve top
lumsal yönleriyle değerlendirilmiş ve incelenmiştir. 

Yüksek huzurlarınızda müsaadelerinizle Bütçe 
Karma Komisyonunun değerli Başkan ve üyelerine 
yorucu ve yıpratıcı; fakat yapıcı ve geliştirici çalış
malarından dolayı şükranlarımı arz etmekle sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Ayrıca, Bütçe Karma Komisyonunda üye olmadık
ları halde, Komisyon çalışmalarına katılan ve yaptık
ları konuşmalarla 1980 yılı Konsolide Bütçesinin da
ha mükemmel bir şekle ulaşması için gayretlerini esir
gemeyen değerli Parlamento üyelerimize de şükranla
rımı sunarım, 

30 Kasım 1979 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunduğumuz 1980 Mali Yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kanun tasarıları, Konsolide Bütçe olarak, 739 
milyar 100 milyon lira ödenek kapsamakta idi. Büt
çe Karma Komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucu 
'bu rakam, 770 milyar 100 milyon lira olarak belirlen
miştir. Artış miktarı 31 milyar lira olup, artış oranı 
% 4,2'dir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bildiğiniz üzere, Hükümetimiz 12 Kasım 1979 

tarihinde göreve başlamış, 24 Kasım 1979 tarihinde 
güvenoyu almıştır. Bu nedenle 1980 Mali Yılı Büt
çelerinin, Hükümetimiz tarafından incelenmesi çok kı
sa bir sürede tamamlanmış, Bütçe ve 1980 Programı 
arasında uygunluk sağlanmış, milli bütçe ile dengesi 
kurulmuş ve gerekli belgeler ile birlikte Bütçe, 30 Ka
sım günü Yüce Meclise sevk edilmiştir. 1980 Mali Yı
lı Bütçe gerekçesi, 1979 yılı ekonomik raporu ve 1980 
yılı Programı da değerli bilgi ve incelemelerinize bu 
görüş içerisinde sunulmuş bulunmaktadır. 

1980 Mali Yılı Bütçe Tasarıları, Bütçe Karma 
Komisyonundan gelen şekliyle siz değerli üyelerimi
zin eleştiri ve katkıları için huzurlarınızda bulunmak
tadır. Sizlerin gayretleri ile Bütçe tasarılarının daha 
mükemmel şekle geleceğinden eminiz. 

Bildiğiniz gibi, bütçeler, toplumun ve ekonominin 
bekleyişlerine cevap vermek üzere hazırlanırlar. Özel
likle ekonomi politikasının en etkili bir aracı duru
mundadırlar. Vergi gelirlerinin toplanması, bütçe har
camalarının yapılması, plan ve programlar çerçeve
sinde bütçelerin dengeye sokulması, ekonominin bü
tün göstergelerine olumlu veya olumsuz etkilerde bu

lunmaktadır. Bütçeler, ekonomik göstergeleri etkilediği 
gibi toplumun bütün kesimlerinin isteklerim ve bek
leyişlerini dikkate almak zorundadır. Günümüzde 
ekonomik devlet anlayışı kadar, sosyal devlet anlayışı 
da önem arz etmektedir. Ekonomik göstergelerdeki 
bozuklukların giderilmesinde, sosyal devletin görevle
rinin yerine getirilmesinde, bütçelere çok önemli ya
pıcı, düzeltici ve düzenleyici görevler verilmiştir. 

Türkiye, 1980 yılına büyük ekonomik zorluklar 
içinde girmiştir. Günlük yaşantımızda etkilerini gör-

- düğümüz bu ekonomik sorunların önemli bir kıs
mı, daha önceki yıllarda uygulamaya konulmuş bulu
nan mali ve ekonomik politikalardaki tutarsızlıklar ve 
hatalardan kaynaklanmıştır. 1980 yılına girerken ülke
mizde milli gelir artışının yavaşladığı, ödemeler den
gesi zorluklarının artarak devam ettiği, arz ve talep 
dengesinin kurulamaidığı, enflasyon hızının kesileme-
diği, enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı 
ağır baskıların giderilemediği, üretimde duraklamanın 
sürdüğü, işsizlik oranlarının azaltıl amadığı üzüntü ile 
gözlenmekte ve bunlar, çözüm bekleyen önemli ekono
mik ve toplumsal anasorunlar olarak belirlenmektedir. 

Dünya akaryakıt fiyatlarının devamlı şekilde yük
selmesi, ödemeler dengemizi altüst etmekte, bunun 
sanayi ve tarım üretimine olumsuz etkileri olmakta, 
milli gelirimiz bu nedenle gerilemektedir. Akaryakıt 
sorunu acil ve hayati çözüm bekleyen sorunların ba
şında yer almaktadır. 

1980 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin takdimi ile 
ilgili bu konuşmamda, önce Türkiye'nin karşı karşı
ya bulunduğu ekonomik sorunlara değinmek istiyo
rum. Daha sonra dünya ekonomisindeki son gelişme
ler üzerinde kısaca durmakta yarar görüyorum. 

Bugün değerli Senato üyelerimizin inceleme ve 
katkılarına konu olan 1980 Mali Yılı Konsolide Büt
çesinin özellikleri ve büyüklükleri ile ilgili bilgiler, 
1979 mali yılına ait uygulama sonuçlarını daha son
raki bölümlerde bilgilerinize sunacağım. Konuşma
mın son kısmında ise vergi gelirindeki gelişmeler ile 
Kamu iktisadi Kuruluşlarının çeşitli sorunlarına de
ğineceğim. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
Türkiye'nin gayri safi milli hâsılası, ortalama % 6,6 
oranında artmıştı, ikinci Plan döneminde bu artış or
talaması % 7,1 olmuş, Üçüncü Plan dönemi sonunda 
% 6,5 oranında kalmıştır. Kısaca, Türkiye 1963 -
1977 yıllarını kapsayan 15 yıllık dönemde kalkınma 
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hızını devaimlı sürdürebilen nadir ülkeler arasında J 
yer almış bulunmaktadır. 

1977-1979 yıllarını kapsayan son 3 yılda, gayri sa- I 
fi milli artış hâsıla hızında önemli bir gerileme iz
lenmektedir. 1977 yıh sonunda kalkınma hızı % 4'e 
inmiş, 1978'de % 3,1'e, 1979'da % 1,7'ye düşmüştür. 
Diğer bir ifade ile, planlı dönemde ilik defa 1979 yı
lında gayri safi. milli hâsıla artış hızı 1,7 gibi çok 
düşük bir rakama inmiş ve böylece ortalama % 2,5 
olan nüfus artış hızının ilk 'kez altında kalmıştır. Do
layısıyla fert başına düşen milli gelirde hepimizin 
dikkatle üzerinde düşünmemiz gereken belirgin bir 
gerileme meydana gelmiştir. I 

Milli gelirdeki bu gerilemenin çok çeşitli nedenle
ri bulunmaktadır. Sanayi kesiminde enerji ve döviz I 
yetersizlikleri, üretimde düşüklüklere ve genel anlam
da atıl kapasitelere sebep olmaktadır. Tarım kesiminde . 
de zamanında sağlanamayan bazı tarım girdileri üretim 
artışını yavaşlatmıştır. 

îşçi ve işveren ilişkilerinde iki tarafı da memnun 
etmeyen gelişmeler, nedenleri üzerinde ayrıca dur
mak istemediğim grevler, lokavtlar, kısaca iş barışının 
belli ölçüde bozulması, sanayide üretimi düşürmüştür. 

Devlet îstatistıik Enstitüsünden alınan en son bil
gilere göre, 1979 yılında Türkiye'nin gayri safi milli 
hâsılasının cari fiyatlarla 2 trilyon 103 milyar liraya 
ulaşması beklenmektedir. Bir önceki yıla göre, ta
rımda r/c 1,8, inşaat sanayiinde c/c 2,6, ulaştırmada 
% 1,6, mali kurumlarda % 6,1, mesken gelirlerinde 
•c/c 6,7, serbest meslek ve hizmetlerinde % 0,2 oran
larında artışlar olmuş, sanayi kesiminde % 2,9 ora
nında önemli bir gerileme izlenmiştir. Geçen yıl,% 3,7 
oranında gelişme gösteren sanayi kesimlinin, 1979 yı
lında %2,9 oranında gerilemiş olması, üzerinde ciddi 
şekilde durullması gereken bir önemli konu olarak 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Devlet Planlama Teşkilatınca ya
yınlanan 1980 programına göre, 1979 yılı gayri safi 
milli hâsılası, 2 trilyon 360 milyar liraya ulaşmakta ve 
Devlet îsitaitfistik Enstitüsü ile Devlet Planlama Teşki
latının tahminleri arasında % 12 oranında, 257 mil
yar liralık bir fark bulunmaktadır. Bunun sonucu, 
Devlet istatistik Enstitüsü kalkınma hızını % 1,7 ola
rak belirtiriken, Devlet Planlama Teşkilâtı bu hızı 
% 3,1 olaralk programa kaydetmiş bulunmaiktadır. 

Tahminler arasındaki bu büyük farklılıklar, geçti
ğimiz 1979 yılında % 80 oranlarına ulaşmış enflas
yonda meydana gelmiştir. 1978 yılında % 53, 1979 I 
yılında % 80 oranlarındaiki fiyat artışları, 1979 - 1983 | 

dönemini kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında yazılı bütün rakamları, bütün dengeleri, bü
tün hedefleri ve politikaları anlamsız bir hale getirmiş 
bulunmaktadır. 

Nitekim, 1980 yılı programlı incelendiğinde, 1979 
programıyla öngörülen bütün hedeflerin gerçekleşe
mediği, gelişmelerin hedeflerin altında kaldığı izlen
mektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatının 1980 programına gö
re; tarım kesimi için 1979 yılında öngörülen % 3,8 
artış, % 1,5 olarak gerçek!esmiştir. Sanayi için geliş
ime hızı % 10,2 öngörüldüğü halde, gerçekleşme 
%2,5 olmuştur. Hizmetler kesiminde % 7 gelişme 
öngörülmüş, c/c 3 gerçekleşme olduğu belirtilmiştir. 

Madencilikte % 10,7'ye karşılık % 1,2, imalat sa
nayiinde % 10,4'e karşılık 2,3, enerjide % 10'a kar
şılık % 1,6 artışlar olmuştur. 1979 programı % 6,7 
kalkınma hızı öngörmekteydi. Bu hız Devlet Plan
lama Teşkilatına göre c/c 3,1, İstatistik Enstitüsüne 
göre % U olmuştur. 

Özellikle sanayi sektöründeki gerilemede 1979 yı
lında gerekli hammadde ve aramalı ithalatının yapıla
maması, yeterince enerji üretilip sanayi kesimine arz 
edilememesi, mevcut kapasitelerden tam olarak fay-
dalanılamaması, iç ve dış finansman zorlukları ve ye
tersizlikleri, yatırımların zamanında bitirilip üretime 
geçememesi gibi önemli etkenler rol oynamış bulun
maiktadır. 

1979 yılı Kasım ayı tahminlerine göre gayri safi 
m illi hâsılanın % 23'ü tarım, c/c 23,2'si sanayi, 
% 53,8'i hizmetler kesimlerinden meydana gelmekte
dir. 

15 yıl önce, 1963 yılında bu oranlar, sırasıyla ta
rımda Vc 38,1, sanayide cfc 15,6, hizmetlerde % 46,3 
idi. Son yıllarda hizmetler kesimi lehine gelişmeler 
izlenmektedir. Üretken sanayii ve tarım kesimleri ye
rine, hizmetler kesiminin büyümesini sağlıklı bir ge
lişme olarak değerlendirmediğimizi belirtmek istiyo
rum. Türkiye'nin gelişmiş üllkeler arasına girebilmesi 
için sanayi üretimini mutlaka hızla artırması ve bu
gün c/c 23 olarak beliren sanayi payını c/c 30 - 40'lara 
ulaştırması gerekmektedir. Sanayi kalkınmak demek
tir. 

Planlı dönemde yapılan üç gelir dağılımı araştır
ması, ülkemizde gelir dağılımındaiki dengesizliklerin ve 
adalesizliklerin giderilemediğini ortaya koymaktadır. 
En son yapılan 1973 yılına ait bir araştırmaya göre, 
nüfusun % 20'sini oluşturan çok az gelirli grup, geli-
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rin sadece % 3,5'ini alıriken, yüksek gelMıi % 56,5''ini 
almaktadır. 

Gelir dağılımı araştırmaları, ülkemizde aşırı refah 
ille aşırı yoksulluğun yanyana bulunduğunu bir defa 
daha ortaya koymuştur. 

Bu duruma Devletin daha fazla seyirci kalmasını 
doğru bulmuyoruz. Bizim sosyal 'devlet anlayışımız, 
valtandaşlarıımızı insanlık haysiyetine yaraşır bir gellır 
düzeyine çıkarmayı emretmeMedir. 

Anayasamız, Türkiye Cumhuriyetini «Soisyâl bir 
hukuk devleti» diye tarif etmektedir. Sosyal devlet, 
çalışmalk isteyen vatandaşına iş sağlayan, onlara ye
terince iş güvenliği ve ücret temin edebilen, vatanda
şının eğitimi ve sağlığı ile yakından ilgilenen, emekli
lik güvencesi verebilen, fakirlik, yoksulluk ve çare
sizlikle mücadeleye azimli, servet ve gelir dengesizlik-
'lerini giderici, refahı her keşlime ve özelikle tabana 
adalet üzene dağıtan bir devlet anlayışıdır. Bütün ik
tidarımız boyunca da bunu uyguladılk. 

ülke ihtiyaçlarına uygun düşen bir düzeye getirilme
sine çalışılmaktadır. 

Bugünkü ortamda Türk toplumu, ürettiğinden 
fazlasını tüketen bir duruma gelmiştir. Aşırı ölçüde 
tüketime alışmış toplumumuzu tasarruflara yönlendi
rerek, tasarruf - yatırım dengesini yeniden kurmak 
oldukça güç görünmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatının 1980 Programına 
göre; toplam yatırımlar, 1978 yılı satbit fiyatları ile, 
291 milyar liradan 268 milyar liraya inmiş, diğer bir 
deyişle % 7,7 oranında gerilemiştir. 

Bu arada kamu yatırımları % 10,8 oranında ge
rilerken, özel kesim yatırımlarında '% 4,2 oranında 
gerileme görülmüştür. Oysaki, 1979 yılı içinde top
lam yatırımların :% 19,4 sabit sermaye yatırımlarının 
% 18,8 artması programlanmıştı. 

Diğer taraftan toplam yurt içi tasarruflarda, sa
bit fiyatlarla 255 milyar liradan 237 milyar liraya 
gerileme görülmektedir. Bu •<% 7,2 oranında bir düş
meye tekabül etmektedir. Özel tasarrufların ;% 1,8, 
kamu tasarruflarının % 17,5 oranında gerilediği, bu 
arada dış tasarrufların % 11,8 azaldığı; marjinal özel 
tasarruf eğiliminin - 6,2'ye, toplam marjinal tasar
ruf oranının - 42,4'e indiğini belirtmek gereğini duy
maktayım. 

1978 yılında, sabit sermaye yatırımlarının 
'% 48,3'ü özel, !% 51,7'si kamu yatırımları idi. 1979 
yılında ise bu yatırımların '% 46,4'ü özel % 53,6'sı 
kamu yatırımları olarak ortaya çıkmıştır. 

1979 yılında, 1978'e göre sabit sermaye yatırım
ları sabit fiyatlarla % 9 oranında azalmıştır. Tarım 
kesiminde '% 30, imalât sanayiinde i% 13, ulaştır
mada % 24, turizmde % 26, eğitim yatırımlarında 
!% 33 oranlarında gerilemeler görülmüştür. Sadece 
madencilik, enerji ve konut yatırımlarında olumlu 
gelişmeler izlenmektedir. Döviz darboğazları, iç ve 
dış fiyatlardaki hızlı artışlar, devalüasyonlar, yatı
rımların maliyetlerini artırmakta ve üretime geçme 
sürelerini uzatmaktadır. 

1979 yılındaki yatırım gecikmelerinin üretimi 
olumsuz yönde etkilediği açıkça belli olmaktadır. 

1979 yılında yatırımları teşvik için verilen teşvik 
belgeleri adetlerinde de büyük azalmalar görülmek
tedir. 1976 yılında 66 milyar liralık toplam yatırım 
için 941 teşvik belgesi verilmişti. Bu rakam 1977*de 
toplam 277 milyar liralık yatırım için 1 091 'e yüksel
miştir. 1978 yılından toplam 148 milyar liralık yatırım 
için 738 adete inmiş, 1979 yılının ilk 9 ayında sade
ce 328 adet yatırım için 62 milyar liralık bir yatırım 
teşviki verilmiştin 

Hükümet programında yer alan ve Anayasamızla 
hudutları belirlenen sosyal devlet anlayışımız da parti 
olarak budur. 

'Bu anlayış çerçevesinde, bizden önceki dönemlerde 
sadece sözde kalan pek çok sosyal devlet hizmstünün 
yerine getirilmesine veya kapsamlarının genişletiltac-
'sine, Hükümetimizce çaba sarfedilmelktediir, edilecek
tir. 

Değerli üyeler; 
Enflasyon oranlarının % 80"lere ulaştığı bir ülke

de, plan ve programların yürütülmesi, tasarruf ve ya
tırım dengelerinin kurulma'sı, milli gelir, üretim, tü
ketim tahminlerinin yapılması çdk büyük zorlutklar 
gösitermıdktedir. 

1979 - 1983 dönemini kapsayan Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının bütün rakamsal dengeleri, 
daha ilk yılda anlamsız hale gelmiştir. 1979 yılı Prog
ramı % 20 oranında bir enflasyonu öngördüğü hal
de, enflasyon oranı % 80'e ulaşmıştır. % 20 enflas
yon oranına göre yapılan kaynaklar ve harcamalar 
dengesi ile bu denge içinde yer alan kamu ve özel 
kesimlere ait tüketim, tasarruf ve yatırım miktarla
rı, iç ve dış kaynak bekleyişleri altüst olmuştur. Bu 
durumda; Anayasamızın benimsediği karma eko
nomik düzene rağmen, kamu kesimine ağırlık tanı
yan ve onun ihtiyaçlarına göre hazırlandığı anlaşı
lan plan ve programın gözden geçirilmesi gerekmek
tedir. Türkiye ekonomisinin ve toplumunun bekleyiş
lerine cevap veremeyeceği anlaşılan Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının yeniden ele alınmasına ve 
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Yatırımları teşvik belgelerindeki bu azalmaların, 
gelecek yıllarda ülkemizin sınai üretimini önemli öl
çüde azaltacağını bugünden belirtmekte yarar var
dır. 

Değerli üyeler; 
Özetlemek gerekirse, geçtiğimiz iki yılda görülen 

hızlı enflasyon ve enflasyon bekleyişleri, Türk eko
nomisinde tasarruf eğilimini büyük ölçüde azaltmış, 
yatırımlarda önemli gerilemeler ortaya çıkarmış ve 
milli gelir artış hızları istenilmeyen sonuçlar yarat
mıştır. 

Tasarruflar, yatırımlar ve üretimdeki gerilemenin 
bir önemli nedeni olarak, bizden önceki iktidarın sü
ratli karar alamaması, belirsizlik ve tutarsızlıklar 
göstermesi, Anayasamızda karma ekonomik düzenin 
mevcudiyetine rağmen, özel kesimin yatırımlarıyla il
gilenmemesi; hatta bir ölçüde yatırımcı ve girişimci
leri ürkütmesi gösterilebilir. 

Bu bütçe ve onunla birlikte uygulanacak çeşitli 
ekonomik politikalarla, sanayide âtıl kapasitelerin gi- . 
derilerek üretimin artırılması için gerekli döviz, 
hammadde ve enerjinin zamanında ve yeterince sağ
lanması, gerilemiş bulunan yatırımların canlandırıl
ması ve süratlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Milli gelir artış hızlarını yeniden program hedef
lerine ulaştırmak üzere, yeterli enerji ve dövizin za
manında sağlanmasına gerekli özen gösterilecek, ener
ji yatırımlarına öncelik ve ağırlık verilecektir. 

iç ve dış kaynakların israfı kesinlikle önlenecek, 
ağır sanayi yatırımları süratle bitirilecek, sanayide 
mevcut kapasitelerden tam olarak faydalanılacaktır. 
Herşeyden önce yatırımcıda ve girişimcide sarsılmış bu
lunan güven duygusu yeniden tesis edilecektir. 

Milli geliri artırmada amacımız, yatırımları ve üre
timi geniş çapta teşvik etmek, aranılan güven ortamı
nı yeniden kurmak, halkımızın yatırımlara katkısını 
sağlamaktır. 

Bu noktada, çok Önemli gördüğümüz enerji so
rununu, bu büyük ekonomik sorunumuza da ayrıca 
değinmek istiyorum sayın üyeler. 

Türkiye'de devlet yöneticileri, toplumumuzu, ener
ji sorununun büyüklüğü hakkında yeteri ölçüde ay-
dınlatamamışlardır. 1973 yılı sonunda, OPEC ülke
lerinin hampetrol fiyatlarına yaptıkları zamlar so
nucu ortaya çıkan enerji sorunu, gün geçtikçe boyut
larını büyütmüş ve bugün ekonomimizi ve toplumu
muzu etkileyen en ciddi bir sorun haline dönüşmüş
tür. 
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1972 yılında varili 2,48 dolar olan hampetrol, 
1973 Ekim ayında 3 dolara, 1974 Ocak ayında 11,65 
dolara yükselmiştir. 1979 yılına kadar önemli bir ar
tış olmamış, 1 Ocak 1979'da varili 13,34 dolar olan 
petrol 1 Ocak 1980'de varili 24 dolar ile 35 dolar 
arasında bir fiyatla satılmaya başlanmıştır. Gelecek 
aylarda ve yıllarda bu fiyatların daha fazla artması 
beklenmektedir. 

Bu duruma karşılık, Türkiye ekonomisi ve top
lumu, kendine düşen fedakârlıkları yapmamakta ve. 
petrol tüketimini kısmaya, petrolü tasarruflu bir bi
çimde kullanmaya yönlendirilmemiş bulunmaktadır. 
Bu konuda toplumumuzdan büyük fedakârlıklar bek
lediğimizi belirtmekle yetineceğim. Herşeyden önce 
petrol tüketiminin en az düzeye indirilmesi, evlerde 
ve işyerlerinde daha tasarruflu ısınma yapılması, araç 
kullanımında sürat sınırlandırmalarına uyulması, pet
rol yerine kömür ve diğer altefnatif enerji kaynak
larından faydalanılması tavsiyeleri ileri sürülebilir. 

Bugün tavsiye olarak belirlediğimiz bu noktalar, 
gelecek aylarda ve yıllarda ekonomik zorlamalara 
dönüşebilir. 

Türkiye'nin 1970Tİ yılların başında akaryakıt it
halatının toplam ihracatına oranı yüzde 15 civarında 
iken, bu oran son yıllarda çok büyük boyutlara ulaş
mış bulunmaktadır. 

1979'da petrol için yaptığımız ödemelerin 2,5 mil- -
yar dolara ulaştığını ve bunun bütün ihractımıza 
karşılık olduğunu belirtmekte yarar görmekteyim. 
1980 yılına ait petrol faturasının, bugünkü fiyatlara 
ve tüketim gelişmelerine göre 3,5 milyar dolara yük
seleceği tahmin edilmektedir. 

Türk ekonomisinin, sanayi, tarım, ulaştırma ke
simleri olarak en büyük sorunun petrole döviz sağ
lamak olduğu belirgin hale gelmiştir. Türk ekonomi
sinin, OPEC ülkelerinin her gün değişen fiyat artış
larını karşılamaya tahammül gücü azalmıştır, hatta 
kalmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bü durumda Türk toplumuna aracılığınız ile şu 

önemli mesajı duyurmak istiyorum. 

Türkiye'de petrol ve enerji sorununun boyutları 
son derece hızlı bir şekilde büyümüştür. Aşırı isra
fa kaçan petrol tüketimini önlemek, toplumun yapa
cağı .fedakârlıklarla mümkündür. Durumun ciddiye
tinin bugünden bilinmesinde fayda görmekteyiz ve 
petrol aramalarına mutlaka büyük önem ve öncelik 
vermeliyiz. 
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Geçtiğimiz 10 yıl içinde Türkiye ekonomisi ve 
toplumu, önemli şekilde enflasyon baskısını hisset
miştir. Enflasyon, ekonomide âtıl kaynakların kul
lanılmasına ve işsizliğin azaltılmasına .çare olamamış 
ve bu dönemde, özellikle son 3 yılda milli gelirde 
bir düşme ve gerileme izlenmiştir. 

Ekonomi ile uğraşanların, enflasyonun işsizliğe 
çare olacağı, milli geliri artıracağı, kaynak kullanı
mını geliştireceği hakkındaki faraziyeleri de gerçek
leşememiştir. 

Yine bu 10 yıl içinde değerli üyeler, Türk toplu
mu, üretim yerine paylaşım sorunu üzerinde daha faz
la durmuştur. Özellikle 1965 - 1970 yıllarında sağla
nan hızlı kalkınma, 1977'den sonra durakladığı hal
de, son yıllar milli gelirin paylaşılması kavgalarıyla 
geçirilmiştir. Bu arada kalkınma hamlesi duraklamış, 
son 2 yılda yatırım ve üretim belirgin şekilde gerile
miştir. Milli gelirin paylaşım kavgasının da kimseye 
bir yarar sağlamadığı böylece anlaşılmıştır. 

Nihayet, geçtiğimiz yıllarda kamu kesimi - özel 
kesim tartışmaları yeniden canlandırılmış, Anayasa
mızın öngördüğü karma ekonomik düzenden sapma
lar görülmüştür. Devlet birçok üretim ve hizmet ko
lunda vatandaşı ile rekabet eder duruma getirilmiş
tir. Özel kesimin ekonomik gelişmesine gereksiz mü-
dahalelelerde bulunulmuş, sınırlamalar konulmuştur. 
Türk toplumu, ticari ve sınai hayata konulan bu sı
nırlamaları, ciddi olmayan bir ekonomi politikası 
olarak değerlendirmiştir. Vatandaşı ile rakip duru
ma düşen, ticari ve sınai fiyatlarda ona hayat hak
kım sınırlandıran bir ekonomi politikasını tasvip et
mediğini vatandaşımız belirtmiş bulunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi değerli üyeler, ülkemiz son 5 yıl
da ödemeler dengesini sağlamada çok büyük zorluk
larla karşılaşmıştır. Her geçen gün bu zorlukların 
daha geniş boyutlara ulaştığını ifade edebiliriz. Öde
meler dengesi içinde en önemli kalemi dış ticaret 
dengesi meydana getirmektedir. İthalât ve ihracat 
farkından doğan dış ticaret açıkları, son 5 yılda 15 
milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye bu büyük açığı 
kapatmak için bütün iç kaynaklarını zorlamış, ayrı
ca önemli ölçüde dış borçlanmaya da gitmiştir. 

1975 yılında dış ticaret açığı 3 milyar 338 milyon 
dolardı. 1976'da 3 milyar 169 milyon dolar, 1977'de 
4 milyar 043 milyon dolar, 1978'de 2 milyar 311 mil
yon dolar dış ticaret açığı verilmiştir. 1979 yılı açı
ğının 2 milyar 700 milyon dolar olacağı tahmin edil
mektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda, Maliye Bakanlığı ile Ticaret 
Bakanlığı, dış ticaret açıklarının azaltılmasında ve 
ödemeler dengesinin sağlanmasında, maalesef başa
rılı sonuçlar alamamışlardır, ihracatın teşviki için ge
tirilen bütün teşvik tedbirlerine ve son iki yılda yapı
lan önemli oranlardaki devalüasyonlara rağmen, ih
racat artırılamamış ithal mallarına olan talep kesile-
memiştir. 

Ödemeler dengesinin sağlanması ve vadesi gelen 
dış borç anapara ve faizlerinin ertelenmesi, geçen iki 
yıllık dönemde, o dönem hükümetini en fazla uğ
raştıran konulardan birisi olmuştur. 

1975 ve 1979 devresini kapsayan son beş yıllık 
dönemde, ihracatımız 1,5 milyar dolardan 2,5 milyar 
dolar seviyesine çıkma eğilimini göstermiştir. İhra
catımız içinde, tarım ürünlerinin payı % 6Q,5, sana
yi ürünlerinin payı % 37,3 maden ihracatının payı 
ise, % 2,2 oranlarında yer almaktadır. Bugün, ihra
catımız hâlâ pamuk, tütün, fındık, üzüm gibi tarım 
ürünleri ilk sıraları işgal etmektedir. Son yıllarda, 
tekstil ürünleri endüstrisi mamullerinin de büyük aşa
ma yaptığını memnuniyetle görmekteyiz. 

İhracatın teşviki ve bu yolla ödemeler dengesinin 
sağlanması gayesiyle, Mart 1978 ve Haziran 1979 ay
larında büyük oranlı iki devalüasyon yapılmıştır. Do
lar kurları, önce 19,50 liradan 25,00 liraya, sonra 
47,10 liraya çıkartılmıştır. Buna rağmen, ihracatta bir 
patlama değil, hızlı bir gelişme dahi olmamıştır. 

Yurt içindeki hızlı enflasyon, ihracatın gelişme
sini önlemektedir. Enflasyon, ihracata konu yapabile
ceğimiz mamul malların maliyetlerini ve fiyatlarını 
yükseltmekte, mallarımızın dış pazarlarda rekabet 
gücünü azaltmaktadır. Yurt içindeki talebin aşırılığı 
yüzünden üretilen mallar, yurt dışı pazarlar yerine iç 
pazara yönelmiş bulunmaktadır. Sanayimizin yapısı 
da dış pazarlara açılmak, onlar için üretim yapmak 
üzere kurulamamıştır. İhracatı teşvik tedbirleri eksik 
kalmış, ihracat bürokratik engelleri aşamamıştır, 
Bunlara ek olarak devalüasyon kararlarının zamanın
da alınamaması, stoklar eritildikten sonra devalüasyon
lara karar verilmesi, iç pazarda her türlü malın, he
men alıcı bulabilmesi ihracatımızın gelişmesini en
gellemiş bulunmaktadır. 

İhracatı azaltan olumsuz faktörleri ve etkenleri 
gidermeyi bir görev saymaktayız. Türkiye'nin dünya 
pazarlarına satacağı çok çeşitli tarım ürünleri ve sanayi 
malları bulunmaktadır. Bu malların üretimlerinin 
hızla artırılması ve dünya pazarlarında geçerli fiyat
larla satılması ülkemize gerekli dövizi sağlayacaktır. 
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Hükümetimiz ihracatımızı ve diğer döviz gelirleri
mizi artırmak gayesi ile her türlü tedbiri almaya ka
rarlıdır. Nitekim, son çıkardığımız kararnamelerin 
büyük bir çoğunluğu, bu niyet ve gayretimizi açıkça 
ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Sayın üyeler; 
İthalâtımıza gelince; son yıllarda ihracatımız ağır 

bir tempo içinde gelişme gösterdiği halde ithalat son 
derece hızlı bir gelişme içindedir. 1970 yılında sade
ce 948 milyon dolar olan ithalat, 1975 yılında 4 mil
yar 739 milyon dolara yükselmiştir. 1976 yılında 5 
milyar 129 milyon dolar, 1977 yılında 5 
milyar 796 milyon dolar, 1978 yılında 4 milyar 599 
milyon dolarlık ithalât yapılmıştır. 1979 yılının ilk 11 
ayında 4 milyar 427 milyon dolarlık ithalât yapıl
mış olup, bu yılın ithalatının 5 milyar dolara ulaşaca
ğı umulmaktadır, 

İthalatımızdaki bu hızlı büyüme, büyük ölçüde 
dünya hampetrol fiyatlarındaki devamlı yükselmeler
den etkilenmektedir. Gerçekten 1972 yılında ithalatı
mız içinde % 10 oranında yer alan akaryakıt değeri, 
1979 yılında çok büyük boyutlara ulaşmış bulunmak
tadır. 

Buna ek olarak, sanayi kuruluşlarımızın hammad
de ve ara mallarında dışa bağlılıklarının devam et
mesi, tarım girdilerinde ithal zorunluğunun olması 
ve her kesimde dış mal talebindeki önemli artışlar 
ithalat rakamlarının sürekli büyümesine sebep sa
yılmaktadır. Bu arada bazı yıllar ekonomi için gerekli ve 
gereksiz her türlü malın bedelli veya bedelsiz ola
rak ithalleri döviz kaynaklarımızı azaltan sonuçlar 
vermiştir. 

Son yıllarda imalât rakamlarının hızla büyümesine 
rağmen, piyasada birçok malın yokluğu ve sıkıntısı 
hissedilmiştir. Bu yokluklar tarım ve sanayi sektör
lerinin üretim eksikliklerine ve genel anlamda döviz 
darboğazına bağlanarak izah edilmiştir. 

Türk ekonomisinin gelişme hızını koruyabilmesi 
için gerekli dövizin yeterince ve zamanında sağlan
ması ilk ve temel şarttır. Bu suretle, bütün sektör
lerde üretim hedeflerine ulaşılması ve yatırımların 
süresi içinde tamamlanarak üretime açılması müm
kün olabilir. Son yıllarda yapılan ithalatın %35 -
40 ' yatırım mallarına, % 55 - 60'ı da hammaddelere 
ayrılmaktadır. 

Milli gelir artışlarında ve ülke ekonomik kalkın
masında iç kaynaklar kadar dış kaynakların da öne
mine ve bunların da rasyonel kullanımının faydala
rına inanmaktayız. 
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İşçi ve turizm gelirlerine gelince değerli üyeler; 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin gönderdikleri 

dövizler 1979'da 983 milyon, 1977'de 982 milyon, 
1978'de 983 milyon dolar olmak üzere hep aynı dü
zeyde kalmıştır. 1979 yılının Nisan ve Mayıs ayla
rında yapılan uygulanan katlı ve primli kurlar ve ge
tirilen bazı özel döviz kazandırıcı kambiyo tedbir
leri sayesinde, Mayıs ayındaki 639 milyon dolarlık 
sıçrama ayrı tutulduğunda, bu yılın işçi dövizi gi
dişinin geçmiş yıllardaki seyrini devam ettirdiğini 
görüyoruz. 1979 yılında bu kaynaktan sağlanan dö
vizin miktarı 1 milyar 700 milyon dolar olarak tah
min edilmektedir. 

İşçi dövizlerinin yurt dışında serbest piyasayı bes
leyen bir durumdan çıkarılması ve yurda resmi kay
naklardan girmesinin sağlanması başlıca hedefleri
miz arasındadır. Bunu gerçekleştirmek amacıyla 
25 Ocak 1980 tarihinde yapılan devalüasyonla 1 Al
man Markının değeri 40 lira 49 kuruşa, 1 İsviçre 
Frangının değeri 43 lira 64 kuruşa, 1 Hollanda Flo
rininin değeri 36 lira 66 kuruşa, 1 Belçika Frangının 
değeri 2 lira 37 kuruşa yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Turizm gelirleri alanında son 2 yılda olumlu ge
lişmeler izlenmektedir. 1978 yılında turizm bilanço
su 129 milyon dolar fazla vermiştir. 1979 yılında bu 
fazlalığın 250 milyon dolar olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Ülkemizin geniş turizm potansiyeline sahip oldu
ğu bilindiğine göre, turizm yatırımları ve hizmetleri
nin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi 
ve bu yolla dış turizm gelirlerimizin artırılması için 
her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. 

Sayın üyeler; 
Türkiye'nin ödemeler dengesi açıklarına kısa sü

rede çareler araması gerekmektedir. 

Ödemeler dengesi içinde yer alan her türlü ka
lem üzerinde dikkatle ve hassasiyetle çalışma yapmak 
zorunludur. 

Her şeyden önce ihracatımızı süratle artırmalı
yız. 

Son yıllarda yapılan devalüasyonlar yaşadığımız 
hızlı enflasyon nedeniyle etkili ve verimli olamamış
tır. 

İthal mallarımızı yeniden gözden geçirmek ve 
gereksiz ithal malı kullanımından vazgeçmek zorun
dayız. 

İşçi ve turizm gelirlerimizi artırabiliriz. Bu iki 
döviz kaynağından istikrarlı bir ekonomi politikası" 
güderek faydalanabiliriz. 



C. Senatosu B : 28 3 , 2 . 1980 O : 1 

Bu kaynakları ekonomik kalkınma için kullanma
nın lüzumuna inanıyoruz. Dış kaynak israfını kati 
şekilde önlemeliyiz. 

Dış borçlanma potansiyelimiz vardır; ancak bu 
kaynağa bugünkü güç ekonomik şartlar sebebiyle 
başvurduğumuzun bilinmesini isterim. Türkiye eko
nomisi bu zor günleri kısa sürede kendi gücü ve 
gayretiyle aşabilecek durumdadır. 

1978 ve 1979 yıllarında başlıca para ve kredi gös
tergelerinde ekonominin likidite ihtiyacının çok üze
rinde genişlemeler olmuştur. Bugün içinde yaşadığı
mız enflasyonist ortamın başlıca sebepleri arasında 
sayılan para arzı, emisyon, banka kredileri ve Mer
kez Bankası kredilerindeki artışları ile banka mev-
duatlarındaki artışlar bir tablo ile ortaya konulmuş 
bulunmaktadır arkadaşlarımızın izledikleri gibi. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Buna göre 1978 yılı başında 210 milyar lira olan 

para arzı 14 Aralık 1979''da 436 milyar liraya yük
selmiştir. % 107 oranında artmıştır. 1978 yılı başında 
78 milyar lira olan emisyon hacmi 4 Ocak 1980'de 
186 milyar lirayı geçmiştir ki, artış oranı % 139'dur. 
213 milyar lira olan mevduat Aralık 1979'da 397 mil
yara çıkmıştır ki, artış oranı % 86'dır. Banka kredi
leri 231 milyar liradan 14 Aralıkta 401 milyar lira
ya çıkmıştır ki, artış oranı % 73'tür. Merkez Ban
kası kredileri 189,7 milyar liradan 382,8 milyar lira
ya çıkmıştır 4 Ocak tarihi itibariyle, artış hızı % 101,8' 
dir. 

Bu tablodan görüleceği gibi sayın üyeler, para ar
zı son iki yılda % 107 oranında artarak 210 milyar 
liradan 436 milyar liraya çıkmıştır. Para arzı banka
lar sisteminin yarattığı kaydi para ile Türkiye Cum
huriyet- Merkez Bankasının emisyon artışlarından 
etkilenmekte ve yükselmektendir. I 

Para arzı ve emisyon artışlarına karşılık; özellik- i 
le mevduatta ve buna bağlı olarak kredilerde aynı 
oranlarda bir büyüme izlenememektedir. Kısaca, pa
ra arzının tüketimi kamçılayacağı, tasarrufu ve üre
timi artırmadığı görülmüştür. 

Emisyon, bu dönemde % 139 artarak 78 milyar 
liradan 186 milyar liraya çıkmıştır. Merkez Banka
sının emisyonu diğer bir ifade ile kâğıt para basımı
nı etkileyen başlıca faktörler arasında hazine kısa va
deli avansları ile hazine kefaletine haiz bonolar sayı
labilir. Bunlar kamu kesimine açılan kredilerdir. Bu 
krediler genellikle Merkez Bankasına iade edilme
mekte, zaman zaman konsolidasyona tabi tutulmak
tadır. 

Ülkemizin son yıllardaki normal bütçe açıkları 
ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinin finansman ihtiyaç
ları, emisyon miktarını hızla büyütmüş ve bugün 
emisyon artışları enflasyonu besleyen en büyük kay
nak olmuştur. Ekonomik durumdan ve enflasyondan 
sorumlu olması gereken Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, üzüntü ile belirtmeliyim ki, emisyondaki hız
lı gelişmelere seyirci kalmış durumdadır. 

Son iki yıl içinde mevduat ,% 86 artışla 213 mil
yar liradan 397 milyar liraya çıkmıştır. Bu dönemde 
şiddetini gittikçe artıran enflasyon, Türk toplumun
daki tasarruf alışkanlığını azaltmış ve toplumumuzu 
tüketim toplumu haline getirmiştir. Bugün toplumu
muz ürettiğinden fazlasını tüketmekte gelecek yıllar
daki tasarruflarını dahi harcamaktadır. Enflasyonun 
yarattığı en kötü sonuç budur. Daha önce belirttiğim 
gibi Türk toplumunda tasarruf alışkanlığını yeniden 
yaratabilmek oldukça güç görülmektedir. 

Son iki yılda mevduat ve kredi faiz oranları enf
lasyon etkisi ile iki defa yükseltilmiştir. 1 Nisan 1978 
ve 1 Mayıs 1979 tarihlerinde yapılan yükseltmelere 
rağmen tasarruf mevduatında hızlı bir artış görüle
memiştir. 1977 yılı Aralık ayı sonunda 84 milyar lira 
olan vadesiz tasarruf mevduatı 14 Aralık 1979 tari
hinde % 62 artarak 136 milyar liraya, vadeli tasar
ruf mevduatı da % .109 artarak 39 milyar liradan 82 
milyar liraya yükselebilmiştir. Ancak, bu dönemde 
mevduat faiz oranları bir yıldan iki yıla vadeliler için 
önce % 9'dan % 12'ye sonra % 12'den % 20'ye yük
seltilmiştir. Halen % 25,5'e ulaşan mevduat faiz oran
ları bulunmaktadır. Mevduat faiz oranlarının yanın
da kredi faiz oranlarının da artması doğaldır. Ancak, 
kredi faizlerinin artışı ekonomide maliyetleri etkile
mekte ve tüketiciye sunulan bütün mal ve hizmetle
rin fiyatlarında yükselmelere sebep olmaktadır. 

Banka kredileri de son iki yılda % 73 oranında 
artmıştır. 1977 Aralık ayı sonunda 231 milyar lira 
olan banka kredileri, 14 Aralık 1979'da 401 milyar 
liraya yükselmiştir. 

Banka kredilerinde % 36'sı dağıtım ve hizmet ko
nularına, c/c 26'sı sanayi ve madenciliğe, % 18'i ta
rıma, .% 8'i konut ve inşaata, % 7'si dış ticaret ve tu
rizm kesimine % 5'i de küçük esnaf ve sanat kredi
lerine ayrılmaktadır. 

Bizim amacımız, bu ayırımda sanayi ve maden
ciliğin, köylüye açılan tarım kredilerinin, küçük esnaf 
ve sanatkâra açılan kredilerin paylarını daha fazla 
büyültmek olacaktır. Bugün, üretken sanayi ve tarım 
yatırımları yerine, daha çok aracı sektörleri besleyen 
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kredi sistemimizin ekonomimizde yarattığı olumsuz 
sonuçları düzeltici tedbirleri kısa süre içerisinde ala
cağız. 

Merkez Bankasındaki kredilere gelince değerli 
üyeler; 

1978 ve 1979 yılları içinde 189 milyar liradan 383 
milyar liraya yükseltilmiştir, iki yıllık artış oranı 
% 102'dir. Merkez Bankamız halihazırda sadece ka
mu kesimini finanse eden bir kuruluş halindedir. 
Ekonomi için gerekli diğer bütün Merkez Bankacılı
ğı hizmetlerini yerine getirmeyi âdeta unutmuş gö
rünmektedir. 

Hazineye açılan avanslar son iki yılda % 113 ar
tış göstererek 45 milyar liradan 96 milyar liraya yük
seltilmiştir. Bütçe açıkları bu yollo kapatılmış, emis
yon bu yüzden artmış, enflasyon hızı bu yüzden ön
lenememiştir. Hazine kefaletine haiz bonolar karşılı
ğı çeşitli kamu kuruluşlarına ve KİT'lere açılan kre
diler, bu dönemde % 112 oranında, 81 milyardan 
172 milyar liraya çıkmıştır. Bu artışlar enflasyonun 
kaynaklarından birini oluşturmuş bulunmaktadır. Kı
saca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız bu
yandan Hazinenin, diğer yandan Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin açıklarını kapatan bir finansman ban
kası haline dönüştürülmüştür. 

11 Ocak 1980 tarihi itibariyle Merkez Bankamı
zın çeşitli kamu kuruluşlarından alacaklarını şöyle 
bir tabloda görmek mümkündür : 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 11 Ocak 
1980 tarihi itibarıyla Hazineden 95 milyar 500 mil
yon lira, Tekelden 28 milyar lira, Toprak Mahsulle
ri Ofisinden 25 milyar lira, Sümerbanktan 4,5 mil
yar lira, Şeker Şirketinden 15 milyar 500 milyon li
ra, Et ve Balık Kurumundan 7 milyar lira, Çay-Kur-
dan 11 milyar 500 milyon lira, Süt Endüstrisi Kuru
mundan 800 milyon lira, Türkiye Kömür İşletmesi 
Kurumundan 8 milyar 200 milyon lira, Türkiye De
mir - Çelik İşletmelerinden 1 milyar 300 milyon li
ra, Türkiye Elektrik Kurumundan 10 milyar 5C0 
milyon lira, Türkiye Zirai Donatım Kurumundan 5 
milyar 100 milyon lira, Etibanktan 3 milyar 500 mil
yon lira, Petrol Ofisten 1 milyar 700 milyon lira olmak 
üzere, toplam olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası bu kuruluşlardan 265 milyar 745 milyon lira 
alacaklı bulunmaktadır. 1977 yılı sonuna kadar Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının herhangi bir 
kredi talebi olmayan; Türkiye Kömür İşletmeleri, 
Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Türkiye Elektrik 
Kurumu, Türkiye Zirai Donatım Kurumu : Etibank 

ve Petrol Ofisi gibi Kamu tstisadi Teşebbüsleri, bu
gün bu bankadan kredi talep eden borçlu müesseseler 
haline getirilmişlerdir. 

Türkiye ekonomisi ve Türk toplumu geçtiğimiz 
iki yıl içinde fiyat hareketleri yönünden en olumsuz 
gelişmeleri izlemek zorunda kalmıştır değerli üyeler. 
1977 yılı sonuna kadar dengede tutulabilen fiyatlar, 
1978 ve 1979 yıllarında patlama noktalarına varmış 
bulunmaktadır. 

Bu dönemde, toptan eşya fiyatları endeksleriyle 
geçinme ve tüketici endekslerinde, vatandaşlarımızın 
ve ekonomimizin tahammül gücünü aşan ve büyük 
bunalımlara sebep olan artışlar görülmüştür. 

1960 - 1970 yılları arasında ekonomide enflasyo-
nist bir eğilim görülmüyordu. Ekonomide dengeli bir 
gelişme izleniyordu. 1971 yılından itibaren fiyatlar 
genel seviyesinde yükselmeler görülmüş, 1974 yılın
da ilk defa toptan eşya fiyatları ortalama endeksi 
% 29,9'a yükselmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin 
iktidarda olduğu 1974 yılını takip eden 1975 yılında 
toptan eşya fiyatları endeksi ortalama artışı % 10,1'e 
indirilebilmiş, bu oran 1976'da % 15,6'ya, 1977'de 
% 24,1'e çıkmıştır. 

1978 yılma gelince değerli üyeler; toptan eşya fi
yatları endeksi çok hızlı bir artışla % 52,6'ya yük
selmiş, 1979 yılında rekorunu yenileyerek % 81,4'e 
çıkmıştır. Son 2 yılda fiyatlar, Cumhuriyet tarihimi
zin en yüksek enflasyon oranlarını belirleyen düzey
lere varmış bulunmaktadır. 

Geçen iki yıl içinde uygulamaya konulmuş «Enf
lasyon içinde kalkınma» felsefesinin iflas ettiğine 
hep birlikte şahit olmuş bulunmaktayız. 14 Ekim 
1979 seçimleri, bunu açık ve seçik bir şekilde ortaya 
koymuştur. Türk toplumu, bütün gelir kesimleriyle, 
enflasyon içinde yaşantısını sürdürmek istemediğini 
oylarıyla beyan etmiş bulunmaktadır. Bu durumda 
Devletin en önemli görevinin, «Fiyat anarşisini dur
durmak», olduğu anlaşılmıştır. Sunmuş bulunduğu
muz 1980 Bütçesi, anti-enflasyonist bir düşünce ile 
hazırlanmıştır. Bu Bütçe ile, enflasyonla mücadelede 
yeni bir adım atılacaktır. Buna ek olarak, enflasyo
nun tahribine uğrayan tasarruf ve yatırım, para ve 
kredi, vergi ve harcama, döviz ve dış ticaret, faiz ve 
fiyat politikaları, bütçedeki anlayışımıza uygun ola
rak yeniden düzenlenecektir. 

Geçtiğimiz dönemde, toptan eşya fiyatlarındaki 
hızlı artış yanında geçinme ve tüketici endekslerinde 
de önemli artmalar olmuştur. 

— 12 — 
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Son 24 aylık dönemde, toptan eşya fiyatları en
deksi, Aralık 1977 sonundaki 585 puandan, Aralık 
1979 sonundaki 1578 puana çıkmıştır. Artış oranı 
% 170'tir. Yine bu iki yıllık dönemde Ankara ge
çinme endeksinde % 161, İstanbul geçinme endeksin
de % 180 oranında artışlar olmuştur. 

Bildiğiniz gibi, toptan eşya fiyatları endeksi, gı
da maddeleri ve sanayi hammaddeleri ve yarı ma
mulleri alt endekslerine ayrılmaktadır. Bu endeksler 
incelendiğinde, tarım kesiminin aleyhine önemli ge
lişmeler olduğu izlenmektedir. Nitekim, 1979 yılı so
nunda, genel endeks 1 577,8 puan olduğu halde, ta
rım endeksi 1 349, sanayi endeksi 1 959 puandır. Bu 
durum, sanayide hızlı fiyat artışlarına rağmen, ta
rımda aynı oranda fiyat yükselmeleri olmadığını or
taya koymaktadır. Fiyatlardaki bu artışların, özellik
le dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın en fazla et
kilendikleri görülmektedir. 

Tüketici endeksleri içinde yer alan gıda, konut, 
ev ve giyim eşyaları; sağlık, ulaştırma, kültür ve eğ
lence giderlerinde önemli artışlar olmuştur. 

Geçinme endekslerinde yer alan aynı mahiyetteki 
mallarda da büyük artışlar izlenmektedir. 

1978 ve 1979 yıllarında görülen aşırı fiyat artış
larının sebepleri ve yarattığı sonuçlar bellidir. Bu dö
nemde talep çok hızlı bir şekilde artırıldığı halde, 
üretim hızla geliştirilememiştir. Bugün dahi çözüm 
bulamadığımız döviz ve enerji darboğazları, sanayi 
malları üretiminde azalmalar yaratmıştır. İmalat sa
nayiinde fiyatlar yılda iki, üç defa artırıldığı halde, 
iç talep kesilememiş, kırılamamıştır. 1973 yılından 
beri yapılan fiyat kontrol çalışmaları da son iki yıl
da gerçekten tesirsiz ve anlamsız kalmıştır; üstelik 
vergiye dönüşmeyen kârlar meydana getirmiştir. 

Bu dönemde, toplumun bazı kesimlerine hızlı ve 
önemli gelir transferleri yapılmıştır. Tasarruf meyli 
çok düşük olan bu kesimler, hemen bütün gelirlerini 
tüketim harcamalarına yöneltmişlerdir. Ayrıca, piya
saya ihtiyacın çok üzerinde para akımları olmuştur. 
Genellikle vergi dışında kalan bu gelirler, ekonomi
mizi olumsuz yönden etkilemiş, üretim, tüketim den
gelerini bozmuştur. 

Yatırımlardaki gecikmeler ve altyapı yetersizlikle
rinin giderilmesi çabaları, enflasyon baskısını artır
mıştır. Yeni yatırımların üretime geçmesindeki gecik
meler yanında, mevcut yatırımlardaki enerji ve dö
viz yetersizliklerine bağlı olarak, atıl kapasiteler gö
rülmektedir. 

Para ve kredi politikalarındaki hatalar, enflasyo
nun başlıca sebepleri arasında sayılmaktadır. Türki
ye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Hazineye ve Ka-_ 
mu İktisadi Teşebbüslere açtığı avans ve krediler, bu 
Bankaya iade edilmemiş, emisyon artışlarının ekono
mide olumsuz etkileri -görülmüştür. Son yıllarda büt-

- çelerin aşırı şekilde büyüyen açıkları ve Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin finansman ihtiyaçları enflasyo
nu kamçılamıştır. 

Bu konulara, para arzı, emisyon ve Merkez Ban
kası kredilerini izah ederken ayrıca değindim. 

Bankalar tarafından açılan kredilerin üretken ta
rım ve sanayi yatırımları yerine, spekülatif kazançla
ra yönlenmesi, ticari faaliyetleri ve tüketimi tahrik 
etmesi enflasyonu etkilemiştir. 

Bu dönemde maliye politikasında önemli gecik
meler olmuş, vergi gayretleri artınlamamış, bütçe 
açıklan büyümüştür. 1977 mali yılı sonunda bütçe 
açığı 35 milyar liraya, 1978 mali yılı sonunda 20 mil
yar liraya ulaşmış ve bütün bu açıklar Merkez Ban
kasının emisyon artışlarıyla kapatılmıştır. 

Diğer taraftan 1978 yılı Mart ayı ile, 1979 yılı 
Haziran ayında yapılan devalüasyonlar, ithal malları 
fiyatlarında süratli ve devamlı artışlara sebep olmuş
tur. Bu büyük operasyonlara girişen bizden önceki 
Hükümet, devalüasyonlarla birlikte alınması gereken 
istikrar tedbirlerini zamanında ve yeterince gerçek
leştirememiştir. Ayrıca, halkımızın devalüasyon ve 
enflasyon bekleyişlerini kıracak atmosferi de yarata
mamıştır. Kısaca; her devalüasyon, yeni devalüasyon 
bekleyişlerine sebep olmuş, devalüasyonlar fiyat ar
tışlarında önemli etkenler arasına girmiştir. 

Bu arada, OPEC ülkelerinin hampetrol fiyatları
na yaptıkları zamlar, ekonominin bütün kesimlerin
de, sanayide, ulaştırmada, tarımda, maliyet ve hiz
met fiyatlarının devamlı şekilde artışlarına sebep sa
yılmıştır. Gelişmiş ve sanayileşmiş ülkeler OPEC 
zamlarını kendi ihraç ürünlerine rahatlıkla yansıt
mışlar ve Türkiye ithal ettiği hammadde ve ara mal
larıyla makine ve teçhizat yoluyla gelen enflasyonun 
olumsuz sonuçlarına katlanmak zorunda kalmıştır. 

Burada önemli gördüğümüz bir hususu yüksek 
müsaadelerinizle arz etmek istiyorum. 

Bizden önceki Hükümet enflasyona yanlış teşhis
ler koymuş, tedavi için de hiç bir önemli gayret sar-
fetmemiştir. Türk toplumunun enflasyon karşısında 
ezildiğini, birçok değerli vasfını yitirdiğini bildiği ve 
gördüğü halde enflasyonu önlemek için ciddi çabalar 
göstermemiştir. Enflasyonun izahında da, ithal yoluy-
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la gelen enflasyona fazla ağırlık vermek suretiyle 
enflasyonun kendi ekonomi politikalarının dışındaki 
etkenlerle varlığını sürdürdüğünü ve geliştiği iddiala
rını ileri sürmüştü. Bu yolla kendi yanlış ekonomik 
ve mali politika!arına mazeret arama gayretini gös
termişlerdir. 

Enflasyon sadece Türkiye için değil, bütün dün
ya ülkeleri için büyük bir ekonomik sorun olmuş
tur. OPEC ülkelerinin yaptığı petrol zamları bizi ol
duğu kadar, petrol üretmeyen bütün gelişmiş ve ge
lişmekte olan ülkeleri de etkilemiştir. Ancak, hiç bir 
ülkede petrol zarcılarından dolayı fiyatlar bizdeki gi
bi hızlı bir şekilde artmamıştır. 

Türkiye'nin gayri safi milli hâsılası içinde ithala
tın yeri 1978'de % 9, 1979'da ise % 11 olmuştur. 
Bu ithalatta petrolün yeri ise Sayın üyeler, % 30 do
laylarındadır. Kısaca, petrol ithalatı ile gayri safi 
milli hâsıla ilişkisi % 3 ilâ 4 oranlarındadır. Bu yolla 
c/c 52 ve % 81'lere varan enflasyonun izahını yap
mak mümkün değildir. Enflasyonu etkileyen diğer 
önemli faktörleri unutmuş görünmek hatalı bir tu
tum olur. 

Enflasyon dış kaynaklardan etkilenmiştir. Ancak, 
içeride uygulanan para - kredi, vergi - bütçe, yatı
rım - üretim, ücret ve destekleme politikaları enflas
yonu daha fazla etkilemiş bulunmaktadır. Enflasyon 
toplumumuzu ve ekonomimizi çok olumsuz şekilde 
etkisi altında bırakmıştı. Toplum tasarruf alışkanlı
ğını yitirmiş, türetim toplumu haline dönüşmüştür. 
Tasarrufların azalması, yatırımlarda ve üretimde ge
rilemelere yol açmıştır. Gelir dağılımı daha bozul
muş, gelirler aşınmış, paradan kaçış ve spekülasyon 
bekleyişleri hızlanmıştır. 

Toplumun ve ekonominin hiç bir kesimi enflas
yon içinde yaşamaktan hoşnut görünmemektedir. Ge
nel olarak tüccar ve sanayicimiz spekülasyondan, 
stok mal biriktirmekten, aşırı fiyatlarla satışlardan, 
serbest piyasadan döviz ve kredi sağlamaktan mem
nun görünmemektedir. Tarım üreticisi tarım aletleri, 
gübre, ilaç gibi ihtiyaçlarını çok yüksek fiyatlarla 
almaktan şikâyetçidir. Ulaştırma kesimi benzin, ma
zot, yedek parça yokluğu ve fiyat yüksekliğinden et
kilenmiştir. İşçiler ve işverenler toplu sözleşmelerden 
devamlı şikâyet etmektedirler. Memurların maaş ve 
yan ödemeleri enflasyon artışlarını telâfi edememiş
tir. Bu arada enflasyonun ağır baskısı altında kalan 
işsizler, emekliler, dar gelirli vatandaşlar, küçük es
naf ve çiftçiler ezilmişlerdir. Bütün toplum her gün 
değişen ve artan fiyatlardan şikâyetçidir, yokluklar 

I ve kuyruklardan endişelidir. Enflasyonun devamı ha-
I ünde sosyal patlamaların ortaya çıkabileceğini dü-
I şünmektedir. Enflasyonun bütün kötülüklerinin kay-
I nağı olduğunu Türk toplumu bilmekte ve bunun ön-
I lenmesini istemektedir. Enflasyonun tasarruflar, ya-
I tırımlar, üretim ve tüketim, sanayi kapasiteleri, ge-
I lir dağılımı üzerinde yarattığı bütün olumsuz etkile-
I rin giderilmesi devletin ve yöneticilerin başta gelen 
I görevleridir. 

{ Toptan eşya fiyatları endeksi incelendiğinde bu-
I radaki gelişmelerin daha önce de belirttiğim gibi ta

rım kesiminin aleyhine olduğu görülmektedir. 1979 
I yılı sonunda toptan eşya fiyatları endeksi toplam ar

tışı (1963'ü 100 farz ettiğimiz zaman) 1578'e yüksel
miştir. Tarım kesimini ilgilendiren gıda maddeleri 
endeksinde de artış </c 1349'da kalmış, sanayi ham-

I maddeleri ve yarı mamulleri endeksi artışı % 1959'a 
varmıştır. Tarım kesiminin aleyhinde bir görünüm 

I arz eden fiyat gelişmelerini yeniden dengeli bir du-
I ruma getirmek zorundayız. Tarım üreticisi köylü va

tandaşlarımızla birlikte dar gelirli, memur, işçi, emek
li ve küçük esnaf ve sanatkârların enflasyon nedeni 
ile çok fazla aşınan gelirlerini yükseltici tedbirler al-

I mak gereklidir. Bu düzenlemeleri yapacağız. Ekono
mide gelir elde eden ve etmeyen gruplar arasında bo-

I zulan nispi dengeleri yeniden kurmaya çalışacağız. 

Daha önce arz ettiğim üzere, enflasyonu yaratan 
faktörleri tespit ve teşhis etmiş bulunmaktayız. Do
layısıyla gereken tedbirleri süratle ve cesaretle almak 
suretiyle enflasyon hızını düşürmek ve Türk toplu-

I munu ve ekonomisini bu büyük beladan kurtarmak 
kararındayız değerli üyeler, 

I Sayın Başkan, değerli üyeler; 
İzninizle enflasyonla mücadelede uygulamaya koy

mayı düşündüğümüz bazı mali ve ekonomik politika
lara da kısaca temas etmek istiyorum. 

Her şeyden önce Konsolide Devlet Bütçesinin sağ
lıklı kaynaklara dayandırılması gerekmektedir. 1980 
Bütçesi uygulamasında' açık finansmana yer verilme-

j yecek, emisyona başvurulmayacak ve Bütçe denk 
olarak kapatılacaktır. Vergi adaletini sağlamak üze-

I re hazırladığımız vergi yasa tasarısı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli incelemelerine yakında su
nulacaktır. Bu yasa tasarısı ile vergilerden doğan şi
kâyetler belli ölçülerde giderilmiş olacaktır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin açıklarının kapa
tılması ve finansman gereğinin kendi kaynakları ile 
giderilmesi için gerekli fiyat uygulamalarına gidil-

| mistir ve gidilecektir. Biz, ücretlerin, kârların, rant-
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ların ve fiyatların dondurulmasını düşünmemekte
yiz. Ekonomide her kesim, üretime katkısı ölçüsün
de payını alacaktır; işçi ücretlerindeki artışlarla enf
lasyonu telafi edecek düzeyde tutulması ve prodük
tivite artışları ile orantılı olmasına çalışılacaktır. Ta
lepteki hızlı artışların enflasyonu teşvik ve tahrik et
tiği bilindiğine göre, ekonomide kesimler arası den
genin sağlanmasına özen gösterilecektir. Bu arada 
üretim artışlarına katkıları ölçüsünde diğer kesimler
de de düzenlemeler yapılacaktır. Destekleme alımla
rında dünya pazarları fiyatları ve tarım kesiminin 
'korunması ilkelerine uyulacaktır. Talebin tahriki ye
rine üretim artışlarının sağlanması ve üretim için ge-
rdkli tedbirlerin alınması başlıca hedefimiz olacak
tır, 

Sayın üyeler; 
Bildiğiniz üzere Türkiye'de nüfus her yıl % 2,5 

oranında net artış göstermektedir. Diğer bir deyim
le nüfusumuz her yıl bir milyon kişi artmaktadır. 
1980 başında 45 milyona yaklaşan nüfusumuz ile her 
yıl buna katılan bir milyon genç vatandaşımız Dev
letten eğitim ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine ek 
olarak, yeni iş imkânları yaratılmasını, sağlık koşul
larının iyileştirilmesini istemektedir. Oysa ki, bugün 
bile ülkemizin çalışabilen nüfusunun 2,5 milyon ki
şisi açık işsiz durumundadır. Ayrıca, yurt dışında 
çalışmak zorunda kalan 1,5 milyon işçi ve işçi ailesi 
bulunmaktadır. Tarım kesiminde de 8 milyonu aşan 
ve uzun kış döneminde mevsimlik işsiz durumunda 
olan vatandaşlarımızın bulunduğu da bilinmelidir. 

Açık işsiz, gizli işsiz, mevsimlik işsiz ve yurt dı
şında çalışan vatandaşlarımıza ülkemizin içinde iş 
imkânı sağlanması sosyal devlet anlayışımızın bir 
icabıdır, işsizlik sorununun çözümü Türkiye'nin sa
nayileşmesi ile sıkıca bağlantılıdır; ancak bu önem
li ve acil sorunun çözümü, kalkınma planlarında be
lirtildiği üzere, ülkemizin sanayileşme sürecinin so
nuna bırakılamaz. 

Türkiye'nin sanayileşmesinin, önce tekstil, çimen
to, şeker gibi yurt içinde hammaddesi bol olan ko
nulardan başlatıldığı, daha sonra ithal ikamesine yö
nelen sanayilerin kurulduğu bilinmektedir. Bugün, 
ara malı üreten sanayilerle, ağır sanayiye daha fazla 
önem verdiğimizi ve bu yolla istihdam sorunumuza 
da çözüm yolu aradığımızı belirtmekte fayda görü
yorum. 

İstihdam sorunumuza önemle ve ciddiyetle eğil
mek zorundayız. Çalışma imkânı bulmuş kişilerin 
mutlu oldukları, buna karşılık işsiz ve çaresiz şahıs-
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ların sosyal ve ekonomik bunalımların sebebini teş
kil ettiği bilinen gerçektir. 

Sağlıklı ve iyi yetişmiş işgücümüze yurt dışından 
önce, kendi yurdumuzda iş imkânları bulmak ve bun
ların yaratacağı katma değerlerden faydalanmayı en 
başta gelen görevlerimiz olarak görüyoruz. Hüküme
timiz, ülkemizde had safhada bulunan mevcut işsiz
liğe ve müstakbel iş ihtiyacına ciddiyetle eğilmekte 
ve bunlara süratli çözümler getirmektedir. 

Bunu sağlamak üzere, sanayi yatırımlarında emek 
- yoğun teknolojilere ağırlık ve öncelik tanınacak, 
Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin ve Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin yeni yatırımlarına ve yatırım bü
yümelerinde işsizlik anasorununun ağır baskısı göz-
önünde tutulacaktır. Ayrıca, tarımda ve hayvancılık
ta mevsimlik işsizliğin süresini kısaltacak özel ted
birlere de başvurulacaktır. 

Ekonomik durumun genel değerlendirmesi ve son 
alınan tedbirlere de kısaca temas etmek istiyorum 
sayın üyeler. Buraya kadar verdiğim bilgilerle, son 
iki yılın ekonomik durumunun genel bir değerlen
mesini yapmış bulunmaktayım. 

Kısaca belirtmek gerekirse; 
— Bu dönemde, milli gelir artış hızı gerilemiş

tir. 
— Ödemeler dengesi sağlanamamış, dış ticaret 

açıklan giderilememiş, döviz sorunu çözümleneme-
miştir. 

— Enflasyon hızı, halkın tahammül hudutlarını 
aşmıştır. 

— Pahalılığın yanında, karaborsa ve spekülasyon
lar, yokluklar ve kuyruklar başgöstermiştir. 

— Devlet hizmetlerinde ağırlık, bezginlik ve ilgi
sizlik belirgin hale gelmiştir. 

— Tasarruflar ve yatırımlar azalmıştır. 
— Üretim ve tüketim arasındaki denge bozul

muştur. 
— İşsizlikle mücadele için hiç bir gayret gösteri

lememiştir. 
— Dış dünya ile olan ekonomik ilişkilerimizde 

soğuk dönemler geçirilmiştir. 
— Her kesimde, devlete ve devletin verdiği söz

lere güvensizlik görülmüş; hukuk devletine olan gü
ven sarsılmıştır. 

— Ekonomik politikaların tespit ve uygulanma
sında dengesizlikler, tutarsızlıklar ve gecikmeler iz
lenmiş, Anayasamızda belirlenen karma ekonomik 
düzenden sapmalar müşahade edilmiştir. 

— Enflasyon içinde gelişme politika ve felsefesi
nin iflas ettiği bir defa daha ispatlanmıştır. 



C. Senatosu B : 28 3 , 2 . 1980 O : 1 

İşte bu olumsuz tablo, bizi 24 Ocak 1980 günü 
aldığımız, daha doğrusu almak zorunda kaldığımız 
tedbirlere götürmüştür. 

1980 yılına girdiğimiz günlerde, Hazinenin nakit 
kullanım imkânları, Merkez Bankasındaki 350 mil
yon lira ile, Ziraat Bankasındaki 236 milyon liradan 
ibaretti. Ocak ayı aylıklarının ödenmesi sonucu Ha
zine hesabı 5 milyar 835 milyon liralık açık vermiş
ti. 

Ayrıca, Devlet tarafından ödenmesi gerektiği hal
de şeker pancarı müstahsillerine ödenmeyen 9 mil
yar 500 milyon lira, çay yaprağı alımlarından doğan 
üretici borcu 3 milyar lira, süt üreticilerine ödenme
yen 200 milyon lira, canlı hayvan üreticilerine öden
meyen 400 milyon lira borç bakiyesi bulunmakta idi. 
Müteahhitlerin istihkaklarına, istimlâk bedellerine ve 
vadesi gelen emanet borçlarına da 30 milyar lira 
ödenmesi gerekiyordu. Ocak ayında gübre finansma
nı için 8 milyar lira, akaryakıt finansmanı için 25 
milyar lira ödenmesi şarttı. (CHP sıralarından, «5 
milyara sesleri). 25 milyar. 

FEVZt ÖZER (Muğla) — Orada «5 milyar» ya
zıyor. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
—• Düzeltiniz lütfen. 

Diğer taraftan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Hazineye 22 milyar lira vergi borçları olduğu gibi, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna 6 milyar lira borçları, 
birbirleri arasında da 35 milyar liralık borç - alacak 
ilişkileri vardı. Tekel 13 milyar liralık vergi borcu
nu ödememiş; belediyeler Türkiye Elektrik Kurumu
na 10 milyar liralık borçlarını tediye etmemişler; ay
rıca, 4 milyar liralık vergi borçlarını tecil ettirmişler
di. Bunun dışında Türkiye Kömür İşletmelerinin 2,5 
milyar liralık kıdem tazminatı ödenememiş, Devlet 
Demiryollarının 3 milyar liralık toplu sözleşme far
kı verilmemiş bulunuyordu. 

Görüldüğü gibi, bütün kamu kuruluşları ve eko
nomik kuruluşlar, birbirlerine borçlu ve borçlarını 
da ödeyemez duruma gelmiş bulunuyordu. 

Bu arz ettiğim duruma göre; Hazinemizin nakit 
durumu, bütçe uygulamasını ve Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin gerek işletme, gerekse görev zararları
nı finanse etmek imkânını ortadan kaldırmıştı. 

1980 yılında, yani içinde bulunduğumuz yılda, 
346 bin Kamu İktisadi Teşebbüsleri işçisinin toplu 
sözleşme imzalayacakları, bunun maliyetleri etkileye
ceği, buna karşılık bu yerlerdeki üretim düşüklükle
ri ve destekleme alımları dikkate alınırsa, ekonomik 

I gereklerin zorunluğu olarak radikal tedbirlerin alın-
I ması ve bunların belirli bir disiplin içerisinde uygu

lanması şartı kendiliğinden ortaya çıkmaktaydı. 
Bunun yanında sayın üyeler; Kamu İktisadi Te

şebbüslerine de değinmek istiyorum. 35 adet Kamu 
I İktisâdi Teşebbüsünün sadece 9'unda işletme ve gö-
I rev zararı yoktur. 26'sı görev ve işletme zararı ver

mektedir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 1975'de 9 
milyar lira, 1976'da 17 milyar, 1977'de 30 milyar, 

I 1978'de 50 milyar, 1979'da 56 milyar lira açık ver-
j mislerdir. 1980 yılında, arz edeceğim tedbirler alın-
I masa idi, 128 milyar lira açık vermeleri kaçınılmaz

dı. 
Diğer taraftan; dünya ekonomilerindeki gelişme-

I lerin ve özellikle petrol üreticisi ülkeler ile ileri sa-
I nayi ülkeleri arasındaki fiyat artırma yarışının Türk 
I ekonomisinin bugün karşı karşıya bulunduğu döviz 
I darboğazını yarattığı tartışma götürmez bir gerçek-
I tir. Ancak, OPEC ve OECD ülkesi olmayan ve eko-
I nomik gelişme düzeyleri bize benzeyen veya bize ya

kın olan 100 kadar ülkenin, son yıllarda aynı olum-
I suz gelişmelerle karşı karşıya kalmış oldukları da gö-
I rülmekte ve izlenmektedir. 

I Türkiye'de ekonomik sorunlarımızın bugünkü bo
yutlara ulaşmasında, kanaatimizce üç temel neden 
bulunmaktadır. 

I Birincisi; sorunların küçük boyutlarda iken gide
rilmesine çalışılmamışıdır. 

I İkincisi; gecikme ile alınan tedbirlerde cesaretsiz 
I ve kısa vadeli davran iknasıdır. 
j Üçüncüsü; ekonomik sorunlarla mücadele politi

kaları devamlı bir siyasi polemik ve demagoji konu-
I su haline getirilmesidir. 

Bugün görülen tartışmalarda da, bunun bariz bir 
I örneğini teşkil ettiğini görüyoruz sayın üyeler. 

I Halen karşı karşıya bulunduğumuz ve elbirliği ile 
I çözümlenmesi için yoğun Çaba sarfedilmesi gereken 

sorunlar, ülkemizin sorunlarıdır; sadece bizlerin de-
I ğil, hepimizin sorunlarıdır. 

Bu nedenle, Hükümetimiz bir dizi ekonomik ted
bir almayı, cesaretle ve vakit kaybetmeden almayı, 
zorunlu görmüştür. Bu tedbirler dahi, Türk ekono-

I misinin bugünden yarına düzlüğe çıkması için yeter
li değildir. Ancak, önemli, çok yerinde ve doğru bir 
başlangıç için adım atılmıştır. Önümüzdeki günler 
ve aylar güçlükler ve fedakârlıklarla dolu olacaktır. 
Bu tedbirleri bugün almasaydık, gelecekte hepimiz 

I daha yüksek ve katlanılmaz sıkıntılarla karşılaşacak-
I tık. Hükümetimizin aldığı tedbirlerin amacı, halkı-
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mizan fedakârlık ve sıkıntılarının artmasını önlemek 
ve sınırlamak olmuştur. 

Hükümetimizin hiç bir tedbiri şu veya bu ulus
lararası kuruluş öneriyor diye almamıştır. Alınan ka
rarlar, ekonomik zorlamaların birer sonucudur. Ted
birlerin alınması gereği varken, bazı uluslararası ku
ruluşlar benzeri tedbirleri öneriyorlar diye bunları 
yerine getirmemek, millete, Devlete, demokrasiye ve 
Yüce Parlamentoya karşı sorumluluklarımızı hafife 
almak demektir. Hükümetimiz, bunun bilinci içinde 
hareket etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yukarıda arz ettiğim ekonomik ve mali güçlük

lerin giderilmesini veya hiç olmazsa, ekonomik bas
kıların hafifletilmesini sağlamak üzere Hükümetimiz 
bir dizi kararlar almıştır. Aldığımız kararların ma
hiyetini biraz sonra vereceğim bilgiler sırasında bun
ların gerekçelerini de ayrıca Yüce Heyetinize suna
cağım. 

1. Yabancı sermayenin teşviki ile ilgili çeşitli ba
kanlık ve kuruluşlara dağıtılmış bulunan görev ve 
yetkiler bir merkezde toplanmış ve Başbakanlık bün
yesinde, «Yabancı Sermaye Dairesi» kurulmuştur. 
Bunun sonucu, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknok> 
ii Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatına veril
miş görev ve yetkiler bu daireye devredilmiş ve bu 
suretle hizmetlerin daha rasyonel bir şekilde yürü
tülmesi ve işlemlere çabukluk kazandırılması sağlan
mış olacaktır. 

2. Yatırımları ve ihracatı teşvik hizmetlerinin 
bir merkezden yürütülmesi, gerekli koordinasyon ve 
çabukluğun sağlanması amacı ile Ticaret Bakanlığı 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları bünyesinde bu
lunan müdürlüklerin görev ve yetkileri, «Başbakan
lık Teşvik ve Uygulama Dairesi»! ne verilmiştir. 

3. Memleketin ekonomik hayatına taalluk edip, 
birden fazla bakanlığı ilgilendiren konularda üst dü
zeyde koordinasyon sağlamak, ithalat - ihracat rejim
leri ve bunlara ilişkin kotalar gibi önemli konularda 
uygulanacak esasları belirlemek üzere Başbakanlığa 
bağlı «Koordinasyon Kurulu»' kurulmuştur. 

4. Para ve kredi politikasının uygulanmasında 
işbirliği sağlamak ve kredilerin dağılımı, finansman 
güçlüklerinin giderilmesi, destekleme fiyatları konu
larında tavsiyelerde bulunmak gayesi ile «Para ve 
Kredi Kurulu» teşkil edilmiştir. 

5. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkın
daki 1567 sayılı Kanun ve değişikliklerinin verdiği 
yetkiye dayanılarak, 25 sayılı karar çıkartılmıştır. Bu 
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kararra, Türk lirasının paritesi 1 Amerika Birleşik 
Devletleri doları 70 Türk lirası olarak tespit edilmiş
tir. Ancak, gübre ve gübre hammaddeleri ile zirai 
ilaç ve hammaddeleri için parite 55 lirada bırakıl
mıştır. Dış seyahat harcamalarına konu olan döviz 
ve efektif döviz satışları da % 50 vergi dahil, kur 
70 liradır. 

Bu kararla, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sı nezdinde «Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu» ku
rulmuştur. Bu fon, tarımsal girdilerin sübvansiyonu
nu, üreticinin fiyat hareketlerinden korunmasını, ih
racatın geliştirilmesini, ihracata dönük yatırımların 
finansmanını sağlayacaktır. 

6. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nuna göre, yatırım yapacak teşebbüslerin değerlendi
rilmesi ve teşviki için, Başbakanlığa bağlı olarak ku
lan, «Yabancı Sermaye Dairesi»! yabancı sermaye, 
tarım, madencilik, gıda, dokuma, giyim, demir - çe
lik, taşıt araçları, madeni eşya gibi sanayi dallarında 
ve turizm alanında iştirak müsaadeleri de verecektir. 
Ayrıca İslâm Kalkınma Bankası ile Arap ve Ortado
ğu ülkelerine özel imkânlar tanınmıştır. 

7. Gazete kâğıtlarının Gümrük Vergisinden mu
af olarak ithal edilmesi ayrı bir kararname konusu 
yapılmıştır. 

Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu ile ilgili 20 sayılı kararın 4 ncü mad
desi değiştirilerek, kuyularda üretilen hampetrol ve 
bu petrolden üretilen ürünlerden sağlanan ek hâsıla
tın hesaplanması yeni esaslara bağlanmıştır. 

Ayrıca, petrol arama hakkında yeni bir karar yü
rürlüğe konmuştur. Bu kararla Türkiye'nin petrol ih
tiyacının süratle karşılanabilmesi amacıyla petrol ara
malarında yerli ve yabancı her türlü imkânın sefer
ber edilmesi milli bir politika olarak tespit edilmiş
tir. Arama sahalarının iç ve dış arayıcılara açılması 
ilkesi benimsenmiş, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının yerli ve yabancı ortaklarla müşterek ara
malar yapması kabul edilmiştir. 1 . 1 . 1980 tarihin
den sonra bulunup, üretilecek petrolün % 65'inin 
memleket ihtiyacında, % 35'inin ise ihraç için kulla
nılabilmesi hakkı üreticiye tanınmıştır. 

Fiyat Tespit Kontrol - Koordinasyon Komitesi ile 
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki Kanuna dayanılarak kurulan, Fiyat Kontrol 
Komitesi kaldırılmıştır. 

Faiz oranları ve faiz farkı ödeme oranları ile il-. 
gili kararnamede yatırım ve ihracatı teşvik edici yön-

1 de değişiklikler yapılmıştır. 
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Dövizleri gelmiş veya gelecek ihracat dövizinden, 
ihracatçının kullanımına bırakılan oranlardaki döviz 
tutan ile sınırlı olmak kaydı ile ihraç edilen sanayi 
mamulleri ve yatırım malları bünyesine giren ham
madde ve aramaları ithalatında sıfır gümrük vergi
si, nispet ve hadleri uygulanmaya geçilmiştir. 

Garantisiz ticari borçların tasfiyesi ile ilgili bir 
kararname çıkarılmıştır. Bu suretle yurt dışına trans
ferleri yapılamamış garantisiz ticari döviz borçları 
için tasfiye ve ödeme kolaylıkları getirilmiştir. 

25 Ocak 1980 tarihinden önce veya sonra yurda 
ithal edilen yabancı serm'aye ve kredilerin değerlen
dirilmesi yöntemini belirleyen bir kararname çıkarıl
mıştır. 

440 sayılı Kanuna göre tespit edilen temel mal 
ve hizmetler listesi daraltılmıştır. Temel malar ola
rak yalnız, elektrik, kömür, sum gübre, temel hiz
metler olarak da, Devlet Denizyolları, Denizcilik 
Bankası ve Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı yük 
taşımacılığı belirlenmiştir. 

İthalde alınacak damga resmi oranının % 25'ten 
% l'e indirilmesi kabul edilmiştir. Bu suretle dolar 
kurunun 47 liradan 70 liraya yükseltilmesinin yatırım 
malları ve sanayi girdileri üzerinde yaratacağı olum
suz etkiler kısmen hafifletilmeye çalışılmıştın 

İhracatı teşvik kararı yürürlüğe konmuştur. Baş
bakanlığa bağlı Teşvik ve Uygulama Dairesi tarafın
dan yürütülecek olan bu karara göre, ihracatçıya 
vergi, resim, harç istisnası, transfer kolaylıkları, dö
viz tahsisi, teşvik fonu gibi, özendirici yöntemler uy
gulanacak, ihracat büyük ölçüde teşvik edilecektir. 

Bu arada, sıvılaştırılmış petrol gazı, süper ve nor
mal benzin, gazyağı, motorin, fuel - oü, taşkömürü, 
linyit, asfaltit kömürler, biriket, kok ve kok tozlan, 
amonyum nitrat, süperfosfat ve benzeri gübreler, de
mir - çelik, çimento, alüminyum, bakır, teneke, saç, 
kâğıt, karton, demiryolları, elektrik, denizyollan, 
Türk Havayolları, şeker, Tekel malları. PTT hizmet
leri fiyatları artırılmıştır. 

Özetle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, ürettikleri 
mal ve hizmetlerde sübvansiyonlar kaldırılmış, ger
çek maliyet ve fiyat uygulamalarına geçilmiş ve ku
ruluşların enflasyon vergisiyle finansmanına ve doğ
muş bulunan ikili fiyat uygulamalarına son verilmiş
tir. 

Aldığımız önlemleri destekleyebilecek ve 1980 yı
lında tümüyle kullanılabilecek nitelikteki program 
'kredilerinin bugünkü değeri, 1 milyar 345 milyon 
ABD dolarıdır. Bu miktarın 710 milyon dolarlık di

limi 16 ülkenin katkıları, 150 milyon dolarlık dilimi
ni Dünya Bankasının program kredisi, 203 milyon 
dolarlık dilimini ticari bankalardan sağlanan krediler 
ve 327 milyon liralık dilimini IMF'den alınan kredi
ler oluşturmaktadır. 

ABD, ticari bankalar ve IMF'den sağlanan kredi
lerin 364 milyon dolarlık kısmı hesaplarımıza intikal 
etmiş bulunmaktadır. 

1 milyar 345 milyon dolarlık program kredileri 
yekûnu, önümüzdeki günlerde en az 2,5 milyar dola
ra yükselecektir. 

Ayrıca, tüm aşamalarından geçerek yürürlüğe gir
miş proje kredilerinden henüz kullanılmamış bakiye
lerin toplamı 3 milyar 200 milyon dolardır. Bunların 
da gelecek haftalarda kullanılması mümkün olacak-

. tır. 
Yeni getirilen tebliğ hükümlerine göre, bankala

ra müracaat eden herkes kimlik aranmaksızın ve 
menşei sorulmaksızın dövizini bozdurmakta serbest
tir. Esasen yurt dışından beraberinde döviz getiren
ler için bir aylık süre öngörülmüştür. Bu nedenle 
üzerinde bankaya götürmek üzere döviz bulunduran
lar hakkında herhangi bir cezai takibat yapılmayaca
ğı açıktır. Ayrıca, değerli üyeler; son kararlarla bir
likte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Barikasına işlerlik 
kazandırılmış ve transferler yapılmaya başlanmıştır. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Şimdi de, yabancı sermaye konusundaki görüşle
rimizi arz etmek istiyorum. Türkiye'de liberal, hatta 
sosyal muhtevalı kanunların bile yanlış ve maksatlı 
uygulamalarla çok tutucu hale getirildiğine birçok 
kereler şahit olmuşuzdur. Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu işte böyle bir kanundur. 

Bütün dünya, doğu, batı ve tarafsızlar bloku ile 
yabancı sermayenin daha çok nasıl çekileceğini ve 
bu sermayeden daha iyi nasıl yararlanacağını düşün
mektedir. Bizde ise, yabancı sermayeyi kötüleme 
kampanyası ile siyasi ve idari kadroların yabancı ser
mayeden yararlanma konusunda vereceği kararlar 
için bir güvensizlik ve tereddüt ortamı yaratılmaya 
çalışılmıştır. 

Bu tutum, ne ekonomi ilmine, ne siyaset ve ida
re sanatına uyan bir tutum değildir. Ekonomik kay
naklar yalnız yurt içinde değil, tüm dünya esas alın
dığında da kıttır. Günümüzde kıt kaynaklardan ayı
rım yapmadan faydalanma, onlardan azami faydayı 
sağlama ve bunu ülkelerarası rekabet içinde gerçek
leştirme, kalkınmanın, gelişmenin, refaha kavuşma
nın başlıca şartı haline gelmiştir. 
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Yabancı sermayeden azami surette yararlanma 
imkânları, aldığımız bu tedbirlerle yaratılmaya çalı
şılmıştır. 

Yabancı sermayenin yeni teknoloji, ek dış finans
man, verimli üretim ve pazarlama metotları imkân
larından yararlanılarak ülkenin üretim potansiyeli 
daha büyük ölçüde kullanıma açılacak, uluslararası 
rekabeti sağlayabilecek verimliliğe ve dolayısıyla dö
viz girdilerimizin artırılması amacına ulaşılacaktır. 

Alman bu tedbirlerde iç ve dış sermayeye tesli
miyet değil, Türkiye ekonomik potansiyelini ispat et
mek için direnme ve cesur atılımlar vardır değerli 
üyeler. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdide sizlere kısaca dünyadaki ekonomik hare

ketlerden bahsetmek istiyorum : Türkiye'nin sanayi
leşmiş Batı ülkeleriyle ekonorriik ilişkilerinin büyü
mesi, petrol üreten ülkelerle yakın komşu oluşu, Av
rupa ülkelerinin çoğunda işçi vatandaşlarımızın bu
lunması, dünya ekonomileriyle ilgilenmemizi zorunlu 
kılmaktadır. 

1978 yılı içinde ve 1979'un ilk yarısında sanayileş
miş ülkelerin karşılaştıkları üç önemli problem; 
enflasyon hızının şiddetlenmesi, üretim artışlarının 
yavaşlaması ve artan işsizlik oranlarıdır. 

Enflasyon hemen her ülkede arz ve talep dengesiz
likleri yaratmıştır. Birleşik Amerika dolarının sürekli 
değer kaybetmesi, hammadde fiyatlarının ve özel
likle petrol fiyatlarının devamlı yükselmesi enflasyon 
oranlarını bütün dünyada artırmıştır. Bir bütün ola
rak sanayileşmiş ülkelerde, tüketici fiyat endksleri 
bir önceki yıla göre; Haziran 1978'de % 6,5, Aralık 
1978'de % 7, Haziran 1979'da c/c 9 artış göstermiş
tir. 1979 yılının sonunda bu ülkelerde fiyat artışları
nın c/c 11 - 13'e ulaşması beklenmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde 1979'un ilk üç 
ayındaki gelişmelere göre tüketici fiyatları yıllık % 13 
artmıştır. Federal Almanya'da bu artışlar % 3,5-4 
dolaylarında, İsviçre'de ise % 3 oranında kalmıştır. 

Petrol üreticisi olmayan gelişen ülkelerde 1974-1977 
enflasyon ortalaması % 30'dur ve bu oran 1978'de 
bu ülkelerde c/c 25'e indirilebirmiştir. 

• Petrol üreticisi ülkeler, petrol zamlarından sağla
dıkları kaynaklarla süratli büyüme politikaları izle
mişler, talep artışlarını hızlandırmışlardır. 

Fiyatlardaki hızlı artış sebebiyle daha sonra talebi 
daraltıcı politikalar izlemişler, son dört yılda fiyat 
artışlarını % 18,8'den % 10 dolayına indirebiimişler-
dir, 

Hammadde üreticisi bizim gibi ülkelerde fiyatlar 
1975 - 1977 döneminde % 14 - 18 oranlarında artış
lar göstermektedir. Ancak, enflasyon oranları, Avus
tralya, Finlandiya, İrlanda, İspanya ve Yeni Zelan
da'da düşürülebilmiş, tzlanda, Portekiz ve Türkiye 
enflasyonu önleyemeyen ülkeler olarak belirlenmiş
tir. 

1978'de dünya üretimi ortalama olarak % 3,8 art
mıştır. Bu oran 1976'da % 5,5, 1977'de de % 4,2 idi. 

Batılı sanayileşmiş ülkeler ile Japonya'da gayri-
safi milli hâsıla artış hızları; 1978'de, 1977'ye göre 
yükselmiştir. Son üç yılda Batı Almanya'da gayri-
safi milli hâsılada sıra ile % 5,7, % 2,6, % 3,4 artış
lar olmuştur. Japonya'da bu oranlar 1976 için % 6,5, 
1977 için % 5,4, 1978 için % 5,6\lır. Amerika Bir
leşik Devletlerinde de sırasıyla % 5,9, •% 5,3 ve 
% 4,4 üretim artışları izlenmektedir. 

1978 yılı sonunda hammaddelere ve petrole yapılan 
zamlar, maliyet yükselmelerine sebep olmuş ve talep 
azalmaları yatırım azalmalarına yol açmıştır. 

Petrol üreticisi olmayan ve hammadde üreten ül
kelerde gayrisafi milli hâsıla atnş hızları yıllık orta
laması 1976 - 1978 döneminde % 5 olmuştur. Petrol 
üreticisi ülkelerde bu oran (petrol hariç) % 8*dir. 
Petrol üretiminde 1978Tde bir önceki yıla göre % 4,5 
oranında azalma olmuştur. 

İşsizlik oranlarına gelince : 
Sayın üyeler; 

Batı Almanya'da bu oran 1975te % 5,25 iken 1979 
Haziran ayında % 3,75'e kadar düşürülmüştür. 

Amerika'da 1975 Mayıs ayında işsizlik oranı % 9 
idi. Bu oran 1979 Ocak ayında % 5,75'e inmiştir. 
İngiltere^le 197Tde 6, 1978'de 5,5, Eylül 1979'da 5,2' 
dir. 

1978 yılında dünya ticaretinin toplam değeri 1 tril
yon 300 milyar dolardır. 'Bir önceki yıla göre değer 
olarak % 16, hacim olarak % 6 artış görülmektedir. 

Kalkınmakta olan ülkelerin ihraç ettiği hammad
de fiyatlarında düşüşler izlenmektedir. Kahvede % 35, 
kakaoda % 10, çay fiyatlarında % 20 oranlarında 
düşmeler izlenmiştir. Dış ticaret hadlerinin kalkınmak
ta olan ülkelerin aleyhine geliştiği açıkça görülmek
tedir. 

Ödemeler dengesine gelince; petrol üreticisi ülke- • 
lerin dış ticaret fazlaları, 1978'de 6 milyar dolardan 
1979'da 43 milyar dolara çıkarken, gelişmekte olan 
ülkelerin dış ticaret açıkları da bu dönemde 31 mil
yar dolardan 43 milyar dolara yükselmiştir. Sanayi
leşmiş ülkelerin dış ticaret fazlaları ise, 33 milyardan 
10 milyar dolara inmiştir, 
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1978 ve 1979'da başlıca paraların kambiyo kurla
rında büyük dalgalanmalar meydana gelmiştir. Ame
rika Birleşik Devletlerindeki enflasyon ve ödemeler 
dengesi açıkları, dolara olan güveni sarsmıştır. Dolar 
karşısında İsviçre Frankı, Batı Alman Markı, Japon 
Yeni de kıymet kazanmıştır. Bu arada, sığınma değeri 
olan altının fiyatı rekor düzeylere çıkmıştır. 1979 Ekim 
başında 1 ons altın 437 dolara kadar yükselmiştir. 
Daha sonra hızlı bir artışla 1980 Ocak ayı sonunda 
635 dolara varmış bulunmaktadır. 

Dünyadaki toplam rezervlerde de önemli artışlar 
olmuştur. Dünya rezervleri 1977'de 60 milyar dolar, 
1978'de 45 milyar dolar artmış ve 1979 yılı başında 
363 milyar dolara ulaşmıştır. 

Kambiyo kurlarım istikrara kavuşturmak üzere 
Avrupa, ülkeleri Avrupa Para Birimi meydana getir
miş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Şimdi de, 1980 Bütçesinin gider bütçesine gelmiş 
bulunuyorum. 

1980 Mali Yılı Bütçesinin büyüklükleri ve özellik
leri hakkındaki açıklamalarıma geçmeden önce, izin 
verirseniz, içinde bulunduğumuz 1979 yılı bütçe uy
gulaması hakkındaki elimizdeki en son rakamları kı
saca sunmak istiyorum. 

Bilindiği üzere, 1979 mali yılı bütçesi 407 milyar 
lira olarak bağlanmıştır. Ancak 31 Aralık 1979 günü 
itibariyle konsolide bütçe ödenek büyüklüğü 665 mil
yar liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Böylece ilk 10 aylık dönemde 407 milyar liralık 
bütçeden 258 milyar liralık bir ödenek artırımına gi
dilmek zorunda kalınmıştır. Bu tutarın 50 milyar lira
ya yakm bir bölümü bir önceki yıldan devreden öde
nek olup, kalan 208 milyar lira doğrudan doğruya 
cari yıl bütçe uygulamalarından kaynaklanmaktadır. 

Bu eklentiler 1979 yılı başlangıç ödeneklerine oran
la % 63'e varan bir artışı ifade etmekte olup genel
likle devlet memurlarına yapılan ödemeler ile beledi
yeler, Kamu İktilsadi Teşebbüsleri, devlet borçları ve 
Emekli Sandığına yapılan ödemeleri karşılamak için 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu rakamlar, 1979 yıb/ başlangıç bütçesinin hazır
lanmasında ne derece samimi davrandığının bariz bir 
delilini göstermektedir. 

Aralık ayı sonu itibariyle 1979 mali yılı konsoli
de bütçe harcamalarının 437 milyar liraya, gelirleri
nin ise, 406 milyar liraya ulaştığı görülmektedir. Bu
na göre mali yılın ilk 10 aylık döneminde 30 milyar 
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lira dolayında bir bütçe açığı meydana gelmiştir. 20 
Ocak 1980 tarihi itibariyle konsolide bütçe açığının 
bir miktar azalarak 25 milyar liraya indiği anlaşıl
maktadır. 

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, 
harcamalarda % 70 oranında, gelirlerde ise % 65 
oranında bir artış görülmektedir. Bütçe açığının Ara
lık 1979 sonu itibariyle büyümesinin temel nedeni, 
Aralık 1979 ayında transfer harcamalarının büyük öl
çüde artması, bu çerçeve içinde 8 Devlet kuruluşu
nun sermaye artırımına gitmeleri dolayısıyla yapılan 
ödemelerdir. 

Mali yıl sonu itibariyle, konsolide bütçe harcama
larının 560 milyar liraya, gelirlerinin 520 milyar liraya 
ve dönem sonu açığınınsa 40 milyar liraya ulaşması 
beklenmektedir. 

Sayın üyeler; 
1980 bütçesi, Bütçe Karma Komisyonunda en ge

niş şekilde tartışılmış ve Komisyon üyesi arkadaş
larımızın değerli fikirleri ve yoğun çalışmaları sonu
cunda, Hükümet Programına uygun şekilde yapılan 
değişikliklerle memleketimizin ihtiyaçlarını her yönü 
ile karşılayacak bir duruma getirilerek yüksek huzur
larınıza sunulmuştur. 

Yüce Meclise 739 milyar 100 milyon lira olarak 
sunulan 1980 bütçesi, Komisyon çalışmaları sonu
cunda yapılan 30 milyar liralık ödenek ilavesiyle 770 
milyara ulaşmış bulunmaktadır. 

Bütçe ödeneklerinin; 236 milyar lirası personel gi
derleri, 80 milyar lirası kuruluşların diğer cari gider
leri, 30 milyar lirası savunma özel yatırımları olmak 
üzere 347 milyar lirası cari giderler için; 7 milyar li
ralık kamulaştırma ödeneği dahil, 168 milyar lirası 
>atırımlar için; 255 milyar lirası da transfer harca
maları için ayrılmış bulunmaktadır. Konsolide bütçe 
içinde genel bütçeye giren kuruluşların payı 646 mil
yar, katma bütçeli idarelerin payı ise 124 milyar lira
dır. 

Bütçe Karma Komisyonunda, bütçenin anarşi ile 
mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına ait yön
leri, köye ve köylüye götürülen hizmetler üzerinde 
önemle durulmuş, bu hizmetlere gereken ölçüde kay
nak ayrılmasına itina gösterilmiştir. 

Anarşik olayların kısa sürede kontrol altına alına
bilmesi ve halkımızın özlediği huzura kavuşabilmesi 
için, bu hizmetleri yürüten Emniyet Genel Müdürlü
ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kuruluşları
mız takviye edilmiş ve kendilerine 5 milyar liranın 
üzerinde ek ödenek verilmiştir, 
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1980 bütçesi köylü vatandaşlarımızın sorunlarına I 
Önemle eğilen bir nitelik kazanmış bulunmaktadır. 
Köye yönelik yatırım hizmetleri için Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının bütçesine 6 milyar liraya 
yakın ödenek eklenmiş ve bütçe ödeneği geçen yıla I 
oranla % 96 artışla 26 milyar liraya yükseltilmiştir, 
Buna ilaveten köy elektrifikasyonu ve köy telefon
ları için ayrıca 6 milyar liralık kaynak ayrılmış bu
lunmaktadır. i 

Elektrik enerjisinin köylerimize ulaştırılması, köy
lerimizin ekonomik ve sosyal yaşantısı bakımından bü
yük önem taşıdığı bilinmektedir. Bugüne kadar ülke
mizin 36 bin köyünden ancak 15 binine; yani % 42' 
sine elektrik verilebilmiştir. I 

Köylerimizin kısa sürede elektriğe kavuşturulması 
ve bu alandaki hizmetlerin hızlandırılması için Tür
kiye Elektrik Kurumuna 5 milyar liralık ek ödenek I 
|verilmiştir. I 

Köylerimizin ihtiyaçları arasında şimdiye kadar I 
ihmal edilmiş bir konuyu da bu yıl ele almış bulunu
yoruz. Bilindiği gibi köylerimizin büyük bir bölümü I 
telefon haberleşme şebekesinin dışında kalmıştır. Özel- I 
likle anarşik olayların yoğunluğu, bugünlerde taşra ha- I 
berleşme şebekesine büyük önemler kazandırmakta
dır. Bu hizmetlerin karşılanmasına bir başlangıç ol- I 
mak üzere, PTT İdaresine köy telefonları tesisi için I 
1 milyar liralık ödenek verilmiştir. Bununla 1 000 ilâ 
1 500 civarında köyümüzün telefon haberleşme im- I 
kânına kavuşturulması mümkün olabilecektir. I 

Ayrıca, Devlet Su İşlerinin tarım sektöründe üre- I 
tim artışları sağlayacak yatırımları için 1 milyar lira
lık daha ek kaynak ayrılmıştır. I 

Görüldüğü gibi, bütçemizin genel dengesi içinde, 
köylümüzün dertlerine çare bulmak için en geniş im
kânları ayırmış bulunuyoruz. Bütçenin Karma Ko
misyonda görüşülmesi sırasında İmar ve İskân Ba
kanlığı, İller Bankası ve Turizm Bankası tarafından 
yönlendirilen ve belediyeler aracılığı ile yaygın bir 
şekilde yürütülen bir kısım hizmetler üzerinde de 
ayrıca durulmuştur. 

Bu cümleden olmak üzere İller Bankasının enerji 
sektörüne ait 160 projesi için 1 milyar, belediyelerin 
içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri için 180'i aş
kın proje karşılamak üzere 900 milyon lira, turistik I 
yatırım projeleri için de 650 milyon liralık kaynak 
tahsis edilmiştir. I 

Sayıları 1 700'ü bulan belediyelerimizin, özellik
le mali güçten yoksun, geri kalmış ve belediyelerin 
imar uygulamaları nedeniyle yapacakları yol, yeşil sa- | 
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ha, meydan, pazar yeri ve otopark hizmetleriyle il
gili gerekli kamulaştırma ve düzenlemelerin yapılabil
mesi için de yeniden 1 milyar liralık ödenek konul
muştur. 

Ülkemizde tarımdan sonra en büyük kesim olan 
ve sayıları yaklaşık 2 milyona ulaşan esnaf ve sanat
kârlarımızın bugün sadece 450 bin kadarı kredi kay
naklarından ancak yararlanabilmektedir. 

Milli hâsılaya önemli katkıları olan bu kesimin iş
letme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılayabilmek, 
işletmelerini günün modern tesisleriyle donatarak, üre
time olan katkılarını artırabilmek için, Halk Banka
sının kaynakları 1,5 milyar lira daha artırılmıştır. 

Karma Komisyonda bütçenin önemle üzerinde 
durulan bir yönü de eğitim hizmetleri olmuş mr. Gele
ceğin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetiş
tirilmelerini sağlamak, başta gelen görevlerimizdendir. 

Önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, Yüce 
Meclise sunulan tasarıda, konsolide bütçenin .%. 16'sı 
eğitim sektörüne ayrılmış bulunmaktadır. Hizmetin 
taşıdığı önem gözönünde tutularak, gerek ilk ve or
ta, gerek yükseköğrenim çağındaki çocuklarımızın da
ha mükemmel bir eğitim görebilmeleri için bu hiz
metleri yürüten kuruluşlara 1,5 milyar liralık yeni bir 
imkân daha tanınmıştır. 

Yapılan bu değişikliklerin getirdiği artış her ne 
kadar 30 milyar lira gibi görünüşte yüksek bir meb
lağa ulaşıyor ise de, Bütçe Komisyonlarında yapılan 
eklemelerin konsolide bütçeye oranı geçmiş yıllarla 
mukayeseli olarak incelendiğinde artışın en düşük se
viyede tutulduğu görülecektir. 

1978 yılında Yüce Meclise 260 milyar lira olarak 
sunulan bütçeye 21 milyar, 1979'da 395 milyar lira 
olarak sunulan bütçeye 26 milyar ilave ypılmıştır. İla
velerin, konsolide bütçeye oranı 1977'de % 8, 1979' 
da % 6,6'dır. Bu yıl yapılan 30 milyarlık ilavenin kon
solide bütçeye oranı ise % 4,2 seviyesinde kalmış bu
lunmaktadır. 

Enflasyonla mücadeleyi anahedef olarak alan 1980 
bütçesinde gerçek gelir kaynaklarıyla karşılanmaya
cak şişkinliklere yer verilmemiştir. 

Bütçe Komisyonunda yapılan ilavelerin getirdiği 
mali yükler, Hükümetimizin aldığı tedbirlerin Devlet 
gelirlerine yansıması sonucu sağlanabilecek ek im
kânlarla telafi edilebilecek ve bütçenin enflasyonla mü
cadele karakteri bozulmayacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonunda yapılan değişiklikler
den sonra konsolide bütçe büyüklüğü, geçen yılın baş
langıç bütçesiyle kıyaslandığında, % 89 oranında art-
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mış gibi görünmektedir. Ancak, 1979 bütçesiyle ilgili 
olarak yaptığım açıklamalar sırasında verdiğim öde
nek büyüklükleri gözönünde tutulduğunda, artış nis
petinin bunun çok altında kaldığı görülecektir. Kaldı 
ki, 1979 bütçesinin yıl sonunda 560 milyar liralık bir 
harcama düzeyine ulaşacağı dikkate alınırsa sayın üye
ler, 1980 yılı ödeneklerinin tamamı harcansa bile, 
bütçedeki gerçek artışın sadece 210 milyar liradan 
ibaret kalacağı görülmektedir. 

Bu durumda, fiyat artışlarının çok büyük boyut
lara ulaştığı bu dönemde, yüksek tetkiklerinize sunul
muş bulunan bütçenin, Devletin en zaruri ihtiyaçla
rını karşılayacak bir büyüklükte ve Hükümetimizin 
enflasyonla mücadele gayesiyle tutarlı bir bütçe ol
duğunu söylemek, yanlış bir değerlendirme olmaya
caktır. 

1980 yılı bütçesi, geçen yılın başlangıç bütçesiyle 
mukayeseli şekilde incelendiğinde, cari giderlerde c/c 89 
oranında bir artış görülmektedir. Bunun asıl sebebi, 
personel giderleri için konulmuş bulunan ödenekler
den artmıştır. 

Personel giderleri için 1979 yılı bütçesine 117 mil
yar lira ödenek konulmuş olup, bu rakam ocak sonu 
itibariyle, yani 117 milyar liralık rakam ocak sonu 
itibariyle 218 milyar liraya yaklaşmış bulunmakta
dır. Bütçenin, samimiyet ilkesine uygun olarak 1980 
yılı için personel giderleri daha gerçekçi bir şekilde 
hesaplanmış ve ona göre ödenek konulmuştur. 1980 yı
lı bütçesine bu amaçla konulan 236 milyar liralık öde
nek, bir önceki yılın başlangıç rakamına nazaran 
% 100'lük bir artışı ifade etmektedir. 

Diğer cari giderler için konulan ödeneklerin top
lam bütçe içindeki payı 1979'da % 13 iken bu nis
pet 1980 bütçesinde % 10'a düşürülmüştür. Böylece, 
Devlet daireleri mümkün olan azami tasarrufa zor
lanmış bulunmaktadır. 

Bütçeye, hedef alınan kalkınma hızını gerçekleş
tirmek için Devlet tarafından yapılması zorunlu ya
tırımlara yetecek ölçüde, 6 milyar lirası kamulaştır
malar için olmak üzere 147 milyar liralık ödenek ko
nulmuş, Bütçe Karma Komisyonunun değerli çalış
maları sonucunda bu miktar 168 milyar liraya yük
seltilmiştir. Yatırım ödeneklerindeki artış 1979 başlan
gıç bütçesine göre % 65'e ulaşmaktadır. 

Genel ve katma bütçeli kuruluş yatırımları ara
sında en büyük ağırlık ulaştırma sektörüne verilmiş
tir. Akaryakıt sıkıntısının yol açtığı güçlükleri yene
bilmek için, önümüzdeki yılda özellikle demiryolu 
taşımacılığı üzerinde önemle durulacak, bu sektörün 

altyapı eksiklikleri tamamlanacak, kapasite genişle* 
mesi sağlanacaktır. 

Yatırımlar içinde ağırlık verdiğimiz diğer alan da 
enerji yatırımlarıdır. Bütçede; ekonominin işleyişinde 
büyük tıkanıklıklara yol açan enerji sorununun çö
zümü için gerekli tedbirlerin süratle alınmasını sağ
layacak ödenek büyüklükleri sağlanmış bulunmakta
dır. 

1980 bütçesinde eğitim ve altyapı yatırımları ile 
tarımda büyük üretim artışı sağlayacak yatırımlîtra 
da önemli ölçüde kaynak ayrılmıştır. 

Enflasyonla mücadele açısından üretimin artırıl
ması son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle büt
çede kısa sürede tamamlanabilecek duruma gelmiş ya
tırım projelerine öncelik verilmiştir. Bunların süratle 
hizmete açılabilmesi için gerekli bütün tedbirler alına
caktır. 

Bütçenin önemli bir bölümünü de transfer harca
maları teşkil etmektedir. Bütçede bunun için ayrılmış 
bulunan kaynaklar geçen yıla göre yüzde yüzü aşan 
bir artışla 254 milyar liraya ulaşmıştır. Bunun içinde 
en önemli payı 100 milyar lira ile Kamu İktisadi Te
şebbüslerine ayrılan kaynaklar teşkil etmektedir. 

Bütçe ödeneklerinin en büyük bölümü milli sa
vunma, milli eğitim ve sağlık gibi memleketimiz için 
vazgeçilmez nitelik taşıyan hizmetleri yürüten kuru
luşlara ayrılmış bulunmaktadır. 

Gelişen dünya olayları ülke savunmasını birinci 
derecede önem verilmesi gereken bir konu haline ge
tirmiştir. Savunmaya ayırdığımız ödenekler bu yıl 
9r 86 nispetinde artarak 113 milyar liraya yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden organizasyonu ve 
modernleştirilmesi için özel ödenek verilmesini öngö
ren ve süresi bu yıl bitmiş bulunan özel kanunun yü
rürlüğü, Bütçe Kanununa konulan bir hükümle bir yıl 
daha uzatılmış bulunmaktadır. 

Bütçemizin ağırlık taşıyan ve Milli Savunmadan 
sonra ikinci sırada yer alan diğer bir bölümünü de 
eğitim hizmetleri teşkil etmektedir. 

Eğitim için ayrılan ödenekler % 93 artırılarak 60 
milyar liradan 117 milyar liraya çıkarılmıştır. 

Bu tutar konsolide bütçenin % 15'ine ulaşmakta
dır. Bu tutarın 29 milyar lirası katma bütçeli üni
versitelere ayrılmıştır. 88 milyar lirası da temel eği
tim ve öğretim hizmetleriyle, mesleki ve teknik eği
tim hizmetleri başta olmak üzere okuma - yazma öğ
retimi ile, meslek kazandırmaya yönelik köy kurs
ları olmak üzere yaygın eğitim hizmetlerine ayrılmış
tır. 

\1 — 
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1980 bütçesinde sağlık hizmetleri için ayrılan kay
naklar da 32 milyar liraya ulaşmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde Tam Gün 
Kanununun ortaya çıkardığı aksaklıklar giderilecek, 
halkımızın bu hizmetlerden en geniş ve kolay bir şe
kilde yararlanması için her türlü tedbir alınacaktır. 

Bütçe Kanununda getirilen bir hükümle dairelerde 
sözleşme ile hekim çalıştırma imkânı getirilmiş, Tam 
Gün Kanununun Devlet daireleri yönünden ortaya çı
kardığı bir eksiklikte giderilmiş bulunmaktadır bu yol 
ile. 

Değerli üyeler; 
©ildiğiniz üzere memleketimizde anarşik olaylar

daki tırmanış halkımızın tahammül gücünü aşma nok
tasına ulaşmış bulunmaktadır. İç güvenliğimizin sağ
lanması, halkımızın huzur ve sükûna kavuşturulması 
Hükümetimizin en önplana aldığı görevleri arasında 
bulunmaktadır. 

1980 yılı emniyet ve adalet hizmetleri yönünden bir 
atılım yılı olacaktır. Bütçede bu amaçla ayrılan öde
nekler geçen yıla kıyasla % 100 oranında artırılmış
tır. Bu bütçe ile iç güvenliğimizi sağlayan polis ve 
jandarma gücümüzün malzeme, araç ve gereç donatı
mındaki her türlü eksiklikler süratle giderilecek, bu 
görevi yürüten memurlarımızın her açıdan güvence 
altında çalışmaları sağlanmış olacaktır. 

Bu cümleden olarak Bütçe Kanununda yapılan de
ğişiklikler ile Ceza İnfaz Kanunlarında çalışan per
sonele ödül verilmesi imkânı getirilmiş, jandarma teş
kilatı mensuplarına da 8 maaş tutarında ölüm tazmi
natı verilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

1980 Bütçesi değerli üyeler her şeyden önce bir 
enflasyonla mücadele bütçelidir. Bildiğiniz gibi enflas
yon doğal bir olay değil, ekonomik bir olaydır. Enf
lasyon kendiliğinden ortaya çıkmaz; belirli politika ve 
uygulamaların sonucunda kendisini gösterir. Nitekim, 
memleketimizde 1977 yılında dört hükümet değişikli
ği ve iki seçim olmasına rağmen enflasyon nispeti 
% 24Me tutulabilmİşjtir. Ancak, bu nispet 1978 yılında 
% 52,5, 1979*da ise % 80^ aşmış olması dikkati şa
yan bir hadisedir. 

Durum böyle olunca isabetli politikalar tespit edi
lebilir ve uygulanabilirse, enflasyonun önüne geçme
nin de mümkün olması gerekir. 

Nitek'im, şartları Türkiye'ye benzeyen bazı başka 
ülkelerde aşırı seviyelere varmış bulunan enflasyonun 
hır iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde frenlenerek 
önemli nispetlerde düşürülebildiğini gösteren örnek
ler bulunmaktadır. 

I Bu nedenledir ki değerli üyeler; 19'80 Bütçesi enf
lasyonla mücadele amacını hedef alarak hazırlanmış
tır. Bütçe büyüklükleri, ekonominin kaldırabileceği 
seviyelerde ve Devlet kuruluşlarının asgari ihtiyaçları 

L gözönüne alınarak tespit edilmiş, Bütçenin artış hızı 
I enflasyon nispe'türim altında tutulmuştur. 

'1980 Bütçesi gerçek gelir tahminlerine dayanan ve 
I denk bir bütçe olarak huzurlarınıza getirilmiş bulun-
I maktadır. 

Yıl içinde bu Bütçenin uygulanmasında takip edile
cek politikalar ve bununla ahenk içinde yürütülecek 
diğer para, kredi ve maliye politikalarıyla fiyat af tısla
rı kontrol altına alınacak, enflasyonun ekonomimizde -
ki tahribatı önlenecektir. 

<Bu bütçe sosyal muhtevası zengin bir bütçedir: 
Bu bütçe ile getireceğimiz diğer tedbirlerle hayat 

pahalılığının dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki yü
kü hafifletilecek, son iki yılda ülkemizde yaşanan 
hızlı enflasyonun yol açtığı gelir dengesizlikleri gide
rilecektir, 

Bu yaklaşım içerisinde enflasyonun yükünü en ağır 
şekilde çekmekte olan Devlet memurlarımıza yapıla
cak ödemeler bütçe ile yeniden düzenlenmiş bulun
maktadır. 

Devlet memurları için getirilen yeniliklerin başın-
- da katsayı artışı gelmektedir. 

Değerli üyeler; 
Bildiğiniz gibi 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

I nunu liyakat ve hizmet sınıfîandınlma'sı gibi modern 
I yöntem esaslarına göre düzenlenmiş bir kanundur. 

Kanunun temel esasları maalesef uygulanamamış, 
Devlet Personel Rejirrii bugün yine birçok şikayetlere 

I ve adaletsizliklere yol açan, sorunların oluştuğu bir 
'konu bMİrie gelmiştir. 

Enflasyonun da etkisi ile kamu personeli ücret 
I rejimi bozulmuş, memura 4-5 değişik isimle ödeme 

yapılmaya başlanmış kimse, kimis'eriin ne kadar aylik 
i aldığını bilemez hale gelmiştir. Sorun'a köklü bir çö

züm bulma yerine kısmi ve geçici birtakım düzeltme
lerle baskıların azaltılması yoluna gidilmesi, kamu per-

I soneli üzerinde çeşitli meslek grupları arasında üc
ret dengesirii de altüst etmiştir, 

I Devlet Personel Rejiminin yeni baştan ele alınma
sı Ve sağlam esaslara oturtulması üzerinde önemle du
ruyoruz. Bütçe Kanunu ile memur maaşlarının hesap
lanmasında esas alınan katsayı 16'dan 22'ye yükseltil-

I mistir. 1980 Mali Yılında 22 katsayı ayırım gözetmek
sizin bütün memurlara uygulanacaktır. 

I Katsayının aylık; dışındaki yan ödemelere de yan-
1 sıması nedeni ile maaşların katsayı yolu ile arttırılma-
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sı halinde çeşitli meslek grupları arasında dengesiz ve 
adaletsiz aylık artışları ortaya çıkmaktadır. 

IBu" nedenle katsayı artışlarının belirli bir sınırda 
tutulması Ve kamu personeli gelirlerinin alınacak baş
ka tedbirlerle dengeli bir şdkilde artırılmasının daha 
uygun olacağı düşüncesindeyiz. 

Bakanlığımızın bu yöride çalışmalar yapmakta ol
duğunu ifade ediyorum. 

1980 yılı Bütçesi ile memur harcırahları yeniden 
düzenlenmiştir. Bir yerden bir başka yere atanan ve
ya geçici görevle gönderilen memurlara ödenen, har
cırahlar fiyat artışları nedeni ile memurların ödediği 
gerçek maliyetlerin altında kalmıştır. Bu durumun 
yarattığı sıkıntıları hafifletmek amacı ile yer değiş
tirme giderleri % 160 oranında artırılmış, geçici gö
rev yollukları günün şartlarına uygun seviyelere çı
kartılmıştır. Bunun dışında 1980 Bütçesi ile memurla
ra sağlanan ek imkânlar da şunlardır: 

Doğum yardımı '% 100 artırılmıştır. 
Tayın bedelinin azami sınırı 1 500 liradan 3 000 

liraya yükseltilmiştir. Saat başına ödenmekte olan faz
la çalışma ücretlinin 10 ilâ 30 lira olan asgari ve aza
mi sınırları 15 ilâ 50 lira olarak düzenlenmiştir. Büt
çe Kanununa göre maktuen ödenen fazla çalışma üc
reti- tutarlarına % 25 zam yapılmış, vali yardımcıları 
ve kaymakamlara ayda 3 000 Türk Lirası tutarında 
fazla çalışma ücreti ödenmesi imkânı sağlanmıştır. 

•Ek ders ve konferans ücretleri de c/r 25 nispetinde 
artırılmıştır. 

Bu bütçe köye ve köylüye dönük bir bütçedir. 1980 
bütçesinde önemle üzerinde durduğumuz konulardan 
birisi de köye ve köylü vatandaşlarımıza götürülen 
hizmetlerin yüksek seviyelere çıkarılması olmuştur. 

Bu hizmetler için 1980 Bütçesinde Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığına 38 milyar liralık ödenek verilmiştir. 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının özellikle 
geri kalmış bölgelere hizmet götüren yatırım ödenek
lerine daha büyük önem verilmiş ve bu amaçla 24 
milyar liralık ödenek ayrılmıştır. Genel Bütçe yatırım
larının % 33'ü bu bakanlıklara ayrılmış bulunmakta
dır. , 

1980 Mali Yılırida ülkemizin tarım potansiyelinin 
tam olarak değerlenidirilebilmesi için toprak ve su kay
naklarının geliştirilmesine, en İyi şekilde kullanılma
sına, verimliliğin sürdürülmesine, çiftçi iştiraklerinin 
desteklenmesine, kırsal alanda yaşayanlara iş imkân
ları sağlanmasına ve eğitici çalışmaları ile köylü vatan
daşlarımızın yaşama düzeylerinin yükseltilmesine yö
nelik çalışmalara ağırlık verilecektir. 

Özellikle tarla içi geliştirme hizmetleri, münferit 
sulama tesisleri, drenaj ve toprak ıslahı gibi toprak 
muhafaza ve havza ıslahı çalışmalarına önem verile
cektir. 

Köylerimizin imkânlarını yeterli seviyelere çıkar
mak için geri kalmış yöre köyleri ile özel sorunları 
olan dağ ve orman köylerinin en kısa zamanda yola 
kavuşturulması çalışmalarına özel ağırlık verilecektir. 

1980 Mali yılı içeririnde 11 500 kilometrelik yeni 
yol, 6 000 kilometre yol yenileme ve onarımı ile 700 
adet köprü inşaatı programa alınmış bulunmaktadır. 
Bu çalışmalarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anado
lu Bölgeleriyle grup yolları çalışmalarına ağırlık ve-
rilecek'tir. Ülkemizde bulunan 88 bin 553 adet yerle
şim biriminden, 36 bin 250 adedi yeterli miktarda sağ
lıklı içme ve kullanma suyuna sahip değildir sayın üye-
lr. 1980 mali yılında, özellikle geri kalmış yöreler ile 
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki köy içme suyu te
sisi yapımlarına ağırlık verilecek ve 3 bin adet ünite
ye daha sağlıklı içme ve kullanma suyu temin edile
cektir.. 

Türkiye çapında yetersiz olan enterkonnekte sis
temine Ve enerji açığının kapatılmasına yardımcı^ol-
mak, köylerimizi imkân dahilinde ışıklandırmak ve 
yörelerdeki sanayiyi gerekli enerjiye kavuşturmak 
amaeıyle küçük akarsular üzerinde hidrolelektrik sant
rallerinin kurulmasına 1980 Mali yılında özellikle 
önem verilecektir. 

Orman köylerimizin kalkındırılması amacıyla Büt
çeye konulmuş bulunan ödenek, bu yıl r/c 100 oranın
da artırılarak, 2 milyar liraya yükseltilmiştir. Bu şekil
de, hem orman kaynaklarımızın daha iyi kullanımı 
sağlanmış olacak, hem de bu bölgelerde türlü imkân
sızlıklar içinde yaşayan vatandaşlarımızın geçim şart
ları iyileştirilmeye çalışılacaktır. 

1980 yılında altyapı yatırımları üzerinde de önem
le durulacaktır. Bu amaçla, Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü bütçesinde büyük su projelerine 22 mil
yarlık ödenek ayrılmıştır. Yıl içinde 67 bin hektar 
arazinin sulanması, 38 bin hektar arazinin taşkınlar
dan korunma çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedef 
alınmış bulunmaktaidır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım prog
ramlarına ayrılan 17 milyar lira ile değişik 405 adet 
proje içinde yol yapım çalışmaları ve 1 500 kilometre
lik asfalt yapım çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Aynı kuruluşun cari hizmet programı için 12 mil
yar lira ödenek verilmiştir. Bu kaynaklarla Devlet 
yollarında 31 bin kilometre, il yollarında 26 bin kilö-
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metre de gerekli bakım çalışmaları, yol boyu istik
şaf, asfalt onarımı ve kar mücadele çalışmalarının hiz
met aksamalarına yol açmayacak biçimde sürdürülme
si planlanmıştır. 

Hükümetimizin, kalkınmada geri kalmış filerimi
zin sorunlarını kademeli bir plan içinde çözmeye ka
rar verdiğini biliyorsunuz. Buna ilişkin çalışmalara 
1980 yılında başlanacaktır. Bu amaçla; Bütçede ilk 
kez 500 milyon liralık bir fon tesis edilmiştir. Bu su
retle, her yıl programa alınacak birkaç ilim izlin önem
li sorunları çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. 

Türkiye'de imalât sanayiinin önemli bir bölümünü 
teşkil eden küçük sanat erbabını iş emniyeti, verimli 
çalışma ve sağlık şartlarına uygun toplu işyerlerine 
kavuşturmak üzere, organize sanayi bölgeleri ve kü
çük sanayi sitelerinin inşaatlarına ağırlık verilmiştir. 
1980 Bütçesinde bunlar için ayrılan kaynaklar % 100 
artırılarak, 3 milyar 380 milyon liraya çıkarılmıştır. 
Türkiye'de faal işyerlerinin % 98'ini teşkil eden kü
çük istetmelerin potansiyel işgüçlerini harekete ge
çirmek ve bunların milli gelire yapacakları katkıyı, 
daha verimli ve daha tesirli kılmak üzere bu işletme
lerin finansman, pazarlama, kalite kontrolü, hammad
de, teçhizat ve kalifiye işçi gibi ihtiyaçlarının teminin
de kolaylıklar sağlanacaktır. 

Sanayi işletmelerimizde, büyük ölçüde döviz dar
boğazının yarattığı kapasite düşüklüğüne süratle çare 
bulunması, işletmelerin kilit personel ve kalifiye işgü
cü ihtiyaçlarının karşılanması için, üniversite ve yük
sekokul mezunlarımızın sanayimize intibaklarını ko
laylaştıracak fabrika içinde ve işbaşında eğitim çalış
malarına hız verilecektir. 

Makine imalat, metalürji, elektronik ve kimya gi
bi önemli sanayi dallarında, bir yanda modern en
düstri tekniklerinin yurt ekonomisine aktarımı sağla
nırken, diğer yandan yerli teknolojiye geçme çalışma
ları da teşvik edilecektir. 

Özetlemek gerekirse değerli arkadaşlarım; 
1980 Yılı Bütçesini hazırlarken bütün bu olumsuz 

göstergeler ve ekonomik, sosyal sorunlar devamlı göz-
önünde bulundurulmuş ve Bütçe bunlara adil çözüm 
yolları arayan araçlar ile donatılmıştır., 

1980 Mali Yılı. Bütçeli, kalkınma hedefine yöne
liktir. Ancak, enflasyonla mücadeleyi daha önde gelen 
bir ilke olarak ben'imsetriiştia-. 1980 Mali Yılı Bütçesi 
denk bir bütçedir. Daha önceki yılların açık bütçele
rinin yarattığı olumsuz enflasyonist gidişi durdurma
yı hedef almaktadır. 

Bütçede yer alan ödeneklerin büyüklükleri ve hiz
metlere dağılımı, gayri safi milli hasıla artış hızında 
görülen gerilemeleri giderecek, tarım-sanay'i-nizmet-
ler kesimleri arasındaki dengeyi yeniden kuracak, ge
lir dağılımında son yıllarda belirgin hale gelen ada
letsizlikleri düzeltecek, toplumun en büyük şikâyet ko
nuları olan enflasyon, işsizlik ve yoksullukla mücadele 
tedbirlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Büt
çelerin ekonomik kalkınma ve büyümede altyapının 
yenilenmesi ve geliştirilmesinde, gelir dağılımı denge
sinin sağlanmasında, sosyal adaletin toplumun bütün 
kesimlerine yaygınlaştırılmasında en etkili bir araç ol
duğunun bilinci içinde, kamu hizmeti gören bütün ba
kanlık, katma bütçeli idareler ve genel müdürlüklere 
yeterli ölçüde ödenek dağılımı yapılmış bulunmakta
dır. 

1980 Mali yılı Bütçesi, Hükümet Programı ile taah
hüt altına girdiğimiz hizmetlerin görülmesine yetecek 
ödeneklerle' donatılmıştır. Bü Bütçe ile birçok önem
li ve adil meselemize cevap aranmaktadır. 

Herşeyden önce, 1980 Bütçesi ile ülke savunma
mız için yeterli ödenek ayrılması yoluna gidilmiştir. 
Bunun yanında, iç güvenliğin ve emniyetlin sağlan
ması için de her türlü gayret gösterilmiştir. Bu Büt
çe ile köye yönelmiş hizmetlere, eğitim ve sağlık ko
nularına özen gösterilmiştir. 1979 yılında % 80*i aşan 
enflasyon altında ezilen dar gelirli vatandaşlarımı
zın geçim sıkıntılarına çare bulunmaya çalışılmıştır. 
Ödeneklerin dağıtımları, miktarları ve artış oranla
rı bu temel görüşlerimizi yansıtmaktadır. Bütçeye, 
yarım kalmış yatırımların tamamlanması ve süratle 
üretime açılmaları için yeterli ödenekler konulmuştur. 
Bunların yanısıra, ekonomide darboğazlar yaratan 
enerji yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Sanayide kar
şılaşılan atıl kapasitelerin giderilmesi için de gayret 
gösterilmiştir. 

Yüce Senatonun Değerli Başkanı, değerli üyeleri; 

1980 Mali Yılı konsolide bütçe gelir tahminlerine 
geliyorum. 

Konsolide »bütçe gelir tahminleri, Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı 1980 yılı Programının Ülkele
riyle öngörülen ekonomik büyüme, ithalat hedefi, bek
lenen fiyat artışları, vergi sistemimizin gelir elastikiyet; 
leri, üretim - tüketim tahminleri, harcama bütçesinin 
boyutları, yıl içine alınması düşünülen idari tedbir
ler ve yürürlükteki vergi yasaları gözönüride bulun
durularak hesaplanmıştır. 

1980 Mali yılı konsolide bütçe gelinlerinin tah
mini : 
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706,7 milyar lira genel bütçe gelirleri, 13,3 milyar 
lira karma bütçe gelirleri ve 50 milyar lira da iç istik
raz hâsılatı olmak üzere, toplam 770 milyar liradır. 

1980 mali yılı konsolide bütçe gelirler1! toplamı, 
1979 gerçekleşme tahminine göre % 53,7 oranında 
bir artışı ifade etmektedir. 

Genel bütçe gelirlerinin; 636,3 milyar lirası ver
gi gelirlerinden, 49,4 milyar lirası vergi dışı gelirler
den, 2İ milyar lirası da özel gelir ve fonlardan mey
dana gelmektedir. 636,3 milyar liralık vergi gelirleri 
içindeki en büyük pay 391,4 milyar lira ile gelir üze
rinden alınan vergilerden oluşmaktadır. Bunun ver
gi gelirleri içindeki oranı ise % 61,5'd'ir. 

Genel bütçe gelirlerinin 1979 yılı gerçekleşme tah
minine göre artış oranı % 53,2'dİr. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunda konsolide bütçe gelirleri tahminine, 5 
milyar liralık kısmı için istikrazdan karşılanmak üze
re, toplam 30 milyar 940 milyon lira tutarında bir ila
ve yapılmıştır. Bu ilave, Hükümet teklifine göre 
c/c 4,2'lik bir artışı ifade < efektedir. 

Komisyonda bütçe gelirlerine yapılan ilavenin 15 
milyar 940 milyon liralık kısmı vergi gelirleri, 10 mil
yar liralık kısmı da akaryakıt istikrar fonundan Hazi
neye yatırılacak paralar ile ilgili bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonunda vergi gelirleri tahminlerin
de yapılan değişiklikler, önemli ölçüde, Hükümetçe 
alınan ekonomik önlemlerle ilgili bulunmaktadır. 
Hükümetçe alınan ekonomik önlemlere bağlı olarak 
bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının yeniden belirlen
mesi, bütçe tahminlerini ©tkilem'iş ve dahili istihsalden, 
hizmetlerden alınan vergilere toplam 20 milyar 940 
milyon liralık bir ilave yapılmıştır. Böyle bir ek kay
nağın Hazineye aktarılmasında, özellikle enflasyonla 
mücadele açısından da önemli yararları 'bulunduğu bi
linmektedir. 

öte yandan, verĝ i gelir tahminlerinde yapılan 21 
milyar lira dolayındaki bu artışa mukabil, dış tica
retten alınan vergilerde toplam olarak 5 milyar lira
lık net bir azalış öngörülmüştür. Böylece, vergi ge
lir tahminlerine yapılan net ilâve 15 milyar 940 mil
yon lira olmaktadır. 

ıBu noktada, üzerinde önemle durmak istediğim 
bir diğer husus da, ithalat Damga Resmi oranının, alı
nan ekonomik kararlara bağlı olarak % 1 indirilme
si yle ilgilidir. 

Daha önce, ülkelere ve mallara göre değişen 
% 22,5, % 24 »ve % 25 gibi değişlik oranları bulunan 
bu resim, uygulamada ortalama % 24,3'lük bir nis
pete denk gelmekte idi. 

itihalat Damga Resmi oranının bu suretle % 24,3' 
ten c/c l'e indirilmesi çeşitli eleştirilere muhatap ol
muştur. Hadise daha geniş 'bir çerçeve dahilinde de
ğerlendirildiğinde, bu eleştirilerin gerçekçi olmadığı 
da görülecektir. 

Zira, ithalâtta vergi olarak yalnızca İthalat Dam
ga Resmi alınmamakta, bunun dışında vergi ve resim
lerin miktar ve oranları daha yüksek boyutlara ulaş
maktadır. 

Şöyle kÜ; ithal edilen malların kıymetlerine bağlı 
olarak ithalât Damga Resmi dışında, ayrıca ortala
ma : 

% 14 Of anında Gümrük Vergisi, 
% 17 Oranında İstihsal Vergisi. 
% 2 Oranında Rıhtım Vergisi, 
% 2 Oranında Belediye Hissesi olmak üzere, 
Toplam % 35 oranında nispi vergi ve resimler; 

bunlar dışında da diğer bazı ücret, resim ve katılma. 
payları alınmaktadır. 

•İthalât Damga Resmi % 1 oranına indirilirken, 
yukarıda sıraladığım % 35 oranına ulaşan vergilerde 
ve bunlar dışındaki diğer yükümlülüklerde herhangi 
bir azalma olmamıştır. 

Böylece, Türk Lirasının dış değerinde yapılan de
ğişikliğe bağlı olarak, ithal edilen malların gümrük 
vergilerine tabi Türk Lirası bedelleri de artmış ola
cak ve bu suretle ithalât Damga Resmî dışındaki 
gümrük vergilerinde önemli artışlar sağlanacaktır. 

Gerçekten, alınan önlemlere bağlı olarak; ithalat 
Damga Resminde 31 milyar 400 milyon liralık bir 
azalış beklenirken; Gümrük Vergisinde 11,3 milyar 
liralık, İthalde Alınan İstihsal Vergisinde 11, 8 mil
yar liralık, Ruhtım Resminde 1,7 milyar liralık, Dış 
Seyahat Harcamalar vergisinde 1,6 milyar liralık ar
tışın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Böylece, Türk Lirasının dış değerinde yapılan de
ğişikliğe bağlı olarak diğer vergilerde meydana gele
cek hâsılat artışlarının ithalat Damga Resmindeki 
azalışı önemli ölçüde telâfi edeceğini söyleyebiliriz. 

Yapılan bu düzetafeme ile, ithalât Damga Resmlin-
deki azalıştan Hazinenin önemli bir kaybı olmamak
ta; fakat alman bu tedbirle, ithal malları fiyatlarında 
meydana gelecek anormal artışları önlenerek, bunların 
diğer mal ve hizmetlere yansıtılmak suretiyle enflas
yon körüklemesi nfdenmökıtedir. 

Öte yandan, vergi gelirleri dışında; akaryakıt fi
yatlarında yapılan düzenlemenü'n de, halen menfî ba
kiye veren Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu kanalıyla 
Hazineye 10 milyar liralık ek bir gelir sağlayabileceği 
hesaplanmış bulunmaktadır. 



C. Senatosu B : 28 3 . 2 . 1980 O : 1 

Son yıllardaki konsolide bütçe gelirleri tahsilatı 
devamlı ve hızlı artışlar göstermektedir. 1975'te 115 
milyar lira olan konsolide bütçe gelirleri, 1976'da 
154 milyar liraya, 1977'de 200 milyar liraya, 1978'de 
ise 326 milyar liraya yükselmiştir. 

Konsolide bütçe gelirleri tahsilatının 1979 yılın
da 520 milyar liraya ulaşmaLsı beklönmektedir. Kon-
scCde bütçe gelirlerinde, bir önceki yıla göre 1975 
yılında % 53, 1976 yılında %, 33,5, 1977 yılmda 
% 30,1, 1978 yılında ise c/( 62,7 oranında bir artış 
gerçekleştirilmiştir. 

1979 mali yılı konsolide bütçe gelirlerilndeki yıllık 
artışın c/r< 54 dolayına varacağı tahmin edilmekte
dir. 

Diğer taraftan, 1975'te 105 milyar lira olan genel 
bütçe gelirleıli tahsilatı, 1976'da 141 milyar liraya, 
1977'de 184 milyar liraya, 1978vde 304 milyar liraya 
yükselmiştir. 1979 Bütçe yılında bu rakamın 471 mil
yar liraya ulaşacağı sanılmaktadır. 

Genel Bütçe gelirlerinin yıllık artış yüzdeleri 1975 -
1978 yılları için sırasıyla, 1975'te % 50, 1976'da 
</c 35, I977'de % 30, 1978'de % 65,5'dir. Bu artışın 
1979 yılında % 51 civarında olması beklenmektedir. 

Gdnel Bütçe gelirleri içinde yer alan vergi gelir
lerinin 1975 - 1979 yıllarımdaiki seyri ise şöyledir : 
1975'te 95 milyar lira olan vergi gelirleri tahsilatı, 
1976Ma 127 milyar liraya, 1977'de 168 milyar liraya, 
1978 yılında 244 milyar liraya yükselmiştir. 1979 yılı 
tahsilatının ise 4Q8 milyar liraya ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Vergi gelirleri tahsilatının yıllık artış yüzdeleri 
anılan yıllar için sırasıyla; 1975te c/r 45,8, 1976'da 
</c 33,1, 1977'de c/c 32,4 1978'de c/f 45tir. Vergi ge-
Irleri tahsilat artışının 1979 yılında c/ 67,3 olacağı 
sanılmaktadır. 

Genel Bütçe gelirleri içibde yer alan vergi gelir
lerinin gayrisafi milli hâsılaya oranı, anılan yıllar 
içinde aşağıdaki seyri göstermiştir : 1975 yılında 
% 17,7 olan vergi yükü, 1976 yılında % 19'a 1977 
yılında % 19,2'ye, 1978 yılında % 18,9'a yükselmiş
tir. Bu oranın 1979 yılında c/c 19,4'e ulaşacağı tahmin 
olunmaktadır. 

Sayın üyeler; 
Şimdi de vergi politikası ve idaresine ilişkin ilke 

ve hedeflerimize geliyorum. 
Hükümeiıiimliz, almış olduğu ekonomik önlemleri 

tamamlamak amacıyla hazırladığı Vergi Yasa Tasa
rısını son aşamasına getirmiş bulunmaktadır. Tasarı, 
önümüzdeki günlerde Yüce Meclise sunulmuş bulu
nacaktır. 

Vergi Kanunlarında yapılacak değişikliklerle enf
lasyonun ekonomide yapmış olduğu tahribatın gide
rilmesinde, bozulan gelir dağılımımın adil ve dengeli 
bir yapıya kavuşturulmasında, kamu harcamalarının 
daha sağlıklı kaynaklarla karşılanmasında, üretimin 
ve ihracatın artırılmasında yeni bir güç kazanılmış 
olacaktır. 

Vergi kanuni ar ınfda yapılan kapsamlı değişiklikte, 
özellikle aşağıdaki hususların yer almasına öncelik 
verilecektir : 

Yapmayı tasarladığımız değişiklikler ile sayın 
üyeler; 

Asgari ücret vergiden istisna edilecek, Gelir Ver
gisi asgari ücret sınırından başlatılacaktır. 

Gelir Vergisi Tarifesi iyileştirilerek yeniden dü
ze rtlenecektıir. 

Servet beyannameleri vergilendirilerek değiştirile
cektir... 

Zirai kazanç sahipteriniın götürü usulde vergilen
dirilmesine ilişkin l'imlit yükseltileceMir. 

Esnaf ve sanatkârımıza tanınan muafiyet hüküm
leri yeniden düzenlenecek ve görürü vergileme ölçü
leri genişletilecekrir. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun muhtaç 
mirasçıları çek güç durumda bırakan bazı hüküm
lerindeki aksaklıklar giderilecektir. 

Enflasyonun tahribatına uğramış olan bir kısım 
maktu vergiler ile istisna ve muafiyetlerdeln özellik
le sosyal amaçlı olanlar günün şartlarına uygun bir 
düzeye çıkartılacaktır. 

Vergi sistemine üretimi ve ihracatı özendirici yeni 
tedbirler getirilecektir. 

Bunların yanısıra, emlak üzerinden alınan vergi
lere basitlik gdfirilecek ve 1980 yılında Emlak Vergisi 
mükellefleri yeniden beyana çağırılacaktır. 

Ayrıca, vergi sistemi ile fiyat artışları arasında 
sürekli bir uyum sağlamak amacı ile vergi kanunla
rındaki endekslemeye yer verilmesi konusunda da 
bazı yasa tasarıları çalışmaları vardır. 

Vergi kanunlarında yapılacak değişikliklerin ya
nısıra, önümüzdeki dönemde vergi idaresinin işlerliği 
sağlayacak idari tedbirler artırılacak, vergi denetimi 
yaygınlaştırılmak suretiyle daha etkin hale getirilecek 
ve vergi yargısı daha verimli ve hızlı çalışır bir bün
yeye kavuşturulacaktır. 

Alınacak idari önlemler arasında, özellikle Gelir 
Vergisinde, vergi idarelerinin bilgisi dışında kalmış 
yükümlülerin tespitini ve verginin düzenli kayıt ve 
belgelere dayanan gerçek kazançlar üzerinden öden-
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meşini sağlayıcı tedbirlere ayrıca ağırlık verilecek
tir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Devlet anlayış ve fonksiyonlarındaki gelişmeler, 

çağımız devletinin; sosyal ve ekonomik hayatın dü
zenlenmesine ve geliştirilmesine müdahale etmesini 
gerektirmektedir. Cumhuriyet Hükümetleri. Anaya
samızdaki karma ekonomi kavramına uygun olarak, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile çeşitli ekonomik ted
birlerden yararlanarak mevcut kaynaklan bütün eko
nomi için en verimli yatırım alanlarına yöneltmeyi 
ve ekonomiye temel mal ve hizmetler akımını sağla
yacak sanayileri kurmayı amaçlamışlardır. Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri, kalkınma çabalarımızın belli 
bir hız ve biçimde gerçekleşmesinde öncü, sürükle
yici ve tamamlayıcı bir güç ve araç olarak görülmüş 
düşünülmüştür. 

Ekonomik alanda ticari esaslara göre faaliyet gös
termek üzere kurulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin; 
karma ekonominin kurallarına ve ekonomik gerek
lere uygun olarak yönetilmeleri, kârlılık ve verim
lilik anlayışı içinde çalışmaları ve bu suretle sermaye 
birikimine yardım etmek üzere daha fazla yatırım 
kaynağı yaratmaları, temel kuruluş prensipleridir. 

Ancak, son yıllarda Kamu İktisadi Teşebbüslerin
den beklenilen fonksiyonların değişmesi ve bu de 
ğişikliğin yarattığı sorunlara Devletçe çözüm aranma
sında kuruluşların birer araç olarak kullanılmak is
tenmeleri yeni bazı sorunları beraberinde getirmiş ve 
bu durumun doğal sonucu olarak kuruluşların işlet
me açıkları gittikçe artmıştır. 

Değerli üyeler; 
1970 yılında Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işlet

me açıkları, sadece 43 milyon lira iken, 1979 yılında 
bu açığın 100 milyar lirayı aşması da, söylediklerimin 
en bariz delilini oluşturmaktadır. 

Görüldüğü üzere, kuruluşların işletme açıkları ve 
buna bağlı olarak finansman ihtiyaçları gittikçe bü
yümektedir. Bunun en önemli nedenleri olarak; bir 
yandan, kuruluşlara verilen yatırım görevlerinin bü
yük boyutlara ulaşması ve üretilen bazı mal ve hiz
metlerin satış fiyatlarının altında olması, diğer taraf
tan, personel sayısındaki artışlar, toplu sözleşmeler, 
kötü yönetim ve destekleme alımlarının getirdiği bü
yük yüklerin maliyet fiyatlarını son derece olumsuz 
etkilemesi gösterilebilir. 

1977 yılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Ya
tırım ve Finansman Programında; 19 milyar lirası 
kuruluşların işletme açıkları. 62 milyar .lirası da ku-

| ruluşlara verilen yatırım hedefleri olmak üzere, ku-
I ruluşlara sağlanması öngörülen finansman ihtiyacı 
I 81 milyar lira olarak belirlenmişti. 

I Ancak, yıl içerisinde alınan tedbirlerle kuruluşla-
I rın kaynak yaratmaları sağlanmış ve yıl, sonunda 
I Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işletme açıkları 12,7 
I milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 
I Yine aynı dönem içerisinde kuruluşların yatırım 
I harcamaları 46,1 milyar liraya ulaşmış ve programa 
I göre yatırım gerçekleşmesi c/c 1AA olmuştur. 

I Böylelikle, 1977 yılı sonunda Kamu İktisadi Te-
I şebbüslerine 12,7 milyar lirası işletme açıklan, 46,1 
I milyar lirası da yatırım harcamaları olmak üzere, 
I toplam 58,8 milyar lira finansman kaynağı sağlan-
I mıştır. 

I 1978 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel 
I Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde kuru-
I luşlara 25 milyar lirası işletme açıkları, 60,5 milyar 
I lirası da yatırım hedefleri olmak üzere toplam 85.5 
I milyar liralık kaynak sağlanması öngörülmüştür. 
I 1978 yılı sonunda kuruluşların işletme açıklan 
I 15,1 milyar olarak gerçekleşmiş, yatırım harcamaları 
I da 60,5 milyar lira olmuştur. Böylece, Kamu İkti-
I sadi Teşebbüslerine toplam 75.5 milyar liralık kay-
I nak tahsis edilmiştir. 

I 1979 yılında ise, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
I kaynak ödeme farkları 15,1 milyar lira olarak prog-
I ramlanmış, kuruluşlara verilen yatırım program he-
I defleri ise 96 milyar lira olmuş, böylelikle KİT'lere 
I 111 milyar lira kaynak sağlanması öngörülmüştür. 

I Kuruluşların kaynak açıklarının yıl sonunda 100 
I milyar lirayı geçmesi beklenmektedir. 

I Yukarıda özet olarak verilen 1979 yılı KİT ya-
I tırım ve finansman durumuna bağlı olarak, kuruluş

lara 31.12.1979 tarihi itibariyle, Bütçeden 87 milyar 
943 milyon lira olmak üzere, toplam 136 milyar 37 

I milyon lira kaynak sağlanmıştır. 

I Bakanlar Kurulunun 30.11.1979 tarih ve 7/18385 
sayılı Kararı ile belirlenen 1980 yılı Genel KİT Ya-

I tırım ve Finansman Programında, kuruluşlara 41,4 
I milyar lirası işletme açığı, 153,6 milyar lirası da ya-
j tırım harcaması olmak üzere, 195 milyar lira kaynak 

sağlanmıştır. Bu finansman kaynağının "100 milyar 
I lirası bütçe, 20 milyar lirası da Devlet Yatırım Ban

kası, 30 milyar lirası dış proje kredisi, 10 milyar lira-
I sı 20 sayılı Fon ve 35 milyar lirasının da Özel Fon-
j dan karşılanması öngörülmüştür. 
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından üretilen 
malların fiyatlarını tespit yetkisi kuruluşların yöne
tim kurullarına ait bir yetki olmakla beraber, 440 sa
yılı Kanunun 24 ncü maddesinin tanıdığı yetki içinde 
temel nitelikteki mal ve hizmetlerin fiyatları Bakan
lar Kurulunca tespit edilmektedir. Diğer taraftan, ay
nı madde çerçevesinde kuruluşlar Hükümetçe belirli 
konularda görevlendirilmektedir. Ancak, geçen yıllar 
içinde gerek temel nitelikteki mal ve hizmetlerin kap
samının genişletilmesi ve gerekse hükümetlerce ku
ruluşlara yüklenilen görevlerin artması, 1980 yılı için 
104 milyar liralık bir görev zararının ortaya çıkma
sına sebep olacaktı. Gerek bu ölçüde büyük bir yü
kün ortadan kaldırılması, gerekse bu kuruluşların 
440 sayılı Kanun esprisi içinde piyasa kurallarına uy
gun çalışabilmelerini sağlamak amacıyla, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ürettiği mallardan sadece; 

Kömür, 
Her çeşit suni gübre ile 
Ferrokrom ve aliminyum üretiminde kullanılan 

elektrik, 
Temel mal ve 
Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı ise, 

Temel hizmet olarak kabul edilmiş ve kuruluşlar
dan bazılarına verilen görevlerin devamında zorunlu
luk görüldüğünden, bu görevlendirilmelerin devamı 
sağlanmıştır. Bunun dışında teşekküller, ürettikleri mal 
ve hizmetlerin fiyatlarını tespitte serbest bırakılmış
lardır. Kuruluşlar bu şekilde, 1980 yılında, sadece bu 
nedenle karşı karşıya bulundukları 104 milyar lira
lık görev zararını kapatmak imkânına kavuşmuş bu
lunmaktadırlar. 

Yeni düzenleme ile kömür, her çeşit suni gübre ve 
sadece ferrokrom ve aliminyum üretiminde kullanı
lan elektriğin birim fiyatları Bakanlar Kurulunca 
tespit edilmektedir. Buna ilaveten, 440 sayılı Kanun 
dışında akaryakıt ve şeker fiyatları da Bakanlar Ku
rulunda tespit edilecektir. 

Sayın üyeler; 
Hepinizin bildiği gibi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

tarafından üretilip piyasaya sunulan malların fabri
ka satış fiyatları hükümetlerce sabit tutulmaya çalışıl
dıkça, piyasada ikinci fiyat, yani, karaborsa fiyatı 
ortaya çıkmaktadır. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
ürettiği mal ve hizmetlerden, temel mal ve hizmetler 
dışında kalanları her ne kadar resmi fiyatla piyasaya 
verilmiş ise de, bugüne kadar piyasada işlem gören 
fiyat farkı olmuştur. Nitekim, fiyat farklarından önce, 
demir - çelik ürünlerinden tonu 16 bin lira olan kü

tüğün piyasada 25 - 30 bin liraya, 20 bin liralık yu
varlak demirin piyasada 30 - 35 bin liraya, 2 300 li
ralık çimentonun 3 000 - 3 500 liraya, akaryakıt 
ürünlerinden 6 - 7 bin liralık fuel - oilin 15 - 20 bin 
liraya, 1 000 liralık kömürün 3 000 - 3 500 liradan 
satıldığı bir gerçektir. Bu malların Kamu İktisadi Te
şebbüslerindeki maliyetleri, resmi fiyatların çok üs
tündedir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ürettiği mal 
ve hizmetlerin satış fiyatları yeniden tespit edilme
seydi, Hazine 1980 yılında cari fiyatlarla kuruluşlara, 
yalnız bu amaçla, 104 milyar liralık görev zararı öde
mek zorunda bırakılacaktı. 

Kuruluşların ürettiği malların satış fiyatları artı
rılırken, bu zararların ortadan kaldırılması hedefi 
yanında, diğer bir hedef de piyasadaki ikinci fiyatı 
ortadan kaldırmaktır. İkinci fiyatın ortadan kaldırıl
ması sayesindedir ki, değerli üyeler, zaten bu malları 
önceden pahalıya maledenler açısından yeni resmi 
fiyatlarla aynı düzeyde bir maliyetle kullanım sağlan
mış olmaktadır. Piyasaya sunulan malların miktarın
da artış da sağlanması düşünüldüğünden, yeni resmi 
fiyatların pisaya fiyatı olması beklenmektedir. Böy
lece, piyasa fiyatlarında artışlar olmaması, enflasyo
nun Önlenmesi, eski fiyatlarla yeni resmi fiyatlar ara
sında fark kalmadığından, fiyatların yine eski düzey
de kalması sağlanmış olacak ve aynı zamanda pi
yasadaki çift fiyat nedeniyle vergiye dönüşmemiş 
kârlar vergi içerisine alınmış bulunacaktır. 

Yüce Senatomuzun Değerli Başkanı, değerli üye
ler; 

Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 1980 
konsolide bütçe tasarılarıyla ilgili olarak sizlere sun
muş bulunduğumuz Bütçe : 

Aşırı fiyat artışları ile mücadeleyi başlıca gaye 
saymaktadır. 

Ekonomimizdeki duraklama ve gerilemeyi gider
meye çalışmaktadır. 

Toplum içindeki gelir dağılımı dengesizliklerini 
önlemeyi amaçlamaktadır. 

Kamu hizmetlerinin faydasını toplum yararına 
artırmayı hedef almaktadır. 

Nihayet, Devletin asli görevlerini yapmasına ön
celik tanıyan bir düzenleme içindedir. 

Değerli üyeler; 
iBu hedeflere uygun olarak, gerekli ödenekleri ye

terince kapsayan bir düşünce içinde hazırlanmıştır. 
<Bu Bütçe, enflasyonla mücadele bütçesi olacaktır. 

Açık finansmana itibar etmeyen, sağlam kaynaklara 
dayanan bir bütçe olacaktır. Devİetin esas görevleri-
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ne ağırlık veren, ekonomik büyümeyi devam ettiren, 
ekonomik istikrar üs kalkınmayı ahenk içinde yürüt
meye çalışan bir bütçe olacaktır. Bütçe ödenekleri bu 
anlayış içerisinde konulmuştur. Uygulamaya da bu 
hedefler doğrultusunda yön verilecektir. 

Ekonominin sağlığa kavuşması ve normal işleme
si için gerekli olan bütün tedbirler süratle alınacaktır. 
Kısa bir süre önce Hükümetimizin aldığı önemli ka
rarlar, Türk ekonomisini düzlüğe çıkaracaktır. Geçici 
tedbirlerle, büyük ekonomik problemlerin üstesinden 
gelinemeyeceği anlaşılmıştır. Geçen 2 yıl içinde uygu
lamaya konulan «Enflasyon içinde kalkınma» düşün
cesi iflas etmiştir. Enflasyon, işsizliğe çare bulama
mış, üretimi artıramamış, milli geliri geliştirememiş
tir. Son 2 yıl içinde şiddetini gittikçe artıran enflas
yon, ekonomide ve toplumda tamiri güç sayılan ya
ralar açmıştır. 

Enflasyondan zarar gören toplumun büyük ço
ğunluğunun zararlarını gidermeye çalışmak Hükü
metimizin başlıca görevi sayılmıştır. Memurlarımıza 
katsayı artışı bu ekonomik zorunluktah dolayı getiril
miştir. İşçilerimizin toplu sözleşmelerinde, tarım üre
ticimizin destekleme alımlarında enflasyonun etkileri 
daima gözönünde bulundurulacaktır. Enflasyonun dar 
ve sabit gelirliler üzerinde yarattığı ağır tahribat te
lafi edilmeye çalışılacaktır. 

Ülkemizin, geçtiğimiz 2 yıl içinde, ekonomik so
runlarının boyutları çok daha büyümüştür. 2 yıl önce, 
1977 yılı sonunda bıraktığımız ekonomik ve mali 
göstergeler ile 1979 yılı sonunun istatistikleri, rakam
ları ve gerçekleri ayan beyan ortadadır. Bunların ya
ratmış olduğu yokluklar ve kuyruklar da ortadadır. 

Bu yokluklar ve kuyruklar ile Devletin mücadele 
etmesi ve ekonomide yeniden arz ve talep dengesini, 
diğer bir deyimle, üretim ve tüketim dengesini koru
ması şarttır. 

25 Ocak 1980 tarihinde, Resmi Gazetede yayın
lanarak uygulamaya konulan tedbirler, ekonomik 
istikrarın yeniden ihyası için kabul edilmiştir. Alınan 
tedbirler; enflasyonu yavaşlatarak durdurmaya, işçi 
dövizlerini ve ihracat gelirlerini artırmaya, ithalatı 
açmaya, duran fabrikaları çalıştırmaya, yokları var, 
kuyrukları yok etmeye yönelmiştir. Türk toplumu, bu 
tedbirlerin sonuçlarını olumlu yönde değerlendirecek 
ve bizlere hak verecek bir bilinç ve sağduyuya sahip
tir. 

Ekonomi ve maliye üzerine, günlük politika ge
reği yapılan sorumsuz beyanların, ne ülkemiz ekono
misine, ne de beyan sahiplerine hiçbir fayda getirme

diği görülmüştür. Hatta, bunlar zararlı da olmuştur. 
Türk ekonomisinin ve Türk toplumunun yönetiminin 
iç ve dış finans çevrelerine bırakıldığı, Devletin eko
nomide etkinliğinin azaltıldığı gibi iddialar yersiz ve 
tutarsız iddialar olarak kalmaya mahkûmdur, mah
kûm olacaktır. İç politika gereği olarak yapılan bu 
kabil beyanların, zaman içinde olumsuz etkileri gö
rülmüştür ve görülmektedir. Alınan bütün tedbirler, 
ekonomi biliminin gereklerine uygundur. Başkaca 
alternatifi de bulunmamaktadır. Devletin ekonomi 
içinde etkin rolü, eskisine göre daha sağlıklı bir şe
kilde devam edecek ve bu yolla demokratik rejim 
daha sağlıklı bir bünyeye sahip olacaktır. Devlet, 
birtakım anlamsız ve gereksiz hizmetler yerine, ana-
görevlerine yönlendirilmiş olacaktır. 

Değerli üyeler; 
Hepimizin bildiği gibi, Türkiye'nin, zengin yeraltı 

ve yerüstü kaynakları vardır. Mükemmel coğrafi ko
numu içerisinde tarihi, doğal ve turistik zenginlikleri 
bulunmaktadır. Ayrıca, Doğu ve Batı kültürleri ve 
ekonomileri arasında bir geçit ve zengin bir köprü 
olduğu bilinmektedir. 

En büyük güvencemiz de, ülkesini seven, çalışkan, 
inançlı, sağduyu sahibi, tarihi geçmişleri ve kültür 
mirasları ile gurur duyan vatandaşlarımızdır. Bunlar 
kadar önem ve değerli gördüğümüz bir diğer husus 
da, bir diğer unsur da; toplumumuzun bütün kesim
lerinde çok iyi yetişmiş insangücünün bulunmasıdır. 

Bütün bu ekonomik ve toplumsal potansiyelden 
yararlanıldığı, yurt ve dünya gerçeklerine uyulduğu, 
çağımızın ekonomik ve mali görüş ve anlayışına uy
gun hareket edildiği, kalkınmanın gerektirdiği feda
kârlıklara hep birlikte katlanıldığı (Adalet Partisi sı
ralarından «Bravo» sesleri) ve ürettiğinden fazlasını 
tüketme alışkanlığımızdan vazgeçildiği takdirde; ül
kemizin kısa sürede az gelişmişlik çemberini kıra
cağına ve ekonomimizin aydınlığa çıkacağına inanı
yoruz. 

Aydınlığa çıkabilmek için herkesin kendisine dü
şen sorumluluğun bilinci içinde olması gerekmekte
dir. 

Şurasını belirtmeliyim ki sayın üyeler; 

Biz, Hükümet olarak, parti olarak, Devlete vergi
sini eksiksiz ödeyen vatandaşlarımızın tam destekçi
si olacağız. Vergi kaçıranlarla ve son ekonomik ted
birleri fırsat bilerek fiyatları haksız ve gereksiz yere 
yükselten şahıs ve çevrelerle, elimizdeki bütün imkân
ları kullanarak amansız bir şekilde mücadeleye azim-
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li bulunuyoruz. (Adalet Partisi sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Türkiye'nin çıkarlarının bilincine varamayan ve
ya kendi kişisel çıkarları uğruna, politikaları uğruna, 
ülke çıkarlarını hiçe sayan kişi, çevre ve kuruluşlar 
bu tutum ve davranışlarını artık değiştirmelidirler. 

Tüfk toplumu, ürettiğinden fazlasını tüketen bir 
toplum olmaktan kurtarılmalı, eski lüks ve israf alış
kanlığından sıyrılmak ve topyekûn bir üretim ve ihra
cat seferberliğine girişmelidir. 

İçte ve dışta sarsılmış bulunan güven duygusunu 
yeniden kurmalıyız. Devleti hep birlikte yeniden işler
liğe ve güvenirliğe kavuşturmalıyız. 

Türkiye'nin bütün problemlerinin çözümü için, 
başta sizler, Yüce Parlamentomuz olmak üzere, sana
yici, çiftçi, tüccar, işçi, memur, esnaf ve her kesim
den çalışanlara, kısaca kendini her şeyden sorumlu 
hisseden herkese büyük görevler düşmektedir. Bütün 
vatandaşlarımızı, siyasal partilerimizi ve basınımızı, 
yukarıda ayrıntılarıyla arza çalıştığım ekonomik ve 
sosyal sorunlarımızın çözümü için belirli noktalarda 

V. — GÖRÜŞÜLI 

1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Dışişleri Sayın Bakanımızın, Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında yapılacak Ortaklık 
Konseyine katılmak üzere, 3 - 8 Şubat tarihleri ara
sında yurt dışında kalacağı anlaşıldı. Bİze müracaat 

(1) 949 S. Saydı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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birleşmeye davet ediyorum. Bu düzey ve çizgide bun
ların halledilmesi için, başta Yüce Parlamentomuz 
ve pek değerli parlamenterlerimiz olmak üzere, har-
kesin yardımını rica ediyorum. 

ıBugün, karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik 
zorlukları aşmada, bu zorlukların vatandaşlarımız 
arasında eşit ve dengeli şekilde paylaşılması gerek
tiğini belirtiyor ve bütün vatandaşlarımızın kendileri
ne düşen konularda gerekli fedakârlıkları göstere
ceklerine ve bize yardımcı olacaklarına inanıyorum. 

1980 Mali Yılı Bütçesinin, milletimize ve memle
ketimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder 
ve Yüce Parlamentonun değerli üyelerini saygı ile 
selamlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem senatörler, çalışma programımız gere

ğince süremiz dolmuştur; saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

V İŞLER (Devam) 

vaki oldu; 6 Şubata rastlayan Bütçesinin daha ileri 
bir tarihe ertelenmesi istendi. Adalet Bakanımız Sa
yın Ucuzal, programımıza göre 10 Şubat Pazar günü 
görüşülecek olan Bütçesini, Dışişleri Bakanlığı Büt
çesiyle değiştirmeye muvafakat buyurdu; iki Bakan
lık arasında yer değiştirilmesini yüksek oylarınıza 
arz etmek istiyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişiklik ayrıca gruplara yazılı olarak bildirile
cektir. 

Şimdi, gruplar adına konuşma sırasına geldik. 
Gruplar adına, Milli Birlik Grubu için Sayın Fahri 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : İhsan Sabri Çağlayangil 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum; görüşmelere devam ediyoruz. 
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Özdilek, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler için Sa
yın Zeyyat Baykara, CHP Grubu adına da Sayın Er
doğan Bakkalbaşı söz aldılar. Teamül gereğince de 
diğer grup sözcülerinden sonra konuşmak üzere, Ada
let Partisi Grubu söz istedi. 

Gruplara bu sıra üzerinden söz vereceğim. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar mı efen

dim?.. Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 

Milli Birlik Grubu adına Sayın Fahri Özdilek, 
buyursunlar efendim. 

MB GRUBU ADİNA FAHRÎ ÖZDİLEK (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, sayın Senato üyeleri, sayın 
Hükümet üyeleri; 

Son zamanlarda dünya politikasındaki yumuşa
ma dönemi, yerini yeniden soğuk savaşa bırakmış, gi
derek çatışmaya dönüşmeye bir ihtimal belirmişti. Bu 
nedenle, olaylara gerçekçi açıdan bakmanın, bu olay
ların amaçlarını, hedeflerini ve stratejisini ortaya koy
manın, ülkemiz için hayati önem taşıdığına inanarak, 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Ekonomik, sosyal ve politik yapıları büyük kısmı 

ile petrolden üretilen enerjiye dayalı Batı dünyası, 
hayatiyetini sürdürebilmek için yıllardan beri ver
diği uğraşı sonucu petrol yataklarının büyük bir kıs
mını kendi kontrolleri ve egemenlik sahaları dahilin
de tutmayı başarmıştı. Bugün Sovyetler Birliği bu 
egemenliği kendi lehine çevirme gayreti içine girmiş 
görülmektedir. 

Özellikle, petrolün etkili bir silah olarak, petrol 
üreten ülkeler tarafından da kullanılmaya başlanma
sından bu yana. bu rekabet daha da karmaşık ve 
dikkatle izlenmesi gereken bir durum meydana ge
tirmiştir. Bu nedenle, süper devletlerin ve petrol üre
ten ülkelerin çıkarlarını korumak için izlemekte ol
dukları politika ve yöntemlerin sürprizlerle dolu ge
lişmelere gebe olacağından kuşkumuz yoktur; şüphe
miz olmamalıdır. 

İran'daki olayların yarattığı gerginlik ve Afganis
tan'daki son gelişmeler bu kuşkularımızı doğrula
maktadır. 

Petrol enerjisinin yerine ikame edilecek yeni bir 
enerji bulununcaya kadar, dünya petrol rezervlerinin 
büyük bir kısmına sahip olan Ortadoğu ülkelerinin 
siyasal, askeri ve sosyal çalkantılara maruz kalması 
kaçınılmaz görülmektedir. 

Süper devletlerin bu bölgelerde egemenlik ye 
kontrol kurma ve bundan doğan çıkar çatışmaları ül
kemizi son derece uyanık bulunmaya zorlar. 

Bütün bunlara rağmen Grubumuz, süper devlet
lerin kendi aralarında bir nükleer savaşı başlatacak
larına ihtimal vermemektedir. Ancak, bu süper dev
letlerin, bu bölgelerdeki ülkelerden bazılarım kendi 
çıkarları doğrultusunda bölgesel savaşlara itebilecek
lerini gözden uzak tutmamalıyız. 

Sayın senatörler; 
Bu koşullar altında ülkemizin çıkarlarını koru

mak için izlenecek politika; ortak savunma sistemi 
içerisinde bulunan Türkiye'nin, toprak bütünlüğüne 
ve egemenlik haklarına karşı doğrudan doğruya bir 
saldırı vaki olmadığı müddetçe, büyük ve küçük 
komşu ülkeleriyle siyasal ve askeri bir ihtilafa düş
memek ve ulusal savunmasını kendi iç kaynaklarına 
dayandırarak, milli ekonomisini güçlendirip, dünyada 
barışın devamına bütün gücüyle hizmet etmek olma
lıdır. Bu sebeple, ülkemizdeki ortak savunma, üs ve 
tesisleri bölgemizdeki barışı tehlikeye sokacak ve bizi 
istemediğimiz bir halde ^avaşa sürükleyecek biçimde 
kullandınlmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
1980 Mali Yılına büyük ekonomik sıkıntılarla gi

rilmektedir. Bu sıkıntılar, büyük ölçüde geçmiş yıl
larda uygulamaya konulmuş yanlış ekonomik ve sos
yal politikalardan kaynaklanmıştır. Bunun sonucu 
olarak, bugün ülkemizde enflasyon hızı yükselmiş ve 
hayat pahalılığı halk kitlelerinin kaldıramayacağı bir 
düzeye çıkmıştır. 

Ödemeler dengesi bozularak, ithalat ve ihracat 
arasında meydana gelen büyük açıklar dış ticâreti
mizi döviz darboğazına sokmuştur. 

Dış borçlar yıllık taksit ve faizleriyle ödenemez 
bir düzeye ulaşmıştır. 

Üretim düşerek, arz ve talep dengesi bozulmuş, 
işsizlik oranı yükselmiştir. 

Milli gelir artış hızı, son üç yılda azalarak plan 
hedeflerinin çok gerisinde kalmıştır. 

1968 yılından beri bozulmaya başlayan iç politi
ka yaşamımız giderek toplumu şiddeti artan bunalım
lara sürüklemiştir. 

Anarşinin büyük boyutlara ulaştığı, can ve mal 
güvenliğinin kalmadığı ülkemizde bu bunalım, yıllar
dan beri uygulanan yanlış politikaların sonucudur. 

Bu yanlış politikalar, iktidarlarda bulunanların 
hatalı tutum ve davranışlarından, bozuk zihniyetle
rinden, yeteri derecede toplum biliminden yoksun 
görüşlerinden kaynaklanmaktadır. 

1951 Anayasasına karşı olmayı politikalarına te
mel yapanlar, giderek Anayasa ilkelerini umursamaz 
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görünerek, onun öne sürdüğü sosyal, ekonomik ve 
idari reformları yapmamışlar ve halkın toplumsal 
gelişmesine ters düşmüşlerdir. 

Gençleri ve toplumu yanlış sloganlarla körükle
yerek, sağ ve sol, Sünni ve Alevi, milliyetçi ve komü
nist gibi ayırımlarla birbirlerine düşman kamplar ya
ratmışlar ve cepheler kurmuşlardır. 

Anayasa ve yasa dışı eylemleri, tarafsız kullan
ması gereken Devlet kuvvetleriyle karşılayacakları 
yerde, bir tarafı himayelerine alıp, öbür tarafı kır
dırma yöntemleriyle Devlet otoritesi zaafa uğratıl
mıştır. 

Bu çarpık zihniyet ve uygulama düzeltilmedikçe, 
içinde bulunduğumuz bunalımlardan kurtulmak müm
kün değildir. 

Sayın senatörler; 
Bugün demokratik rejimimiz zorlu bir sınav ver

mektedir. Dış ve iç kaynaklardan beslenen rejim 
aleyhtarı yıkıcı ve bölücü örgütlerin her biri kendi 
amacı doğrultusunda, Devleti çökertmek için her tür
lü araç ve yöntemi kullanmaktan çekinmemektedir
ler. Anarşi, her geçen gün yurt sathına daha çok ya
yılmakta ve yüksekokullardan ilkokullara kadar in
miş bulunmaktadır. 

Devlet yönetiminde bilim ve tecrübe bir kenara 
itilmiş ve her iktidar değişikliğinde binlerce memur 
sürülmüş, gereksiz kadrolar açılarak yeni partizan ve 
militanlar bu kadrolara doldurulmuştur. 

Tarafsız ve istikrarlı olması gereken idare, parti
zan tutumlarla yozlaştırılmış ve bu yozlaşma, giderek 
anarşi ve bölücülüğü destekleyen iç kaynakların şe
killenmesine, himayesine, polis, öğretmen ve birçok 
kuruluşların birbirine düşman kamplara ayrılmasına 
neden olmuştur. Bunları düzeltmek için Devletin 
her kademesinde memur tayinleri tarafsızlıkla ya
pılmalı, idarenin yansızlığı sağlanmalı ve güçlü hale 
getirilmelidir. Memurlara güvence verilerek parti yan
lısı olmaktan kurtarılmalıdırlar. 

Kolluk kuvvetleri ideolojik görüş ayrılıkları ne
deniyle bölünmüştür. Sıkıyönetim sona ermeden yeni 
bir organizasyona gidilerek, bu kuvvetler eğitime tabi 
tutulmalı, disiplin kurulmalı, noksan olan silah araç 
ve gereçleri tamamlanmalıdır. 

İstihbarat organlarının görevlerini etkin biçimde 
yapabilmesi için, organize edilerek yan kuruluşlarla 
işbirliğine önem verilmelidir. 

Ülkenin zor koşullar altında bulunduğu dış ve iç 
tehlikenin varlığı, darboğazlara sıkıştığımız bunalım- I 
lar yüzünden rejimin tehlikede olduğu, kendi kay- | 
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«aklarımıza yönelerek ayağa kalkabileceğimiz hak
kındaki kanaat, iktidar ve muhalefet tarafından da 
kabul edildiğine göre, alınması zorunlu önlem ve çö
zümlerde zaman geçirilmeden bir araya gelinmelidir; 
iktidar buna önayak olmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Amerika Birleşik Devletlerinin koyduğu ve itti

fakla bağdaşamayan askeri ve ekonomik ambargo
nun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücü üzerinde 
olumsuz etkiler yaptığı bilinmektedir. 

RE M O Planı gereğince bütçelerden ayrılan kuv
vetler de dış alımlara yönelik olduğu için, dış finans
man gereği döviz ayrılamamakta ve bu fonlar bu 
yüzden kullanılamamaktadır. 

Ambargonun sürdürüldüğü yıllarda, tüm yetkili
ler kendi savaş gücümüzün yaratılması inancıyla sa
vaş sanayimizin kurulması yolunda birleşmişlerdi; 
fakat bu konuda gerekli girişimlere başlandığı gö
rülemedi. 

Bu arada Silahlı Kuvvetlerimiz bünyesinde bazı 
olumlu çalışmalar yapılmışsa da, yeterli değildir. 

Ambargonun kaldırılmasından sonra savaş sana
yiinin kurulması yolundaki çalışmaların gevşeyerek, 
gözlerin yeniden dış yardım beklemeye çevrildiği 
görülüyor. 

REMO fonları, satın alma yerine, yerli proje ve 
savaş sanayimizi kurmak için ve bu amaçla imalata 
yönelik biçimde olsaydı, savaş sanayiimizin kurul
masında ve Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yurt 
içinden sağlanmasında önemli bir aşamaya varılmış 
olabilirdi. 

Artan nüfus dolayısıyla silah altına alınma çağına 
gelen gençlerimizin sayısında büyük bir birikim var
dır. Bunun önlenmesi için mevcut yasaların uygu
lanması ve gerekirse yeni yasal düzenlemelere gidil
mesi lazımdır. 

Silahlı Kuvvetlerin büyük bir kısmı sıkıyönetim 
nedeniyle, asıl görevinin dışında kolluk görevi yap
maktadır. Bunun uzun sürmesi, Ordu eğitiminin ve 
disiplininin büyük ölçüde bozulmasına sebep olur. 
Çok zaman kaybedilmeden gerekli önlemler alınarak, 
Silahlı Kuvvetlerimizi asli görevine döndürülmelidir. 

Sağlık hizmetlerinin içine düşürüldüğü çıkmaz, 
yıllardan beri sürmektedir. Milyarlarca ek harcama
ya malolmasına rağmen, Tam Gün Yasasında Hü
kümetçe yapılması düşünülen değişikliklerin, işi da
ha da karıştıracağından endişe ediyoruz. Sağlık hiz
metlerinin içinde bulunduğu çıkmazın çözümlenmesi 
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için, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu Yasasının 
inançla ve ciddiyetle ele alınması gerekir. 

Sayın senatörler; 
Doğru yönlü bir eğitimin ve eğitim idaresinin çağ

daş anlamda kalkınma ile olan hayati bağı gözden 
kaçırılmamalıdır. Eğitimde yapılan hataların ve bu 
konudaki ihmallerin tesirleri yıllar yılı yürüyüp git
mekte ve halen ülkemizde görüldüğü gibi, çok ağıra 
ve pahalıya malolmaktadır. Bütün çektiklerimizin te
melinde bozuk ve yetersiz bir eğitimin, daha doğrusu 
eğitimsizliğin yattığı unutulmamalıdır. 

Kalkınmanın sıkıntılarına bilinçle katlanabilmek 
ve onun asıl gücünü oluşturan milli heyecan ve inan
ca sahip olabilmek için, esaslı bir çağdaş eğitim ilk 
şarttır. Böyle bir eğitimin asıl sağlam yönü de, hiç 
şüphesiz onun kalkınmayı temelde destekleme gücü
ne sahip, teknik ehliyet ve kabiliyeti haiz, kadınlı -
erkekli büyük kitleler oluşturabilmesidir. 

İlkokuldan, en yüksek öğretim kademesine ka
dar, eğitimin tekniğe, üretime ve yaratıcılığa dönük 
olan bu vasfından fedakârlık düşünülmemelidir. Ne 
acıdır ki, ülkemizde eğitimin asıl noksan olan tarafı 
da budur. 

Sayın senatörler; 

Ülkemiz, Doğu, Batı ve Orta Doğu ülkeleri iliş
kilerinde, jeopolitik durum nedeniyle çok önemli bir 
yer işgal eder. Son günlerde İran'daki gelişmeler, 
Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesi, bunlarla ilgili 
olarak Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Sovyetler 
Birliği, Hindistan ve Pakistan'ın başlattıkları siyasi, 
ekonomik ve askeri girişimler karşısında ülkemiz, 
uluslararası siyasi faaliyetlerin yoğunlaştığı bir mer
kez haline gelmiştir. 

Ne gariptir ki, Batılılarca değeri barışta takdir 
edilemeyen; fakat savaş ihtimallerinin sezildiği şu 
günlerde ülkemizin öneminden, bunalımlardan kur
tulması için âcil yardım yapılması gereğinden söz edi
liyor. Batılıların bu değerlendirmeyi Türkiye açısın
dan değil, kendi çıkarları açısından yaptıkları artık 
bilinmelidir. Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve savun
ma gücü bakımlarından büyük zorluklar içerisinde 
bulunduğunu bildikleri halde, yıllardan beri bunu 
umursamayan, daha sonra ekonomik ve silah am
bargosu uygulayarak Türk ekonomisinin gelişmesine 
ve samuruna gücünün artmasına karşı koyan Batı 
devletlerinin, Orta Doğu'daki çıkarları tehlikeye dü
şünce, Türkiye'yi hatırlamaları düşündürücüdür. 

Batının bu bencil politikası karşısında, Türkiye' 
yi, ulusal çıkarlarını önplanda tutacak bir davranış 
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içinde olmayı, dünyada ve çevremizde gelişen olay
ları serinkanlı ve gerçekçi bir tutumla değerlendirme
yi ve soğuk savaş kampanyasından uzak tutmayı dik
kate almalıyız. Kalkınmanın durumu ancak böyle bir 
şekle sokulabilir. 

Emperyalizme karşı ilk savaşı kazanan Türkiye, 
Milli Misak ile ulusal sınırlarını çizmiş, «Yurtta ba
rış, cihanda barış» ilkesine bağlı, devletlerin birbir
lerinin içişlerine müdahalesini kabul etmeyen, kom
şularıyla ilişkilerini karşılıklı çıkar ve saygıya dayan
dıran barışçı bir politika izlemelidir. Dış politikalar
da Hükümetlerce izlenecek temel ilke, rejimler değil, 
devletler olmalıdır. 

Yunanistan ile aramızdaki önemli sorunlar uzun 
süreden beri askıdadır. Bu durum, her iki ülkenin çı
karlarıyla bağdaşamaz. Yunanlıların Ege'yi bir iç 
deniz haline getirme gayretlerine ve Anadolunun bir 
parçası olan adaların Lozan Andlaşmasına aykırı 
olarak silahlandırılmasına artık göz yumulmamalı
dır. Batı Trakya'daki soydaşlarımıza Yunanlıların uy
gulamakta oldukları baskı, Birleşmiş Milletlere götü
rülmelidir. 

Kıbrıs da çok uzamakta; Yunanlılarla Kıbrıs 
Rumlarının yalan propagandalanyla dünyayı alda
tıp, Türkiye'ye baskı ve ambargo uygulamak sure
tiyle kanımız pahasına kurtardığımız soydaşlarımızı 
yeniden esaretleri altına almalarına meydan verilme
melidir. 

Maraş bölgesi işletmeye ve iskâna açılmalı
dır. Kıbrıs'ta vakit geçirilmeden bir çözüme gidilme
lidir. Bağımsız ve bağlantısız, iki bölgeli federe dev
let statüsü üzerinde taraflar arasında kısa zamanda 
bir anlaşmaya varılmazsa, Türk tarafı bağımsızlığı
nı ilân etmelidir. 

Uzun yıllardan beri barış içinde yaşadığımız kom
şumuz İran'ın Amerika Birleşik Devletleri Elçiliğine 
karşı giriştiği hareketi tasvip etmiyoruz. Komşumuz 
Sovyetler Birliğinin, kardeş Afganistan'a müdahale
sini, aralarında anlaşma olsa dahi, içişlerine karış
ma olarak sayıyoruz. 

Amerika Birleşik Devletlerinin İran, Afganistan, 
ya da Sovyetler Birliğine karşı alacağı ekonomik yap
tırımlara ülkemizin katılması bölgedeki gefginliği 
olumsuz yönde etkileyecektir. Bundan kaçınılmalı
dır. 

Bu arada, bölgeye karşı Amerika Birleşik Devlet
lerinin girişebileceği herhangi bir askeri harekâtta, ül
kemizdeki üslerin kullanılmasına izin verilmemelidir. 
Amerika ile Türkiye arasında parafe edilmiş İkili 
Anlaşma ile ilgili olarak Sayın Dışişleri Bakanının 
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Birleşik Toplantıda yaptığı konuşma, bizce tatmin
kâr olmamıştır. Bu Anlaşma, son şeklini almadan 
Parlamentodan geçirilmelidir. 

Bu Anlaşma ile Amerika Birleşik Devletlerinden 
alınacak silah ve teçhizat, veriliş maksadı dışında, 
Türk Devletinin politikasını desteklemeli ve ülkemizin 
çıkarları doğrultusunda kullanılabilmelidir. 

5 Temmuz 1969 Anlaşmasında bu yasak bulundu
ğu için, Amerika ambargo koyabilmişti. Bu Anlaşma, 
ambargo nedeniyle Hükümetçe kaldırılmıştı. Ortada 
herhangi bir anlaşma olmadığı halde, üs ve tesislerin 
tekrar açılması çok sakıncalı olmuş ve Türkiye'nin 
pazarlık gücünü azaltmıştır. Ayrıca, üsler karşılığın
da Amerika Birleşik Devletlerinin neler vereceğinin, 
bundan önceki Anlaşmada olduğu gibi belirtilmeyişi 
ve Amerika Hükümetinin veya Kongresinin kararına 
bırakılmış olması büyük hatadır. Daha önceki acı 
olaylardan gerekli dersin alınmadığı anlaşılıyor. 

Uygulamanın, anlaşmaların yapılmasından sonra
ya bırakılmış olması büyük sakıncalar doğuracak
tır. 

Sayın Dışişleri Bakanı Brüksel'e yaptıkları ilk se
yahatlerinde «NATO'nun Türkiye üzerindeki tered
dütlerini giderdiklerini» bildirmişlerdi. Son yıllarda 
müttefiklerimizce ülkemize karşı uygulanan ekonomik 
ve silâh ambargosundan sonra, acaba Sayın Dışiş
leri Bakanımız, Türk halkının NATO hakkındaki 
tereddütlerinin giderilmesi için müttefiklerimiz nez-
dinde bir güvence almışlar mıdır?... 

Sayın senatörler; 
îslâm ülkeleriyle son yıllarda başlayan siyasi ve 

ekonomik iyi ilişkiler, daha da ileriye götürülerek sür
dürülmelidir. 

Ortak Pazar ülkeleriyle ilişkilerde, pazar olma yeri
ne, ülkemizin çıkarlarını gözeten bir ortak olma gay
reti gösterilmelidir. 

Batı ile ilişkilerimizi sürdürmekle beraber, dün
yanın sadece Ortak Pazar Para Fonu (İMF), iktisadi 
İşbirliği (OECD), Kalkınma Teşkilatı (AID) ve Dün
ya Bankasından ibaret olduğu saplantısından kurtarıl
malıyız. Batıdan başka pazar ve olanakların da bu
lunduğu ve Türkiye'nin güçlü bir Orta Doğu ve Bal
kan ülkesi olduğu bilincine varmalıyız. Bu noktadan 
hareketle, daha çok öz kaynaklarımıza dayalı ve ih
racata yönelik hızlı bir sanayileşme ile Asya ve Afri
ka'ya da açılmalıyız. Çok yönlü bir politika izlemekle, 
sadece Batı'nın değil, dünya uluslar ailesinin saygın 
bir üyesi durumuna gelebileceğimizi hiç bir zaman 
hatırdan çıkarmamalıyız. 

İran ve Afganistan olayları üzerinde bir kısım ba
sının ve özellikle Devlet Radyo ve Televizyonunun 
yayınlarının tarafsız olmadığı izlenmiştir. Yalnız Batı 
kaynaklarından beslenen haberlerle, Türk kamuoyu 
yersiz ve zamansız sıcak savaş ortamına sokularak 
şartlandırılmak istenmiştir. Bölgemizde barıştan yana 
ve komşularıyla dostluk ilişkilerini sürdüren bir poli
tika izlemesi gereken ülkemiz için bu davranışı uygun 
görmüyoruz. 

Sayın senatörler; 
Kalkınmada ve milli gelir artışı hızında görülen 

yavaşlamanın nedeni de, bugüne kadar izlenmiş olan 
yanlış sanayi politikası sonucu kurulan ve hammad
desi, ara malı, enerjisi ve teknolojisi ile dışa bağımlı 
ve büyük ölçüde montaja dayalı sanayidir. 

Bu sanayinin bir kısmı döviz yetersizliği nedeni ile 
çalışamaz durumdadır. Bir kısmı da, ancak % 50'nin 
altında üretim kapasitesi ile çalışabilmektedir. 

Son yıllarda ekonomimizde üretim yetersizliği art
mıştır. Hem kamu, hem özel kesim tam bir üretim 
tıkanıklığı içindedir. Bu şartlarda çalışan bir ekono
mi ve sanayi ile hiçbir sorun çözülemez. Ne gariptir 
ki, böyle bir ekonomide özel sektör, geçen yıl yüzde 
yüzü aşan oranlarda büyük kârlar sağlayabilmiştir. 

Öte yandan, aşırı fiyat artışları, döviz sağlanma
sındaki karşılaşılan güçlükler, iç ve dış finansman 
zorluklan yatırımların planlanan sürede bitmesini ön
lemiş ve tesislerin üretime geçmelerini engellemiştir. 
Bütçe yatırım ödenekleri % 52 oranında artırılmış
tır. c/c 80 enflasyona maruz kalan bir ekonomide bu 
yatırım nispetinin gerçekte bir gerileme olduğu orta
dadır. Son senelerde Türk ekonomisi yatırım yapa
maz hale girmiştir. Yatırımlar dağılmış, gecikmiş ve 
pahalıya mal olmuştur. Yatırım yapamayan ekonomi
de istihdam yaratılamaz. Dolayısıyla, toplumda bü
yük bir ıstırap kaynağı olan işsizlik sorunu da bir 
çözüme ulaştırılamaz. 

Dünya petrol krizinin başladığı günden bu yana 
Türkiye'nin ekonomik sorunları hep ertelenmiş ve 
ülkemiz günlük politikalarla idare edilir olmuştur. 
Uygulanan yanlış enerji ve ulaşım politikaları akar
yakıt tüketimimizi de artırmıştır. Dünyada ham pet
rol fiyatları hızla yükselmeye başlayınca, bütün itha
latımız arasında petrol için gerekli döviz oranı çok 
yükselmiş ve döviz darboğazının sebeplerinden de 
biri olmuştur. Bugün yıllık petrol ithali, 3,5 milyar 
dolarlık dövizi gerektiren düzeye ulaşmıştır. Yükse
len petrol fiyatlarına rağmen, içeride yıllarca düşük 
fiyatla petrol satışının sürdürülmesi ve bundan ileri 
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gelen zararın Devletçe karşılanması enflasyonu körük
lemiştir. 

Dünyayı gittikçe saran petrol ve enerji krizi, yakın 
gelecekte ülkemizde daha büyük boyutlarla etkisini 
gösterecek. Bunun için gerekli önlemler geciktirilme
den alınmalıdır. Ulaşımda akaryakıt tasarrufunu sağ
layacak çarelere gidilmelidir. Kara taşımacılığı, kara
yollarından demir ve denizyollarına kaydırılmalıdır. 
Yıllardır ihmal edilen demiryolarımızı, deniz ticaret 
filomuzu ve limanlarımızı yeniden ıslah ve geliştirme
ye tabi tutmalıyız. Akaryakıta dayalı enerji üretimi 
hidroelektriğe, katı yakıta, linyite kaydırılmalı, atom 
enerjisi ve güneş enerjisinden de yararlanmak çare
leri geliştirilmelidir. Petrol araştırmalarına hız veril
melidir; 

Sayın senatörler; 
Alınan bütün tedbirler ve devalüasyon kararları

na rağmen, ihracatımızı tatminkâr bir düzeye çıkara
madık. Oysa, komşularımız arasında ye çevremizde 
nüfusu, ülke büyüklüğü bizden küçük olan bazı dev
letler son 10 yılda ihracat gelirlerini bizim birkaç ka
tımıza. çıkarmışlardır. 

Son yapılan devalüasyon, zamlarla hayat pahalılı
ğını daha da artıracaktır. Devalüasyon ile Türk para
sının değeri % 50'ye yakın oranda düşürülmüştür. 
Halbuki, Türk parasının dolar karşısındaki değerinde 
resmi kurla karaborsa arasında 3 ilâ 5 lira fark var
dı. Türk parasının değerinin dünya paralan karşı
sında çok yüksek bir oranda düşürülmesi, Batı eko
nomilerine verilmiş bir ödün olarak görünür. Bu su
retle uzun zamandan beri sürdürülen IMF'riin baskı
lan gereği, Türk ihraç malları Batı ekonomilerince 
daha ucuza kapatılmış oluyor. 

Hükümet son aldığı kararlarla enflasyonu ve fi
yat artışlarını durduracağını beyan etmiştir. Enflas
yonun ve fiyat artışlarının bu türlü, bu kararlarla bir 
ölçüde kontrol edilebileceği iddiası doğru olabilir: 
fakat az gelişmiş bir ekonomide bu tedbirlerin diğer 
temel tedbirlerle desteklenmesi ve alınan bütün ted
birlerin cesaretle uygulamaya konulması ve sonuçla
rının sıkı bir kontrola tabi tutularak değerlendirilme
si lazımdır. Halbuki Hükümet, özel kesime ve ya
bancı sermayeye son derece geniş haklar ve serbest 
hareket imkânları getirirken, ekonomiyi de tümüyle 
her türlü kontroldan arındırarak serbest fiyat ekono
misinin kurallarını açmış bulunmaktadır. Böylece, 
Anayasal bir kurum olan Planlama etkisiz hale ge
tiriliyor, her biri ayrı bir sosyal ve ekonomik amaç 
taşıyan Kamu tktisaidii Kurumlan da, politikasının se-

bzp olduğu yükselmiş ağır maliyetlerle serbest piyasa
nın rekabetine terk ediliyor. 

Bu kadar yüksek oranda bir devalüasyondan son
ra, ithalâttan alınan Damga Resminin de % l'e indi
rilmesi yîe ithalât artacak, buna karşılık ihracat gelir
leri arzulanan değerin altında kalacaktır. 

Hükümetin bu" kararlarından sonra IMF ve Dün
ya Bankası şimdi kredi musluklarını cömertçe açarak, 
bağımlı krediler ve faizleriyle 'birlikte sömürüyü de 
daha artıracaktır. Bunun sonucu olarak, dış ticaret 
açığı ve borçları her yıl daha da büyüyecektir. Böyle
ce, geçici bir süre ithalat bollaşaeağı için fabrikalar 
çalışacak, üretim ve istihdam artacak, bolluk ve ra
hatlık görülecektir; fakat az gelişmiş ülkemizde ser
best piyasanın rekabet mekanizması düzenleyici ro
lünü yapamayacağı için, bir süre sonra fiyatlar yeni
den hızla artacak ve enflasyon daha çok tırmanacak. 
Ülkemiz, son Hükümet Programı görüşmelerimizde 
açıkladığımız gibi, Güney Amerdika ülkelerinde oldu
ğu şekilde büyük ekonomik ve sosyal, siyalsi bunalım
lara sürüklenebilecektir. 

Alınan bu ekonomik tedbirler ve uygulamalarla, 
ülkemiz kendi öz kaynaklarına bağlı karma ekonomi 
içhıde dengeli, devletçi bir ekonomiden büsbütün uzak
laştırılacaktır. Borçlanmaya, iç ve dış sermayenin insa
fına terk edilmiş, dışa 'bağımlı liberal bir ekonomi 
açılacaktır. Bu tür bir politika, gelir dağılımında çok 
kısa sürede büyük dengesizlikler yaratacak dış ve iç 
sömürüyü hızlandıracak ve toplumsal gerilimi artıra
caktı l". * 

Ülkemiz, 17 yıldır kalkınmasını beşer yıllık plan
larla yapmaktadır; fakat plan uygulamasında zaman 
zaman büyük hatalar yapılmış, plan hedeflerinden sa
pılmıştır. Plan ilkelerinin bütünlüğünün korunmasına 
yeterince dikkat ve hassasiyet gösterilmemiştir. Hükü
metlerin plan ilkeleri ve uygulamaları karşısında ilgi
siz ve kayıtsız davranışları her dönemde olmuştur. 

Ekonomi, demokratik plan disiplinine alınmadığı 
için, ülkemiz karma ekonomi derken, karmaşık bir 
ekonomiye götürülmüştür. Bu yüzden ekonomik ge
lişmenin kararlılık içinde olmasını sağlayacak yapısal 
değişikliğe ulaşılamamıştır. Gelir dağılımında adalet 
sağlanamamıştır. 

Diğer taraftan, hızlı enflasyonlar sebebiyle yıllık 
bütçelerin kalkınma planları ile irtibatları da kopmuş
tur. Bu yüzden, mali yıl sonlarında bütçelerin yıl baş
larındaki getr ve gider rakamları ile ilişkisi kalmamış 
ve açıklar büyümüştür. 
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Bu nedenledir ki, 1980 bütçesinin rakamlarına ay
rıntılı olarak girmiyoruz. 

Bütün uygulamalar da enflasyonun ciddi kaynak
larından biridir. Bu nedenle, Parlamentonun yetkileri
ne sahip çıkarak, hükümetlerin yıl içinde getirecekle
ri gider artırıcı yasa ve ödeneklerin teklifleriyle, yeni 
kadro ihdaslarını tekrar sıkı bir denetim altına alma
sının gereğine işaret etmek isteriz. 

Sayın Senatörler; 
Hükümetler seneler'djr programlarında enflasyon 

ile mücadele edeceklerini bildirmişlerdir, fakat uygu
lamalarda enflasyon önlenememiş, aksine körüklen -
m'iştir. Bütçe rakamları da bunu göstermektedir. Yeni 
bütçenin de bu yapısı ile geçmiş bütçelerden farklı ol
madığı açıktır. Enflasyonun, tasarrufları ve yatırım
ları, üreticiyi ve gelir dağılımını olumsuz yönlerde et
kilediği bilindiğine göre, artık enflasyona dayanılarak 
kalkınma yönünden vazgeçilmelidir. 

Enflasyonun diğer bir nedeni de, dünden bugüne 
kadar iktidarların Kamu İktisadi Teşebbüsleri (İktisa
di adı ile KİT'ler) üzerinde izledikleri yanlış ek'ono-
nrn 'n İstihdam politikasıdır. KİT'ler iktidarlar için 
partizanlara iş bulma yeri olmuş, eline kart verilmiş 
birçok ehliyetsiz ve kamu yönetimine yabancı kişiler, 
sadece iktidar yanlısı oldukları için, bu kurula doldu
rulmuşlardır. 

KİT zararları Hazineden karşılandığı için, enflas
yonlar bilerek körüklenmiştir. Sayın Demirel son ba
sın toplantılarında bugüne kadar Hazineden karşılanan 
KİT zararlarının bundan böyle KİT'lerin ürettikleri 
mallara yapılacak zamlarla karşılanacağını ve enflas
yonun önlenmesi için tek çıkar yolun bu olduğunu 
açıklamışlardı. Bugün bu tedbirlerin bu enflasyonu 
önlemede yeterliliğin doğru olduğu kabul edildiğine 
göre, bu mantıktan hareketle aynı önlemlerin dün için 
geçerli olması da gerekirdi. 

Yıllar önce, KİT zararlarının çok daha az ve enf
lasyon oranının düşük olduğu dönemde sürekli uyarı
larımıza rağmen bu tedbirlerin uygulamaya niçin ko
nulmadığının gerekçesini de bilmek ve açıklamak gere
kir, 

Uyarılarımız dikkate alınıp, yıllar önce uygulama
ya konulmuş olsaydı, ekonomimiz bugünkü perişan 
duruma düşmemiş, halkımız da bugün bu amansız so
ğuklar ve geçim sıkıntıları ile başbaşa bırakılmamış 
olurdu. 

Vergi gelirlerinin toplanması ve kamu harcamala
rının yapılmasında, yetersiz olan kaynaklarımızın en 
verimli biçimde kullanılması hükümetlerin başlıca gö-
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i evleri olmalıdır. Vergi kaybının etkin bir vergi de
netimi ile önlenmesine ilişkin çalışmalar yıllardan be
ri sonuçlandırılamamıştır. Spekülasyona dayalı gelir
ler denetime alınmalı, bozulan gelir dağılımının yapısı 
düzelülmeli ve özellikle az kazanıp çok vergi Ödeyen 
ücretliler korunmalıdır. 

Enflasyonun aşındırdığı vergi muafiyetleri ve ver
gi tarifeleri değiştirilmelidir. 

Hizmetin gerektirdiği bilgi ve yetenekli memurlar 
eğitim'ine önem verilmeldir. 

Vergi yargısının daha hızlı işler bir hale getirilme
si yönündeki çalışmalar sonuçlandırılmalıdır. 

. Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için ulu
sal ekonomiyi daha hareketli, verim artırıcı bir düzeye 
çıkarabilmek için tarım gelirlerini de içine alan ce
sur bir vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. 

Memur maaşları için Personel Kanununa göre uy
gulanan gösterge taibloları ve katsayı sistemli, aşırı 
fiyat artışları ve enflasyon yüzünden işlekliği yitiril
mişti'*. 

Katsayı uygulaması yerine, en düşük göstergeyi 
alsgari ücrete eşit yapan bir Eşel - Mobil sisteminin, 
açıkça pahalılığa uyan değişikliğin ve önlemlerin ka
bulüne doğru yasa değişikliğine gidilmelidir. 

Kamu sektöründe halen 1,5 milyon memur ça
lıştırılmaktadır. Gelişigüzel ve politik maksatlarla ih
das edilmiş kadrolarla Devlet daireleri ihtiyaç fazlası 
memurlarla doldurulmuştur. Bu durum, bütçe gelirle
rinin büyük bir kısmının personel giderlerine ayrıl
masına neden olmaktadır. Hükümetlerin bu gidişe bîr 
son vermesi gerekil'; 

Memur Yardımlaşma Kurumunun kurulması, yıl
lardan beri politik maksatlarla geciktirilmektedir. Bu 
amaçla memurlardan uzun süredir kesilmekte olan-
yüzde 5'lerle biriken milyarlarca lira hükümetler ta
rafından bütçe açıklarının kapatılmasında kullanılmak--
tadır. Esasen zor durumda olan memurlardan daha 
fazla fedakârlık istenmesi de doğru değildir. Bu ne
denle, memurların sıkıntılarını bir ölçüde olsun gi
dermeye yönelik bu teşebbüsün daha fazla geciktiril
meden yasalaştırılması gerekir. 

Enflasyona düşmüş hasta bir ekonomide hükümet
lerce zaman zaman bazı istikrar tedbirlerinin alınma
sı zorunlu olmaktadır. Bu tedbirlerin bir bütün ola
rak ekonomiyi tamir edici yönü yanında, ilk aşama
da halka bazı fedakârlıklar yükleyeceği açıktır. Bunun 
için komuoyunun olumlu yönde oluşturulması, demok
ratik bir ortamın gereği olduğu kadar, alınan tedbir
lerin başarısı için de şarttır. 
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Son iki yılda, gerek devalüasyon kararları alınır
ken ve gerekse bazı zamlar, özelikle akaryakıt zam
ları yapılırken, bazı liderlerin muhalefette ve iktidar
da halkın karşısına çok çelişkili demeçlerle çıkmış bu
lunmaları, halkın hükümetlere olan güven duygusunu 
ve demokratik rejime, demokrasimin faziletine olan 
inancını 'sarsmıştır. Bu tür beyanlara 'son verilmeli
dir. 

Biz inanıyoruz ki, Türk halkına gerçekler olduğu 
gibi anlatılır, ve herkese sıkıntılar aynı derecede tat-
ibik edilirse, bu halkın ülke çıkarları için katlanama-
yacağı fedakârlık yoktur. Buna, ulusal bağımsızlık 
savaşımızda yoksul ülkemizin, yoksul halkımızın han
gi fedakârlıklara katlanarak zafere ulaştığını örnek 
olarak göstererek sözlerime son veriyorum. 

Yüce Senatoyu grubum adına saygılarla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdilek. 
Şimdi Söz sırası, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye

ler Grubu adına Sayın Zeyyat Baykara'nındır. Buyu
run Sayın 'Baytara. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubunun 1980 
Mali Yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerini açıklamak 
için sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi Grubum 
adına derin saygılarla selamlarım. 

Sayın Senatörler; 
1980 Bütçesinin hazırlandığı dönemlin iç ve dış si

yasal ve ekonomik ortamı her yönden elverişli olmak
tan uzaktır. 

Geçen sene, huzurlarınızda 1979 Bütçe'sinin tümü 
üzerinde Grubum adına yaptığım konuşmanın başın
da söylediklerimi, bugün bir kez daha sayın senatör 
arkadaşlarıma hatırlatmak isterim. 2 Şubat 1979 ta
rihli bu konuşmamda söylediklerim şunlar : 

«-.Hangi açıdan bakılırsa bakılsın 1979 Bütçesi çok 
zor ve çok olumsuz iç ve dış koşullar altında hazırlan
mıştır. Türk toplumunu ağır baskılar altında tutan 
bu gerçekten zor iç ve dış koşulları, ekonomik, sosyal 
ve siyasal alanların tümünde kolayca görebiliyoruz. 
1978 yılının, özellikle ekonomik ve mali durum iti
bariyle çok elverişsiz geçmiş bulunması, önümüzdeki 
yılın - yarii 1979 yılının - görünümünü daha da ağır
laştıran bir etken olmaktadır. Bu elverişsiz koşullar... 
Bütçenin hazırlık dönemi için olduğu kadar uygulama 
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| aşaması için de geçerli olacağını şimdiden tahmin et-
| m ek mümkündür. 
I ... Bu bütçe sağlıklı bir dengeden yoksun bulunan 
S Türk ekonomisinin istikrar bulmasına yardımcı ola

cak bir yapıda bulunmalı, böyle bir yapının özellik -
I lcrini taşımalıdır.» 
| Değerli senatör arkadaşlarım, 

| 1980 Bütçesinin bu özellikleri taşıyıp taşımadığını 
j biraz sonra açıklayacağım. Ancak, 1979 Mali Yılı 
j Bütçesi vesilesiyle söylediklerimi, incelemesine baş-
I ladığımız 1980 Bütçesi nedeniyle de aynen tekrarlaya-
I bilirim. Çünkü, Türk toplumu 1979 yılını da, 1978 
i yılı gibi, ekonomik ve sosyal koşulların iyileşmesi bek-
| leyişi içerisinde geçirmiştir. Ama bekleyişler boşa çık

mış, 1979 yılı, 1978'i aratır, olumsuz gelişmeler içinde 
j geçirilmiş, özellikle Sayın Ecevit Hükümeti tarafın-
! dan 1979 yılı içinde alınan devalüasyon ve diğer eko-
j nomik önlemlerin beklenen sonuçlan vermediği görül-
| müştür. 1980'in ilk ayı sonlarına doğru Sayın Dernirel 
j Hükümetince alınan yeni bir devalüasyon ve fiyat ope-
i rasyonlanyla birlikte geniş bir önlemler paketi yürür-
| iüğe konmuştur. Bütün bu saydığım gelişmeler üze-
I rinde değerlendirmelerimizi, görüşlerimizi, sırası gel-
! dikçe Yüce Heyetinize 'sunacağız. 
| Değerli senatörler, 

! Her şeyden önce, 1979 yılının Türkiye'nin önemli 
| birçok dış sorunlarına bir çözüm getiremediğini belirt-
İ mek istiyorum. 
i Yunanistan ile olan ilişkilerimiz tıkanık, askıdaki 

durumlarını korumaktadır. Kıta sahanlığı, Ege FIR 
Hattı, kıyılarımızdaki Yunanistan'a ait Ege adalarının 
•;lahlandırılması sorunları ile Batı Trakya'daki Türk 
azınlığının içinde bulundurulduğu elverişsiz koşullar, 

I hâlâ çözüm bekleyen önemli sorunlar olarak karşımız-
dadır. 

] İki memleketin Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter
lerinin belli anlaşmazlık konularında ortak bir görüş
me zemini araştırmak üzere yaptılkarı toplantılardan 
bîr sonuç elde edilemem'iştir. Yunanistan'ın, dünya-

{ nın çok kritik bir bölgelinde yaşayan iki komşu mil
letin dostluk havası ve birbirlerini anlama arzusu için
ce bulunmalarında sonsuz faydalar bulunduğunu an
layacaklarını ümit ederiz. 

I Kıbrıs konusu henüz bir çözüme kavuşturulmuş 
I olmaktan uzaktır. Bunun en belli başlı nedeni, Kıbrıs' 
I in Rum tarafı yöneticilerinin çözümü ve anlaşmayı, 

iki tarafın karşılıklı görüşüp anlaşmalarında araya-
I cak yerde, uluslararası platformlarda aramalarıdır. Bü-
i tün bunlara rağmen, son günlerde Kıbrıs'ın Rum ke-
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simi yöneticilerinin, Kıbrıs Türk Federe Devleti ile 
yavaş yavaş bir anlaşma zeminine yaklaştığı izlenimi
ni veren bazı .belirtiler vardır. 

Aralık 1979 ayı sonlarına doğru ortaya çıkan Af
ganistan olayı, bütün dünyayı ve özellikle Türküye ve 
diğer komşularını derinden ilgilendiren en önemli 
olay olmuştur. Sovyet Rusya'nın, tarihi bağlarla bağlı 
olduğumuz Afganistan'da bulunması, bölge ve giderek 
dünya kuvvet dengesi için ciddi bir tehdit sayılabilir. 
Buna karşılık, Sovyet Rusya'nın Afganistan'a karşı 
olan bu girişiminin genellikle öteki devletlerden gördü
ğü tepkinin, olayın önemi ile orantılı olduğu söylene
mez. Herhalde Afganistan olayı Türkiye'de yakın bir 
ilgi ve dikkatle izlenip değerlendirilecek bir nitelik ta
şımaktadır. 

Doğu sınırlarımızdaki komşumuz ve dostumuz 
İran'ın tam anlamıyla açıklığa kavuşamayan iç duru
mu ile birlikte bir değerlendirme yapılırsa, Afganis
tan'daki durumun bizim açımızdan taşıdığı önem da
ha kolaylıkla anlaşılacaktır. Çevremizdeki bu olaylar 
bizi ve mensup olduğumuz savunma blokunu her za
mankinden kuvvetli ve uyanık bulunmaya zorlamak
tadır, 

îç siyasal duruma gelince : 
1979 yılı, iç siyasi olaylar bakımından çok hareket

li bir dönem olmuştur. 14 Ekim 1979 Senato kısmi 
ve milletvekilleri ara seçimlerinin Adalet Partisi lehi
ne ortaya çıkardığı olumlu sonuçlar, Sayın Ecevit'in 
Başbakanlıktan istifasıyla sonuçlanmış ve AP Genel 
Başkanı Sayın Demirel 12 Kasım 1979 tarihinde Milli 
Selâmet Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Hü
kümet dışından desteği ile bugün iş başında bulunan 
Hükümetini kurmuştur. 

Önemle belirtmek icap eder ki, bu arada 1 Kasım 
1979 tarihinde açılan Meclislerin, Başkanlarını kısa 
'bir süre içinde seçip, çalışmaya hazır hale getirdikle
ri halde, her iki Mecliste de çeşitli nedenlerle komis
yonların kurularak, eldeki bazı önemli kanun tasarıla
rını görüşmeye başlaması gecikmiştir. 

Bu arada, hiraz sonra değineceğim gibi, Genel
kurmay Başkanı ve Silahlı Kuşetlerimizin Komutan
ları tarafından, Millî Güvenlik Kurulu Başkanı olarak 
SaJyın Cumhurbaşkanımıza bir mektup tevdi edildiğini 
hepimiz biliyoruz. Bu mektupta bazı memleket mese
lelerinin çözümü konusundaki Silahlı Kuvvetler görü
şünü ve isteklerini, demokratik kurallara ve meratibe 
bağlı, belli bir Hükümeti suçlamadan, nazik ve saygılı 
bir biçimde açılkamakta olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bu konu üzerinde daha fazla durmaidian şunu söyleye

biliriz ki, söz konusu mektup nedenliyle Sayın Başba
kanın, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanla
rıyla yaptığı görüşmelerde, özellikle anarşiyle mücade
lede etkili olacağı hesaplanan bir sıra yasal önlemle
rin Meclislerimizce ele alınması çabuklaştırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde anarşik olaylar, terör, bölücülük ve 

mezhep kışkırtıcılığı olayları sürüp gitmektedir. Hat
ta, son iki - üç ay içinde bu olaylarda azalma değil, 
artma olduğu söylenebilir. 19 ilimizde sıkıyönetime 
ve sıkıyönetimin cansiperane gayretlerine rağmen, 
bunların kaynaklarına inmek henüz mümkün olama
mıştır. Hatta, yeni isimler altında fraksiyonların ve 
örgütlerin anarşik ortama katıldıkları görülmektedir. 
Konunun üzülecek yanı, lise ve hatta ortaokul öğ
rencilerinin çeşitli amaçlı gösteriler için sokağa dö
külmeye ve direnişlere katılmaya kışkırtılmakta ol
malıdır. Bu okul öğrencilerini harekete geçirenlerin, 
kışkırtanların bizzat bazı öğretmenler olduğunu ve 
bunlardan birçoklarının görevleriyle ilişkilertiınin ke
sildiğini işitmek, olayın ciddiyetini daha da artırmak
tadır. 

Silahlı şiddet eylemlerinin, anarşinin bir an önce 
kökünün kazınarak, Silahlı Kuvvetlerimizin sıkıyö
netimdeki ağır görevlerinden asli görevlerine dönme
leri zorunludur. Bunu sağlamak için Parlamento ola
rak, Hükümet olarak ve toplum olarak elimizden ge
len her yardımı yapmalı, faydalı olacak her önlemi 
en kısa sürede gerçekleştirmeliyiz. 

Dünyada ve özellikle etrafımızda olup biten olay
lar, Silahlı Kuvvetlerimizin asli görevleri başında ol
malarını her zamankinden daha çok zorunlu hale ge
tirmiştir. Bu bakımdan, halen Senato komisyonların
da bulunan anarşik olaylarla mücadelede yararlı, 
«Önlemler Paketi» denilen tasarıların bir an önce 
kanunlaşmasını sağlamalıyız. Ancak, yer altında ve 
üstünde örgütlendiği anlaşılan silahlı şiddet eylemoi-
leriyle yapılan mücadelede, adım ettiğim önlemlerin 
yeterli olacağını sanmıyoruz. Biz, Kontenjan Grubu 

İ
olarak, en az üç yıldan beri konu İle ilgili olarak yap
tığımız her konuşmada, anarşi, terör ve bölücülük
le mücadelede, silah kaçakçılığını önleyecek, ıkıyı ve 
karasularımızın emniyetini sağlayacak haberalma 

| örgütlerimizin koordine ve etkin biçimde çalışabilme
si leri, yeni bir düzene sokulabilmelerinin büyük yarar-
l larım dile getirerek, hükümetlerin bu konudaki dikil l kaderini ve ilgilerini çekmeye çalıştık. * î Sayın Demirel Hükümetinin bu konular üzerime 
I eğildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Belirt-
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tiğim önlemlerin önemi gözönünde bulundurularak, 
bunlarla ilgili yasa tasarılarının bir an önce Meclis
lere gönderileceğini umuyoruz. Bunlara ek olarak, 
yurt çapında genel bir silah arama - taraması yapıl
ması olanaklarının incelenmesini de~ yararlı görüyo
ruz. 

Sayın senatörler; 
Siyasi partilerimiz arasındaki ilişkilere gelince : 
Grubumuz, öteden beri, genellikle siyasi partiler 

ve özellikle iktidar ve anamuhalefet partileri arasın
daki uygarca bir diyalogun ülke sorunlarının daha 
kolay ve daha çabuk çözümlenmesinde yararlı ola
cağı görüşünü savunmuştur, savunmaktadır ve bu gö
rüşü şimdiye kadar yaptığı birçok girişimde fiilen 
kanıtlamıştır. Bu nedenle, Sayın Başbakan Demire] 
ile Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkam 
Ecevit'in başlattıkları diyalogu memnuniyetle karşı
lamıştık. Diyalog ortamının hazırlanmasında, Gru
bumuzun da iki taraf nezdindeki girişimlerinin bel 
ki etkisi bulunduğunu sandığımız bu ilk ikili buluşma 
nın ileride de aynı anlayış havası içinde sürdürülece
ğini hepimiz beklemekteyiz. Ancak, üzüntüyle ifade 
etmek isteriz ki, iki lider arasında, son defa alınan 
ekonomik kararlar nedeniyle başlatılan tartışmanın 
dozunun ve tonunun bu bekleyişi zayıf]atmamasıni 
temenni ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
1980 yılının ilk ayında Türkiye'de çok büyük ve 

kapsamlı bir ekonomik operasyon yapılmıştır. Bu 
operasyonda Türk toplumunun bütün bireylerinin 
yaşam düzeylerini, kazançlarını, özetle bütün ekono
mik işlem ve ilişkilerini kökünden değiştiren enflâs
yona karşı açılan mücadele nedeniyle, hemen hemen 
tüm Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ürettiği mal ve 
hizmet fiyatları olağanüstü oranlarda yükseltilmiş 
tir. Hemen ilave edelim ki, enflasyon son yıllarda 
Türkiye'nin, tabir caizse sürekli konuklarından biri 
olmuştur; ama evsahibi tarafından asla arzu edilme
yen t>u konuk, bazen arzu hilafına yine de evsahıibi 
tarafmdan davet edilmiştir. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Toplumun ekonomik, parasal düzenini alt üst 

eden enflasyon âfetinin çoğu kez «Geliyorum» diye 
verdiği sinyalleri ülke yöneticilerinin görmemeleri ve
ya görmemezlikten gelmeleri yüzünden önlemler alın
madığı için toplumu sarsar. Arz - talep arasında den
gesizlikleri, üretimden fazla tüketim yapılmasını, ya 
da piyasayı gerekenin üstünde parayla doldurmanın 
verdiği şişkinliği önemsememek de, aynı sonucu do
ğurur. Bütçe giderlerinin, kamu kuruluşlarının, Ikti-
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I sadi Devlet Teşekküllerinin sağlıklı kaynaklara, ver-
I gi kaynaklarına dayanmayan finansman araçlarıyla 
I uzun süre beslenmelerinin sonucu da aynı olur. Sağ-
I lıklı olmayan kaynaklar Merkez Bankasının, .piyasa-" 
I nın gerçek parasal gereksinmelerini karşılamak için 
I çıkardıkları paraların dışında kalan ve ekonominin 
I hiç bir maddi değer yaratma fonksiyonuna tekabül 
I etmeyen karşılıksız banknot ihracını ifade eden kay-
I naklardır. Bunların sağlıksız olmaları, özellikle belli 
I ve kısa bir süre sonra Merkez Bankasına dönmeme-
I leri halinde kesinlikle tescil edilmiş olur. 

Piyasada enflasyona neden olan para şişkinlikleri, 
I bu çeşit banknot emisyonlarıdır. Kalkınma halindeki 
I ülkelerde genellikle ufak çaptaki para şişkinliklerine 
I göz yumulur. Çünkü bu çeşit memleketlerin yatırım 
I olanakları, iş alanları bulmaya ihtiyaçları vardır. Eko-
I nomileri canlıdır; bir yıldaki normal para hacmini 
I aşan küçük enflasyonları, kısa sürede ortaya çıkan 
I iş hacmi artışlarıyla karşılayabilir. Ekonomiye gere

ğinden fazla para çıkarılıp çıkarılmadığının şaşmaz 
işareti ise, fiyat endeksleridir. 

Türkiye'de 1980 Ocak ayında yapılan ekonomik 
I operasyonun ikinci kolunu, Türk parasının dış değe

ri üzerinde yapılan düşürme işlemi oluşturmuştur. 
I Bu operasyonda paramızın dış değeri 1 Dolar = 47 

TL.'sından 1 Dolar — 70 TL. düzeyine indirilmiştir. 
Bu durum, son operasyon ile Türk Lirasının Ameri
ka Birleşik Devleti Dolarına nazaran % 49 gibi 
önemli bir değer kaybına uğradığını gösterir. 

Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır enflas-
I yon âfeti, hemen ortaya çıkmış bir olay değildir. Enf-
I lasyonun geliş işaretlerini çok önce verir; fakat bu 
j işaretlere önem verilip önlemler alınmadığı için, bi-
J raz önce söylediğim gibi, toplumun üzerine enflas-
I yon bir kâbus gibi çöker. Nitekim, 1977 yılından be

ri enflasyon baskısının işaretleri belirmiş, 1978'de 
ağırlaşmış ve 1979'da da dayanılmaz bir hal almıştır. 

I Hemen söyleyelim ki, 1977 yılında yapılan % 10 de
valüasyondan sonra, 1978 ve 1979 yıllarında da Türk 
parası önemli değer kaybına uğramıştır. 

Bilindiği gibi, yukarıda adı geçen devalüasyonla
rın, özellikle son ikisi Türkiye'nin dış ödemeler ba
kımından çok kritik ve sıkışık bir durumda bulundu
ğu yıllara rastlar. Ama çeşitli gayretlere rağmen, bu 

I devalüasyonlarda! beklenen sonuç elde edilememiş
tir. 

ı Bize göre başarısızlığın baîıM başlı ikıi medeni varıdır. 
Bunlardan birincisi; yoğun çabalara rağmen uluslar -

1 arası finans kurumlarından ve ekonomisi güçlü mem-
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leketlerden döviz darboğazımızı aşacak düzeyde bir 
kredi ve yardımın, başka yat dunların sağlanamamış 
olmasıdır. Sağlanabilen krediler ise, ne ara malı ve 
iptidai maddelerin dışarıdan sağlanarak, birçoğu % 
40-50 kapasite ile çalışan sanayi tesislerinin daha yük
sek kapasite ile çalışıp üretimin artırılmalarına, ne 
de petrol gereksinmelerimizin sağlanmasına yeterli 
bulunamamıştır. İhracatımızdan gelen döviz, petrol 
gereksinmemizi bile tamamen karşılayamıyor, işçi 
dövizleri girişleri ise, gittikçe azalıyordu. Bu durum, 
kısa zamanda iç ve dış serbest piyasalarda, Türk Li
rasının devalüasyonla zaten düşürülmüş olan resmi 
kuru altında kurların oluşmasına neden oldu. 

1978 ve 1979 devalüasyonlarının başarılı olama
masının ikinci nedeni; devalüasyonun başarı kazan
masının en önemli etkelerinden birisini oluşturan enf
lasyonla mücadele tedbirlerinin taim olarak alınama
mış olmasıdır. Enflasyonla mücadele, devalüasyon
ların başarısının bir koşuludur 1979 yılı Bütçe ko
nuşmasında belirttiğim görüşümüzü burada bir daha 
tekrarlamama müsaadelerinizi rica ederim. 

Ağır enflasyon donemlerii.de yapılacak devalü
asyonlardan yararlı bir sonuç alınması hemen hemen 
olanaksızdır. Enflasyonu önleyici, durdurucu kesin 
istikrar önlemlerinin uygulanması ile birlikte, döviz 
rezervleri de yeterince takviye edilmiş ülkelerde de
valüasyonun başarı şansı artar. Mart 1978'de yapı
lan % 30'luk devalüasyon, bu koşullar olmadığı için 
başarısız, boşa gitmiş bir para operasyonudur. 

Geçen yıl açıkladığım bu görüşümü bir yıl sonra 
bugün tekrarlayabilirim. 

Değerli senatörler; 
Bu genel açıklamamı enflasyon ve devalüasyon 

ilişkisi hakkındaki görüşlerimizi de belirterek tamam
lamak istiyorum. Söylemeye gerek yoktur ki, enf
lasyonun körüklediği fiyat artışları, ihraç ürünlerimi
zin dışarıya karşı olan rekabet gücünü ve dolayısıy
la dışsatım olanaklarını azaltır. Hele bizim ihraç mal
larımızın belli başlılarını oluşturan tarım ürünleri gi
bi, talep elastikiyeti fazla olan maddelerde fiyat yük
sekliği dışsatımlarda çok önemli bir handikap teş
kil eder. Sonuçta stoklar birikir. Bunun sonu; bu mal
ları dış pazarlar için fiyat yönünden çekici hale sok
mak, yani devalüasyonla paranın dış değerini düşür
mektir. 

Öte yandan, devalüasyonlar dışalım mallarının 
yurt içi fiyatlarım artırır. Özellikle enflasyon, mal 
darlığı olan ülkelerde bu mallar karaborsa yoluyla 
devalüasyonun gerektirdiği normal fiyat artışları

nın çok üstünde fiyatla alıcı bulur. Bu yüzden 
genel fiyat artışları daha da hızlanır. Sonuç olarak 
şunu söyleyeyim ki; devalüasyonla enflasyon arasın
da sıkı bir sebep - sonuç ilişkisi vardır. 

Ayrıca, enflasyona karşı alınması gereken önlem-
I lerin en etkililerinden biri olan üretimi artırma ama

cı ile sanayinin yüksek kapasite ile çalıştırılması ge
rekir. Bunu sağlamak için, yurt dışından sağlanan 
hammadde, ara malı gibi maddelerin yeter miktarda 
ithali, bunun için de döviz giderlerinin artırılması 
gerekeceği tabiidir. Esasen döviz darboğazı içinde 
bulunan ülkelerin yapacağı iş; paranın dış değerini 
düşürmek için gerekli öteki koşullar da mevcut ise, 
devalüasyondur. Bu ilişkiler, döviz darboğazlarının 
çok kritik ve enflasyon oranının çok yüksek olduğu 
dönemlerde, ekonomiyi sağlam bir tabana oturtabil
mek için mutlaka devalüasyonun, enflasyona karşı 
kesin önlemlerle birlikte ele alınmasını gerektirir. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
I Bu genel açıklamalardan sonra, şimdi 1979 yılı-
I nın ekonomik ve mali görünüşüne kısaca değindik

ten sonra, 1980 Bütçe teklifinin, özellikle enflasyon 
önlemleri açısından bir değerlendirmesini yapacağız 
ve daha sonra da Hükümet tarafından alınan deva
lüasyon kararı ile enflasyonu önleme önlemlerini de-

I ğerlendirmeye çalışacağız. 

I Gerek incelemesini yaptığımız Bütçenin yapısını 
ve bu yapının içinde bulunduğumuz koşullara ve ge
rekse enflasyonla mücadele önlemlerine ve ödemeler 
dengesi zorluklarını gidermek için yapılan devalüas
yon operasyonunun uygun olup olmadığını saptaya
bilmek için, 1979 yılının ekonomik ve mali koşulla
rını kısaca arz etmeye çalışacağım. 

1979 yılında gayri safi milli hâsıladaki artışın sa
bit fiyatlarla % 1,7 artarak 213 milyar lira ve cari fi
yatlarla da 2 trilyon 103 milyar 500 milyon lira ola
cağı hesaplanmaktadır. Cari fiyatlarla artış oranı 
% 63,1'dir. Görülüyor ki, sabit fiyatlarla % 1,7 gilbi 
çok küçük bir artışa karşılık, cari fiyatlarla gayri safi 
miMi hâsıla % 63 dolayında, çok yüksek oranda bü-
yümüşltür. Sabit fiyatlarla gayri safi milli hâsılada 
görülen % 1,7'lik artış, 1978 yılında % 3,1 olarak ve 
1977 yılında da % 4 olarak tespit edilmişti. 1978'den 
1979'a sabit fiyatlarla milli hâsılanın ancak 3,5 mil
yar gibi yerinde saymış denecek kadar küçük bir bü
yümesine karşılık, cari fiyatlarla bir yılda 813 milyar 
500 milyon lira artması, ağır bir enflasyonun tipik bir 

[ örneğini açığa çıkarmaktadır. 
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milyon lira idi. Artış. c/c 34 oranında, 98 milyar 403 
milyon liradır. 

Merkez Bankası kredilerine gelince: 

Merkez Barakasının 1979 yılının 11 ayı içinde aç
tığı kredilerin ağırlığı, kamu kuruluşları üzerinde top
lanmaktadır. Rakamların gösterdiği gerçek şudur: 
Sadece adını ettiğimiz 11 ay içinde Merkez Bankası
nın kamu kuruluşlarına açtığı kredilerin toplamı 82 
milyar liradır. Böylelikle, kamu kurüluşlannın Kasım 
1979 ayı sonunda açılan terdiler dolayısıyla Merkez 
Bankasına olan borçlarının toplamı, benim elimdeki 
rakamlara göre, 246 milyar liraya ulaşmıştır. Aynı 
dönemler itibariyle borç toplamı, 1976 yılında 68 
milyar 693 milyon, 1977 yılında 124 milyar 833 mil
yon ve 1978 yılında da 167 milyar 783 milyon lira idi. 
Bu.rakamlar, kamu kuruluşlarının Merkez Bankasına 
'borçlanma]arının 1978 ve 1979 yıllarında olağanüstü 
artışlar kaydettiğini göstermektedir. Halen, açılan kre
diler dolayısıyla Merkez Bankasına göze çarpar de
recede boçlu olan bazı kamu kuruluşlarını Sayın 
Maliye Bakanımız belirttiler; izin verirseniz, ben de 
benim elimdeki rakamlarla bazı borçları belirteyim: 

Hazinenin 83 milyar, Tekelin 27 milyar, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin 25 milyar, Söker Şirketinin 15 mil
yar, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün 10,5 milyar, 
Kömür İşletmesinin 6,5 milyar, Elektrik Kurumunun 
9,8 milyar, Devlet Yatırım Bankası 37,5 milyar ve
saire... 

Hemen söylemeliyiz ki, bu borçların geri ödendiği 
görülmemiştir. Bu borçların akıbetini, belli aralıklarla 
çıkan konsolidasyon kanunları belirtir ve borçlar Mer
kez Bankasının alacakları arasından çıkarılır. 

Yukarıda beiirctiğim kredi borçları arasında öy
leleri vardır ki, verilmelerinin yasalara uygun olduğu 
bile şüphelidir. (1980 bütçesini incelerken bunları açık
layacağım) Hazineden, kısa vadeli avans olarak sa
dece 1979 yılının 11 ayı içinde Maliye Bakanlığının 
aldığı para, 27 milyar liradan fazladır. 30 Kasım 
1979'a kadar yıllardan beri birikmişleri ise, 83 milyar 
810 milyon liradır. Denebilir ki, Hazine, bu geriye 
dönmesi bahis konusu olmayan avansları artık nor
mal bir geliri olarak görmeye alışmıştır. 

Nüfus artışları da hesaba kaitılarak, sabit fiyatlarla 
kişi başına düşen gayri safi milli hâsıla payı 1979 
yılında 1978'e nazaran gerilerken (% 0,86 oranında), 
cari fiyatlarla % 59 oranında artmış görünmesi de, 
biraz önce belirttiğim gerilemenin bir nedenini gös
terir. 

İthalat ve ihracata gelince: 
1979 yılının ilk dokuz aylık ithalâtı 3 milyar 632 

milyon dolardır. Bu miktar 1978 yılının aym döne
mindeki ithalattan 479 milyon dolar fazla, 1977'nin 
ithalâtından ise 867 milyon dolar azdır. İthalâtın ağır
lığı petrol ve pdtrol ürünleri üzerindedir. Petrol itha
latının, toplam ithalat içindeki payı değer olarak 
1975'te % 17, 1976'da % 22, 1977'de % 25, 1978'de 
de % 28 iken, 1979 yılının yalnız sekiz aylık dönemin
de % 30 dolayına yükselmiştir. Toplam ihracat gelir
lerimizin 1973 yılında sadece % 17'si akaryalkit için 
ödenen dövizlere giderken, bu pay gittikçe artarak, 
ihracat gelirlerimizin 1977'de % 84'ü, 1978'de % 68'i 
ve 1979'un sekiz aylık döneminde ise % 60'ı akaryalkit 
ithalâtımız için ödenmiştir. Döviz darboğazına girişi
mizin önemli bir nedeni burada yatmaktadır. 

İhracata gelince: 
İhracatımız, hâlâ geleneksel tarım maddelerinin 

ağırlığını taşımakta ve çeşitli özendirme tedbirlerine 
karşın bir türlü sanayi mamulleri toplam ihracatımızın 
% 50 oranına bile ulaşamamaktadır. 1978 yılında 2 
-milyar 282 milyon dolar olan ihracâtımızın, 732 mil
yon dolarlık bir kısmı sanayi ürünleri ihracatımızdan 
gelmektedir. 1979 yılında ihracatımızın, 1978 yılı do
laylarında bir döviz sağlayabileceği anlaşılıyor. 

Emisyon ve para durumuna gelince : 
Kasım 1979 sonu itibariyle Merkez Bankası tara

fından piyasaya çıkarılan banknotların toplamı; yani 
emisyon, 173 milyar 31 milyon liradır. Geçen sene
nin; yani 1978'in sonundaki bariknöt emisyonu mik
tarı 113 milyar 668 milyon lira olduğuna göre, 11 ay 
içinde emisyondaki artış % 52 oranında, 59 milyar 
369 milyon lira olmuştur. 1978 yılının aynı döneminde 
emisyondaki artış oranı % 46,5 ve 1977 yılının başın
dan Kasım ayı sonlarına kadar artış ise % 52,3 idi. 

1979 yılı Kasım ayı sonundaki duruma; yani emis
yondaki artışlara, e:sas itibariyle kamu sektörlerine açı
lan krediler ve kısa vadeli Hazine avansları neden ol
muştur. 

Emisyon, kaydi para ve ufalk paradan oluşan para 
arzının, Eylül 1979'dâki durumu 387 milyar 665 mil
yon liradır. Bu miktar, 1978 sonunda 289 milyar 250 

1980'de gider ödeneklerinin bir önceki yıla naza
ran gösterdiği artışın % 15'i oranında gene bir avans 
belki de alınacaktır. Bu sağlıksız kaynağın kullanıl-
masının, enflasyonla mücadele amacıyla bağdaşmadı
ğına bakılıp bakılmayacağını önümüzdeki uygulama
larda hep beraber izleyeceğiz. 
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Fiyatlara gelince : 
Ağır enflasyon dönemlerinin sadık habercilerinin 

fiyatlar olduğunu söyledim. Bizim, 1976'dan sonra 
yükselerek gelen toptan eşya ve geçinme endekslerimiz 
de bu habercilik görevlerini hakkıyla ve sadakatle 
yerlerine getirmişlerdir. Gerçekten, 1975 yılında top
tan eşya fiyat endeksleri artışı c/c 11 gibi mütevazı 
bir artışı gösterimken, 1976'da (:/c 15,6'ya, 1977'de 
% 24,1'e yükselmiş, 'kendisine sahip çlikanı görmemiş 
olacaik ki, 1978'de de % 52,6'ya, 1979 yılının ilk 10 
ayında da % 62'ye yakın bir düzeye çıkmıştır. Bu ar
tışın yıl sonun'da % 70'e çıkacağını da Sayın Maliye 
Bakanımız tahmin etmiştir. 

Geçinme endekslerine gelince : 
Örnek olaralk aldığımız Ankara geçinme endeks

leri, 1979 yılının 9 aylık döneminde % 50'nin üstünde 
artmıştır. 1979 tam yıllik geçinme endekslerinİn, top
tan eşya fiyatlarının üstümde bir artışla kapanacağı 
muhatkkaiktır. 

Özet olarak diyebiliriz ki, gerdk toptan eşya fi
yatlarındaki, gerekse geçinme fiyatlarındaki artışlar 
ve dolayısıyla hayat pahalılığı bakımından 1978 yılı 
bir rekor yılı olmuş, ondan sonra gelen 1979 yılı bir 
önceki yılın rekorunu kırmış, kırılan bu rekorlar ise 
vatandaşın geçim koşullarını altüst etmiştir. 

İşçi dövizleri: 
1979 yılının 9 aylık dönemi içerisinde yurt dışında 

çalışan işçilerimizin gönderdikleri dövizlerin tutarı 
1 milyar 411 milyon dolardır. Bu miktar, bir önceki 
yılın aynı dönemindeki dövizlin tutarı olan 658 mil
yon dolardan 753 milyon, yani bir katından daha fazla 
dolar gibi önemli bir artışı ifade etmektedir. Artış 
trenldi incelendiği zaman, 1979 yılının Mayıs ayında 
yapılan devalüasyonla birlikte, yurda döviz gönderen 
ve bozduranlara tanınan özel kur uygulamasının nisan 
ve mayis aylarında sağladığı toplam 768 milyon dolar 
girdinin bu artışta önemill bir etken olduğu görülür. 

DöViz rezervleri: 
Eylül 1979 sonu itibariyle net döviz rezervleri du

rumu 1 ımiiyar 20 milyon dolar olarak görülmektedir. 
1979 yılının Maytö ayıridaki devalüasyon vesilesiyle 
yapılan özel kur uygulamasına geçinceye kadar 650 
milyon dolar dolaylarında bulunan net döviz rezervi, 
mayıs ayında 1 m'ilyar 52 milyon dolara çıkmış ve 
bu düzeyi, azalarak; ama 1 milyarın üstünde olarak, 
Eylül 1979 ayı sonuna kadar korumuştur. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
1980 mali yılı bütçesinin incelenmesine girer

ken, her şeyden önce bir hususu tespit etmemiz 

lâzım gelir. 1980 bütçe teklifi, 30 Kasım 1979 ta
rihinde Meclislere sunulmuştur. Bunun anlamı, 
bütçe bu tarihten önce mevcut olan koşullara göre 
sakil almış ve hazırlanmış olduğudur. Oysa, bütçe 
Meclise sevk edildikten iki ay kadar sonra 
Türkiye'nin bütün ekonomik ve mali koşulla
rını temelden değiştiren bir devalüasyon yapıl
mış ve onunla birlikte de enflasyonla mücadele ted
birleri yürürlüğe konmuştur. Bu tedbirler; örneğin, 
bütün kamu iktisadi teşebbüslerinin ürettikleri mal ve 
hizmetlere Türkiye'de görülmemiş oranlarda zam ge
tirmiştir. Amaç, onları zararlı durumlardan kurtar
maktır. Bütçenin gider ve gelir yapısı ve büyüklük
leri de, bu zamlar ve alınan diğer önlemler yüzünden 
elbette ki değişmiştir; yani 1980 bütçesi, 1980 yılının 
mali ve ekonomik koşullarına uygun olmayan varsa
yımlara göre hazırlanmış olmaktadır. Gerçekçi bir 
bütçe yapılmak isteniyorsa, yıl içinde bu bütçenin 
gelir - gider büyüklüklerinin, finansman hesaplarının 
esaslı şekilde değiştirilmesi gerekeceğini düşünüyoruz 
ve incelenmesini de bu görüşle ele arıyoruz. Sayın 
Maliye Balkanının bu konu üzerindeki görüşünü el
bette ki dinleyeceğiz. 

Değerli senatörler, 

Ülkemizin ağır bir enflasyonun baskısı altında 
bulunduğunu biliyoruz; çünkü onu yaşıyoruz. Enflas
yon dönemlerinin bütçelerinde, (Eğer onunla mücade
le amacıyla hazırlanmışlarda) belli özellikler aranır. 
Bu özelliklerin başında da, onu besleyen kaynakların 
sağlam ve sağlıklı olmaları aranır. Merkez Bankasının 
kaynaklarının, emisyon mekanizmasının karşılıksız 
olarak kullanılması ka!dar, bütçelerdeki ödenek 'sı
nırlarını aşarak gelişigüzel harcama yapmak, enflas
yonla mücadle amacından çok büyük bir sapma sayı
lır. Şimdi ben 1980 bütçesini bu açılardan ele alarak 
inceleyeceğim. 

Son 4-5 yıldan beri bütçe ödeneklerinin Meclisler
de kabul edilen miktarları ile yıl sonundaki miktarları 
arasında çok büyük farklar görülür. Örneğin; 1979 
yılı konsolide bütçe giderleri toplamı, Medislerimizoe 
406 milyar 900 milyon lira olarak kabul edilmiştir. 
Ancak, bütçe yılının altıncı ayında; yani Eylül 1979' 
da, bu ödeneğin % 50'ye yakın bir artışla, 604 milyar 
liraya yükseldiğini görüyoruz. Bu 197,4 milyarlık öde
nek artışından Meclislerimizin haberi olmaz. Bunun 
nedeni, bütçe kanunlarında yer alan fon uygulamala-
rıyla ilgili maddede Maliye Bakanlarına verilen öde-
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nek artırma yetkileridir. Örneğin; 1980 yılı bütçe ta
sarısının 16 ncı maddesinde, aylıklar, ücretler ve ben
zerleri ile ödenekleri ve iş ve toplusözleşmelerle ilgili 
ödenekleri yeterince harcamaya, artırmaya Sayın Ma
liye Bakanı yetkili kılınmıştır. Adını ettiğim maddede 
buna benzer daha birçok ödenek artırma yetkilerine 
rastlanır. Bu ödeneklerin kullanılaibilmesi için bir ge
lir karşılığı bulmak zorunluğu da yoktur. Tam anla
mı ile karşılıksız ödenek artırmaya ve gider yapmaya 
cevaz veren bir yoldur. 

Biraz önce bu ödeneklerin 1979 uygulamasını ver
dim. Ödemek artırma yetkisinin 1978 uygulaması daha 
ilginçtir. 1978 yılı bütçelerinin Meclislerce onaylanan 
başlangıç ödeneği 266 milyar liradır. Bu ödenek yıl 
Sonunda 456 milyar liraya yükselmiştir. Yetki kulla
nımı ile kullanılan ödenek % 71 oranında, 190 mil
yar liradır. Yani, bir bütçeyi MecMerimiz yapmış ise, 
ona yakın çaptaki diğer bir bütçeyi de sayın Maliye 
'Bakanları kendi başlarına yapmalardır. 

Buna benzer başka bir yetki de, kamu iktisadi, te
şebbüslerinin finansman gereksinimlerini karşılamak 
amacıyla yine Maliye Bakanına verilmiştir. Uzun bir 
süreden beri kullanılan bu yetki, 1980 bütçe tasarısı
nın 63 ncü maddesinde de yer almıştır. Bu maddeye 
göre belirtilen amaç için, tahvil ihracı veya ilgili KİT 
'tarafından çıkarılacak bonolara kefalet verecek Dev
let Yatırım Bankası aracılığı ile onlara avans açtırma
ya (1211 sayılı Merkez Bankası Kanununun 48 ve 51 
nci maddeleri) Sayın Maliye Bakanı yetkilidir. Hazine 
tahvil ve avansların tutarı 1980 yılı için 35 miiyar li
radır. Maliye Bakanı bu sınırı 35 milyar lira daha ar
tırmaya yekilidir. Bu da yetmezse, bir 35 milyar üra-
lılk yetki daha vardır. Oysa, Merkez Bankası Kanu
nunun adı geçen maddeleri, Devlet tahvilleri ve 180 
günden fazla vadeli avans vermeyi yasaklamıştır. 51 
nci madde ise, Hazine kefaletine haiz bonolar kar
şılığında avans verilebilmekte; ancak KİT'lere yatı
rım ihtiyaçları için kredi verilmesini yasaklamaktadır. 

Bütün bu hükümlere rağmen, tamamen karşılıksız 
bir emisyon, açık bir finansman aracı haline getirilen 
bu kaynaktan kullanılan paraların halen Merkez Ban
kasına (Kasım ayı itibarı ile) 37 milyar 55 milyon lira 
borcu birikmiştir. Bu kaynaktan 1980 yılı için öngö
rülen 35 milyar liralık kullanım, 1980 yılı KİT ya
tırım ve finansman programında da yer almıştır. 

Yukarıda belirttiğim yetki kullanımlarının ekono
mimizin bugünkü hale gelmesinde büyük rolleri var-
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dır. Bu enflasyon kaynaklarım, hiç olmazsa enflasyon
la mücadele ettiğimiz bir dönemde kullanmamamız 
gerekir. Bu önerimizin Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan değerlendireceğini, bize burada cevap vereceğini 
umuyoruz. 

Değerli senatörler; 
Ağır enflasyonlarla mücadelede kullanılan en 

önemli araçlardan biri, vergi politikalarıdır. Yeni ver
gilerin; özellikle var olan vergilerin ıslah edilmesi su
retiyle elde edilecek fazla gelirler, hem piyasadaki pa
rayı ve dolayısıyla allım gücünü azaltır, hem de kamu 
harcamalarına sağlıklı kaynaklar sağlar. Hele bu iş
lem, selektif bir politika izlenerek gerçekleştirilirse, 
enflasyona karşı mücadelede etkisi daha da büyük 
olur. Ülkemizde olduğu gibi, örneğin; Gelir Vergisi
nin % 65'ini memur, işçi ve orta gelir kesiminin öde
diği ülkelerde, bu kesimin yeni yergi ve vergi yük
seltmeleri dışında tutulması, hem bu politikanın, hem 
de vergi adaletinin bir gereği olur. Enflasyona karşı 
vergi aracı kullanılırken, Gelir Vergisi gibi dolaysız 
vergilere (Bu vergilerin fiyatlara yansıtılması güç ol
duğu için) öncelik verilir. Bu açiklama ışığında 1980 
yılında uygulanacak vergi politikası hakkında, gerek 
gerekçede, gerek Sayın Maliye Balkanının Komisyonda 
bütçeyi sunuş konuşmasında, vergi gelirlerini artırmak 
için alınmış reform niteliğinde bir etkin önleme rast-
layamıyoruz. Açıklanan vergi politikası, «Asgari üc
retin vergi dışında tutulacağı, sosyal amaçla istisna ve 
muafiyetlerin esnaf ve çiftçinin götürü vergi sınırları
nın genişletileceği» gibi, enflasyonla mücadelede doğ
rudan doğruya bir etkisi olmayan konulardan oluş
maktadır. Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını, çok 
'büyük bir anlamlı sosyal hizmet olduğuna şüphe 
yoktur. Hükümetin bu girişimini büyük bir memnu
niyetle karşılıyoruz. 

Memur, işçi gibi kesimler dışında kalan bir kısım 
gelir sahiplerinin Devlet kendi istedikleri ölçüde ver
gi verme alışkanlığının geçerli olduğu Türkiye'de bir 
büyük Gelir Vergisi sorunu vardır. Sorun, durumu 
ortadan kaldırarak sade bütçeye gelir sağlamak, enf
lasyonla mücadeleyi daha etkin yürütmek sorunu de
ğil, aynı zamanda bir vergi adaleti sorunudur. Bu 
'büyük sorunları çözmeik için Maliyemizin Gelir Ver
gisinin ıslahı konusunu öncelikle 1980 çalışma gün
demine almasını zorunlu görüyoruz. 

Asgari ücretli vergi dışı bıralkma işlemi dolayısıyla 
Devlet gelirlerinde ortaya çıkacak eksilmeyi karşıla
yacak vergi zatmları üzerinde çalışıldığını" da biliyo-
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ruz. Hemen söyleyelim, ki, bizim kastettiğimiz gelir 
artırımı, anllileniflasıyonjsit hiçbir etkisi olmayan bu tip
ten gelir artırımlarıyla hiçbir alâkası yoktur. 

Değerli senatörler; 
Görülüyoriki 1980 bütçesinin antienflaisyonist etki

sini belirli hale getirebilmek için vergi konularında 
reform niteliğinde bazı önemli operasyonların yapıl
ması zorunludur. Öte yandan, biraz önce belirttiğim 
gibi, bütçe kanunlarının verdiği, karşılığında hiçbir 
gelir gösterilmeden gider yapma ve KİT için Merkez 
Bankası kredilerine başvurulma yetkilerini 1980 yılın
da uygulamamak suretiyle bu enflasyon kaynaklarını 
kurutmak bir zorunluluktur ve enflasyonla mücade
leyi başarıya ulaştırmanın doğal bir gereğidir. 

Enflasyon karşısı etkili önemler arasında yukarıda 
'kısaca değindiğim vergi politikası yanında bütçe po
litikaları da yer alır. Vergi politikası, verginin yük
seltilme? irii amaçlarken, bütçe politikaları kamu gi
derlerinin kısılmasını öngörür. Gelişme halindeki mem
leketlerde talebi azaltıcı etki yapan bu tür bütçe po
litikalarının uygulama alanları çok geniş değildir. Ağır 
•enflasyon geçiren bu tür ülkelerde harcamasında za
ruret halinde kısıntı yapılabilecek giderleri olarak ya
tırım ve dolayısıyla transfer ödenekleri gösterilir. Bü
yük kısmı kamu görevlilerinin aylık ve diğsr özlük 
haklarından oluşan cari giderler kısıntıya pek eli veriş li 
değildir. Ancak, 1980 yılında 236 milyar 500 milyon 
lira gibi, çok yüksek bir düzeye ulaşan personel gider
lerimiz üzerinde etkili tasarruflarda bulunmak zorun
luluğu vardır. Memleiketimiz'de olduğu gibi, daüıa 
enflasyon döneminden önce şişirilmeye başlanmış kad
roları hiç olmazsa bulundukları düzeyde dondurmak 
(ki, bizde kısmen uygulanmaktadır) ve emeklilik, rıza 
ile görevden ayrılma gibi nedenlerle görevinden ayrı
lanların yerine başka birini almamak gibi önlemlerin 
uygulanması olanağı aranmalıdır. 77 milyar 600 mil
yon olan diğer cari giderler de bir kısıntı operasyo
nuna daha yatkın görünmektedir. 

Biraz önce, «Türkiye'de bir Gelir Vergisi sorunu 
vardır» demiştim. Bu, yeni bir şey değildir. Bu so
runun, kanunun kaçak veren yerlerini yasalarla tıka
mak yerine, gelirlerin doğru beyan edilmesinin bür gü
vencesi olarak aslında etkin bir önlem olan servet be-
yannamlerinirı bugüne kadar alınmış olanlarını sahip
lerine geri vererek yenlilerinim alınacağınla ilişkin giri
şimlerden söz edilmektedir. Doğrusu, böyle bir vergi 
kontrol aracının böyle bir işleme tabi tutulması dü
şüncesinin geçerli nedenlerini ahlamak gerçekten zor-
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dur. Bu girişim gerçekleşirse, en çok sevinecekler, her 
halde servetlerini gelirleriyle izah edemeyecek durum
da olan Gelir Vergisi yükümlüleri olacaktır. 

Şimdiye kadar alınmış olan servet beyannamele
rinin geri verilerek, yenilerinin alınması işleminin bun
dan sonraki dönemlerde gelir gizlenilmelerinin yeni 
bir aleti olmasından korkulur. Hükümetin bu konuda 
bilgi vereceğini sanırız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Enflasyonla mücadelenin en etkili araçlarından bi

ri de parasal eylemlerden oluşmaktadır. Doğrudan 
doğruya piyasanın likiditesini sınırlayan bu önlemler 
arasında şimdiye kadarki uygulamalarda en etkin gö
rüneni, tedavüldeki para miktarının emilmesi (ki, bu
na para fonksiyonu deniyor) suretiyle daraü'.ıimasidır. 

Tesir alanı çok geniş, çok etkin; fakat son derece 
radikal bir önlem anlamını taşır ve öyle tanınır. Fe
deral Almanya'yı bugünkü ekonomi düzeyine çıkaran 
1948 /para reformunda kullanılan sistem, adını etti
ğim bu «Para ponksiyonu» operasyonudur. Ünlü Al
man Ekonomisti Erhard tarafından oluşturulmuştur. 
Harpten sonra Alman markı çok değer kaybetmiş, stok
çuluk karaborsacılık alıp yürümüş, fiyatlar olağanüstü 
artmıştı. 1948 yılındaki para reformu kararı ile eski 
markların 10 tanesi 1 yeni mark hesabıyla değiştirildi. 
Kişi başına verilen 60 marktı. Alacaklar toplandı, kamu 
borçlan silindi, bu suretle tedavüldeki paralar % 90 
oranında azaldı, ülkeye tam bir deflasyon havası hâ
kim oldu. Operasyon dar gelirlilere önemli sosyal yar
dımlar sağladı, paraya güven doğdu, karaborsa or
tadan kaldırıldı. 

Değerli 'arkadaşlarım; 
Bugün demokratik görüşlerin alabildiğine geliştiği 

ülkelerde böyle bir operasyonun aleyhinde söylenecek 
şeyler, herhalde lehine söyleneceklerden daha çoktur. 
Benim bu para operasyonunu burada anlatmamın ne
deni, ulusların ağır enflasyon dönemlerinden sıyrılıp 
kurtulmak için ne kadar fedakârlıklara katlandıkları
nı ve dünyanın en kuvvdtli parası sayılan Alman mar
kının bugünkü durumunu nelere borçlu olduğunu an
latmak içindir. 

Değeri! arkadaşlarım; 
Enflasyona karşı mücadelede genellikle uygulanan 

önlemler, kredi musluklarının kısılması, faiz ve is-
konlto hadlerinin yükseltilmesi, meyduat karşılıkları 
oranlarının yükseltilmesi gibi parasal tedbirlerdir. 
Memleketimizde çok kullanılmış, kullanılmaktadır. 
Yeni alınan önlemlerde de genişçe kullanılmıştır. Şu-
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nu da ilâve edeyim ki, ülkemizde ithalat teminatları, 
piyasadaki parayı sterl'ize eden, onu tedavülden çeken, 
dolayısıyla antienflasyonist bir rol oynadığı halde, 
son alınan önlemlerde bu teminatlardan bazılarının 
oranlarının azaldığı görülmektedir. Bu azaltmanın 
amacı belliyse de, enflasyonla mücadelenin başarıya 
ulaşmasını her amacın üstünde tutmak gerektiği de 
bir gerçektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bugünkü ekonomik sıkıntılarımızın, enflasyonun 

belli başlı sorumluları olaraik her zaman kamu iktisadi 
teşebbüsleri gösterilir. Oysa bu Devlet teşebbüsleri ül
kemizde ilk sınai müesseseleri kurup işleten, smai kal
kınmamıza öncü rolü oynayan, temel mallarımızı üre
ten, temel hizmetleri yürüten kuruluşlardır. Kamu ke
siminin önemli yatırımları onlar eliyle gerçekteki i;ir. 
Devletin birçok ekonomik ve sosyal amaçlan KİT'ler 
üzerinden yürütülür. Ekonomide bu kadar büyük 
yeri ve fonksiyonları olan ve birkaç yıl öncesine kadar 
finansman sorunları bu kadar göze çarpan bir durum 
göstermeyen bu Devlet teşebbüslerinin bugünkü du
ruma düşmelerinin nedenlerini sadece kendilerinde 
aramanın gerçek bir haksızlık olacağı karaşındayız. 
Bu kanımızın nedenlerini özetlemek gerekirse şunları 
söyleyebiliriz: 

Kamu iktisadi teşebbüsleri kuruldukları gündeki 
statüleri içinde çalışmaktadırlar. Hatta sermayeleri 
kuruldukları zamandaki düzeyde bırakılan KİT'ler 
vardır. 

Yönetim ve üretim şekilleri kuruluş zamanındaki 
gibi olan KİT'ler vardır. Kamu iktisadi teşebbüslerini 
yeniden bir düzenlemeye kavuşturmak için çok de
ğerli çalışmalar vardır; fakat bu çalışmaların sonuç
ları uygulamaya konulmamıştır. 

KİT'ler ticari usullere göre çalışan, çalışması ge
reken müessesler olarak değil. Devlet dairesi görüşüy
le yönetilmeye zorlanmışlardır. Kamu iktisadi teşeb
büslerinin yönetimi çoğu kez genel müdürün değil, 
'ilgili bakanın emriyle olur. 

KİT genel müdürlerinin bir müessesede sürekli 
olarak iki, üç yıl işbaşında kaldıkları çok enderdir. 
İşe daha alışmadan değiştirilen genel müdür!erse çok
tur. 

Sanayide mal ve hizmet üretiminde çalışan işçi 
dışındaki görevlilerin Devlet dairelerinde çalışan me
murlardan maaş statüsü bakımından hemen hemen 
hiçbir farkları yoktur. Yasalardaki ayrı statü hüküm
leri uygulanmamıştır. 
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, Kamu İktisaJdi Teşebbüslerinde çalışan işçilerin sa
yısına kuruluşun genel müdürü hâkim değildir. Bu
gün gerekli işçi kadrosunun iki üç misli fazla işçi 
çalıştırmak zorunda bırakılmış birçok kamu iktisadi 
teşebbüsü vardır. 

Yukarıda söylediklerime toplusözleşmeleri, hükü
metlerin fiyat politikalarını ve teknoloji geriliğini ve 
benzeri etkenleri de eklersek, KİT tablosunun sadece 
bir kısmını çizmiş oluruz. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, KİT'lerin yeni bir an-
I layışla ele alınarak her yönden bir yeni düzene kavuş

turulmalarına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu düzen, on
ları Devlet dairesi görünümünden çıkararak, yetki ve 
sorumluluklarıyla birlikte her yönden özel sektörün 

j çalışma koşullarına yakın bir statüye kavuşturuimala-
I rıyla mümkündür. 
I Yukarıda belirtilen tedbirler alınmadan KİT za

rarlarının fiyatlara eklenerek halkın sırtından çıkar il -
I ması âdil bir görüş olarak nlitelendirilemiez. 

KİT'lerin bu anlamda yeniden düzenlenmesiyle il-
I gili bir stratejinin Bakanlar Kurulu kararnamemi ola

rak 1973 yılında R esimi Gazetede yayınlanmış oldu-
I ğunu da ilgililere önlemle hatırlatmak islerim. 

I Değerli senatör arkadaşlarım; 
I Biraz önce de belirttiğim gibi, kamu iktisadi te-
I şebbüslerinin zararlı durumları bugünkü enflasyon 
I ortamının önemli bir nedeni olara'k gösterilirken, on-
I ların 300 milyarı aşan zararlarından söz edilmekte ve 
I Kamu İktisadi Teşebbüslerinin mal ve hizmet ücretle-
I rine yapılan zamların da bu zarar miktarını karşıla-
I yacak biçimde hesaplandığı sanılmaktadır. 

I 1980 bütçe gerekçesindeki, «1980 Genel Yatırım 
I ve Finansman Programı» hakkındaki açıklamalara gö

re, KİT'in 1980 yılı kaynak ödeme açıkları; yani za-
I radarının toplamı 41 milyar 400 milyon liradır. Ay-
I rica bu kuruluşlara 153 milyar 600 milyon liralık da 
I yatırım görevi verildiğinden toplam ihtiyaç 195 mül-
I yar lira olarak görülmektedir. Bu ihtiyacın 100 mil-
I yarı bütçeden, 35 milyarı Merkez Banlkasmdan, 60 
I milyarı da diğer kaynaklardan sağlanacaktır. Burada 
I istitraden şurasını da arz edeyim ki, Merkez Bankasın-
I dan sağlanacak 35 milyar liranın emisyon artırıcı. 
I enflasyonla mücadele amaçlarına aykırı bir kaynak 
I olduğuna bundan önceki sözlerimde değinmiştim. 
I Yetkililerce KİT zararlarının 300 milyar lirayı 
I aşan bir rakam olarak belirtilmesine ve bu kuruluş-
I ların ürettikleri mal ve hizırrM bedellerinde bu za-
I rar tutarına göre yükselmeler yapılmasına karşılık, 
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KİT'lerin 1980 Genel Yatırım Finansman Progra
mında bu yıl zararlarının 41 milyar 400 milyon gös
terilmesi karşısında izahı gereken bir durum orsaya 
çıkmaktadır sanırım. Eğer 300 milyarı aşan ve zam
larla karşılanan KÎT zararları sadece bu değilse ve 
şimdiye kadar birikmiş zararların tümünü ifade edi
yor da bu zararların karşılanması düşünülüyorsa, 
zamlardan oluşacak gelirlerin tümünü Merkez Ban-
'kasına aktarmalk gerekecektir. Çünkü, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin zarariardan oluşian borçlarının büyük 
bir kısmı dolaylı ya da dolaysız olarak emisyon yo
luyla Merkez Bankasından alınmıştır. Hemen ilave 
edeyim ki, böyle bir tutum, enflasyonla mücadele için 
alınan önlemlerin başarı şansı en yüksek olanıdır. 
Herhalde bu önemli konunun açıklanmaya muhtaç 
tarafı vardır. 

Değerli senatörler; dikkat buyurulursa bu seneki 
bütçenin tümü üzerindeki konuşmamızda bir değişik
lik olarak, ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik 
durumun kazandığı önem ve önceliği de gözonünde 
tutarak bütçeyi, enflasyon ve devalüasyon konularıyla 
olan ilişkileriyle birlikte inceleyerek değerlendirmeye 
çalıştım. Şimdi de enflasyona karşı alınan önlemlerle 
devalüasyon kararının kısa bir değerlendirmesini yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baykara, sürenizin bitimine 
beş dakika kaldığını bilgilerinize sunuyorum. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, bitirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 

Konuşmamın bundan önceki bölümünde enflasyon
la mücadele kullanıla'bilecek politikalara kısa olarak 
değinmiştim. 

Hükümetçe «Enflasyonist karakterde olan her ted
bir alınmıştır» denebilir. Ancak, fiyat yükselmeleri, 
zamlar şeklinde alman önlemler, memur, işçi, emekli 
gibi dar gelirli kesimin kaitsayı yükseltmesi ve toplu 
sözleşmelerle karşılayam'ayacakları derecede geniş ve 
ağır tutulmuştur. Bunun yanında fiyat murakabe ku
rulunun kaldırılarak fiyatların tam serhösit bırakılmış 
bir duruma sokulması, en azından mal arzının artma
sının beklenmeyeceği ilk aylarda olumsuz etkilerini 
fiyat artışları şeklinde gösterebileceklerdir. 

Kanaatimizle göre, ağır enflasyon dönemlerinde 
alınan önlemlerle fiyatlar hiç olmazsa duraklama du
rumuna sokulmadan piyasa ekonomisi veya benzeri 
tam liberal bir ekonomik politika uygulamalarım dü
şünmek çok erken bir girişim sayılmalıdır. 

Antienflasyonist etkisi kuvvetli sayılan vergi poli
tikasının önlemler arasında yeri belirsizdir. Aslında, 
evvelce de temas 'ettiğim gibi, belli başlı vergilerimiz
de vergi randımanını artıracak düzenlemeler yapıla
cağına ilişkin olarak bir belirti yoktur. Vergi nispet
lerinde yapılacak değişiklik amacı sağlamaktan uzak
tır. Çünkü, vergi tarifelerinde yapılacak değişiklik sa
dece vergi veren vatandaşı ilgilendirir; vergisini gizle
yen vatandaşı değil- Halbuki, asıl maksat vergisini 
gizleyen vatandaşı vergi mükellefi durumuna sokmak
tır. Bu nedenlerle enflasyonun tesirli ilaçlarından bi
risi olan vergi politikasının önlemler arasına alınma
sını başarı için şart olarak görüyoruz. 

Bütçe kanunlarıyla Maliye Bakanlarına verilen 
«Bütçe ödeneklerini serbestçe yükseltme yetkisi» enf
lasyon dönemi önlemleriyle tamamen ters düşen bir 
usuldür. Merkez Bankası Kanununun 48 ve 51 nci 
maddelerinin amaç dışı kullanılması da aynı durum
dadır. Enflasyonu önlemeye çalışırken, bizzat enflas
yon yaratacak usuller kullanılması mutlaka önlenme
lidir. 

İthalat teminatlarının indirilmesi enflasyonla mü
cadele amacına ters düşer. 

Sayın arkadaşlarım; 
Türkiye'de son üç yıldır devalüasyonlar da enflas

yonlar gibi ülkemizin davetsiz misafirleri arasına gir
miştir. 1977 yılında küçük bir oranda, fakat 1978 yılı 
ile 1979 yıllarında Türk parasının dış değeri iki de a 
ve oldukça önemli oranlarda düşürülmüştür. 

Sözlerimin başında da söylediğim gibi, bu operas
yonlar yeterli dış destek zamanında ve yeterince sağ
lanmadığı ve devalüasyonla birlikte alınması gereken 
önlemler tam olarak uygulamaya sokulmadığı için et
kili ve yararlı olamamışlardır. 

İçinde bulunduğumuz yılın ilk ayında yapılan 
önemli orandaki devalüasyon, paramızın dış değeri
nin c/c 49 oranında düşmeteiyle sonuçlanmış, doların 
karşılığı olarak Türk parası 47 liradan 70 liraya çık
mıştır. Bu raikatmlara bakarak devalüasyonla saptanan 
70 liralık yeni kuru değerlendirirsek şöyle bir durum 
ortaya çıkar: Son devalüasyonun yapılmasından ön-
çeki doların serbest piyasadaki; yani karaborsadaki 
değeri 54 - 55 lira idi. Bu pariteyi epeyce uzun bir sü
re koruduğu anlaşılıyor. Bu duruma göre yeni bir 
kurun serbest piyasanın bir miktar üstünde tespiti
nin amacı sağlayacağı, bu durumda 70 liralık kurun 
çok yüksek olduğu düşünülerek tartışmalar yapılmak
tadır. Bu görüşün elbetteki haklı yönleri vardır. Do
ların Türk lirası karşılığının bu şekilde göze çarpan 
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bir yüksele düzeyde saptanmış olmasının nedeni yetki-
ü'leroe, «Böyle bir marj bırakılmasının yararlı görül
düğü» şeklinde açıklanmıştır. Aslında gerekenin üs
tünde bir kurun enflasyonla mücadele eden bir ülke 
için ithal malı ve dolayısıyla iç piyasa ve maliyet fi
yatlarını artırıcı etkisi nedeniyle özenilecek bir yanı 
yoktur. İthal mallarından alınan damga resminin kal
dırılmasının bu sakıncaları giderecek kadar etkili oldu
ğunu sanmıyoruz. 

Türk parasının resmi kuru hangi düşünceyle sap
tanmış olursa olsun, bugün 1 dolar 70 liradır. Bir 
süre sonra serbest piyasanın bu kur dolayına çıkacağı 
da hesaplanabilir. Eğer dışardan aradığımız krediler 
zamanında gelmez veya yetersiz olarak gelirse, serbest 
piyasa kurunun daha kısa bir süre sonra bu kura 
ulaşması mümkün olabilir. 

Temenni ederiz ki, böyle bir durum ortaya çıkma
dan bu yüksek kur örneğin; yurt dışında çalışan işçi 
terimizin yurda daha çok döviz göndermişlerini özen
dirici bir etken olsun. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devalüasyonların başarısının en önde gelen ko

şulu, ekonominin içinde bulunduğu dış ödemeler dar
boğazım aşabilmek için gerekli olan yeter miktardaki 
taze dövizin tedbir alınır alınmaz veya ondan kısa bir 
süre sonra disponibl elması, kullanılmaya hazır bu
lunmasıdır. Dış kaynaklardan sağlanacak kredilerin 
•gecikmesi halinde, gecikme ne kadar uzun olursa pi
yasadaki kur, resmi kura yaklaşır ve onu geçer. Ser
best piyasa kuru resmi kuru aştıktan sonra onu geriye 
döndürmek çok zordur. 

Dışarıdan sağlanacak kredilerin yeterli olması ge
rektiğini söyledim. Bu yeterliliğin ölçüsü, 4 aylık it
halatı karşılayacak bir düzeydedir. Buna göre sağla
nacak kredi herhalde 2 milyar dolardan aşağı olma
malıdır. Bugüne kadar dışarıdan sağlanacak kredile
rin kaynakları, miktarları ve akım tarihleri hakkında 
belirli bir bilgi alamadık. Sanıyorum ki, sayın Baka
nım biraz önce bu konuda bilgiler verdiler, mütem
mim bilgileri varsa, onları da rica etmek durumunda
yız, 

Bundan önceki devalüasyonların akıbetlerinden 
esinlenerek kısa sürede yeteri kadar kredi bulma faa
liyetine en büyük önem ve önceliğin verilmesini, de
valüasyonun başarıya ulaşmasının en önemli koşulu 
olduğunu belirtirken, grubumuzun 3 yıldan beri bütçe 
(konuşmalarında tekrar ettiği bir görüşünü de yenile
miş oluyorum. 

Sayın senatörler; 
| Enflasyon dönemi bütçeleri eğer dayandığı gelir 

kaynaklan itibariyle konjonktür hareketlerini izleye
bilecek yapıda ise çoğu kez gelir yönünden taihimin 
edilen amaçlan; hatta fazlasıyla verirler. 1979 bütçe
sinde durum bu olmuştur, 1980'de incelediğimiz büt
çede de durum devam edecektir denebilir. 

| Şüphesiz bu gelir artışları nominal gelirlerdir. Öte 
I yandan daha öncede değindiğim gibi, 1980 bütçesi son 
| alınan devalüasyon ve enflasyonla mücadele önlemle-
| rinden önce hazırlandığı için, bu önlemlerle ilişkisi 
! sağlanamamış bir durumda olduğunu unutmamak la-
I zımdır. Bu nedenle antienflasyonist önlemlerin her 

alanda getirdiği yeni ve yüksek zamlar 1980 bütçesin-
I de öngörülen ödenekleri, hizmetleri karşılamaktan uzak 
j bırakacaktır. Diğer cari gider ödenekleriyle transfer -
I yatırım ödeneklerinde de durum aynıdır. Bu nedenle 
j 1980 bütçesinin bir süre sonra esaslı bir revizyondan 
i geçirilmesini zorunlu görüyoruz. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok değer
li üyeleri; 

1 Buraya kadar 1980 bütçesini devalüasyon ve enf-
I iasyon önlemleriyle birlikte ve karşılıklı ilişkileri açı

sından incelemeye çalıştık. Gereken konularda görüş-
! terimizi, tavsiyelerimizi ve önerilerimizi belirttik. As-
j lında 1980 yılında ülkemizin kritik ekonomik duru-
! muyia, devalüasyonuyla, ağır enflasyon koşullanyla 
j bütün önemli saydığımız öteki konuların önüne geç-
I mistir. Çünkü, cidden ağır olan önlemlerden, fiyat 
I artışlarından en çok etkilenenler, işçisiyle, memuruy-
i la, emeklisi, dulu ve yetimiyle ve nihayet dar gelirli-
i siyle büyük bir toplum kesimi ve onların yaşam dü-
j zeylerinin aldığı kritik durumdur. Şühesiz enflasyon 
! 'kadar önemli olan başka bir konu da anarşi, terör ve 
I bölücülükle igili olayların henüz kesin olarak söndü -
I rülememiş olmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Baykara, müddetiniz bitmiştir, 
tamamlamanızı rica ediyorum. 

I CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADİ
NA ZEYYAD BAYKARA (Devamla) — Tamam
lıyorum Sayın Başkanım. 

Ama açık kalplilikle söyleyelim ki, ne hükümetler, 
I ne de başka hiçbir kimse toplumu bugün çok sıkıntılı 

duruma sokan ekonomik önlemi eri sebepsiz ve gönül 
rahatlığıyla alamazlar. Dünyanın hiçbir ükesinde ne 
enflasyonla mücadele önlemlerinden memnun olmuş 
bir toplum vardır, ne de bu önlemleri almaktan sevinç 

I duyan bir hükümet. Enflasyon önlemlerinin kapsamı, 
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yüksekliği elıbeitteki tartışılır. Nitekim yurdumuzda da j 
haklı olarak tartışılmaktadır. I 

Aslında önemli olan, önlemleri almaktan çok on
ları bilinçli ve inançlı bir biçimde uygulayarak, Tüık | 
Ulusunu ekonomik bir ferah düzeyine çıkarabilmek
tir. I 

Sorum bütün bir ulusun yaşam, geçim sorunudur. 
Bu nedenlerle hepimize düşen görevler vardır. Parla
mentosuyla, kamu ve özel kesimiyle bugünün çok sı-

. kısık ekonomik koşullarını geriye bırakmak için gerek
li bütün gayretleri hepimiz göstermek zorundayız. 
Çünkü başka çıkış yolu yoktur. 

Tüık Ulusunun aştığı birçok sıkıntılar gibi bu teh
likeli ekonomik dönemi de gerisinde bırakacağının 
kesin inancı içinde, Yüce Heyetinize grubumun say
gılarını sunarak sözlerime son veriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykara. 
Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına Sayın Erdoğan Bakkalbaşı'nındır. 
Buyurunuz Sayın Bakkalbaşı. 

CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Konya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena lo
şunun değerli üyeleri; 

1980 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının tümü üze- J 
rinde, CHP Grubunun görüşlerini ammak üzere hu
zurunuzdayım. Hepinizi grubum adına saygıyla se
lamlarım. 

Sayın üyeler : 
1980 Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Cumhuriyet Se

natosu Gctnel Kurulunda ele alınmasından daha ön
ceki günlerde, ekonomik hayatımızı kökümden sarsan 
bir olay ülke gündeminin birinci sırasını almıştır. O 
n.denle geniş ölçüde, klasik bir bütçe eleştirisi yap
ma yerine bugün ivediliği önem kazanmış ekonomik 
sorunlara konuşmamda ağırlık verilecektir. Dış iliş
kiler ve güvenlik konuları, olayların dünyada ve özel
likle Ortadoğuda hızla gelişmesi karşısında esasen 
Yüce Senatonun devamlı takibi'nde olduğu, yakın geç
mişte bu konuda görüşmeler yapıldığı ve bütçe ne
deniyle bu 'konulann enime boyuna konuşulması ola
nakları bulunduğu gözönüne alındığından konuşmam
da geniş bir yer almayacakltır. 

Sayın Başkan; 
25 Ocak 1980 tarihi Türk siyasi tarihimize hafı

zalardan kolay silinmeyecek bir gün olarak geçecek: 

tir. Bu tarih, Türk ekonomik ve toplumsal hayatının 
dönüm nokta sidir. Eğer siyasi organlar olarak bugü
nü ve getirdiklerini iyi irdelemezsek, uygarca tartış-

• mazsak, gerçek çözüm yollarını bulamazsak, önce-
i likle görevlerimizi savsaklamış oluruz, ikinci olarak, 

gelecek kuşaklara bırakacağımız mirasın değerini, 
I niteliğini tartışmalı bir biçimde bırakmış oluruz. 

Eğer bir toplum geçmişinde yapılan hatalardan 
[ ders almadan geleceğine umutla bakabileceğini sanı

yorsa, kendi kendini aldatmış demektir. Türk siyasi 
hayatı, esefle söylemek gerekirse, birçok baltalar, yan
lışlar ve yanılgılarla doludur. O nedenle konuşmama 
25 Ocak 1980'lere naisıl gelindi; bu konunun irdele
mesi yle başlamak isliyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Öncelikle belirtmek gerekir ki; Türkiye'nin başı

na musallat olan bunalım ekonomik, toplumsal ve 
I ı yasal iç ve dış etkenlerin bir araya gelmesiyle 19701i 

yılların ilk yansında ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 
yıllarda ekonomik dengesizliklerin toplumsal zorla
malara ve hatta patlamalara dönüştüğünü görüyoruz. 
Bu yıllarda, sorunların kökeninde yatan ekonomik 

I nedenlerin görmezlikten gelinmesi, o günlerde daha 
I kolaylıkla alınabilecek önlemleri bugün aşılamayacak 
I kadar darboğazlar olarak karşımıza çıkarmıştır. 

Gdir dağılımındaki dengesizlikler kendi haline 
I bırakılırken; vergi adaletsizliği enflasyonun da ite-
I İanesiyle, toplumun dar ve sa!bi!t gelirli kesimlerinin 

haklı tepkilerine yol açan boyutlara ulaşmış ve Tür-
kiyo vergi kaçıranların cenneti haline getirilmiştir. 

Böyle bir ortamda ekonomik dengesizliklerin ka
mu vicdanını rahatsız etmeye başlayacağının ve yasal 

1 düzeni zorlayıcı sapmaların ister İstemez görüleceği
nin tahmin edilememesi, gerçekten talihsizlik olmuş-

I tur. 
I Ekonomik bunalım nasıl başladı, nasıl geliştıi? 
I Ekonomik bunalımdan söz edince, kuşkusuz ilk 
I akla gelen enflasyon ve ödemeler dengesi çıkmazıdır; 
I yani döviz darboğazıdır. Bunalımın bu belirgin yön

lerine; yaygınlaşan işsizliği, gelir dağılımındaki d'en-
I gesizliiği, ekonomimizin büyük ölçüde dışa bağlı 'hale 

getirilmiş olmasını ekleyebiliriz. 

I Ülkemizde bunalım dünden bugüne oluşmuş, Sa-
I yın Demirerin dediği gibi, 22 aylık CHP iktidarında 
I cilaya çıkmış bir olgu değil'dlir. Aksine geride kalan 
I 'iki yıl, aslında bunalımın ciddi bir sorun olarak ele 

alındığı ve bunalımla çok yönlü savaşımın başlatıldığı 
I bir dönem olmuştur. 

Bilindiği gibi, Türkiye ekonomik alandaki geri 
kalmışlığını aşmak ilcin uzunca bir süreden beri çaba 
harcamaktadır. 196Q'lı yıllardan 1970'li yılların orta-

1 lanna varan üç plan dönemini içeren bu sürecin 11-
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kinde % 6.3, ikincisinde %, 7, üçüncüsünde c/c 6.7 
oranlarında bir büyüme gerçekleştirildiği ileri sürül-
inektedir. 

Böylece Türkiye'nin dünyada en hızlı büyümeyi 
gerçekleştiren ülkelerden biri olduğu da iddia edil
mektedir. Bu görüş, konuya tek yönlü bakmak de
mektir. Zira büyüme ile birlikte gelişmenin hakça 
ve toplumsal adalet ilkelerine uygun olması gerekir. 
1976 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre : 

Hane halkı toplamının c/c 37'sini oluşturan ücret
lilerin gelir dağılımındaki payı c/c 31,9'dur. 

Öte yandan hane halkının c/ç 10.7'sini oluşturan 
sermaye ve serbest meslek sahiplerinin milli gelirden 
aldıkları pay % 35.2'dir. 

Bunun gibi hane halkının % 52.3'nü oluşturan 
küçük üreticiler milli gelirden sadece c/r 32.9 pay al
maktadırlar. 

Bu tablo toplumun emeği ile geçinen kesiminin 
gelir dağılımından yeterli pay alamadığını göstermek
tedir. Bütün bunlara işsizlik sorununun çözüleme
miş olmasını, yabancı ülkelere yediyüzbinden fazla 
yurttaşımızın iş bulmak amacıyla göç etmiş olmasına 
karşın, işsizliğin ülkemizde ağırlığını koruyan ve gi
derek kötüleşen bir sorun olmaya devam etmesi ol
gusunu ekliyecek olursak bunalımın boyutlarım daha 
iyi anlarız. 

Oysa, söz konusu dönemde fert başına düşen mil
li gelir önemli ölçüde artmıştır ve bin dolara çıkarak 
Türkiye'nin en az gelir düzeyindeki ülkeler grubun
dan, orta gelir düzeyindeki ülkeler grubuna yüksel
mesi mümkün olmuşsa da, gelir dağılımındaki bu 
dengesizlikler bir iyileştirme sağlayamamıştır. 

Toplumun katmanları arasındaki bu eşitsizlik, 
bölgeler arasında da sürmüştür. Göreceli olarak ge
lişmiş bir görünüm içinde bulunan Ege ve Marmara 
Bölgeleri ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge
leri arasındaki kalkınma ve refah farkı iyimser ol
maya olanak vermeyecek bir görünümdedir. 

Öte yandan, sanayileşme alınında gösterilen ça
balarda sanayi yapısının giderek çarpıklaşmasını en
gelleyememiştir. Kalkınma planlarında ara mallan ve 
yatırım mallan sanayilerine öncelik verildiği halde, 
tüketim mallan sanayii daha hızlı bir gelişme göster
miştir. Tarımda da üretim planlaması gerçekleştirile
mediği, tarımımızın yapısında öngörülen değişiklikler 
sağlanamadığı için, gerekli üretim düzeyine ulaşıla
mamıştır. 
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i Anılan dönemin kuşkusuz en belirgin özelliği 
j ödemeler dengesinde görülmektedir. Türkiye'nin ya

pısal döviz darboğazı bu dönemde giderek daha bü
yük boyutlar kazanmıştır. 1960 yılında ödemeler 

ı blançosu cari işlemler açığı, gayri safi milli hâsıla
nın ancak % 1.5'i idi. Biraz sonra daha ayrıntılı bi
çimde üzerinde duracağımız 1977 yılında bu oran 
c/c 8.5'e yükselmiştir. Bu durumda göstermektedir 
ki, Türkiye büyüme çabasını sürdürürken giderek ar
tan bir ölçüde dış kaynağa gereksinme duyan, daha 
çok uluslararası kuruluşların etkisi altına girmek zo
runda kalan bir ülke durumuna gelmiştir. Oysa, 1960' 
lı yıllarda Türkiye ile benzer koşullar içinde kalkınma 
yarışına katılan Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi 
ülkeler aynı dönemde çok daha iyi bir ödemeler den
gesi durumuna gelebilmişlerdir. 

Sayın üyeler; 

Buraya kadar parça parça açıklamaya çalıştı
ğımız gelişmeler 1977 yılında tüm olumsuzluklarıyla 
ekonomimizi etkisi altına almış ve bunalımlarla karşı 
karşıya getirmiştir. 

i Bu bakımdan 1977 yılının ülke ekonomisine üze
rinde özellikle durulmaya değer bir yönü vardır. 

1977 yılında büyüme hızı önemli bir düşme gös
termiştir, ve % 4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl 
enflasyon diğer yıllarda görülmemiş bir artış gösterdi 
ve <7r 36.1'e yükseldi. Dış ticaret açığı açısından dn 
1977'de olumsuz bir rekora şahit olduk. Dış alımı
mız 5 milyar 796 milyon dolan bulurken, dış-
caüm?ınız 1 milyar 753 milyon dolarda kaldı. 
Böylece bir yılda dış ticaret açığımız 4 mil-

j 1ar doları aştı. Aynı yıl işçi dövizlerinin de 
azaldığını görüyoruz. 1974 yılında gönderilen iş
çi dövizi 1 milyar 450 milyon dolara çıkmış
ken, 1977 yılında 982 milyon dolara düşmüştür. Her 
konuda olduğu gibi kamu maliyesi» de en olumsuz 
görünüm gösterdi. Bütçe açığı hiç görülmemiş bi-

[ çimde 39 milyar liraya çıktı. Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin toplam açıkları da artarak 49,8 milyara 
ulaştı. 

Görülüyor ki, 1977'de çok yönlü olarak patlak 
veren bunalım, ekonomide belli dengelerin sağlıklı 
biçimde kurulamamış olması ve ekonominin her ke
siminde doğru politikalar uygulanamamış bulunma
sından kaynaklanmaktadır. Nitekim, 1977'nin so
nuçlarını hazırlayan yıllarda, Türkiye'de tüketim ile 
üretim arasında tutarlı bir denge kurulamamıştır. Bir 

I taraftan gösterişçi lüks tüketim eğilimi artarken sa-
j nayi de kendisini bu eğilime göre yönlendirmiş ve 
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bu durum avnı zamanda dışsatımla karşılanan gerekli 
girdileri de zorunlu kılmış ve dolayısıyla dışalım is
tekleri artma eğilimine girmiştir. Aynı dönemde 
kaynak - harcama dengesi de sağlıklı biçimde kuru
lamamış, kamu harcamaları hedefleri aşan bir eğilim 
göstererek enflasyonun hızlandırıcı bir etmeni ol
muştur. Dış ekonomik ilişkiler ve ödemeler dengisi 
alanında ise sanayi ve tarımda üretim artırılamadığı 
gibi, iç tüketim eğiliminin aşırı zorlaması ve Türki
ye'nin bilinçsiz bir tüketim toplumu haline gelme
siyle dışalımlarımız hızla artarken, dışsatımımız ya
vaş bir gelişme göstermiş ve dış ödemede zorluklar 
önemli boyutlara ulaşmıştır. 

Bu nedenlerle, 1970'li yıliarda yeni önlemler ve 
düzenlemeler gerekiyordu. Oysa, köklü çözümler 
yerine sorunların ertelenmesi veya geçici çözümlerle 
geçiştirilmesi, özellikle 1975 - 1977 döneminde ülke
nin devamlı bir seçim ekonomisi anlayışına sokulmuş 
olması bunalımın oluşmasını ağırlaştıran başlıca ne
denlerden biri olmuştur. Dışsatımımızın artırılması 
ve dışalımımızın sınırlandırılması yolunda çaba gös
terilmesi gerekirken, DÇM uygulaması gibi geçici 
önlemlere yönelinmiş ve çok kısa vadeli uygunsuz 
koşullarla yeni bir borçlanma dönemine girilmiştir. 
Bu durum tüm acı görünümüyle 1977 yılı sonlarında 
ortaya çıkmış ve Merkez Bankası DÇM taksitlerini 
ve de öteki zorunlu ödemeleri yapamaz duruma düş
müştür. 

Değerli senatörler; 

İçe dönük yönleri yanında önem i i bir dış etke
ni de belirtmek gerekir. Bu da 1973 yılı sonlarında 
petrol fiyatlarında oluşan önemli artışların milli eko
nomimizi içine sürüklediği darboğazdır. 

Petrol üreten ülkeler, 1973 yılı sonlarına doğru 
petrol fiyatlarına üç kat dolaylarında zam yapmak 
yoluna girmişlerdir. Bu olağanüstü zam tüm dün
ya ekonomilerinde büyük şok etkisi yapmıştır. Bu 
etki dağılır dağılmaz da tüm ülkeler petrol krizine 
karşı önlemler almaya başlamışlardır. Yeni enerji 
kaynaklan arama ve tüketimi kısıtlayıcı yaptırımlar 
ortaya konurken, bütün bunlara seyirci kalan ve ka
yıtsızlıkla izleyen bir Türkiye vardı. Bunun acı so
nucu kısa zamanda ülkemizin üzerine çöktü. Dış 
ödemeler dengesi açığı altından kalkılamayacak bir 
düzeye ulaştı. Nitekim 1973 yılında petrol dış alımı 
için ödenen para 221 milyon dolar iken, 1976'da 
1 milyar 125 milyon dolara ve 1977 yılında 1 milyar 
400 milyon dolara fırladı. 1979 yılında bir katı bu
lan zamlar nedeniyle Eylül sonuna kadar olan dö-
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nemde ödenen miktar 1 milyar 900 milyon doları 
bulmuştur. 1980 yılı içinde yeniden yapılacağı mu
hakkak olan zamlarla petrol alımına bir yıl içinde 
3.5 milyar dolar dolaylarında bir kaynak ayırmak 
gerekecektir. Tüm dışsatımımız 2.5 milyar dolar 
olarak gerçekleşse bile bunun sadece petrol gereksi
nimine yetmeyeceği açıkça ortadadır. 

Öte yandan Türkiye, sanayileşmiş ülkelerin pet
rol fiyatlarındaki artışı ürettikleri malların satış fi
yatlarına yansıttıklarından, bu ülkelerden yapılan 
dışalımlarla, ara malları ve yatırım mallarına daha 
yüksek fiyat ödemek durumunda kalmaktadır. 

Petrol fiyatları nedeniyle ekonomik gerilemeye 
giren batı ülkeleri yabancı işçi alımını durdurmuş, 
çalıştırdıkları işçilerin bir bölümüne yol vermek du
rumunda kalmışlardır. Bunun sonucu olarak ülke
mizden dışarıya giden işçilerimizin adedi azalmış, 
dolayısıyla işçilerimizden gelen döviz miktarı da 
önemli ölçüde düşüş göstermiştir. 

Bütün bunların yanında ekonomik sıkıntılarla 
karşılaşan batı ülkelerinin dış ticaret alanında hima
yeci ve kısıtlayıcı bir tutum içine girmeleri, Türki
ye'nin dışsatım gelirlerini büyük ölçüde ve olum
suz yönde etkilemiştir. Yapılan bir araştırmaya gö
re petrol fiyatlarındaki artış ve bu artıştan sonra 
ortaya çıkan gelişmeler sonucu Türkiye'nin 1974'ten 
1977 yılı sonuna kadarki dönemde uğradığı döviz 
kaybının 13 milyar doları bulduğu hesaplanmıştır. 

Sayın üyeler; 
Görülüyor ki. ekonomimizde içe dönük yanlış 

uygulamalar yanında Türkiye'nin elinde olmayan 
nedenlerle oluşan; fakat gerekli önlemler zamanında 
alınmadığı için olumsuz etkileri giderek artan bir dış 
etmen de 1977 yılı sonlarının bunalımına yol açtı. 
Yılın ikinci yarısından itibaren fiyatlar hızla artmaya 
başlarken, dış ödemelerdeki tıkanıklık son haddini 
bulmuş ve TC Merkez Bankası transeferleri hemen 
hemen durmuştur. Hammadde ve ara malı yetersiz
liği, enerji kısıtlamaları sanayi de kapasite kullanı
mını yarı yarıya düşürmüş ve üretim azalıp mal kıt
lıkları başlarken maliyetler de yükselmeye başlamıştı. 
Kısacası ekonominin hem iç, hem de dış dengesi alt 
üst olmuştu. 

Sayın senatörler; 
1978 başlarında beraberinde ciddi toplumsal so-

ıunları da getirebilecek bu gidişin önlenmesi, bir 
başka deyişle bunalımın kontrol altına alınması her 
ne pahasına olursa olsun zorunlu hale gelmiştir. 
Ecevit Hükümeti 1978 ve 1979 yıllarını bu yönde 
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çalışmalarla geçirmişti. Ne yazık ki, bu yöndeki 
çabalar o zamanın anamuhalefet liderince, biraz 
sonra örnekleriyle değineceğimiz biçimde kundaklan
mış ve ülke hayrına olduğu şimdi kendileri tarafın
dan da itiraf edilen bu yapıcı önlemleri başarısız 
kılmak için her şey yapılmıştır. 

Bu dönemde yapılanları ayrıntılı olarak anlatıp 
vaktinizi almak istemiyorum. Yalnız şu kadarını 
söylemek bir gerçeği vurgulamak olacaktır. Ekono
miyi işlerliğe kavuşturacak, bunalımı kontrol altına 
alabilecek yönde önlemler alınmış ve etkilerini gös
termeye başlamıştı. 

Ayrıca, dış ekonomik ve mali ilişkilerde yeni bir 
yaklaşım ve buna paralel olarak çok yönlü dengeli 
bir uluslararası ilişkiler politikası izlenmişti. Bu yak
laşım kendi olanaklarımızla güçlenmek ve uluslar
arası ilişkilerle kendi olanaklarımızı geliştirip, büyüt
mek biçiminde özetlenebilir. 

Bütün bunlara rağmen istenen sonuçlar alınama
mış, dış ödeme güçlükleri yenilememişse bunun eko
nomik nedeninin, başta petrol fiyatlarının büyük öl
çüde artışı ve gelir dağılımını sağlayıcı, sağlıklı kay
nak yaratıcı vergi yasalarının Meclislerden çıkanla-
mamasıdır. 

Öte yandan 14 Ekim ara seçimlerinin uzun bir 
zaman isteyen bu ekonomik önlemlerin sonuçlarının 
alınmasına fırsat vermeyen bir tarihte yapılmış ol
ması da önemli bir etkendir. 

Değerli üyeler; 
1978 - 1979 dönemi içinde bütün bunlar olurken, 

başta Anamuhalefet Partisi AP olmak üzere muha
lefetin tutumu üzerinde hafızalarınızı tazelemek isti
yorum. 

Bilindiği gibi İkinci MC Hükümetinin güvensizük 
önergesiyle iş başından uzaklaştırılmasından sonra, 
Sayın Ecevit başkanlığındaki hükümetin kuruluş ha
zırlıkları sırasında başta Demirel olmak üzere AP 
ve diğer muhalefet hükümeti «Hilkat Garibesi» 
olarak nitelediler. Sayın Cumhurbakanına, «Lekeli 
Bohça Hükümetini» onayladığı için hakarete varan 
hücumlarda bulundular. Demokrat Parti eski Genel 
Başkanı Sayın Bayar; «CHP'ye batı dünyasının yar
dım etmesi imkânsız» diyerek ilk işareti verdi. 

15 Ocak 1978'de güvenoyuna henüz başvurmamış 
hükümetin bir bakanı hakkında ilk gensoru veril
mişti. Demirel, AP Temsilciler Meclisinde: 

«Devredilen enkaz değil, yüz ağartıcı bir tablo
dur» diyor ve aynı gün basın, vadesi gelmiş bir mil
yar 613 milyon dolarlık DÇM borçlarının ödeme 

i vadesinin geldiğini ve Irak'ın 260 milyon dolarlık 
I petrol borcunu talep ettiğini kamuoyuna duyuru-
I yordu. Tarihler 23 Ocak 1978'i gösteriyor; yani 
I hükümetin atanmasından 18 gün, güvenoyu alışından 
I 6 gün geçmiştir. 
I 2 Mart 1978'de ilk ekonomik önlemler kararı 
I açıklandığı, zaman Sayın Demirel : 

«Bu devalüasyon, enflasyonu ve pahalılığı körük
ler. Halkımıza kemerleri sıkın diyorlar. Benim bir
çok vatandaşımın kemeri bile yoktur.» diyerek bü-

I yük Türkiye'den örnekler veriyor ve eski maliye ba-
I kanı da; «Devalüasyon çok yüksek tutuldu» diyor

du. 
Şimdi 29 Ocak 1980'e gelelim. Demirel yaptığı 

basın toplantısında 1979 Kasım tablosunu şöyle çi
ziyordu : 

«— Kilitli Merkez Bankası, 
I — Delik - deşik olmuş Hazine, 
I — Milyonlarca zarar eden KİT'ler. 
I — Yoklukların içine düşmüş, üretimi durmuş, 
I ekonomisi felç olmuş bir ülke. 
I Gerçek bu değildir diyen bir tek Allanın kulu 
I çıkar mı?..» 
I Demirel bu çizdiği tablo ile aslında 1978 Türk i-
I ye'sini anlatıyor. Zira 1977 yılı sonu itibariyle : 
I — 22 milyar lira iç borç, 

I — 55 ülke, 237 banka, 93 bin firmaya 4 milyarı 
i 1978 içinde ödenmesi gereken 18,5 milyar dolar ÜÎS 
I borç. 
I — Dışsatımı 1 milyar 753 milyon dolara düşmüş, 
I — Dışalımı 6 milyar doları aşmış, 
I — 4 milyar dolar dış ticaret açığına ulaşmış bir 
i Türkiye. 
I — Üretimin durduğu, işsizliğin c/c 13.5'e çıktığı, 

yoklukların, kıtlıkların, karaborsanın başını alıp git
tiği bir enkaz Türkiye'si, 1980 başında Demirel'in 
deyimi ile ekonomisi felç olmuş Türkiye. 

I Yeniden dönelim 1978 Türkiye'sine. Türk para-
I sının c/r 30 oranında devalüe edilmesini bazı iş çevre-
I leri gerçekçi bulmaktaydı. Ancak, kur farklarının 
I ödenmesi sorunu bu çevrelerin hoşnutsuzluğuna ne-
I den olurken, AP çevresi; «Kur farklarının istenmesi 
I bir çeşit varlık vergisidir» diyerek onları destekliyoi-

lardı. 
12 Mart ve 22 Mart 1978 tarihinde Hükümet 

J hakkında ikinci ve üçüncü gensoru... 
Ekonomik önlemlerin bir parçası olan vergi yasa-

I lan gündemine girerken Türkiye'nin AP ve kendisine 
I bağlı sağcı basın vef belli iş çevreleri, kamuoyunu 
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yanıltıcı yayınlar, yapıyorlar ve hemen arkasından 
Hükümet hakkında 4 ncü gensoru... 

Vergi yasaları için Sayın Demirel şunları söylü
yordu : 

«CHP her gün vatandaşın ekmeğinden bir dilim 
çalıyor. CHP kemer sıkma partisidir. Vatandaşın 
cebinden 55 milyar lira vergi alacak.» 

Arkasından Hükümet hakkında 5 ne i gensoru... 
14 Mayıs 1978'de Demirel Samsun mitinginde : 

«Köylü, esnaf, memur ve bütün dar gelirliler ar
tan fiyatlar ve getirilen vergilerle yanmıştır. Dağdaki 
çobanın çadırına, köylünün kerpiç evine, iki dönüm 
tarlasına, ineğine, öküzüne, işçinin evine, esnafın 
dükkânına, balıkçının teknesine, küçük ve büyük baş 
hayvanlara, uçak ücretlerine, kömüre kadar her şey 
zam görmüştür. Bu hükümetle başa baş, dişe diş 
mücadele edeceğiz.» dediği günlerde Esnaf Dernekleri 
Konfederasyonu esnafı vergi tasarılarını protesto 
için 6 Haziran'da ve 67 ilde mitinglere çağırıyordu. 
Başta Ankara Ticaret Odası olmak üzere birçok ti
caret odası da bildiriler yayımlıyorlardı. Odalar Bir
liği Genel Kurulunda Sayın Demirel şunları söylü
yordu: 

«Vergi tasarısı kanunlaşırsa, fukara daha fukara 
olacak, kazancı başa bela yapan ortama karşıyız.» 
Türkiye Sanayi Odaları Birliği : 

«Yeni vergiler kıt olan kaynaklarımızı kurutabi
lir.» diye bildiriler yayımlayacaktı, ö te yandan yine 
Sayın Demirel : 

«Hiç kimseye bir şey vermeden herkesin cebin
deki paranın yarısını alan, vatandaşın sofrasına 
göz diken bu Hükümet, çarşı pazarı geçilmez hale 
getirmiş.» derken 12 Temmuz 1978'de kamuoyuna 
bir önemli haber duyuruluyordu. Avrupa basınından 
verilen bu habere göre : 

«1978 dönemi öncesinde faizleri ile birlikte 15 
milyar doları aşan borçlarının, 1977 yılı sonu itiba
riyle 3.5 milyarlık bölümünü süresi dolduğu halde 
ödemeyen, TC Merkez Bankası Zürih Temsilciliğine 
ihtiyati tedbir konmuştur. Bu borçların özellikle 
DÇM ve ticari borçlar olduğu anlaşılmıştır...» İşte 
Demirel'in yüz ağariıcı tablosundan küçük bir örnek. 

12 Eylül 1978. Şeker'e, normal ve süper benzine, 
motorine yapılan zamlardan sonra devam ediyor ko
nuşmaya : 

«CHP İktidara gelince vatandaşın şekerine göz 
diker.» 

1979 başında Belediye Gelirler Yasası Millet Mec
lisinde görüşülmeye başlandığında, muhalefetin bili-
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nen engellemeleri sürmektedir. Demirel, Mart ba
şında : 

«Enflasyon Türkiye'nin kaderi değil. 1978 ba
şına kadar hükümetler ne yapmış yapmış, bulmuş bu
luşturmuş yokluk çektirmemiş Cumhuriyet Halk 
Partisi yokluk, zam demektir.» diye haykırıyor ve 
Ege gezisinde : 

«Bu hükümet gider, dertler biter.» diyerek derdin 
devasını buluyordu. 

17 Mart 1979. Ekonomik önlemler paketi açıkla
nınca da : 

«Bunlar zam değil, soygun. Bunların gidişi Ai
lende gidişidir. Vatandaşı zamla öldürenler hangi 
tedbirle diriltecek?» diyordu. O sırada esnaf dernek
leri 3 milyon esnafı yeniden kepenk kapatmaya çağı
rıyor, Şoförler Derneği ise 2 - 5 Nisan arasında kon
tak kapatma kararı alıyordu. 

27 Mart 1979'da Demirel Bursa'da Hükümetten 
şunu soruyordu : 

«Zammı yaptın, vergiye ne lüzum var? Vergi 
kanunlarına da, Belediye Gelirleri yasasına da karşı
yız. Asgari geçim indirimini getirsinler, bir günde 
çıkaralım.» 

Şimdi izninizle 1980 başlarına yeniden gelelim. 
Basın toplantısında Demirel diyor ki : 

«Dünyanın hangi memleketi bu duruma düşse 
alınacak tedbirler bunlardır.» Nedir o tedbirler? 

— Enflasyon mutlaka kontrol altına alınmalıdır. 
— Türkiye yokluklardan, karaborsadan kurtul

malıdır. 
—• Gelir dağılımı yeniden düzenlenmelidir. 
— KİT'ler ayakta durur hale getirilmelidir. 
Bunları gerçekleştirmek için : 

—• Gerçekçi bir kur politikası uygulanmalıdır. 
— İhracatı artırmalıdır. 
— Vergi sistemindeki adaletsizlikler düzeltilmeli

dir. 
Hafızalarınızı tazelemeye devam etmek istiyorum. 

2 Nisan 1979. Diyor ki Demirel: 
«Beş liraya malolunan benzini 17 liraya satıyor

lar. Bunun adına aşırı kâr, ihtikâr ve soygun denir.» 
Katlı ve primli kur düzenlemesi üzerine de : 

«İhracat gelirinin yerini Tahtakale ve Münih dö
vizi alacak.» 

13 Mayıs. Sanayi ve iş adamları ile onlara bağlı 
sağcı basın, Hükümete saldırılarını yoğunlaştırırlar. 
Gazetelerde tam sayfa paralı duyurular yayınlanma
ya başlar. Paralı duyuruların özü şu : 

«Refaha götürecek güç, hür teşebbüstür. Başka 
yol yoktur.» 
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Demirel bildirilere, «Hükümetin cenaze ilanı» teş
hisini koyar. Doların 25 Türk lirasından 35 liraya ve 
primli kurun 45 lira olarak belirlenmesi üzerine De
mirel : 

«Bu bir koltuk operasyonudur. Türk parası han-
çerlenmiştir. Bu Hükümet Paris'in. Washington'un 
Hükümetidir.» diyebilmektedir. 

O sırada muhalefet tarafından Hükümet hakkın
da 6 ncı gensoru verilmiştir. «Serbest piyasa ekono
misinin uygulanması» istekleri yurt içinde ve yurt 
dışında da tartışılmaya başlamıştır. 

Sayın senatörler; 
Şimdi gelelim 1980'in başına. Demirel basın 

toplantısında zamları savunurken : 

«Biz bunları Türkiye'ye hizmet için yapıyoruz. 
Alamanya için yapmıyoruz.» der ve talihin cilvesine 
bakınız ki, 25 sayılı Türk Parasını Koruma hakkın
daki kararnamesiyle Tahtakale'yi ve Münih döviz 
karaborsalarını kendi meşrulaştırıyor. Öte yandan 
5 liraya mal ettiği benzine % 50'den fazla ve öteki 
petrol ürünlerine % 100 zam yaparak yeni fiyatların 
normal olduğunu ve Devletin hiç kâr etmediğini ilan 
edebiliyor. 

Demirel 27 Ocak'ta yaptığı basın toplantısında 
bütün bu ekonomik önlemleri, Türkiye'ye karşı so
rumluluk duygusunun zaruri bir gereği olarak aldık
larını, ülkenin en büyük ikinci milli meselesinin enf
lasyon olduğunu söylemiştir. Diyor ki Demirel : 

«Enflasyon yatırımı süratle azaltmakta, bunun 
sonucu ise, üretim, istihdam ve milli gelir düşmekte. 
Bu, tekrar enflasyonu körüklemektedir. Tatbik edi
len ekonomik politikalar sonucunda ithalât iyice da
ralmış, karaborsa hızla gelişmiş, kaçak ithalat önü 
alınamaz hale gelmiştir.» 

Sayın Demirel, son devalüasyon ve zamların şo
kunu azaltmak amacıyla üç kez basın toplantısı yap
tı. TRT de yılın en başarılı şovu sayılabilecek bu 
toplantıları kelimesi kelimesine yayınladı. Bu toplan
tılarda bazen açık, bazen ima yoluyla söylemek iste
diği şunlardı : 

— Ekonomik bunalıma 60 günlük Hükümet se
bep değildir. 

— 22 aylık Ecevit Hükümeti Türkiye'yi bu hale 
getirmiştir. 

— Fevkalade şartlar bugünün değil, 1979 Kası
mının şartlarıdır. 1980'de benim Hükümetim Ka
sım 1979 şartlarını düzeltmek için çaba sarf etmekte
dir. 
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j — Hükümetimize ne gibi imkânlar bırakılmıştır 
da, biz bunu 60 gün içinde yemiş bitirmişiz? 

Demirel Hükümetine nasıl bir ekonomik ve mali 
imkân, nasıl bir petrol bağlantısı ve ne kadar stok 
mal devredildiği Sayın Ecevit tarafından 4,5 saat 
süren bir toplantıda kendisine ayrıntılarıyla anlatıl
mıştır. Bu envanter sonradan kamuoyunda da açık
lanmış, Hükümet tarafından da ne rakamları, ne içe
riği şu ana kadar yalanlanmamıştır. Demirel ve 
Adalet Partisi neyin bırakıldığını kabul etmemekte
dirler, kabul. Cumhuriyet Halk Partisine inanma-

I maktadırlar, buna da kabul; ama çok güvendiklerini 
I sandığım bir kuruluşun bir araştırmasından aldığım 
I bazı notları şimdi sizlere aktaracağım. Belgede de-
I niliyor ki : 

«19S0 yılı başında Türk lirası için yeni bir deva 
I lüasyon gündemde değildir. 1980 yılı başında iyi 
I kullanım ve bilgili yönetimle ciddi büyüklükte döviz 
I kaynaklarından yararlanma imkânı mevcuttur. 1980 

yılına girerken Türk ekonomisinin kullanabileceği 
I kaynaklar şunlardır. 
I 600 milyon dolar OECD anlaşmaları çerçeve-
j sinde sağlanan kredi. 
I 100 milyon dolar IMF kredisi. 

I 300 milyon dolar Dünya Bankası proje ve prog-
I ram kredileri. 
I 100 milyon dolar yabancı ticaret bankalarından 
I sağnacak kredi. 
I 250 milyon dolar ikili ticaret anlaşmalarından 
I sağlanan kredi ithalât olanakları. 
I 1 milyar 500 milyon dolar resmi işçi dövizi giri

şi. 
j 2 milyar 600 milyon dolar ihracat geliri. 
I 2 milyar dolar serbest piyasada döviz girişi. Top-
I lam, 7 milyar 550 milyon dolar.» 
I Belge devam ediyor. 
I «1980 yılı başında Türkiye dış kredi konusunda 
I şu imkânlara sahiptir: 
I a) OECD Âcil Yardım Programı çerçevesinde 
I sağlanan 900 milyon dolar dolayındaki ikili kredi-
I lerin kullanılmayan bölümü. 
I b) IMF Anlaşması için IMF'e beklenen üstün-
I de tatminkâr ödünler verilmiştir. Hiç olmazsa önü-
I müzdeki 6 ay için IMF devreye girmeyecektir. 
I Banker kredileriyle ilgili oldukça müsait bir alt-
I yapı tesis edilmiştir. Dökümü ise şöyle : 
I DÇM borçları ertelenmiş ve takside bağlanmıştır. 
j Banker kredileri tahkim edilmiştir. 
I Maliye Bakanlığı, 1979 yılının ilk ayında borç 
j ana para ve taksitlerinin ödenmesinde dikkatli dav-
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ranmıştır. Tüm ödeme güçlüklerine rağmen Türki
ye'nin ithalâta devam etmesi, iyi bir alıcı olma nite
liğini kaybetmemesi karşısında dış satıcı çevreler 
ödeme şekillerinde zorluk çıkarmamaya çalışmak
tadırlar. Yabancı bankalardan en az 300 milyon do
lar ek finansman kolaylığı henüz tam olarak kula-
nılmamıştır.» 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Nerede 
yazılmış bunlar?.. 

CHP GRUBU ADİNA ERDOĞAN BAİCKAL-
BAŞI (Devamla) — TÜSİAD'ın 12 Kasım 1979 
tarihli raporu. 

Sayın Başkan; Adalet Partisi çevrelerinin, Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin bıraktığı imkânlar 
konusundaki tereddütlerine ve DemireFin iftiraları
na sanıyorum en güzel cevap bunlardır. 

Değerli üyeler; 
Böyle karşılaştırmalı olaylar dizisini, sabırlarını

zı da taşırarak gözler önüne şunun için sermeye ça
lıştım : 

Türk siyasi hayatında siyasi partiler iki büyük 
hatanın içindedirler: 

Birincisi, şimdiye kadar siyasi partiler ve liderleri 
yurttaşlara sadece Anayasal hak ve özgürlüklerinden 
söz etmişler, onları serbestçe kullanılabilir bir du
rumda tutmaya özen göstermişlerdir. Ancak, anaya
sal sorumluluk ve yükümlülüklerinden hiç söz edil
memiştir. Bunun doğal sonucu olarak yönetilenler 
yurt gerçeklerinden uzak, hayal içinde, toplumsal 
bilinçten yoksun rehavet içinde aşırı bir tüketim top
lumu halinde umursamaz şimdiye kadar gelip geç
mişlerdir. Buna kadercilik anlayışımız da eklenince 
tüm uyarılara karşın toplumda özlenen çağdaş altya
pı, yurttaşlık bilinci istenildiği ölçüde gerçekleşeme
miş, ekonomiye de yansıyan bu tutum bugünleri de 
beraberinde getirmiştir. 

İkincisi, Türk siyasi hayatında önemli işlevleri 
bulunan kişiler politik zafer amacı için her türlü yo
lu geçerli sayan bir anlayışın tutsağı olmuşlardır. 
Gerektiğinde, «Dün dündür, bugün bugündür^ diye
bilmişlerdir. Muhalefette söylediklerinin tam aksini 
iktidarda, iktidarda yaptıklarının tam aksini muha
lefette yapabilmişlerdir. Sonuçta, yönetilenler naza
rında tüm politika ve politikacılar hızlı bir itibar 
erozyonuna uğramışlardır. Demokratik yönetimlerde 
en büyük ve eşine hiç bir zaman ulaşılamaz bir güç 
olan toplumsal destek yöneticilerin altından yavaş 
yavaş çekilmeye ve uzaklaşmaya başlamıştır. Dev
lete güvensizlik olgusu böylece gelişmiştir. 
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Yukarıda söylemeye ve vermeye çalıştığım ör
nekler en çarpıcılarını sergilemektedir. 

Türkiye'nin, Janponya'dan sonra c/c
 7 kalkınma 

hızına erişen tek ülke olduğunu her zaman söyleyen 
Adalet Partisi Genel Başkanı, bu kalkınma modelinin 
enflâsyonist bir model ve bu canavarı yaratanın ken
di ekonomik politikası olduğunu tümüyle unutarak 
veya unutmuş görünerek yukarıdaki sözleri rahat
lıkla söyleyebiliyor. İşte yaşanılan bu gerçekleri an
latmaktaki kastım bu idi. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'nin en büyük çelişkisi, bu tür kişilerin 

Türk politika hayatında önemli işlevleri olmasıdır. 
Bu çelişki bugün daha açık biçimde hepimizin göz
leri önüne serilmiştir. Hem toplam 13 yıllık Adalet 
Partisi iktidarları döneminin yaklaşık 9 yıl Hükümet 
Başkanlığını yapıp 6 hükümet kurma fırsatı bulacak
sınız, 1978 öncesi sağlıksız kalkınmanın baş mimarı 
olarak günlük politikalarla bulup buluşturma anla
yışıyla plan dışı, ilim dışı, akıl dışı enflâsyonist bir 
ekonomik politikanın mucidi, takipçisi, savunucusu 
olacaksınız, hem de 1980 başlarında yukarıda belirt
tiğim sözleri televizyon ekranında kabadayı ve efe 
pozlarıyla söylemek cesaretini gösterip siyasi hayatı
mızın çelişkisi olmaya devam edeceksiniz... 

Sayın senatörler; 
Görülmemiş devalüasyon ve görülmemiş zamların 

yüksek dozda acı ilaçlarını halka içirmek isteyen 
sahte doktorun, mikrobu daha önceleri hastaya zer-
keden aynı doktor olması Türkiye'nin en büyük 
talihsizliğidir. (CHP sıralarından «Bravo» seslen, al
kışlar) 

Sert, hırçın, yıkıcı, jurnalci, tahrikçi, gerçekleri 
saptırıcı muhalefeti tercih eden, meydan meydan fe
lâket tellallığı yapan Sayın Demirel, dünyanın hangi 
ülkesinin başına gelirse bunların yapılacağını ancak 
şimdi söyleyen Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi 
ağırlıklı hükümete biraz yardımcı olabilseydi 1980'le-
ıin bu acı günlerini daha müsait şartlar altında geçir
me olanağı bulurduk. Nitekim, Sayın Maiıiye Bakanı 
burada biraz evvel görüşlerini ifade ederken bu ko
nuyu aynen şöyle ifade buyurdular; 

«Ekonomi ve maliye üzerine günlük politika ge
reği yapılan sorumsuz beyanların ne ülkemiz ekono
misine, ne de beyan sahiplerine biç bir fayda getir
mediği görülmüştür. Haltta bunlar zararlı da olmuş
lardır. Türk ekonomisiriin ve toplumunun yönetimi-
nîn iç ve dış finans çevrelerine bırakıldığı, Devletin 
ekonomide etkinliğinin azaltıldığı gibi iddialar yersiz 



C. Senatosu B : 28 

ve tutarsız iddialar olaralk kalmaya mahkûmdur. İç 
politika gereği olaralk yapılan bu kabil beyanların 
zaman içinde olumsuz etkileri görülmüştür; görül
mektedir.» 

Buna aynen katıldığımı beyan etmek isterim. 
Sayın üyeler; 
Şimdi, 1980 Yılı Bütçe Tasarısı üzerindeki görüş

lerimize geçiyorum. 
Yukarıda anlatmaya çalıştığımız iç ve dış etken

lerin ağır etkisine girmiş ve halkın üzerindeki baskısı 
her gün biraz daha ağırlaşan ekonomik bunalım kar
şısında huzurunuzda 1980 Yılı Bütçesini tartışıyoruz. 
Sayın Maliye Bakanının, «Bu bütçe bir enflasyonla 
mücadele bütçesidir» sloganına karşı, bütçenin yapısı 
açıkça göstermektedir (ki, bu bütçe enflasyonla müca
dele bütçesi olmadığı bir yana, politik hesaplar ön 
plana alınarak yapılmış bir bütçedir. 

1979 yılında İkinci MC Hükümeti tarafından 395 
milyar lira olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulan bülçe, bu haliyle bir önceki yıla oranla c/c 

52'l:k bir artış göstermekteydi. Bu yıl konsolide büt
çe başlangıç ödeneği % 82'lik bir artışla 406 milyar 
803 milyon liradain 739,1 milyar iliraya yükseltilmiş
tir. Bunun Bütçe Karma Komisyond'aki eklemelerle 
777,4 milyar liraya ulaştığı bilinmektedir. 

Ekonominin güç koşulları, vergi yasalarının ye
tersizliği ortada iken ve böyle bir bütçeyi enflasyonla 
mücadele bütçesi olaralk tanımlarken, Hükümetin bi
zim bilmediğimiz sihirli formüllere sahip olduğu ka
nısı uyanıyor. 

Öte yalıdan, geçen yıl % 16'da tutulabilen ve üre
tim;; herhangi bir katkısı olmaksızın tüketimi körük
leyen kamu cari harcamalarındaki artış bu yıl c/c 

65 tir. Sayın Maliye Bakanının kamuoyuna sunuş 
konuşmasında savunma özel yatırımlarının eski yıl-
Iardakinin aksine cari giderlerinin dışında tutulduğu
nu kabul etsek bile artış oranı % 47'nin üzerindedir. 
Kabul edilmelidir ki, bu yaklaşım sadece enflasyona 
değil, savurgancadır da... 

Bu bütçenin enflasyonla savaşım bütçesi olma
dığının bir başka kanıtı da, yatırım ödeneklerinin 
büı.çukki payının azalması yanında, ayrılan yatırım 
ödeneklerinin de önemli bir kısmının bina yapımı 
gCbi üretime dönük olmayan sektörlere yönelik olduğu 
da gözlenmektedir. Öte yandan, Devlet gelirleri tahsi
latı 1975, 1976 yıllarında % 30 - 33 oranında bir ar-
LIŞ gösterirken hızlı enflasyon sonucu bu oran 1978 
vs 1979 yıllarında % 62,7 ve % 53,9'a yükselmiştir. 

1980 Bütçesi gelirlerde % 47,4 artışı öngörmekte, 
h'zîi fiyat artışlarının yarıya indirileceği savı ile ters 
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düşmektedir. Bununla birlikte son önlem paketinin 
açılmasından sonra, özelikle Demirel Bütçe ve Hü
kümet Programında slogan olarak kullanılan bu sav-

i dan vazgeçmiş görünmektedir. 
Demirel Hükümetinin Programında yatırım haini-

j Llerinin durduğu, yatırımların hızlandırılıp teşvik edi
leceği bildirilmiş, Sayın Maliye Bakanının sunuş ko-

j nuşmasında ise hedef alınan kalkınma hızını gerçek
leştirmek içm Bütçeye Devlet tarafından yapılması 
zcrunlu yatırımlar yetecek ölçüde ve 141 milyar lira 
edende konulduğu ifade edilmiştir. Oysa bu boyutta 
bir yatırım bütçesiyle ne yatırımların hızlandırılması
na, ne de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yeni yatı
rım hizmetleri götürülmesine, ne de işsizliğin azaltıl
masına olanak yoktur. 1979 yılı bütçesinde yatırım
ların payı % 24,2 iken, bu oran 1980 bütçesinde 
c/c 19,1'e düşmüştür. Her ne kadar Sayın Maliye Ba
kanı daha sonraki demeçlerinde bu durumu mazur 
göstermek için kamulaştırma ödeneklerini ve savun
ma özel yatırımlarını da yatırım ödeneklerine dahil 
ederek yeni büyüklükler vermişse de bu anlayışa gö
re yapılan kıyaslamalarda da 1980'de önemli düşüş 
görülmektedir. Kamulaştırma ve savunma özel yatı
rımları ile birlikte 116,9 milyar lira olan geçen yılın 
yatırım ödeneği toplamı konsolide bütçenin '% 28,7' 
sini oluşturuyordu. Bu yıl aynı içerikle yatırım öde
neklerini konsolide bütçe toplamı içindeki yeri % 24' 
tür. Dolayısıyla yatırım büyüklüğünün bütçe içinde
ki payında yaklaşık •% 5 azalma sözkonusudur. 

Öte yandan geçen yıl verilen artış yetkisi ile 30 
milyar lira olarak kullanılması tasarlanan yatırımları 
hızlandırma fonunun da bu yıl bir milyar lira olarak 
öngörüldüğü ve 10 milyar liraya kadar artırılması
nın düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Bu yolda da yatı
rım harcamalarında 20 milyar lira dolayında bir dü
şüş sözkonusu olmaktadır. 

I Kuşkusuz ülke kalkınmasında vazgeçilmez yeri 
olan yatırım ödeneklerinin büyüklümü kadar içeriği 
de büyük önem taşımaktadır. Üretimi artıracak, ülke
de görülen darboğazları giderecek, dışa bağımlılığı 
azaltacak ve istihdam yaratacak bir yatırım politika
sı izlenmesi gerekirken Hükümetin 1980 yatırımların
da üretime dönük olmayan verimsiz yatırımlara ön
celik vereceği anlaşılmaktadır. Bu durumda Hükü
metin vaat ettikleri ile gerçekte varmaya tasarladık
ları arasında ciddi farklılıklar bulunduğu kanıtlan
maktadır. 

1979 yılı Bütçesinin 30 Kasım itibariyle 5 milyar 
I lira dolaylarında açık vereceği, yıl sonu itibariyle 20 
1 milyar lirada tutulabileceği hesaplanmakta idi. Nite-
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kim bütçe gerekçesinde açığın 25 milyar lira dolay- J 
larında olacağı belirtilmiştir. Oysa, bugünkü Hükü
metin savruk politika anlayışı ile açığın Aralık sonu 
itibariyle 30 milyar liraya ulaştığı ve gerekli önlem
ler alınmazsa daha da artacağı anlaşılmaktadır. 1980 
yılı Bütçesi ise, bu konudaki kötü deneyimleri daha 
da ağırlaştıracak nitelikte görünmektedir. Aşırı iyim
ser gelir tahminleri enflasyon ve devalüasyon nede
niyle gerçekleşse bile, 45 milyarlık bir istikrazın faiz 
hadleri değişmeden nasıl gerçekleşeceği ayrıca bir so
rundur. Bunlar bir yana artan fiyatlar bütçedeki 
ödenekleri yetersiz hale getirecek, ilk ödenek talep
lerine ve ödenek üstü ödemelere yol açacaktır. Bu 
durumda sağlıklı bir bünyeye sahip olmayan bütçe
nin 1980 yılında enflasyonun kaynaklarından biri 
olacağı görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son ekonomik önlemler üzerindeki görüşlerimize 

gelince : 
AP Azınlık Hükümeti, temel mal ve hizmetler dı

şında kamu ve özel sektörün serbest piyasa koşulla
rına göre işlevini sürdürmesini ekonominin kurtuluş 
çaresi olarak görmektedir. AP şimdiye kadar, içeri
ğine itirazlarımızın olduğu bir ekonomi politikasının 
sahibi olarak karma ekonomi ilkesinden sapmış de
ğildi. Bu son kararlan ise bir sistem değişikliğidir. 

Bizim anlayışımıza göre: (Demokratik sol anla
yışımıza göre) ekonomide devletin müdahaleciliği ve 
etkinliği özellikle kalkınmakta olan ülkelerde ön 
planda alınması gerekli bir görüştür. Hele, mal kıt
lıklarının çoğaldığı dönemlerde bu etkinliğin kaçınıl
maz olduğu muhakkaktır. Devletin ekonomide etkin
liği üç alanda olmaktadır : 

1. Kaynak kullanımında etkinlik, kaynakların 
kıt olduğu bir ekonomide kaynakların kullanım ön
cülüğünü devlet yapmak zorundadır. 

2. Gelir bölüşümünde etkinlik, gelir bölüşümü 
giderek kötüleşen bir ekonomide bu adaleti sağla
yacak devlet kavramından başka güç icat edilme
miştir. 

3. Ekonomide büyümede ve kalkınmada etkin
lik, Devletin bu konudaki işlevi planlı kalkınmayı 
öngören Anayasamızda belirtilmiştir. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik 
ve toplumsal bunalımlar karşısında devlet düzenleyi-
ciliğine gerek yoktur, diyebilecek aklı başında da 
tek Allah'ın kulu yoktur. Hal böyle iken, Adalet 
Partisi Hükümetinin önerdiği sistem, geçmişte uygu
lanan yanlış politikalar sonucu, üretimi kendi iç pa-

J zarına bile yetmeyen, arz - talep dengesi gerçekleş
memiş, dışsatımı, petrol dışalımına bile yetmeyecek 
boyutlarda kalmış, 4 milyar doları aşan dış ticaret 
açığına sahip bir Türkiye'de ekonomik bünye üze
rinde devlet müdahaleciliği ve etkinliğini kaldırmak, 
sosyal bünyeyi alt üst edecektir. Pahalılık görülme
miş bir ölçüde artacak, «Orta tabaka» diye adlan
dırılan dar ve sabit gelirliler işte o zaman ortadan 
kalkacaktır. Sosyal patlamalar işte o zaman beklenir 
hale gelecektir. Bu nedenlerle verilen kararlar, ülke
nin içinde bulunduğu toplumsal gerçeklerine ters dü
şen ve ülkenin hiç müsait olmayan bir ekonomik or
tamında uygulanmak istenmektedir. 

Alınan önlemler Adalet Partisi felsefesine göre 
tutarlı ve doğru olsa bile, sonuçlarının alınması uzun 
bir zamana ihtiyaç göstermektedir. Bu uzun zaman, 
ülkenin demokratik rejim içinde tutulmasını gerek
tirmektedir. Başka bir deyişle bu önlemlerin demok
ratik rejim içinde sağlıklı sonuç vermesi mümkün
dür. Halbuki, bu modelin işçi haklarını kısıtlamadan, 
hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmadan, özetle; de
mokratik kuralları askıya almadan başarıya ulaşma
sı mümkün değildir. İşte, Güney Amerika modeli 
çağrışımı, o ülkelerde uygulanan ekonomik model 
ve rejim çelişkisinin rejim aleyhinde değişmesi so
nucu ortaya çıkan durumdan kaynaklanmaktadır. 

Son ekonomik kararlarla doların 70 lira olarak 
Türk parası paritesine tespiti gerçekçi olmadığı gibi, 
döviz karaborsasını pompalayacak niteliktedir. Eğer 
amaç, Tahtakale ve Münih döviz karaborsalarının 
seviyesine çıkmasa, teşekkül etmesi doğal ikinci bir 
fiyat karşısında bu yarış ve tırmanış sürüp gidecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çünkü, her kıt malda olduğu gibi, dövizin de 

ikinci bir pazarı ve fiyatı teşekkül edecektir. Nite
kim, şimdiden doların 70 liradan fazla bir fiyatla 
satılmaya başlandığı haberleri kulağımıza gelmekte
dir. 

Demirel Hükümeti, 25 sayılı kararı ile döviz gi
rişlerini serbest bırakmış ve menşe aramayacağım 
bildirmiştir. İhracatçıların ise, 40 bin dolardan yu
karı miktarlardaki dövizi getirebilmek zorunluluğu 
kaldırılmış olmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Serbest piyasadaki döviz, geri gitmeyi düşünerek 

gelir. Türk parasının değerinin sık sık değişmesinin 
yarattığı güvensizlik ise, serbest piyasadaki dövizin 
tereddütle gelmesi sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, 
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ihracatçıların kazandıkları her bir doları getirme zo
runluluğunun kaldırılmış olması ve 40 bin dolarlık 
bölümlere ayrılması, kötü kullanmaya neden olabilir. 
Bu miktarın üzerinde ihracat yapacak kişiler, 40 bin 
dolarlık partilere ayırmak suretiyle dışarıya döviz 
kaçırma imkânını bulurlar. Servet transferlerini ko
laylaştıran bir yoldur bu. Ayrıca, bu yolun aşırı ka
zancın en çarpıcı iş alanı olan her türlü kaçakçılığa 
ve özellikle silah kaçakçılığına yol açacağı kuşkuları
mızın önünde gelmektedir. 

İşbaşındaki Hükümetin en sakıncalı bulduğumuz 
kararlarından birisi de, bankaların dövizlerinin % 20' 
sini Merkez Bankasına yatırması konusudur. Esasen, 
kıt döviz olanaklarıyla çalışan Merkez Bankası, böy
lelikle petrol bedellerini, Devlet borçlarını ve kendi 
kredi borç taksitlerini ödemekte büyük bir zorluk 
karşısında bırakılmıştır. Bankaların petrol bedelini 
ödemeleri mümkün ise de, son kararnamelerde ban
kaların kabul kredilerini öncelikle ödeyeceğine dair 
bir hak tanınmıştır. Kendi itibarlarını korumak ama
cıyla öncelikle bu kredilerin ödeme yolunu seçecek
lerdir. Böylelikle Merkez Bankası kasası işlerliğini 
önemli ölçüde yitirmiş olacak, diğer bir deyimle, 
Devletin döviz kasası bankalara verilmiş olacaktır. 

Son ekonomik kararlarla, Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin ürünlerine ve diğer maddelere getirilen 
zamlar devalüasyon oranının çok üstündedir. Bu sa
dece bir fiyat düzenlemesi değil, zam vergisidir. Özel
likle 1978 ve 1979 yıllarında zarar etmeyen Kamu 

.İktisadi Teşebbüslerinin ürünlerine zam yapılması, 
dar ve sabit gelirlilerin sırtından kaynak yaratma du
rumuna girmektedir. Böylece bir tür kumar oynan
maktadır. Öyle bir kumar ki, sonunda kazanç da ol
sa, kayıp da olsa, dar ve sabit gelirli kesime hiç bir 
olumlu katkısı olmayacaktır. 

Adalet Partisi, bu modeli liberal bir ekonomi mo
deli olarak tanımlamaktadır. Bugün çağımızda libe
ralizm, ekonominin sadece soyut bir piyasa ekono
misine dönüştürülmesi anlamında kullanılmıyor; eko
nomik, siyasal ve sosyal yönüyle uygulanıyor. Öte 
yandan, Anayasamızın 40 ncı maddesine göre Devlet 
özel sektöre milli iktisadın gereklerine ve sosyal 
amaçlarına uygun yürümesini sağlayacak önlemleri 
alma görevi vermiştir. Adalet Partisi Azınlık Hükü
meti önümüzdeki günlerde, halkın her türlü gerek
sinimlerinin temininin de özel teşebbüsü başıboş bı
rakmak suretiyle, halkın rızası bulunmadan sosyal 
amaçlara uygun olmayan bir sistemi zorla kabul et
tirmek istemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı; sürenizin bit
mesine 5 dakika kaldığını bilgilerinize sunuyorum. 

CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Acaba, 30 dakikalık ikinci hakkımızı beraber kul
lanmak mümkün mü? 

BAŞKAN — Onu kullanacak mısınız? 
CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKAL 

BAŞI (Devamla) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Memnuniyetle. 
CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKAL 

BAŞI (Devamla) — Çok teşekkür ederim efendim. 

Öte yandan, Anayasamızın 41 nci maddesinde 
Devletin çağdaş vasfı tarif edilmektedir. Sosyal dev
let kavramı 1961 Anayasası ile kazanılmış, aradan 
geçen bunca yılda ülkemizin kalkınmasında en bü
yük etken olmuştur. Şimdi bu kavram, bir gecede 
alınan ve artık kimler tarafından önerildiği açıkça 
belli olan serbest piyasa ekonomisi ve özel sektöre 
teslimiyet kararlarıyla elinin tersi ile itebilen Adalet 
Partisi, emekçi ve dar gelirli halkımıza bunun hesa
bını veremez. 

Adalet Partisi bu kararlarıyla plan fikrine karşı 
olduğunu, Anayasaya saygılı olmadığını bir kere da
ha vurgulamış olmaktadır. Öyle ki; ekonomiyi özel 
sektöre, asayişi Silahlı Kuvvetlere, dış ticaret açığı
nı uluslararası finans kuruluşlarına, yerli sermaye 
ile yapılması mümkün olan sanayii, tohum üretimin
den yaş sebze ve meyve üretimine, yumurtadan kon
feksiyona, orman ürünlerinden madenciliğe tüm sek
törlerin kaderini yabancı sermayeye; Koordinasyon 
Kurulu, Para - Kredi Kurulu, Teşvik Uygulama Ku
rulunu özel sektörün akıl hocası bir dâhi kişiye bı
raktıktan sonra, Hükümete ne iş kaldı? «Okullar ol
mazsa Maarifi yönetmek çok kolay.» diyen nazır 
zihniyeti hem dünya, hem de Türkiye'deki gerçeklere 
aykırıdır. 

Sayın üyeler; 
Demirel Hükümeti işbaşına geldikten sonra Tür

kiye gündemine yeni bazı iş alanları ve yeni konular 
girmiştir. İzin verirseniz çok kusa olarak bunlara de
ğinmek istiyorum. 

Demirel özel sektörcülüğü artık sadece serbest 
piyasa şartlarına göre çalışmamakta, bizzat Devletin 
iş>,e el atarak, onun mali kaynaklarını da bir komis
yon karşılığında temin etmektedir. Bir müddetten 
beri İstanbul basınında el kadar ilanlar çıkmaktadır. 
İlanlarda deniyor ki; «İş adamları - müteahhitler; 
Devletteki hak edişleriniz münasip bir şekilde 
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ödenir.»^ Yani, Devletten alacağı olanlar Devlete de
ğil, öncelikle bu bürolara uğrayabilir ve paralarını 
belli bir ölçüde eksik olarak alabilirler. Verdikleri 
temlikname veya vekâletname ile özel sektöre men
sup bu has adamlar, Devletten esas hak edişi alarak 
ve üzerinden kazanç sağlamak suretiyle yurttaşlık gö
revlerini yerine getireceklerdir. ÖZel sektörün Devleti 
teslim almasının en çarpıcı örneklerinden birisidir bu. 

Bu arada güçlü devlet, güçlü iktidardan yana, 
milli ekonomi ve milli görüşten yana olan bugünün 
İktidarına Mecliste oy desteği sağlamış olan parti
lerim gerek son ekonomik önlemler, gerekse şu ör
nekte olduğu gibi komisyoncu anlayışı ile devlet yö
neten Adalet Partisi azınlık hükümetine nasıl bir 
tepki gösterecekleri de doğrusu merak konumuz ol
maya başlamıştır. 

• Yeni gündem konularından birisi de, ücretliler 
üzerindeki enflasyonun etkislini azaltmak için, enf
lasyon hız ve ölçüsü ıkadar para verileceği konusudur. 
Sanıyoruz ki, bundain Eşel - Mobil sistemi kastedili
yor. Çalışanların haklarının korunmasından yana 
bir parti olarak, enflasyondan en çok etkilenen maaş 
ve ücretlilerin ekonomik dürumlannın insanca bir 
düzeye çıkmasını biz de istemekteyiz. Ancak, bugün
kü ekonominin ve devamlı açık veren bütçelerin bu
na dayantısı olduğu konusunda şüphelerimiz vardır. 
Ekonomi iyileşmeye yüz tuttuğunda veya enflasyon 
hızı bir ölçüde durdurulabildiğiride belki bu sistem 
çalışanların yararına olacaktır. Uzun zaman isteyen 
bu sürece çalışanların dayantısı bulunmamaktadır. 
Yapılacak iş, bir an evvel daha önce sözünü ettiğimiz 
biçimde vergi yasalarını çıkarmaktır. 

Diğer bir konu da sigara tekelinin kaldırılmasıdır. 
Değerli üyeler; 
Türkiye'de sigara içenler kadar tütün üreten ve 

üretilen tütünden yıllık geçimini sağlayan yurttaşların 
bulunduğu gerçeğini gözardı edemeyiz. Türkiye ola
rak tütün üreticisi ve dış satımcısı bir ülkeyiz. Tütün 
tdkeli yoktur; ama siigara tekeli vardır. Bu iki konu 
birbirinden ayrılamaz. Devlet tütüne daima destek 
olmuş ve böylelikle tütün üreticisinin belli bir ekono
mik güce kavuşmasını sağlamışitır. Eğer sigara tekeli 
kalkar ve özel sektör bunu ele alırsa, giderek devletin 
tütün üzerindeki himayeciliği de kalkacaktır. Böylece 
tütün üreticisi özel sektörün insafına terk edilmiş ola
caktır. Demirel, sigara fabrikalardın devlet tarafın
dan tamamlanamadığını, işletmeye geçemediğini ve 
dışarda sigara imal ettirdiğimizi söylemektedir. Bir 
kere devlet olarak sigara fabrikalarını tarnamlatama-

yacağı savının ağır sorumluluğundan kendisini kurta
ramaz Demirci. Devlet gücüyle yapılamayan ve ku
ruluşunda çok pahalı bir yatırım; fakat kârlı bir sa
nayii olan özel sektöre devir düşüncesi de bu sigara 
sanayiinde çok yanlıştır. Amerika ve bazı batı eko
nomilerine imrenerek bu öneriyi ortaya atan Sayın 
Demirel, Kamu İktisadi Kuruluşlarının da bu işin 
akından kalkamayacağını; yani bu sektörde de dev-
ltun beceriksiz olduğunu söylemek istemektedir, fa
kat -Demirel şu noktayı gözden kaçırmaktadır : Bu
gün sigara yaptırdığımız Bulgaristan ve Yugoslavya 
koyu bir devlet kapitalizmi ile yönetilmekte, kendisi
nin ihtiyacını karşıladığı gibi, dışarıya da sigara imal 
edebilmektedir. Bundan da anlaşılıyor- ki, sakat olan 
Kamu İktisadı Kuruluşları sistemi değil, bunların 
kârlı biçimde işletilmesinin gereğini yapmayan zihni: 
yettir. 

İhracat bazında alkol derecesi yüksek içki imali
ni de özel sektöre devir etmek isteyen Hükümet biz
ce burada da bir yanılgı içindedir. Tütünde olduğu gibi, 
Türkiye'nin en fakir ve genellikle dağlık yörelerinde 
bulunan üzüm üreticisi (yaş üzüm ve alkol elde etme
ye müsait üzümü kastediyorum) vatandaşlarımızın 
son iki sene İçinde yüzleri güler olmuştu. Tasko Bir
lik ve Güneydoğu Kooperatifler Birliğinin ve Devlet 
destekleme alımlarını ortadan çekiniz, üzüm üretici
sinin perişan halini görmeniz zor olmayacaktır. De
nebilir ki, tütün ve üzümde devlet desteği devam et
sin, özel sektör hammaddesini devletten satınalsın.. 

Değerli üyeler; 
Kibrit tekeli kaldırıldı, siz hiç tekel kibriti görü

yor musunuz piyasada? Biradan tekel kaldırıldı, siz 
hiç tekel birası görüyor musunuz piyasada? Zaman
la özel sektörün elinde devlet bütçesine önemli kat
kısı olan bu iki madde de eriyip gidecektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Demirel Hükümeti, Madenlerin Devletçe İşletil

mesi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname
yi iptal edeceğini bildirmektedir. Şunu kesinlikle ve 
hemen belirtelim ki, CHP olarak buna karşıyız. Do
ğal kaynaklarımızın özel sektör adı altında birkaç 
çıkarcı elinde heba olup gitmesine göz yumamayız. 
Madenlerin devletçe işletilmesi, geleceğimizle ilgili 
çok önemli bir konudur. Bu yılkı soğuk kıştan ve 
enerji azlığından ürküp, geleceğimizi ipotek altına 
alacak tasarrufları engellemek CHP'sinin en başta 
gelen görevi olacaktır. Aslında, 1978 ve 1979 yılı kö
mür üretimlerinde eski yıllara oranla bir yükseliş 
vardır. Ancak, akaryakıt yokluğu, D. Demiryollarının 
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kapasitesinin düşüklüğü, üretilen kömürün vatanda- 1 
şın ayağına götürülememesi sonucunu doğurmuştur. 
Bu sıkıntının bir yönüdür. Ayrıca, 1979 yılı son ay
larından itibaren elektrik enerjisinin kısıntılı oluşu I 
ve bunun sonucu, kömür ocaklarının lavvarlannın I 
istenilen ölçüde çalışamaması üretimin aksamasına I 
neden olmuştur. Öte yandan, yine petrol darboğazı- I 
nın neden olduğu kömüre vaki talebin birden bire I 
artması ve üretimin buna ayak uyduramaması, ener- I 
ji darboğazını meydana getirmiştir. Bunların hepsi 
geçici darboğazlardır. Aşılması mümkündür. Bunla- I 
rın önlemlerinin alınması düşünüleceği yerde, ma- I 
denlerimizin ve özellikle kömürün özel sektöre peş- I 
keş çekilmesine razı olmamız mümkün değildir. I 

Değerli senatörler; I 

Parlamentomuzun çok sık gider yasaları kabul 
ettiği, ancak vergi yasalarının büyük zorluklarla ve I 
büyük zaman aralıkları ile çıkarıJabildiğini biliyoruz. I 
Bunun sonucu olarak vergi yasaları ekonomik geliş
melerin gerisinde kalmakta, yaygınlaşan vergi kayıp 
ve kaçağına karşı yasal önlemler alınamamakta, ver- I 
gi adaletsizliği kamuoyunda tepkilere yol açacak bo- I 
yutlara ulaşmakta ve kamu finansman dengesini sağ-
'hklıı kaynaklardan karşıilaımaya olanak kalmamaktadır. I 
Bütün bu gerçekleri dikkate alan Ecevit Hükümeti^ 

sağlıklı kaynak-harcama oluşturulmasını, vergi ada
letinin sağlanmasını ve vergi kaçağının önlenmesini, 
kamu gelirlerinin artırılmasını amaçlayan bir vergi I 
reform paketini TBMM'ne sunmuştur. Bilindiği gibi I 
o zamanın muhalefetin engellemesi yüzünden yasa- I 
laşamamıştır. 1,5 yıldan beri Millet Meclisinin gün- I 
deminin ilk sırasında bekleyen bu tasarıların gereki- I 
yorsa daha da iyileştirilerek bir an önce gerçekleşti- I 
rilmesinde ülke yararı açıkça ortada iken Hükümetin I 
bunu bir yana bırakarak kendi anlayışına göre bir I 
vergi tasarısı hazırlamakta olduğunu basında yer I 
alan haberlerden anlıyoruz. Hükümetin artık iyice I 
su yüzüne çıkan niyetinin bir ürünü olduğu ileri sü- I 
rülen tasarının vergi kaçakçılığını önleyici hiçbir ön- I 
lem getirmediğini, vergi dağılımının, vergi adaletinin I 
dar ve sabit gelirliler aleyhine etkileyeceği anlaşıl- I 
maktadır. Bu nedenle tasarıların TBMM'ne gelme- I 
sinden önce kamuoyunda bütün açıklığı ile tartışılma- I 
sında yarar vardır. I 

Bir yandan dar gelirlilere yıllardır vaadedilen as- I 
gari ücretin şu veya bu biçimde vergi dışında bira- I 
kuması düşünülürken, öte yandan maktu vergileri, I 
vasıtalı vergileri aşırı ölçülerde artırarak bunun yü- I 
künü yine dar ve sabit gelirlilere yüklemenin gerçek ] 
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vergi reformu ile ilgisi bulunmamak gerekir. Vergi
nin finansman işlevini gözetmekle beraber onun ya
nında sosyal işlevine ve vergi adaletine ağırlık veren 
CHP tasarısı bir yana bırakılmakta, buna karşılık dar 
gelirlilere yönelik bir finansman tasarısı önceliği ve
rildiği anlaşılmaktadır. Bu hiç bir biçimde haklı gö
rülemeyecek bir yoldur. CHP olarak gerçek bir ver
gi reformundan yana olduğumuzu, ülkenin bu gerek
sinmeye şimdi daha çok muhtaç olduğunu belirtmek 
istiyoruz. Geçmişte bu çabalarımıza karşı çıkmış bu
lunan bugünün iktidarı reform amacını bir tarafa bı
rakarak kendine göre bazı sihirli formüller arayışı 
içinde görülmektedir. Bu çıkar bir yol değildir. Hükü
met gerçekten vergi yükündeki adaletsizliğe karşı ise 
ve Devlet harcamalarını sağlıklı kaynaklardan sağ
lamak istiyorsa, tutumunu bir yana bırakarak TBMM' 
nin gündemindeki tasarının görüşülmesi konusunda 
ve sorunun parlamentoda tüm yönleriyle tartışılıp 
yasalaşmasına olanak sağlamalıdır. Vergi reformu 
ile ilgili vurgulamak istediğimiz bir konu da şu : 

Hükümet Programında servet beyannamelerinin 
geri alınacağı vaadedilmiştir. Bir süre önce yapıldığı 
gibi servet beyannameleri, servet farkları vergilen
dirilmeden değiştirilecek ise, Cumhuriyet Halk Parti
si olarak buna karşıyız. Sayın Maliye Bakanının bu 
radaki açık beyanına da teşekkür ederiz. Servet be
yannamelerinin vergilendirilerek değiştirileceğini 
vurgulamışlardır. 

Arkadaşlarım; 
Çünkü, bizim anlayışımıza göre, vergilendirilme

miş servet, kara servettir. Bunun meşrulaştırılması 
düşünülemez. Eğer, Hükümet bu biçimde bir yasa 
tasarısı ile (Ki, inanmıyoruz) Meclislere gelirse, kar
şı çıkmak durumunda olacağız. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
İşbaşındaki Hükümet kanun, nizam hâkimiyetini, 

Devlet çarkını işletmekle görevli bürokrasiyi, üst ka
demesinden en alt kademesine kadar değiştirmekle 
sağlayacağını ummaktadır. Bugünkü Hükümet naza
rında geçmiş Hükümet tarafından göreve getirilmiş 
olmak bir kamu görevlisi için en büyük kusur olarak 
kabul edilmekte, kış, kar, soğuk demeden binlerce 
kamu görevlisi yerlerinden edilmekte, sürülmekte, 
kıyılmaktadır. Ehliyet, liyakat, beceri, göreve bağlı
lık gibi, normal unsurlar dikkate alınmaksızın ata
malar yapılmaktadır. 67 ilin valisinin 59'nun yeniden 
tayini, 8'nin yer değiştirmesi, kış gününde 300'e ya
kın kaymakamın yerlerinin değiştirilmesi bugünkü 
Hükümetin kötü ve çarpık zihniyetinin en büyük de
lilidir. 
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Öte yandan eğitim ve öğretimde görevli kamu 
personelinin öğretimin ortasında mevsim şartları göz-
önüne alınmadan hem eğitimin aksamasına, dolayı
sıyla öğrencilerin öğretmensiz kalmak suretiyle gele
cekleri üzerindeki olumsuz etkiler yapacak durum
ların ortaya çıkmasına neden olunarak tayinler ya
pılmaktadır. Hele iktidara siyasi destek sağladığı için 
bunu fırsat bilen partilerin Devlet yönetiminde en 
az yer yer Adalet Partisi kadar söz sahibi olması yo
lunun açılmış bulunmasından doğan kaygılarımız 
her geçen gün artmaktadır. Bir siyasi partinin yanlış 
da olsa yüksek düzeyde kendi kadrolarıyla çalışmak 
istemesini mazur görsek bile, siyasi ortamı fırsat bi
lerek halkın vermediği yetki ölçüsünü çok aşar bi
çimde Devlette kadrolaşma eğilimlerini mazur gör
meye olanak yoktur. Bu hal böyle giderse Devlet yö
netimlinin gözle görünür biçimde bozulması, Devlet 
etkinliğinin azalması ve giderek çözülmenin başlaya
cağını görmemek en büyük siyasi hatamız olacaktır. 
Bu konuda hiç bir siyasi çıkar amacı gütmeden yö
netimde iddiası bulunan siyasi partilerin bir araya 
gelmesi Devletimizin geleceği açısından elzem hale 
gelmiştir. Bu açıdan, kamu personeli üzerinden siya
si otoritelerin olumsuz baskısını kaldıracak yasal ku
rumların teşkili zamanı geldiği kanısındayız. CHP 
olarak bu konuda ileri sürülecek olumlu önerileri 
destekleriz. 

İşbaşındaki Hükümetin son ekonomik kararlarını 
açıklamasından önce, Devlet Planlama Teşkilatında 
bazı değişiklikler göze çarpıyordu. Önce Devlet Plan
lama Teşkilatında istihdam edilen üç müşavirin ku
ruluşlarına geri gönderilmeleriyle başlayan bu hare
ket, sonra 99 sayılı Yasa gereğince Devlet Planlama 
Teşkilatında çalışan 23 uzmanın bir gecede kuruluş
larına iade edilmesi biçiminde sürmüş ve arkasından 
40 uzmanın sözleşmeleri feshedilmiştir. Bu planlı 
değişikliğin bir amacı olduğu bugün iyice su yüzü
ne çıkmıştır. Dördüncü Beş Yıllık Planı değiştirece
ğini Hükümet Programında açıklayan Demirel, Dev
let Planlama Teşkilatının başına özel sektörün akıl 
hocası bir uzmanı getirince, bu kişinin planı özel sek
törün istekleri yönünde değiştirilmesi arzusuna kar
şı çıkan uzrnanların tasfiyesi ile işe başlanmış, arka
sından ekonomik tedbirlerin bildiğimiz teknik yön
lerine geçilmiştir. 

Bu uzmanların büyük çoğunluğu 1963 yılından 
bu yana dört adet beş yıllık planların hazırlanmasında 
emekleri geçmiş, ülke çıkarlarını çeşitli baskı grup
larının istekleri karşısında onurla savunmuş kişiler

dir. Devlet Planlama Uzmanı olarak Demirel Hükü
metinin planlı kalkınma ilkelerini yozlaştıracak ka
rarlarına direniş gösterecekleri açıkça belli idi. Onun 
için Hükümet evvelemirde bunlardan kurtulmak is
temiştir. Bunu alışageldiğimiz memur kıyımı biçimin
de yorumlamak mümkün değildir. Bu hareket boyut
ları çok büyük bir sistem değişikliğini amaçlayan bir 
girişimde dikensiz gül bahçesi yaratmak demektir. 
Esasen yasal olduğu söz götüren birtakım düzenle
melerle özel sektöre hizmet «tmek için ekonomik 
karar organlarının doruğuna oturmuş bulunan ve 
tasarruflarını iki dudağı arasına alan Sayın Demirel' 
in ve onun gölge yardımcısının her davranışı sorum
lu bir muhalefet anlayışı içinde tarafımızdan adım 
adım izlenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ülkemizin en büyük sorunu olan anarşi ve terör 

konusundaki görüşlerimizi açıklamaya sıra gelmiş 
bulunuyor, Demirel altıncı Hükümetini kurmadan 
önce ülkenin en önemli sorunu olan anarşi ve terörün 
boyutları ne ise, şimdi de aynı boyutlarla ve giderek 
artan boyutlarla Türkiye'nin gündeminin ilk sırasını 
işgal etmektedir. Demirel muhalefette iken anarşi ve 
terör konusunda kelle hesabı yaparak, insan kanın
dan meydana gelmiş göllerden bahsederdi. Bu yakla
şımının hiç bir yararı olmadığını, aksine iktidar olun
ca muhalefetteki tutumunun tepkilerini gördüğünü 
ve görmeye devam edeceğini söylemek sanırım yan
lış olmayacaktır. Bu tepki beklendiği gibi Cumhuriyet 
Halk Partisinden gelmemektediı. Biz anamuhalefet 
partisi olarak her gün, her vesileyle bu partilerüstü 
sorunu sömürmek yolunu seçmedik ve seçmeyeceğiz. 
Çünkü, bu sorunun siyasi polemiklere dayantısı yok
tur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin bu konu 
da iyimser bir yaklaşımla işe başlaması, örgütlü suç 
kavramının giderek edinilen deneyler ile elde edilme
si, sorunun hallinde bir parça gecikmeye sebep ol
muş ise, Adalet Partisi İktidarının ve özellikle Baş
bakanın tek yanlı bakmaktaki ısrarı ve sözde milli
yetçilerin suç işleyemeyeceği kanısının kendisinde 
yerleşmiş olması, sorunun çözülmesinin gecikmesin
de başlıca faktör olduğu bir gerçektir. 

Yasa tanımazlık, ekonomik ve toplumsal adalet
sizliğin her geçen gün büyük boyutlar kazanmasıyla 
ve bu büyümeye göz yuman, köklü önlemler alma 
yerine geçici önlemlerle yetinen, asıl nedeni görme
mekte inat eden zihniyetin özendirdiği bir tutumla 
filizlenmiştir. Sorunlar daha büyümeden köklü önlem -
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ler alınsaydı, anarşi ve gittikçe yerini teröre bırakan 
bu yasa dışı eylemler bastırılabilirdi. Şimdi karşımı
za çıkan bu dev, Devletin gücünü aşma çabalarını 
sürdürmektedir. Böyle bir sonucu düşünmek bile is
temeyiz. Ama sadece polis önlemleri ve sıkıyönetim 
ile sorunun üstesinden gelineceği varsayımı bizi çok 
yanlış yerlere götürür. Dış etkenlerin anarşi ve terö
rü beslemedeki başarı şansı ancak toplumsal ve eko
nomik iç bünyenin, sağlıklı olmasıyla yok olur; ama 
görünen odur ki, bu yönde Hükümetin teşhis hatası 
devam etmektedir. Son alınan ekonomik önlemler, 
hayat pahalılığı altında büsbütün ezilen, yarınını na
sıl geçireceğini düşünen toplumun sinir ve moral gü
cünün zayıflattığı oranda anarşi ve terörün boyutla
rında daha da büyümeler görürsek buna şaşmamak 
gerekir. O nedenle Sayın Demirel'in soruna koyduğu 
teşhis yönünde (Ki, kendisi sorunun toplumsal ve eko
nomik nedenlerini sürekli görmezlikten gelir) birta
kım yasal düzenlemelerinde, parti programına aykı
rı bulmadığımız, Anayasal hak ve özgürlükleri zede
lemediğine inandığımız bölümlerinde yardımcı olduk, 
yine de oluruz; ama Adalet Partisinin anarşi ve te
rörün nedenleri ve çözümü konusunda temelde ge
çerli bir görüşe sahip olması gerektiğine dair olan 
umutlarımız da gün geçtikçe zayıflamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Demire!, Hükümet Programında ve sonradan ka

muoyu önünde kanun ve nizam hâkimiyetinin tesisi, 
anarşi ve terörün üstesinden gelinmesi için Cumhu
riyet Halk Paı tisinden yardım istedi. O zaman eko
nomideki düzenlemelerde bir yardım istemediğini 
açık açık söylediği gibi, son Ecevit - Demirel görüş
mesinde de bunu vurgulamıştı; fakat ekonomik ön
lemlerin acı ilaçlarını halka sunmaya başlayınca, eko
nomik sorunlar ve enflasyonun ikinci milli ve politi
ka üstü bir sorun olduğunu belirterek herkesten yar
dım istedi. Sayın Maliye Bakanı da bunu burada ifa
de etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak 14 Ekim seçim
lerinden bu yana uzattığımız eli tutmaktan çekinen 
Demire!, şimdi tüm konularda Cumhuriyet Halk 
Partisinden yardım ister duruma gelmiştir. Yukarı
da örnekleriyle, tarihleriyle belirttiğimiz gibi Demi
rel Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinden kasten 
esirgediği, ne demek esirgemek; alayla, küçümseme 
ile karşıladığı yardım ve destek isteğini şimdi bizden 
istemektedir. Bunu da bir aşama olarak kabul ediyo
ruz. Beş ayda düzelteceğini iddia ettiği ülke sorunla
rının çözüme kavuşmasında Cumhuriyet Halk Parti-

ı si Demirel'in yaptığını yapmak niyetinde değildir. 
Bu bizim, devlet kurmuş, yaşatmış, onu daima esirge
miş bir parti olma niteliğimizle bağdaşmaz. 

Ancak, Demirel'in yukarıdan beri izahına çalıştı
ğım biçimde açıkladığı ve uygulamaya koyduğu sis
tem üzerine işbirliğine kadar varan çağırımızın yeni
den gözden geçirilmesi gerektiği kanısındayız. İşbir
liği çağrımızı, boyutlarını bu ölçüde tahmin edeme
diğimiz ve yeni önlemler adı altında açıklanan siste
min ortaya çıkmaması ve rejimin korunması açıla
rından yapmıştık; ama şimdi Anayasaya, ülkenin eko
nomik, toplumsal gerçeklerine, ekonomik gelenekle
rimize, parti programımıza uymayan bir sistemin se
vabına da, günahına da ortak olamayız. 

Demokratik kurallar içerisinde muhalefet görevi
mizi sürdüreceğiz. En sorumlu, dikkatli bir biçimde 
muhalefet yapacağız. Rejimi sonuna kadar korumak, 
demokrasiyi yaşatmak için, siyasi ortamı gerginleş
tirmeden, sorunları hafife almadan, hele hiç haka
ret etmeden, doğruları göstere göstere muhalefet ya
pacağız ve hesap sormaktan da asla geri durmaya
cağız. 

Adalet Partisi devamı olduğu, hatta «Ta kendisi» 
olduğunu söylediği Demokrat Partinin mirasını bile 
koruyamamıştır. 

Adalet Partisinin Demirel'in başkanlığında vatan
daşı aldatarak, şimdiye kadar elde ettiği seçim zafer
lerinin üzerine bina edilmiş çarpık, savruk, bilimden 
yoksun günlük politikası iflas etmiştir. 

Maskeler düşmüş, gerçek yüz ortaya çıkmıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisine iftira ederek, kazan

dığını saydığı itibarını şimdiden yitirmiştir. 
Halkın gözü açılmıştır. 
Türk ekonomisine, siyasi hayatına Demirel tara

fından indirilen darbeler, açılan gedikler, onulmaz 
yaralar artık saklanamaz olmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak zafer çığlıkları 
atmayı kendimize yakıştırmıyoruz. Çünkü biz siya
si gücümüzü Adalet Partisinin başarısızlığı üzerine 
bina etme gereğini duymadan, tarihi kökenimize sa
hip, ülke çıkarlarına sahip gerçek milliyetçi bir par
tiyiz. Elbette şartlar gerektirdiğinde Türk halkının 
mutluluğu için her zorluğa göğüs germiş, her çileyi 
çekmiş ve her özveriye hazır olan Cumhuriyet Halk 
Partisi, yükün bir tarafına omuzunu verirken, diğer 
tarafın kaptanından emin oimak ister. Tarihi gerçek-

İ ler odur ki, diğer tarafın kaptanına güven duymak 
| için hiç bir neden kalmamıştır. 
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Adalet Partisini Demirci ve onun zihniyetinin 
yıllarca oluşturup geliştirdiği ve artık bugün ne ol
duğu anlaşılan çelik kalıplara dökülen, ona uyum 
sağlayan bir maden eriyiği gibi görmek bizleri üzer. 
Böyle bir varsayım, AP örgütünü ve Grubunu uydu 
insanlar olduğu sonucuna götürür ki, buna gönlü
müz hiç bir zaman razı olmaz. 

O nedenle Adalet Partisini bir kere daha uyarı
yoruz : 

Ekonomimizin kurtulması gereklidir. Bu amaç 
doğrudur. 

Ancak, bu amaca giderken seçilen araçlar yanlış
tır. 

Bu araçlar Türk toplumunun geleceğini çıkmaza 
ve karanlığa sokacaktır. 

Hayat pahalılığı korkunç bir biçimde ortaya çı
kacaktır. 

Her gün bir geçen günü aratacaktır. 

Devletin düzenleyici, himaye edici müdahalesinin 
ortadan kalkması, fiyatların özel sektörün eline ser
bestçe teslim edilmesi her türlü adaletsizliği artıracak, 
önlenmesi çok güç birtakım sosyal patlamalara yol 
açacaktır. 

Değerli senatörler; 
Bütün bu olgulara olumsuz katkıda bulunacak 

olan 1980 yılı Bütçesine bu nedenlerle olumsuz oy 
kullanacağımızı belirtir, hepinize saygılar sunarım. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı. 
Şimdi söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın 

Kâzım Karaağaçlıoğlu'nundur. 
Buyurunuz Sayın Karaağaçlıoğlu. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun çok muhterem üyeleri; 

1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 
Adalelt Partisi Senato Grubu adına görüş ve temen
nilerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Maruzatıma başlamadan önce, şahsım ve grubum 
adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Bildiğiniz gibi ülkemiz, 1980 mali yılına tarihinin 

en büyük sıkıntıları içinde girmektedir. Şu anda için
de bulunduğumuz bu güçlükler, büyük ölçüde 22 ay
lık Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı hükümdün uy
gulamaya koyduğu başarısız ve tutarsız ekonomik, 
mali ve siyasal politikalardan kaynaklanmıştır. Genel 
olarak bugün ülkemizde anarşinin devleti tehdit eden 
korkunç boyutlara ulaştığı, milli gelir artış hızının 
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yavaşladığı, ödemeler dengesinin sağlanmasında çok 
büyük güçlüklerle karşılaşıldığı, arz ve talep denge-
sL'ni'n giderek bozulduğu, enflasyonun ağır baskısının 
kesilmediği, ülkede işsizlik oranının büyük ölçülere 
vardığı, yatırımların hemen hemen durduğu bilinen 
bir gerçektir. 

Devlet mefhumunun var olduğunu tarihin kay-
det-'ği günden bu yana, devletin anağörevi ülkede 
mal ve can güvenliğini sağlayarak iç huzuru tesis et
mektir. 20 nci Asrın son yarısında modern devlete 
düşen görevler, asayiş ve emniyetlin dışında ekono
mik - sosyal teknolojik ve idari konuları da içerisine 
alan geniş bir perspektifte oluşmaktadır; yani devri
mizde devlet, klasik devlet olmaktan çıkmış, çağın 
büyük bir hızla gelişen ekonomik ve teknolojik şart
larına ve bu şartların getirdiği ekonomik - sosyal -
idari ve siyasi ihtiyaçlara cevap verecek bir devle't 
yapısı haline gelmiştir. 

Bu görüşle de günümüzün devleti gerek vergi ge
lirlerinin toplanması, gerekse kamu harcamalarının 
yapılması suretiyle ekonominin büyük bir bölümüne 
yön vermektedir. Yukarıda genel hatlarıyla arz ettiği
miz anarşi Ve ekonomik yönleri ağır basan 1979 yı
lından 1980 yılına devrolan ülke sorunlarının hallin
de. iyiIeştirilmesİ'nde Devlete ve Devleti yöneten, bu 
bütçeyi huzurlarınıza getiren hükümete büyük görev
ler düşmektedir. 

Ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının ve yetiş
miş insan potansiyellinin sınırlı imkânları içinde bir 
yılın siyasal, sosyal, ekonomik ve idari politikalarına 
damgasını vuracak uygulamalarıyla kalkınmanın ve 
planlı gelişmenin makro dengesi içinde ülkeyi barışa, 
refaha, huzura, ekonomik istikrara götürecek tedbir
ler, hizmetler ve bu hizmetlere imkân veren kaynak
ların gelir - gider dengesinin hukuki belgesi olan 
Bütçe Kanunu tasarısı, hiç şüphe yok ki, ülke yöne
timinin kaderine renk veren en güçlü, hukuki bir ar
gümandır. Bir bakıma ülke sorunlarının hallinde ha
zırladıkları ve Meclislerin onayından geçen çok güçlü 
bir politika aracıdır. 

Herhangi bir kanun tasarısının Mecliste reddi, 
hükümete güvensizlik oyu verilmiş sayılmadığı hal
de, bütçe tasarısının reddi, tasarıyı hazırlayan hükü
mete güvensizlik oyu almış gibi düşmesi sonucunu do
ğurmaktadır. Bu da bütçelerin demokratik hayatı
mızda, devlet hayâtımızda ne kadar mühim olduğu
nun açık bir if adesidir. 

Bu itibarla hükümetlerin başarıları bu kudretli po
litika aracını iyi ve akılcı bir görüş içinde ülke şart-
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larına uygun bir modelde kullanabilmelerine bağlıdır. 
Bütçeyi huzurunuza getiren hükümetimiz gerek hü
kümet programı ile ve gerekse görüşülen bu bütçeler
le bu politika aracını ciddi ve gereği istikameVte kul
lanacağı ve başarıya götüreceğini ortaya koymuş bu
lunmaktadır. 

Saym senatörler; 
Geride bıraktığımız 14 Ekim seçimlerinin sonuç

ları, kısmi Senai.o seçimlerinin ve milletvekili ara se
çimlerinin tabii mahiyetini aşmış, âdeta milletin siya
sal tercihinin tespitini ortaya koyan bir referandum 
mahiyetinde tezahür etmiştir. 

Bu seçimlerin sonucu, ülkenin üzerine bir kâbus 
gibi yayılan kara bulutlardan sıyrılmasının milletçe 
mücadele ve azminin kesin kararını da iradi olarak 
ortaya koydu. Millet bu seçimlerle Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümetini sandıkta ezici bir şekilde iktidar
dan uzaklaştırıken, milli irade olarak birtakım ulusal 
meselelerde son sözünü de söylemiştir. 

Şöyle ki : 
Millet, hâkimiyetinin bilâkaydüşart millete aidiye

tinin Anayasal görüşü içinde; 
Anarşiye hayır demiştir. 
Komünizme hayır demiştir. 
Bölücülüğe, bölgeciliğe, mezhep kışkırtmalarına 

hayır demiştir. 
Enflasyona ve pahalılığa hayır demiştir. 
Yokluğa ve kuyruğa hayır demiştir. 
Partizanlığa hayır demiştir. 

14 Ekim seçimlerinin adı. çapı ne olursa olsun, 
yukarıda baştan itibaren sıraladığımız üç neticesi, 
Türk devletinin ve demokratik rejiminin teminatını 
teşkil etmektedir. Milletçe doğusuyla, batısıyla, ku
zeyiyle, güneyiyle ülkenin bütünlüğüne, demokratik 
rejime ve devlete sahip olduğumuzu kesinlikle ortaya 
koymaktadır. İdeolojik amaçlarla ırk, mezhep ve dil 
farklılıklarını istismar etmeye kalkışanlara «yeter» 
demiştir. Bu netice, ülkemiz üzerinde hain emeller 
besleyen iç ve dış kökenli aşırı sol eğilimle kızıl terör 
örgütlerine, eli kanlı çetelere milletçe verilen en ger
çek cevabı teşkil ediyor. Ağır ve hayati olan sorun
larımızı, milli iradenin bu hassas görüşü içinde değer
lendirmeliyiz. Bütçe hakkındaki görüşlerimizi dile ge
tirirken bu ana ilkeden hareket etmek istiyoruz. 

Muhterem senatörler; 
Yüksek malumları olduğu gibi, bütçeler Anayasa 

ve yasalara uygun hukuki bir perspektif içinde, kal
kınma planlarına ve bütçeyi Meclislere sunan siyasi 
iktidarların hükümet programına ve seçim beyanna-
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I meşinde halka vaat edilen hedeflere uygun bir ma
nada hazırlanır. Bütün bu genel görüşler, ülkenin 
mahdut ve sınırlı olan kaynaklarının dengesi içinde 
ülkede planlı kalkınmayı, ekonomik büyümeyi, sos
yal barışı sağlayacak biçimde bütçe politikaları içinde 
değerlendirilmektedir, işte müzakeresi yapılan 1980 
mali yılı konsolide Bütçe Kanunu tasarısı da bu temel 
görüşlerin esprisinde ve ülkenin gündeminde bulu
nan-, 

Anarşi, enflasyon, pahalılık, döviz darboğazı dış 
ödemeler dengesi, enerji sorunu, yokluk - kuyruk, 
işsizlik, üretim - tüketim dengesizliği, yatırımların ve 
kalkınma hızının yavaşlaması ve durması, Devlet kad
rolarının partizanlıktan ve politikadan kurtarılması, 
bürokrasinin işlerlik kazanması, genel olarak, vergi 
politikası ve vergi idaresinin düzenlenmesi, gelir dağı
lımındaki adaletsizliklerin giderilmesi, KÎT'lere ait 
sorunlara çare bulunması, gibi, Devlet hayatımızın 
varlığıyla sıkı sıkıya ilgili birtakım siyasi - sosyal -
idari ve ekonomik yönleri bulunan sıralanışlarına gö
re hayati ehemmiyet taşıyan biri diğerini tamamla
yan ülke meselelerinin tümüne çare bulmayı amaç
layan bir görüş içinde hazırlanmıştır. 

Ülkenin ağır bir bunalımdan geçtiği kritik bir dö
nemde, yukarıda izah ettiğimiz gibi hükümetlerin ça
pını aşarak Devleti yıkma noktasına gelmiş olan anar
şin ;n başını ezmek için, zaman kaybetmeden her tür
lü tedbiri] aldığını, bu bütçe ile polis ve jandarmaya 
sağlanacak imkânların geniş bir şekilde temin edildi
ğini görmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Memleketimizin içinde bulunduğu ciddi ve vahim 

tehlikeler sebebiyle yurt içi, yurt dışı hadiselerin en
dişe verici biçimde hızla gelişmeler göstermesi, bizi 
bu meseleleri biraz daha derinliğine değerlendirmeye 
mecbur etmiştir. 

Hiç şüphesiz ki, ülkemiz tarihinin en ağır siyasi -
sosyal - ekonomik sorunları ile karşı karşıyadır. Bu 
meselelerin çözümü, memleketimizin mecvut şartları
nın ve kaynaklarının dikkatle değerlendirilmesi şar-

j tıyla mümkündür. Arkasından hemen ifade edelim 
ki, bu temel görüş memleketlimizin düze çıkması için 
şarttır; ama bütün meseleleri çözmeye kâfi değildir. 
Birlik ve beraberlikte yaşamaya mecbur olduğumuz, 

I uzak veya yakın bağlarımız olan dünya ülkelerinin 
eşdeğer meselelere nasıl baktığını, kendi özel şartları 

| içinde sorunlarım nasıl çözdüklerini yakından izleme
ye ve değerlendirmeye mecburuz. Bundan çıkan neti-

| çeleri sorunların üstesinden gelmek için, kulîanabile-
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ceğimiz iç ve dış imkânları kullanmada dikkate alarak 
değerlendirmek suretiyle ülkeyi ve devleti içinde bu
lunduğu siyasi ve ekonomik kaostan, vahim ve teh
likeli bunalımdan çıkarmak mümkün olabilecektir. 

İşte bu görüşledir ki, hazırlanan Bütçe tasarısında 
Hükümet meselelerin hallinde geniş bir muhteva için 
de kısa vadede, uzun vadede çözülebilecek konuları 
gerçek manada rayına oturtmuştur. Bu bütçe ile ül
kede neyin yapılması, neyin yapılmaması açık olarak 
teşhis edilmiş ve tedbirleri kesin bir şekilde ortaya 
konmuştur. Mühim olan, şirazesinden çıkan devleti, 
1980 yılında Anayasal rayına oturtmanın yanısıra, 
ekonomik ve sosyal sıkıntıları hafifletmek ve bu büt
çe uygulamaları ve politikalarıyla ekonomiyi derleyip 
toparlamak ve ülkeyi bunalımdan kurtarmak baş he
def olmuştur. Böylesine milli karakter taşıyan konu
larda meselelerin hükümetin çapını aşmış olması se
bebiyle siyasi görüşleri ne olursa olsun tüm parlamen
tonun ve Anayasal kuruluşların bu Hükümete yar
dımcı olması kaçınılmaz bir zaruret halini almıştır. 

* 
Bizleri buraya yollayan milli irade Devlet adına, 

ülke adına, rejim adına, Parlamentodan ve tüm Ana
yasal kuruluşlardan, kısır politik hesapları bir yana 
bırakarak Devlete sahip olmamızı, Hükümetin yanın
da birleşmemizi istiyor. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Ne zamandan 
beri?.. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Sizin bu Devleti unuttuğunuz 
tarihten itibaren istiyor. (AP sıraların'dan «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu lütfen efen
dim. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Millet sokaklarda akan kanı din-
yasanın 111 nci maddesi ile hükümetlere tavsiye ka
rarlarıyla memleketin içinde bulunduğu sıkıntılardan 
çâcanlmasmı tavsiye eden Güvenlik Kurulu, Adalet 
Partisi iktidara geldiği anda verdiği tebliğ ile Türki
ye'ce anarşinin hükümetlerin çapını çoktan aştığını, 
rriilli bir dava haline geldiğini, bu meselede Parlamen
tosuyla Anayasal kuruluşuyla, miletiyle birleşilmesini 
tavsiye ettiğini her halde unuttuğunuz tarihten beri 
işte bu iktidar Türkiye'de Devleti yaşatmak için bü
yük bir mücadelenin içerisinde bulunuyor. Bu müca
delede tüm Parlamento kadrolarının, siyasi kanaatları 
ne olursa olsun, Hükümetin yanında bulunması, mil
lete bu kürsüden ettikleri yeminin icabıdır. Bu, Dev
lete olan saygının icabıdır. Bu, bayrağa olan saygının 

i icabıdır. Bu, topraklarda yatan şehitlere saygının en 
I büyük ifadesidir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
I alkışlar) 
I Toprak ayağınızın altından gidiyor... 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Bu-
I rası il kongresi değil. 
I BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu lütfen karşı-
I lıklı konuşmayınız, devam buyurunuz. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
I OĞLU (Devamla) — Millet 'sokaklarda akan kanı din-
j dirin diyor. Mal ve can güvenliğini sağlayın diyor. 
I Anarşiyi ve bunun yangınını söndürün diyor. Enflas-
I yon canavarının başını ezin diyor. 
I Bu mukaddes çatı altında bulunup, bu milli istek-
I lere hayır diyecek bir parlamenteri tasavvur dahi et-
I mek istemiyorum; değü düşünmek... 

I Bu anlayışladır ki, iki yıllık başarısız olduğu ka-
I dar, çekilmez acıları da millete reva gören ve onu 
I muzdarip eden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından 
I kurtulmanın arayışı içinde 14 Bkirride ortaya çıkan 
I millet iradesinin arzusuna uyarak, Meclisteki sayısal 
I gücünün yetersizliğine bakmaksızın, ülkenin ağır yü-
I künü taşımada, karşısına çıkacak bilinen ve tahmin 
I edilen bütün güçlüklere rağmen millet adına bu ağır 
I mesuliyeti bu tarihi dönemde omuzlarına yükleyen 
I bu Hükümete elbette bu Parlamentonun ve demok-
I ratik kuruluşların milletçe yardım etmesi, arzu edi-
I len istikamette, gayrette bulunması lazımdır. Anaya-
I saya sadakati olan, Anayasayı temel yasa sayan her-
I kesin bu konuda birleşmesi lazımdır. 

I Geride bıraktığımız 33 yıllık çok partili dönem 
I içinde birtakım ağır siyasi, sosyal bunalımlardan geç-
I tik. Allah'a şükürler olsun ki, Devletçe bu sıkıntıları 
I demokratik rejim içinde karşılamak imkânlarını bul-
I dük. Devleti koruduk, demokratik rejimi rayına oturt-
I tuk. Ülkeye kurtarılmış bölgeler değil, kanun hâki-
I miyetinin var olduğu bir Devlet saygınlığını koruduk 
I ve sağladık; ama geride bıraktığımız tarihi sıkıntıların 
I oluştuğu dönemlerde Devlet böylesine tahrip edilmiş, 
I Devlet kadroları böylesine pölitize edilmemişti. Reji-
I mi kurtaracak, kullanabilecek bir Devlet gücü vardı. 
I Devlete sadık*, Devlete taraf olan bir asayiş ve emni-
I yet gücü vardı. Yine Devleti yürüten, ona hayatiyet 
i veren, Devletini seven objektif bir Devlet kadrosu 
I vardı. 
I Ayrıca, Devletin başını hedef alan aşırı sol mili-
I tanlar bu denli Devlete hâkim olmamıştı. Hâkimiyet 
I ne kelime; varlıklarını hissetirecek cesareti dahi geç-
I miş dönemlerde bulamamıştı, Üzülerek ifade edelim 
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ki, Devlet otoritesi zedelenmiş, var olan bizatihi gü
cünü ortaya koyamamıştı. Devlet tehlikeli ideolojile
rin âdeta derneksel örgütleri haline gelmişti. Bu yüz
den büyük yaralar almıştır, âdeta tehlikeli bir uçuru
mun kenarına Devlet gelmiştir. 

Bu sebepledir ki, bugün her şeyden önce Türk 
Devletini yaşatmak, o Devlete saygısı olan, o Devlete 
görev borcu olan herkesin en büyük bir milli vazifesi 
haline gelmiştir. 

îşte onun içindir ki, böylesine tahrip edilmiş bir 
Devlet görüntüsü içerisinde anarşinin ve onun yanın
da devletleri, milletleri tahrip eden, sosyal toplum
ları harap eden iki unsurla olan mücadelede her 
halükârda bu meseleyi bir iktidar meselesi addetme-
tlen, milli bir mesele kabul etmek suretiyle bütün 
Parlamentonun bunun mücadele yollarında, bu mü
cadeleye gönül vermiş olan insanlara yardımcı olması 
tarihi bir görev olarak hepimize racidir. 

Bu anlayış içerisinde meseleleri ortaya koymak ve 
evvela Türkiye'de Devlet otoritesinin varlığını teessüs 
ettirdikten sonra Türkiye'nin diğer tüm meselelerinin 
hallinin mümkün olabileceğini ifade etmek istiyoruz. 

Yukarıda arza çalıştığım hiç de iç açıcı olmayan 
acı gerçekler muvacehesinde bu Hükümetin görevi 
geçmişteki siyasi sıkıntıları tehlikesizce geçiştiren hü
kümetlerin durumundan çok farklıdır. Türlü güçlük
lerle doludur. Bu itibarla anarşi ile mücadelede yine 
ifade etmek isterim ki, Parlamento olarak, Millet ola
rak, Devleti korumakla mükellef demokratik kuru
luşlar olarak Hükümetin yanında olmaya, onu bu 
konuda başarıya götürecek yardımı milletçe vermeye 
mecbur olduğumuzun idraki içinde geçmişimize, şa
nımıza ve şerefimize yakışır bir manada bu belânın 
üstesinden geleceğimize inanıyor ve Hükümetin bu 
konudaki ciddi tutumlarını gönülden desteklediğimizi 
huzurlarınızda ifade etmek istiyoruz. 

Saym senatörler; 
Şimdi de Türk ekonomisinin genel değerlendirme

sinden birkaç noktaya temas etmek suretiyle maruza
tıma devam edeceğim. 

Hemen ifade edelim ki, bu bütçe ile ekonomik 
devlet anlayışının önemi de dikkate alınarak ekono
mik tedbir yanında, sosyal muhtevalı temel mesele
lere de gerçekçi çözümler getirilmiştir. 

Üzülerek ifade edelim ki, 3980 mali yılı bütçe dö
nemine, tükenim noktasına gelmiş Türk ekonomisi
nin 56 yıllık Cumhuriyet döneminde rastlamadığımız 
en ağır sıkıntılarıyla girmekteyiz. İdrak edeceğimiz 
yeni ekonomik dönemi ifade eden 1980 yılının başlan-
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gıcında ağır ekonomik sorunların büyük bir kısmı 
ekonomik sürecin devamlılığı içinde kendinden önceki 
iki yılla, 1978, 1979 Cumhuriyet Halk Partisi döne
minin uygulanmaya konulmuş tutarsız ve gerçeklere 
uymayan ekonomik ve mali politikalarından ve başa
rısız tatbikatlarından, affı mümkün olmayan büyük 
siyasal tercih ve hatalarından kaynaklanmıştır. 

Ayrıca, dünyada 1973*ten itibaren giderek artan 
petrol sorunu, sanayi ürünlerinin daralması, fiyatla
rın ve enflasyonun tırmanış göstermesi, bunun ülke
mize etkisi jeopolitiğimizin gereği içinde savunma gi
derlerimizin ekonomimize inikası gibi unsurların da 
1978'lerin, 1979'ların kötü, geçersiz, hatalı ekonomik 
politikalarının ağırlığı yanında az veya çok payları 
vardı.', 

Ekonomik sorunların mutlak ekonominin içinde 
alınacak radika!, ilmi tedbirlerle halledileceği bilinen 
bir gerçektir. Polisiye tedbirlerle ekonomiyi •düzelt
mek. ayakta tutmak mümkün değildir. Devleti bugün
kü çıkmaza iten, ekonomiyi tükenim noktasına geti
ren, Türkiye'nin anayasal varlığı içinde gerçeklere 
ters düşen tutarsız ekonomik tatbikatlardır. 

Karma ekonomi görüşüne ters düşen bu başarısız 
ekonomik uygulamalar sonunda ülke milli gelir artış 
hızı tehlikeli bir yavaşlamaya girmiş, ödemeler denge
si zorluklan had safhaya gelmiştir. Arz ve talep den
gesi sağlanamamış, enflasyon hızı ağır baskısını sür
dürmüş ve toplumun yaşamını tehdit eden boyutlara 
tırmanmıştır. Üretim düşmüş, kurulu endüstri % 40 -
45 kapasite ile çalışır duruma gelmiştir. Ülkede işsiz
lik oranları sosyal huzuru bozacak şekilde artmış, ya
tırımlar adeta, durmuştur. 

Üç plan dönemini başarı ile uygulamış, vasati c/c 7 
kalkınma hızını gerçekleştirmiş olan ülkemizde 1978 
yılında ri 3,3, 1979 yılında c/c 1,7'ye kalkınma hız
ları inmek suretiyle tehlikeli bir durum arz etmiştir. 
Böylece 1 7 yıllık plan uygulamaları içerisinde ilk kez 
gayri safi milli hâsılada % 1,7 gibi en düşük rakama 
ulaşılmıştır. 

Belki benden evvel konuşan arkadaşlarım geçmiş
teki ekonomik politikalarının hatalı uygulamalarını bu
günün ulaşılan ekonomik seviyelerine inikas ettiğini 
ifade etmek suretiyle geçmiş dönemlerin hatalı uygu
lamalarından bahsettiler. Ancak, ifade edelim ki, o 
dönem içerisindeki kalkınmanın ve ekonomilerin sıh
hatlerinin ifadesi olan enflasyon değerleri bugün ula-
şıîrmş elan değerlerin çok daha altında seyretmiştir; 
c/c 4'lerle, c/c 15'ler arasında seyretmiştir. Bu değerler 
en gelişmiş ekonomilerin, en sıhhatli ekonomilerin 
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dahi enflasyon değerlerine yakın bir değerdir. Kaldı 
ki, 24 tane OECD ülkesi içerisinde o dönemlerde Ja
ponya'dan sonra en büyük gelişmeyi sağlamış olan bir 
ülke olarak ekonominin istikrar içerisinde başarıya 
gittiğinin işaretini ortaya koymaktadır. 

Binaenaleyh, geçmişi sadece 1977'nin son hesap
ları ile faturasını ortaya koymak ve 1979'un, 1978 yıl
larının başarısız uygulamalarını bunun üzerine inşa 
'etmek insaf ölçülerinden çok uzalk, aslında batağa düş
müş olan uygulamaları ibra etmek çırpıntısından öte
ye gitmeyen, onun gayretinden ileri gitmeyen mesnet
siz görüşlerin ifade'siidir. 

Milli gelirdeki bu çok farklı düşüşün nedenlerini 
sanayide, enerji girişlinin ve sanayinin ara malı, yatı
rım malı gibi ana unsurlarının temin edilemeyişinden, 
tarım sektöründeki birtakım girdilerin temin edileme
yişinden ileri geldiğini ifade etmek isteriz. Ayrıca, iş
çi - işveren münase'betlerindeki olum'suz gelişmeler, 
oluşum nedenleri çoğu kez haklılık taşımayan grev
ler, lokavtlar nedeni ile bozulan iş barışının sanayi 
üretimine olumsuz etkilerinin de bu bakımdan geliş
meyi firenlediğini ve sınırlarını daralttığını ifade et
mek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Ülkenin anarşiden sonra en tehlikeli sorunu enflas

yondur. Son üç yılda korkunç bir tırmanış gösteren 
enflasyondan bahsetmek istiyorum. Bir ülkede % 100'e 
yaklaşan enflasyona dayanmak kabil değildir. Bugün 
c/c 84 civarında olan enflasyon aşağı yukarı dayanıl
maz bir seviyeye gelmiştir. Enflasyonun ağır baskısı 
içinde siyâsi iktidarların ayakta kalması da mümkün 
değildir. Demokratik ülkelerdeki hükümetlerin çoğu 
kez düşüşlerinin nedeni hızla tırmanan enflasyon ol
muştur. Enflasyon içinde kalkınma politikası artık 
tarihe karışmıştır dünyada. İki yıllık uygulamalarda da 
Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de bu konuyu son 
olarak iflasa mahkûm ettirmek suretiyle, enflasyonla 
kalkınmanın artık bir devletin kalkınma süreci içeri
sinde kullanabileceği bir ekonomik politika olmadığı
nı ve bunun iflas ettiğini açık olarak ortaya koymuş
tur. Çünkü, iki yıl içerisinde % 3,3'ten kalkınma hızı 
% 1,7 gibi hakikaten korkunç bir değere, sıfıra in
miştir. Hele, hele nüfus artımının c/c 2,5 ila *c/c 3 ol
duğu bir ülkede c/c 1»7 değerinin nakıs değerlerle 
karşılanabileceği matematiksel ve ekonomik bir ger
çektir. Bu itibarla, enflasyonun anarşi kadar ülkemi
zin kalkınmasına, huzuruna, istikrarına, sosyal barış
ma ve Devlet hayatımıza inikas eden büyük tehlikele
ri vardır. Birini diğerinden ayırmak mümkün değil
dir. 
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î Bu sebepten, enflasyonla ilgili bütün tedbirlerin bu 
bütçe ile alındığını ve buna ilaveten diğer birtakım 
ekonomik operasyonların da buna muvazi olarak ce
saretle alınmış olduğunu görmekten memnuniyet duy
maktayız. Ümit ederiz ki, önümüzdeki aylarda bunun 
neticeleri Türk milletince görülecek ve bugün alınmış 
olan tedbirlerin isabeti bir kez daha ortaya çıkacak
tı.'. 

I Aslında anarşi ve enflasyonla ilgili tüm Devlet ta
sarruflarında çok hassas olmak ve peşinen son söyle-

I yebilecdklerim'izi söylemek suretiyle bu meselelerlin 
başarısızlığa doğru giltmdsini temin edecek ters çıkış-

j larda bulunmaktan tevakki etmemiz icabeder. Bunu 
aslında millete hizmet etmenin de bir gereği, Devlete 
saygılı olmanın da bir gereği, sıkıntısını çektiğimiz, 
hakikaten istikrara kavuşmasını arzu ettiğimiz ekono-

I minin rayına oturtulmasının da taibii bir gereği ola
rak görmek lazımdır. 

{ Sayın üyeler; 
Türk ekonomisinin son iki yılda oluşan ağır so-

j ı anlarından birisi de hiç şüphesiz para - kredi hacmi
nin ekonomimizin likidite ihtiyacının çok üzerinde 
'büyümesidir. Son iki yılda para arzı, emisyon, mev
duat, banka kredileri ve Merkez Bankası kredilerin
deki arlış oranları uygulanan para-kredi ve mali po
litikaların geleneksel ve geçerli görüşlerine çok ters 
ve tehlikeli değerlere ulaşmıştır. 

Aralık 1977*de 210 milyar 60G milyon Türk lirası 
olan toplam para arzı, 22 aylık Halk Partisi döne
minde 213 milyarlık bir artışla 424 milyar 300 mil
yon değerine ulaşmıştır. Bu tehlikeli gelişmeye sebep, 
1977 yılı sonunda 77 milyar 900 milyon Türk lirası 
olan emisyon hacminin 22 aylık Ecevit Hükümeti dö
neminde 185 milyar liraya çıkmak suretiyle 1923 -

1 1977 yılları arasında, 54 yıllık Cumhuriyet tarihin
de hükümetlerin piyasaya sürdüğü toplam 77 milyar 
9C0 milyan Türk lirası banknottan 22 aylık kısa bir 

I sürede 54 yılda sürülenin çok, çok üzerinde 100 mil
yarı aşkın, ^/c 140'lık bir miktarda banknotun piya-

j saya sürülmesi, işte enflasyonun, pahalılığın ve Tür-
I kiye'deki ekonomik istikrarsızlığın ana kaynakların-
j dan birisini oluşturmaktadır. O halde, 1977*yi baz; 
I alıp, 1978'i unutup, 1979'u unutup ve 1980 yılında 

alınmış olan tedbirleri kusurlu göstermek, büyük bir 
I denizi atlayıp, küçük bir dereyi deniz diye göstermek 

kadar ekonomik görüşler içerisinde hakikaten cılız 
I birtakım müdafaalar ve fikirler olmaktan öteye git-
I memcktedii\ 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — 77 mil-
j yarlık artışla emisyon hacmi ne oldu?., 
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AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — «54 yılda 77 milyar 900 milyon» 
diyorum. Rakamları dile getirdiğimiz zaman, 22 ay
da % 140 artışıyla 185 milyara getiren hatalı politi
kaları unut, «Acaba niçin 77 rriilyara geldi?» deyiniz. 
77 milyar lira 24 yılın değil, 54 yılın kümülatif topla
mıdır. Rakamların alt alta her yılın ifadeleri toplan
mış, her yılın banknotları alt alta konmuş, 77,9 milyar 
TL. etrrilş; ama siz 22 ayda banknot matbaasını ça
lıştırarak, piyasaya bunun ötesinde, 100 milyar lira
nın ötesinde para sürmüşsünüz. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Çok yanlış 
o karşılaştırmalarınız Sayın Karaağaçlıoğlu, çok yan
lış, 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; «O ka
dar akılllıydınız da 22 ayda bu memleketi niçin bu 
hale getirdiniz?»^ diye millet size sormaz mı?.. İktidarı, 
bu kadar sayınızın artan varlığına, 210'un üzerinde
ki (Millet Meclisindeki) sayınıza rağmen, 14 Ekim 
seçimlerinde millet sÜzi niçin iktidardan uzaklaştırdı?.. 
Acaba geriye dönüp 2 yıllık icraatınızı şöyle bir göz
den geçirseniz siyasi Varlığımızın devamlılığı için, Türk 
demokrasisinde yerinizi muhafaza edebilmek için, bu, 
sizin için çok gerekli. 77 milyarı düşüreceğinize ev
vela 14 Ekimde milletin muhasebenizi gördüğü matlup 
ve muvafık hanesinde mevcut olanları tadat edip, ken
dinize lüzumlu olanları alıp millete faydalı olmayı, 
bir bakıma da Devlete hizmet etmeye fırsat verecek 
değerlendirmeleri niçin yapmıyorsunuz?.. Bunu yapın. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — 101 nci 
günde seçimi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, bazı üyelere 
değil, Genel Kurula hitap edin. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Ben sözüme devam ediyorum, Sayın Başkana uyu
yorum: 

Ülkemizde son iki yılda bütçelerin anormal şekilde 
açıkları ve bilhassa Kamu İktisadi Teşebbüslerinin fi
nansman ihtiyaçlarının karşılanma zorunluğu emis
yon hacmini hızla büyütmüş, artan emisyon hacmi de 
enflasyonun tehlikeli boyutlara çıkmasını besleyen 
anakaynak olmuştur. Ülke ekonomisinin istikrara 
kavuşturulması amacıyla bu mühim meselelere çözüm 
bulma gayretini ve bu arada para arzının ve emisyo
nun bu tehlikeli değerlerinin normale dönüşmesinin 
tedbirlerinin bu bütçede ciddi bir şekilde değerlendi
rilmiş olduğunu görmekteyiz. 

| Son iki yılda şiddetini gittikçe artıran enflasyon, 
I Türk toplumunun tasarruf alışkanlığını ciddi bir ölçü

de azaltmış ve toplumumuzu tüketim toplumu haline 
getirtmiştir. Aslında ekonomik istikrarsızlığın bir di-

J ğer nedeni de, ürettiğinden çok tüketen bir ekonomik 
yapıya sahip olmamızdır ve öyle görülüyor ki, top-

I lumda tasarruf eğiliminin yeniden yaratılabilmesi cid-
I den çok güç olacaktır. 

Bir yandan Hazinenin, diğer yandan KİT'lerin açık-
I larını kapatan bir banka haline gelen Merkez Bankası-
I nın, Türk ekonomisindeki fonksiyonel görevini yapa

bilir hale getirilmesi gayretlerine gönülden katıldığı-
I mızı ifade etmek isteriz. Merkez Bankasının emisyon 

hacminin artışında en büyük faktör, KİT'lerin finans
man açıklarının karşılanması sebebiyle olan kredi zo-
runluğudur. 24 Ocak 1980*de alınan devalüasyon ka
rarları ve ekonomik tedbirler arasında, KİT'lerin üret-

I tiği hizmet ve malların fiyatlarının artışıyla ümit ede-
I riz ki, bu meselelerin büyük çapta sübvansiyonlarını 

asgari seviyeye indirme imkânını sağlamış olur. Yani, 
I bir bakıma KİT'lerin zararlarının azaltılması mümkün 
I olabilecektir. Bunun devamlılığı, Hükümetin yıliar-
I dır süren KİT'lerin köklü olan dertlerine ciddi bir 
I şekilde eğilmesiyle ve buniarm zararlarının asgariye 
I indirilmesini sağlamasıyla mümkündür. Türk ekono-
I misini dar- boğazlara iten tehlikeli tesirinden kurtanî-
I ması, KİT'lerin ıslah edilmesiyle mümkündür. 
I Söz buraya gelmişken, KİT'lerle ilgili birkaç gö-
I rüşümü daha ifade etmek istiyorum. 

I KİT'lerin ürettiği hizmet ve malların 440 sayılı 
I Kanunun 24 ncü maddesine istinaden fiyatlarının tes-
I piti, aslında KİT'lerin muayyen bir süre gelir ve gi-
I derlerini dengelemeye matuf bir gayret olarak gör-
I m ek lazımdır. Aslında, KİT'lerin içinde bulunduğu 

bunalım, bugün hakikaten kendi kendini ayakta tuta-
I mayaeak, otofinansman imkânına sahip olamıyacak 

kadar kötü bir istihdamın, politik birtakım görüşle-
I rin istikametinde aşırı bir yüklenmenin neticesinde 
I zarara doğru gitme eğilimündedir. 

I Alman tedbirlerle, 1980 yılında 351 milyar liralık 
I tahmin edilen zararların, bu fiyatlarla dengelenmiş ol-
I duğu kabul edilse bile, toplusözleşmelerin ve yeni is-
I tihdam sorunlarının getirebileceği yükleri de hailede-
I bilecek radikal çözümlerin Hükümetçe alınmasında 
I ya rai' vardır. 
I Bir misal ifade edeyim : Bu ekonomik müessese-
I 1er iki yıl içerisinde 65 bin vasıfsız işçi, 25 bin memur 
I olmak üzere 90 bin munzam bir istihdama açılmış-
j tır. Hepsi politik nedenle, çoğu hep anarşiye karışmış 
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militanların teşkil ettiği bu kadro, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin hangi ölçüler içerisinde batağa gittiği
nin en güzel ifadesidir, tşte, bizim şikâyetçisi olduğu
muz ve önlemeye çalıştığımız KİT'leri ıslaha götüre
cek tedbirleri cesaretle almak yanında, idari birtakım 
tedbirleri de almak suretiyle rasyonel bir çalışma dü
zenine götürmek istediğimiz bu KİT müesseselerini 
Türk Devlet hayatının, ekonomik hayatının, kamu 
hayatının hakikaten özenilir müesseseleri haline ge
tirmenin gayretli içindir. İşte, bunları yapmak istiyo
ruz. Ümit ederiz ki, sizin iki yılda yaptığınız haftaları, 
biz bir sene içerisinde, iki sene içerisinde düzeltme şan
sına sahip oluruz. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Siz iki ayda*' 
yaptınız bu işi. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Ne yapıp, ne yapmadığımızı mil
let görüyor. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Biz 
hizmet Hükümeti olarak geldik. Türk Milletline vaat 
ektiklerimizin dışında değil. Seçim meydanlarında baş
ka, hizmette başka görüşlerin sahibi olamadık. 

24 Ocak 1980 tarihinde uygulanan ve % 48 civa
rımda olan devalüasyon ve ekonoımük kararların ve 
bunların uygulamalarının en büyük hedefi, hiç şüphe
siz ki ihracatı artırmak, ikili para ve fiyat uygulama
larını ıslah etmek, işçi döviz girdilerini artırmak, tu
rizm gelirlerinJi büyük çapta genişletme amacı
na maltuf, tüm Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin 
içinde bulunduğu darboğazlardan aşılmada ekonomi 
Mmi içerisinde mevcut şartlarda yapılması lâzım gelen, 
alınması lazım gelen kararlar olarak gördüğümüzü ve 
Hükümetin bu kararları başarıya götürecek yolda 
kendisini gönülden desteklediğirnizi ifade etmek iste
riz, 

Sayın senatörler; 
Şimdi 'de genel mahiyette 1980 Mali Yılı Konsoli-

*dta Devlet Bütçesinin yatırımlarına ilişkin görüşleri
mizi arza çalışacağım. 

1980'lere girdiğimiz bu dönemde, her yönüyle çok 
kritik bir durum arz eden Türk ekonomik, sosyal ve 
siyasi hayatının Devlet yapısına inikas eden olumsuz 
etkileri nedeniyle yatırımların plan doğrultusunda ve 
ülkenin bugünkü refaha yönelen kalkınmasını gerçek
leştirmek, bugünkü şartlar içinde çok kolay dfcğildır. 
Bozulmuş olan bir ekonomi, durmuş olan yatırımlar, 
işlemeyen bir devlet mekanizmasıyla Türkiye'yi geç
mişte özlenen bir yatırım seviyesine ulaştırmanın müm
kün olamayacağı aşikârdır. 

Huzurunuza getirilen bu bütçeye, yatırımların ta
şıdığı hayati önemlin değeri istikametinde, hedef alı-
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nan % 6,5 'hık kalkınmayı sağlayacak biçimde kamu 
sektörü tarafından yapılması zorunlu yatırımları kar
şılayacak ölçüde 141 milyar liralık yatırımı öngör
müş, ayrıca bu yatıranların muhtaç olduğu, lüzumlu 
gördüğü kamulaştırmaların yapılabilmesi için de 6 
milyar liralık bir yatırımla 147 milyar liralık bir yatı-
rım tablosu tespit etmiştir. 

Bu, 1979 Bütçesinin ilk değerlerine göre % 44 nis
petinde bir artışın ifadesidir; ama 1979 Bütçesinin son 
rakamları içerisinde bu miktar biraz dlafaa artmıştır. 
Çünkü, 1979 yılında uygulanan kötü ekonomik politi
kalar ve onu (takip eden siyasal görüşlerin etkisi için
de yönetimin gayri rantalbi çalışması ve hizmet üre
tecek nitelikten uzak olması nedeniyle bu gerçekleş
meler % 60 - 65 civarında, hatta bazı kesimlerde 
% 50 oivarrnda inkişaf etmiştir, neticelenmiştir. Bü 
itibarla geçmişteki yatırımların bu gerçekleşme de
ğerlerini düşünecek olursak % 44 değerinin geçmiş 
yıla nazaran çok büyük bir mania ifade ettiğini söy
lemek isterim. Yeter ki, bu miktarları 1980 mali yılı 
içerisinde uygulama imkânını, fırsatını bulalım ve yüz
de yüz bu yatırımların gerçekleşmesini sağlayalbile-
lîm. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hiç şüphesiz ki, bu yatırımların anakıstasları bu 

bütçeyle şöyle tespit eldilmişttir : 1979 yılından 1980' 
li yıllara sarkan 9 120 adet proje üzerinde çalışıl
maktadır. Bu projelerin 1976 fiyatlarıyla toplam tu
tarı 1 trilyon 365 milyar liradır. Bugünkü fiyatlarıy
la demiyorum; ama Hükümet, bu projelerin Türk eko--
nomik ve sosyal hayatına süratle inikas edebilecek 
tiretüm, tüketim dengesizliği içerisinde üretimi artır
mak suretiyle Türk dkonomisine hayatiyet verecek 
olan önemli projelerini ele almak kararıyla bu bütçe
de değerlendirme yapmıştır ve 188'e yaklaşan önemli 
hayati, başta enerji projeleri gelmek üzere, bu proje
lere öncelik vermiştir. İkinci olarak da, bu projeler 
içerisinde yapılmış ve inşaları süratle ikmal edilebi
lecek olan projelere, yatırımlara kaynakları tahsis et
mek suretiyle yatırımların süratle develope edilmesini 
öngörmüştür. Bu itki temel görüş içerisünde geride bı
rakılmış olan bu projelere sahip olunmuştur. Bunlar 
içerisinde enerjiyle ilgili olan birkaç projeden bahset
mek istyorum. 

Enerji alanında Doğankent (B) santralıyla Soma 
Termik Santralının bir ve iki ünitelerinin, Keban 
Hidrö - elektrik Barajının 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci 
ünitelerinin ve bunun dışında ayrıca Türkiye'nin en 
büyük termik santrallarından biri olan Afşin - Elibis-
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tan Santralının bMnoi ünitesiinin 1981 yılında devreye 
girmesini öngören bütün tedbirleri ve finanis imkân
larım bu bütçeyle getirmiş. 

O Elbistan - Afşin ki, bir parantez açacağım; 1979 
yılında devreye girmesi mümkündü. Dış kaynağı te
min ediimişt1]. Öyle temin edilrn'işti ki, Türkiye'de mal
zemeleri 'dahi hazır hale getirilmişti. Bir kilometre ka
relik bir saha içerisinde türb'inler, jeneratörler hazır 
haldeydi. 8,7 milyar Kilovat saat tümünün üreteceği, 
dört ünitenin üreteceği, bir ünitesinin devreye girme-
'siyle 2 milyar 150 m'ilyon kilovat/saatlik enerjiyi he
men Türkiye'de sanayiye ve hizmetler sektörine vere
bilecek olan bu santral, iki sene yerli para temin edi
lemeyişinden, 1,5 milyar liralık Türk Parasının temin 
edilemeyişi ve % 10 dışarıdan temin edilmiş olan kre
dilerinin Merkez Bankasındaki karşılığı, döviz karşı
lığı temin edilemeyişinden, çimento ve akaryakıt te
min edilemeyişinden mütevellit bir yıl geri kalmıştır. 
Peki Türk ekonomisi ne kaybetmiştir?.. Türk ekono
misi 1979 yılında 1 milyar 46 milyon kilovat,'saat ener
jiyi Rusya'dan ve Bulgaristan'dan satın almaya mec
bur olmuş, ayrıca döviz ödemiştir ve 1980 yılı içeri
sinde 1 milyar 350 m'ilyon kilovat/saat enerjiyi yine 
bu kaynaklardan temin etmek, dövizle temin etmek 
zorunda kalmıştır. Halbuki bu dışarıdan aldığımız 
enerjinin takriben iki katını, 2 milyar 150 milyon ki
lovat/saatini tek bu santraldan temin etmek müm
kündü. Keza Keban'ın bir tek ünitesi devreye girmiş 
olsaydı bugün bu aldığımız enerjinin % 90'mı bir tek 
santralın devreye girmesiyle temin etmek Çf. 80'ini 
mümkündü. 

Bütün bunlar, hepsi yatırımların önceliğini ve ter
cihlerini siyasal iktidarların yaparken düşünmesi la
zım gelen milli ekonomi dengeci içerisinde dikkate ala
bileceği hususlardı; ama yatırımı bilen yapar, bilme-
yense Türkiye'de çiklet sakızına, 8 milyon doları onun 
anamaddesine vermek suretiyle Türkiye'nin 9 milyon
luk et, ihracına karşılık, 8 milyonluk geçmiş iktidar 
olarak Türkiye'ye çiklet sakızının hammaddesini it
hal eder. Bütün bunlar hepsi her halde başarılı bir 
ekonomik tatbikatın, uygulamanın endikatörleri ol
masa gerek. 

Bundan başka Yatağan termik santralının birinci 
ve ikinci ünitelerinin de süratle devreye sokulmaları, 
bu yatırım planlaması içerisinde öngörülmüş ve Hükü
metin bu konulardaki imkânları kullanmasına sebep 
olmuştur. Hiç şüphesiz ki, Türkiye'de yatırımlar, sa
dece enerji sektöründe değil, çimento sanayii, çelik 
sanayii, şeker sanayii, kâğıt sanayii gibi Türkiye'nin 
kalkınmasının anafaktörlerini teşkil eden, anayapıiarı-

nı teşkil eden hizmetler sektöründe de aynı görüşler 
içerisinde bitirilmesi ve ekonomiye faydası kısa za
manda olabilecek yatırımlar dikkate alınmıştır. Çünkü, 
Türkiye'de ürerim durmuş, Türkiye'de istihdam im
kânları, dolayısıyla durmuş, Türkiye birtakım mad
delerini dışarıdan getirir hâle gelmiştir. Bunlardan 
bir tanesi de, sanayinin, hele hele çelik sanayiinin is
tediği anaunsurlardan birisi olan taşk'ömürüdür. 
Bugün Türkiye döviz ödemek suretiyle yılda 1-1,5 
milyon tonluk taşkömürünü ithal etme durumuna 
gelmiştir. 1966 - 1975 yıllarında bu konuda pjroje ça
lışmaları, yatırım faaliyetleri geniş çapta istikbale mu-
zaf ihtiyaçları karşılayacak bir üretim trendi içerisin
de tespit edilmiş olmasına rağmen, Türkiye Kömür 
işletmelerinin hakikaten DİSK'mi olsun, Türk-İş'in sen
dikası mı burada hâkim olsun; müesseselerde, hangi 
partizan kadroları buralara yerleştirelim mücadeleleri 
içerisinde Enerji Bakanlığının iki yılını geçirdiği bir 
dönem içerisinde yatırımların hepsi durmuş. Bugün, 
üçüncü, dördüncü, beşinci demir - çelik tesislerini kur
manın hemen hemen ön çalışmaları içerisinde bulunan 
Türkiye, muhtaç olacağı bu taşkömürü dışarıdan to
nuna 35 dolar vermek suretiyle 1,5 milyon ton kö
müre 400 - 600 milyon dolar civarında para ödeye
rek getirmek mecburiyetinde kalmıştır, 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bakan 
sebebini başka türlü açıkladı, don yüzünden çözemi
yoruz bunu dedi. (CHP sıralarından «Doğru mu?» ses
leri.) 

AP GRUBU ADİNA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OGLU (Devamla) — Rakamlarını size vereceğim on
ların. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Kömür üretimi hiç şüphe yok ki, coğrafi yapısı 
ve iklimi çok sert olan memlekete'imizde vatandaşın 
anaihtiyaç maddelerinden birisini teşkil etmektedir. 
Geçmiş devirlerde Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
Abdülhamit Han Bosna, Karadağ, Hersek isyanları
nın sayfasını kapadığı zaman Şehreminlni çağırır; 
«Vatandaşımın karnı tok mu, sırtı pek mi?» diye so-
rarmış. Eşte o dönemin devlet adamlarının düşüncesi, 
milletine olan saygısı istikametinde böyleyimiş. İki 
yıllık bir dönem içerisinde mastır plan seviyesinde kö
mür, linyit ve taşkömürü olmak üzere, tümünde geniş 
yatırımları hedef alan çalışmaların, 1977, 1978 uygu
lamalarının çok aşağı seviyelere düşmüş olması sebe
biyle elde edilmiş olan neticeler ve bu kış gününde 
milletçe çekeğimiz sıkıntılar ortada bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
1977 yılında taşkömürü istihsalimiz 4 milyon 405 

bin ton, 1978 yılında 4 milyon 295 bin ton düşmüş. 
1979 yılında ise, 4 milyon 51 bin ton; takriben yarım 
milyon ton düşmüş. Artırılması icap eden ve bunun 
için de geniş yatırımları hedef alan çalışmalar yapıl
mışken, bu çalışmalar düşmüş ve dolayısıyla Türkiye 
demir - çelik sanayii için Maliye Bakanlığından döviz 
talep etmek suretiyle taşkömürü ithal etmek durumun
da kalmış. 

Türkiye'de rezerv yok mu?.. Var. Türkiye'de 1 
milyar 200 milyon tonluk taş kömürü rezervi var; ama 
siz oraya, Zonguldak'a 50 bin kişiyi gönderir, bunun 
içerisinde 20 bin kişiyi açıktan besleme politikası gü
der; militanları, anarşistleri oraya doldurursanız el
bette ki üretimde alacağınız neticeler bu olacaktır. 

Neden olmuş?.. Antalayım. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Doğru değil. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-

OĞLU (DeVamla) — Anlatayım, anlatayım. 
Yeraltı Devrimci Maden İşçileri Sendikası ile il

gili çalışmaları yöneten Sayın Bakandan, Deniz Bay-
kaPdan Halk Partisi Hükümetinin Enerji Bakanından 
bu konuyu sorun. Acaba hiçin bu üretim böyle geç 
kalmış, niçin 'bu üretim düşmüş, hiçin bu yatırımlara 
başlanılmamış? 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Düşmemiş efen
dim. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Düşme yok. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Miktarları söylüyorum, rakam
ları arz ediyorum.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ekonomik Ra
por ortada. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — 1977 yılında taş kömürü böyle 
olmuş da, linyit ne olmuş?.. O da aynı şekilde. 1977 
yılında özel kesim, kamu kesimi 15 milyon 706 bin 
ton, 1978'de 15 milyon 584 bin ton. Düşmüş. 1979 
yılında İse 12 milyon 24 bin ton. Bütün bunların ta-
biyatıyla uygulamalarla ilgili, politik tasarruflarla il
gili yönü var. Bazı madenleri devletleştirmefk sure
tiyle, rantabl işleyen özel sektör ocaklarını da dev
letleştirmek ve bu devletl'eştirdiğiniz müesseselerde 
militan kadroları beslemek suretiyle bugünkü kötü ve 
kor'kunç neticeye göî'inmiş. 15 milyon beş yüz küsur 
bin tondan 12 milyon 24 bin tona düşmüşsünüz. Ara
da 3,5 milyon ton fark var ve Türkiye'de teshin için 
6 milyon ton kömürü tevzii etmeniz lâzım gelirken, 

ı tevzi ettiğiniz kömür, iktidarı teslim ettiğiniz kış dö
neminde, ekim döneminde teslim ettiğiniz kömürün 
miktarı 1 milyon 410 bin ton. Geriye kalan 4,5 mil
yon ton kömür ocaklardan çıkarılmak için hizmet bek
liyor ve vatandaş da soğuktan ısınabilmek için devlet 

I babanın kendisine göndereceği kömürleri beklemekte
dir. 

Bugün çekilen sıkıntıların en büyük nedeni bu
dur. Çünkü, Türkiye'de Kömür İşletmeleri, Mayıs 
ayından ekim ayının başına kadar kömürü tevzi eder. 
Ekim ayının sonuna kadar tevzii ettiğini kabul etseniz, 
kasım ayından itibaren artık bunların ne nakli, ne tev
zii normal şartlar içerisinde olur. İşte devlet budur. 
14 Ekime kadar Devleti yönetenler bunun hesabını 
Millete vermeye mecburdurlar. Anadolu'nun en üc
ra köşelerine kadar kömürün gitmesi lazım gelirken, 
değil ücra köşelere, Yüksekova'ya, Şemdinli'ye, Ela
zığ'a, Sivas'a, Diyarbakır'a, Erzincan'a hâlâ daha bir 
ton kömür gitmemiştir. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — O sizin 
beceriksizliğiniz. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Biz gönderiyoruz. Ankara'ya 
günde sizin veremediğiniz miktar üzerinde kömür 
veriyoruz. Sizin döneminizde rahat yaz dönemlerin
de ayda 240 bin ton kömür vermişsiniz. 1 milyon 410 
bin tonu taksim ederseniz 240 bin ton düşer. 375 bin 
ton kömürü kışın ağır şartlarına rağmen, bu iktidar 
vatandaşlarına tevzi etmiş ve onları soğukta bırak
mamanın gayreti içerisine girmiştir. Siz ne yaptınız?. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sataşma, 
cevabını alırsın. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — En güzel zamanları sadece par
tizanlarla meşgul olmakla geçirdiniz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sizin sev-
keitiğiniz Ekonomik Rapor sizin söylediklerinizin tam 
tersini yansıtıyor, yönetim bakımından. 

BAŞKAN — Sayın İleri, kendi partinizin Sözcü
süne dahi müdahale etmeden kendinizi alamadınız. 
Rica ederim, bırakınız da sükûnetle müzakere imkânı
nı bulalım. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Soğuk
lardan bahsettiği için sizi de ilgilendiriyor Sayın Baş
kan. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Kömürle ilgili bir şeyi söyleyeyim; devleti eştir-
{ dikten sonra ne hale gelmiş, bu İşletmelerin halini bir 
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görünüz, Türk Milleti de görsün bu işletmelerin ne 
Kale geldiğini. 

Nallıhan'da, Beypazarı'nda, Çayırhan ocakları var. 
Bu ocaklar normal mütarefede işlerken ve geçm'iş ik
tidarımız döneminde Türkiye Kömür işletmeleri bu
rada 1 600 işçi çalıştırmakta ve günde 1 000 - 1 100 
ton kömür istihsal etmekteymiş. Muhterem OHP'nin 
Hükümeti işbaşırta geldikten sonra Ve dbvletleştirild'ik-
ten sonra burada çalışan işçi sayısı 2 100, yani 1 600 
kişiye 500 kişi daha ilâve etmişler, % 30 civarında. 
îstihsal her halde 1 100 tondan 2 100 tona çıkmıştır 
diyeceksinliz. Hayır öyle olmamış; 300 - 350 ton ara
sında kalmış. Yani, üç kere daha azalmış. İşçi sayısı
nı üçte bir nispetinde artırıyorsunuz, istihsali üç kere 
daha azaltıyorsunuz. Tab'iı bütün bunlar, demin dedi
ğim gibi, birtakım militanları, partizanları Devlet ke
sesinden beslemek suretiyle Devleti daha çok tahrip 
etkinler diye semirimıelerini temin etmek; ama vatan
daşa muhtaç olduğu kömürü görtdermemek pahasına 
kötü politik uygulamaların tabii neticesi olmuştur. 
Kaldı ki, bunu yöneten Sayın Bakan da (Türk - İş'in 
eski ilgilisi sayın arkadaşım buradaydı, o da bilirler) 
Yeraltı Devrimci Maden İşçileri Sendikasını kurmak 
için bu çalışma yerlerini bizzat dolaşmak suretiyle bu
rada aslında bu işletmelerin üretimini artıracak nite
likteki gayretleri yerine, partizanca, politik gayretler 
içerisine düşmüştür. Elbette, Türkiye bu noktaya ge
lir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

«Çimento sanayii» dedim. 
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, sürenizin bit

mesine 5 dakika kaldı; bilgilerinize sunulur. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, izin verirse
niz, o yarım saatlik müddetim'i de koymak suretiyle 
tümünü bir bütün halinde Yüce Heyete arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Memnuniyetle. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI

OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Geçmiş ytllann en büyük polemik yapılan konu
larından birisi de çimento sanayii idi. «Bu kadar çi
mento fabrikası Türkiye'ye çok» deniliyordu. Türkiye' 
yi yeniden inşa etmenin, altyapı, üretim konularından 
birisini teşkil eden çimento, birisini teşkil eden enerji, 
öbürünü teşkil eden çelîk endü'strîsidür. Bu üç endüstri 
ve ona muvazi olarak diğer endüstri üretimleri olma
dan bir ülkenin kendi kendisine kalkınması mümkün 
değildir. 

J 35 çimento fabrikası, Türkiye'de yılda 20 milyon 
I ton kapasiteli bir üretime ha'iz bulunmaktadır; ama, 
I gelin görünüz ki, bu 35 fabrikanın ancak 6 tanesi Tür-
I kiye^de rahat çalışabilmektedir. Neden çalışamıyor?.. 
I Çünkü, akaryakıtı yok. Akaryakıtı verilememiş; te-
I min edilememiş. Öncelikler, tercihler memleketin var 
I olan İmkânları içinde dahi, Türkiye'nin bu temel 
I sanayilerine verilememiş; ama, Türkiye'nin o.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Niye fuel-oil'e dayalı kurmuşfsunuz?.. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
I OĞLU (Devamla) — Fuel-oil'e dayalı konuyu da 
I anlatacağım, müsaade ederseniz, zamanı gelince bir 
I parantez açacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
I Türkiye'nin hali inşada 19 tane çimento fabrikası 
I var. Bunların süratle devreye girmelerini ve 35 milyon 

kapasiteye ulaşmalarını temin edecek tedbirler, bu Büt
çe ile ilk aşamada alınmıştır. Elbette, bunların hepsi
nin en kısa zamanda devreye girmeleri beklenemez. 
Muayyen bir süre içerisinde; fakat teknik ve idari 
imkânların, mali imkânların müsaadesi nispetinde 2 

I ite 3 senelik bir periyot içerisinde, süratle bu hizmet
ler devreye sokulacak ve Türkiye'nin en muhtaç ol-

I duğu, hatta hatta ihraç edebileceği imkâna dahi sa
hip olabileceği bu çimento sanayiindeki gelişmeler de
vam edecektir. 

Şeker sanayii: 
Bugün, Türkiye'nin 1 milyon ton kapasitede İS ta

ne şeker fabrikası vardır. 13 tane şeker fabrikası da 
hali inşadadır. Bunların büyük bir kısmı, 1977 yılın
da iktidarı teslim ettiğimiz dönemdeki şantiye haliyle 
durmaktadır hatta onun da gerisindedir; ama Türkiye, 
bugün 250 bin ton şekeri dövizle ithal edebilecek bir 
duruma gelmiştir. Kendi kendine yeter olan, geçm'iş 
yıllarda bir gram şekeri ithal etmeyen Türkiye, maa
lesef, geçmiş iki yılın kötü politik uygulamaları ne
deniyle istihsal durmuş, pancar tarlalarda kalmış, fab
rikalara götürülememiş ve netice itibariyle fabrikala
rın büyük bir kısmı çalışmadan atıl kalmış, dolayısiyte 
Türkiye'nin 250 bin ton civarında şekeri dövizle sa
tın alma zorunluğu doğmuştur. Petrol faturasının ya
nında bir de bu sıkıntı mevcuttur. 

Kâğıtla ilgili konu : 
Türkiye'nin 4 tane kâğıt fabrikası halen üretimde

dir; çalışır haldedir. 4 fabrika da inşa halindedir. Bu 
I Bütçe, yatırımlarla ilgili konuların değerlendirilmesin

de, bu 4 fabrikanın süratle devreye sokulmasını ön-
J görmüştür. Bugün Türkiye'nin 365 bin ton kâğıt üre-
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timi vardır. Bunu 870 bin tona çıkaracak bu 4 fabri
kanın da önümüzdeki 2 yıl içerisinde devreye girmesi 
planlanmış bulunmaktadır. 

Çelik endüstrisi de aynı. 3,5 milyon ton kapasite
de Türkiye'nin çelik üretimi vardır. Halbuki, Türkiye' 
nin ihtiyacı bunun çok ötesindedir. Her yıl Türkiye, 
800 bin ton ila 1,5 milyon ton civarında çeliği dışarı
dan almak mecburiyetindedir. Dördüncü çelîk - demir 
endüstrisinin süratle devreye girmesi için lâzım gelen 
biîtîün çalışmalar bu Bütçe ile yapılmaktadır ve yapı
lacaktır. Önümüzdeki yıllarda ciddi bir çalışma ile 
süresi içerisinde proje ve planlama sürelerine uygun 
WT dönem içerisinde devreye girmesi temin edilecek 
tesislerden birisi olarak görülmektedir. 

ıMulhterem arkadaşlarım; 
Arkadaşım dedi, «Fuel-'diTe dayalı santrallar..» 

Evet, Türkiye'de geçmiş yıllarda fuöl-oil'e dayalı bir 
eriterji politikası izlenmiştir; ama termik santralla il
gili olan, hidrolik kaynaklarla ilgili olan konularda 
da Türkiye'nin imkânları milli menfaatlerin doğrul
tusunda en iyi bir şekilde d'eğerlendirilmisjtir. Bugün 
Türkiyelün ihtiyacının 4 m'iîyar 800 milyon kilbvat-
saat enerjisi bu termik santralardan sağlanmaktadır. 
Bu santrallarm kurulduğu dönemlerde Türkiye, arka
daşımın da söylediği gibi, 150 ilâ 221 milyon dolar 
civarında dövizi petrole ödüyordu. 1950'ierde Türkiye 
1 milyon fon petrol tüketiyordu, üretimi 58 bin ton
du. 1960 - 1965 yıllarında Ambarlıların kurulduğu 
dönemlerde, (Amibarlı 1, Ambarlı 2, Ambarlı 3 Sant-
rallarının) petrolün varili 1,95 - 2,60 dolar arasınday
dı ve en ucuzdu. O zaman hidrolik santrallar dan el
de ettiğiniz bir kilovat enerjinin maliyeti 9 kuruş 
iken, oradan elde ettiğiniz enerjinin bir kilovatının 
maliyeti 11,8 kuruş idi. Aralarında büyük bir fark 
yok'tu. Süratle endüstrileşen bir ülkede elbetteki bütün 
bunları birbirini tamamlayacak şekilde ekonominin 
(hizmetine vermek, o zamanki hükümetlerin alabile
ceği en isabetli karardı. Bugün aynı şekil, aynı şartlar 
olsaydı, o şartlar içerisinde Türkiye yine bunu yapar
dı. Kaldı ki, başka bir gerçeği daha var: 

Türkiye bugün 16,8 mülyön ton kapasitede rafi
naj tesisine sahiptir. 4 tane rafinerinin ürettiği fuel-oil 
5̂ 5 ilâ 6,5 milyon ton civarındadır. Bu fuel-o'illn Tür
kiye'de santraTlarda kullanilan miktarı 1 milyon 200 
bin tondur. Yani, Türkiye aslında bunu satsın mı, yok
sa santralarda elektrik mi üretsin?. 

Devalüasyon yapılmadan önce Rusya'dan aldığı
mız elektriğin bir kilovatına 102 kuruş döviz ödü
yorduk. Bulgaristan'dan aldığımız elektriğin bir kilo

vatına ise Türkiye olarak 156 kuruş ödüyorduk; ama.. 
ABDULLAH EMRE İLERÎ (Niğde) — Çarpacak 

bunların hepsi sizi. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-

OĞLU (Devamla) — SizJi çarpıyor. 
Ama, Türkiye bu saritr allarla, bu pahalı petrol fi

yatları muvacehesinde bir kilovatsaat enerjiyi 196 
kuruşa mal ediyordu. Evet, döviz veriyordu; ama bu
nun kârı da Vardı. Rafine edilen peterolün her tonun
dan 35 dolar kazanıyorduk. Dünyada bu işi yapan sa
dece biz değiliz. Kalkınmış ttalya dahi, (1992lerin 
perspektifinde İtalya'nın seviyesine ulaşmayı öngören 
planlama çalışmalarını elbette hatırlarsınız). Kalabria' 
nın aşağtsında, Roma'nın aşağısında milyonlarca ton 
kapasitedeki rafinaj tesisleri, ham petrolü alır, beyaz 
mamul haline getirir ve bunları başka ülkelere satmak 
suretiyle İtalyan ekonomisine döviz kazandırırdı. Tür
kiye de bu rafinaj kapasitelerini 35 milyon ton hede
fine çıkartırken, istihsal ettiği 2 milyon 600 bin ton
luk petrolünü nazarı dikkate alarak bunu yapmıyor, 
Türk ekonomisine hayatiyet verecek birtakım imkân
ları, hele hele Türkiye'nin işçiliğini, endüstrisini ticari 
safhada değerieridirmenün de gerçek manada kıymet-
Iendirilmesini yapıyor. PiETtKJtM Tesisleri buna ma
tuf kurulmuştur. Üçüncü FETKİM Tesisleri budur. 
Musul'un petrollerini iskenderun'a akıtan ve yılda 35 
Milyon ton petrolün bu borudan akıtılmasını öngören 
yatırımlarda elbetteki Türkiye'nin ihtiyacı olan pete
rolün karşılığı değildir. Türkiye yılda bugün 17 mil
yon ton civarında ham petrol sarf ediyor; ama Tür
kiye'nin kullandığı 15-16 mlilyon ton olan petrolün 
üzerinde rafinaj kapasitesine doğru gidiyoruz. îşte, 
% 80-901 kaba ürün dediğimiz fuel-oil ve diğerlerini 
temin eden ürünler elbette satılacağı yerde, i§te bu 
'türbinlerde değerlendirilmeli ve Türkiye'nin sınai 
kalkınmasının bilhassa muhtaç olduğu enerji buradan 
temin edilmelidir. 

IKatdı ki, bunun dışında Türkiye, geçmiş yıllarda, 
1977, 1976, 1975 yıllarımda Türkiye'nin hakikaten bü
yük imkânları olan hidrolik kaynaklardan ve termik 
kaynaklardan enerji üretimine lâyıkı veçhile değer 
vermiştir. 13 adet hidrolik santral deVreye girmek için 
inşalarına başlanmıştır. Bütün bu santrallerin, hidrolik 
kaynakların, tüm üreteceği enerji, bugün Türkiye'nin 
kullandığı 23,5 milyar kilövat-saatl'ik enerjiden daha 
da fazladır. Sadece hidrolik kaynaklardan elde ede
bileceğimiz netice, 26 ınîryar 600 küsur milyon kfo-
vat^saattür Ve bunlaYın toplam yatırımları, 26 milyar 
civarında dış kaynak, gerisi yerli kaynak olmak üze
re 64 milyar Kralık büyük bir yatırımdır. 
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Sadece bunlarla kifayet edilmemiştir. Ayrıca, 11 
tane; bir tanesi jeotermal enerji olmak suretiyl'e 10 ra-
ne devasa termik santralin inşasına başlanmıştır ve 
bunların tüm üreteceği enerji 19 milyar 400 milyon 
kilovat-saat civarındadır. Yani, bugün Türkiye'nin 
kullandıklarına yakın bir enerjiyi üretecektir. 

Demek ki Türkiye'de, hizmetleri değerlendirme du
rumunda bulunan geçmiş hükümetler ve sizin suçla
mak istediğiniz Adalet Partfsi Hükümetleri, yerli kay
naklara da gereği kadar değeri vermek suretiyle bu 
kaynakların Türk ekonomisine arzını temin edebilecek 
yatrrımlara girmiştir. Bugün, bu yatırımlardan Gü
neydoğu Anadolu'yu ve Doğu illerini kallkındırmayı 
hedef alan en büyük yatırım, Türk tarihinin, Cumhu
riyet Tarihinin en büyük yatırımı; iftiharla söyleye
bileceğimiz bir yatırımdan bahsedeceğim: (Olduğu 
yerde duruyor. 1977'd'e, iktidarı teslim eden hükümet 
nerede bırakrnışsa orada kalıyor). 

55 kilometrelik Urfa Tüneli, «Çift olarak 56 kilo
metre» diyorum. Tek uzantısı (iki tüneldir bu) 26 
kilometre civarındadır. Bir başlangıcında 1 600 met
re, bir başlangıcında 650 metrelik kısmı ancak ka
zılmıştır. (Betonu dökülmemiş,'sadece ,ki yılda kaba 
hafriyatı yapılmıştır) 20 milyon dönümlük araziye su
yu götürecek olan Harran Ovalarını, Urfa Ovalarını, 
Ceylanpınar Ovalarını sulayacak olan; 13 rmlyon in
sana yeraltı madenleriyle yerüstü zenginlikleriyle ta
rıma dayalı endüstrileriyle iş sahası, istihdam imkânı 
açacak olan Türkiye'ye bir Türkiye daha ilave edecek 
olan 26 milyarın üzerinde enerji üretecek olan bu bü
yük proje olduğu yerde duruyor. İki yılda bir tek me
safe katedilmemiş; ama bu Hükümet gelir gelmez, bu 
Bütçesiyle Harran Ovalarında bu 20 milyonluk ünite
nin 500 bin dönümlük kısmını Allah kısmet ederse iha
leye koyacak ve «26,5 milyar kilovat-saat enerji üre
tecek» dediğimiz bu enerji potansiyelinin 9 m'ilyar 700 
milyon kilövat-saat'ini üretecek «Atatürk» barajı de
diğimiz yüksek Karababa'yı bu yaz başında Temmuz 
başırtda ihaleye koyacak şekilde Bütçeye programla
mış bulunuyor. 

İşte, Türkiye'nin kalkınmasına giden yolda yeraltı, 
yerüstü kaynaklarını, yetişmiş insan gücünü değerlen
direbilecek biçimde Türk ekonomisine yön vermenin 
hakiki, gerçek manada tasarrufu budur. 

Arkadaşlarım, sayın üyeler; 
Şunu ifade etmek istiyorum: Ülkemiz, kalkınmak 

için bütün unsurları yan yana getirmiş bulunmaktadır. 
Kalkınmanın bütün imkânları vardır. Yetişmiş, eği
tilmiş insan gücü vardır, altyapı tesisleri vardır; ama 

mühim olan istikrardır, sosyal barıştır, ekonomik den
gedir. Bunları temin edemediğiniz müddetçe Türkiye' 
yi bir yerden bir yere götüremezsiniz. 1960'lardan bu 
yana Türkiye çok talihsiz siyasal çalkantıların içinde 
kalmıştır. Bütün bunlar, başlanmış olan iyi gelişme
leri, başlanmış olan hakikaten faydalı çalışmaları, yer 
yer kısan, duraklatan ve aynı zamanda geriye iten ne
ticeleri olan birtakım hadiselerdir. Türkiye'yi devamlı-
lık içinde gelişen bir ülke olarak kabul etmek bu ba
kımdan mümkün değildir. O itibarla, başlanmış olan 
işlerin sadece normal Zamanlar içerisin'dekr geçm'iş ilk 
iki yıldaki ihmali dışırtda şayet geri kalmaları mevzu
bahis ise, bütün bu hadiseler 1963'de, 1960'da 1971'de 
meydana gelmiş olan Türkiye siyasi hayatında büyük 
etkileri, olumsuz neticeleri olan birtakım olaylardan 
neşet etmiştir. Bu olayların tartışmasını burada yapa
cak değilim. Bunları, tarihin hükmüne terkederek esas 
meselemize gelmek istiyorum. 

İşte, biz bu yatırımların hepsini muayyen bir pers
pektifte görmüşüz. Enerji üretimi demişsin'iz % 13, 
plan demiş, biz % 18'e getirmişiz; ama siz % 2,5'ları, 
% 5'leri geçememişsiniz. Hasan Uğurlu Barajının bi
rinci ve ikinci ünitesinden başka 1978 - 1979 yılında 
Türkiye'de devreye giren bir enerji santrali görmek 
mümkün değil. Bu da yılda 900 milyon kilovatsaatlik 
bir üretimdir. İkisi de girmemiş, iki tane daha var. İn
şallah biz de onları, iki' tanesini devreye sokacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demokrasilerde gelmek kadar gitmek de haktır. 

Demokrasiye saygılı olan bir partinin parlamenteri ola
rak, bir grubun görüşlerini savunan bir arkadaşınız 
olarak, millet bizi kabul ettiği ve millet bizi sevdiği 
müddetçe Anayasal doğrultuda bu Millete şerefle, 
haysiyetle, innançla hizmet ettiğimiz müddetçe, bu 
Milletin kalbinde ebediyete kadar bizim var olacağı
mızın inancı içindeyiz. 

Yıllardan beri Türkiye'deki siyasi hadiselerin ne
deni, (Eğer öğrenmek istiyorsanız bunları söyleyeyim) 
milletin gönlünden geçen yolla iktidar olamayan si
yasi partiler, iktidar dışı güçleri, meşru iktidarların 
karşısına geçirmek suretiyle Türkiye'yi siyasi kaos
lara irmesinden neşet etmiştir. Mühim olan mesele, 
milletle olan muhasebeyi, demokrasinin icabı içerisin
de sandıkta yapabilmektir. İşte, huzurunuzda bulunan 
bu Hükümet, Bütçesiyle kendisini savunan bu Hükü
met, 14 Ekim seçimlerinde bu sandıkta rnülletin arzu
suyla milli meselelerin ağırlığını, Türkiye'nin buhra
nının varlığını bile bile millet adına Meclîsteki sa
yısal gücünün kifayet etmemesine; ama siyasal gücü-
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nün, millet iradesi istikametinde kendisini vazifeye-da
vet edişinin gereği içiride tereddütsüz olara'k, tarihi 
misyonunu ifa ederek bu İktidarı omuzlamış bulun
maktadır. Elbette bu hizmetleri, elbette bu buhranları 
aşacaktır. Çünkü, in'analark ve millete güvenerek, Ce
nabı Hakkın inayeti ile sırf milleti buhrandan kurtar
manın, Devlet1! yaşatmanın gayreti ile kendisini feda 
edercesine hizmete a'damıştır. 

(Binaenaleyh, elbette milletin Vefakâr kalbinde, gön
lünde bu hizmetlerin takdir ölçüler'i var olacaktır ve 
millet, bir gün bunun muhasebesini yaparken, buna 
yardımcı olanlarla olmayanları tarih huzurunda çok 
iyi değerlendirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Elbette, bir bütçe için söylenebilecek çok şeyler 

vardır. Bu görüşleri kısa zaman içerisinde söylemekte 
pek mümkün değildir. 

Sayın Baş'kanım, sürem ne kadar kaldı?.. 
BAŞKAN — 19.45'e kadar süreniz var Sayın Ka-

raağaçhoğlu. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAĞAÇLI-

OĞLU (Devamla) — 15 dakikam var; oldu efendim, 
sağolun, çok teşekkür ederim. 

•Muhterem arkadaşlarım, 
Yatırımlarla ilgili konuları böylece burada bağla-

rfıâk istiyorum. Bunun dışında, 24 Ocak 1980 tari
hinde ekonomiyi düzenlemek, tekrar işler hale koy
mak, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla çok 
ciddi, cesur ve doğru kararlar almış olduğunu mem
nuniyetle gör'düğümüz Hükümetin, bu kararlan alışına 
neden olan hususları arz etmek istiyorum. 

Adalet Partisi, 12 Ekim 1979 tarihinde İktidarı do-
layısıyle Devlet yönetimini fiilen ele aldıktan sonra, 
tespit edilen ekonomik ve mali tablo, 24 Ocak 1980 
tarihinde cesaretle alınan tedbirlerin bizatihi gerek
çesini teşkil etmektedir. Bu taiblo nedir?.. 

Türkiye, bir yokluğun içerisine itilmiştir, işsizlik 
had safhaya gelmiş'tlr. Durmuş olan yatırımlar, demin 
arz ettiğim gibi, Türkiye'de istihdam imkânlarına fır
sat vermemiştir. Değeri düşmüş bir para, hemen he
men kilitli Merkez Bankası kasası, yalnız zarar yara
tan ve Türk ekonomisine yük olan Kamu İktisadi Te
şebbüsleri, kaos içinde uygulanan fiyat politikaları, 
felce uğratılmış sağlık hizmetleri, bilhassa Tam Gün 
Yasasıyla büsbütün şirazesiriden çıkmış işlemeyen, 
cidden kelimenin tam manasıyla felç olmuş sağlık hiz
metleri, millilikten saptırılmış eğitim hizmetleri, askı
da kalmış dış sorunlar, içte ve dışta zedelenmiş dev
let itibarı, Anayasa çizgisinden uzaklaşmış TRT ve 
Anadolu Ajansı, politize edilmiş kamu yönetimi. 

Ortaya konulan bu acı taiblo içinde 197Ş - 1979 
yıllarında tamamen kullanılmış iç finansman imkân
ları ile romantik bir dış politikadan kaynaklanan dış 
ekonomik siyasi güvensizlik ortamı şekliyle ekonomi
yi yönlendirme imkânı kalmamış bir devlet mekaniz
ması teslim alınmıştır. Aslında ülkenin varolan ve 
alışa geldiği büyüyen ve gelişen ekonominin refah öl
çülerine ters düşen bu karanlık tablodan ülkeyi kurtar
mak ve bir çıkış yolu bulmak kaçınılmaz bir zaruret 
halini almıştır. Hükümet Programında, ülkeyi bulun
duğu bu durumdan kurtarmak için iki temel hedef ön
görülmüştür. 

Birincisi, yurt içinde bozulan devlet otoritesinin, 
devlet güveninin temini ve devlete karşı sarsılan güven 
duygusunun sağlanması 

İkincisi de, dış alemde işlenmeye çalışılan romantik 
ve kararsız politikaların yarattığı tereddütlerin orta
dan kaldırılması 

Hükümetimiz bu iki temel hödefe ulaşma yolunda 
daha şimdiden büyük adımlar atmıştır. Yurt içinde 
ekonomik ve mali istikrarı sağlamak için, Hükümet 
Programında belirlenmiş bu konudaki anapolitikala-
rın ilk uygulamalarına geçmiş; olumsuz iç siyasal ge
lişmelere rağmen, uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 

Alınan son önlemlerle büyük tutarlara ulaşan KİT 
zarar ve finansman açıklarının Genel Bütçeden karşı
lanmaması bir ilke olarak kabul edilmiştir Bilindiği 
üzere, geçmiş Hükümetin KİT ürünlerine uyguladığı 
fiyat politikası gerçekçilikten uzak olup, KİT açıkla
rının Genel Bütçeden karşılanması ve bu nedenle büt
çe denkliğinden uzaklaşıp, bu açıkların kapanmasında 
emisyon ve para arzını artırıcı. Merkez Bankası kay
naklarından yararlanması, enflasyon oranlarını büyük 
ölçüde artıran bir neden olmuştur. Üstelik bu fiyat po
litikaları büyük tutarlara varan kıtlık rantlarının piya
sada oluşmasına sebep olmuştur. Uygulanan bu yanlış 
politikalar sonucunda bu rantlar kamu sektöründe de
ğil, özel sektör sanayici elinde de değil, bir kısım ara
cı ve stokçu zümrenin elinde bırakılmıştır. Piyasada 
tüketiciler Hükümetçe ilân edilen fiyat ile değil, bu 
stokçuların empoze ettiği fahiş fiyatlarla bu malları 
satın almak zorurida kalmışlardır. Bu karaborsa fiyat
lar aracılar elinde fatura değerlerine geçmemiş, dev
let bu gelirlerinden gerçek vergisini alamamıştır. KİT 
ürünleri fiyatlarıyla ilgili politikamız kıtlık rantının 
oluşmayacağı bir ortamın yaratılması hareketidir. Her 
şeye rağmen, piyasada yine kıtlık rantı teşekkül eder
se, bu rantları üreticisi elinde bırakmak ve bu rantla
rın kamu sektörünün devlet hazinesinin faydalanması-
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m sağlayan imkânları yaratacak uygulamaları yapmak 
her zaman mümiküridür. 

Huzurunuzda görüşülmekte olan bu Bütçenin, ge
çen yıflarm bütçelerinden, 1978 - 1979 yılı Bütçelerin
de» bir farkı da, sosyal muhstevasınnı cevap verecek 
nffeliktee oluşundaödtr Bu Bü%e ile getirilen tedbirlerle 
hlayat patıaiıüğıaın dar gelirli vaitaa*daşlarımız üzertn-
deM yükü hafifletilecek, son M yılda yaşaman hıadı 
ertflasyönıın yol açtığı korkunç gelir deagesMîkleri gi
derilecektir. 

Bu görüşle enflasyonun ağır yükünü taşıyan Devlet 
Memurlarını, emekli, dul ve yetimlerine ve malûl ga
zilere yapılacak ödemeler Bütçe ile yenliden dözenfcne-
cektar. Ayrıca 24 . 1 . 1980 tarihlinde yapılan devalü
asyonun ve onun ekonomik tedfoÜriefinin getireceği 
mali külfetlerin memurlara inikas eden tesirlerini iza
le etmek amacıyla ücret ödemelerinde Eşhel - Mobil 
sistemi getirilerek ekonomik endeksel bir dengeleme 
sağlayacağı hususu Türk ekonomisinin bugünkü man
zarası içinde isabetli bir tedbir olarak görmekteyiz 

Bunların dışında, gelir vergisinin asgari ücret sı
nırından başlatılmasıyla ilgili kanun çahşmalarının 
yapıldığı dikkate alınırsa, bu tasarının kanunlaşması 
halidde, devlet memurlarının yanı sıra bütün dar ge
lirli vatandaşlarımızın gelirlerinde bir ferahlama sağ
lanmış olacaktır. 

Halen yürürlükteki vergi kanunları etkinliğini yi
tirmeye başlamıştır. Vergi kayıpları ise büyük boyut
lara ulaşmıştır. Ekonomideki gelişmeler gerçek mana
da kamu görevlilerine inikas ettirilememiştir. Ayrıca, 
vergi yönetim ve denetim mekariizmaları ve vergi yar
gısı işlerliğini kısmen kaylbetmiş/tir. Bu yüzden vergi 
uyuşmazlıkları hızla artmaktadır. Mali yargı ve tak
dir organlarında büyük çapta meseleler çözüm bekle
mektedir. Bütün bunlar, vergi reformunu getiren, 
düzenleme, uygulama, denetleme fonksiyonlarım ihti
va eden, gelir dağılımındaki adaleti sağlayacak yasal 
düzenlemeyi zaruri kılmaktadır. 

Bu Bütçe yılm'da öncelikle asgari ücret verg'iden 
muaıf tutulacak, katma değer vergisine geçiş çalışma
ları hızlandırılacak, sosyal amaçlı istisnai muafiyet
ler günün şartlarına uygun hâle getirilecek, esnafın 
ve çiftçinin götürü usulde vergilendirilmesine ilişkin 
limMer yükseltilecek, veraset ve intikal vergisinjdeki 
İsâsaa Ve muafiyetler ile telif haklarındaki vergi mu
afiyeti üzerinde özellikle durularak aksaklıklar gide-
riteceldtir. 

Saym senatörler; 
Huzurunuzda müzakeresi yapılan 1980 Mali Yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı ile ülkenin bugünkü şartları 

içiöde yapılması mümkün olan hizmetlerle ülkenin 
sosyal ve siyasal istikrarını sağlayacak tüm tedbirler 
alınmıştır. Ülkenin gündemindeki hayati sorunlar, 
anarşiden eğitime, enflasyondan vergi reformuna, ya
tırımdan üretime kadar iç ve dış tüm meseleler devlet 
hayatının ciddiyeti içinde büyük bir titizlikle en iyi bir 
şekilde değerlendirilmiş bulunmaktadır. 

Şüphesiz bu kadar kısa bir zamanda bir yıllık ge
leceğe ait ülke meselelerine geniş bir perspek'tfifle ba
kacak ve yılı içinde orta yön verecek, ekonomiyi, sos
yal hayatı ve siyasal istikrarı sağlayacak uygulamala
rı ve onun gereği olan mali imkânları temlin edecek 
polMkalan ortaya koymak mümkün değildir. Bu Büt
çe hakkında elbette söylenecek çok şeyler vardır; ama 
bütün bunlardan önce bir hususu peşinen ifade etme
miz gerekirse, hiç şüphesiz o da, ülkenin tarihinin 
en buhranlı bir döneminde, sahip olduğu ve savun
maya devam ettiği demokratik rejimin son ve sona 
yakın şanslarından birinin kullanılmakta olduğudur. 
Bu hususu bir kez daha altını çizerek söylemekte ya
rar görmekteyim. 

Şayet bugün millet adına bu tarihi ve kritik dö
nemde ülkeyi içinde bulunduğu bu vahim buhrandan 
kurtarmak, 14 Ekim'de tecelli eden milli iradenin ar
zusu istikametinde iktidar mesuliyetini tanıyan ve büt
çesiyle yüksek huzurlarınıza gelen bu Hükümet, şa
yet başarısız olursa, bu Hükümetle birlikte ülke ve 
rejini çok şeylerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalacaktır. (CHP sıralarından «Allah Allah» sesleri). 

ORHAN VURAL (Ordu) — Allah Allah, çelişki
ye düştün. 

AP GRÖBU ADINA KAZIM KARAĞAÇLI-
OGLU (Devamla) — Evet, karşı karşıya kalacaktır. 
«Demokraside çareler tükenmez» dîyerek başını kuma 
sokan devekuşu misali, rahat bir tutum içinde olama
yız. Sınırsız gibi görünen, tükenmiş gibi bilinen im
kânların da bir sınırı, bir sonu vardır. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — 15 sene hep kafanızı 
kuma sokitunuz, 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Bu düşünce içinde, bir gün dev
letin karşı karşıya kaldığı korkunç tehlikelerden reji-
m!i ve devleti kurtarmak istersek, korkarım ki, müda
hale noktasını çok gerilerde bırakmış oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Karağaaçhoğlu, sürenizin biti
mime 5 daüöka kaldı efendim. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Bağlayacağım efendîm. 
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Bunun içindir ki, devlet hayatını tesadüflere bı
rakmak gafletlerin en büyüğü, hataların en kötüsüdür. 
Filhakika iç ve dış hayin emellere karşı Misak-ı Milli 
hudutları içinde vatanın bütünlüğünü ve varılığmı ko
rumak, son Türk Devleti olan bu yüce müesseseyi 
yaşatmak, bu gök kubbenin altında Ay Yıldızlı bay
rağı dalgalandırmak ve Müslüman Türk Milletinin 
milli ve manevi değerlerini korumak, her şeyden önce 
gelen temel Ve milli meselelerimizdir. 

Halen dünyanın bir sıcak harbin eşiğine gelen teh
likeli siyasal gelişmeleri, Afganistan ve İran'daki siya
si hadiselerin endişe verici manzarası, Pakistan'ın teh
like arz eden durumu, (Ma Şark'm ve Türkiye'nin 
önemini bir kat daha artırmış ve kritik bir duruma it
miştir. Bunun dışında halledilmeyen Kıbrıs sorunu ile 
askıda kalan Türk - Yunan ilişkileri bizim sorunları
mıza daha dikka'tle sahip çıkmamızı gerektirmektedir. 
şüphesiz bütün bunların halli, ekonominin düze çık
ması, devlet ve rejime yönelen iç ve dış ideolojik odak
lardan kaynaklanan anarşinin kökünün kazınması, bi
zatihi var olan devlet gücünün ortaya konulmasına 
bağlıdır. 

Milli bir mesele haline gelen bu temel görüşte par
ti farkı gözetmeksizin tüm parlamentonun ve demok
rasiyi korumaya mecbur bütün Anayasal kuruluşların 
bugün ülkenin en kritik tarihi bir döneminde en ağır 
mesuliyeti taşıyan bu Hükümete yardımcı olması, onu 
başarıya giden yolda desteklemesi lâzımdır. Kaldı ki, 
varoluşumuzun nedeni olan rejimin Ve devletin yaşatıl
ması için bu tarihi görev kaçınılmaz bir vatan borcu
dur da. 

Bir yılı aşan örfi idare uygulamalarına rağmen, 
devlete ve rejime yönelen kanlı anarşinin kökü kazına-
mamıştır. Mal ve can güvenliği hâlâ ülkede sağlana
mamıştır. îki yıllık Ecevit Hükümeti döneminde dev
let kadrolarına bilhassa güvenlik kadrolarına ve Mil
li Eğitime yerleştirilen Stalİnciden Mao'cusuna kadar 
türlü aşırı sol fraksiyonların militan kadroları hâiâ 
devlet kadrolarından temizlenememişt'ir., 

Bütün bu acı gerçekler muvacehesinde, devlet oto
ritesinin ve devletin işlerliğinin gereğince sağlanması
nın ciddi tedbirleri alınmıştır. îki aya yakın sürede bu 
manada az da olsa başarılı ve cesaretli operasyonlar 
24 Ocak 1980 tarihinde gerçdkleşjtMlmiştir. 

Büyük bir cesaretle alınan bu mali ve ekonomik ka
rarların, tedbirlerin felç haline gelen ekonomiye işler
lik kazandıracağına inanmaktayız. Siyasal tercübe, bil
gi ve yürek isteyen tüm tedbirlerin ülken'in içinde bu
lunduğu vahim buhranlardan kurtarılmasının gereği 
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olduğunu, bu tedbirlerin başarıya ulaşması için bu 
Hükümete yardımcı olunmanın dışında ekonomik ve 
siyasal neticelerin alınması için makul bir sürenin ta
nınması elbette lazımldır. 

Tekrar ifade edelim ki, ülkenin anarşi ve ekono
mik istikrar, iki temel meselesidir. Bu iki baş sorun 
haÜedifmeden hiç bir meseleyi halletmek rrnm&ün de
ğildir. Bütün iyi gelişmeler bu unsurlara bağadır. 
inşallah 1980 Maîi Yılı, anarşinin kökünün kazındığı, 
Devletin içte ve dışta saygınlık kazandığı, ülkenin hu
zura kavuştuğu, dkononiin'in darboğazlarını aştığı, sos
yal barış içinde ve ülkenin yeniden kalkınma hamlesi
ne başladığı mutlu bir yıl oîsun. 

Bu görüş Ve temennilerle Cenabı Haktan 1980 
Mali Yılı Bütçe tasarısının aziz Milletimize, Devleti
mize hayırlı uğurlu olmasını dÜLer, Grubum ve şahsım 
adına beni dinlemiş olan Yüce Heyete ve Saym Baş
kana saygılar sunarım. (AP ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaağaçlı-
oğlu. 

iMühterem senatörler; 
Gruplar adına yapılan konuşmalar sona erdi. Şim

di kişisel konuşmalara geçiyoruz. Bu konuşmaların 
süresi 15'er dakikadır. Şahısları adına söz alan sa
yın üyeleri sırasıyla arz ediyorum. Sayın Ahmet Tah-
takılıç, Sayın Hasan Güven, Sayın Hasan tldan, Sa
yın Hamdi Özer, Sayın Ahmet Yıldız, Saym Sadık 
ıBatum, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Saym Besim 
Üstünel, Sayın Ziya Müezzinoğlu, Sayın Sun Ata-
lay, Sayın Mehmet Kılıç. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Saym Başka
nım, şahısları adına yapılacak konuşmalar kaç da
kika?.. 

BAŞKAN — 15'er dakika. 
Söz sırası Saym Ahmet Tahtakılıç'ındır, buyurun 

Sayın Tahtakıhç. 
AHMET TAHmAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 

kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Siyaset tarihi, parlamentoların varlığını, evvela dev

let namına harcama yetkisi vermesi ve ona karşılık 
da gelirler sağlamak üzere vergi, harç ve diğer yol
larla ıgelir sağlaması konusunda gerekli yetkileri ver
mek ve verdiği yetkilerin gereği gibi uygulanıp uy
gulanmadığını tetkik etmek üzere meydana geldiğini 
yazar. 
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O halde, bir çok arkadaşların değindiği gibi, büt
çe konuşmaları, diğer konulara karşın, gerek devle
tin bütün dallarını içine aldığı, sorunlarını içine al
dığı, gerekse millet varlığının en iyi şekilde devlet 
hizmetinde, halk hizmetinde kullanılması yönünü 
kapsadığı için, hakikaten önemlidir. 

Çağımızda bu önem artmıştır. Bugün, ayrıca ken
disine dostluk hisleriyle bağlı olduğum Sayın Maliye 
Vekilinin de açıkladığı gibi, çağımızda devlet sos
yal bir yarlıktır. Sosyal devlette bütçe ayrıca önem 
taşır. Bir yetki vermek ve verilen yetkilerin iyi kul
lanılmasını kontrol etmenin dışında, Anayasanın açık
ça önerdiği sosyal amaçların gerçekleşmesine yönelik 
olup olmadığını kontrol etmek meselesi de vardır. 

Arkadaşlar; 
Bu konuda Parlamento yürütmeden ayrılmalıdır. 

Zaten bizim Anayasamız, yürütme erkiyle yasama ve 
denetleme görevini ayırırken, bu gereği çağımızın ger
çeklerinden esinlenerek, Parlamento bütçeye başka 
türlü bakar, bakabilir, yönetim başka türlü bakabilir. 
Yönetim, kendisi için kolay yönetim yollarını ve ken
di siyaseti yönünde başarılar sağlamayı izlerken, Par
lamento bunun, memleketin gerçekleri bakımından ha
kikaten gereği gibi düzenlenip düzenlenmediğini araş
tırmakla mükelleftir. Esasen, eğer 8 saattir dinlediği
niz gruplar adına konuşmalarda, zaman zaman başı
mızdan neler geçmiş, memlekette neler olmuş diye 
bazen hayıflanıyorsak, Parlamentonun ayrı bir var
lık olarak gerek tasarıların yapılmasında, gerek büt
çenin incelenmesinde, Hükümeti ve diğer düşünceleri 
bir tarafa bırakarak, memleket sorunlarını objektif 
bir şekilde ele alıp almamasından ileri gelmektedir. 

Yönetimler, dikkat ederseniz, ucuz bir yol bulmuş
lardır. Kendilerinden evvelki yönetimin hataları üze
rine oturacaklar ve kendi hatalarını, bu hataların içe
risinde gürültüye getirecekler. Bu metot Türkiye'de 
uzun zamandan beri memleket meselelerinin gereği 
gibi Parlamentoda incelenmesine imkân vermemekte
dir. 

Onun için, ben şahsen. 8 saattir sözcüleri dinle
dikten sonra, 15 dakikalık süremi de dikkate alarak, 
belli konular üzerinde duracağım. 

Evvela, Maliye Bakanının bütçeyi sunuş konuşma
sında önemle üzerinde durulması gereken iki nokta 
üzerinde duracağım. 

Birisi; KİT'ler karşısında, Devlet İktisadi Kuruluş
larını tetkik ederken, incelerken, memleketin ekono
mik hayatında tek enflasyonun kaynağı, işte bu Dev
let İktisadi Teşekkülleridir gibi bir imaj yaratmış ol
ması. 

Arkadaşlar; 
Devlet ekonomik teşekkülleri o kadar tarihi ger

çekler içerisinde ve isabetli bir şekilde kurulmuştur 
ki, en liberal düşüncelerle iktidara gelenler, onlara 
yenilerini ilave etmekten başka bir iş yapamamışlar
dır Türkiye'de. 35 senelik çok partili hayatımızı in
celerseniz. her Devlet İktisadi Teşekküllerini eleştiren 
iktidar, yenilerini ilave etmek suretiyle siyasetini yü
rütmüştür. 

Onun için, bu Devlet İktisadi Kuruluşları, Sayın 
Maliye Bakanının açıkça davacısı olduğunu söyledi
ği, sosyal devlet ilkesinden başka, Türkiye'nin, dün
ya uygarlığında, zaman içerisinde geri kalmış olma
sının zorunluğundan doğmuş gerçekçi müesseseler
dir Buna bir defa her hükümetin sımsıkı sahip ol
ması lazımdır. 

Bunun yanında, Devlet İktisadi Teşekküllerinin iş
letmesinin ekonomik olmamasının nedenleri üzerinde 
zaten 30 yıldır duruluyor. Kaç defa reform kanun
ları düşürüldü, kaç defa organizasyon - koordinas
yon önerileri getirildi, bunlar muvaffak olamadıysa, 
dava, bizim bu müesseselere ekonomik açıdan bak
mak yerine, sosyal açıdan bakmak yerine, günlük po
litikanın bir aracı halinde kullanmamızdan ileri gel
mektedir. Birinci olarak üzerinde durmak istediğim 
konu bu. 

Arkadaşlar; 
İkinci olarak üzerinde durmak istediğim konu şu. 

Kişisel görüşüm öyledir ki, Sayın Maliye Bakanının 
özel teşebbüse her yönde kolaylık gösterirken petrol 
aramadan başlayarak, Anayasaya müracaat edildiği 
gibi, madenlerin Devletçe işletilmesi kapısını kapama
ya kadar varan zihniyetini memleketim için zararlı 
görüyorum. Evvela petrol, açık ve gizli harbin te
mel aracıdır. Binaenaleyh, petrol araması uluorta 
yabancı sermaye konusu yapılacak bir konu değildir, 
Kaldı ki, bütün sözcüler açıkça söylediler ki, mem
lekette gereği kadar yetişmiş eleman vardır. Ne kalı
yor?.. Bu elemanı en iyi şekilde teknik vasıtalarla 
donatarak, radikal bir biçimde petrol aramaya, ayrıca 
önem verilmesi konusuna kalıyor; ama burada ya
bancı teknik vasıtaları kredi ile alabilirsiniz, geçmişte 
Batman'da olduğu gibi, zararsız yabancı uzmanlar 
kullanabilirsiniz. (Bu yolların hepsi her memlekette 
denenmiştir; fakat ben şahsen petrol arama mevzu
unda son derece de yabancılara saha verilirken dik
katli davranılmasını zorunlu görüyorum. 

Aziz kardeşlerim, değerli arkadaşlarım; 
Maden konusuna gelince; Türkiye geleceğinin dün

ya iktisadi rekabetinde tek temel varlığı yeraltı ser-
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vetleridir. Bunları gelecek kuşakları da koruyarak ra
dikal işletmeye ve illâ illâ iç sömürünün, dış sömü
rünün aracı yapmamaya mecburuz. O halde madenle
rin Devletçe işletilmesinden verim azaldı diye birta
kım şeyler... Verim azaldıysa kusur yönetimdedir. Da
ha iyi yönetime geçersiniz, daha teknik işletmeye ge
çersiniz, daha bilimsel işletmeye geçersiniz. Elinizde 
MTA diye 5 milyar imkân verdiğiniz bir kuruluş var, 
sayısız yetişmiş mühendislerimiz var. 

O halde... (AP sıralarından «Niye yapmadınız?» 
sesleri) İdareyi müdafaa etmiyorum. Memleketin ge
leceği hakkındaki düşüncelerimi söylüyorum. 

O halde Maliye Bakanından rica ederim; maden
lerin Devletçe işletilmesi yalnız günün meselesi de
ğildir. En geniş iktisadi münasebette bulunduğumuz 
Avrupa yerin altı köstebek yuvası gibi işlenmiş, en 
verimsiz cevherleriyle medeniyetlerini savunmak veya 
dışarıda sömürü düzeni ile birtakım maden kaynak
larını elde etmek zorunluluğu içerisindedir. Bizim ise, 
gelecek kuşaklara ait en güçlü servetimiz, en değerli 
servetimiz yeraltı madenlerimizdir. Hemen söyleye
yim ki, örneğin devletçe işletilmesi kararından sonra, 
işletmelerde düşüklük olduysa, bu düşüklüğe meydan 
verenleri sizler gibi eleştiririm; ama şimdiki İktidarın 
vazifesi bu hataları düzeltmek, bu işletmeleri verimli 
hale getirmektir. Bu noktaya memleketin geleceği ba
kımından çok önemle değinmek isterim. 

Sayın arkadaşlar; 
Her sözcü dünyanın nazik, çevremizin birtakım 

olaylarla dolu olduğundan, Türkiye'yi de ilgilendiren 
birtakım dış olaylardan bahsettiler. Dünya olaylar 
dünyasıdır, elbette Afganistan'a Rusların müdahale
sine her biriniz kadar karşıyım; fakat eğer bugün, 
yarın, öbür gün güçlü olmak istiyorsanız, Türkiye'de 
rejimi Anayasaya bağlı olarak yürütmekte hepimiz ka
rarlı olmak, rejim buhranı gibi bir havaya düşme
mek bir numaralı meseledir. Eğer devletleri güçlü gö
rüyorsanız, bakınız rejim meselesini ister dikta yoluy
la, (Ki, o neticede çürüktür) ister demokrasi yoluyla 
halletmiş milletler bütün sert olayların içerisinden çı-
kılabileceği kadar güçlü olarak çıkabilirler; fakat re
jim buhranını halletmemiş memleketlerde her hadise 
büyük, hele dış olaylar büyük buhran yaratabilir. 
Onun için rejim davacılığı noktasında bu Anayasanın 
özgürlüklere, parlamenter demokrasiye, insan hak
larına dayanan temelinde her birimiz âdeta kıskanç 
olmalıyız, bugünkü görüşmelerde en çok sevindiğim 
nokta Adalet Partisi. Sözcüsünün, Maliye Bakanının 
ta Anayasanın en ince maddesine kadar vatandaşların 

insan haysiyetine uygun bir yaşam seviyesine kavuş
turulması davasına kadar Maliye Bakanının Hükü
met namına burada söylemesi bu gece bana bay
ram yaptıracak bir olay olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elimizde Bütçe Karma Komisyonunun raporu 

var. Bu raporun birinci sayfasını açıyorum, inceledim 
diyor ki; bu bütçe gerçekçidir. Olamaz. Niye ola
maz?.. Çünkü, bu bütçenin düzenlenmesinde veriler, 
değerler ele alınırken son alınan kararlar ortada yok
tu. Ne zaman çimento fiyatını, demir fiyatını ve diğer 

^fiyatları artacak malları ele aldınız da, fiyat birim
leri buldunuz da bu bütçe rakamlarını yeni kararla
ra rağmen gerçekçidir diye savunuyorsunuz? Buna 
imkân yoktur. 

Değerli arkadaşım Zeyyat Baykara bu konuyu 
kendisine mahsus ince ihtisas ve nezaketle revizyo
na mecburdur, bu bütçe üzerinde revizyon zorunlu
dur dedi. Bu revizyon zorunluluğu bu bütçenin ger
çekçi olmamasından ileri gelir. Diğer incelemeleri bir 
tarafa bırakıyorum; fakat son kararlar, ekonomik mü
nakaşasını da bir tarafa bırakıyorum, bu bütçede ger
çekçilik kaldı ki, bir kartopu gibi mütemadiyen büyü
yen Devlet kadrosu işlemesi var ki... 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, sürenize iki daki
ka kaldı. Bilginize sunuyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Kartopu gibi yükselen kanuni masraflar, kadro
lar bütçenin ekonomik bir bünye kazanmasına, yatı
rımlar için verimli ödenekler konmasına imkân ver
miyor. «Bunalımın bir nedeni bu. Hele şimdi merkez 
valileri sorununu halledemezken, sandalyesiz müşavir
ler kadrosu ile Devlet kadrosuna yeni bir vazifesiz 
memurlar kadrosu ilave ettik siyasi düşüncelerle. 

Arkadaşlar, 
Ben kürsüde açık konuşurum, partizanlık mev

zuunda Bakkalbaşfya teşekkür ederim, partizanlığı 
kendi partisi açısından da, memleket açısından da za
rarlı olduğunu söyledi, Devlet kadrolarıyla oynamak 
gibi bir yolun, memleketi nereye götüreceğini içinden 
çıkılmaz kadro birikintilerine ve Devlet varlığına gü
vensizliğe götüreceğini hepimiz bilelim. 

Arkadaşlar, süre çabuk doluyor, bu zaman zinciri 
elimizde değil, son Sözümü söyleyeceğim. Mademki bu 
bütçe gerçekçi değil, Maliye Bakanlığının elinde çok 
uzman vardır, en iyi yetişmiş uzmanlar iftihar ede
rim Maliye Bakanlığındadır, öyle getirildi, teknik va
sıta da vardır. Bu bütçeyi gerçekçi kılmak için Ko-
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misyon geri alsın, memurların son zamlar karşı
sında bilhassa durumları daraldığı için o konuyu sü
ratle halledecek formül bulalım Parlamento olarak. 
Bu bütçeyi gerçekçi hale getirsin arkadaşlar. 

Onun için sözlerimi şöyle bitireceğim. Gerçekçi
likten uzak olan bu bütçenin Komisyon tarafından 
geri alınmamasını diler, hepinizi saygı ile selamlarım. 
(OHIP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tahtakılıç. 
Söz sırası Saym Hasan Güven'indir, buyurun Sa

yın Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Sosyo - ekonomik bakımdan son derece sıkıntılı 

bir ortamdayız. Olaylara hayalci bir perdeden de
ğil, gerçekçi olarak bakmamız gerekmektedir. 

Siyasi partiler özellikle kolayı birbiri ile çatışarak 
sorunları orta yerde bırakmak değil, akılcı bir yoldan 
sorunları çözüm noktalarında anlayış için çare bulu
culukları iîe ortaya çıkmaları gerekir. Önce bir mi
zanseni ortaya koyacağım. 

Türkiye'nin sorunlarını son derece yakından gö
rüp takip eden uyanık bir vatandaş düşünelim. 13 
Ekim günü uykuya dalmıştır. Olur ya uykuculuk 
hastalığı ve dün de uyanmıştır. Sabahleyin gazeteleri 
açtığında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Bütçe görüşülecek haberini alınca hiç bir şeyden ha
bersiz gelip şu balkonlarda bizi izler durumda oldu
ğunu farzeddim. 

Sayın Maliye Bakanının özellikle Adalet Partisi 
Grup Sözcüsünü ve diğer sözcüleri dinledikten son
ra ilk bakışta bir ferahlîk içinde olacaktır; fakat bir 
de bunun yanı sıra şöyle bir çarşıya doğru uzamp da 
piyasada ne olup bi'tftüğine göz atıp gerçekle karşı kar
şıya gelince ne görecektÜr. Bir bakacaktır ki, kısa bir 
devre evvel bıraktığı şekerin fiyatı % 80 artmış, bir 
bakacaktır ki çimentoya afka arkaya iki defa yapı
lan zamlarla % 300. civarında bir zam olmuş, demir -
çelik % 9Q, demir - çelik yan mamulleri % lOC'ün 
üzerinde. Gübre % 500 ila % 800 arasında, kâğıt 
% 300 civarında, mutfaklık ve sofra tuzu r/c. 600 ci
varında, demiryolu, denizyolları c/c 200 - 3 (XX elek
trikli malzemelerde % 150 civarında, Tekel madde
lerinde % 100'e yakın, Sümerbank mamullerinde c/c 

20 ila % 100, P T F d e % 100'ü aşan zamlar, PET-
KÎM ürünlerine % 50 ila f/a 88, kömüre % 100 zam 
Ve dayanıklı tüketim maddelerine bugün bakıyoruz 
geme % 50 ila % 100 civarında zam. Bunun sonucu 
olarak zincirleme zamların piyasada uğramadığı hiç 
bir Miyaç maddesi kalmamış Ve kısa bir devre içe

risinde c/c 100 ila % 200 oranında 3 - 4 yılda toplam 
gelişen zamların üzerinde bir zamla Türk halkı karşı 
karşıya kalmıştır. 

Büyük gerçek bu. Şimdi, onun yanı sıra yine de 
şükredeceğiz. Çünkü, burada konuşmalarda rejimin 
bir yanı ekonomi ise, en az onun kadar önemli olan 
bir anarşi sorunu var. Ondan da pek bahsedilmedi. 
Her halde bu ortamda en azından ekoîiomiyi batır
dık; ama orayı düzeMk diye düşünecektir, bir de ba
kacaktır ki kısa iki aylık devre içerisinde ölen adam 
sayısı hiç de geri' gelmemiş 50O civarında. 

Demek ki Türkiye'de, politik görüşlerin ötesinde 
insancıl düşüncelerle bu memlekdtin yetişkin evlatları 
olarak verebileceğimiz, düşünebileceğimiz bazı so
runları eşeleyip ortaya çıkarmamız gerekmektedir. 
Nedir bunlar?.. 

Saym Başkan, sayın üyeler; 
Toplumdan soyutlanamayız, bunalımlar son nok

tasına gelmiştir. Ekonomide ve sosyal yönü itibariyle 
anarşide düğümlenmiştir. Şayet bugünkü Hükümet, 
bugün vardığı noktayı, bugün gelinen noktayı 14 
Ekim seçimlerinden evvel Türk halkına, katiyen ha
yale kapılmayın, ben seçimi kazanır hükümet olur
sam üç ay sonraki ekonomik durum şu günkü paha
lılık tablosunda olduğu gibi, anarşinin de ortamı bu 
boyutlarda olduğu gibi olacağını» söylese idi, buraya 
gelebilir miydi?.. Gelemezdi. O halde burada iki şey 
var: 

1. O kadro ya geleceği görememiştir; Türkiye' 
nin içinde yaşayıp bu bunalımları görüp de kısa dev
re sonra olacakları görememek, hele iktidar olmuş 
bir parti için kusurdur. 

2. Gördü, kamuoyundan sakladı... Bu çok daha 
tehlikeli. Bildiği halde kamuoyunu yanıltarak iktidar 
elmayı denedi ki, oı;3an daha tehlikeli bir şey ola
maz. 

O halde bu noktaya gelişimizin temel nedenlerini 
nerede bulacağız?.. Saym Bakan üç saat konuştu, 
beni gülerek diniliyor, ben de gülerek kendilerini din
ledim. Tabiatıyla benim o kadar konuşma olanağım 
yök, nihayet 15 dakika konuşabileceğim. Fazla olaydı 
bazı somut, inkâr edilemeyecek şeyleri söyleyebilir
dim; fakat şu kısa sürede bazı noktalara değinece
ğim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Gerçekler inkâr edilemez. Aslında Türkiye'nin bu 

noktaya gelişi çok öncelerden başlar, tarihi 15 sene 
öncelere gider, o tarihlerden beri yapılan yanlış ha
reketler, yanlış yönlendirilmeler Türkiye'yi bu nok* 
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taya getirmiştir. Ancak, koyuluğunu 1975'ten sonra
ki uygulamalarda görüyoruz. 

Niçin o sıralarda bu noktaya varmadı bunalım 
da şimdi vardı?... Bunun nedeni vardır. 1975, 1976, 
1977 yıllarının o duruma göre bir şanslı yönü var
dır: 

1. O devreler, bu devreye nasip olmayacak 6 
milyar dolar civarında kısa vadeli dış borç sağla
mıştır, Bu devrede bu sağlanamamıştır. 

2. DÇM adı altında 2 milyar 700 milyon dolar 
para, Devletin eline geçmiş, kullanılmıştır. 

3. O dönemde, işçi dövizleri bundan daha faz
la girmiştir. Bu devrede olduğu gibi de dışsatımlar 
sonucu Devlet bazı imkânlara konmuştur ve bunun yanı 
sıra Merkez Bankası kaynaklarına, kısa vadeli avans
lara alabildiğine müracaat etmiş; fakat buna rağmen, 
1977 yılının Temmuzuna gelindiğinde Devlet iflâs 
etmiştir ve (Bunlara böyle doğrudan doğruya rakam
larla bakmak lâzım ki, çare arayalım.) 1977 Temmu
zundan sonra hızlı bir şekilde fiyat hareketleri baş
lamıştır. 1977 yılının son üç ayında İstanbul ve An
kara geçim endekslerine baktığımızda fiyat artışları 
üç aylık sürede <% 21'dir ve ondan sonra hiçbir su
rette durmadan günümüze kadar gelmiş, günümüz
den sonra da yeni Hükümetle doludizgin hızla yü
rümeye başlamıştır. 

Bu gerçekleri böyle ortaya koyarsak, 1978'de şu 
oldu, 1979*da bu oldu; kömür olmadı, demir olmadı 
gibi ayrıntılarda boğulup, kendimizi devekuşu gibi 
kumun içine sokup, gerçekleri saklamamış oluruz. 

Türkiye bu şekliyle sistemi hasta bir memleket
tir. Türkiye'de sistem bunalmıştır. Türkiye'nin ola
naklarına yetemez hale gelmiştir. Ben bu cümleyi ge
çenlerde kullandım, Sayın Başbakan da bunu cevap
larında bildirdiler. Sistem olarak, kullandım, yani 
daha yumuşatarak kullandım. Bu gidişle sonucunu 
alamayız. Nereye gideceğiz?... 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Çarpıcı durum şudur: Çağımızda önemli olarak 

takip edilen bir gelişme ekonomisi var. Hele üçüncü 
dünya ülkelerinin çıkışından sonra, az gelişmiş ül
kelerin sorunlarının sergilenmesinden sonra bu çok 
önem kazanmıştır. Büyüme ekonomisi demiyorum, 
'büyümede fiziki büyüme vardır. Bakarsınız, bir mem
leketin geliri '% 10 arttı, ,% 5 arttı, ona göre bir 
hüküm verirsiniz. Bundan çok daha önemli olan, 
o gelirden kimler ne pay alıyor, dağılımı ne, fert ba
şına ne düşüyor? Sosyal, kültürel, ekonomik alanlar
da o ekonomi nasıl yönlendiriliyor, nasıl dağılıyor? 

i îşte gelişme ekonomisinin temeli bu. Unuttuğumuz 
I bu, üzerinde durmadığımız bu. Bugün dünyanın bü-
I yük sermayesi, büyük imkânları, büyük ölçekli eko-
I nomilerinin sorunlarını çözmede bir araç olarak kul-
I lanıyoruz. îşte bu gerçeği görmezsek buna göre ted-
I birlerimizi almazsak bizim kurtuluşumuz çok zor 
I. olur. 

I Biraz daha açayım. 
I Bugün ekonomiyi plana bağlamak istemeyen ülke 
I ve devlet yok. Kapitalist sistem de istiyor, sosyalist 
I sistem de istiyor, karma ekonomi taraftarları da. Ka-
I pitalist sistemde sermaye, devleti kendi çıkarları doğ-
I rultusunda aracı olarak kullanmak istiyor. Sosyalist 
I planlamada kollektivist zaten öyle gidiyor. Karmada 
I ise, sistemine göre, eğer bir ölçüde sağa meyyalsa 
I özel sektör ağır basıyor, bir ölçüde kamuya meyyal-
I sa kamu sektörü ağır basıyor. Bizim Anayasamızın 
I 4Q. ve müteakip maddeleri açık: Özel sektör serbest-
I tir; fakat bir maddesinde de, kamu ile özel sektör 
I arasında çarpışma olduğunda kamunun tercih edile-
I ceğini, kamuya öncelik tanıyacağını açık açık söy-
I 1er. Anayasa doğrultusunda bir Devlet, bir Hükümet 
I olduğumuza göre, geniş kitlelerin menfaatıyla özel 
I sektörün menfaati çarpıştığı noktada öncülüğü ka-
I muya vereceğiz. 

I Bu gelişmelerden sonra, son zamanlarda neler olu-
I yor? Ona bakalım. * 
I Süre az olduğu için bazı rakamlara cevap vere-
I çektim, onları atlamak mecburiyetinde kalacağım; 
I emisyon vesaire ile ilgili; o bakımdan bağışlayın. 
I Şimdi kamu sektörü, özel sektör ve 24 Ocak tarihli 
I tedbirlere gelelim. 
I Türkiye'de % 48,5 oranında bir bakıma devalüe; 
I ama Türkiye'nin dışalımlarının büyük çoğunluğunun 
I akaryakıt ve petrole dayalı olduğunu düşünürsek ve 
I 35 liralık petrol kurunun da 70 liraya çıktığını düşü-
I nürsek büyük ölçüde devalüasyon % 35 değil, % 70 
I üzerinden olduğunu da kabul etmek gerekir. 

I Sayın Başkan, sayın üyeler; 
I Bunun yanında, alınan bazı yan tedbirler var. Bu 
I tedbirlerle ne getirmişiz? 
I 1. Elektrik, kömür, gübre gibi temel mallar ve 
I temel hizmetlerden demiryolları, deniz yolları dışın-
I da fiyatları serbest bırakmışız. 
I Fiyatları serbest bırakma... Ben, Bütçe ve Plan 
I Komisyonunda konuşurken konuyu gayet yumuşattım 
I ve yine inancım odur, Sayın Adalet Partisi kapita-
I list parti değildir, kitle partisidir; geniş kitlelerin 
I menfaatlerinin öncülüğünü taşır; ama bize nispetle 
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bir ölçüde liberaldir; fakat Sayın Maliye Bakanı, 
benden ileri gitti, piyasa ekonomisini savundu. 

Arkadaşlar; 
Piyasa ekonomisi, pazar ekonomisi bugün kapita

list sistemin şaşmaz kabullendiği bir ekonomik dü
zendir. Adalet Partisi, piyasa ekonomisini, pazar 
ekonomisini savunamaz. Hele ve hele geri kalmış, az 
gelişmiş ülkelerde, kaynakların kıt olduğu, ihtiyaçla
rın alabildiğine geniş olduğu ortamda kamuyu dü
şürücü planlamadan vazgeçemez. Zaten Anayasa 
buna müsaade etmez. Halbuki bu tertipler büyük öl
çüde piyasa ve pazar ekonomisine doğru bir kayışın 
ifadesidir. 

2. İki üç sene evvel çok sık söylenen bir söz var 
Ortak Pazar çevrelerinde. Denir ki : «Türkiye, sa
nayii ne yapacak?.. Et yetiştirsin, yoğurt yetiştirsin, 
yağ yetiştirsin, peynir yetiştirsin, Avrupa memleket
lerine satsın; bizim sanayimiz ileridir, geniştir, ileri 
ölçeklidir, biz, sanayi mallarını Türkiye'ye veririz.» 
Bu denirdi. Şimdi, bu önlemler bu doğrultuyu kolay-
laytırıcı niteliktedir. Türkiye, bu haliyle döviz tasar
rufu için dışsatımını kısmak ve bunun yanısıra ihra
catını artıracak durumdadır. Bu önlemler aksi şey
leri getirmek'tediir. Zira dolar 70 liraya çıkarılmıştır, 
ki önlemlerden evvel 55 - 56 lira (Sayın Baykara'ya 
iştirak ediyorum) olan bir doların, en azından yeni
den değeri tespit edilirken karaborsa fiyatını kaldır
mak içindir çoğu. Onun da üzerinde bir kıymet ve
rilmesi hiç de gerçekçi değil, hiç de Türk ha.kına re
va görülecek bir işlem değildi. Bu olmuş. 

Onun yanı sıra, ithalattan alman c/c 25 Damga 
Verg'si kaldırılıyor. Ne demektir bu?.. Dışarıdan 
Türkiye'ye mal satacak olan veya Türkiye'den mal 
alacak olan kişi c/c 25 vereceği vergiyi az vermek 
suretiyle aslında onun için doların devalüe fiyatı 70 
değil Sayın Başbakanın söylediği gibi 57 - 58'dir. 

Şimdi, Türkiye'de biz sanayii nasıl canlandıraca
ğız?.. Adamlarda sermaye birikimi var, büyük ölçek
li -tesislerini kurmuş, hele mevsim sonu satışlarıyla 
gayet ucuza saitar. Bu mallarını bu kanaldan gayet 
rahat Türkiye'ye sokacak bir durumda iken Türkiye' 
nin sanayisi ne olacak?.. O gidecek bir tarafa. Onlar 
zaten pazar arıyorlar. Bir düşünürün dediği gibi as
lında Ortak Pazarda, onlar ortak, biz pazar. Onların 
'istediği o. Türkiye'yi bir pazara doğru itme durumu 
var. Bunun sonucu olarak, Türkiye, yine Sayın Baş
bakanın tabiriyle «En aşağı ara malları, yatırım mal
larındaki ithalatımızın % 97'sini teşkil ediyor, öde
necek dolar 4 - 5 milyar dolar olmalıdır» diyor. 
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4 - 5 milyar dolar üzerinden % 25 bu ithalattan 
alınan Damga Resmince, 40 milyar lira da Hazînenin 
kaybı olacak bir taraftan. Onun sonucu olarak da, 
sen alman karar sonucu yine fiyat artışları iç piyasayı 
da etkileyecek, ara maddelerin, hammaddelerin kul
lanıldığı sanayi kollarında birden bire fiyat artışları-
•na doğru da bir gidiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Güven, sürenizin bitmesine 
2 dak ;ka kaldığını bilgilerinize sunarım. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Çok teşekkür 
Sayın Başkanım, ben fazla israf etmişim zamanımı. 

O halde efendim, söyleyeceğim bazı şeylerden 
vazgeçerek, en son bir konu üzerinde durayım. 

Şimdi, bir sorun daha var. Gerek yabancı serma
ye, gerek Türkiye'deki özel sektör bir sorun üzerinde 
ısrarla duruyor. Durmadan diyorlar ki, «Türkiye 
böyle gidemez» Ne yapmak lazım?.. Bir; ücretleri 
dondurmak, memur maaşlarını dondurmak, yatırım
lardan vazgeçmek, fiyatları serbest bırakmak ve bunu 
da kamuoyuna kabul ettirebilmek için, bazı sağdan 
soldan sesler çıkar, önün sonucu olarak da özgürlük
leri kısmak. Bir tarafta özgürlükleri kısma operas
yonu yapılırken, bir tarafta bunlara doğru yöneliyor. 

Peki, bundan kısa bir devre önce, hatta ve hatta 
13 Ekim seçimlerinden evvel, memur, işçi feryat içe
risindeydi. Geçim şartlarımız çok ağır, hayat pahalı
lığı çok ileri ve bizim ücretlerimiz hudutlu. Düşünün, 
bu operasyonlar yapılmadan, bu fiyat hareketleri pi
yasaya hâkim olmadan evvelki durumdan ş'kayet 
ede'n işçi, memurun hali bu yeni operasyon sonucu, 
yüzde yüzden başlayıp da, yüzde üçyüze kadar artan 
fiyatların olduğu ortamda nereye varır?.. Felaket 
noktasına geldi. Bizim getireceğimiz katsayı ile Çf 16, 
r/c 20 imkân tanıyoruz otolara. Onlar, bundan evvelki 
devirden şikâyetçiydiler. Sonra, öyle bir sistem geliş
tirdi ki dar gelirli ve orta gelirliyi boğdu. Nasıl boğ
du?.. Kömüre yüzde yüz zam; ona müracaat eder. 
Akaryakıta zam. Ulaşımından tut, yakıtına kadar; ona 
müracaat eder. Şekerden ve diğer birçok ih'fciyaç mad
delerine zam; ona müracaat eder. Demek ki, orta ta
bakanın ihtiyaç maddeleri çevresinde hızlandı bu 
fiyat hareketleri. 

Şimdi, bunun sonucu olarak, bu ezilen incinen, 
sayıları milyonları bulan köylü, işçi, esnafa ne veri
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güven, süreniz dolmuştur, 
bağlayınız efendim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 
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Saym Karaağaçlıoğlu gözlerini yumarak boyuna 
üzün, uzun anlattı. Ben çok isterdim ki burada an-
laîitiklarırn hiç tanımadığı, bilmediği Anadolunun 
gelişi güzel bir köy kahvesine gitsin de anlatsın... 
Halk çok gerçekçidir... 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sözlerimi bağlıyorum. Türkiye öyle bir noktaya 

geldi ki, son derece hassas, duyarlı, anlayışlı, kimin 
kendinin yanında, kimin kendine karşı oyun oynayan
larla işbirliği yaptığını çok iyi biliyor. Bu duyarlı, an
layışlı kamuoyunun isteklerine, anlayışına ters düşme
yelim. Particilik görüşleriyle birbirimizle kavga et
meyelim. Bizden fazla bekleyen, durumlarını iyileş
tirmek isteyen geniş kitlelere yardımcı olmak için 
partizanlığı bir tarafa atıp gerçekçi bir görüşle bu 
sorunların üzerine yürüyelim. Yoksa gelecekte hiç bir 
suretle bizim için iyi günler mevzubahis olamaz. 

Bu görüşte bu anlayışta olup bitenden hükümetlin 
ders alacağını umar, Bütçenin memlekete, millete ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi saygılarımla se
lamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Muhterem senatörler; 
Oturumun başında Adalet ve Dışişleri Bakanlıkla

rının Bütçeleri yer değiştirmişti. Sayın Adalet Bakanı, 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin de kendisiniinkiyle 
beraber aynı güne nakilini önerdi. Önerisini takdim 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe müzakeresini tanzim eden programa göre 

Adalet Bakanlığı Bütçesi alınan karara göre 8 Şulbat 
1980 günü yapılacak. Yine programa göre A.nayasa 
Mahkemesi Bütçesi ise 5 Şubat 1980 günü görüşüle-
cektrr. 

Anayasamız hükmüne göre, Anayasa Mahkemesi 
Bütçesi Yüce Meclislerde görüşülürken Adalet Ba
kanı temsil eder. 

Bu sebeple Anayasa Mahkemesi Bütçesinin, Ada
let Bakanlığı Bütçesiyle 8 Şübalt 1980 gününe alınma
sını saygıyla arz ve dilerim. 

Ömer Ucuzal 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; 
Bu önergeyle değişiklik, Dışişleri Bakanlığı Büt

çesi yerine Adalet Bakanlığı, sonra Yargıtay Bütçesi, 
sonra Anayasa Mahkemesi şekline inkılâp ediyor. 
Öneriyi yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kalbul edilmiş'tlir efendim. 

Süremiz dolmuştur. Programımız uyarınca 20.30'da 
tekrar toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.30ı 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanvekffl Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (BUedk) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Hayrettin Erkmen'e, Devlet Bakanı Ekrem 
Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1828) 

BAŞKAN — iki tane Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
26 - 30 Ocak 1980 tarihleri arasında İslam Kon

feransı Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üze
re Pakistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hayret
tin Erkmen'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesi-
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nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlıya, Devlet Ba
kanı Koksal Toptanın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1827) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
22 - 27 Ocak 1980 tarihleri arasında Batı Berlin 

Belediye Başkanının davetlisi olarak «1980 Tarım 

/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

BAŞKAN — 1980 mali yılı Bütçe Kanunu tasa
rısının müzakeresine devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın İldan'da. 
Sayın İldan, buyurunuz. 
HASAN İLDAN (Elazığ) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun saygıdeğer üyeleri: 

Kardeşin kardeşi insafsızca vurup öldürdüğü, 
anarşi ve terörün günde 1 0 - 1 2 can aldığı, mal ve 
can güvenliğinin kalmadığı ya da ortadan kalktığı, 
işsizlik ve yolsuzlukların ülkeyi felç edecek boyutla
ra ulaştığı, ekonominin işleyen çarkının kırıldığı, ya 
da belirli varlıklı kişilerin yararına çalıştığı, fabrika
ların arka arkaya kapandığı, üretimin düştüğü ya da 
sıfıra yaklaştığı, fuel-oil, kömür ve odunsuzluktan 
45 milyon Türk halkının soğuktan tir tir titrediği, kı
şın ve tabiatın insafına terk edildiği, «Ekonomik ön
lemler paketi» adı altında Devlet çıkarlarının yaban
cı sermaye çevrelerine ve onların yurt içindeki işbir
likçilerine peşkeş çekildiği, mevcut ve çekilmez zam
lar karşısında halkın tren ve vapurlara ücret ödeme
den bindiği, zor kullandığı, direndiği; kısaca satır 
başlarına dokunup geçtiğimiz bu çok ya da Sayın 
Başbakanın deyimi ile «Fevkalâde olumsuz» bir or
tamda 1980 yılı mali Bütçesini görüşmeye, üzerinde 
konuşmaya, tartışmaya başladık ve devam ediyoruz. 

Bütçe müzakereleri bu Yüce Kurulda yapılırken 
gerek Hükümet ve gerekse siyasal parti grupları adı
na söz alan tüm konuşmacılar, mensubu oldukları 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Fuarı» nın açılışına katılmak ve görüşmelerde bulun
mak üzere Federal Almanya'ya giden Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı'nın dönüşüne 
kadar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Koksal Toptan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

siyasal kuruluş ya da partinin görüşlerini ortaya 
koyarlar. Başka bir deyimle politika yayarlar. Ben 
de bu kurala uyarak sürdüreceğim konuşmamı. Şöy
le bir hikâye ya da fıkra ile devam ederek konuya 
girmek istiyorum. 

Timurlenk, Anadolu'yu istila ettiği dönemlerde, 
ülkede bulunan tüm tahsildarlarını toplayarak onla
ra şöyle der; «Bugüne kadar şahıs ya da aile başına 
ne vergi alıyorsanız, bunları bir misli artırarak alı
nız.» 

Vergi tahsilinden sonra tekrar tahsildarlarını top
layarak halkın ne yaptığını sorar. Tahsildarlar ceva
ben; «Halk ağlayıp sızlamaktadır» derler. «Öyle ise 
bir misli daha artırın» der. Bu, bir çok kereler tek
rarlanır. Sonunda tahsildarlar «Halk gülüyor, oynu
yor; çünkü verecek bir şeyleri kalmadı» derler. Ti
murlenk de, «O halde iş kıvamına geldi.» deyip ar
dını kesiyor. 

Son devalüasyon ve onu takip eden iğneden ip
liğe, toz şekerden gübreye, yakıttan evde, köyde, 
kentte yaktığımız elektriğe kadar yüzde yüz zam, 
gübreye % 750'ye kadar varan çekilmez zamlar ül
ke ekonomisini felç etmiş ve Türk halkım çalıp, oy
nama noktasına getirmiştir. Günlük gazetelerde ta
kip ettiğimiz gibi, artık halk tren ve vapura ücret 
ödememe noktasına geldiğini de görürüz. 

Halk çaresizdir, halk şaşkındır, bir bekleyiş ve 
arayış içine girmiştir. Halkın bu suskunluğu iktidarın 
korkulu rüyası olacağını söylemek her halde kehanet 
değildir. 

Söz zamlar furyası ile ekonomik önlemler pake
tine gelmişken, bu konuda bir kaç söz söylemek is
tiyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Bu zamları TRT ekranlarında her gün, boy boy 
kimlerin savunduğunu seyrederken, bu zamlarla de
valüasyonun kimler yararına olduğunu " anlamamak 
mümkün değildir. 

Sayın Demirel bu ekonomik önlem paketini, de
valüasyonu ve zamları TRT ekranlarında arka arka
ya açıklarken halkla alay edercesine «Bu tedbirler 
alınmasaydı daha çok yokluk, daha çok ıstırap, daha 
çok pahalılık, daha çok işsizlik olacaktı» dediği za
man, halk her halde bunu hayretle ve ibretle seyret
miştir. 

Oysa bu önlem paketleri, zamlar uygulamaya ko
nulduktan çok kısa bir süre sonra daha çok yokluk, 
daha çok ıstırap, daha çok pahalılık ve daha çok 
işsizlik bu uygulamaların tabii sonucu olarak ortaya 
çıkacaktır. Bu önlemler paketi ile zengin daha zen
gin ve fakir ise daha fakir olacaktır. Bu önlemler sa
dece vurguncuya, tefeciye ve sermayesini daha çok 
artırana hizmettir. 

Çok yakın bir gelecekte ortaya çıkacak dramatik 
sonuç şu olacaktır: Parası olan alacak, parası olma
yan da aç kalacaktır. «Biri yer, biri bakar, işte kıya
met ondan kopar.» Acaba, atalarımız boşuna mı bu 
sözü söylemişlerdir? Hep beraber bekleyeceğiz, göre
ceğiz. Şimdiden bu gerçeği gören bazı kuruluşlar, bu 
önlem paketlerine yaraşır bir ad olan «Açlık paketi» 
ni takmışlardır. 

Sayın üyeler; 
Acaba AP azınlık Hükümeti, iktidarının 80 nci 

gününde durup dururken neden bu noktaya geldi? 
Acaba gerçekten memleketi kurtarmak için mi, yok
sa başka güçler mi kendisine empoze etti? 

Daha 1979 yılı yaz ayları başında Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri Komisyonunun bir kaç sayın üye
si Amerika'da bazı temaslar yapmaya gitmişler ve 
orada Amerika Senatosu çoğunluk lideri Burton ve 
diğer bazı arkadaşlarıyla görüşürlerken Burton se
natörlerimize hitaben, «Biz Türkiye'den üç şey isti
yoruz. 1. — Üsler anlaşmasını imzalayınız. 2. — Mı
sır Devlet Başkanı Enver Sedat gibi davranınız. 3. — 
Yabancı sermayeye kapılarınızı açınız.» 

Evet, «Sayın Kumandanların mektubu sana ve
rildi, bana verildi.» tartışmaları Türk kamuoyunda 
ayyuka çıktığı ilk günde Amerika'dan heyetler geldi 
ve gece yanlan üsler müzakere edildi, anlaşmaya va
rılarak parafe edildi ve iş bir oldu bittiye getirildi. 
Hem de Türk halkı ve onların temsilcileri olan Par
lamento hiç haberdar edilmeden. 

Gene bir başka konuyu Türk basanında izliyoruz. 
I Süratle, âdeta yağmadan mal kaçırır gibi bir acele-
j cilikle yasa dışı, hukuk dışı birtakım kararnamelerle 
I ülkemizin kapıları yabancı sermayeye ve onun içer-
I deki işbirlikçilerine ardına kadar açıldığını ve bunun 
I hazırlıklarına başlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. 
I Dış politikadaki değişmeler ve uygulamalar ise, 
I Enver Sedat modelini açıkça ortaya koyduğunu bil-
I mem içimizde görmeyenimiz var mıdır? 

Yapılanlara bakıldığında 1979 yılı yaz ayları ba
şında Amerika Birleşik Devletleri Senato çoğunluk 
lideri Burton'un Türkiye'den istedikleri, AP azınlık 
Hükümetinin ilk 73 ncü gününde eksiksiz olarak uy
gulamaya konulmuştur. Ancak, bütün bunları sade
ce Amerika Birleşik Devletleri ya da İMF istediği 
için değil, AP kendi siyasal felsefesine de uygun gör-

I düğü için uygulamaya koymuştur. Bundan önce beş 
kez Başbakan olan Demirel, Türk kamuoyunda olu-

I şan olumsuz hava ve şaibeli söylentiler nedeniyle 
bunlan uygulamaya koyma cesaretini kendinde göre
memiştir, bulamamıştır. 

I 14 Ekim 1979 kısmi Senato ve Milletvekili ara 
I seçimleri sonunda elde edilen başarı, âdeta geçmişi 
I tamamen unutturmuş Sayın Demirel'e. Bir kurtarıcı, 
I bir havari edasıyla bazı vaatlerde bulunuyor. Oysa, 
I AP'yi ve onun liderini Türk halkı gayet iyi bilmek

tedir, yakından tanımaktadır. 

I Gene Türk halkı çok iyi bilmektedir ki, ülke
mizin içine girdiği bugünkü çıkmazın bir tek sorum
lusu vardır; o da, Sayın Demirel ve Adalet Partisi
dir. 

I Değerli senatörler; 
I Ülkemizin çok önemli... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Kehanette mi 
J bulunuyorsun? 

HASAN İLDAN (Devamla) — Kehanette bu-
I lunmuyorum; gerçekleri söylüyorum. 
I Ülkemizin çok önemli ve mutlaka çözüme ulaştml-
I ması gereken bir çok sorunları vardır. Ancak, bunlar-
I dan iki tanesi hayati ehemmiyet arz etmektedir. Biri, 
I anarşi ve terör; diğeri ise, ekonomik sıkıntılardır. Bu 
I Hükümet, özellikle bu iki soruna kısa vadede çözüm 
I bulmak üzere iktidara talip olmuştur. 
I Ülkemizde toplum, dinamik bir yapıya sahiptir. 
I Bu dinamik denge ile varlığını sürdürür. Ancak, bu 
I dengenin bozulması belli bir oram aşarsa ve sistemin 
I varlığını tehlikeye düşürecek nitelikler kazanırsa, bu 
I durumda ortaya suç kavramı çıkar. Suç, yaşadığımız 
I toplum düzenini bozan insan eylemleridir. Toplum 
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düzenini açıkça yıkmayı amaçlayan suçların başında 
terör eylemleri gelmektedir. Terör suçları, örgütlü 
suçlardandır. Burada anakural, örgütlenmedir. Terö
rizmin bir başka kuralı ve özelliği, politik nitelik ta
şımasıdır. 

İçinde yaşadığımız toplum düzenine bu açıdan 
bakınca, önemli ölçüde birtakım rahatsızlıklarının 
olduğunu görmemek mümkün değildir. 

Toplumumuz, bugün içinde bulunduğu bu olum
suz noktalara nereden, nasıl ve kimler, hangi düşün
ce ve zihniyetle getirdi? Bu soruların cevabını, 1965' 
ten sonraki yıllara baktığımız zaman anlamak müm
kündür. 

Özellikle, 1965 seçimleri sonunda ülkemizde olu
şan iktidar ve onun lideri bu Anayasaya açıktan cep
he almış ve «Bu Anayasa ile bu ülke idare edilmez» 
ve gene «Bu Anayasa Türk toplumu için lükstür» 
gibi son derece talihsiz beyanlarla varlığının temel 
nedenini ortadan kaldırmaya yönelme, Türkiye'de 
terörün oluşmasının başlangıcı olmuştur. 

Türkiye'de sağ - sol ayrımını yapan, daima sağı 
himaye eden, onlara olanak sağlayarak güçlendiren, 
solu yeren ve tehlikeli göstermek suretiyle ülkeyi be
lirli bir kamplaşmaya götürmekte sakınca görmeyen, 
«Sokaklar yürümekle aşınmaz» diyen; 1966 yılında 
Cezayir'den bahsederken Paris'te bir günde 200 bin 
sivil gönüllünün hükümetle işbirliği yapması sonun
da General Salan'ın plamnı tatbik etmediğinden bah
seden, ve bunun üzerine bir gazetecinin, «Acaba, bu
gün Türkiye'de halkın silahlanmasını zaruri kılan bir 
durum var mıdır?» sorusuna, «Benim söylediğim hu
sus, iktisaden hür zümrelerin ehemmiyetine işaret
tir» diyen ve Türk politik hayatında uzun yıllar Baş
bakan olan Sayın Demirel, ülkenin bugünkü anarşik 
ortama gelmesinin hem birinci derecede sorumlusu 
ve hem de hazırlayıcı ve tezgâhlayıcısıdır. 

Yine, ajan provakatör, toplu cihat namazları, ko
mando kamplarının kurulup silahlı eğitim yapılarak 
vurucu timler yetiştirilmesi, «Böl ve yönet» ilkesinin 
devlet politikasına girişi; komünizmle mücadele, ku-
vayi milliye derneklerinin kurulması, beslenip büyü
tülmesi, bunlar kapanınca da büyük ülkü ve ülkü 
ocakları dernekleri Sayın Demirel'in Başbakanlığı 
dönemlerinde kurulmuş, açıktan silahlı eğitim yap
mış, gerektiğinde emniyet kuvvetlerine yardımcı ol
muş ve bugünkü anarşinin kaynağını oluşturmuşlar
dır. 

Ülkeyi bilerek, isteyerek, bilinçli bir şekilde anar
şi ortamına getirenler, (Bana, «Milliyetçiler suç işli
yor» dedirtemezsiniz) diyen zihniyettir. Bu zihniyet 

ülkede iktidar olur olmaz, «Kış, soğuk» demeden, 
yağmadan mal kaçırır aceleciliğiyle 67 ilin vali ve 
emniyet müdürlerini değiştirdi. Odacıdan genel mü
düre kadar 100 binlerce memur ve müstahdemin 
denklerini bağlatıp kış ortasında nakletti. Hatta, 
«Adalet Partili olduğunu biliyorum; ama, Cumhuri
yet Halk Partili iktidarı ile çalıştın. Bu nedenle seni 
görevinden almak zorundayım» diyen ve demekten 
çekinmeyen bir Başbakandan anarşiyi önlemeyi bek
lemek bence hayallerin en hamıdır. 

Adalet Partisi iktidar olduktan sonra, azılı sağ 
eylemci katiller bir bir kaçmaya başladılar. Önce 
Abdi îpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca, arkasından 
Alpaslan Alpaslan ve iki arkadaşı, onun arkasından 
Kahramanmaraş olaylarının tertipçileri tutuklu ya da 
hükümlü bulundukları askeri ya da sivil cezaevlerin
den kaçırıldılar. Acaba, bu Adalet Partisinin sağ ey
lemcilere uyguladıkları bir yeni af şekli midir? Yok
sa, örtülü MC iktidarının gizli protokolünün mü bir 
gereğidir? Bunu bilemem. 

Ankara'nın ortasında güpegündüz bakanlıkları 
bastıranlar, bakanlıklarda memur dövmeyi tertiple
yen, bunlara göz yuman, bu sokak eşkiyalarını koru
yan iktidardan anarşi ve terörü önlemeyi beklemek, 
hele bu kadro ile bu zihniyet ile bu uygulamalarla 
anarşi ve terörü önlemeyi beklemek, kusura bakma
yın bence çok gülünç ve komik bir şey beklemektir. 

Muhalefette iken, «Çankaya Hükümeti», «Gayri 
meşru Hükümet», «Azınlık Hükümeti. Devleti işgal
dir.» Yüzde 10'u geçmeyen bir devalüasyon yapın
ca, «Bu, halkı soymaktır.» Cüzi bir zam için gaze
telerde el işaretleriyle kazığın boyunu göstereceksin, 
iktidara gelince de bir avuç mutlu azınlığa hizmet 
edeceksin. Türk halkı sağduyu sahibidir, bunları çok 
çabuk anlar ve hesap gününde hesap sormasını da 
bilir. 

100 günlük bir program yaparak iktidara gelen 
Adalet Partisi Azınlık Hükümeti Başbakanı, bu sü
re içinde tüm sorunları çözeceğini vaat ediyordu. 
«Ülkede yangın var, gelin bu yangını söndürelim.» 
diyordu. Oysa bırakın yangını söndürmek, yangına 
körükle gider oldu. Hatta bırakın körükle gitmeyi 
yangına benzin sıkmaya başladı. 

Sayın Demirel kendisince, kendi mantığınca doğ
ru olanı yapmaktadır. Devletin temel işlevlerini bile 
büyük sermaye çevrelerine devretmektedir ya da 
devretmek için birtakım gerekçeler hazırlama peşin
dedir. Böyle bir zihniyet elinde, ülkenin en kötü an
lamda ve her alanda anarşiye sürüklenmesinden da
ha doğal, daha kaçınılmaz ne olabilir.? 
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BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HASAN İLDAN (Devamla) — Sayın Başbakan, 

KİT'lerin her yıl 351 milyar lira zarar ettiklerini TRT 
ekranlarında Türk halkına açıklamaktadır. Oysa, bu 
doğru değildir. KİT'lerin yıllık zararı 1979'da 56 
milyardır. Ancak, bu zararı Sayın Başbakan söylüyor 
ve fakat zararın nedenlerini söylemiyor. Oysa, en 
çok üzerinde durulması gereken husus, bu kuruluşla
rın neden zarar ettikleridir. Hemen şunu söyleyeyim, 
bu kuruluşlardan partizanlık eli çekilirse, kadroların 
militanlarla şişirilmesinden vazgeçilirse, kilit mevki
lere o militanların koruyucuları ve destekçileri değil 
de, gerçek işletmeciler getirilirse, hem Devlet sektö
rü iyi ve halk yararına çalışır, hem de Devlet işle
rinde çalışma barışı sağlanmış olur. 

Ülkemizde bugün karşı karşıya bulunduğumuz 
en acı gerçek şudur : Elektriğe, kömüre, gaza, ben
zine, mazota, fuel-oile % 100 zam; Demir - çelik 
ürünlerine % 100 zam; çimentoya zam; kâğıda % 
400, tuza % 550, gübreye % 500 ile ••% 750, ekme
ğe, süte, ete zam; sigaraya, beze, şekere zam; PTT' 
ye, demiryoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine 
nicelerine zam. 

Bu zamların daha birinin acısına halk alışmadan 
bir yenisi ve daha büyükleri birbirlerini takip eder 
oldu. Bunları radyo, televizyon ve gazetelerden takip 
eden yurttaşlarımız soruyor olmalıdırlar. Bu zamla
rın ardı ve arkası ne zaman kesilecek0 Bu iktidar de
vam ettikçe bu zamların ardı ve arkası kesilmeyecek
tir. 

Bu zamları açıklarken, bu zamların ardındaki zih
niyeti de açıklıkla ortaya koymuştur. Bu zihniyetin 
ilginç yönünü Sayın Başbakan şöyle açıklıyordu : 

«Kim trene biniyorsa, Demiryollarının zararları
nı onlar ödesin. Kim kömür, demir, çimento ve sair 
kullanıyorsa, açıkları da onlar kapatsınlar.» 

Bu mantıkla bir yere varmak mümkün değildir. 
Bu mantık, Anayasamızın sosyal devlet işlevini de 
ortadan kaldırmaya yönelik son derece sakat bir 
mantıktır. 

«Bu Hükümet gider dertler biter» diyenler, Türk 
halkına sıcak bir kış ve dolu dolu fileler vaat eden
ler, bırakın fileleri doldurmayı, halkın filelerini bo
şalttılar. Halk Tosya'da pirince giderken evdeki bul
gurdan da oldu. Bunları diyenlere, bugünkü Adalet 
Partisi iktidarına halkın bir tek sözü vardır; «Gölge 
etmesinler, başka ihsan istemiyoruz. Vaatleri de ken
dilerine kalsın.» 

Bu inançla, bu duygularla hepinize saygılar suna
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özer, buyurun. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
1980 yılına ait Bütçe Kanun tasarısı hakkındaki 

görüş ve dileklerimi sunmadan önce hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet tarihimizin "en büyük rakamlı bütçesi 

huzurunuzdadır. Bugüne kadar bütçelerimiz her yıl 
bu tempo ile devam etmekte ve bu tempo ile devam 
edecektir. Rakamlar kabardıkça para değeri düşmek
te ve fiyatlar yükselmektedir. Fiyatlardaki artış ora
nı kadar hiç bir dönemde maaş ve ücretlere artış ya
pılmadığı için, dar gelirliler gittikçe daha beter bir 
sıkıntı batağına saplanmaktadır. 

Kat sayısı denilen merdivenlerle kanatlanan fiyat
lara erişmek imkânsız hale gelmektedir. Memur ve 
ücretlilere sağlanan yan ödemeler, emekli, dul ve ye
timlere de uygulanmadığı için, bu insanlarımız sefa
lete mahkûm edilmektedir. 

Sayın Başbakanın, fiyatlardaki artış oranı kadar 
dar gelirlilerin aylıklarına da ek yapılacağı yolunda
ki vaatlerini bir teminat kabul ederek memur, işçi, 
emekli dul ve yetimler adına kendilerine şükranları
mı sunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Bu kürsüde ilk defa, «fiyat anarşisi» terimini kul

lanan bir parlamenter olarak; bu anarşiye karşı ağır 
müeyyideli kanunların çıkartılmasını talep etmiştim. 
Devlet düzenine yönelik olan anarşi ile fiyat anarşi
sinin el ele ve omuz omuza, güç birliği yaparak, 
Devleti tahribe koyulacaklarını ifade etmiş ve bunun 
bir kehanet olmadığını belirtmiştim. 

12 yıldan beri bu kürsüde; bir partiden olsam da, 
partizan olmadan Devletin ve milletin kaderini sa
vunmuştum ve savunmaya devam edeceğim. 

Sayın senatörler; 
Devletimiz, bugün bir ölüm kalım mücadelesi 

içinde bulunmaktadır, tarihinin en çetin savaşını ver
mektedir. Çünkü, kendi bünyesini sarmış bulunan 
anarşi ve terör adlı bir ahtapotla boğuşmaktadır. Bu 
canavarı kendi gövdesinden söküp kopartırken elbet-
teki az, çok yaralanıp, yıpranmaktadır; fakat kökü 
tarihin derinliklerine bağlı ve dünya durdukça var 
kalmaya kararlı olan bu Devlet, ilelebet yaşayacak
tır. «Ne mutlu Türküm» diyenlerin ruhu bu en son 
Türk Devletinin ruhu olacaktır. 

Sayın senatörler; 
«Türküm» diyebilen herkesin baş görevi bu ruhu 

i yaşatmak olmalıdır. Allah'ına, tarihine, milletine, 
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toprağına, bayrağına, ve İstiklâl Marşına gönül bağ
layan ve canlarını bu yolda adayanlar, işte bu ruhun 
sahibidirler. Bu ruhun eseri olan, ruhsuzların esiri 
olamaz. Biz, bu ruhun eseriyiz, ruhsuzlara esir olma
yacağız. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

İnanıyor ve iman ediyorum ki, bu Devlet, şer 
güçleri ezecek ve bu savaşta da muzaffer çıkacaktır. 
Türk vatanında Türk bayrağını yerlere atan ve onun 
yerine kızıl paçavra asanlar Türk olamazlar. 

Sayın senatörler; 
Bayrak, bir devletin sembolüdür. Bayrağımız bi

zim her şeyimizdir. Bayrağı olmayanların hiç bir şe
yi olamaz. 

1940 yılında bir teğmendim. Kars Kalesinde dal
galanan şanlı bayrağımızı iftiharla temaşa ederken, 
o ruhumla, o koca azameti kavramaya çalıştım. Bay
rağını duyabilen bir ruhun yaşı sorulamaz. Çünkü, 
onun yaşı daima daha taze ve daha zindedir. Bayra
ğım, 40 yıl önce bende ne ise, bugün de aynıdır ve 
son nefesime kadar aynı kalacaktır. Çünkü, o ruh 
yalnız bizim değil, aşılayanların eseridir. O gün bay
rağımızı hangi ruhla dile getirdimse, bugün de ayna 
ruhla huzurunuzda tekrar ederek 40 yıl sonra aynı 
Kars'ta gördüğüm hazin manzara ile karşılaştıraca
ğım ve böylece milli eğitimin rolünü de belirtmiş ola
cağım. 

Türk Bayrağı 
Ecdadımın kanıdır, bu gül yüzlü albayrak 
Ay ve yıldızı O'nun alnı gibi temiz, ak... 
Ecdadımın ruhudur O'nu okşayan rüzgâr, 
O'nun için bayrakta daima canlılık var... 
Bu ruh O'na emreder: «Yüksel, Ta! göklere ak,» 
Yıldızların üstüne kanat germek sana hak... 
Kan'ım sensin, bedenim bu vatandır, bu vatan, 
Kan, beden, ruh birleştik, bak şimdi olduk cihan.... 
Bu cihan ilk mazidir ve en son istikbaldir, 
O'nun ilk ve son ufku en yüce istiklâldir... 
Bu cihan'ın canı Türk, cananıdır Türkiye, 
Dalgalan sen ey bayrak! «Türkiye, Türkün» diye... 

Sayın senatörler; 
İşte, 40 yıl önce mübarek Kars kalemizde dalga

lanan şanlı Bayrağımızı bu ruhla seyrettim. Kale ile 
Bayrak birbirleriyle kucaklaşarak ve gülerek, ruhla
rımıza güller serpiyorlardı; fakat 40 yıl sonra gördü
ğüm zaman, her ikisi de mahzun bakışlarla surların 
eteğini seyrediyorlardı. O Bayrağı kale burcuna çe
kenken şehit düşen Cafer Baba, türbesinde ağlıyordu. 
Kendisini bekleyen aslan Mehmetçik âdeta onu tesel
li edercesine, kale duvarlarını kirleten ve Rusya'ya 

göz kırpan kızıl yazıları hınçla siliyor ve «Kars bi
zimdir» diye imanla haykırıyordu. 

Bir avuç saptırılmış ve satılmış irsanlar âdeta Kars'ı 
esir almış ve fakat 'kaleden içeri girememişlerdi. Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa'nın, Kâzım Karabekir Paşa'nın 
ve nice adsız kahramanların, düşmandan... 

BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen sadede gelin efen
dim. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Bütçe mi, şiir mi 
bu?... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ben müdahale et
tim efendim, çok rica ederim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Asıl buraya geli
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Nice adsız kahra
manların düşmandan kurtarmaya çalıştıkları ve kur
tardıkları bu kaleyi, kurtarılmış bölge haline soka
rak düşmanlara peşkeş çekmeye kalkışan bu güruh 
kimdi ve kimlerin eseriydi?... 

Yaslara bürünmüş Kars ağlıyordu, Karslılar ağ
lıyordu; fakat bu göz yaşlarında umutsuzluk yoktu. 
Evlâtlarını bu hale sokan eğitimcilere karşı kin dolu, 
lanet ve beddualar vardı. 

Sayın senatörler; 
İşte milli olmayan eğitim, ülkemizi ve evlatlarımı

zı bu hale getirdi. 40 yıl önceki kalenin burcunda 
burcu burcu tüten özleyişim, inşallah bir gün gide
rilecek, mahzun halkımız bir gün gülecektir. Milli Eği
tim, milletin olduğu gün bu dilekler mutlak olacak
tır. Milletimiz hükümetlerden ve Parlamentosundan 
en başta bunu bekliyor. Hükümetlerin birinci görevi 
bu olmalıdır. Eğitimde milli, öğretimde evrensel ola
rak Atatürk ilkeleri ışığında, çağdaş uygarlık düze
yinin üstüne yükselmek hedef alınmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Öğretmenler, bir milletin mimarlarıdır; gençler on

ların ellerinde birer fidandır. Onlara istenilen aşıyı 
tutturarak istenilen cinsten meyveler alabilirler. Yıllar
dan beri Devletin temeline tahrip kalıbı koyanlar ve 
ülkemizde en zehirli meyveleri üretenler kimlerdir? 
Bunlar bilinip temizlenmedikçe, eğitim milli olamaz. 
Öğretmen hüviyeti altında Devleti parçalamayı amaç 
alan ve kardeş katilliğini bir sanat haline koyanlar, 
şerefli öğretmenlerimizden ayırt edilerek bunların pen
çelerinden evlâtlarımız kurtarılmadıkça bu Devlet kur
tarıl amaz. 

Yüz binlerce şehit ve gazilerin sesi olan İstiklâl 
Marşı'mıza sırt çevirerek Enternasyonal Marşını söy-
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leyenlere alkış tutanlar içimizden atılmadıkça, Bu Dev
let Türk Devleti olamaz. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — O kadar 
• kısa değil, biraz fazla alkışlayın. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Atatürk'ün ve Türk 
büyüklerinin resimlerini yırtarak, onların yerlerine 
Lenin, Stalin ve Mao'nun resimlerini asan ve ellerinde 
sancak gibi taşıyanlardan hesap sorulmadıkça, bu 
Devlet, Türk Devleti olamaz. 

Milletiyle ve ülkesiyle bölünmez bir bütün olan 
vatanımızda kurtarılmış bölgeler bulundukça, bu va
tan Türk vatanı olamaz. Atatürk'ün kurduğu halkev
leri, hal'klann evi olmaktan ıkurtanlmadı'kça ve Atatürk 
ilkeleri milli ilkeler haline sokulmadıkça bu rejim 
Atatürk rejimi olamaz. İşte milletimiz Parlamento
sundan, hükümetlerinden bunları bekliyor. Bu bekle
yiş uzun sürmeyecektir. Milletin isteği ya olacaktır 
ya da mutlaka olacaktır arkadaşlar. 

Sayın senatörler; 
Bugün Türkiye'de Atatürk ve ilkelerine karşı hort

layan düşmanlık iki zıt »kutuptan gelişmeye başlamış 
ve Devleti parçalama noktasında birleşmişlerdir. İran' 
da Şah ve rejimine karşı birleşenler, Türkiye'de Ata
türk ve rejimine karşı birleşmektedirler. Bunlar yerli 
Humeynistlerle, yerli 'komünistlerdir. Bunlar Devleti 
parçaladıktan sonra kendi aralarında kozlarını pay
laşmayı hayal etmekte ve tüm kozların emperyalist
lerde 'kalacağını düşünemeyecek kadar gaflet, dalâlet 
ve hatta hıyanet içinde bulunmaktadırlar. 

Atatürk'e deccâl diyenlerle, faşist diyen bu nankör
leri milletimiz çok iyi tanımakta ve dikkatle izle
mektedir. Atatürk'ün ölüm yıldönümüne, Cumhuriyet 
Bayramına ve 30 Ağustos Zafer Bayramına katılma
yanların zihniyet ve niyetleri herkesin malumu bulun
maktadır. 

Sayın senatörler; 
İran'da Şah ve rejimine 'karşı başarı sağladıklarını 

sanan bu zihniyetler, Türkiye'de Atatürk ve rejimi 
karşısında ezilmeye mahkûm kalacaktır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Çünkü, ne Atatürk 

bir Şah'tır ve ne de rejimi bir Şah rejimidir. Türkiye' 
de «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.» ve Ata
türk 'bu ilkeyi milletine armağan eden ve bu ilkeye baş 
eğen bir milli kahraman ve yüce bir Devlet Başkanı
dır. Türk Milleti kendi iradesinden başka bir iradeye 
tabi değildir. Bu millet, Atatürk ilkelerini kendi var
lığının teminatı olarak bilmekte ve bu yolda yürü-

i meye kararlı bulunmaktadır. Devletin bağımsızlığını, 
î vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü canından 

aziz saymaktadır. 
Disiplinsiz demokrasinin anarşi olduğuna inan

makta, önce Devlet, sonra demokrasi ilkesine bağlı 
kalmaktadır. Devleti hâkim kılmadan bu Hükümetin 
göstereceği başarıyı, tüm başarıların üstünde gör
mekte ve kendisinden en fazla bunu istemektedir. 

Ben de bu temenniyle, Bütçemizin Devletimize, 
milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek he
pinize saygılar sunuyor ve teşekkür ediyorum. Sağ 
olunuz, var olunuz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız buyurunuz. 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Ben bütçenin ayrıntılarına girmeden, belirleyici 
niteliklerini ve uygulamadaki ikincil önemdeki yönle
rine de değinmeden ve sözlerimi seçişte de özen gös
tererek yaşadığımız dehşet verici durumun nedenleri
ni, ileriye ilişkin kaygılarımı ve çare olacağına inan
dığım çözümleri içerecek biçimde siyasal strateji
mize ilişkin görüşlerimi sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünkü durumumuz; ayrıntılarına girip, olgula

rına değinmekten hepimizin gurur incinmesi duyaca
ğı güncel durumumuzun genel görüntüsü dehşet 
vericidir. Gerçekten Türkiye'nin iflâs ettiği uluslar
arası platformlarda, ünlü organlarda Financial Ti-
mes'da, Suddeutsche Zeitung'da, DRESDNER 
BANK'da açıkça yazılıp durduğu, resmi çeklerimizin 
bile geçmediği, alacaklılarımızın sığacağı salonların 
Londra'da bile bulunamadığı, MC'lerin getirdiği fe
laketlerden Alman Basınının dahi yakındığı, anarşi 
ihraç ettiğimiz gerekçesiyle Almanya'da kampan
yalar açıldığı, Hükümetin bölücülükte ve anarşide 
başı çektiği... 

AKIN ÖZDEMİR (İzmir) — Senden daha bü
yük bölücü mü var be? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — ... terörün ve 
cana kıymaların yoğunlaşarak sürdüğü, binlerce kim
senin Devletimiz aleyhinde dava açtığı ve daha da 
koyulaşacağa benzeyen bir karanlığın bir karabasan 
gibi ülkemizin üstüne çöktüğü bir dönemi yaşıyo
ruz. 

Olanaklarımız ve öbür gelişmekte olan ülkelerle 
kıyaslandığımız zaman, Türkiye İkinci Dünya Sa
vaşından sonra dünyanın en başarısız ülkesidir. Ak
sini söylemek akılla bağdaşamaz. Başarılı olsak bu 
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hale mi gelirdik?... Japonya'dan sonra en büyük kal- I 
kınma hızı bugünkü batışı mı sağladı?... 

AKIN ÖZDEMİR (İzmir) — Sen sağladın sen. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Durumdan her

kes yakınıyor. Batışı sağlayan, 15 yıllık sürede 10 
yıl Başbakanlık yapan da herkesten çok yakınıyor; 
fakat derneklerin, ilericilerin, emekçilerin yakınmaları 
bağışlanamaz, suçtur. I 

Ünlü geçmişi, çağımızın antiemperyalist kurtuluş I 
savaşçılarına öncülük etmiş ünüyle, yetişmiş insangü- I 
cü, halkının çalışkanlığı, doğal ve tarihsel zengin- I 
likleri, olağanüstü önemdeki jeopolitik konunun ve 
özellikle son dönemin evrensel konjonktüründe çok 
etkin bir işlevi üstlenecek durumu nedenleriyle dün
yada en önde gelmesi gereken ülkelerden birisidir I 
Türkiye. Hakkımız olan üstün yerden bugünkü duru
ma indirilişimiz, belki tarihin en büyük mucizesidir. 
Bu batışımızı sağlama gerçekte büyük bîr başarıdır. 
Bunun için de dışarıya sorumlu aramaya gitmeyelim; I 
hakkımız da yoktur. I 

Sayın arkadaşlarım; I 
Türkiye Senedi İttifaktan beri 172 yıldır insan

lık tarihinde en çok batan ve çıkıyor umuduyla I 
yeniden batarak, «Batış - çıkış - batış» kısır döngü- I 
sünde rekorlar kıran bir ülkedir. 1855'ten sonraki 122 I 
yılda, biri siyasal, üçü ekonomsal olan dört iflasa I 

- uğradık. 1885'de Abdülhamit, 4 Ağustos 1958'de 
Demokrat Parti, 12 Mart 1971'de siyasal yönden AP I 
ve 17 Şubat 1977'de de MC iflas etti ve 14 Ekim 
1979'da da Cumhuriyet Halk Partisi, çıkışı sağla- I 
yamadığı için iflâsın altında ezildi. I 

AKIN ÖZDEMİR (İzmir) — Ya sen kimsin be... 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et- I 

meyiniz, çok istirham ediyorum. I 

AHMET YILDIZ (Devamla) — İşte bu duru
mu anlatıyoruz. I 

Şimdi kurulan AP azınlık Hükümetinin tutumu- I 
nun ve almakta olduğu önlemlerin daha büyük teh- I 
likeleri oluşturacağı kaygısıyla tüm önyargılardan ve I 
birtakım parazit seslerden sıyrılarak konuyu ele al- I 
mamız gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyo- I 
rum. I 

Sayın Başbakan, «Bu fiyatları öpüp başınıza ko- I 
yun» diyerek geleceğe ilişkin kaygılarımıza yeni bir I 
kanıt ekliyor. Önce, acı da olsa tarihin doğruladığı 
gerçek, iflaslarımızın dış güçlerin güdümünde planlı I 
olarak gerçekleştiğidir. Yöntem değişmekle birlikte te- I 
melde aynı kalmıştır. I 
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Yöntem şudur, iflaslarımızı sağlayan: Zengin ka
pitalist ülkeler, kabul ettirdikleri bir reçeteye göre, 
verdikleri borçlarla içimizdeki destekçileri aracılığı 
ile iflası sağlayınca, üst perdeden buyruklu bir bitem-
le, üslupla siyasal ve ekonomsal güdümü yönlendir
meye çalışıyorlar. Gerçekten verdikleri borcu kullan
ma reçetesi ile gerçek bir sanayileşmeyi önlemeyi, 
pazar olma halimizi sürdürmeyi, dışa bağımlılığı ar
tırmayı, borç alma zorunluğunu her yıl artırmayı, on
lara yarayan düzenimizin de değiştirilmesini engelle
meyi ve siyasal ipotekleri pekiştirmeyi sağlarken, borç 
taksit ve faizlerini bile ödeyemeyecek duruma gel
diğimizde, göstere geldikleri cömertliği birdenbire 
bırakıp, sanki yeni insanlarla karşılaşıyormuşuz gibi 
değişiveriyorlar. Soluk tüketen bir ekonomsal buna
lım içindeki hükümetlerimiz yeni borç dilenirken, 
karşımızdakiler de yeni ipotekler öne sürüyor, ve içi
mizden de bolca savunucularla hükümetleri boyun 
eğmeye zorluyorlar. Son terörizm ve can güvensiz
liği de tarihsel iflâslama sürecinin son uygulanma
sına karşı belirecek (Biliyorlardı onu) yurtsever tep
kileri ezmek için planlı olarak oluşturulmuştur. 

Gerçekten CIA kuramcısı Galula'nın kitabına 
göre, bir gence kardeşini ve aile büyüklerini bile na
sıl öldüreceğini öğreten kamplar açanların amaçları
nı hâlâ da anlamayanlar varsa, lütfen bir kez daha... 

AKIN ÖZDEMİR (İzmir) — Sen de Türkiye'de 
aynı şeyi yapıyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — ... ellerini vic

danlarına koyarak bu parazit seslere de kulak ver
meden düşünsünler. Bu oyuna gelen kimi solcu dev
rimciler de bir kez daha düşünmelidirler. Hele bir 
türlü uyarılamayan ve katilleri suçlamaktan inatla ka
çınan Başlbakan ve politikacılar artık suç ortağı ol
maktan kurtulmalıdırlar. 

Şimdi bu dehşet verici tabloyu oluşturan temel 
nedene değineceğim. 

1969'da seçim öncesi Milliyette yazdığım bir ya
zıda, «Türkiye'nin her batışında iktidarda bulunan
lar cezaları çekegeldiler; fakat asıl suçlu olan ve ce
za görenleri de o duruma getiren yapı ve sistemin 
suçluluğu yeterince anlaşılmadı. Sayın Demirel bunu 
en iyi meydana çıkaracağı için seçimleri kazanmalı
dır.» demiştim, bu iflâs en kolay sağlar diye. Seçim
den sonra da ne yapılması gerektiğini yazmıştım Mil
liyete. Sayın Demirel görevini iki kez yaptı; fakat 
12 Martta gelenlerle Ecevit Hükümetleri gerçek suç
luyu ortaya koyacak, cezalandıracak yerde, Demi-
rel'in yöntemini uyguladılar. Sonuç, çıkmazı oluştu-
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ranların güdümünde, onların yöntemleriyle onların 
adamlarıyla ve o yapıyı değiştirmeden çıkış arandı
ğı için çıkmaz süregenleşti. îşte böylece çıkmazımız 
süreğenleşmiş oldu. 

Bugünkü ekonomsal yapı ve sistemde köklü deği
şiklikler yapılmadıkça gerçekçi çıkış sağlanamaz. 
Gerçekten gelişmekte olan bir Türkiye kapitalizmi 
uyguladıkça, dışa bağımlılıktan kurtulamaz ve ger
çekten sanayileşemez. Bu sistem içindeyken 700 mil
yara varan banka kredilerinin (Merkez Bankasını da 
içeren) >% 80'inin üretim dışına, sanayi ve tarım dışı
na savrulmasını önleyemez kimse. KİT'lerin düzeltil
mesini sağlayacak raporlar da 19 yıllık uykudan uya-
namaz. Dış ticaret bataklığı önlenemez. Bu duru
ma karşı çıkan solcu, sosyalist de olmasa, CHP'li, 
hatta MSP'li de olsa en düşmanca saldırılara hedef 
olur. Bugün MSP'ye yapılan saldırıların başlıca ne
deni budur. 

Bütün bunlara karşın, bu sistem ve yapı içinde 
de yapılacak birçok şey vardır; fakat Sayın Demirel' 
in yaptıklarını beğenip, «Yapacak başka şey yok.» 
demesine karşı ben, «Hayır, büyük yanlışlar yapılı
yor, yapılacaklar var.» kaygılarımı, sonra da öneri
lerimi sunacağım, 

Önce kaygılarımı söyleyeyim: Rejimi yeni bir 
modele ve Anayasayı yeni bir çerçeveye hapsetmeyi 
çok sakıncalı buluyorum. Bu konuda 12 Martın Ta-
rabya Oteli toplantılarından başlayıp gelen, ege
men sınıfların ve son zamanlar açıkça belirtilen dış 
güçlerin isteklerine uyan tüm ilerici demokrat ke
simleri karşıya alan yasal önlemlerle dernekleri, 
meslek kuruluşlarını, hatta işçi örgütlerini sindire
rek politikayı şimdiye değiriki çıkmazların sorumlu
su olan siyasilere tekel kılmak, çok yanlış olduğu ka
nısındayım. 

Bu önlemler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasın
da belirtilen, Devletimizin niteliklerini belirten, insan 
haklarına dayanan ulusal, demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devleti ilkelerinin tümünü askıya almıştır. Bu 
önlemler, bu 6 niteliğin tümünü askıya almıştır bu
gün. 

Dehşet verici bir çelişki karşısındayız. Ekonom
sal iflâsın sorumluluları olanlar, doğruları söyleyerek 
düzelmeye yardım edecekleri susturmak istiyor. Suç
lular zarar görenleri ve «Yanlışlardan vazgeçin» di
yenleri susturmak istiyor. Hastalık yerine sancılara, 
yangın yerine alevlere yöneliyor. 

BAŞKAN — tki dakikanız var efendim. 

3 , 2 , 1980 O : 3 

I AHMET YILDIZ (Devamla) — Bunun için de 
I Türk Silahlı Kuvvetlerini kullanmak istiyor. Son 
I derece sakıncalı. 
I îkincisi; ekonomsal önlemlerde de Financial Ti-
I mes'in belirttiği gibi, Batı'nın; yani kapitalizmin et-
I kişine girilerek artık demokrasiden, hatta çağdaş ka-
I pitalizmden vazgeçen iş çevrelerinin açık istemlerine 
I uyulmaktadır bugün. Zaten önlemleri de yalnız onlar 
I beğeniyor, onlar övüyor. 
I % 5C0'ü aşan zamlar ve paramızı gerçekte pula 
I çevirten devalüasyonlar, ezilen ve yoklara eklenen 
I kuyrukların caddeleri dolduran uzantılarıyla alay edi-
I liyor, izlenimi rahatsız edicidir. 
I Ertelenen borçların taksitlerinin de katılmasıyla 
I 1982'den sonra, Türkiye'yi çok büyük bir çıkmaz 
I beklemektedir. 
I İşte 4 ncü kaygım: Bu gidişe karşı tepkileri bas-
I tırmak için sıkıyönetim yollarıyla, Silahlı Kuvvetle-
I ri kullanmak son derece tehlikelidir. Politikanın içi-
I ne oturup, ideolojik ve siyasal yan durumuna sok-
I tuktan sonra, tepkileri bu yolla yatıştırmaya kalkış-
I mak, ideolojik bölünmelerin orduya da yansımasını 
I sağlayacak ve son derece sakıncalı bir durum oluşa-
I çaktır. 
I Türkiye'de, sosyalistlerin deyimiyle nesnel koşul-
I 1ar oluşmuş, kriz yüksek, öznel koşullar oluşmamış-
I tır. Bunun kusuru da solcularda, sosyalistlerdedir. İl-
I keli, amaçlı bütünlük içinde olsa bugün örgütlü kad-
I rolar, bundan çok sağlam çıkarabilirdi, çözümsüzlü

ğü, vahimleştiren budur. 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, müddetiniz doldu efen-

I dim, lütfen bağlayınız. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Zaten bağlıyo-

I rum. 
Önerilerimi sıralıyorum: 

I Bunun daha da kötüleştireceğine inandığım Hükü-
I met önlemlerine karşı 4 önlem sunuyorum: 

1. Sorunlarımıza gerçekçi çözümler üretecek 
köktenci yapısal değişiklikler beklemediğimiz şu an
da tüm kaynakların yatırıma yöneltilmesini, üretim 
seferberliğini, KİT'lerin rasyonel çalışmasının sağ-

I lanmasını, gerçekten bir kemer sıkmasını; yalnız ke
merinde son delik de kalmayanların değil, kemer tak
mayanların da kemerlerinin sıkılmasını, böyle bir sa
vurganlığın önlenmesini, 

2. Tüm dış ilişkilerde çağdaş gerçeklere ve ulu
sal ereklere göre yön verilmesi; gerçekten bağımsız
lık ki, «Aman NATO, Amerika'ya sordunuz mu?...» 
yerine, «Aman Türkiye'ye, Türk Halkına sorun» di-

1 yen bir politikaya yönelmesi, 
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3. Teröre karşı hiçbir ideolojik ya da partisel 
ayrım yapmadan, yan tutmayan bir tutum ve parti
zanlık belasından kurtulma; Anayasanın eksiksiz de
mokrasi kurallarının ödünsüz uygulanmasını... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, müsamaha payınızı 
da kullandınız, rica ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bitti. 
Sayın arkadaşlarım; 
Diyalogu, «Ben söyleyim siz dinleyin, dedikleri

mi yapın da sonra gelin» diye anlamayan, uygar bir 
metot anlayan bir görüşe varıldığı takdirde, önerileri
min çözümlere yardımcı olacağı inancındayım. 

Dost acı söyler, kim ne derse desin ben hepinizi 
dost sayarım. (AP sıralarından «Sen mi dostsun, sen 
mi dostsun?...» sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, keseceğim sözünü
zü. Sayın Yıldız, 2 dakika geçiyor, lütfen efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Dost saymayan
ları, dost sayma tenezzülünde değilim zaten. Şimdi
ye kadar söylediklerim hep tepki oldu... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Yıldız kes
tim efendim. 

(Hatibin mikrofonu Başkan tarafından kapatıl
dı.) 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Bir parti için 
nasıl böyle konuşabilir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü
saade buyurunuz... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
bir saniye efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 

«... tenezzülünde bulunmuyorum» diyerek bir parti 
grubuna, bizim Grubumuza hakarette bulunmuştur, 
lütfen sözlerini geri alsın efendim. 

BAŞKAN — Zaptı tetkik edeyim efendim, ben an
layamadım, zaptı tetkik edeyim, hay hay. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Lütfen Sayın 
Başkan. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Her zaman bu 
kişi böyle yapar, 

BAŞKAN — 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısının tümü üzerinde yapılmış olan tenkitleri ve 
temennileri cevaplandırmak üzere, Maliye Bakanı 
Sayın İsmet Sezgin, buyurunuz efendim. (AP sırala
rından alkışlar.) 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Her konuşma
sında hadise yaratıyor, baykuş dinlemeye tahammü
lümüz yokv 

3 . 2 . 1980 O : 3 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Milletin akı

betine sığınma, çık bakalım sokağa, al reyini öyle 
gel buraya, öyle konuş burada. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum, 
karşılıklı konuşmayınız. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatomuzun 
değerli üyeleri; 

Pazar günü Bütçe Karma Komisyonunda, sabah
leyin de yüce huzurlarınızda yaptığım konuşmalarda, 
ekonomik sorunlarımızın bugünkü boyutlara ulaş
masının üç temel sebebini, sorunları tarif ederek ifa
de etmiş, üç temel sorunu tarif ederek, önlem almak
ta, tedbir almakta gecikmemiz, tedbir alırken kısa 
vadeli siyasal çıkarlarımızı önplana alarak, gerekti
ğinden daha az kapsama ve şiddette tedbirler almış 
olmamız ve halkımızın refahını ciddi ölçüde tehdit 
eden ekonomik sorunlarımızın bir siyasi polemik ve 
demagoji konusu haline getirmiş olmamız şeklinde 
takdim etmiştim, üç anatemel nedene dayandırarak. 

Burada yapılan konuşmalar, söylenenler, yazılan
lardan bir kısmı, milletimiz için hayati önemdeki bu 
konulan siyasi polemiğe ve demagojiye kaydırma 
alışkanlığından vazgeçmenin ne kadar zor olduğunu 
bir kere daha ortaya koymuştur değerli üyeler. (AP 
sışralarından «Bravo» sesleri) 

Ayrıca, sorunlarımızın bugünkü boyutlara ulaş
masının üç değil, dört temel nedeninin olduğu da or
taya çıkmış bulunmaktadır. Sabahleyin belirtmeyi ih
mal ettiğim bu dördüncü temel neden, kutsal mu
halefet hakkımızı kullanırken, ölçüsüz bir abartma 
üslubunu benimsemekten ve hiçbir müşahhas gerek
çesi olmayan haksız vehimlere kapılmaktan kendi
mizi alamamamızdır. 

Sayın üyeler; 
İzin verirseniz, ekonomik alanda bugüne kadar 

yaptığımızın, ne olup, ne olmadığım şimdi bir kere 
daha açık bir dille ifade etmek istiyorum. 

Ülkemizin ekonomik alanda uzun süredir iki soru
nu vardır. Enflasyon ve ödemeler dengesi darboğazı. 

Enflasyonu azaltmanın bir tek yolu vardır. Kamu 
sektörünün finansman açığını ortadan kaldırmak. 

Ödemeler dengesinin bir tek çözüm yolu vardır. 
Bu yol, ihracatımızı, işçi ve turizm gelirlerimizi ar
tırmaktır. 
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Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını teh- ı 
dit eden en önemli bir diğer sorun, iç enerji üretimi- I 
mizin ihtiyaçlarımızı karşılayamamasıdır. j 

Türkiye, petrol üretimini artırmak zorundadır. 
Petrol üretimi, arama ile kuyu açma ile artar: laf ile 
nutuk ile söz ile artmaz. Döviz cinsinden ne derece 
büyük bir risk sermayesini gerektirdiğini hepinizin 
bildiği bu tür bir döviz kaynağına Türkiye henüz 
sahip değildir. Bu iş için bugün bulabileceğiniz kay
naklardan biri de özel yabancı sermayedir. Özel ya
bancı sermayenin teşvikinde önemli olan, önce kendi 
milli çıkarlarımızı görmek, gözetmektir. 

İşte aldığımız önlemler sadece ve sadece bu amaç
lara yönelmiştir. Bu amaçlan en etken ve süratli bi
çimde gerçekleştirebilecek önlemler alınmıştır. Bun
ların alternatifleri yoktur ve buraya çıkan arkadaşla
rımız bu tedbirlerin alternatiflerini ortaya koyama
mışlardır. 

Ekonomik politikalarımızın temel hedefi, mille
timizin refahını ve demokratik rejimimizi ciddi şe
kilde tehdit eden ekonomik sorunlarımızın süratle 
çözüm yolu bulmasına bağlıdır. Siyasi polemiğe kay
dırma alışkanlığından vazgeçemeyenlerin hiç olmazsa 
ölçüyü kaçırmamaları, hedefin ne olduğunu pekâlâ 
bilmelerine rağmen, gerçekleri tersyüz etmemelerinde 
herkes için, millet için büyük yararlar vardır. 

Sayın üyeler; 
Ortada ne oyun vardır, ne de Türkiye'nin gerçek

lerinden soyutlandırılmış dogmatik sistem özentileri. 
Türkiye'nin rejimi Anayasa ile çizilmiştir. Bu tür 
özentilerin Türkiye'ye hiçbir yarar sağlamadığı da 
artık apaçik olarak görülmüştür değerli arkadaşlarım. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Türk milletinin topluca çıkarları, kendini oluştu
ran her parçanın özel çıkarları vardır ve bunların 
hepsinden üstündür, bu dediğim tek ve son derece 
önemli bir istisnası da; dar gelirlinin, sabit gelirlinin 
korunması, ezilmesinin önlenmesidir. Bu konuda Hü
kümete yapılabilecek olan en büyük yardım, haksızca 
ve sabırsızlık gösterilerek birtakım vehimlere kapılın-
maması ve Yüce Meclisimize bu amaçla sunacağımız 
yasa tasarılarının desteklenmesidir. Hükümetimiz eko
nomik yönden güçsüz olanın yanında olacak, onu 
elinden geldiği oranda koruyacaktır sayın üyeler. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sa

yın Bakkalbaşı ile ondan sonra konuşan diğer sayın 
üyelerin bu konuda müşterek ifade ettikleri birtakım 
hususlara da değinerek sözlerime devam etmek isti
yorum. 

I Sayın Bakkalbaşı ve bazı sayın üyeler, «Yeni ve 
yabancı bir ekonomik düzel çizilmek isteniyor, Devle-

5 tin temel görevlerini geniş ölçüde bazı büyük çıkar 
çevrelerinin üstleneceği, o çevrelerin de bazı dış çı
kar çevreleriyle birlikte Türkiye'yi içeride ve dışarıda 
yönlendirmeye çalışacağı bir model getirilmek iste
niyor» demektedirler. 

Sayın üyeler; 
Bizim Hükümetimiz, Adalet Partisi olarak biz, 

Anayasamızın benimsediği karma ekonomik düzenin 
savunucusuyuz. Halk Partisi, «Bu düzen değişmeli
dir» sözlerini çok uzun yıllardan beri söyleyegelmek-
tedir. İki yıl önce ellerine geçen iktidar fırsatını da 
bu yolda, düzen değiştirme yolunda kullanmış ve 
Anayasamızın belirlediği ekonomik ve sosyal düzen
den oldukça önemli sapmalar yapmıştır. 

Biz Hükümet olarak, bizden önceki Hükümetin 
bu sapmalarını ve yarattıkları dengesizlikleri düzelt
meye, tamir etmeye çalışıyoruz. Anayasamızın belir
lediği karma ekonomi düzenini ihya etmeye gayret 
gösteriyoruz. Bunu yaparken Cumhuriyet Halk Par
tisinin şikâyette bulunmaya hakkı yoktur. 

Devletin ihmal edilmiş bulunan ve Devleti dev
let yapan temel görevlerini gerçek yerine oturtmaya 
çalışıyoruz. Bu yaptıklarımızla iç ve dış çıkar çevre
lerinin hiç, ama hiç ilgisi yoktur sayın üyeler. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri.) Bunun böyle bilinmesin
de yarar görmekteyiz. Aksini ifade edenler söyledik
lerini ispat ile mükelleftirler. 

Türkiye 1945'ten beri demokratik düzeni benim
semiştir. Bunun dışında bir hayat şeklini de kahul 
etmeyeceğini milletimiz her seçimde ispat etmiştir. 
Son yapılan 14 Ekim 1979 seçimleri de Türk mille
tinin demokrasiye bağlılığını bir defa daha ispat et
miş bulunmaktadır. 

Hükümetimizin son aldığı ekonomik tedbirlerin 
demokratik düzeni sarstığı iddiasını kabule imkân 
görmüyorum. Güney Amerika modelinden devamlı 
şekilde bahsedildi, bahsediliyor. Bunu söyleyenlerin 
de bu modelden neyi kastettiklerini anladıklarından 
emin değilim sayın üyeler. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Türkiye 35 yıldan beri demokratik düzen içinde 
varlığını sürdürdüğü halde, Güney Amerika ülkele
rinin kendine has bir yönetimi bulunduğunu biliyo
ruz. Türkiye ile hiçbir ekonomik ve toplumsal ben
zerliği bulunmamaktadır. Güney Amerika ülkelerinin. 
Güney Amerika modelini ifade edenler ağızlarındaki 
baklayı daha açık olarak çıkarmak istedikleri zaman 
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onlara verecek cevabımız ayrı olacaktır, ama bu Gü- Î 
ney Amerika modeli özlemi neyin korkusudur, hangi I 
içgüdünün sonunda söylenmiş sözlerdir onu bilemi- I 
yorum; ama bu sözlerin söylenmesi dahi ne Türk eko
nomisi için, ne Türk Devleti için, ne demokrasimiz 
için yarar getirir sayın üyeler. 

Son aldığımız fiyat istikrar tedbirlerini ve deva- I 
lüasyon kararının Türkiye'yi demokrasiden ayıraca- I 
ğı iddiaları sadece gülünçtür. Bu tedbirler 1945 yılın- I 
dan bu yana birçok defalar alınmıştır. Geçtiğimiz 
iki yıl içinde de benzeri tedbirler alınmıştır. Cumhu
riyet Halk Partisi iktidarı döneminde iki defa de- I 
valüasyon yapılmış; ayrıca, Kamu İktisadi Teşebbüsle- I 
rinin mal ve hizmet fiyatları defalarca artırılmıştır. 
Bunlar yapıldığı sırada bizler bu kabil endişelere ka- I 
pılmadık, hiçbir zaman da demokrasiden uzaklaşıl- I 
dığı şeklinde bir beyanda bulunmadık. I 

Bu arada Sayın Yıldız'a da cevap arz etmeyi lü- I 
zumlu görüyorum. (AP sıralarından «Değmez» ses- I 
leri.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim sükûneti muhafaza I 
edelim. I 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Sayın üyeler; I 

«Bütün bu hareketleri yapanlar, bu çıkışların al- I 
tında ezilmişlerdir.» buyurdu Sayın Yıldız. Bu bir ba
kıma doğru olabilir ve Türkiye'nin geri kalmasında, I 
bu çıkışların altında ezilmişlik yatmaktadır sayın üye- I 
ler. (AP sıralarından alkışlar) I 

Sayın Yıldız'ın konuşmasını Grubu adına yapılan 
konuşmayla bağdaştırmak imkânsız. Yalnız şunu I 
ifade etmek istiyorum sayın üyeler; bu defa bu çıkı- I 
şın altında ezilen sadece biz olmayız, onun için de I 
Sayın Yıldız'da olur sayın üyeler, hepimiz oluruz sa- I 
yın üyeler, hepimiz bu geminin içindeyiz, batarsak I 
beraber batarız. Sayın Yıldız kendisini kurtaramaz. I 

Sayın üyeler; I 
Hiçbir iktidar halka hoş gelmeyen fiyat artışları- I 

na sebep olmak istemez. Fiyat artışlarının halk tara- I 
fından beğenildiği hiçbir ülkede görülmemiştir. An- I 
cak, ekonominin daha kötüye gitmesini önlemek is- I 
tenildiğinde bu yola gidilmesi zarureti doğabilir. Biz I 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarınca ertelenmiş I 
bulunan ve bize kötü bir miras olarak bırakılmış olan I 
bu zamları yapmak zorunda kaldık. Aksi halde sayın I 
üyeler, 1978'in % 52, 1979'un % 81'i aşan enflasyon 
hızı 1980 yılında daha büyük oranlara, üç haneli enf- I 
lasyon hızı rakamlarına ulaşacak ve işte o zaman I 
Türk toplumu beklenilmeyen patlamalarla karşı kar- I 
şıya kalacaktı. I 
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Kamuoyunun ve özellikle dar gelirlilerin uzun 
zamandan beri bekledikleri vergi yasaları yakında 
Parlamentomuza sunulacaktır. Bizden önce değerli 
arkadaşlarımız 22 ay süre ile iktidar oldular. Bir ver
gi yasa tasarısı da hazırladılar. Ancak, 157 madde ve 
10 geçici maddeyi kapsayan bu tasarı hiçbir çevreden 
olumlu cevap alamadı. Önce... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Düzel
tiniz. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Biraz dinlerseniz göreceksiniz. 

Önce Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bu 
tasarıya sahip olamadı. Hatta sayın üyeler... 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Asla, siz 
engellediniz, hakkınız yok buna, öyle değil. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Böyle 
bir şeyi iddia edemezsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler, Sayın Müez-
zinoğlu rica ediyorum efendim. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Gazeteler doğru de
ğil efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Hatta sayın üyeler; Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunda... 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Böyle ko
nuşamazsınız, hakkınız yok buna. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 

— Eğer gazetelerde okuduğumuz yanlış ise, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubunda bu tasarının aksine ko
nuşmak yasağı konulduğu halde, Cumhuriyet Halk 
Partisi bu yasa tasarısına sahip çıkmadı sayın üyeler. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Grubumu
za o şekilde hitap etmeye Sayın Bakanın hakkı yok 
efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Siz en
gellediniz. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bunları siz becerdiniz. 
engellediniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. Her
kes oturduğu yerden konuşursa müzakere cereyan 
edemez. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Grubumu
za bu şekilde ithamda bulunmaya Bakanın hakkı 
yoktur efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hiçbir isnatta bu
lunmuyor, haklı olan cevabı veriyor. Rica ederim efen
dim. 



C. Senatosu B : 28 3 , 2 , 1980 O : 3 

MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Sayın Müezzinoğlu neden heyecanlandı anlaya
mam. 

Ben gazetelerde okuduğum doğru ise... 
ZÎYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sizler en

gel oldunuz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan devam edin. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 

— Ben gazetelerde okuduğum doğru ise bu böyledir 
dedim, «yanlış» diyorsunuz yanlıştır. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bir ta
rihi gerçeği saptamak isterim. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Bakkalbaşı. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Açıkla

ma yapacağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, siz söylerken Sa

yın Bakan kalkıp da cevap verdi mi rica ediyorum? 
Lütfen dinleyiniz efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Vergi 
yasaları Grubumuzdan geçmiş ve komisyonlara sevk 
edilmişlerdir efendim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, rica ediyorum 
efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Şimdi, başta eski Sayın Maliye Bakanımız Müez
zinoğlu ve Sayın Bakkalbaşı olmak üzere bütün Cum
huriyet Halk Partili senatör arkadaşlarımdan, sayın 
üyelerden rica ediyorum; Hükümetimizin hazırlığını 
tamamlamak üzere olduğu vergi tasarısı yakında 
yüksek bilgilerinize ve onaylarınıza sunulacaktır. Ver
gi yükünde adaleti, vergi teşvik tedbirlerinin etkinleş-
tirilmesini ve enflasyonla mücadeleyi hedef alan bu 
tasarıyı bizlerle birlikte savununuz. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Getirin görelim önce. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 

— Evet, tabii beğenirseniz savununuz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. 
Sayın üyeler; 
Burada bir hatibin konuşması hoşunuza gitmeye

bilir; ama müdahale etmek hakkına haiz değilsiniz. 
Müzakereler aksi takdirde çıkmaza girer. Anayasa 
talıdit etmiştir müddetimizi, 10 gün içinde bitirmeye 
mecburuz. Rica ederim sükûnetle dinleyelim. 

Buyurun devam edin efendim. 
MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 

— Sayın Bakkalbaşı; «Devlet sektöründen partizan
lık eh çekilirse, kadroların militanlarla şişirilmesinden 
vazgeçilse, kilit mevkilere gerçek işletmeciler getiril
se, buralar daha çok verimli çalışır...» 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Öyle mi diyor?, 

j BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyorum. 
I MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) > 

— «... hem de Devlet işletmelerinde çalışma barışı 
kendiliğinden sağlanır.» demektedir. Bu ifadelerine 
aynen katılıyorum Sayın Bakkalbaşı'nın. Ancak, bun
ların talihsiz ifadeler olarak tescil edilmesini diliyo
rum. «Dinime ta'neden bari Müslüman olsa...» Bunu 
siz söylüyorsunuz. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Sayın Bakan, siz 15 
sene iktidarda bulundunuz insaf. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 22 aylık 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde Devle
tin bütün kilit noktalan kendi yandaşlarıyla doldurul
duğu gibi, bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerine de 
genel müdürden en küçük müstahdeme kadar kendi 
tarafları atanmıştır. Biz Devleti ve kurumlarını Cum
huriyet Halk Partisinin militanlarından temizlemek
te ve bunların yerlerine tarafsız ve ehil kişileri ge
tirmeye, bu yerleri bunlara teslim etmekte kararlıyız, 
bunu yapıyoruz değerli arkadaşlarım. (AP sıraların
dan ı«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Karşı
lıklı Sayın Bakan. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Siz yaptınız. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bizim iki senede yapa

madığımızı siz iki ayda yaptınız. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Sevgili Tahtakılıç üstadım da ifade ettiler; bir ta
raftan bir siyasal partinin kendi kadrolarıyla çalış
masını doğru kabul edeceksiniz, iktidarda iken Dev
let kadrolarını bu anlayışın da ötesinde kendi arzu
larınıza göre değişip dolduracaksınız; ama hemen 
muhalefete geçiverince bu hakkı yeni iktidara tanı
mayacaksınız, olur mu?.. (AP sıralarından «Olur; on
lar öyledir sesleri.) Devlet kadrolarına kadar zamanı
nızda sızmış, Devlet ve rejim düşmanlarının etkisiz 
hale getirilmesine de karşı çıkacaksınız. Biraz önce 
rejimi savunanlar neden bunu görmezlikten gelirler?.. 
Bunu anlamak mümkün değil değerli arkadaşlarım. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Bu, en hafiften tu
tarsızlıktır. 

'HASAN İLDAN (Elazığ) — Sizin gibi yapmıyo
ruz, siz daha tehlikelileri getiriyorsunuz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bakanla
rınızın özel kalem müdürleri İkinci MC'den çıktı. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Benim arkadaşlarıma bakınız... Ne İkinci MCsi, 
ne karıştırıyorsunuz?.. Cumhuriyet Hükümeti var. 
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BAŞKAN — Rica ederim Sayın Bakan, cevap ver
meyiniz efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — MC 
Cumhuriyet Hükümeti değil miydi Sayın ismet Bey?.. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Bütün hükümetler Cumhuriyet hükümetidir, biz
den evvel de olduğu gibi... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 

— Sayın üyeler; 
Sayın Ba'kkalbaşı; Sayın Ecevit neler bırakıldığı

nı, ne olanaklar bırakıldığını, (Sayın Müezzinoğlu 
ile Sayın Bakkalbaşı beni iyi dinlesin.) 4,5 saatlik bir 
basın toplantısında açıklamış, «Bunlar bugüne kadar 
yalanlanamadı.» diye buyurmuş ve bir liste okumuş
tur. O listeyi tekrar okumak istemiyorum. (AP sırala
rından, «Oku, oku» sesleri) 

Oysa ki, gerçek durum acı ve buruk da olsa şöy
ledir sayın üyeler : Bize 1,5 milyar dolarlık resmi 
işçi dövizi ile 2 milyar 600 milyon dolarlık ihracat ge
liri kaynağı bırakıldığından bahsedildi. Huzurunuzda 
sabahleyin Merkez Bankasının resmi kayıtlarına da
yanarak ifade ettim. Şimdi de bunları söylemek iste
mezdim değerli arkadaşlarım. Dikkat ederseniz Ma
liye Bakanı olarak ben, benden önceki arkadaşları 
hiçbir şekil ve surette konu etmedim ve benden ön
ceki arkadaşlarımın bu konuda düştükleri hataya düş
memekte azami dikkat sarf ettim. Bizden önceki hü
kümetlere «Enkaz» gibi, «iflas etmiş» gibi, «Hazine 
tamtakır, kuru bakır» gibi, ne Hazineye, ne Devlete, 
ne millete, ne kendilerine fayda getirmeyecek olan 
sözler söylememekte azami gayret gösterdim sevgili 
arkadaşlarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Ama, Sayın Bülent Ecevit'in, 4,5 saatlik ola
nak toplantısını anlatmasaydı Sayın Bakkalbaşı, bun
ları söylemeyecektim, inanın söylemeyecektim. Nite
kim bunları burada bu konuşmalarımda ifade etme
dim sayın üyeler. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Biz bah
setmedik, TÜSİAD raporu idi. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuzda Merkez Bankasının resmi kayıtla
rına dayanarak ifade etmek istiyorum ki, Hükümeti
mizi devir aldığımız günlerde Merkez Bankası kasa
larında öyle milyar dolarla değil, sadece 18 milyon 
dolar vardı. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — 932 milyon 
dolar rezerv vardı, kayden. (CHP ve AP sıralarından 
gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Müezzinoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım; ben müdahale ediyorum, 

ayrıca müdahale etmeyin, rica ediyorum. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sonra ora

ya geleceğim, söz hakkı verin. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Buraya Sayın Müezinoğlu gelebilir ve benim söy
lediğimin aksini bir tek kelime ile ispat ederse huzu-
lunuza bir daha çıkmam sevgili üyeler. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sadece Merkez Bankasının kasalarında keş (cash) 
olarak 18 milyon dolar vardı. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Keş (cash) 
başka şey. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Evet, keş (cash) başka şey değil, aynı şey. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Başka 
şey tabii. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Nerede kaldı 7 milyar 755 milyon dolarlık ola
nak?... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Pa
lavra. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— İşte olanak, 18 milyon dolarlık keş (cash) mev
cudu. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Şu ra
por, sanayici ve işadamlarının raporudur, bizim de
ğil. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Daha bitmedi, turpun büyüğü heybede, Sayın Bak
kalbaşı; daha geliyor, olanaklar geliyor daha, ola
naklar; bakınız. (AP ve CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, rica ede
rim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Üstelik Merkez Bankasının resmi kayıtlarına inti
kal etmeyen ve kimin getirip kimin kullandığını her 
halde Sayın Ecevit'in, Sayın Bakkalbaşı'nın bildikleri 
2 milyar dolarlık serbest döviz girişinden bize bıra
kılandan kaynak diye bahsedilmesinin yorumunu da 
yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

Büyük rakamlar olarak Dünya Bankası ve ikili tica
ret anlaşmalarından sağlanan kredilere gelince sayın 
üyeler; hepinizin çok iyi bildiği gibi bunlar, proje kre
dileriyle bağlı kredilerdir, işte Sayın Bakkalbaşı'nın 
«yalanlanamadı» diye bahsettiği rakamların içyüzü 
budur ve bunun dışında, bu kredi olanaklarının dışın
da bir de nakit kullanma olanağına bakalım, bir de 
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kredi olanağına bakalım Merkez Bankasının, değerli 
arkadaşlarım, neymiş? 

Bakınız, ayrıca Merkez Bankasından kamu kesimi 
için kullandırılabilecek krediler, biz Hükümete geldi 
ğimiz zaman sadece 1 milyar liradan ibaretti. Yani, 
280 milyar limitin 279 milyar lirası kullanılmış, yeni 
Hükümete 1 milyar liralık limit bırakılmış idi. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba
kan, rica ederim, yanlış... Hayret! İsmet Bey, doğru
yu söyleyin lütfen. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Müez-
zinoğlu. (AP sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim, lütfen efendim, ben 
müdahale ediyorum, ayrıca müdahaleye lüzum yok. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Hazinenin, Merkez Bankasının bilançolarından 
okuyorum. 

Daha bitmedi sayın üyeler; madem bu olanaklar 
varmış, görelim. (AP sıralarından «Olanağa devam» 
sesleri) 

Hazinenin 90,4 milyar liralık nakit kullanım im
kânı, biz Hükümete geldiğimiz zaman 90 milyar 200 
milyon lirası kullanılmıştı. Bize sadece 200 milyon li
ralık bir kullanma hakkı kalmıştı. İşte biz Hazineyi, 
Hükümeti böyle devraldık sevgili üyeler. 

PvBFET SEZGİN (Çanakkale) — Sıfırdan. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Biraz da 70 sentten 
bahsedelim, 18 milyar dolar borçtan bahsedelim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Özer, rica ediyorum, 
Tüzüğe aykırı hareketiniz; rica ediyorum efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Sayın Bakkalbaşı, «KİT ürünlerine yapılan zam
lar devalüasyondan fazladır ve fiyat düzenlemesi öte
sinde, zam vergisidir bunlar» demiştir. 

Bütçeyi sunuş konuşmamda da bilgilerinize sun
duğum üzere, sayın üyeler; Kamu İktisadi Teşebbüs
leri mal ve hizmetlerine yapılan zamlar KİT zarar
larını kapatmak ve piyasada oluşan ikinci fiyatı; yani 
'karaborsa fiyatını ortadan kaldırmak amacıyla ya
pılmıştır. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — PTT de 
söyle mi?.. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Evet PTT de öyle. İsterseniz çıkarır hepsini gös
teririm size. İsterseniz, çantamda çıkartayım... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim, 
Sayın Bakan, devam edin, rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Zamanım olmadığı için kısa kesiyorum Sayın 
İleri. 

Fiyat düzenlemesini zam vergisi olarak değerlen
dirmek, en azından bugüne kadar süregelen KİT fi-
nansmanındaki açık finansmanı, Merkez Bankası kay
nağı ile bu kuruluşların açıklarının kapatılmaya çalı
şılmasını görmemezlikten gelmektir. Bu doğru değil
dir. Açık finansmanın sonuçlan ortadadır. Açık fi
nansmanın yarattığı enflasyon ortadadır. Enflasyonla 
kalkınamayacağı da ortadadır. Yani, tercih gerçek fi
yatlar mı, yoksa enflasyon vergisiyle finanse edilen 
bir model mi olmaktır?.. Bunu kararlaştırmak gere
kir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 351 milyar liralık 
açığı ile 104 milyar liralık görev zararı açığının bir
birine karıştırılmaması gerekir. Her şeyden önce, fi
nansman açığı ile görev zararı açığının birbirinden 
farklı ifadeler olduğu açıktır. Bunu Sayın Bakkalbaşı 
bilirler. 

KİT finansman açığı 1980 yılı programı hazırla
nırken 153 milyar lirası yatırım harcamaları, 198 mil
yar lirası da kaynak ödeme açığı olarak tespit edil
miş, ancak Program Kararnamesi hazırlanırken, ku
ruluşların ürettiği mal ve hizmetlerde yeni fiyat artı
rımlarıyla 100 milyar lira sağlanacağı, Merkez Ban
kasından da 58 milyar lira temin edileceği ve sonuçta 
da 40 milyarlık kaynak açığının kalması hesaplanmış
tır. 

Sayın Başbakanın ifade ettiği 351 milyar liralık 
açık, bu açıktır. 

KİT'ler için fiyat ayarlaması yapılmaz, Merkez 
Bankasından açık finansmanına gidilmez ise, temini 
gereken KİT finansmanı 351 milyar liradır ve bu ra
kam doğrudur. Oysaki, KİT'lerin görev zararı 440 sa
yılı Kanunun 24 ncü maddesi hükmüne göre Hükü
met tarafından görevlendirilmeleri ya da satış fiyatla
rının Hükümetçe tespit edilmesi halinde kuruluşların 
karşılaşacakları zarardır ve bu zarar 104 milyon lira
dır. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, görev 
zararı ile finansman gereği ya da finansman açığı ve
ya temini gereken finansmanı birbirinden çok farklı 
anlamlarda kullanan terimler ve ifadeler olarak gör
mek gerekir. 

Sayın Bakkalbaşı 1980 Bütçesini, 1979 Bütçesinin 
başlangıç ödeneklerine kıyasla % 80'den fazla arttı
ğını ileri sürerek, Bütçenin enflasyonla mücadele ama
cının inandırıcı olmadığını iddia etmiştir. Oysaki 1979 
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yılı Bütçe ödenekleri, 31 Aralık 1979 tarihi itibarıyla 
665 milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu bakım
dan, 1979 Aralık sonu ödenekleriyle yapılan bir kar
şılaştırma, büyüme oranının % 20'nin bile altında 
kalacağını göstermektedir. Samimi olmayan, enflas-
yonist olan bütçe, asıl 1979 bütçesidir. Görülmüştür 
ki, 1979 Bütçesinin Aralık 1979'da ulaştığı 665 mil
yar liranın üzerine % 20 eklendiği zaman bizim 1980 
Bütçesi oluyor. Hangi bütçe samimi değil, açık ola
rak çıkıyor. 

Sayın Bakkalbaşı, bir de geçen yıl 30 milyarlık 
bir tavana ulaşmış bulunan yatırımları hızlandırma 
fonunun bu yıl kısılmış olmasını eleştirmektedir. Bu 
noktaya bir mim koymak gerekir. 

Sayın konuşmacının bu konuyla ilgili beyanları 
gerçekten bir talihsizliktir. Zira, 1979 yılı Bütçesine 
konulan bu meblağ, yani «Bu yıl neden konmuyor 
bütçeye?» dediğiniz bu meblağ, aynı yıl için prog
ramlanan ve bütçelenen toplam yatırım ödenekleri
nin % 30'una yakın bir kısmını teşkil etmekte ve za
manın hükümetine plan dışı, program dışı yatırım 
yapma imkânını sağlamaktaydı. Yıllarca «Plan, pilav» 
edebiyatını yapanların, plan esprisini nasıl bir gece 
içinde rafa kaldırabildiklefinin ilginç bir örneği, ger
çekten tarihe geçecek bir olaydır. 

Sayın Bakkalbaşı, Hükümet Programımızda tü
tün tekelinin kaldırılmasın! değil, yalnız sigara ve 
tütün mamullerinin ihracat şartı ile özel kesim tara
fından yapılmasına izin verdiğimizi, öngördüğümüzü 
anlamamazlıktan, okumamazlıktan geliyor. Bizden 
evvelki İktidar iç tüketim için Bulgaristan'a, Yugos
lavya'ya sigara yaptıracak, bir şey denmiyecek; ama 
biz tütünlerimizi ihraç etmek için, yalnız ihraç etmek 
için Türkiye'deki Türk vatandaşlarının sigara yap
malarına izin vermek istersek kıyamet kopacak.. Olur 
mu sayın üyeler, olur mu?... 

ORHAN VURAL (Ordu) — Yalnız ihraç etmek 
için?... 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Evet, yalnız ihraç etmek için. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bir ta
ne ihracatçı bulamazsınız Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Sayın Bakkalbaşı, «Demirel Hükümeti, Maden
lerin Devletçe İşletilmesi Hakkında Kanun Hükmün
deki Kararnameyi iptal edeceğini bildirmektedir. 
CHP bunun karşısındadır. Doğal kaynakların, özel 
sektör adı altında birkaç çıkarcı elinde heba 'olması
na göz yumamayız» demektedir. 

Sayın üyeler; 
Hükümet olarak madenlerin işletilmesinden ama

cımız, bunların Devlet eliyle işletilip hiç bir şey ya
pılmadan toprak altında kalması ise, biz bunun kar
şısındayız. Sizin de karşısında olmanız gerekir sayın 
üyeler, sizin de karşısında olmanız gerekir. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Devlet eliyle en iyi 
şekilde işletilmesini istiyoruz. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — İşte kömürdeki uygulama, işte soğukta geçen 
bir yıl. Eğer madenlerin işletilmesinden amacınız, 
madenlerin toprak altından çıkarılması ve ihtiyaç 
yerlerine ulaşması ise bunun yanındayız. Doğal kay
nakların bu milletin evlatlarınca işletilmesi halinde 
heba olması söz konusu edilemez. Amacımız orta
dadır; madenleri işletmek ve bunları yurt yararına 
kullanmak... Var mı diyeceğiniz buna sayın üyeler?.. 
Yok. 

Servet beyannamelerinin değiştirilmesi konusuna 
gelince sayın üyeler; Karma Komisyonda da belirt
tiğim gibi, bu değiştirmede öngörülen, mevcut spe
külatif servetin üretim alanlarına geçmesini sağlaya
cak ve gelecekteki vergi kaçırmalarını önleyecek bir 
oran ve biçimde servet farklarından vergi almak su
retiyle bu değiştirme yapılacaktır. Karşı mısınız sa
yın... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Hayır 
efendim, ifade ettim onu. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam 
la) — Son 20 yılda Adalet Partisinin iktidar dönemi
ni meydana getiren 13 yılda plan dışı, bilim dışı, akıl 
dışı enflasyonist bir ekonomi politikası yürütüldüğü
nü belirttiler. E.. «El insafü nısf-üd din.» 

Biraz önce sayın üyeler burada Sayın Bakkalbaşı' 
nın konuşmalarında da, Sayın Baykara'nın konuşma
larında da, Sayın AP Sözcüsü arkadaşımızın konuş
malarında da, benim konuşmalarımda da ifade et
tik; geçinme endekslerinden bahsettik, kalkınma hız
larından bahsettik ve enflasyon hızlarından bahset
tik; hangi hızlar hangi dönemde artmış, bu ortada. 
Bu ortada iken bunları söyleyebilmek gerçekten akıl 
dışı oluyor. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, sayın üyeler; 
Adalet Partisinin Hükümet olduğu dönemlerde 

plan ve programlara uygun hareket ettiği, akla ve bi
lime saygılı davrandığı herkesin malumudur. Biz bir 
gecede plana, programa aykırı Hükümet istediği ye
re yatırım yapsın diye planda, programda olmayan 
30 milyar lirayı Bütçeye koydurmadık sayın üyeler 
ve plana saygılıyız. „ 
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BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — MSP ile ortak
ken yaptınız Sayın Sezgin, bir gecede hem de. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Biz ortakken yaptığımızı iddia ediyorsunuz, 
siz ortaik olmadan yapmışsınız. 

MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) — 
Siz kiminle ortaktınız Sayın Üstüne!?... 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Bu sabah yaptığım konuşmada da belirttiğim 
gibi, 1963 - 1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı döneminde kalkınma hızı ortala
ması % 6,6, İkinci dönemde % 7,1, Üçüncü dönem
de % 6,5 belirmiştir. 1963 ve 19.71 dönemi fiyatlar 
yönünden son derece istikrarlı bir dönem olarak ha

fızalardadır. İsterseniz o rakamları da ifade ede
yim, tekrarlayayım. 

1965 ve 1970 yıllarında, Türkiye'nin siyasal istik
rar içerisinde iktidarlar tarafından yöneltildiği dönem
de değerli üyeler, Türkiye'de fiyatlar 1965 ve 1970 
yıllarında sadece % 30,1 artmış idi. Sizin zamanınız
da sadece 1978 yılında % 50'yi geçti, 1979'da da % 
81 oldu. Adalet Partisi iktidarda, altı yılda % 30; 
Halk Partisi iktidarda, 22 ayda % 130'du. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte plan, akılcı davranış, bilim şu veya bu. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bilim 

dışı konuşma bu işte. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bu sene ne oldu? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — İki ay
da ne oldu ortaya çıktı, onu hatırlatıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bu rakamları sizin gözcünüz de söy
lediği zaman hiç bir müdahale olmadı. Rica ediyo
rum. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, 1980 se
nesinde iki ayda ne oldu diye soruyoruz. 

BAŞKAN — E, söylemesin mi efendim, cevap 
vermesin mi yani?. Rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü 
Bakkalbaşı, bugünkü Hükümetin savruk politika an
layışı ile Bütçe açığını Aralık 1979 sonunda 30 mil
yar liraya ulaştırdığını, bu açığın daha da artacağı
nı beyan ettiler. 

Bütçe açıkları sayın üyeler, 1976 yılına kadar son 
derece küçük boyutlarda idi. 1977 Mali Yılı sonunda 
bu açığın 35 milyar liraya vardığını, 1978 Mali Yılı 
sonunda ise 20 milyar lirada kaldığını görmekteyiz. 
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Bu rakamlar doğrudur. Bu yıl Bütçemin 40 milyar li
ra civarında bir açık vermesi beklenmektedir. Bütçe 
açıkları Maliye yönetiminin tutum ve diavranışlanna 
göre artabileceği gibi, azalabilir de, Bunu daha önce 
Maliye Bakanlığı yapmış sayın bakanlar çok iyi bi
lirler. 1977 yılı sonunda ortaya çıkan 35 milyar liralık 
açık için de, bu mali yılda üç aylık CHP İktidarı dö
neminin mühürü bulunmaktadır. Bu açık, üç aylık 
CHP döneminde büyümüş ve istenerek büyütülmüş
tür. 

Bu yıl iktidarı devir aldığımızda ödenmemiş pek 
çok Devlet borcu ile karşı karşıya bulunuyorduk. 
Bunları, yani Cumhuriyet Halk Partisi dönemindeki 
Devlet borçlarını aralık ayında tasfiye ettik, ödedik. 
Ayrıca tasarruf tedbirlerini kapsayan bir de genelge 
yayınlattık. Her gün 25 - 30 Bakan arkadaşım ödenek 
istiyor, para istiyor. Hepsine «Yok» diyorum. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Biz de öyle aldık. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam

la) — Teşekkür ederim. 
Bu durumda 1979 Bütçe açığının 40 milyar lira 

civaırında kalması için gayret göstermekte olduğu
muzu da ayrıca belirtmek istiyorum Sayın Müezzin-
oğlu, 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Müez-
zinoğlu daha kürsüden konuşmadı hiç. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — 25 milyar 
olarak belirtmiştiniz. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam

la) — «Doların 70 liraluk paritesinin tespit edilmesi 
gerçekçi değildir, döviz karaborsasını pompalayacak -
tır.» buyuruyor Sayın Bakkalbaşı. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Öyle de
ğil mi?... 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, burası 
okul değil. Sık sık beni müdahaleye mecbur etmeyin. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Diyalog 
kuruyoruz Sayın Başkan. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Doların paritesi değerli üyeler, 70 lira olarak 
hesaplanırken gerçekçi olmadığının söylenmesi yer
sizdir. Ekonominin dış ödemeler dengesine ilişkin ku
ralları, bir ülke parasının değerinin tespitinde, o ül
kedeki enflasyon hızı ile dış dünyadaki enflasyon 
hızı arasındaki farkın, yapılacak para değeri operas
yonuna baz alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Öyle mi Sayın Müezzinoğlu, yanlış mı?.. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Biraz. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, şahıslara hitap etme
yin. Karşılıklı konuşmalara sebep oluyor efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Affedersiniz, özür dilerim. 

BAŞKAN — R ica ederim. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN' (Devam

la) — Yapılan kur ayarlamasında geçmiş dönemin 
etkileri ortadan kaldırılırken, gelecek dönemdeki et
kilerin de hesabı yapılarak sayın üyeler, ekonominin 
gereği yerine getirilmiş, bir Amerikan Dolarının pa
rkesi 70 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Bu he
saplama döviz karaborsasını pompalamamış, aksine 
döviz karaborsasını altüst etmiştir. Ve hacnvini de 
önemsiz boyutlara indirmiştir. 

©ir önemli noktaya geliyorum. 
Sayın Bakkalbaşı, «Demire! Hükümeti 25 sayılı 

Kararla döviz girişlerini serbest bırakmış ve menşe 
aramayacağını bildirmiştir. İhracatçıların 40 bin do
lardan yukarı miktarlardaki dövizi geri getirme zo-
runluğu getirilmiştir. Bu da ihracatın 40 bin dolarlık 
partiler halinde yapılarak dışarıya döviz kaçırma im
kânı yaratır.» demektedir. 

Sayın Bakkalbaşı, döviz girişleri beyan kaydıyla 
Türkiye'de kamıbîyo rejimi kurulduğundan beri ser
besttir. Hiç bir kısıtlama döviz girişlerinde bugüne 
kadar getirilmemiştir. 25 sayılı Kararda da bu esas 
bozulmamıştır. 25 saydı Kararda getirilen yenilik 
Türkiye'ye getirilip bozdurulmamış dövizlerin men-
şeinin aranmayacağıdır. Dövize muhtaç isek, dövizin 
Türkiye'ye gelmesini istiyorsak, gelen dövizin men
şeini neden arayalım? Bu bize ne kazandıracaktır? 

İhracatçıların 40 bin dolardan yukarı dövizlerini 
dışarda bırakma konusuna gelince sayın üyeler; ih
racatçının bu tür tutumda olması her şeyden önce 
kendi menfaatina bağlı değildir. Bir kere ihracatçı 
dövizi Türkiye'ye getirecektir ki, ihracatta vergi ia
desini alsm. İkinci olarak, ihracatçı dövizi getirecek
tir ki, getirdiği dövizin % 50'sini kullanabilsin. Üçün
cü olarak, ihracatçı dövizi getirecektir ki, Türk Li
rası ihtiyacını Türkiye'de sizin fazla olarak tespit 
edildiğini iddia ettiğiniz 70 liralık kurdan karşılaya
bilsin. Bu, ihracatçının menfaatidir. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Kaçakçılık yaparsa. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Kaçakçılık yapıyorsa, bir defa yapar, yakala
rız onu ve gerekirse bu Kararnameyi de iptal ederiz 
sevgili arkadaşlarım. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Hiç kaçakçı yakalan-
madıki şimdiye kadar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 
MUiKBÎL ABAY (Konya) — Kaç saat oldu Sa

yın Başkan. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam

la) — Vallahi 22 ayda ne olduğunu bilemem; ama 
bundan sonra yakalanacaktır. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — 15 senedir ne olduğu
nu siz biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saatlik sürenizin 
dolmasına 15 dakika var. Ona göre ayarlamanızı ri
ca edeyim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — 1,5 saat oldu. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam

la) — 1,5 saatlik süre hakkın efendim. Grup sözcü 
leri ikinci kez konuştu, hakkım değil mi?.. 

BAŞKAN — Evet, evet, ikinci kez konuşmalara 
karşılık yarım saat ilave edilir. Doğrudur. 

Buyurun. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam

la) — Ayrıca sayın üyeler; Sayın Bakkalbaşı'nın de
ğindiği bu imkân her ihracatçıya değil, kendileri de 
biliyorlar her ihracatçıya olmadığını, yalnız sanayi 
mamulleri, maden ürünleriyle yaş meyve ve sebzeye 
özellik dolayısıyla tanınmıştır. 

Sayın üyeler; 
Milli Birlik Grubunun Sayın Sözcüsünün eleşti

rilerine arzı cevap etmeye gayret edeceğim. 
Sayın Fahri Özdilek'in konuşmalarını dikkatle 

izledik. Aslında konuşmalarının büyük kısmına ay
nen katılıyorum. Tam Gün Yasası değişikliğinden 
endişe buyurmasınlar. Uygulamadaki aksaklıklar 
mutlaka giderilecektir. Yeni aksaklıkları davet et
meden giderilecektir. 

«İran ve Afganistan olaylarını Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun tarafsız olarak aksettirme
diği, sadece Batı Kaynaklarından aldığı bilgileri ak
tararak kamuoyunu sıcak savaş ortamıyla şartlandır
dığını» ifade etmişlerdir. 

Sayın konuşmacının bu görüşüne Hükümet olarak 
kati surette katılmıyoruz. Kamuoyu yayınların tama
mını izlemiştir ve kendi değerlendirmesini kendi an
layışları içerisinde yapmış bulunmaktadır. Bizim bun
ları yönlendirmeye ne ihtiyacımız var, ne de buna 
lüzum var sayın üyeler. 

«Son yapılan devalüasyon ve zamların IMF'nin 
baskılarının gereği olduğunu...» ifade buyurdular. 
Bunu Sayın Yıldız da ifade ettiler, Sayın Tahtakılıç 
da ifade ettiler, Sayın Bakkalbaşı da ifade ettiler. 
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Bunun cevâbını verdim sayın üyeler. Biz Hükü
met olarak bu ekonomik tedbirleri Türk ekonomisi 
gerektirdiği için almış bulunuyoruz. Bu tedbirler has
tanın acısını dindirecek basit bir ilaç değil, onu kur
taracak ve onu sağlığa kavuşturacak gerçek bir ope
rasyondur. Bu operasyonun ne IMF ile ne OECD ile 
ne AET ile ne de diğer birtakım kuruluşlarla hiçbir 
şekil ve surette ilgisi yoktur değerli üyeler. 

Sayın Fahri Özdilek'in as'keri üslerimizin kulla
nılması konusundaki önerilerine gelince, Sayın Baş
bakanımızın da defalarca ifade buyurdukları gibi, 
kendileriyle bu hassas konuda hemfikiriz. Üslerimiz, 
Türkiye'nin emrindedir. 

Son olarak şu hususu Sayın Özdilek'in bilgilerine 
sunmakta yarar görüyorum : 

Türk halkı, halkımız sabahki konuşmamda da 
belirttiğim gibi sayın üyeler, çok bilinçlidir. Sağdu
yusuna her zaman güvenilir. Parti liderlerinin, kim 
olursa olsun, çelişkili konuşmalarından etkilenmedi
ği de herkesin malumudur. Türk toplumu, bu demok
ratik rejimi ve düzeni benimsemiştir ve bu rejimi, 
Türk toplumunun kendisi yaşatacaktır. Bundan hiç 
birimizin kuşkusu olmasın. 

Değerli üyeler; 
Kontenjan Grubumuzun Sayın Sözcüsüne gelin

ce; Hükümetin aldığı son tedbirlerin 1980 Mali Yılı 
Bütçesinin gelir ve gider dengelerini bozduğunu be
lirtmekte ve bu nedenle gerekli değişikliklerin yapıl
masını istemektedir. Yüce Parlamentomuzun değerli 
tetkiklerine sunulmuş bulunan 1980 Mali Yılı Kon
solide Bütçesinin gelir ve gider dengeleri, Hükümeti
mizin aldığı son tedbirlere göre, yedinen Bütçe Kar
ma Komisyonunda tesis edilmiş bulunmaktadır. Özel
likle, 30 milyar lirayı aşan ek finansman için bu sa
bah yaptığım takdim konuşma sırasında da be
lirttiğim gibi, dış ticaretten alınan vergiler ko
nusunda gerekli düzenlemeler yeni baştan yapılmıştır. 
İthalattan alınan damga vergisinin yarattığı gelir açı
ğı, diğer bazı istihsal ve ithale dayalı vergilerle kapa
tılmış bulunmaktadır. 

Sayın Baytara, servet beyannamelerinin geri ve
rilerek yenilerinin alınması işleminin bundan sonra
ki yıllarda gelir gizlemelerinin yeni bir aleti olmasın
dan korktuğunu belirtmekte ve Hükümeti bu yola 
yönlendiren nedenlerin açıklanmasını istemektedir. 
Biraz önce de ifade ettiğim hususlara ilave ediyorum, 
servet beyannameleri başlangıçta gelir ve kurumlar 
vergilerinin önemli bir otokontrol müessesesi olarak 
mevzuatımıza girmiş bulunmakta idi. Ancak, bu 
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araçtan 1963 yılından bu yana gerekli ölçüde büyük 
faydalar sağlanabildiğini de söyleyemeyiz. Biz, yeni 
düzenlemeler ile servet beyannamelerine dahil edil
memiş ve kontrolümüz dışında ortaya çıkmış servet 
ve sermaye birikimlerini ekonomik faaliyetlerin içi
ne dahil etmeyi düşünmekteyiz. Bugün, ekonomimiz 
içinde faydasız dolanım yapan ve enfiasyonist bas
kıları artıran bu servetlerin, üretim ve yatırım alan
larına yöneltilmesini amaçlamaktayız. Ayrıca, servet 
beyannamelerindeki farklardan bir vergi almayı da 
düşünmekteyiz. 

Sayın Baykara, enflasyon dönemlerinde bütçeleri, 
başlayan kaynakların sağlam ve sağlıklı olması dile
ğini ifade etmiş bulunmaktadır. 

1980 Mali Yılı Bütçesi, gerçekte sağlam finans
man kaynaklarına dayandırılmıştır. Bu Bütçe Yılı için
de emisyona çok ender hallerde ve kısa dönemler için 
başvuracaktır. Daha önce belirttiğim vergi yasa ta
sarıları Yüce Parlamentomuzca kabul edildiği takdir
de, gider bütçemizin sağlıklı kaynaklarla beslenmesi 
sağlanmış bulunacaktır. 

Vergilerin enflasyonu önleyici, yüksek gelirleri ve 
harcamaları emici ve yönlendirici etkileri olduğunu 
biliyorsunuz. Son hazırladığımız yasa tasarısında da 
antienflasyonist bir tutum ve davranış içerisinde bu
lunduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sayın Baykara, hazırladığımız tasarının anahat-
larını takdim konuşmamın beşinci bölümünde bula
bileceklerdir. Bu tasarıda sadece vergi muafiyet, is
tisna ve indirimlerini genişletici tedbirler bulunma
makta, bunları yeterince karşılayacak gelir kaynak
lan da yer almaktadır. 

Gene Sayın Baykara, Maliye Bakanına verilen 
yetkilerle bütçe ödeneklerinin artırıldığını ve bunun 
enflasyon artışlarına sebep olduğunu, bu yöntemin 
mutlaka önlenmesi gerektiğini belirttiler. Sayın Bay-
kara'nın bu tespitleri tamamen doğrudur ve kendile
rine aynen katılıyorum. Ancak, kendilerinin de tak
dir buyuracakları gibi, bütçe yapımı kadar, bütçe uy
gulamaları da önemli bir bilim ve sanat haline dönüş
müş bulunmaktadır. Maliye Bakanlarına bütçe öde
neklerini aktarabilme yetkileri, ek ödenek yöntemi
nin uzun bir süreç gerektirmesi nedeniyle verilmiş
tir. Bu yetkilerin mutlaka kullanılması gerektiği gibi 
bir zorunluluk da yoktur. Nitekim, bugüne kadar bu 
yetkileri bendeniz kullanmadım. Bütçe harcamaları 
Devlet gelirlerine uygun şekilde nakit imkânlarıyla 
sınırlı olarak büyüyebirmektedir. Hükümetimizin 
anagayesinin, enflasyon hızını azaltmak olduğunu 
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arz etmiştim. Ayrıca, bütçe harcamalarında israfın 
önlenmesi, bizim temel ilkelerimiz arasındadır. Bu 
nedenle ödeneklerin artırılması hakkındaki yetkiler 
hiç bir şekilde kötüye kullanılmayacaktır. Bundan ka
tiyetle Yüce Parlamento emin olabilir. 

Efendim, Sayın Tahtakılıç, zevkle dinlediğim ko
nuşmalarında, bendenizin sabahki konuşmamda KİT' 
leri tetkik ederken, enflasyonun tek kaynağı KİT' 
lerdir imajı yarattığımı ifade ettiler. Nasıl bu zehaba 
katıldılar, bilemiyorum. Ben KİT'leri, onların lüzu
munu belirterek sözlerime başladım ve Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri, kalkınma çabalarımızın belli bir 
hız ve biçimde gerçekleşmesinde öncü, sürükleyici 
ve tamamlayıcı bir güç ve araç olarak görülmüş ve 
düşünülmüştür dedim ve arkasından da devam ettim, 
yalnız bugün için de KİT'lerin içinde bulunduğu du
rumu ifade ettim ve bunların zararla çalıştuklarını 
ifade ettim ve bunların kötü yönetildiğini belirttim 
ve bunların yönetimlerinde hatalara düşüldüğünü 
ifade ettim ve bunlara birtakım lüzumsuz görevler 
verildiğini ifade ettim ve söylemeJk istediğim bu idi 
ve bu da gerçektir. Bu gerçeğin hiç bir arkadaşımız 
da burada aksini söylemedi. 

Efendim, peıtrol için ifade buyurdukları hususları 
cevapladım ve «Petrol arama için radikal tedbirler 
gereklidir» buyuruyor Sayın Tahtakılıç. İşte biz bu 
radikal tedbirleri getirdik. 

«Hataları düzeltmek, madenleri iyi bir şekilde 
işletmek gerekir» Aynen katılıyoruz, biz de bunu 
yapmak istiyoruz. Hatalar varsa ortada, ki hataların 
olduğu görüldü, yakıtsız bir kış geçirdi, kömürsüz bir 
kış geçirdi Türk Ulusu, Türk Milleti. İşte bu hatala
rı ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. 

Efendim, Bütçe Komisyonunda yıllarca beraber 
çalıştığımız Sayın-" Hasan Güven, bir uykudan bah
settiler, «Uyuyan, 13 Ekim'de uykudan kalkan neler 
görür sokağa çıksa?...» dediler. İyi ki o adam, 13 
Ekim'de uykudan kalkan insan bir şeyler görür so
kakta; ama.sayın üyeler, âdeta Eshaib-ı kehf mağara
larında olduğu gibi 25 yıldır Türkiye'de gerçeği gör
meyenler var, onlara ne diyelim?.. Hâlâ görmüyor
lar gerçekleri, onlara ne diyelim?... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Yazık 
görmeyenlere. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Her halde bu uykudan kalkmalarını dilemek 
geliyor. 

Efendim, Sayın Güven, «Türkiye 1977 yılındaki 
bu yara 15 yıldan beri geldi» diyorlar. Zaten buraya 
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bir sayın üye geldi mi, hiç bugünden bahsetmiyor, 
hep geçmiş dönemlerden bahsediyor. Bir baktım sa
yın üyeler; kendi kendimizi tenkit eden tek konuşma
cı da bugün bendeniz oldum. Kendi dönemimizi de 
eleştirdim, kendimi de tenkit ettim ve hatalarımı ifa
de ettim; fafkat 15 yıla bağlayanlar var. Bir Maliye 
Bakanı Tarhuncu Ahmet Paşa'ya bağlamıştı, hatır
larsınız sayın üyeler ve şimdi de Sayın Hasan Gü
ven 15 yıl öncesine bağlıyor. Biraz daha insaflı olsa 
idi Tanzimat'a da bağlayabilirdi; ama Tanzimat'a da 
bağladı Sayın Ahmet Yıldız. Ona da biraz sonra ge
leceğim. 

Efendim, «Fiyat hareketleri 1977'de başladı» di
yor. Evet başladı. Kaç?.. % 24. 1979'da kaç?.. % 81. 
Bu kadar gerçek varken bunu söylemek imkânsız. 

Değerli üyeler; 
Geliniz burada bir gerçeği hep birlikte vurgulaya

lım. Sayın Hasan Güven, Sayın Yıldız ve bazı arka
daşlar, «Efendim, Adalet Partisi pazar ekonomisini 
savunuyor, ileri sanayi ülkelerinin önerileridir bu. 
İşte 70 Türk Lirası gerçekçi değildi îştoe onlar ortak
tı, biz pazarız. Bunu Ortak Pazar istiyor, OECD is
tiyor, Ortak Pazar bizi sömürüyor, Ortak Pazar bi
zi pazar yapıyor. Onlar ortaktır, biz pazarız» diye 
birtakım laflar edildi. 

Değerli üyeler; 
Bakın gerçek nedir: AET Avrupa Ekonomik 

Topluluğunun ticaret hacmi, hafızam yanıltmıyorsa 
beni sayın üyeler 500 milyar dolardır. Bizim ticaret 
hacmimiz ise taş çatlasa 5 milyar dolardır. Yani, 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun ticaret hacminin; 
yani Ortak Pazarın pazar hacminin % Tiyiz biz, Ya
ni, Ortak Pazar ülkeleri bir olmuşlar, oturmuşlar bir 
pazar aramışlar % l'ini bulmuşlar, Türkiye'yi bul
muşlar ve Türkiye'yi sömürüyorlar. İnsaf, sayın üye
ler. Bakınız, bu 5 milyar dolarlık ithalatımızın yarısı 
petrol mü?.. Geriye kalır mı 2,5 milyar dolar? O da 
Ortak Pazar'dan değil ya... Geriye kalır mı 2,5 mil
yar dolar?.. 2,5 milyar dolar ithalatımızın hepiside 
mi AET ülkesinden?.. Hayır. Özellikle son iki yılda 
Doğu ülkelerine çok büyük dostluklarla büyük alış
verişler yapıldı. Bizden aldılar; onlar reexport yaptı
lar, bizden ucuza aldıklarını bizim pazarlarımıza 
bizden daha ucuza sattılar ve sayın üyeler, 2,5 milyar 
dolar demek ki, 5 milyar dolarlık ithalat hacmimizin 
yarısı petrol çıktı. 2,5 milyar dolar kaldı. 2,5 mil
yar dolar, Ortalk Pazar'ın tüm pazarının yüzde yarı
mı eder. 2,5 milyar doların şu anda bilmiyorum ne 
kadarı Ortak Pazar ülkelerine aittir. Diyelim ki, c/c 
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80'i olsun.. 2,5'un c/c 80'i; yani yüzde yarımın daha 
altında.. 

Sayın üyeler; 
Demek ki, Ortak Pazar ortaktır, biz pazarız. Or

tak Pazar'ın 500 milyar dolarlık ticaret hacmi var
dır, bizim Ortak Pazar'dan aldığımız 1,5 - 2 milyar 
dolardır, bizi sömürüyorlar!... Bu mantıkla hiç bir 
yere gidemezsiniz sayın üyeler, bu mantıkla bir yere 
gidilmez. 

Sayın Hasan İldan, Timurlenk'ten, vergi hikâye
lerinden bahsederek konuşmalarına girdiler, fevkalâ
de üslûp içerisinde ifade ettiler. O kısa konuşmasında 
hem dış politika, iç politika, ekonomik politikadan 
da bahsettiler ve bu arada da gizli protokol yaptığı
mızdan bahsettiler, birtakım partilerle. Tabii bu kem 
sözler sahibine aittir. Adalet Partisinin gizli kapaklı 
hiç bir işi yoktur sayın üyeler. Biz her şeyimizi açık 
yaparız, ortada yaparız. Hiç bir partiyle hiç bir çev
reyle hiç bir kuruluşla ne açık, ne gizli, pazarlığımız, 
hesabımız vardır. Bunun böylece bilinmesini istiyo
rum. 

Efendim, gene Sayın İldan, Sayın Başbakanımızın 
bir mantığına dokundular. Sayı Başbakanımız basın 
toplantılarında, «Efendim, kim demiryoluna biniyor
sa, fiyatını o ödesin» buyurmuşlar, demişler. Bu man
tık doğru değilmiş. Bu mantık doğru değil de, han
gi mantık doğru değerli arkadaşlarım?... 

Büyükada'dan İstanbul'a gelen Büyükada'lı va
tandaşımızın ödeyeceği paradan, Konya'nın Çumra 
ilçesindeki vatandaşın ne ilgisi var?.. 

Efedim, Sayın Hamdi Özer arkadaşımızın konuş
malarını değerli bir hatıra olarak saklayacağız. 

Efendim, Sayın Ahmet Yıldız burada yoklar ga
liba. Tabii, Sayın Yıldız'ın konuşmalarının bir kısmı
na değinmiştim. «Japonya'dan sonra en büyük kal
kınma hızı, batışımızı mı sağladı?..» buyuruyor. Ha
yır. 

Sayın üyeler; 
Bıir kere şunu kabul edeceğiz; 
1963 ve 1977 ' yılarınıdaki Cumhuriyet Hükümet

leri, kalkınma planlarını uygulamaları sonucunda, 
sağladıkları ortalama kalkınma hızı % 7'dir ve bu 
Japonya'dan sonra OECD ülkeleri içinde ikinci ge
len kalkınma hızıdır. Batışı bu sağlamadı, batışı Tür
kiye'de hâlâ sürdürülen sistem tartışmaları sağladı. 
Batışı sağlayan nedenleri burada tartışmakta neden 
yok. Batışın nedenleri arasında ilerici, devrimci, de
mokratik dernek faaliyetlerini saymak mümkün. Ba
tışın kaynakları arasında bazı yeraltı örgütlerinin fa-

j aliyetlerini saymak mümkün. Batışın faaliyetleri ara
sında adları Türkiyelin içinde veya dışında gizli ve
ya açık parti, dernek, kurum ve kuruluşların faali
yetlerini saymak mümkün ve fakat bunları burada 
saymayacağım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aydın'da 
dağıtılan broşürler..., 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Mümkün. 

«Rejime yeni bir model mi aranıyor. Anayasa
ya yeni bir çerçeve mi aranıyor, dış güçlerin istekleri
ne mi uyuluyor, işçi teşekkülleri susturulmak mı is
teniyor?..» gibi sözleri yakışıksız ve bu Yüce Senato
ya yakışmayan sözler olarak görüyorum. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — O, Senatoya 
söylemiyor zaten, dışarıya mesaj yolluyor. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Gene Sayın Yıldız, «Aman Amerika'ya sordu
nuz mu diye hareket edilmesin» diyor. Türkiye'de 
hiç bir Cumhuriyet Hükümeti, hükümranlığını ne 
Amerika'ya, ne Rusya'ya ne Çin'e, ne de şu veya bu 
ülkeye sorarak korumaz sevgili üyeler. Bunun böyle
ce bilinmesinde yarar vardır ve sanıyorum Sayın Yıl
dız'ın sözleri de, ifadesini aşan, maksadını aşan be
yanlar olsun ve maksadını aşan beyanlar olmasını te
menni ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Sabahki maruzatımı tekrar ediyorum; hepimiz 

aynı gemideyiz, bu gemiyi sahile elbirliğiyle salimen 
ulaştırmak zorundayız. Hangi fikre, hangi doktrine, 
hangi ideolojiye sahip olursak olalım; sorun Türki
ye'dir, Türkiye'dedir, bunda birleşmek zorundayız. 

Enflasyon ve döviz darboğazı gibi tahammül 
edilmez boyutlara ulaşan iki büyük problemin altın
da ezilen ekonomimiz üzerine iç politika hesaplarıy
la yapılan beyanların ne ülke ekonomisinin sorunla
rının çözümüne, ne de beyan sahiplerine bir yararı 
olmadığı yüksek malumlarınızdır. Bütün vatandaşla
rımızı, siyasal partilerimizi ve Yüce Parlamentomu
zun pek değerli üyelerini, basınımızı, bütün vatan
daşlarımızı arz ettiğim ekonomik ve sosyal sorunla
rın çözümü amacıyla belli noktalarda birleşmeye ye
niden davet ediyor ve herkesin yardımını tekrar ve 
önemle rica ediyorum. 

Yüce Senatomuzun Sayın Başkanı; değerli grup 
sözcülerine ve Bütçe tasarısı üzerinde görüşlerini su
nan sayın üyelere şükranlarımı sunar; Bütçemizin 
Yüce Senatonuzda daha mükemmel bir biçime eri
şeceğine dair olan inancımı tekrarlar, hepinizi en de-

I rin saygılarımla selamlarım. 
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Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Maliye Bakanı, vergi yasaları nedeniyle Grubumuzu 
itham altına alıcı bir konuşma yapmıştır. İzniniz 
olursa, bu konuda kalmak üzere bir açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Sadece ce
vap verdi; ithama dair hiç bir şey söylemedi, sadece 
cevap verdi efendim, cevap hakkını kullandı. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Efendim 
ben öyle bir itham yapmadım, grubuma sataşıldı. 

BAŞKAN — Sataşma olmadı, itham da olmadı. 
Elbette söylenenlere cevap verecektir, o da onun hak
kıdır. İstirham ediyorum efendim. 

Son söz Sayın Batum'un, buyurun Sayın Batum. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, müsaade eder misiniz?.. Ben her zaman söz 
alan adam değilim, sadece bir konu var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı. müsaade edemem 
efendim. Müsaade edersem bir yol açılmış olur, Tü
züğe aykırı bir yol açılmış olur, onun için müsaade 
edemem. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Aykırı 
olursa, sataşma olduğunda iddia ettiğime göre, Tü
zük hükümlerini yerine getirmeniz lazım. 

BAŞKAN — Sataşma da yok, itham da yok; sa
dece cevap hakkını kullandı efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ben id
dia ediyorum o zaman, Tüzük hükümlerini yerine ge
tirin. 

BAŞKAN — Olur mu efendim öyle şey?.. Bura
ya Başkanlık ne diye oturmuş?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Anla
dım efendim, siz sataşma olmadığı kanısındaysanız, 
Tüzük hükümlerini yerine getirin. 

BAŞKAN — Takdir hakkı Başkanlığındır efen
dim. Eğer Başkanlık sizin cevap hakkinizin doğdu
ğu kanaatine varsa idi. hiç ısrar etmeden size cevap 
hakkı tanırdı. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Efendim, 
ben sataşma olduğunda ısrar edersem, Sayın Başkan
lığın yapacağı İçtüzük işlemini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, sataşma olmadığı 
halde, «Sataşma vardır» diyebilir misiniz?.. Ben onu 

i dinler miyim efendim? Rica ediyorum, olur mu öy-
I Ie şey?... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Efendim, 
i sizinki öyle olabilir, takdir Genel Kurulundur Sayın 
I Başkanım. 
I BAŞKAN — Görüyoruz, bana mehaz gösterin; 
I şu şekilde sataştı deyin. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Efendim, 
I dediler ki, «Vergi yasalarında CHP Grubu kabul et-
I memiştir..» Bu nedenle... 

BAŞKAN — Neyi?.. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — CHP 

I Grubu kabul etmemiş bunu. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 

I Milletvekili) — Gazetelerde yazılan doğruysa dedim. 

I BAŞKAN — Yanlışsa da, doğruysa da beyanıdır 
I efendim, onu öyle kabul edeceksiniz, rica ederim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Olur mu 
I efendim? 
I BAŞKAN — Rica ederim, zabıtlara giriyor; za-
I bit'ar hakemdir, tarihtir. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ben de 
I işittiğimi burada kürsüde söylüyorum efendim, bunu 
I açıklamama lütfen izin verin efendim. 
I BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, beni Tüzük dışı 
I bir muameleye zorlamamanızı rica edeceğim, çok ri-
I ca edeceğim. 
I Buyurun Sayın Batum. 

MEHMET SITKI SADIK BATUM (İstanbul) — 
I Dünya parlamentolarında âdet oia'n bir husus, «Son 
I söz parlamenterin»1 ve Türkiye Cumhuriyeti Senatosu 
I bu hakkını kullanıyor. «Son söz parlam£>nlterin.» Bu, 
I «Son söz parlamenterin» kaldığı sürece Türkiyte her 
I açmazın içinden çı'kabileceiktir. Bütün mücadelemiz 
I ve bütün tarihi süreç içerisinde Türk Milletinin mü-
I oadelesi, bir anlamda son sözün kendisinde olması 
I mücadelesidir. 

I Aşağı yukarı on saate yakın bir devre içerisinde 
I muhtelif fikirler, muhtelif tarzda burada sergilene-
I geldi. Hepsinin lehinde, hepsinin aleyhinde saatlerce 

konuşabilmek mümkün; ama hepsinin üzerinde bir 
I Türkiye gerçeği var. Bu Türkiye gerçeğinin «Elifba» 
I a da aiyt-ceğimıiz husus ilk adımı, işte bu, «Son söz 

parlamenterin...»' 
I Arkadaşlar; 
I Bu kürsü, temelini halktan alan seçilmiş adanıla-

nna açık kaldığı sürece, burada demin münakaşa 
I edildiği gibi, Türkiye batmayacaktır, batmayacak da... 
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Bu hükümet iki unsur için oluş'tu ve hakikaten 
baktığımız zaman katiyen şeklî bir çoğunluğa dahi 
sahip olmayan bir hükümet. 185 üye ile Adalet Par
tisi hükümet oldu. Fevkalade ehemmiyetli bir şey bu. 
Türk siyasi tarihinde ilk modern ve dünya siyasi ta
rihinde de ender görülen bazı hallerden biri. 185 par-
lameniteriyle bir topluluğun hükümet olması ve iki 
unsur için kuruldu : Enflasyon ve a'narşi. 

Her zaman söylendi, tekrarlanıyor, gene tekrar
lanacak; hükümetin oluş sebebd bu. Enflasyonu hal
ledecek, anarşiyi muhakkak ve muhakkak önleyecek. 
Bu iki görevini yapmak mecburiyetinde değil; gene 
Hükümet Başkanının söylediği gibi, yapmaya mah
kûmdur. Bir yerde bu mahkûmiyet sadece Adalet 
Partisi Hükümetine ait değil, bütün kadrolarıyla si
yaset partileriyle Milli Birlik Grubu ile Kontenjan 
Grubu ile Halk Partisi Grubu ile grupsuzlar ile bütün 
Türkiye'nin mukadderi bu. Anarşiyi önlemeye mah
kûm, enflasyonu önlemeye mahkûm. Bu iki prensip
te anlaştığımız zaman usulünü bulmakta da belirli 
bir yaklaşım sahibi olabiliriz. 

Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımız gayet güzel 
söyledi, ben de teyit ediyorum. Türk siyasi hayatı 
birtakım yanılgılardan oluşmuştur ve Türk siyasi ha
yatında birtakım yanılgılar değişmez ka/ideler olarak 
Türk Milletine söylenegeîmiştir. Laf oldu da bir tane
sini söyleyeyim; enflasyonun b'irinci sebebi ki, ben bu 
görüşte değilim; fakat son sözü söylediğim için bu 
görüşümü izah etmek lüzumunu hissetmiyorum; 
enerji politikasına bağlanmıştı, petrole ve petrol gir
dilerine. Bu, bu kadar mühim bir olaydır. 

Hatırlıyorum, 1970TI senelerin başında, 1969'da 
çıktı bu yazı, Sayın Halk Partisi Genel Başkanı Bü
lent Ecevit'in Milliyet Gazetesinde bir yazısı çıktı. 
Arkadaşımız söylerken onu hatırladım. Orada diyor
du ki Sayın EceVit, «Bütün dünya ülkelerinde 20 se
neye yetecek petrol stoku vardır.» Türkiye'de petrol 
arama yabancı şirketlerin işlevi değildir. Bunlar 20 
sene sonraki veya 30 sene sonraki rezervleri tespit 
etmek için Türkiye'de çukur kazıyorlar; çünkü stok
ları kendilerine yeter durumdadır... 

Arkadaşlar; 
Şayet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü de bunun 

paralelinde bir söz söylemeseydi, bunu belki hatırla-
mayacak'tım. Bir memleketin petrol enerjisinde üç 
senelik vade ile bu kadar büyük yanılgılar mazimizde 
varken, gayet ta'bii Sayın Bakkalbaşı'nın bu lafını 
bendeniz de alkışlarım, 

Gene başka bir yaklaşım yapmak istiyorum bu
rada. Hanü, görmek istiiyorum o Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanını. 1971 12 Martından sonra Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakam olmuştu. Ondan evvel 
üniversitelerde gelip konferanslar veriyordu bu arka
daşımız ve diyordu ki, «Türkiye'de enerji şu, şu şu 
bağımlılığa tabidir.» 

Bakanlığa geçtiği ilk gün yaptığı tasarruf, «Baraj
ların üreteceği elektrik lüks bir elekltriktür, Türkiye' 
ye yararlı değildir.» diye barajları durdurmuştur za
manında. Hani, hatırlamak bu ya o zamanki yanıl
gı, bugünkü elektrik yokluğu. Rusya'dan, Bulgaris
tan'dan elektrik alabilmek. 

Arkadaşlar; 
Bütün siyasi hayatımızda bu türlü yanılgıları bir 

sürü söylemek mümkün; ama yararı ne?.. Bugün 
içinde bulunduğumuz açmaz, enflasyona gerçekçi bir 
yaklaşım ile yaklaşmak, sorunları çözümlemek ve 
Hükümet diyor ki, «Hükümet olmak umurumda bile 
değil...» 185 kişiyle «...umurumda bile değil, Türkiye' 
yi başka bir alternatifle kurtarmak mümkün değildir. 
Varsa bilen söylesin, «ve burada biz sabahtan beni 
varsa bileni aradık, maalesef bunu söylemek mecbu
riyetindeyim, gruplarımız bu açık münakaşaya ger
çekçi bir yaklaşımla cevap vermediler. Politika mu
hakkak kendi boyutları<nda tutarlı. Hiç bir zaman 
Halk Partisini veya diğer partileri bizim gibi düşün
meye licbar edemeyiz, hakkımız da yoktur. Halk Par
tililer de bizi kendileri gibi düşünmeye icbar ede
mezler, haklan da yoktur; ama hangi modeli benim
serseniz benimseyiniz, 350 milyar lira açığı bulunan 
KİT'lerin açığını bir kaynakla kapamak mecburiye
tindesiniz. Ya bunu gerçekçi olarak bu hizmetlerden 
istifade edenlere ödettirip, bir karşılık oluşturacak
sınız, veyahut da karşılıksız para basacaksınız. Kar
şılıksız para bastığınız zaman, bunu kesinlikle söy
leyeyim; gayri ahlaki bir hareket yapmış olursunuz. -
Çünkü, enflasyon sadece iktisadi bir krizi değil, bir 
ahlak krizini de beraberinde getirir. O yönden ola
ya gerçekçi olarak bakmak lazımdır. Bu açıkları 
ke'ndi ekonomik kuralları içerisinde karşılamayıp da 
suni birtakım oyunlarla karşılamaya kalkarsanız, 
Türkiye bugünkü durumdan seneler olsa çıkamaz. 

Arkadaşlarım; 
Bu yönden olaya fevkalade ciddi eğilmek mecbu

riyetindeyiz; ama biz bunu alır da ekonomik bir me
seleyi ekonominin dışına çıkartarak bir Brezilya mo
deli aramaya kalkarsak, olaya başka boyutlarda da 
•eğilmek lazım. Hani Halk Partisinin Sayın Sözcüsü 
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ve Halk Partisi Grubu, Halk Partisi Genel Başkanı 
Sayın Ecevi't'in daha evvelce radyolarda ve televiz
yonlarda söylediği ve tekrarlanan basın toplantısında 
söylediklerine sahip çıkmasaydı, biz bunu Sayın Ece-
vit'in mevsimlik birtakım konuşmaları kadrosuna 
iter, burada lafı müzakere etmezdik; ama Halk Par
tisi Grubu da aynı Brezilya modelini benimsediği 
için konuşmak mecburiyetindeyiz. Brezilya modeli. 
Bu modeli getirdiğimiz zaman karşısında bir Brezilya 
Ordusu. Çünkü, Brezilya modelinin muvaffak olabil
mesi için arkasında Pançovilla'dan bu tarafa gelen 
bir Brezilya Ordusu da yaratmak lazım. 

Arkadaşlar; 
Şunu gururla burada söyleyebiliyorum : Türk ta

rihi bunun bir çok emsalleriyle doludur. Türkiye'de 
taıihi süreçten bu yana kadar birtakım ihtilaller ol
muştur. Bunu bir vesileyle bir yerde söyledim. Tek
rar ediyorum; Ahmet Tahtakılıç dostumuzu işhad 
ederim bu mevzuda, gene tekrarında yarar var. 

Osmanlı zamanında Başkent İstanbul o zaman, 
ayağa kalkılmış, hatta padişahın kafası alınmıştır. 
Güce sahip olan kişiler kanunnameyi çiğnemek, 
devlet kanunnamesini çiğnemeyi hatırlarından bile 
geçirrneırrş ve kanunname neyse, devletin hiyerarşik 
düzeni içerisinde o emreder olmuş, o zamanki ismiy
le padişah olmuş; devlet bu işte. Kaba kuvvet kişi
lerin başını alabilmiş; fakat devlet vasfına asla dokun
mamış. Bunu 1 000 senelik Türk tarihinde gösteren 
bir Türkiye'de, 20 nci Asrın ikinci yarısında devlet 
şekline fiili tecavüz olarak el koyacak kişilerin mev
cut olacağına asla inanmıyorum; hatta yakın mazide 
geçti, 27 Mayıs olayı. İhtilâli yapanlar devletin ba
şına oturmayı düşünmediler. Düşünmediler diyorum, 
düşünseydiler ne olurdu?.. Hiç bir şey. Çünkü Türki
ye'de bunu düşünecek kafalar çok rahat ezilebilir ar
kadaşlar. 

O yönden Brezilya modelleri gibi modern Türki
ye'de her şeyin her şeikilde konuşulabileceği bir 
Türkiye'de birtakım ekonomik kuralları ekonomi ha
rici, ilkel birtakım girişimlerle halletmeye imkân yok-
Itur. 

Arkadaşlar; 
Son söz olduğu için atlayarak söylüyorum. İkin

cisi anarşi dedik ve burada arkadaşlarımız tekrarladı
lar. Hani Türkiye'de devamh hükümet olanların mu
kadderi, «Anarşi bu Hükümet yüzünden kaynaklanı
yor» diye devamlı söylenegeldi. Hani niye Adalet 
Partisi Genel Başkanı veya Adalet Partisi sağdaki 
anarşiyi vurgulamamış?.. Evvela şu yanılgıyı tashih 

etmek isterim. Adalet Partisi anarşiyi sağda ve solda 
ikiye ayırmaz. Adalet Partisi anarşiste cani olarak 
bakar, caninin de sağı ve solu yoktur. 

Laf buraya geldiği zaman, hami soruyorum, bir 
Tamer Tabak vardı, o Tamer Tabafc'm ismi bir so
kağa verildi. Halk Partisi Belediye Başkanı ve Be
lediye Meclisi üyeleri o anarşistin isrriitii ölümsüzleş
tirmek istediler. Acaba o kişiler Halk Partisinden 
ihraç edilmişler midir veyahut da o kişiler 1580 nu
maralı Kanunun (hatırımda kaldığına göre) 53 ncü 
maddesi gereğince o zamanki hükümet tarafından 
Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleri görev
lerinden ıskat edilmişler midir?.. Olay bu. Bir taraf-

1 ta anarşistin adını sokağa vereceksin ondan sonra 
anarşiye asla karışmamış olan Adalet Partisini, anar
şistle eşdeğer göreceksin, yok böyle şey. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 

MEHMET SITKI SADIK BATUM (Devamla) — 
| Oldu efendim. 

Arkadaşlar; 
Bu, Türkiye'de anarşiyi körükleyen bir unsur 

I olur, anarşiyi önleyen değil, anarşiyi körükleyen bir 
unsur olur bu. O yönden, elbirliğiyle anarşiye karşı 

I hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Anarşi, evvelâ parîameiter sisteme karşı olmak 
lazımgelir. «Terör 1970'te başladı»' dendi, yanlış, o 

I da büyük bir yanılgı. 1968 senesinde Fransa'da olan 
olaylarda, Fransız idarecileri de yanılmıştı. Üriiver-

I site reformu, bir yerde Fransa da haklıydı; çünkü 
Fransa'da 1968 senesinde rektörü Reisicumhur se-

I çerdi, dekanları da Maarif Bakanı. «Hürriyetin te
meli» dediğimiz Fransa'da rektör ve dekanlar mev
cut idare tarafından seçilmiştir, b"r özerklik yoktur; 

I ama aynı olaylar Hür Berl'Jn Üniversitesinde başla
dığı zaman, Hür Berlin Üniversitesi dünyanın en mo-

I dern üniversitesiydi. Üniversite reformu denen husus 
I yerine getirildiği halde anarşi devam ettiği zaman, 

bunun tamamen başka boyutlardan kaynaklandığı 
I gerçeği anlaşıldı ve hatta Komünist Partisiyle birlikte 
I anarşiyi önleyecek tedbirlerde ittifak ettiler. 

I Arkadaşlar; 
I Caniye sahip çıktığımız sürece, ona suni bir ortam 
I yarattığımız sürece anarşiyi önlememize imkân yok 

ve bu dersini biz aldık. Bakınız «Kurtarılmış bölge 
değil, Kürdistan» avazelerine. Trabzon'dan Hatay'a 

I bir çizgi çiziniz, bu çizginin doğusundaki yerlerde 
«Kürt halklarının ezilmişliğinden» az mı bahsedildi? 

I 14 Ekim seçimleri belli. Bu propagandayı ve siyaseti 
I yürütenler, Şark'ta siyasetten silindiler. Hatta Halk 
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Partisi, «Kalem» dediği yerlerde dördüncü parti du
rumuna düştü. Halkın gücüne inanan toplumlann bu 
gerçeği değerlendirmesi lazımdır. 

«BAŞKAN — Sayın Batum, süreniz doldu, lütfen 
bağlayınız sözlerinizi. 

MEHMET SITKI SADIK BATUM (Devamla) 
— Evet efendim, sözümüz doldu ve böylece bu dö
nem için son söz bitti. Bu son sözler devam ettiği sü
rece Türk demokrasisi yaşayacaktır ve bu son sözler 
devam etetiği sürece, (Sözümün başına geliyorum) 
Türkiye'de çözümlenmeyecek hiç bir açmaz kalmaya
caktır. Allah, bu kürsülerden son sözü kesmesin, son 
sözü susturmasın. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Fiilen 11 saatten beri devam eden 
1980 mali yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üzerin
deki müzakereler sona erdi. 

Tasarının tümü üzerinde- verilmiş bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tümü üzerinde görüşülmekte olan 1980 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı, özellikle Hükümetçe alman, ülke 
ekonomisini ve Devlet Maliyesini altüst eden son ka
rarlar karşısında, gerçekçilikten büsbütün uzak hale 
gelmiştir. Muhasebe! Umumiye Kanunu ve bütçe 
tekniği açısından boşlukta kalan böylesine bir bütçe
nin ödenek ve gelirleri üzerinde tartışma, zaman yitir
mekten başka fayda sağlamaz kanısındayım. 

ö t e yandan, geçim derdi içinde kıvrananlar ara
sında bulunan kamu h izm etlileri yle emeklilerinin sı
kıntılarının güç geçirilmeden hafifldtilmsi zorunlu
dur. 

/ . — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, İzmir - Kemalpaşa Ören Kasabası Beledi
yesine son iki yıl içinde ne kadar para gönderildiğine 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Turgut 
Toker'in yazılı cevabı. (7/1185) 

| Bu zorunluluğu ayrıca ele almak koşuluyla Bü'jçe 
! Kanunu tasarısı Komisyonca geri alınarak, gerçekçi 
I hale getirilmelidir. 

Saygılarımla. 
Uşak 

Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Önerge bir temenniyi ihtiva etmek
tedir. Bütçe Komisyonu böyle bir talepte bulunma
maktadır. Şayet teklif dahi olsa, Anayasanın 94 ncü 
maddesinin ruhuna aykırı düşeceğinden, işleme koy
muyorum. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1980 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
Birinci Kısım 

Genel Hükümler 
Birinci Bölüm 

Gider, Gelir ve Denge 
Gider Bütçesi : 
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har

camaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (756 687 182 000,) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bütçe Kanunu tasarısının 1 nci mad
desi Gider Bütçesidir. Bu maddenin detavını, Bakan
lıklar bütçeleriyle müstakil umum müdürlükler büt
çeleri teşkil eder. Binaenaleyh, tasarının 1 nci madde
sinin detavt olan Bakanlıklar ve müstakil umum mü
dürlükler bütçelerini bundan sonra görüşeceğiz. 

Bu bütçeleri görüşmek ve 4 . 2 . 1980 Pazartesi 
günü saat 10.00'da toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati: 22.55 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın tmar ve iskân Bakan

lığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda gereken işlemin yapılmasını rica ederim, 

Saygılarımla. 
izmir Senatörü 
Münir Daldal 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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İzmir Kemalpaşa Ören Kasabası Belediyesine son 
iki yıl içinde hangi tarihlerde ve ne kadar para gön
derildiğini ve hangi işlerde kullanılmak üzere bu tah
sisin yapıldığının bildirilmesi 

TC 
fmar ve iskân Bakanlığı 
Bakanlık Başmüşavirliği 30 .1 .1980 

Dosya : C - 01 SR -1 
Sayı: 228 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik 24 . 12 . 1979 gün ve Ka
nunlar Müdürlüğü 02676 - 00759 - 7/1185 sayılı ya
zınız, 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir Dal-
dal'ın, İzmir İli Kemalpaşa Ören Kasabası Belediye
sine son iki yıl içinde ne kadar para gönderildiğine 
dair yazılı sorusuna 3 örnek olarak hazırlanan ceva
bımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir Daldalın 
İmar ve İskân Bakanlığına yönelttiği İzmir - Kemal
paşa Ören Kasabası Belediyesine son iki yıl içinde ne 
kadar para gönderildiğine dair yazılı soru önergesi 
üzerinde yapılan incelemeye göre; 

1. Kamulaştırma : 
18 . 1 . 1979 gün ve 1370 sayılı talimatımızla; 

«Okul sokağı üzerine raslayan 4 ada 4944 - 4945 -
5482, 4940 ve 4939 No. lu parselleri ile Mehmet Akif 
sokağı üzerine raslayan 4 ada 4796, 4797, 4852 ve 
4853 No. lu parsellerin yola giden kısımlarının imar 
planına göre kamulaştırılması» işine sarf edilmek üze
re 222 000 TL. ödenek gönderilmiş, Ören Belediye
sinin Bakanlığımızda mevcut kamulaştırma ile ilgili 
isteği karşılanmıştır. 

2. Düzenleme : 
Ören Belediyesinin Bakanlığımızda mevcut düzen

leme projelerine muhtelif yıllarda tahsisler yapılma 
ve istekleri karşılanmış olup son iki yıl içinde düzen
leme işleri ile ilgili Belediyesince Bakanlığımızdan 
bir istekte bulunulmadığı için her hangi bir tahsis de 
yapılamamıştır. 

Turgut Toker 
İmar ve İskân Bakanı 

...<.... 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

28 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1980 Pazar 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B « İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B ^ TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I , — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (Dağıtma tari
hi : 31.1.1980) 

X 2. — 1980 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/317; C. Senatosu : 1/651) 
(S! Sayısı : 951) (Dağıtma tarihi : 31.il. 1980) 

X 3. — 1980 yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/316; C. Senato
su : 1/650) (S. Sayısı : 950) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 4. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 1/678) (S. Sa
yısı : 978) (Dağıtma tarihi : 31,1.1980) 

X 5. — 1980 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/339; 
C. Senatosu : 1/673) (S. Sayısı : 973) (Dağıtma ta
rihi : 31.1.1980) 

X 6. — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar

ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/340; C. Se
natosu : 1/674) ı(S. Sayısı : 974) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 7. — 1980 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/331; C. Senatosu : 1/665) (S. Sayı
sı : 965) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 8. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/330; C. Senatosu : 1/664) (S, 
Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 9. — 1980 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 1/660) (S. Sayısı : 960) 
'(Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 10. — 1980 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (S. Sayısı : 
953) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 11. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 1/662) (S. Sa
yısı : 962) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 12. — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi :- 1/332; C. Senatosu : 
1/666) (S. Sayısı : 966) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 13. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 1/658) (S. Sa
yısı : 958) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 14. — 1980 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 1/659) (S. Sa
yısı : 959) (Dağıtma tarihi : 31.1,1980) 

X 15. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 1/657) (S. 
Sayısı : 957) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

(Devamı arkada) 
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X 16. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 1/669) (S. 
Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 17. — 1980 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 1/656) (S. Sayısı : 
956) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 18. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 1/661) (S. Sayısı : 
961) (Dağıtma tarihi : 31.1,1980) 

X 19. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/318; C. Senatosu : 1/652) (S. Sa
yısı : 952) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 20. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 1/654) (S. Sa
yısı : 954) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 21. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 1/663) (S. Sayısı : 
963) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 22. — 1980 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
<M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/670) (S. Sayısı : 
970) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 23. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/333; C. Senatosu : 1/667) 
(S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 24. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 1/668) 
(S. Sayısı : 968) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 25. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 1/655) (S. Sa
yısı : 955) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 26. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/338; C. Senatosu : 
1/672) (S. Sayısı : 972) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 27. — 1980 yüı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) 
(S. Sayısı : 971) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 28. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/341; C. Senatosu : 
1/675) (S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 29. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/342; C. Senatosu : 1/676) 
(S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 30. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/343; C. Se
natosu : 1/677) (S. Sayısı : 977) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 31. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/345; C. Senatosu : 1/679) (S. 
Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karına Komisyonu 29.1.1 

Esas No. : 1/315 
Karar No. : 107 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1980 Mali Yılı Genel ve Konsolide Bütçe Kanun Tasarısı ve ekleri milli bütçe tahmin raporu ile 
30.11.1979 gününde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Millet Meclisi Başkanlığınca 12 
günü Komisyonumuza sevk edilmiştir. 

20.12.1979 günü başlayan Komisyon çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülerek 27.1.1980 günü s 
dırılmış bulunmaktadır. 

Görüşmeler sırasında Karma Komisyonun değerli üyeleri Bütçe Kanun Tasarısının tümü üzerin 
tirilerde bulunmuşlar, Anayasanın 94 ncü maddesiyle kendilerine verilen görev, yetki ve sorumlu 
gözeterek Devlet bütçesinin daha mükemmel bir şekilde çıkması için görüş ve düşüncelerini belirtm 
Tasarının maddeleri üzerinde de aynı şekilde söz alan senatör ve milletvekilleri Devlet Bütçesinin ü 
nomisi üzerindeki önemli rolünün bilinci içerisinde görüş ve dileklerini açıklamış bulunmaktadırlar. 

Bu hızlı ve yoğun çalışmalar sırasında gerek görüşmelere esas teşkil eden dokümanlara ilişkin 
ve gerekse Komisyonumuzdaki çalışmaları için Maliye Bakanlığının, Devlet Planlama Teşkilatının e 
rına ve hizmetleri geçen diğer ilgililere teşekkür etmeyi borç biliriz. 

Karma Komisyonumuzda, geceli gündüzlü süren inceleme ve çalışmaları izleyen ve bunları kam 
ileten basın ve yayın organlarına, TRT Kurumu yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. 

1980 Mali Yılı Genel ve Konsolide Bütçe Kanun Tasarısı ve milli bütçe tahmin raporuna iliş 
açıklamalardan sonra; bütçe gerekçeleri ve bakanlık ve katma bütçeli idareler bütçelerine ait rap 
ayrıntılı olarak yer alan konulara tekrar girmeden 1980 Mali Yılı Konsolide Devlet Bütçesi ha 
görüş ve dileklerimizi özetle sunmaya çalışacağız. 

Bu bölümde 1979 yılında ekonomimizin genel dun m unu gösteren başlıca ekonomik göstergelerde 
melere kısaca değinilecek, Konsolide Devlet Bütçesi uygulamaları hakkında özet bilgiler sunulacak 
bütçesinin incelenmesinden sonra Komisyonumuzun dileklerine yer verilecektir. 

1980 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının son şekli ve temel ilkeleri şöyle özetlenebilir. 1980 büt 
şeyden önce gerçekçi bir bütçedir. Kuruluşların gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar ödenek k 
sına özen gösterilmiş, harcamaların sağlıklı kaynaklarından karşılanmasını sağlamak üzere gelir ta 
ulaşılabilir düzeyde tutulmuştur. 
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Böylece 1979 yılı uygulaması ile izlenen politikaların devamı olarak, bütçe; 1980 yıl 
kalkınma ortamının yaratılmasım, ekonominin onarılmasını, yatırımlara hız kazandırılm 
hızının azaltılmasını sağlayacak önlemleri de beraberinde getirmektedir. 

Komisyonumuza sunulan, Konsolide Devlet Bütçesi Kanun Tasarısı 739.1 milyar TL. 
344.2 milyar TL. sim cari hizmet, 141.3 milyar TL. sini yatırım, 253.6 milyar TL. sini da 
oluşturmakta idi. Komisyonumuzda yapılan değişikliklerden sonra Konsolide Bütçe rakam 
TL. olmuştur. 

1980 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısında genel büfçe başlangıç ödenekleri Hükümetçe 
TL. sı, katma bütçeler ödenekleri de 119 352 934 000 TL. sı olarak sunulmuştur. Komis 
şikliklerden ve sonuçta yapılan 30 940 338 000 TL. lık ilaveden sonra genel bütçe rakam 
TL. sına katma bütçeler rakamı da 123 948 474 000 TL. sına ulaşmıştır. 

Ödeneklerin anakalemler itibariyle ayırımı şöyledir : 

Personel 
Diğer cari 
Toplam cari 
Yatırım 
Kamulaştırma 
Toplam yatırım 
Transfer 
Konsolide Bütçe Toplamı 

1980 Mali Yılı Gelir Bütçesine ilişkin açıklamalar raporun gelir bütçesi bölümünde y 
Milli Gelir ve Ürefim : 
Dördüncü Beş Yıllık KalIkıMma Planı döneminde cari fiyatlarla Gayri Safi Milli Hâ 

olarak hesaplalnmıştır. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün 9 aylık verilerte dayanarak hazırladığı Kasım 1979 milli 

göre 1979 yılımlda GSMH artış hızı sabit fiyatlarla % 1,7 olarak hesaplanmıştır. Buna gö 
bit fiyatlarla 209.257,6 milyon TL.'sı olan GSMH'nın 1979 yılında 212.849,6 milyon TL.' 
lenmektedir 

Cari fiyatlarla ise 1978 yılında 1.289.988,1 milyon lira olan GSMH'nın 1979 yılımda 
tışla 2.103.532,4 milyon İraya ulaşması beklenmektedir. 

236 502 050 000 TL. 
110 634 781 000 » 
347 136 831 000 » 
161 793 912 000 » 

6 869 986 000 » 
168 663 898 000 » 
254 239 609 000 » 
770 040 338 000 » 
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Başlıca sektörler itibariyle son üç yılın milli gelir rakamları ve gelişmeleri aşağıdaki gibid 
Başlıca Sdkitörler ve Geişmie Hızları 

(1968 yılı faktör Ve fiyatları île) 
(Müyan TL.) 

Sektörler 

Tarım 
Sanayi 
Hlizmetler 
GSYİH 
GSMH 

1977 (1) 1978 (2) 1979 (2) 
(Gelişme hızları) 

1977 (1) 1978 (2) 1979 ( 

42.2 
44.3 
97.3 

183.8 
203.0 

43.4 
46.0 

101.3 
1907 
209.3 

44.2 -
44.6 

103.6 
192.4 
215.6 

— 1.2 
12.9 
5.9 
5.7 
4.0 

2.9 
3.7 
4.1 
3.7 
3.1 

1 
— 3 

2 
1 
1 

Kaynak : Devlet istatistik Enstitüsü. 
(1) Geçici son bilgilere göre. 
(2) Kasım 1979 tahminine göre. 

Yatırımlar : 
Devlet Planlama Teşkilatınca yapılan tahminlere göre 1979 yılında cari fiyatlarla 203.840, 

kamu; 176.500,0 milyon TL.'sı özel olmak üzere toplam 380.300,0 milyon TL.'lık salbit serma 
gerçekleşmesi beklenmelkte!d'ir. Bu rrtiktar içinde kamu kesim'inih payı c/( 53.5, özel kesimlin 
m aktadır. 

Toplam sabit sermaye yatırımlarında 1978 yılına oranla c/c 45.7'İlik bir artış sağlanmas 
dir. Bu artışlar kamu kesiminde % 51.0; özel kesimde ise % 40.0 olmaktadır. 

Toplam kamu yatırımları içinde genel ve katma bütçeler yatırımları 92.170 milyon TL.'s 
döner sermayeler 2,710 milyon TLAsı ile % 1,3; KİT ve Sanlar 98.090 milyon TL.'sı (ile % 
nelimler lise 10.870 mfflyon TL.'sı Me % 5,4'lük paylar oluşturmaktadır. 

İstihdam : 
1979 geçici program tahminine göre toplam sivil işgücü arzının 16.646 000, toplam sijvil 

nin ise 15 132 000 kişi dolayında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu duruma göre fuarım ıdış 
1 514 000 kişi olmaktadır. Bu rakama tarımda en faal mevsim işgücü fazlası olan 700 000 Ki 
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ile toplam işgücü fazlası 2 214 000 kişiye yükselmektedir. Ancalk 1978 yılında 2 224 000 kişi 
işgücü fazlası % 13.6 oranında bir 'işgücü fazlasını oluşturmakta iken bu yıl bu oran mik 
% 13.3 oranında bir işgücü fazlasını belirlemektedir. 

1979 yılının 7 aylık veriilerine göre yurt 'dışına giden erkek ve kadın işçilerimizin sayısı 12 49 
İşgücü Arzı - Talebi ve İşgücü Fazlası 

(15-64 Yaş Erkek, Kadın Bin Kişi) 

Toplam sivil işgücü arzı 
Toplam sivil işgücü talebi 
Tarım dışı işgücü fazlası 
Tarımsal işgücü fazlası 
Toplam işgücü fazlası 
İşgücü fazlası oranı (%)' 

1 978 

16 411 
14 907 

1 504 
720 

2 224 
13.6 

1979 Hedefi 

16 646 
15 132 

1 514 
700; 

2 214 
13.3 

Artış 
% 
- Eksi 

1.4 
1.5 
0,6 

- 3.0 
- 1.0 

— 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı 1979 Programı 
Fiyatlar : 
Fiyat artışları 1979 yılında da dkonomıiimiızin önemli sorunlarından biri olmaya devaim etmişti 

da Toptan Bştya Fiyatları Genel Endeksi, kümülati.f % 48.7, ortalama % 52.6 oranında; 1979 O 
dönaminlde ise küimıülait'if % 53.4, ortalama % 60 oramnıda artış göstermiştir. Yıllık artıışl'ar ise 
itibariyle 1978 yılında % 53.6 iken, 1979 Eylül ayında bir yıllık küimü'laıti'f arıt iş % 65.9 ollimuştur 

Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi ile Ankara ve İstanbul illerindeki geçinmıe endeksler 
için 1963 yılı fiyatları ile aşağıdaki gilbi olmuştur. 

(1963 = 100) 

1977 (12 Aylık 
1978 (12 Aylık 
1979 (11 Aylık 

Ortalama) 
Ortalama) 
Ortalama) 

Toptan Eşya 
Fiy. Gen. End. 

492.1 
750.8 

1 190.8 

Ankara Geçinme 
Endeksi: 

472 8 
724.8 

1 144.5 

İstanbul Geç 
Endeksi 

541.3 
'876.3 

1 390.0 

Kaynak Ticaret Bakanlığı : 
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Para - Kredi : 
1979 yılı Kasım ayı sonunda para arzı, 1978 yılı sonuna oranla c/f 46.5 oranında art 

milyon TL.'na ulaşılmıştır. 

1979 yılı Kasım ayı sonunda 351.425,0 milyon TL. olan Merkez Bankası kredileri 1978 yı 
tarihe kadar % 45,3 oranında artmıştır. Bu kredilerin 245.799,0 milyon TL. kamu, 105.626,0 
bankalar kesimine sağlanmıştır. 

1979 yılı Kasım ayı isonurida 394.380,0 milyon TL. olan banka kredilerinin 267.390,0 milyo 
126.990,0 miiîyoo TL. ihtisas kredisidir. 

1979 yılı Kasım ayı sonunda, emisyon, 1978 yılı sonuna oranla % 52.2 artarak 173.031 
olmuştur. 

Ödemeler Dengesi i 
İ1979 yılının ilk dokuz ayında 1978 yılının aynı dönemine oranla ithalatımız •% 15.1'lik bir 

3.631,8 milyon Dolar olmuştur. İhracatımız ise yine aynı dönem için '% 15.3 oranında bir a 
1.655,5 milyon Dolara ulaşmıştır. Dış Ticaret açığı 9 aylık dönem itibariyle 'bir önceki yıla gö 
nında artarak 1.976,3 milyon Dolar olmuştur. 

1979 yılı 9 aylık bilgilere göre işçi dövizlerimizin ulaştığı değer 1.411,3 milyon Dolardır. 
rimiz 1978 yılının aynı dönemine oranla % 6 oranında bir düşüş göstererek 1.020,0 milyon Do 

Gelir Bütçesi ; 
1980 Mali yılı Gelir Bütçesinin yapısı hakkında fikir edinmek üzere Genel Bütçe gelirler 

lar uygulama sonuçlarını incelemek faydalı olacaktır. Planlı dönemde kalkınma planlarında ö 
yatırımlarının finansmanı ve kamu hizmetlerinin görülmesi bakımından bütçe gelirlerinin deva 
tırılması gereikmiştir. Genel Bütçe gelirlerinin, çok büyük kısmını oluşturan vergi gelirleri de bu n 
önemle durulan bir konu olmuştur. Aşağıdaki tabloda cari fiyatlarla milli gelir, Genel Bütçe g 
gelirlerinin miktarları gösterilmiştir. 
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GSMH Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirleri 

{Cari fiyatlarla, Milyon TL.) 
Genel Bütçe Genel Bütçe 

Yıllar GSMH gelirleri vergi gelirleri 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 (*) 

66.801,4 
71.312,8 
76.726,3 
91.419.0 
101.480.6 
112.493.4 
124.892.9 
147.776.1! 
192.602.3 
240.809.2 
309.829.4 
427.097.5 
535.771.0 
670.037.8 
870.239.4 

1.289.988.1 
2.103.532.4 

11.730.7 
12.720,2 
13.187,9 
15.857.5 
19.886.7 
20.130,2 
22.960.9 
32.520.3 
39.832.8 
46.952.2 
58.547.6 
69.972.2 
105.400.1 
140.746.5 
183.642.7 
303.870.5 
461.113.7 

8.424,0 
9.292,0 
10.294,6 
12.464.0 
14.882.4 
16.239.5 
19.114.0 
23.002.9 
31.424.5 
39.012.9 
51.957.8 
65.156.5 
95.008.8 
127.055.2 
168.248.7 
243.895.6 
408.107.0 

(*) Geçici tahmin. 
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Planlı dönemde GSMH. Genel Bütçe ve Vergi Gelirlerinin yıldan yıla gösterdiği artışlar aşa 
yer almaktadır. 

GSMH Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirlerinde 
Yıllık Artış Yüzdeleri 

Genel Bütçe Genel Bütçe 
GSMH gelirleri vergi gelirleri 

Yıllar (%) (%) (%) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 (*) 

16,0 
6,7 
7,6 
19,2 
fl.0 
10,8 
11,10 
18,3 
3'q,3' 
25,0 
28,7 
37,8 
25,4 
25,1 
29,9 
48,2 
63 jd 

3Ö[,I1İ 
8,4 
3,7 

2 0 . 2 
25,4 
1,2 

.14/1 
41,6 
22,5 
17,9 
24,7 
19,5 
50,6 
33,5 
3q,5 
65,5 
'51,7 

28,1/ 
10,3 
10,8 
21,1 
19,4 
9,1 
17,7 
20,3 
36,6 
24,1 
33,2 
25,4 
45,8 
33,7 
32,4 
45,0 
67,3 

(*) Geçici tahmin. 
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Vergi gelirlerinin gelişmesinde vasıtalı ve vasıtasız vergilerin dağılımının da bilinmesi faydalı o 

yıllarda vasıtasız vergilerin payı devamlı şekilde artmıştır. Bu durum aşağıdaki tabloda görülmekted 
Vergi Gelirlerinin Dağılımı 

(Milyon TL.) 
Vasıtasız Vasıtalı 

Vergi Vasıtasız Vasıtalı vergilerin vergilerin 
Yıllar gelirleri vergiler vergiler payı (%) payı (%) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 (*) 

8.424,0 
9.292.0 
10.294.6 
12.464.0 
14,882.4 
16.239.5 
19.114.0 
23.002.9 
31.424.5 
39.012.9 
51.957,8 
65.156.5 
95.038.8 

127.055.2 
168.248.7 
243.895.6 
408,107.0 

2.747.0 
3.038.5 
3.407.9 
4.196.6 
5.069.8 
5.695.5 
6.777.1 
8.637,0 

11.791.8 
15.076.7 
22.040.8 
30.128.2 
44.391.6 
60.349,1 
89.468.6 

139.783.2 
243.700.0 

5,677^0 
6.253,5 
6.886,7 
8.267.4 
9.812.6 

10.544.0 
12.336.9 
14.365.9 
19.632.7 
23.936.2 
29.917.0 
35.028.3 
50.617.2 
66.706.1 
78.780.1 
104.112.4 
164.407.0 

32,6 
32,7 
33,1 
33,7 
34, L 
35,1 
35,5 
37,5 
37,5 
38,6 
42,4 
46,2 
46,7 
47,5 
53,2 
57,3 
59,7 

67 
67 
66 
66 
65 
64 
64 
62 
62 
61 
57 
53, 
53, 
52 
46 
42, 
40, 

(*) Geçici tahmin. 
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1979 Mali yılının bugüne İcatlar 9 aylık uygulaımıa sonuçları alınabilmiştir. 1978 Mali yılın 
mine göre Genel Bütçe gellirlenimde >% 57,1, vergi gelirlerinde ise c/c 66,6 artış kaydedilmiştir. B 
ğıdaki tabloda gösterilımiştir. 

1978 ve 1979 Mali yıllarının (Mart - Kasım) 9 aylık dönem talısifcıtmın karşılaştırılması 
(Milyon TL.) 

Artış A 
Gelirin Çeşidi 1978 Yılı 1979 Yılı Miktarı Yü 

Genel Bütçe gelirleri. 204.541,2 321.377,0 116.835,8 
a - Vergi gelirleri. 173.944,0 289.736,4 115.792,4 
b - Vergi dişi normal gelirler. 29.646,4 26.440,7 — 3.205,7 
e - Özel gelirler ve fonlar. 950,8 5.199,9 4.249,1 

Vergi gelliırtenkıin GSMH içindeki payı olaraik tanımlanan vergi yükü, planlı dönemde 
göstermiştir. Bu durum bir yandan ekonomimizdetki büyüme ve bünye değişmesilniın yianıınd 
kadar süren devamlı bir vergi reform hareketi sonucunda ve son bir kaç yıldan beni de id 
sağlanmıştır. Vergi yükünddki gelişmeler aşağıdalki tabloda gösterilmiştir. 

Vergi Yülkii 
(Milyon TL.) 

GayriiSafi Vengi yükü 
Yıllar Milli hasıla (x) Vergi Gelirleri (%) (2/1) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

66.80>1,4 
71.312,8 
76.726,3 
91.419,0 
101:480,6 
112.493,4 
124.892,9 
147.776,1 
192.602,3 

8.424,0 
9,292,0 
10.294,6 
12.464,0 
14.882,4 
16.239,5 
19.114,0 
23.002,9 
31.424,5 

12,6 
13,0 
13,4 
13,6 
14,7 
14,4 
15,3 
15,6 
16,3 
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öayrîiisafli Veırigi yükü 
Yıllar Mil i hâsıla (*) Vergi Gelüriferi (%) (2/1) 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

240.809,2 
309.829,4 
427.097,5 
535.771,0 
670.037,8 
870.239,4 

1.289.988,1 
2.103.532,4C 

39.012,9 
51.957,8 
65.156,5 
95.008,8 
127.055,2 
168.248,7 
243.895,6 
408.107,0 

16,2 
16,8 
15,2 
17,7 
19,0 
19,3 
18,9 
19,4 

(**) 9 aylık verilere dayanılarak DİE'ce yapılan geçici tahminlere göre. 
(*) Alıcı fiyatlarıyla; 
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1980 Yılı Gelir Bütçesi : 
1980 Mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısına ekli (B) cetvelinde yer alan gelir tahminleri ile Komisyon 

bu tahminlere yapılan ilâvelerden sonra (B) cetvelinin aldığı son şekil 1979 yılı bütçesi ile mukayeseli 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Milyon TL.) 

G e l i r i n Çeşidi 

1. Vergi gelirleri 
— Gelirden alınan vergiler 
—• Servetten alınan vergiler 
— Mallardan alınan vergiler 
— Hizmetlerden alınan vergiler 
— Dış ticaretten alınan vergiler 

2. Vergi dışı normal gelirler 

1979 Yılı 
Tahsilat 
Tahmini 

408.107,0 
240.600,0 

3.100,0 
59.507,0 
34.200,0 
70.700,0 
45.000,0 

—• Kurumlar hâsılatı ve Devlet payları 2.338,0 
— Devlet patrimuvanının gelirleri 
— Faizler, taviz ve ikrazlardan geri 

alınanlar 
— Cezalar 
— Çeşitli gelirler 

3. Özel gelirler ve fonlar 
— Özel gelirler 

Fonlar 

4.762,0 

5.670,0 
3.100,0 

29.130,0 
8.006,7 
8.000,7 

6,0 

1980 Yılı 
Bütçe teklifi 

620.313,0 
391.400,0 

4.100,0 
78.307,0 
48.406,0 
98.100,0 
49.423,4 

2.785,9 
6.622,1 

27.000,0 
3.700,0 
9.315,4 

11.010,4 
11.000,1 

10,3 

Bütçe Karma 
Komisyonunda 

yapılan 
İlave ve tenzil 

15.940,3 
— 
— 

18.940,3 
2.000,0 
5.000,0 

— 
— • 

— 

— 
— 
— 

10.000,0 
— 

10.000,3 

T o p 

6 
39 

9 
5 
9 
4 

2 

2 
1 
.1 

TOPLAM 461.113,7 680.746,8 25.940,3 

1980 mali yılı Bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanılmıştır. 
I1. 1979 mali yılının uygulama sonuçları, 

2. Geçen yıllar tahsilatlarında kaydedilen- gelişmeler, 
3. 1980 yılında milli gelirde meydana gelecek artışlar, 
4. 1980 yılında yapılması öngörülen ithalat hacmi, 

70 
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5. Vergi kapsamına giren maddelerin 1980 yılı üretim ve tüketim tahminleri, 
6. 1980 yılı istihdam hacmi, 
7. Genel olarak dünya ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar. 
1980 mali yılı bütçesi gelir tahminlerinin dayanağını teşkil eden ve yukarıda belirtilen k 

ler de gözönüne alındığı zaman (B) cetvelinde yer alan miktarların yerinde ve tutarlı oldu 
Öte yandan gelir kalemlerine ait madde gerekçelerinde 1980 mali yılı gelir tahminlerinin 

her gelir kalemi için ayrıntılı bir biçimde açıklanmış bulunmaktadır. Madde gerekçeleri 
dan gelir tahminlerinin samimi ve objektif olarak yapıldığı ve kabulü gerektiği sonucuna u 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere. Komisyonumuz çalışmaları sırasında, 
Dahilde alınan İstihsal Vergisinde (1 l.OÜO.OGO.OOO) TL., Tekel maddelerinden ahnan 

(7.940.338.000) TL., Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde (1.000.000.000) TL., PTT Hi 
(200.000.000) TL., Damga Verdisinde (8OO.0Q0i.Q0q) TL„ Gümrük Vergisinde (11.300.000 
ahnan İstihsal Vergisinde (1 i.800.000.000) TL,, Rıhtım Resminde (1.70UC00.000) TL., Dış 
ları Vergisinde (1.600.000.000) TL., Akaryakıt İstikrar Fonunda (10.000.000.000) TL. ar 
Damga Resminden de (31.400.0OQ.0ıQO) TL. azalış öngörülmüştür. 

Komisyonumuzca yapılan bu artış ve azalıştan sonra (680.746.844.CCi0) lira olarak te 
Bütçe gelirleri (706.687.182.000) lira olarak tespit edilmiştir. 

Yukarda genel açıklamalarımızdan sonra 1980 mali yılı bütçesinin anayapısmı bozma 
muzca yapılan artış ve düşürmeler aşağıda gösterilmiştir. 

http://8OO.0Q0i.Q0q
http://680.746.844.CCi0
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Cumhuriyet Senatosu 
C umhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi 
Yargıtay 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Adalet Başkanlığı 
Milli Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Baikanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Baikanlığı 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Turizm ve Tanıtma Baikanlığı 
tmar ve iskân Bakanlığı 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Toprak ve îskân işleri Genel Müdürlüğü 
Enerji ve Talbii Kaynaklar Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Kültür Bakanlığı1 

Vakıf 1ar Genel Müdürlüğü 
Beden Teribiyesi Genel Müdürlüğü 

Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversıitesıİ 
rküisaidi ve Ticari Mimler Akademileri 

75 000 000 
624 000 

19 085 000 
300 000 

1 500 000 
23 662 000 

180 000 
360 000 000 
154 372 000 

2 095 868 000 
3' 293 000 000 

20 000 000 

Ilı 177 940 000 
324 700 000 

869 000 00Q 
5 000 000 

10 000 000 
22 000 000 
56 280 000 

6 000 000 
9 000 000 

ı dıi' 750 ooa 
5 803 000 000 

497 000 000 
5 000 000 000 

28 400 000 
76 677 000 

171 001 000 
295 000 000 
236 513 000 

20 000 000 
86 523 000 
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İstanbul Üniversitesi 6V 750 000 
îstaıibul Teknik Üniversitesi 5 000 000 
Ege Üniversitesi 35 404 000 
Çukurova Üniversitesi1 48 214 000 
Diyarbakır Üniversitesi 201 000 000 
Fırat Üniversitesi 55 000 000 
Cumhuriyet Üniversitesi' 37 700 000 
19 Mayıs Üniversitesi 76 000 000 
Bursa Üniversitesi 42 575 000 
Anadolu Üniversitesi 110 000 000 
Atatürk Üniversitesi 92 540 000 
Selçuk Üniversitesi 10 800 000 
İnönü Üniversitesi 51 72Ö 000 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1 910 000 000 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1 000 000 000 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 8 800 000 
Kayseri Üniversitesi 40 000 000 

ıBu ilaveler bütçenin genel dengesini bozmadan daha çok yatırım, üretim ve istihdam 
hizmeti daha geniş anlamı ile dalha geniş kitlelere götürmek ve sosyal güvenliği yaygınlaş 
yapılmıştır. 

Bunların yanı sıra 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına girmesinde yarar gördüğ 
miz ise şunlardır : 

— Kamu kuruluşlarınca yurt içi yükseköğrenim kurumlarında okuyan öğrencilere verile 
tutarlarının Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krsdüerin aylık tutarlarına eşit düzeye ge 
liye Bakanlığınca, 1980 mali yılı (içinde gerekti düzenlemelerin yapılması, 

— Milli Eğitim Bakanlığının İstanbul Göztepe'de evvelce eğitim enstitüsü olarak ku 
attıl olan tesislerine Boğaziçi Üniversitesi tarafından İşlerlik kazanldırılması ve en az 500 ö 
yaratılması için 1980 m a l yılı içinde Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Plan 
Boğaziçi Üniversitesinin eldeki imkânlian kullanarak gerekli her itüirlü tedbiri alması, hususu 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saıygı ile arz olunur. 

Başkan Baişkanvekülıi Sözcü 
Çankırı Milletvekilli Afyonkarahisar Senatörü Antalya Miletvekili Trabzo 

Nurettin Ok Kâzım Karaağaçîıoğlu Kaya Çakmakçı Kem 



Amasya Milletvekili 
Etem Naci Altunay 

Artvin Senatörü 
Rasim Gezmiş 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyad Baykara 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

Hatay Milletvekili 
Karşı oy yazım eklidir,; 

Sabri Özlürk 
İstanbul Milletvekili 

Karşı oy yazım eklidir, 
Ali Nejat Ölçen 

Kayseri Milletvekili 
Karşı oy yazım eklidir, 

A. Gani Âşık 
Konya Milletvekili 

Şaban Karataş 

Niğde Milletvekili 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Samsun Senatörü 
Şaban Demirdağ 

Trabzon Milletvekili 
/. Vecdi Aksakal 

Ankara Milletvekili 
S ebat i Ataman 
Aydın Senatörü 

İskender Cenap Ege 

Denizli Milletvekili 
E. Atıf Şohoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Erzurum Milletvekili 

Nevzat Kösoğlu 
İstanbul Milletvekili 

Karşı oy yazım eklidir, 
Tarhan Erdem 
İzmir Senatörü 

Karşı oy yazım, eklidir, 
Nurhan Ar temiz 

Kayseri Milletvekili 
M. Şevket Doğan 

Kütahya Senatörü 
Mehmet Emin Alanyalı 

Ordu Milletvekili 
Ertuğrul Günay 

İmzada bulunamadı. 
Sivas Milletvekili 

Karşı oy yazım eklidir,, 
Mahmut Özdemir 
Trabzon Senatörü 

Karşı oy yazım eklidir. 
Hasan Güven 

Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 
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Ankara Milletvekili 
Fikri Pehlivanlı 
Bolu Senatörü 

Karşı oy yazım eklidir, 
Neş'et Akmandor 

Diyarbakır Milletvekili 
M. Yaşar Göçmen 

İmzada bulunamadı. 
Eskişehir Milletvekili 

İsmet Angı 
İstanbul Milletvekili 

Karşı oy yazım eklidir, 
Enver Karabeyoğlu 
İzmir Milletvekili 

Karşı oy yazım eklidir, 
Süleyman Genç 

Kocaeli Milletvekili 
Adem Ali Sarıoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Muğla Milletvekili 

Ünat Demir 

Ordu Milletvekili 
Bilâl Taranoğlu 

Antalya Mill 
İhsan At 

Bolu Mille 
Müfit Bayr 

Erzincan Mil 
Timuçin T 

Eskişehir Mil 
Seyfi Özt 

İstanbul Mill 
Karşı oy yazın 

Sevil Kor 
Kars Millet 

Bahri Dağ 
İmzada bulun 

Konya Sen 
Ahmet Remz 

Nevşehir Mil 
Karşı oy yazım 
Yaşar Kemal 

Rize Sena 
Şükrü M 

Sivas Senatörü 
Tahsin Türkay 

Taıbii Ü 
Kâmil Karav 

Uşak Milletvekili 
Karşı oy yazım, eklidir, 

İsmail Aydın 
İzmir Milletvekili 

Akın Simav 

Yozgat Sen 
Ünal Allı 
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KARŞI OY YAZISI 

1980 mali yılı Ibütçes'ine karşı oy yazımızı aşağıdaki noktalarda özetlemekteyiz : 
1. 1925 yılından itibaren 1980 yılına kadar Genel Bütçe giderlerinin gayri safi milli hâsı 

lığı ytiizde 20'ye ulaştığı zaman Türlk ekonomisi ağır enflasyonist baskı altına girmiş ve b 
siyasal bunalımlar izlemiştir. 

1980 bütçelinin giderlerinin gayri safi milli hâsıla içinde cari fiyatlarla yüzde 24'e ulaşan 
çenin enflasyonun kaynağını oluşturmasına neden olacaktır. Türk ekonomisi, gayri safi milli 
24'ünü harcamalara yönelten bir bütçeyi bugünkü koşullar altında massetme olanağına sahip 

2. 1980 bütçesi, kaynakların üretken alanlara ayrılmaması, duraklayan enerji santralla 
ödenek vermemesi buna karşılık cari harcamaların payını artırması ıbaikımından da kendi iç 
lasyonist etkiler taşımaktadır. 

3- 1980 yılı bütçesi, kendisine yön vermesi gereken 1980 yılı programı ile ilişkileri kurulm 
niteliğindedir. 25 Ocak 16*80 devalüasyon kararıyla bütçenin plan ve programla ilişkileri büsbü 
lunmaktadır. Ekonomik gereklerinden çok, siyasi nitelikte olduğu görülen 25 Ocak 1980' de 
rının sadece döviz ithalini amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle geçici tedavi niteliğindedir 
süren enerji kesintisi üretimin önemli ölçüde düşmesine neden olduğundan ve zaten iç piyasa 
dengesizliği bulunduğundan dış piyasaya mal ihracatı kanalıyla döviz sağlanması olanakları 
lacalk, devalüasyonun döviz getirici etkisini ortadan kaldıracaktır. Dış para piyasasında ve iç ka 
ların karşılığı 50 TL.'nı aşmamışken bunun altında bir değer tespiti, 1 doların 70 TL. olar 
Türk ekonomisi üzerinde oluımısuz etkiler uyandıracaktır. Ve ibütçenin daha, fazla açık verme 
maliyet artışları meydanla getirecektir. 

Bu nedenlerle 1980 bütçesinin yapısına, kaynak dağılımı felsefesine ve devalüasyon kararıyla 
rılan malkro - ekonomik dengelerin daha fazla bozulmalsı nedeniyle program - bütçe niteliğin 
sına karşıyız. Ayrıca düşük gelir düzeyinde yer alan tüm kamu görevlilerinin sosyal statül 
gelecek tahribata tedavi yolları aramayan 1980 bütçesine tümüyle karşıyız. 

CHP'li Komisy 



(A) CETVELİ 

KURULUŞLAR Hükümet teklifli 

Cuımhu'fliyet 'Senatosu 
.Millet Meclisli 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi: 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Danıştay 
Yargıtay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşi erli Başkanlığı' 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Maili Savunma 'Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
iM'üli Eğicim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı 
Gümrük ive Tekel Bakanlığı 
Oıda - Tarım ve Hayvancılıik Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İstedi Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışıma Bakanlığı 
Sanayi ve Telknolojıi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtıma ©aikamılığı 

1 

4 
i 

6 
2 

13 
113 

369 661 000 
256 802 000 
172 441 C00 
451 085 0G0 

40 948 000 
216 684 000 
493 423 000 
245 723 000 
242 320 000 
757 990 000 
424 470 000 
306 239 000 
498 225 000 
243 877 000 

4 612 818 00Q 
17 
12 
3 

340 
87 
11 

31 
1 

11 

5 
1 
4 

574 424 000 
315 914 0CO 
637 626 000 
153 808 000 
930 876 000 
738 725 000 
672 913 000 
817 605 000 
135 415 000 
348 449 000 
828 715 000 
713 946 000 
162 309 000 
774 535 000 

2 765 876 000 

K O M İ S Y O N C A 
Eklemen Düşüleni 

75 000 000 
— 

624 000 
19 085 0C0 

300 000 
— 
— 
— 

i; 500 coo 

23 662 000 
— 

180 0C0 
360 000 000 
154 372 000 
095 868 000 
293 000 000 
20 000 000 

177 940 000 
324 700 000 
869 COO 000 

— 
5 000 000 

— 
10 000 COO 

— 
22 000 000 
56 280 000 

6 000 000 
9 000 000 
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KİJRULUŞLAR Hükümet ıtdkilüıfli 

İmar ve İskân Bakanlığı " 6 590 843 000 
Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 21 118 422 000 
Toprak ve İskân İsteri Genel Müdürlüğü 1: 108 120 000 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 734 549 000 
Orman Bakanlığı 2 439 102 000 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 531 961 000 
Kültür Bakanlığı 4 210 028 000 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 109 977 000 

Toplanı 725 746 844 000 

/ 

K O M Î S Y O N C . 
Eklenen Düşül1 

i: 011 750 000 
5 803 000 000 
497 000 000 

5 000 000 000 

28 400 000 
76 677 000 

30 940 338 000 
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KATMA BÜTÇELER 

KURULUŞLAR Hükümet ıfcddifli 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
•Beden Terbıi'yesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Tioani ilimler Akademileri 
İstanbul Ünıiversliıtesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
(Bursa Üniversitesi 
Anadolu Ünaveraitesii 
Atatürk Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
înönü Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlılk Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 

613 574 000 
1 003 541 000 
2 228 503 000 
4 146 234 000 
2 706 134 000 
2 041 838 000 
4 550 401 000 
1 300 267 000 
3 402 092 000 
1 508 812 000 

931 713 000 
404 452 000 
678 915 000 
798 195 000 

1 108 729 000 
496 185 000 

1 701 181 000 
142 342 000 
101 589 000 

28 797 527 000 
42 958 512 000 

90 825 000 
7 638 389 000 
6 404 187 000 

K O M İ S Y O N C A 
Eklenen Düşülen 

— 
171 001 000 
295 000 000 
236 513 000 

20 000 000 
86 523 000 
61 750 000 

5 000 000 
35 404 000 
48 214 000 

201 000 000 
55 000 000 
37 700 000 
76 000 000 
42 575 000 

110 000 000 
92 540 000 
10 800 000 
51 720 000 

Ü 910 000 000 
l 000 000 000 

— 
— 
— 
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KURULUŞLAR Hükümet teklifli 

Devlet Üretme ÇMdfcfleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Karadeniz Teknik Üımransittesıi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kayserti Üniversitesi 

297 072 000 
1 161 484 000 

36 651 000 
834 693 000 
751 809 000 
517 088 000 

Toplanı 119 352 934 000 

K O M İ S Y O N C A 
Eklenen Düşüle 

— 
— 
— 

8 800 000 
— 

40 000 000 

4 595 540 000 
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1980 MALİ YILI BÜTÇESİ 

Genel Bütçe (Komisyona Gelüş Rakainı) 725 746 844 000 
Komisyonda ElkiDenen (Genel Bütçeye) 26 344 798 000 
Hazine Yardımı (Katma Bütçeye Eklenen) + 4 595 540 000 

Genel Bütçe (Tokanı) 756 687 182 0001 

Katana Bütçe (Komisyona Geliş Rakamı) 119 352 934 000 
Hazine Yardımı (Komisyona Geliş Ralkamı) — 105 999 778 000 

Katma Bütçelerin Kendit Geiüri 13 353 156 000 

Genel Bütçe (Toplam) 756 687 182 000 
Katma Bütçelerin Kendi Geliri + 13 353 156 000 

Konsolide Bütçe 770 040 338 000 

Hazine Yaırdımı (Komliisyonia GeMş Rakamı) 105 999 778 000 
Hazine Yaırdımı (Komisyonda Ektenim Miktar) + 4 595 540 000 

Hazine Yardımı (Toplam) 110 595 318 00Q 

Komisyonda Geme! Bütçeye ilave 26 344 798 000 
Komisyonda Katma Bütçeye ilave + 4 595 540 000 

Komisyonda Genel ve Katma, Bütçelere İlave 30 940 338 000 





CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yılı : 19 S . S a y i S 

1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu R 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 473/07702 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 30 . 11 . 1979 tarihi 
nunu Tasarısı» ile gerekçesi ve eiki cetveller ilişik olaraik gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 





1980 YILI MİLLİ BÜTÇE TAHMİN RAPORU 
İ980 yılı Programının hedefleri, ilkeleri, politika ve tedbirleri, ekonominin karşılaştığı sorunlar ile dış dünyadaki gelişm 

hazırlanmıştır. 
Bu Program öncelikle ekonomik istikrar içinde kalkınmayı gerçekleştirme amacına dönüktür. Yatırım, maliye, para 

politikaları bu amaca ağırlık verilerek düzenlenmiştir. 
Fiyat istikrarı ve ödemeler dengesini olumsuz etkileyen talep şişkinliklerinin önlenmesine ve kamu tasarruflarının artır 

verilmiştir. 
Aynı anlayış içinde, kamu ve özel tüketim harcamalarının 1980 yılı Programında öngörülen düzeylerde tutulması ve 

sının temel amacıdır. 
1980 yılı için öngörülen «kaynaklar - harcamalar» dengesi 1979 yılı ile karşılaştırılmalı olarak aşağıda sunulmuştur. 
1980 yılında gayri safi milli hâsıla için öngörülen artış hedefi yüzde 6,5'tur. Dış tasarrufların 1979 yılında 46 milyar 

fiyatlarıyla 61 milyar olması öngörülmektedir. Böylece toplam kaynakların yüzde 7,0 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 
1980 yılı için 1979 yılı fiyatları ile 428,8 milyar liralık sabit sermaye yatırımı programlanmıştır. 
1980 yılında toplanı tüketimin yüzde 5,1, kamu tüketiminin yüzde 8,6 özel tüketimin de 4,6 oranlarının üzerinde artm 

lında toplam yurt içi tasarrufların yüzde 13,6 oranında artması ve toplam yatırımların yüzde 87,7'sinin tasarruflarla ve yü 
lanması sağlanmış olacaktır. 
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GELİR BÜTÇESİ GEREK 
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Cteliıtfn Çeşidi : GELİR VERGİSİ Kesim : 1 Madde : 0 , 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1979 Bütçe yılında Gelir Vergisi tahsilatının 198 milyar 500 milyon lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçmiş 
lan milli gelir büyüklükleri : Vergi gelirlerinin artırılması konusunda alınan sağlıklı yönetim önlemleri, yaygın ve -sürekl 
tırılması ve vergi yargısının süratlenmesi sonucu Gelir Vergisi tahsilaitınm 1980 yılında, 1979'a göre % 65,7 oranında bir 
edilmiştir., 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

20 100.0 
30 000.0 
43 200.0 
63 265.0 
93 250.0 
163 000.0 

22 431.9 
33 626.5 
46 588.7 
69 674.4 
110 788.9 
198 500.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

6 360.9 
11 194.6 
12 962.2 
23 085.7 
41 114.5 
87 711.1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

39,6 
49,9 
38,5 
47,5 
59,0 
79,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Ekonomik 'kaJlkımmaya paralel olaralk iş hacminde meydana gelen jbiiyüme, kurumlaşmanın artması ve etkin denetim -
Kurumlar Vergisinde 1980 yılında 1979'a göre % 46,1'lîk ibir artışla, 28 milyar 500 rriiyon liralt'k gelir elde edileceği heSapk 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceld yrla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran ;% 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

3 850.0 
5 250.0 
7 200.0 
8 080.0 
11 500.0 
14 900.0 

3 818.8 
5 247.2 
6 341.2 
8 109.2 
12 617.4 
19 500.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

736.0 
1 428.4 
1 094.0 
1 768.0 
4 508.2 
6 8826 

+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 
+ 

23,9 
37,4 
20,8 
27,9 
55,6 
54,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 8 — 

Gelirin Çeşidi : GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞI VERGİSİ Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1979 Bütçe yılında Gayrimenkul kıymet Aritışı Vergisi tahsila/tının 2 milyar 500 milyon lira olarak gerçekleşmesi beklen 
neminden uzaklaştıkça bu verginin tahsilatı artmaktadır. Bu bakımdan 1980 yılınida önceki yıla göre % 56'lık bir artışla 3 
ceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

390.0 
350.0 
500.0 
700.0 

1 300.0 
1 600.0 

357.9 
492.7 
702.3 

1 186.2 
1 598.5 
2 500.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

29.9 
134.8 
209.6 
483.9 
412.3 
901.5 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

9,1 
37,7 
42,5 
68,9 
34,8 
56,4 

('*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MALİ DENGE VERGİSİ Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Mali Denge Vergisinin kapsamına giren konu ve olaylarla, 1980 Bütçe yılında Gelir, Kurumlar, Veraset ve İntikal V 
terde bdklenen gelişmelere paralel olarak, bu vergideki itahsila'tın 1979 yılına göre, % 49,2'Mk bir artışla 30 milyar liraya 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

2 600.0 
3 500.0 
5 000.0 
8 060.0 
11 150.0 
16 640.0 

2 792.7 
4 149.6 
5 656.0 
8 715.9 
12 552.5 
20 100.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

803.6 
1 356.9 
1 506.4 
3 059.9 
3 836.6 
7 547.5 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

40,4 
48,6 
36,3 
54,1 
44,0 
60,1 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin^ 
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Gelirin ÇeşiMH : EMLÂK VERGİSİ Kesüm : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1980 Bütçe yılı İkinci Beş Yillık genel beyan döneminin dördüncü yılıdır. Bu nedenle, 1977 yılında beyan edilen de 
1980 yılında tamamlanacak yeni inşaatlarla, gayrimenkullerin devir ve temliki nedeniyle alınacak yeni beyannameler ve ka 
yılı için öngörülen artışın kaynağını oluşturmaktadır. 

Emlâk Vergisinden 1980 yılında 1979 yılı tahsilatına göre (/f, 21,7'lük bir artışla, 1 milyar 400 milyon lira gelir sağlanac 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

350.0 
450.0 
600.0 

1 400.0 
1 200.0 
1 000.0 

280.6 
344.1 
346.7 
799.7 
886.2 

1 150.0(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

27.8 
63.5 
2,6 

453.0 
86.5 

263.8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

11,0 
22,6 
0,7 

130,7 
10,8 
29,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

> 
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Gelirin Çeşidi : MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİSİ Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ 

İç ürötirn ve bedelsiz iitlhalalt yoluyla getirilecek motorlu kara taşıtlarının miktarı ve tahsilatı artırıcı önlemler gözönün 
ninin 1979 yılı (taıhsilat tahminine göre, % 27,3rlük bir artışla 700 milyon lira olacağı öngörülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

187.5 
193.8 
245.6 
326.8 
392.4 
550.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

60.2 
6.3 

51.8 
81.2 
65.6 

157.6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

47,3 
3,4 

26,7 
33,1 
20,1 
40,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

350.0 
350.0 
350.0 
500.0 
450.0 
500.0 
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Gelirin Çeşidii : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 yılında verilen yeni Emlâk Vergisi beyannameleri ile emlak değerlerinin yükiseMlmesi, rayiç bedeli uygulamaları, 
tırıcı etkilerini 1980 yılında da devam ettirecektir. 1980 yılı içinde bu vergide % 42,8'li'k bir artış sağlanarak, 2 milyar 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

240.0 
330.0 
520.0 
800.0 
950.0 

1 200.0 

Miktar 

258.8 
337.6 
468.6 
656.4 
947.3 

1 400.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

69.0 
78.8 

131.0 
187.8 
290.9 
452.7 

Oran % 

+ 36,3 
+ 30,4 
+ 38,8 
+ 40,1 
+ 44,3 
+ 47,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT VE TEKEL MADDELERİ DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim: 1 Madde t I 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

İstihsal Vergisinin konusuna giren madde ve malları üreten sektörlerdeki gelişme, mevcut tesislerdeki kapasite kullanım 
tesislerin üretime katkıları, ve Hükümetçe alınmış olan imalat sektöründeki dar boğazların açılmasına yönelik ekonomik önlem 
fiyatlarındaki yükselmeler dikkate alınarak bu kaynaktan 41 miiyar lira tutarında gelir elde edileceği tahmin ediTmiştir. Bek 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

6 200.0 
7 500.0 

10 000.0 
15 700.0 
16 500.0 
24 500.0 

Miktar 

5 574.8 
7 344.3 

10 614.3 
13 000.9 
18 393.5 
26 900.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

1 150.2 
1 769.5 
3 270.0 
2 386.6 
5 392.6 
8 506.5 

Oran ;% 

+ 26,0 
+ 31,7 
+ 44,5 
+ 22,5 
+ 41,5 
+ 46,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



__ 14 — 

Gelirin Çeşitli : AKARYAKITTAN DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL YERGİSİ 
IKctsim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Enerji ve Talbii Kaynalklıar Bakanlığından alınan akaryakıt üretim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplara göre, 1 
.1 milyar 600 milyon lira tutarında İstihsal Vergisi elide edileceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1 500.0 
1 500.0 
1 500.0 
1 400.0 
1 200.0 
1 350.0 

1 303.5 
2 294.5 

? 1 179.2 
1 226.7 
1 106.4 
1 500.0 (*) 

— 
+ 

— • 

+ 
— 
+ 

112.7 
991.0 

1 115.3 
47.5 
120.3 
393.6 

— 
+ 
— 
+ 
— 
+ 

7,9 
76,0 
48,6 
4,0 
9,8 
35,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin,: 
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Ge*irin Çeşidi * TEKEL MADDELERİNDEN ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Tekel Genel Müdürlüğünden alınan Tekel maddeleri üretim ve son fiyat artışlarına dayanılarak yapılan tahminlerine gö 
milyar 350 milyon lira olacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

4 000.0 
5 825.0 
8 800.0 
12 500.0 
13 000.0 
16 000.0 

2 708.5 
6 796.6 
9 082.8 
7 250.1 
8 367.4 
19 500.0 {*)• 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

808.6 
4 088.1 
2 286.2 
1 832.7 
1 117.3 
11 132.6 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

23,0 
150,9 
33,6 
20,2 
15,4 
133,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Getirin Çeşidi : İŞLETME VERGİSİ Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Bu verginin kapsamına giren işlemlerin gelişme seyri ile verginin uygulama alanındalki genişleme ve artırılan vergi d 
1980 yılında 4 mJryar liralık gelir elde edileceği tahmin olunmuştur. Bu rakam, 1979 yılı gerçeMeşme tahminine göre, f/f 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1 000.0 
1 000.0 
1 200.0 
1 500.0 
1 850.0 
2 900.0 

658.1 
854.1 

1 104.1 
1 566.9 
2 296.8 
3 000.0 ('*) 

-r 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

104.2 
196.0 
250.0 
462.8 
729.9 
703.2 

+ 18,8 
+ 29,8 
+ 29,3 
+ 41,9 
+ 46,6 
+ 30.6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 
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Gelirin Çeşidi : ŞEKER tSTİHLÂK VERGİSİ Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.'nin 1980 yılı üretim tahminleri ile aynı yılla ilgili şeker tüketim tahminleri gözönünde 
îstihlâk Vergisi hâsılatı 950 milyon lira olarak hesaplanmıştır, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

800.0 
860.0 
900.0 

1 100.0 
1 100.0 

950.0 

Miktar 

671.9 
644.1 
738.8 
726.1 
844.6 
900.0 (*) 

— 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

57.0 
27.8 
94.7 
12.7 

118.5 
55.4 

Oran % 

— 7,8 
— 4,1 
+ 14,7 
— 1,7 
+ 16,3 
+ 6,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin ÇeşMIi: TAŞIT ALIM VERGİSİ Keşfini: 4 Madde: 4 

TAHMİN GtEREKÇESİ: 

İç ürettim, bedelsiz ithal yoluyla yurda getirilecek mo'torl'u kara taşıt sayısı ve el değiştirmelerin son yıllardaki gelişimi di 
çekleşme tahminllerine göre % 23,5 oranında bir artış (sağlanaralk 2 miyar 100 milyon lira gelir elde edileceği tahm'in edilm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Tahmini 

820.0 
1 000.0 
1 400.0 
2 300.0 
2 000.0 
1 800.0 

Miktar 

805.2 
983.4 

1 485.0 
I 608.4 
1 712.1 
1 700.0 <*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

Fark 

193.3 
178.2 
501.6 
123.4 
103.7 

12.1 

Oran • 

+ 
+ 
_1_ 

+ 
+ 
— 

% 

31,6 
22,1 
51,0 

8,3 
6,4 
0,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşiflî : EMLAK ALIM VERGM 

TAHMİN GEREKÇESİ: Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMÜN GEREKÇESİ: 

1977 yılı genel beyanları ile yükseltilen Emlak Vergisi değerleri 1980 yılında yapılacak alım - satımlarda Emlak Alıım 
masına karşın, emlak el değ%fcirmeferiride gözlenen azalış vergi hasılatını eltMemektlediir. 

Bu nedenle, bu vergiden 1980 yılında 1979 yılı tahsıilalt tahminine göre , % 38,3'lük bir artışla 8 milyar 300 milyon 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran ;% 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1 625.0 
1 725.0 
2 480.0 
4 600.0 
6 500.0 
4 900.0 

1 357.3 
1 798.4 
2 441.7 
4 344.9 
5 124.1 
6 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

192.9 
441.1 
643.3 

1 903.2 
779.2 
875.9 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

16,6 
32,5 
35,8 
77,9 
17,9 
17,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye, göre geçici tahmin, 
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Gelirin IÇesMi : KALDİRİLAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynalktaki mevcut artık miktarına göre 1980 flütçe yılında 7 milyon lira gelir sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

YJI Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 10.0 . 34.5 
1975 10.0 18.0 
1976 20.0 14.2 
1977 15.0 17.5 
1978 10.0 11.2 
1979 10.0 7.0 (*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

16.5 — 47,8 
3.8 — 21,1 
3,3 + 23,2 
6.3 — 36,0 
4.2 — 37,5 



Geiiıin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 
Keşlim : Madde t 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Geçmiş yıllar tahsilalt gelişimi ve vergiye konu banka işlemlerinide 1979 yılında meydana gelecek gelişmeler gözönünde tu 
lirdeki artış oranmm % 45,5%: ve 1980 Bütçe tahminlin 24 milyar 250 milyon lira olacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

3 100.0 
4 750.0 
5 900.0 
8 200.0 

11 000.0 
16 450.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

3 416.0 
4 569.8 
6 257.0 
8 734.0 

11 773.3 
16 664.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

930.9 
1 153.8 
1 687.2 
2 477.0 
3 039.3 
4 890.7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

;% 

37,4 
33,8 
36,9 
39,6 
34,8 
41,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : NAKLİYAT VERGİSİ Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Bu vergimin gelişimi ve çeşitli nakliyat kurumlarından alınan bilgiler gözönünde tutulmak suretiyle, bu kaynaktan 
ra gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

300.0 
350.0 
400,0 
400.0 
450.0 
600.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

240.1 
386.4 
342.5 
403.0 
422.2 
950.0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

M E 

göre değişme 

Fark 

23.1 
146.3 
43.9 
60.5 
19.2 

527.8 

Oran 

+ 
+, 
— 
+ 
+ 
+ 

:% 

10ı,6 
60,9 
11,4 
17,7 
4, 

125,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 
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GelMn ÇeşMS : FTT HtZMETLERİ VERGİSİ Keşlim« 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

PTT. Gend Müdürllüğünıden alınan bilgilere göre, 1980 bütçe yılında PTT Hizmeltler.i Vergisinden elde edilecek gelirin; 
oranınlda bir artış göstererelk 1 milyar 400 milyon liraya ulaşacağı hesapüanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

200.0 
300.0 
300.0 
375.0 
460.0 
700.0 

Miktar 

162.6 
257.2 
260,0 
168.0 
536.8 
970.0 (*) 

— 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

10.6 
94.6 

2.8 
92.0 

368.8 
433.2 

Oran 

— 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

1% 

6,1 
58,2 

1,1 
35,4 

219,5 
80,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



.... 24 -

Gelirin Çeşidi : BİNA İNŞAAT VERGİSİ Kesin; Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ ; 

Verginin kapsamı, tarifesi, vergi denetimi ve uygulamadaki vergi kaybına neden oîan boşlukları giderici yönetsel ö 
;öre bu vergiden 1980 yılında önceki yıl tahsilat tahminine göre % 4'5,21ilk bir artışla 450 milyon lira hasılat sağlana 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

145.0 
125.0 
300.0 
325.0 
350.0 
420,0 

Miktar 

121.0 
184.4 
248.6 
240.5 
313.3 
310.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 

Fark 

6.1 
63.4 
64.2 

8.1 
72.8 
3.3 

Oran % 

+ 5, 
+ ,52, 
+ 34, 
— 3, 
+ 30, 
— ı, 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 
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Gelirin Çeşidi : SPOR - TOTO VERGİSİ Kesim : S Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Bu vergiden 1980 mali yılında 6 milyon lira tutarında gelir sağlanacağı tahmin edilrruişttir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

35.0 
30.0 
30.0 
20.0 
4.0. 
5.0 

Miktar 

27.9 
22.5 
0.7 
8.9 
6.6 
6.0 (*) 

— 
— 
— 
+ 
— 
—• 

Fark 

4.3 
5.4 

21.8 
8.2 
2.3 
0.6 

Oran <% 

— 13,3 
— 19,3 
— 96,9 
+ 1 171,4 
— . 25,8 
— 9,1 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GelMn Çeşieti : DAMCA VERGİSİ Kes im: 6 MaicMe : 0 

. TAHMİN GEREKÇESİ: 

Ekonomideki gelişmeler sonunda hızla artan işlemlere paralel olaraik bu verginin hâsılatı da önemli ölçüde artmakt 
bına sebep olan pul yapışltıraraik ödeme usulü geniş ölçüde smırlanldırılmış; verginin beyan üzerinden makbuz karşılığı 
ve Damga Vergisine konu işlemlerin yilhik artış gelişimi gözönlürtde tultulıarak, 1980 yılı bütçe tahmini 18 milyar lira 
tahminine göre artış oranı c/0 38,5tir. 

TAHMİNE ESAS BlLGlLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

2 650.0 
3 150.0 
4 300.0 
6 700.0 
9 500.0 

1Q 200.0 

2 520.7 
3 524.7 
5 112.1 
6 460.5 
8 672.8 

13 000.0. (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

451.8 
1 004.0 
1 587.4 
1 348.4 
2 212.3 
4 327.2 

+' 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

21, 
39, 
45. 
26, 
34, 
49, 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.^ 
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Gelirin Çeşidli : TAPU HARÇLARI Kesim : 7 Madde : 1 

TAH MİN GEREKÇESİ : 

Daha öncdki yıi'İardalki taşınmazların el değişlfcirmeleri ve emlalk 'değerlerimde 1979 yılında özlenen kıymet artışları dükkate 
1979 yılı tahsilatına göre, % 31,2'lıilk bir artışla 525 milyon lira hâsılat elde edileceğü tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

+ 1,4 
+ 34,7 
+ 46,1 
+ 35,1 
+ 25,2 
+ 25,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

1974 150.0 96.0 + 1.3 
1975 150.0 129.3 + 33.3 
1976 150.0 188.9 + 56.6 
1977 220.0) 255.2 + 66.3 
1978 400.0 319.6 + 64.4 
1979 400.0 400.0(*) + 80.4 
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Gelirin Çeştöi : YARGI HARÇLARI Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Geçmiş yıllardaki artış oranları gözönünde .tutularak 1980 Bütçe yılında 750 milyon lira tahsilat sağlanacağı hesaplanm 
göre, % 36,4 oranında bir artışı ifade etmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

23Q.O 
200.0 
250.0 
310.0 
400.0 
525.0 

Miktar 

172,7 
224.7 
275.9 ' 
350.6 
455.9 
550.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

8.0 
52.0 
51.2 
74.7 

105.3, 
94.1 

Oran ;' 

.+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

4,8 
30,1 
22,8 
27,1 
30,0 
20,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI Kesim : 7 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Türkiye'ddki noter sayısı ve iş hacmi ekonomideki gelişmeye paralel olaralk artmaktadır. Geçmiş yıllardallci tahsilat 
nazara alınaralk 1980 bütçe yılında, bu kaynaktan 520 miyon lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

150.0 
160.0 
200.0 
300.0 
326.0 
380.0 

Miktar 

150.9 
194.9 
264.4 
321.8 
367.6 
400.0 (*) 

+ 
"T 

+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

29.9 
44.0 
69.5 
57.4 
45.8 
32.4 

Oran % 

+ 24,7 
+ 29,1 
+, 35,6 
+ 21,7 
+ 14,2 
'+'. 8,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidü : PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLAıRI 
Kesimi): 7 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Geçmiş yıllardaki talh'silalt gelişimi gözötfünlde bulundumlarailc, 1980 bütçe yılınlda bu kaynalktan 630 miyon lira tahsilat sa 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişine 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

300.0 
250,0 
300,0 
380.0 
580.0 
550.0 

Miktar 

241.4 
265.6 
379.4 
449.8 
426.9 
550.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+! 

Fark 

42.8 
24,2 

113.8 
70.4 
219 

123.1 

Oran j % 

+ 21,5 
+ 10,0 
+ 42,8 
+ 18,5 
— 5,1 
+ 28,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmiru 
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GöîMn Çe#Jİ : TRAFİK HARÇLARI KeSİnt : 7 Madde : S 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Taşıt parkı ve şoför ehliyöti alanların sayısındaki artış ile geçmiş yıllar tahsilatları gözönüne alınaralk, 1980 yılı tahsila 
olarak tahmin edilmiştir. * 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

60.0 
60.0 
70.0 

100.0 
120.0 
100.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceM yıla göre değ 

Miktar 

50.7, 
70.2 
87.3 
79.8 
70.5 
75.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

Fark 

4.3 
19.5 
17,1 
7.5 
9,3 
4.5 

;işme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

% 

9,3 
38,5 
24,3 

8,6 
11,6 
6,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GiMrîn Çe#M : DİĞER HARÇLAR Kesim : 7 Madde: 6 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Bu kaynaiktan 1980 Bütçe yılında, 1979 yılı tahsilat Itahmininıe göre, 125 milıyon lira fazlaısıiyle 450 milyon lira gelir elde 
larla ilgili tahmin bir öncefci yıl tateiîat tahminine göre, % 38,5 oranında bîr artışı ifade etmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceM yıla göre değişme 

Miktar Fark Oran % 

142.8 
146.6 
178.7 
218.9 
291.6 
325.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
_L 

+ 
+ 

16.0 
3.8 

32.1, 
40.2 
72.7 
33.4 

+ 
4 
+ 
+ 
+ 
+ 

12,6 
2,7 

21,9 
22,5 
33,2 
11,4 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

210.0 
180.0 
180.0 
200.0 
260.0 
370.0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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CksKrin Çeşidfi : AKARYAKIT ©IŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 
Keşlim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1980 yıh için programlanan Ithalait miktarı ile 1979 yılı içinde yapılan kur ayarlamaları ve ithalat kompozisyonu içind 
lundurularak bu kaynaktan 1980 yılı içinde 1979 yılına göre, % 39,3'lük bir artışla 19 milyar 500 milyon lira hâsılat elde e 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncdki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Tahmini 

3 972.9 
4 750.0 
6 250.0 
7 900.0 
7 760.0 
7 250.0 

Miktar 

3 756.9 
4 927.1 
6 249.9 
6 075.6 
8 891.5 

14 000.0 <*) 

+ 
+ 
+ 
— 

+ 
+ 

Fark 

986.0 
1 170.2 
1 322.8 

174.3 
2 815.9 
5 108.5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

% 

35,6 
31,1 
26,8 

2,8 
46,3 
57,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin ÇeşMIı : AKARYAKIT GÜMRÜK VERGM 
Keşfim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu gelir kaynağın'dan 1980 yılında 1 milyar 600 milyon lir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

380.0 
500.0 
550.0 
600.0 
780.0 
800.0 

Miktar 

329.0 
758.2 
502.6 
914.8 
915.8 

1 220.0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
-r 
+ 

Fark 

22.2 
429.2 
255.6 
412.2 

1.0 
304.2 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

7,2 
130,4 
33,7 
82,0 
0,1 

33,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelinin Çeşidi : TEK VE MAKTU VERGİ Kesem Madde 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Güîmrülk Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu ile veya yolcu beralberinde gelen ve ticari mahiyötte bulunm 

rük Vergilerini gösltermek üzere kanunlardaki had ve nispeitlere bağlı katmaksızın ve bu nispet ve hakileri göçmemek şart 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. İthalde alınan vergi ve resimlere karşılık olmak üzere bu verginin tarifesi maddeler itibariyle 
7/13727 sayılı Kararnamesiyle yenliden tespit edilmiş bıüunimakltaldır. Yeni tarifeye ve bu konuda getirilen yeni düzenl 
lira tahsilat sağlanacağı tahmin edilmlişltir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

50.0 
250.0 
200.0 
100.0 
190.0 
120.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark 

214.6 + 134.1 
126.1 — 88.5 
80.4 — 45.7 

118.3 + 37.9 
85.8 — 32.5 
80.0 (*) —• 5.8 

Oran 

+ 
— 
— 
+ 
— 
— 

!% 

166,6 
41,2 
36,2 
47,1 
27,5 

6,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmiju 



— 36 — 

Gelirin -Çeşidi : AKARYAKİT »İŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 
Kesim : 2 Maddle : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1980 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1979 yıh içüride yapılmış bulunan kur ayarlamaları ve ithalat kompozisyo 
niinlde bulundurularak bu kayna tan 1'980 yılı içinde, 1979 yılına nazaran % 48,3'lük bir artışla 21 milyar 500 milyon lira hâ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

4 500.0 
5 200.0 
7 350.0 
9 250.0 
11 700.0 
11 000.0 

4 362.8 
5 548.0 
9 069.5 
9 500.8 
9 760.9 
14 500.0 (*) 

+ 
+ 
-f 
-f 
+ 
+ 

1 386.7 
1 185.2 
3 521.5 
431.3 
260.1 

4 739.1 

+ 
•+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

46,6 
27,2 
63,5 
4,8 
2,7 

48,5 

••(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 37 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Enerji ve Talbii Kaynalklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak, 1980 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak 
yon liraya ulaşacağı hesaplanmıştır. Bu gelir kaleminde 1979 yih taıhsâaıt tahminiıne göre, % 9,6 oranında bir artışa ulaşacağın 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

4 000.0 
5 000.0 
5 500.0 
6 300.0 
5 800.0 
6 970.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki 

Miktar 

3 015.9 
4 275.4 
4 298.4 
5 889.2 
5 566.7 

12 500.0 <*) 

— 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

M E 

yıla göre değişme 

Fark 

67.6 
1 259.5 

23.0 
1 590.8 

322.5 
6 933.3 

Oran 

— 

'+! 
+ 
•+ 
— 
+ 

% 

2,2 
41,8 

0,5 
37,0 

5,5 
124,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 



— 38 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN trHALDE ALINACAK ÜDAMGA VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1980 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1979 yılı içinde yapılan kur ayarlamaları ve ithalat kompozisyonu için 
kin tahsilat önlemleri gjözönıüride bulundurularak 1980 yılı içinde 1979 yılına göre, % 47,3 lök bir artışla 21 milyar 50 
edileceği tahmin edilmefldtedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

1 800.0 
1 900.0 
3 300.0 
5 300.0 

11 900.0 
10 860.0 

Miktar 

1 998.9 
2 780.2 
4 267.0 
5 789.2 
9 828.9 

14 600.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
_u 

+ 
+ 

;—: 

Fark 

373.9 
781.3 

1 486.8 
1 522.2 
4 039.7 
4 771.1 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 
+ 

% 

23,0 
39,1 
53,5 
35,7 
69,8 
48,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 39 — 

GefflUin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 
Kesim: 3 Madde î 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Enerji ve Taibli Kaynaklar Bakanlığından alınan bubilere dayanılarak 1980 yıüı içimde İthal edilecek akaryakıttan alına 
heSaplanmıŞür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceM yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1 200.0 
1 250.0 
1 150.0 
1 90C.0 
3 596.2 
5 400.0 

501.0 
724.3 

1 010.5 
1 583.9 
5 039.3 
7 900.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

501.0 
223.3 
286.2 
573.4 

3 455.4 
2 860.7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

• — 

44,6 
39,5 
56,7 

218,1 
56,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tatımin 



— 40 — 

GelMn Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RIHTIM RESMİ 
Kedim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1980 yılı ithalat programı ve Rıhtım Resminin yıllara göre gelişimi dikkate alınarak 1980 yılmida bu kaynaktan 1 m 
min edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncefci yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Butça -
Tahmini 

160.0 
100.0 
250.0 
200.0 
360.0 
475.0 

Miktar 

80.2 
301.2 
757.4 
965.8 
240.1 
700.0 (*) 

— 

+ 
+ 
+ 
— 

+ 

Fark 

82.7 
221.0 
456.2 
208.4 
725.7 
459.9 

Oran 

— 

+ 
-f-
+ 
— 
+ 

% 

50, 
275, 
151, 
27,5 
75, 

191, 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmirh 



— 41 — 

Gfclwn Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMÎ 
Kesün : 4 MadkJie : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Enerji ve Talbii KaynaMar (Bakanlığından alınan bilgilere göre, 1980 yih içinde itıhal edilecek akaryakıttan alınacaik Rıhtı 
rak toJhmin eddtoişfcir, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Butça — 
Tahmini 

140.0 
250.0 
400.0 
700.0 
820.0 
875.0 

G E R ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

235.3 
466.6 
213.5 
509.5 

1 007.6 
2 800.0 (*) 

+ 
+ 
— 

+ 
+ 
+ 

Fark 

235.3 
231.3 
253.1 
296.0 
498.1i 

1 792.4 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

'% 

— 
98,3 
54,2 

138,6 
97,8 

177,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



42 — 

Gelirin Çeşidi : DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ 
Kesim Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1980 Bütçe yılında yapılacak olan seyahat harcamaları nedeniyle, 3 milyar 500 milyon lira hasılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

10.0 
— 
— 
— 

1 000.0 
ı 4oao 

Miktar 

77.2 
0.5 
1.3 
0.5 

1 262.4 
2 400.0 (*) 

—. 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

531.1 
76.7 
0.8 
0.8 

1 261,9 
1 137,6 

Oran >% 

— 87,3 
— 99,3 
+ 160,0 
— 61,5 
+ 252 380,0ı 
+ 90,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 43 — 

GelMn Çeşidi : RESMÎ BASHMEVLERt, OKULLAR YE (DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

îîgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre, bu kaiynakltîan 1980 yıilmda 7 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

' Miktar Fark Oran % 

8.3 
3.9 
3.4 
4.7 
6.4 

16.0 (*) 

+ 
— . 
— • 
+ ' 
+ 
+ 

1.6 
4.4 
0.5 
1.3 
1.7 
9.6 

+ 
— • 

— 
+ 
+ 
+ 

23,9 
53,0 
12,8 
38,2 
36,2 

150,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Bütçe 
Yıl Tahmini 

1974 8.0 
1975 8.0 
1976 10.0 
1977 12.0 
1978 10.0 
1979 6.0 



— 44 — 

Gelirin ÇeşiMlj : TEKEL (İDARESİ SAFİ (HÂSILATI 
Kestim : 1 Madd« t 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Tekdl Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1980 Bütçe yılında bu kalemden herhanıgi bir gelir beMenımemelk'ted 
1 000 liralık bir gelir tahmini konulmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 — — 
1975 — — 
1976 — — 
1977 — — 
1978 — — 
1979 — — (*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 45 — 

Gdıin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERÎNDEN ALINAN 
Kesini : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

MMi Reasürans T.A.Ş.M©n alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1980 Bütçe yılırida 10 milyon lira gelir sağlanacağı tah 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979-

Bütçe 
Tahmini 

6.0 
8.2 
8.0 

12.5 
15.0 
9.0 

Miktar 

7.6 
7.9 
8.Ö 
8.4 
9.2 

10.0 (*) 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

2.6 
0.3 
0.1 
0,4 
0.8 
0.8 

Oran % 

— 25,5 
+ 3,9 
+ 1,3 
+ ' 5,0 
+• 9,5 
.+' 8,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 46 — 

Getirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET «AKKI Keşlim : 2 Madde: 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Pötnol İdleri Gend Müdürlüğünden alınan bilgiye dayanılarak 1980 yılı Bütçe tahm 
*Ü*.| 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 10.0 
1975 15.0 
1976 25.0 
1977 14.0 
1978 15.0 
1979 5.0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.^ 

15.7 
9.6 

11.6 
7.9 
9.5 

18.0 (*) 

+ 
— 
+ 
— 
-f 
+ 

8.4 
6.1 
2.0 
3.7 
1.6 
8.5 

+ 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

115,1 
38,8 
20,8 
31,9 
20,2 
89,5 



— 47 

Gelirn Çeşidi : PETROLDEN DEVLET MÎSSESİ Kesim : 2 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

YefH hampetrol üretiminden ayın olarak alınan Devlet hissesinin satış fdyatı gözönünde bulundurularak 1980 yılı Bü 
tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yü 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Tahmini 

70.8 
250.8 
30Q.Q 
356.0 
350.0 
800,0 

Miktar 

249.5 
276.5 
227.0 
344.9 

1 005.4 
588.0 (*) 

+ 
+ 
—. 
+ 
+' 
— 

Fark 

155.1 
27.0 
49.5 

117.9 
660.5 
417.4 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
— 

'% 

164,3 
10,8 
17,9 
51,9 

191,5 
41,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 48 — 

€ * « n Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET 'HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabii Kaynalkl'ar Ba'kanlığıtnldan alınan bilgiye göre, bu kaynalkltan 1 milyar 123 milyon 549 bin lira gelir e 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

46.0 
110.0 
275.0 
175.0 
400.0 
700.0 

Miktar 

85.2 
151.1 
226.6 
274.9 
347.0 
910.5 {*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-L 

Fark 

43.8 
65.9 
75.5 
48,3 
72.1 

563.5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

'% 

105,8 
77,3 
50,0 
21,3 
26,2 

162,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



49 

Gelirin Qeşt«M : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ Kesim': 2 MMUC : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Kızılay Genel Başkanlığından alman bilgiye göre, bu kaynaktan 1980 yılında 100 bin lira gelir sağlanacağı öngörüta 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

6.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
1.0 

Miktar 

0.08 
0.03 
0.05 
0.03 
0.05 
0.150 (*) 

— 
— 
+ 
— 
+ 
-f 

Fark 

0.92 
0.05 
0.02 
0.02 
0.02 
0.100 

Oran 

.— 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

'% 

92,0 
62,5 
66,7 
40,0 
66,7 

200,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 50 — 

Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE CUMHURİYET MERKEZ İBANKASINDAN ALINAN 
Kes&n : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Bu kaynaktan 1980 Bütçe yılında 100 bin lira sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran •% 

1974 0.1 
1975 0.05 
1976 0.1 
1977 0.1 
1978 0.1 
1979 0.1 

0.1 — — 
0.05 — 0.05 — 50,0 
0.1 + 0.05 + 100,0 
0.1 — — 
0.1 — — 
0.1 (*) — — 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



51 — 

Gelirin ÇeşMî : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 
Kes'm : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1980 yılında bu kaynaktan 150 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

0.050 
0.050 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 

Miktar 

0.037 
0.052 
0.062 
0.086 
0.134 
0.150 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

0.009 
0.015 
0.010 
0.024 
0.048 
0.016 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+' 
+ 

% 

32,1 
40,5 
19,2 
38,7 
55,8 
11,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 



— 52 — 

GeliAı Çeşidi : PANSİYONLU OKUL ÜCRETLERİ KARŞILIĞI 
JvesJıı : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1980 yılmda 50 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Butça -
Tahmini 

13.0 
21.0 
20.0 
24.0 
30.0 
40.0 

Miktar 

14.6 
20.3 
26.7 
34.4 
33.6 
45.1 (*) 

+ 
+ + 
+ 
— 

, + 

Fark 

2.3 
5.7 
6.4 
7.7 
0.8 

11.5 

Oran \% 

+ 18,7 
+ 39,0 
+ 31,5 
+ 28,8 
— 2,3 
+ 34,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 53 — 

GeErib Çe#M : TJC. MERKEZ »AÛNKASI SAM HÂSILATI 
Kesim: 4 Madde: 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

14 . 1 . 1970 gün ve 1211 sayılı T. C. Merkez Banikaisı Kanununun 60 ncı malddeteikıe göre, nett (kârdan vergiler ödendikte 
ten sonra kaJlan kikimi Hazineye de^ediîmekttediir. 1980 Bütçe yüınlda bu kademden 285 milyon lira gölir sağlanacağı hesaplan 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

690.0 
540.0 

1 600.0 
1 525.0 

600.0 
1 645.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

690.5 
1 103.9 
1 187.9 
1 438.1 
1 584.1 

750.0 {*) 

M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

690.5 
413.4 
84.0 

250.0 
146.0 
834.1 

Oran 

+ 
+ 
+ 
• + 

— 

'% 

— 
59,9 
7,6 

21,1 
10,1 
52,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 54 — 

Gelinin Çeşidi : TAŞINMAZ (MALLAR SATIŞ BEDELİ 
Kesiân Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu fcaıynalkitan 1980 Bütçe yılında 120 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin ödilrmişitîr. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe — 
Tahmini 

20.0 
10.0 

1 315.0 
40.0 
65.0 

150.0 

Miktar 

9.3 
11.5 
27.1 
86.8 
71.0 
75.0 (*) 

.— 

+' 
+ 
+ 
— 
+ 

Fark 

2.7 
2.2 

15.6 
59.7 
15.8 
4.0 

Oran 

— 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

*% 

22,5 
23,6 

135,6 
220,3 

18,2 
5,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 55 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR 'İDARE GELİRLERİ 
Kedini : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Bu -kaynaktan 1980 Bütçe yılında 400 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin ekilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

50.0 
55.0 

276.7 
125.0 
125.0 
190.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

57.6 
66.4 
81.0 

113.5 
151.8 
220.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

14.0 
8.8 

14.6 
32.5 
38.3 
68.2 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

32,1 
15,3 
22,0 
40,1 
33,7 
44,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 56 — 

GelMn ÇeşüdS : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kestim: 2 Madde : 1 

TAHMİNÎ GEREKÇESİ: 

1980 Bütçe yalında bu kaynaktan 180 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edimişttir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mifyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

30.0 
25.0 

100.0 
1.00.0 
100.0 

60.0 

Miktar 

29.0 
26.6 
50.3 
52.2 
53.3 

100.0 ı (*) 

+ 
— 

+ 
+ 
-r-
+ 

Fark 

2.2 
2.4 

23.7 
1.9 
1.1 

46.7 

Oran % 

+ 8,2 
— 8,3 
+ 89,1 
.+ 3,8 
+ 2,1 
+ 87,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 57 — 

Gelarin ÇeşMi : DEĞERLt KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 2 'Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1980 Bütçe yılında 'bu kaymaktan 80 milyon lira hasılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe — 
Tahmini 

140.0 
40.0 

260.0 
100.0 
75.0 
60.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

37.0 
45.2 
51.1 
53.4 
53.4 
80.0 (*) 

4-
+ 
+ 
+ 

+ 

Fark 

2.9 
8.2 
5.9 
2.3 
— 

26,6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ . 

% 

8,5 
22,2 
13.0 
4,5 
— 

49,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 58 — 

Gelinin Çe$m : İRTİSAM DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 

Kesim': 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

iktisadi Devlet Teşekkulerinıin geçmiş yılandaki faaliyet sonuçlan ile 1978 yılındaki durumları nazara alınmak su 
lında bu kaynaktan 4 milyar 129 milyon 100 bin lira gelir sağlanacağı taJhlmin olunmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

1 300.0 
1 500.0 
1 500.0 
1 960.0 
2 158.0 
1 450.0 

G E R ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

— 
2 918.5 

766,1 
1 407.7 

197.2 
1 560.0 (*) 

+ 
— 

+ 
— • 

+ 

Fark 

— 
2 918.5 
2 152.4 

641.6 
1 210.5 
1 362.8 

Oran 

— 
+ 
— 
+ 

% 

_ 
— 

73,7 
83,7 
86,0 
59,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin,: 



— 59 — 

GeSMn Çeşidi : İŞTİRAKLER GELİRLERİ Kesim : 3 Madde >: 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Devletin iştiralki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hlsise dikkate alınarak 1980 yılırida bu kalemden 30 mıilyon lir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe — 
Tahmini 

100.0 
138.0 
240.0 
490.8 

50.0 
50.0 

Miktar 

16.4 
• 343.0 

15.2 
26.5 
33.5 
20.0 (*) 

— 

+ 
— 
+ 
4-
— 

Fark 

7.3 
326.6 
327.8 

11.3 
7.0 

13.5 

Oran 

— 
+ 1 
— 
+ 
+ 
— 

'% 

30,8 
991,5 

95,6 
74,3 
26,4 
40,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin?, 



— 60 — 

Gelirin Çeşfidl : DÖfMBR SERMAYELERDEN GELİRLER , 
Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1980 Bütçe Kanun Tasarüsroa kbnuîan bir hijüdimlö ıdöner sermayeli mlüesiseseleHden Genel Bütçe geliri olarak 1980 yılın 
nacağı tahmin eıdilmekıtedıir̂  

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

ıBk öncöM yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

10.0 
70.0 

2 810.0 
1 507.2 
1 400.0 
1 700.0 

27.0 
96.5 

1 117.1 
1 557.0 
1 693.2 
2 700.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

20.4 
69.5 

1 020.6 
439.9 
136.2 

1 006.8 

+ 
.+ 
.+' 
••+ 

+ 
+ 

309,1 
257,4 

1 057,6 
39,4 

8,7 
59,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 61 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ K«sjm : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

T.C. Merkez Bankasınca muhalfaza ediıten Hazine portföyünlddki kıymetlerden 1980 Bütçe yılı içinde 3 milyon lira g 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

1.0 
1.0 

10.0 
22.0 
15.0 
10.0 

Miktar 

1.8 
1.7 
3.9 
4.6 
6.3 
7.0 (*) 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

1.7 
0.1 
2.2 
0.7 
1.7 
0.7 

Oran 

+ 1 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

700,0 
5,5 

129,4 
17,9 
36,9 
11,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 62 — 

Gteiktin Çeşidi: FAİZLER Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Hazine hesarjlanna bankalarca yürültlüteoelk faizlerle, Hazine tarafından yaisaıl olana'klar içersinde çeşitli kuruluşlara bütç 
rinin Mzferinden 1980 Bültçe yılında 1 milyar 640 milyon lira gelir sağlanacağı hesapilanmişltır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe — 
Tahmini 

300.0 
400.0 
400.0 

1 550.0 
800.0 

1 500.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

167.2 
347.5 
972.7 
678.8 

1 004.9 
1 570.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

M 

göre değiş; 

Fark 

11.0 
180.3 
625.2 
293.9 
326.1 
565.1 

: E 

me 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

.% 

7,0 
107,8 
179,9 
30,2 
48,0 
56,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.^ 



— 63 — 

Gelirlin Çeşidü : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1980 Bütçe yılırida bu kaynaikteun 60 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe — 
Tahmini 

80.0 
25.0 
50.0 
90.0 
50.0 
70.0 

Miktar 

21.6 
17.6 
30.3 
37.0 
80.8 

100.0 {*) 

— 
— 

+ 
+ 
.+ 
+ 

Fark 

291.3 
4.0 

12.7 
6.7 

43.8 
19.2 

Oran 

— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

:% 

93,1 
18,5 
72,1 
22,1 

118,4 
23,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin._ 



— 64 — 

GeMn Çeşidi : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
Kesim: 3 Madde: 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Yalsal oynaklara. dafyarularaik çeşM kuruiluşlara geçmiş yıllarda verilen borçlar dolayısıyla, 1980 Bütçe yılında bu ku 
milyar 300 mlilyon lira tutarımda ıgeftir sağlanacağı tespit adiMştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

300.0 
1 327.0 

ı ısao 
4 350.0 
1 340.0 
2 820.0 

Miktar 

98.1 
111.0 
34.0 

319.2 
1 640.7 
4 000.0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

98.1i 
12.9 
77.0 

285.2 
1 321.5 
2 359.3 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

;% 

— 
13,1 
69,4 

838,8 
414,0 
143,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 65 — 

Gelirin ÇeşkM : PARA CEZALARI Kesim : 1 Matkle : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1979 yılında yürürlüğe konulan ve para cezalarını büyük ölçüde artıran 20 . 6 . 1979 gün ve 2448 sayılı Kanun da g 
ırıilyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

lOOvO 
30.0 

240.0 
39010 
300.0 
700.0 

Miktar 

40.2 
101.0 
188.3 
214.8 
420.9 
600.0 (*) 

— 

+ 
+ 
+ı 
+ 
+ 

Fark 

5.0 
60.8 
87.3 
26.5 

206.1 
179.1 

Oran 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

11,1 
151,2 
86,4 
14,1 
95,9 
42,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 66 — 

GeSfrm Çeşidi : VERGİ VE ZAM CEZALARI 

Kesrim: 2 M a d d e : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynalktan 1980 Bütçe yılında 2 milyar 400 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark Oran % 

198.0 
332.4 • 
560.4 
833.2 

1 650.3 
2 200.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

18.2 
134.4 
228.0 
272.8 
817.1; 
549.7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

10,1 
67,9 
68,6 
48,7 
98,1 
33,3 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

200.0 
200.0 
460.0 
900.0 

1 000.0 
2 000.0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 67 — 

Gelirin Çeşidi : TRAFİK CEZALARI Kesim : 3 Makide : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1979 yılında yürürlüğe giren 20.6.1979 gün ve 2448 sayılı Kanun da gözönünde tutularak 1980 Bütçe yılında 500 m 
miş!tir< 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

60.0 
55.0 

200.0 
345.0 
130.Q 
160.0 

Miktar 

55.3 
65.8 
79.6 
89.5 

146.4 
300.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
'+ 
+ 

Fark 

4.7 
10.5 
13.8 
9.9 

56.9 
153.6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

fo 

9,3 
i9;o 
21,0 
12,4 
63,6 

104,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 68 — 

Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER Kesim : 0 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Çdk çeşitti kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı çeşitli gelirlerin geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi ve 1979 yıh ta 
deye dahil gelir kaynaklarından 1980 mali yılımda 9 milyar 315 mıilyon 441 biın lika gelıir sağlıanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1 908.7 
1 923.8 
3 30)2.8 
5 471.2 
6 500.0 

22 331.5 

1 996.4 
3 713.5 
5-000.8 
6 547.7 

44 928.4 
29 130.0 

479.4 
1 717.1 
1 287.3 
1 546.9 

38 380.7 
15 798.4 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

19,4 
86,0) 
34,7 
30,9 

586,2 
35,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 69 — 

Gelirin Çfe$kli : TASARRUF BONOSU HÂSILATI 
ıKeshıı : 1 Madcte : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Mali Denge Vergisi Kanunu 30 . 6 . 1972 tarihinden itibaren Tasarruf Bonosu mükellefiyetini kaldırmış bulunmaktadır. 
ilgili olarak doğmuş ve doğaibitecek Tasarruf Bonosu geliri nazara alınarak 1980 yılı için 100 bin liralık tahsilat tahmin ed 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1971 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

1.0 
1.0 
1.0 

• 2.0 
1.0 
0.7 

Miktar 

6.8 
2.4 
1.7 
1.5 
1-1 
0.7 (*) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Fark 

3;4 
4.4 
0.7 
0.2 
0.4 
0.4 

Oran ;% 

— 33,3 
— 64,7 
— 29,2 
— 11,8 
— 26,7 
— 36,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.-. 



70 — 

Gelirin Çeşidi : KARŞILIK PARALAR VE PROJE KREDİLERİ HÂSILATI 
Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1980 mali yılında karşılık paralar ve proje kredileri hâsılatının 11 milyar lira olacağı tahmin edilmektediî, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

800.0 
1 000.0 
3 000.0 

10 537.0 
600.0 
600;0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

— 
— 

25.2 
100.7 

2 020.1 
8 000.0 (*) 

— 

+ 
+ 
+' 
+ 

Fark 

342.5 
— 

25.2 
75.5 

1 919.4 
5 979.9 

Oran 

— 

+ 
.+ 
+ 1 
+ 

% 

100,0 
— 

1<XV> 
299,6 

. 906,0 
296,0ı 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 



— 71 — 

GelMn Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 
Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunda biriken gelir, Bütçe kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak Genel Bütçeye irat kayd 
için, halihazırda menfi bakiye veren bu Fon için 1 000 liralık bir tahmin konulmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

90Q.O 
1 400.0 

50.0 
— 

1 000.0 
7 849.0 

Miktar 

99.3 
— 
— 
— 
0.2 
- ( * ) 

+ 
— 

+ 
— 

Fark 

60.9 
99.3 

— 
— 
0,2 
0.2 

Oran 

+1 
— 

+ 
— 

;% 

158,6 
100,0 

— 
— 

100,0 
100,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin^ 



— 72 

Gelirin Çeşidi : İSTİKRAR 1FONU HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 
Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Geçmiş yıllarda, yasalara aykırı olarak yurda getirilen otomobillerden «İstikrar Fonuna Katılma Payı» adı altında 
l e ilgili uygulamaya son verilmişti. Ancak, maddenin saklı tutulması için 1 000 liralık tahmin konulmuş tu ı\ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe 
Tahmini 

1.0 
10.0 
16.0 

— 
301.0 
300.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla 

Miktar 

16.1 
0.08 

— • 

2.2 
. 3.8 

4.5 (*) 

— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

göre değişme 

Fark Oran 

47.2 — 
16.07 — 
0.03 — 
2.2 + 
1.6 + 
0.7 + 

:% 

74,6 
99,8 

100.0 
100,0 
72,7 
18,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



73 

Gelirin Çeşidi : TEKEL ZAMLARI (FONU Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1977 yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan bir madde ile 1571 sayılı Kanunla kurulan «Deprem Fonu» na ait olmaik ü 
hâ'sılat yazılması gerekmekte ise de, bu kayna'ktan 1980 yılında bir tahsilat yapılamıyacağı anlaşılmış, maddenin saklı tutulmas 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Bütçe -
Tahmini 

747.0 
— 

1 017.2 
1 645.0 

95.6 
— • 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

58.1 
— 

1 623.9 
— 
— 
— (*) 

+ 
— 
+ 
— 

Fark 

58.1 
58.1 

1 623.9 
1 623.9 

— 
— 

Oran 

+ 
— 
+ 
— 

:% 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

— 
— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MERKEZ [BANKASINDAKİ 34 No.'LU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLÖNACA 
Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1980 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinıdeki 34 No.'lu NATO hesabından Hazineye 10 milyon lira 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe • 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

10.0 — — — 

— 8.2 + 8.2 + 100$ 
— 2.9 — 5.3 — 64,6 

10.0 — — 2.9 — 100,0 
L0 — (*) — — 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KESENEK VE KARŞILIKLAR FONU 
Kesfaıı : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Bu kaynaktan 1980 Bütçe yılında 300 bin lira hâsılat sağlanması beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran •% 

1974 21.0 216.3 — 1 634.7 — 88,3 
1975 90.0 17.8 — 198.5 — 91,8 
1976 3.0 509.4 + 491.6 + 2 761,8 
1977 5.0 1.3 — 508.1 — 99,7 
1978 1.0 1.3 — — 
1979 1.0 1.5 (*) + 0.2 + 15,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin^ 





1 9 8 0 Y ı l ı 
Bütçe Kanunu Metnine Ait 
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1980 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ GENEL GER 
Anayasanın 126 ncı maddesi, Devletin ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişileri harcamalarının yıllı 

miş ve 94 ncü maddesi hükümleri ile, genel ve katma bütçeli kanun tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporun 
kanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulma zorunluluğunu getirmiştir. 

İ980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile ekonomiyi bir bütün halinde ele alan Milli Bütçe Tahmin Raporu, Anayasa 
Hükümet tarafından hazırlanarak Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

10!50 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu bütçeyi, Devlet daire ve müesseselerinin yıllık gelir ve gider tahminlerini göste 
veren bir kanun olduğu şekilde tarif etmiştir. 

İlk hazırladıkları tarihten bugüne kadar gerek miktar, gerekse muhteva bakımından büyük bir gelişme gösteren bütçeleri 
sorunlarını çözümlemek bakımından hükümetlerin en büyük bir politika aracı olma niteliğini kazanmışlardır. 

Bu bakımdan 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile bu tasarının eki cetvellerin daha önceki bütçelere oranla bi 
taşımaları tabiidir. 

Her geçen gün bütün alanlarda önemli gelişmelere sahne olan memleketimizin sosyal ve ekonomik dengelerini sağlamak 
mak, bunları sağlayacak biçimde Devlet hizmetlerini geliştirmek ve milli kaynakların en rasyonel şekilde kullanılmasını tem 
Kanunu Tasarısı ve eki cetveller düzenlenmiş bulunmaktadır. 
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1980 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ MADDELERİ METNİNE 
BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin hizmetleri için gerekli ödenek tahmin tutarını belirlemektedir. 
Madde 2. — Genel bütçenin gelir tahmin tutarını göstermektedir. 
Madde 3. — Birinci maddede yer alan ödenek tutarı ile ikinci maddede gösterilen gelirler arasındaki, gelirler aleyhine 

karşılanacağım saptamaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 

Madde 4. — Yıl içinde, gelir - gider dengesizliğine olanak vermemek için ödeneklerin dağıtım esaslarının Maliye Baka 
Yönergeleri ile saptanacağı belirtilmektedir. 

Madde 5. — Yıl içinde personel giderlerinin program, altprogram, faaliyet ve projeler arasında dağılımının düzenleneb 
ler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti yürütecek kuruluş bütçelerine aktarılabilmesi için Maliye Bakanına yetk 

Madde 6. — 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan ve bütçe uygulaması ile ilgili 
maktadır. 

Madde 7. — Bütçe uygulaması sırasında ve hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda, yeni harcama kalemlerinin Maliye B 
mak üzere önerilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

Madde 8. — Bütçe ödeneklerinin tasarruf ilkesine uygun bir biçimde kullanılmasını; gelir ve giderleri dengeli, etkili ve 
sini, öngörülmesi olanaksız olan olumsuz gelişmelere yol açılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması konu 
tadır, 

Madde 9. — Alımların DMO'nden yapılması konusunda; kırtasiye ve temizlik malzemeleri dışında kalan alımların ived 
bitmesinde Maliye Bakanlığının olumlu görüşünün alınması koşulu getirilmektedir. 
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Madde 10. — iBir vergi dairesine bağlı mahallerde tahakkuk ve tahsilat servisleri kurdurmaya Maliye Bakanı yetkili k 
Madde 11; — Resmi taşıtların savurganlığa yol açmaksızın bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımlarının sağ 

taşıtların bütçeye yük olmaktan kurtarılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. 
Madde 12. — Kuruluşların geçen yıllarda doğan karşılıklı ve karşılıksız borçlarının tasfiye edilebilmesine ilişkin hükümle 
Madde 13. — Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarının koşulları düzenlenmektedir. 
Madde 14. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışındaki herhangi bir projeye yatırım harcam 

Kuvvetler ve NATO Enfrastrüktürünün gerektirdiği hizmetlerle RE - MO kapsamı içinde yer alan hizmetler hariç) 
Madde 15. — Dış ülkelerden getirilecek malzeme karşılığı olarak 1977 ve önceki yıllarda açılmış bulunan akreditiflerle, g 

Malzeme Ofisinden alınacak taşıt bedelleri için açıhnışkredilerin mahsup sürelerini düzenlemektedir. 
Madde 16. — Ülkemizin sosyal, ekonomik ve mali alanlardaki sorunlarının çözümlenebilmesi için Ödenek gereksinimini k 

kin hükümler yer almaktadır. 
Madde 17. — «Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmenin» gereği hasar bedellerinin tasfiye esasları 
Madde 18. — Genel Bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve dışında okutturacakları öğrenciler için bütçel 

ye kayıt biçimini saptamaktadır. 
Madde 19. — Kamu kurumlan ve derneklerin Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına yaptır 

gelir, ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamak, yıl içinde harcanmayan kısmının ertesi yıla devredilmesine olanak yermekte 
Madde 20. — Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirine yıl içinde yapacakları çeşitli hizme 

nek aktarması yapılması amaçlanmaktadır. 
Madde 21. — Bağış ve yardım yoluyla ve dışalımlar dolayısıyla, gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödeneklerin yetm 

rük vergileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı suretiyle ödenmesi sağlanmaktadır. 
Ayrıca, 1979 mali yılında Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yolu veya diğer 

bedellerinin bütçeye kayıt şekli de düzenlenmektedir. 
Madde 22. — Bağışlara ilişkin, özel ödenek artıkları ile 5 Q00 lirayı aşmayan ve harcanmayanların silinmesini içermekte 
Madde 23. — Milli Savunma Bakanlığınca yabancı ülkelere yapılacak hizmetler karşılığının bütçesine ödenek kaydedilmes 
Madde 24. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin «Etüt ve Proje Giderleri» tertibindeki ödeneğin, kul'anı İma esasların 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

Madde 25. — Ödeneklerin dağıtımın (A) cetvelinde gösterildiğini belirlemektedir. 
Madde 26, 27, 28. — 1980 yılında Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve tahsile devam edileceği, gelir dağılı 

kaynaklardan doğan olanakların gelir kaydedileceği belirtilmektedir. 
Madde 29. — Değer, yetki ve hükümler ihtiva eden (C), >(Ç), (G), <1), (M), (O), (P), (R) ve (T) cetvellerinin bu kanuna, 
Madde 30. r— 624Ş sayılı Harcırah Kanununa göre tespiti gereken esaslar ile bağlı (H) cetveli hükümlerini içermektedir. 
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İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline ilişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler 

(Madde 31. — Madde metninde belirtilen kanunlara göre, Bütçe Kanunu ile tespiti öngörülen katsayıları belirlemekted 
Madde 32, 33, 34, 35, 36, 37. — Kadrolara ilişkin genel hükümler, kadro değişikliği, kadro ihdas ve iptali, Kamu İ 

cetvelleri Bütçe Kanununa eklenen kurumlar, öğretim üye ve yardımcılarının kadroları hakkında esasları belirlemektedir. 
Madde 38. — Kuruluşların cari mali yıl içinde işçi kadrolarından vize ettirilmesi ve gerekenleri ilgisine göre bu işlem 

leme Kuruluna bilgi verilmesini öngörmektedir. 
Madde 39. — Kamu kuruluşlarınca çalıştırılacak sözleşmeli personel esasları düzenlenmiştir. 
Madde 40. — Görevle yurt dışına atanan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 
Madde 41. — Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere gönderilen askeri personele verilecek aylık ödeneklere ilişkin hükü 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Yardımlar, Yan Ödemeler ve Diğer Ödemeler 

Madde 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. — Aile yardımı, doğum yardımı, tedavi yardımı, iaşe hükü 
ler, tayin bedeli, ikramiye ve ödüller, ölüm tazminatı, fazla çalışma ücreti, sanatçılara ilişkin yan ödemeler, kuruluş ve g 
konferans ücreti hakkında hükümler yer almaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kurutuşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Madde 55. — Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemelerin zamanında yapılabilmesini sağlam 
«dalgalanmalardan ödemelerin etkilenmesini önlemek üzere, en çok bir yıl vadeli (Hazine Bonoları çıkararak satmaya Ma 
de, aynı zamanda, TC Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesi esaslarına göre TC Merkez Bankasından. kısa vad 
maktadır. 
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Madde 56. — Üçüncü maddede belirtilen miktardaki gelir - gider farkını kapatmak için Hükümete tahvil çıkarma yetki 
Madde 57. — Bu madde ile getirilen hükümlerle : 
a) Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan belli program, proje ve yüklemlere 

imkânların bütçe hesaplarına intikal şeklini, 
b) Yabancı devlet ya da uluslararası kurumlarla yabancı banka ve kurumlardan sağlanan proje kredilerinden daha fazl 

bunları bütçeye gelir ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydı işlemlerini, 
c) 28 . 5 .1970 tarih ve 1265 sayılı Kanun ile onaylanan Uluslararası Para Fonu Anasözleşmesinin bazı maddelerini de 

min edilen özel çekme hakkından doğacak Türk Lirası karşılıklarının doğduğu yıl bütçesine gelir ve yapılacak geri ödemelerin 
Bütçesinin borç ödemeleri tertibine ödenek ve gider yazılmasını, 

d) Geçmiş yıllarda sağlanan bağış ve krediler ve Türk Lirası karşılığında yapılan hububat alımlarından ve bunlara b 
tarafça karşılaştırılan projelerin finansmanında veya sair hususlarda kullanılırken bütçesinin' kesinhesaplarında görülmesini 

Madde 58. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka veya kurumlarla Hükümetimiz arasında yapıl 
olanakların, belli bir projenin finansmanında kullanılması ve özel sektör için de transfer garantisi sağlanmaktadır. 

Madde 59. — Dış finansman miktarını artırmak maksadıyla, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacak kredi anlaşmal 
yetkili kılan 244 sayılı Kanunun kapsamını genişletmek amaç edinilmiştir. 

Madde 60. — Yatırımları ve ihracatı teşvik gayesi ile orta ve uzun vadeli kredilerin maliyetlerinin ucuz'atılmasım sağl 
lektif kredi fonundan faiz farkı iadesine 1980 yılında da devam olunması hükmünü içermektedir. 

Madde 61. — Daha etkin bir nakit idaresi sağlamak amacıyla, Hazine hesaplarına intikal etmeyen ve nakit idaresi yönün 
ların Hazinece kısa süreli tasarrufunu sağlamak için sevkedilmiştir. 

Madde 62. — Yasası uyarınca geri verilecek para'arın ödeme biçim, yöntemleri ve yaptırımları düzenlenmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Haizine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler 

Madde 63. — 440 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca yapılan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu İktisad 
ve Finansman Programında ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanabilmesi için 1211 sayılı Merkez Ba 

a) 48 nci maddesi uyarınca özel ek iç istikraz tahvilleri çıkarılarak Devlet Yatırım Bankası kanalı ile sözü edilen ku 
b) 51 nci madde uyarınca da sözü edilen kuruluşların tanzim edeceği bonolara «Hazine Kefaleti» vermek suretiyle 
Madde 64. — Genel ve katma bütçeli idarelerin, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının, özel idarelerin ve kamu ekonomi 

fon akımlarını yer ve zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan Mali Planlama konusunda çalışmalara girilme 
birleri ve Hazine ile olan çeşitli borç ve alacak hesaplarının tasfiyesini temin etmek, borç ödemelerinde gecikmeyi önlem 
mak için getirilmiştir. 

Madde 65. — 347 sayılı Kanun ile 1980 Mali Yılında ödenmesi gereken TC Merkez Bankasına olan ve tahkim edilmiş 
naklarının yetersizliği nedeniyle ertelenmesi öngörülmektedir. 
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Madde 66, 67, 68. — Kamu ekonomi kurumlarının sermaye artırım ve kârlarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Ayrıc 
lüğü döner sermayesine ilişkin bazı mahsup işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Madde 69. — 440 siayılı Kanuna tabi Kamu İktisadi Kuruluşlarının programlanan kendi olanakları dışındaki finansman 
kanalıyla karşılanmasını sağlamak için teklif olunmuştur. 

Madde 70. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu İktisa 
ve diğer bazı kuruluşlara olan ve daha sonra doğabilecek borçlarını tasfiyede özel hükümlerin bulunmaması ıın yarattığı 
lanmaktadır. 

Madde 71. — Kamu iktisadi kuruluşlarının birbirleri ve Hazine ile olan borç ödemelerinde gecikmeleri önlemek ve 
getirilmektedir. 

Madde 72. — Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün dış borçlarının ödenme esasları te 
Madde 73. — Hazinece Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak yardım şeklindeki ödemelerin 7338 sayılı Kanuna 

Madde 74. — 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca İktisadi Devlet Teşekküllerinin ürettikleri mal ve hizm 
olan ve fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatların maliyetin altında olması halinde doğacak zara 
aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulunca verilecek görevlerden doğan zararların kuruluşları finansman sıkıntısı 
temin amacı güdülmüş tür. 

Madde 75. — Destekleme alımları ile görevlendirilecek Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finansman ihtiyaçlarını sağlam 
Madde 76. — RE - MO Kanununa bir yıl uzatma ve yüklenme miktarının artırılma yetkisi verilmiştir. 
Madde 77. — Kültür merkezlerinin yapım, bakım ve onarım işleri, onayla kurulacak, yayın, yazı, danışma ve inceleme 

sanat dallarında verilecek ödüller hakkında hükümler içermektedir. 
'Madde 78. — Köy yolları ile köy içme suyu yapımlarında, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 6200 ve 5539 sayı 

den yararlanabilmesine olanak sağlamak üzere önerilmektedir. 
Madde 79. — 186 sayılı Kanunla jandarma, subay, askeri memur ve astsubaylar için lojman inşaası kabul edildiği hald 

190 sayılı Kanunda yer almamıştır. Milli Savunma Bakanlığına ayrılmış lojmanların bakım, onarım, idame ve korunmala 
Genel Komutanlığınla ait lojmanları da kapsayacak şekilde değişiklik yapılıncaya kadar uygulanmak üzere hüküm getiri 

'Madde 8Q. — Kurumların burs uygulamalarını, bilim alanları itibariyle sayı ve bütçe olanaklarıyla dengeli olarak p 
dürmelerini sağlamak üzere önerilmiştür. 

Madde 81. — Halen kuruluşların burslu okuttukları öğrencilerin mezun olmaları üzerine, her yıl büyük miktarlara 
kalınmaktadır. Diğer yandan, uygulamada birliği sağlamak üzere bursların da kredi şeklinde verilmesi daha uygun olacak 
lardan bursunun krediye dönüşmesini istemeyenlerin statüleri değişmemek suretiyle, bursların kredi haline çevrilmesi sağ 

(Madde 82. —- Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemelerin belli koşullarla yapıl 
Madde 83. — Korunmaya muhtaç çocuklar ile çocuk yuvalan ödeneklerinin kullanımını belirlemektedir. 
Madde 84. — Zamanaşımına uğrayan kişi borçlanntn kayıtlardan silinmesinde karşılaşılan güçlüklerini giderilmesini 
Madde 85. — 250 liraya kadar olan kamu alacaklarının terkini için Maliye Bakanına yetki verilmektedir. 
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Madde 86. — Devletin alacak ve borç hesaplarında, lira kesirlerinin atılmasını ya da liraya çıkarılmasını sağlamak ama 
'Madde 87. — Muhasebei Umumiye Kanununun 108 nci maddesinde merkez için tespit edilen mahsup süresinin mali 

mektedir. 
Madde 88. — Genel Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli idarelere de uygulanacağını belirtmektedir. 
Madde 89. — Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyaçları için it 

akaryakıt ve madeni yağlarla savaş, araç, makine ve teçhizat, ile Gümrük Muhafaza Teşkilatı gereksinimi için Gümrük ve 
alınacak maddede yazılı mallarında gümrük ve istihsal vergisi bağışıklığım getirmektedir. 

iMadde 90. — Mali yıl içinde olanaklarının elvermemesi nedeni ile uygulanmayacak veya bütçeye konulan ödenekler 
maktadır. 

Madde 91, 92. — Bu Kanunun yürürlük ve yürütme esaslarını belirlemektedir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1980 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1. —• Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları 'için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (725 746 844 000) liralık ödenek verilmiştir. 

GELİR BÜTÇESİ : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (680 746 844 000) lira olarak tahmin edilmiştir, 

DENGE : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 
(45 000 000 000) liralık fark iç borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktarı iki ka
tına çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 

ÖDENEK DAĞITIMI : 

MADDE 4. — Genel ve katma 'bütçeli kuruluşlar 'bininci madde İle veri
len ödenekleri, Maliye Bakanlığınca yayınlanacak Bütçe Uygulama Yonerge-
lerindeki ilke ve serbest bırakma oranlarına göre kullanırlar. Kuruluşlar bu 
pranlar üzerinde harcama yapamazlar. 

Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekonomik koşullar gözönünde 
tutularak, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine bu ödeneklerden % 10'a (Taşıt 
alımlarında c/c 30'a iç ve dış geçici görjev yollukları ile büro malzemeleri ve 

(BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 

1980 YILI BÜTÇE K 

BİRİNCİ 

Genel Hü 

BİRİNCİ 

Gider, Gelir 

GİDER BÜTÇESİ :, 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren d 
retli cetvelde gösterildiği üzere (756 687 

GELİR BÜTÇESİ : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirle 
üzere (706 687 182 000) lira olarak tahmin 

DENGE : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı 
(50 000 000 OOO) lirahk fark iç borçlanm 
tma kadar çıkarmaya Maliye Bakanı yetki 

İKİNCİ B 

Bütçe Uygula 

ÖDENEK DAĞITIMI : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü madd 



(Hükümetin teklifi) 

büro makineleri alımlarında % 20'ye) kadar bloke etmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

AKTARMA : 

MADDE 5. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelerin 
program, altprogram, faaliyet ve projelerinde yer alan aylık, ücret, sosyal yar
dımlar, ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, ödüller, ödenekler ve tedavi yardımı 
ve cenaze giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden, aynı kuruluş bütçesi için
de olmak koşuluyla diğer program, altprogram, faaliyet ve projelerdeki aynı 
harcama kalemlerine ödenek aktarmaya. 

B) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelerin programları 
arasında yer alan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, hizmeti yaptıracak olan 
kuruluşun isteği üzerine, mali yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya ida
renin bütçesine aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya. 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Mali yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hiz

metin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER : 
MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulama

sında programlar şeklinde düzenlenir. Programlar altprogramlara, altprogram-
lar da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun ödenek türlerine göre 
faaliyet veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıdaki har
cama kaleminden oluşur. 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Ka
nunda yer alan; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflandınlmasındaki «Program» 
deyimini, 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram» deyimini, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde «Faa

liyet» veya «Proje» deyimlerini, 

(Bütçe Karına Ko 

AKTARMA : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci ma 

BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLE 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı ma 



(Hükümetin teklifi) 

d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, alt-
program, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi bileşimini, 

e) «Borç ödemeleri yönünden» ilgili hizmet tertibi deyimi, (Personel gi
derlerine ait harcama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca Personel gi
derleri boriçlarına karşılık gösterilmek koşuluyla) hizmet veya harcamanın 
ait olduğu program bazını ifade eder. 

YENİ TERTİP VE HARCAMA KALEMLERİ AÇILMASI : 

MADDE 7. — Hizmetin gerektirdiği hallerde ödenek türü (3) ile ilgili ve 
1980 yılı Programının Uygulanması, İzlenmesi ve Koordinasyonuna İlişkin 
Kararname hükümlerine göre, 1980 yılı programına alınan projeler için ödenek 
türü (2) ile ilgili yeni tertipler ya da bütçe kanununda yer alan program, alt-
program, faaliyet ve projelerde yeni harcama Eklemleri açmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KONTROL : 

MADDE 8. — A) Maliye Bakanı : 

Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde harcamalarda 
tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek ama
cı ile gelir ve giderlere ilişkin yasa, yönetmelik ve kararnamelerin uygulama
larını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, standartlar saptamaya ve 
sınırlamalar koymaya, 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve kat
ma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu kuru
luşlarının hizmet programlarım yıl içinde düzenlemeye ve bunlar için harcama
lar ve istihdam esasları yönünden, gerekli standartları saptamaya ve sınırla
maları koymaya, 

Yetkilidir. 

(Bütçe Karma Komisy 

YENİ TERTİP VE HARCAMA KA 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci madde 

ÜÇÜNCÜ B 

Mali Politikaya İli 

BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KON 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci madde 
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Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ve 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPILACAK ALIMLAR : 

MADDE 9. — 6400 sayılı Yasanın 3 ncü maddesinde yazılı idare ve mües
seseler Devlet Malzeme Ofisinin sağlayacağı malzeme ve hizmetleri başka yer
den alamaz ve yaptıramazlar. Anılan maddede yer alan «Ancak Ofisçe zama
nında temin edilemeyeceği anlaşılan ve gecikmesi idarelerin işlerini aksatacak 
mahiyette bulunan ihtiyaçlar hariçten temin edilebilir.» biçimindeki hüküm 
kırtasiye ve temizlik malzemesi ihtiyaçları dışındaki alımlar için 1980 mali yı
lında uygulanmaz. Ancak ivedi ve çok zorunlu durumlarda söz konusu hük
mün uygulanmasını sağlamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

SERVİS İHDASI : 

MADDE 10. — Mükelleflere kolaylık getirmek amacıyla, bir vergi daire
sinin yetki alanı içinde yürütülen belirli kamu hizmetlerinin görüldüğü mahal
lerde, vergi dairesine bağlı olarak tahakkuk ve tahsilat servisleri kurdurmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karına Kom 

DEVLET MALZEME OFİSİNDE 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m 

VERGİ UYGULAMALARI : 

MADDE 10. — 1980 bütçe yılında : 
A) Mükelleflere kolaylık sağlamak 

içinde yürütülen belirli kamu hizmetl 
sine bağlı olarak tahakkuk ve tahsilat 
metlerle ilgili vergilerin, hizmetin ve i 
önlemleri almaya, 

B) Vergi dairelerinin genel tahak 
sında çıkabilecek farkların giderilmesi 

C) 1050 sayılı Muhasebei Umum 
Malıi Müşavire Encümenıin uygun müta 
sayıü Kanuna tabi bulunan kamu ala 
terkin ettirmeye, 

D) Vergi uyuşmazlıklarının daha 
amacıyla. Vergiler Temyiz Komisyonu 

E) Emlâk. Vergisi mükelleflerini ( 
desinde belirtilenler hariç) 1980 yılın 
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RESMİ TAŞITLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 11. — Resmi taşıt kullanımında uygulanacak ilkeler aşağıdadır. 
A) Resmi taşıt kullanımına ilişkin 3 . 6 . 1979 gün ve 7/18077 sayılı Ka

rarname hükümleri 1980 bütçe yılında da uygulanır. 
B) 237 sayılı Taşıt Kanununun 17 nci maddesi uyarınca yardım ve ba

ğış yoluyla kurumların edinecekleri taşıtlar hakkında marka model ve motor 
hacimleri itibariyle sınırlamalar koymaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇEN VE ESKİ YILLAR BORÇLARI : 

MADDE 12. — Mali yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesa
bına da alınamayan ve MUK'nun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış bulunan Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin ge
çen ve eski yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere uyulacak yapılır. 

A) Karşılıklı Borçlar : 
Yılları bütçelerinin ilgili hizmet tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar ilgi

sine göre «Personel giderleri geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları» ile «Diğer 
geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları» f aalyetleririden Ödenir, 

Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetaıemesi haliride, personel giderlerine iliş
kin harcama kalemlerimden aktarıma yapılmamak kaydıyla 1980 yılı bütçesinin 
aynı veya diğer programlarındaki ödenekleriden bu faaliyetlere aktarma yapma
ya, veya (100 - Personel giderleri) ne ait harcama kalemlerinden doğan borçlar 
için «Personel giderleri geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları» faaliyetine yete
rince ödenek kaydetmeye Maliye Balkanı yetkilidir. 

B) Karşılıksız Borçlar : 
(100 - Personel Giderleri) ne ait harcama kalemlerinden doğan karşılıksız 

borçların ödenmesi için, ilgili kuruluş bütçesinde «Personel giderleri geçen ve 
eski yıllar karşıhksız borçları» faaliyetini açmaya ve bu faaliyete 1980 yılı Büt-

(Bütçe Karma Komis 

verme süresinin başlangıç ve bitimiyle ö 
üzere tespit ederek mükelleflere duyurma 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

RESMİ TAŞITLARA İLİŞKİN HÜK 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci m 

GEÇEN VE ESKİ YILLAR BORÇLA 

MADDE 12. — Mali yılın sonuna k 
da alınamayan ve MUK'nun 93 ncü ma 
bulunan Genel Bütçeye dahil dairelerle 
yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki i 

A) Karşılıklı Borçlar : 
Yılları bütçelerinin ilgili hizmet tertipl 

göre «Personel giderleri geçen ve eski 
geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları» faliy 

Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmem 
harcama kalemlerinden aktarma yapılma 
aynı veya diğer programlarındaki ödenekl 
veya (100 - Personel giderleri) ne ait. h 
için «Personel giderleri geçen ve eski y 
terince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 

B) Karşılıksız Borçlar : 
(100 - Personel giderleri) ne ait harca 

borçların ödenmesi için ilgili kuruluş bü 
eski yıllar karşılıksız borçları» faaliyetini 
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çesinin (100 - Personel Giderleri) dışındaki aynı veya diğer tertiplerindeki öde
neklerden aktarma yapmaya veya yeterince ödenek kaydetmeye, 

1978 ve daha önceki yıllara ait olup (100 - Personel Giderleri) dışında kalan 
harcama kalemlerinden doğan karşılıksız borçların ödenebilmesi için, ilgili ku
ruluş bütçesinde «1978 ve daha önceki yıllar diğer karşılıksız borçları» faaliye
tini açmaya ve bu faaliyöte 1980 yılı Bütçesinin (100 - Personel Giderleri) dışın
daki aynı veya diğer tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMI : 

MADDE 13. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek ama
cıyla Maliye Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve kar
şılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca 
göre, fazda olduğu saptanan kısımları, mali yıl sonunda ilgili idarelere ödeme
yerek iptal etmeye; Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle yılı içinde nakden ödenme
yen kısımlar, gelecek yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında) mali 
yû sonuna göre Maliye Bakanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir yazılır. 

YATIRIM HARCAMALARI : 

MADDE 14. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan proje 
dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler Bütçesinin programlarında M ödenek türü içinde yer alan savunma sek
törü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO Enfrastrüktür'ün gerektirdiği 
inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile REMO programı içerisin
de yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olma
yıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu ola
rak verildiği hallerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına iliş-

(Bütçe Karma Kom 

çesinin (100 - Personel Giderleri) dı 
ödeneklerden aktarma yapmaya veya ye 

«Geçen ve eski yıllara ait olup (1 
harcama kalemlerinden doğan karşıl 
kuruluş bütçesinde «Geçen ve eski y 
açmaya ve bu faaliyete 1980 yılı Bütçe 
aynı veya diğer tertiplerindeki ödenekl 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü 

YATIRIM HARCAMALARI : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü 
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kin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Bakan tarafından onaylanmış prog 
ramlarda gösterilen işler esas alınır. 

1980 yılı programına ekli yatırım projeleri için programla ayrılan ödenek
lerden başka projeler ve amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

Yatırım projelerinin uygulanmasında projelerin üretime dönük bölümleri' 
nin gerçekleştirilmesine öncelik verilir. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu deği
şiklikler için «1980 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenme
sine dair karar» da yer alan usullere uyulur. 

Yatırım programı ve buna bağlı ek yatırım cetvellerinim. Resmi Gazete'de 
yayınlanmasına kadar, ödeneği bütçede yer alan ve Bakanlar Kurulunca kabul 
edilmiş bulunan projeye ilişkin tüm hazırlıkları tamamlanmış olan yatırım pro
jelerini ihale etmeye ve taahhütlere girişmeye hizmeti yapacak Bakan yetkilidir. 

DIŞALIM VE DEVLET MALZEME OFİSİNDEN TAŞIT ALİM KRE
DİLERİNİN MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 15. — Dış ülkelerden getirilecek malzeme karşılığı olarak 1977 ve 
daha önceki yıllarda Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi uyarınca 
açılmış bulunan kredilerden akreditife ayrılmış, ancak 3010 sayılı Yasa hüküm
lerinin uygulanmaması nedeniyle mahsup işlemi yapılamamış miktarlarla ilgili 
mal bedelleri de genel ve katma bütçeli kuruluşlar bütçelerinde Muhasebei 
Umumiye Kanununun 24 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 83 ncii 
maddesinin (A) fıkrasının (d) bendinin ikinci paragrafına istinaden Maliye Ba
kanlığınca açılacak 630 harcama kalemine bu amaçla kaydolunacak ödenekten 
mahsup edilir. 

Geçen mali yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt be
delleri, taşıtların mali yılın bitiminden itibaren dört ay içinde teslim edilmesi ve 
tahakkuk evrakının verilmesi kaydı ile aynı yıl bütçesinden mahsup edilir. 

FONLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 16. — Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan çeşitli fonlara ilişkin 
hükümler aşağıdaki fıkralarda gösterilmiştir. 

(Bütçe Karma Komis 

DIŞALIM VE DEVLET MALZEME 
LERİNİN MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci ma 

FONLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

MADDE 16. — Maliye Bakanlığı Bü 
hükümler aşağıdaki fıkralarda gösterilmişti 
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A) Aylık ve Diğer Personel Giderleri ile İlgili Fon : 

Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunu, Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair 
Kanun ve diğer kanunlar ile bunların öngördüğü tüzük, yönetmelik ve karar
namelerin gerektirdiği harcamalar İçin, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali 
Transferler) programının, (09 - Diğer Mali Transferler) altprogramının, (301 -
Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunlar ve yönetmeliklerinin gerektirdiği 
giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve katma 
bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer alan (110 - Aylıklar), (120 - Söz
leşmeli Personel Ücretleri), (140 - Sosyal Yardımlar), (150 - Ek Çalışma Karşı
lıkları - Üniversitelerin gece öğretimin© ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans 
ücreti hariç), (160 - Tazminatlar ve Ödüller), (170 - Ödenekler), (180 - Tedavi 
yardımı ve cenaze giderleri) harcama kalemlerine ve Emekli Sandığına ödemeler 
ile ilgili tertiplere yeterince ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Ge
rektiğinde bu ödenek Maliye Bakanlığınca yeterince artırılabilir. 

Giderlerini, kendi gelirleri ile karşılayan ve esas itibariyle giderlerini kendi 
gelirleriyle karşılamakla beraber, yalnız belli amaçlarla genel bütçeden Hazine 
yardımı alan katma bütçeli idareler için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Hizmetlerini genel ve kaitma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıdaki fıkrada sayılan harcama kalemlerine 
ilişkin ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu harcama kalemleri ile ilgili harcamalarda 
kullanılmak üzere, Maliye Bakanınca bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer 
tertibine bu fondan aktarma yapılabilir. 

B) Ücretlerle İlgili Fon : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali Transferler) programının, (09 - Di

ğer Mali Transferler) altprogramının, (305 - İş ve Toplu İş Sözleşmelerinin ge
rektirdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten iş ve toplu iş 
sözleşmelerinin gerektirdiği mali yükleri karşılamak üzere, genel bütçeye dahil 
dairelerle, katma bütçeli idarelerin (2) ödenek türü dışında ya da (2) ödenek 
türü içinde olup da DPT vizesi dışında kalan ilgili harcama kalemlerine aktar
ma yapmaya ve bu ödeneği yeterince artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Ko 

A) Aylık ve Diğer Personel Gider 

Devlet Memurları Kanunu, Üniv 
vetleri Personel Kanunu, Sağlık Perso 
Kanun ve diğer Kanunlar ile bunlar 
namelerin gerektirdiği harcamalar içi 
transferler) programının, (09 - D 
(301 - Devlet Memurları Kanunu ile 
tirdiği giderler karşılığı) faaliyetinde 
katma bütçeli idarelerin hizmet pr 
(120 - Sözleşmeli personel ücretleri), 
lışma Karşılıkları - Üniversitelerin g 
ile konferans ücreti hariç), (160 - T 
(180 - Tedavi yardımı ve cenaze gid 
Sandığına ödemeler ve Muhtar öden 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
ğınca yetertincıe artırılabilir. 

Giderlerini, kendi gelirleriyle karş 
gelirleriyle karşılamakla beraber, yal 
Yardımı alan katma bütçeli idareler 

Hizmetlerini genel ve katma bütç 
neklerle yürüten kuruluşların yukarı 
ilişkin ödenek ihtiyaçları için, yalnız 
da kullanılmak üzere, Maliye Bakan 
tertibine bu fondan aktarma yapılabili 

B) Ücretlerle İlgili Fon : 

Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 -
mali transferler) altprogramının, (30 
tirdiği ek giderler karşılığı) faaliyeti 
leşmelerinin gerektirdiği mali yükleri 
dairelerle, Katma bütçeli idarelerin il 
ve bu ödeneği yeterince artırmaya Mal 
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Ancak giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya esas itibariyle giderle
rini kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, yalnız belli amaçlarla genel bütçe
den Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

C) Yatırımları Hızlandırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali Transferler) programının, (09 - Di

ğer Mali Transferlerle İlgili Ödemeler) altprogramının, (303 - Yatırımları Hız
landırma Fonu) faaliyetinin 940 - kod numaralı (Mali transferler) harcama kaie-
mindeki ödenekten, 1980 yılı programının uygulanması, izlenmesi ve koordinas
yonuna ilişjkin kararname hükümlerine göre 1980 programındaki ödeneği artırı
lan veya 1980 programına ek olarak kabul olunan öncelikli sektör ve altsek-
törler ile işçi ücretlerine harcanmak üzere, genel bütçeli dairelerle, katma bütçen 
idarelerin hizmet programlarında mevcut veya yeniden açılacak projelerin ilgili 
harcama kalemlerine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin (920 - İktisadi Transferler 
ve Yardımlar) programı ile (930 - Malı Transferler) programının (08 - İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Teşebbüslerine ikraz ve avanslarla ilgili 
ödemeler) altprogramımn ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya ve bu ödeneği on 
katına kadar artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

D) Öngörülmeyen Giderler Karşılığı Fonu : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin öngörülmeyen giderler karşılığı tertibinde yer 

alan ödenekten, bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen ve bütçede ter
tipleri bulunmayan, ancak yerine getirilmesi zorunluluğu Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılan olağanüstü hizmet ve giderleri karşılamak amacıyla ilgili kurulup 
hizmet progrmlarında gerekli tertipleri açarak, aktarma yapmaya ve bu tertip
lerden yapılacaJk ödemelerin esaslarını gerektiğinde saptamaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. Bu ödenek gerektiğinde Maliye Bakanınca beş katına kadar artırı
labilir. 

E) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderlerini Karşılama Fonu : 
Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan genel ve katma bütçeli 

kuruluşlarla, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projeleri
nin çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk Lirası giderlerini karşılamak üzere; 

(Bütçe Karma Komisy 

Ancak gideri etimi kencili gelirleriyle ka 
kendi geürleriiyie karşılamak la beraber, y 
Hazine yardımı alan Katma Bütçeli idarel 

C) Y&tısriimlaırı Hızlandı*ıua Fonu : 
Maliyi; Bakanlığı Bütçesiinıin (930 - M 

ğer Mali Transferlerle İlgili ödemeler) alt 
lan dinma Fonu) faalliyeivn'n 940 - (kod num 
mindeki ödenekten, 1980 Yılı programının 
yonuna iliklin kararname hükümlerime gö 
lan veya 1980 programına ek olarak kabu 
ile 'işçi ücretlerine harcanmak üzere. Gen 
relerin hizmet programlarında mevcut vey 
cama kalemlerine ve Maliye Bakanlığı Bü 
Yardımlar) programı ile (930 - Malıi Tran 
let Teşekkülleri ile Kamu İktisadii Teşebbü 
ler) alt programımın ilgili faaliyetlerine ak 
na kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilid 

D) Öngörülmeyen Giderler Karşılığı 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin öngörülm 

alan ödenekten, Bütçerin'hazırlanması sır 
leri bulunmayan, ancak yerine getirilmesi 
laştırılan olağanüstü hizmet ve giderleri k 
programlarında gerekli tertipleri açarak, a 
pılacak elemelerin esaslarını gerektiğinde 
Bu ödenek gerektiğinde Maliye Bakanınca 

E) Dış Finansman Sağlanan Projele 
Uluslararası kuruluşlarca dış finansma 

kuruluşlarla, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
çeşitli nedenlerle yetersiz kafein Türk Lira 
Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali Transferl 
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Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali Transferler) programının (09 - Diğer 
Mali Transferler) altprogramının, (308 - Uluslararası kuruluşlarca dış finans
manı sağlanan projelerin Türk Lirası giderlerini karşılama fonu) faaliyetindeki 
ödenekten, genel ve katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki harcama 
kalemleri ile, kamu iktisadi teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına yapı
lacak transferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeni
den açılacak olan harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.: 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğinde ihtiyaç oranında artırabilir. Bu 
ödeneğin kullanış şekli ve harcama esasları Maliye Bakanlığınca saptanır. 

F) Yabancı Ülkelere Verilecek Proje Kredileri Karşılığı Fonu : 

1980 Mali Yılı İçinde : 
a) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali Transferler) programının, 

(09 - Diğer Mali Transferler) alltprogramının, (307 - Yabancı ülkelere verilecek 
proje kredileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneği, Balkanlar Kurulu kararı ile sap
tanacak yabancı ülkelere açılacak yatırım kredilerine ayırtmaya; 

b) Kredinin verilmesine, uygulanacak faiz oranı ile geri ödeme zamanına 
ilişkin biçim ve koşulları saptamaya; 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katına kadar artırmaya; 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

G) Yükseköğretimde Kapasite Artırma Fonu : 

Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali Transferler) programının (09 - Di
ğer Mali Transferler) altprogramının, (304 - Yükseköğretimde kapasite artırma 
fonu) faaliyetindeki ödenekten, Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine aynı 
Bakanlık veya üniversite ve akademiler bütçelerindeki hizmet programlarında yer 
alan kapasite artışı ile doğrudan doğruya ilgili harcama kalemlerine, yalnız yılı 
içinde ortaya çıkan öğrenci kapasite artışlarının gerektirdiği harcamaları kar
şılamak amacıyla aktarma yapmaya ve bu tertipte yer alan ödeneği beş katına 
kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.: 

(Bütçe Karma Ko 

feriler) alt programının, (308 - Uluslar 
nan Projelerim Türk Lirası Giderlerini 
Genel ve Kartıma Bütçeli kuruluşların 
ri tile, Kamu İktisadi Teşebbüsleriine ve 
fıerferiıe ilgili olarak Maliye Bakanlığı 
olan harcamia kalemlerine aktarma ya 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğ 
ğin kullanış şekli ve harcama esasları 

F) Yabancı Ülkelere Verilecek P 

1980 Maili Yılı'içlinde : 

a) Maliye Bakanlığı Bütçesinin ( 
Diğer Mali Transferler) alt programın 
Kredileri Karşılığı) faaliyetindeki öden 
yabancı ülkelere açılacak yatırım kredi 

b) Kredinin verilıı-nesline, uygulan 
ilişkin biçim ve koşulları saptamaya; 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş ka 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

G) Yükseköğretimde Kapasite Ar 

Maliye Bakanlığı Bütçesiirrin (930 -
Mali Transferler) alt programının, (30 
nu) faali i yetimde ki ödenekten, Milli Eğ 
kanlık veya Üniversite ve Akademiler 
alan k'apaisiijte artışı ile doğrudan doğr 
içimde ortaya çıkan öğrenci kapasite a 
mak amacıyla aktarma yapmaya ve b 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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H) Genel Sağlık Sigortası Fonu : 
Genel Sağlık Sigortası Yasasının çıkması halimde, bu yasanın uygulanması 

ile ilgili olarak hazineyi ilgilendiren her türlü güderlerin karşılanması amacıyla 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal Transferler) programının, (04 r Sos
yal Transferlerle ilgili fonlar) alıtprograrmnda (431 - Genel Sağlık Sigortası 
Giderleri) faaliyetini açmaya ve bu faaliyete yeterince ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneğin harcama biçim ve koşulları Malye ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır. 

İ) Tarım Sigortası Fonu : 
Tarım Sigortası Yasasının çıkması halinde, bu yasanın uygulanması ile ilgili 

olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü giderlerin karşılanması amacıyla, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal Transferler) programının, (04 - Sosyal Trans
ferlerle ilgili fonlar) altprogramında (433 - Tarım Sigortası Giderleri) faaliyetini 
açmaya ve bu faaliyete yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneğin harcama biçim ve koşulları Maliye Bakanlığınca düzenlenecek 
bir Yönetmelikle saptanır., 

J) Güvenlik Sigortası Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 .- Sosyal Transferler) programının, (04 -

Sosyal Transferlerle ilgili fonlar) altprogramında', «Güvenlik Sigortası Fonu» 
faaliyetini açmaya ve bu fona yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

«Güvenlik Sigortası Yasasının» çıkması halinde, bu yasanın uygulanması ile 
ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü giderler bu fondan karşılanır. 

K) Belediyelerin Borç Ödemelerine Yardım Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali Transferler) programının, (04 - Be

lediyelere Yardım) altprogramımn (255 - Belediyelerin Borç Ödemelerine Yar
dım Fonu) faaliyetindeki ödenekten, belediyelerin Hazineye, katma bütçeli ida
relere veya kamu iktisadi teşebbüsleri ile kamu kuruluşlarına borç biriktirme
melerini sağlamak ve finansman ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla, % 70'i 

(Bütçe Karma Komisyo 

H) Genel Sağlık Sigortası Fonu : 
Genel Sağlık Sigortası Yasasının çıkmais 

ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü g 
ye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal Transfe 
ferlerle İlgili Fonlar) alt programında (431 -
llyetiıni açmaya ve bu f aaflliyete yeterince öd 
kilidir. 

Bu ödeneğin harcama biçim ve koşullar 
bakanlıklarınca, ortaklaşa hazırlanacak bir 

1) Tarım Sigortası Fonu : 
Tarım sigortası yasasınun çıkması hallin 

olarak Hazüıneyi ilgilendiren her türlü gide 
Bakanlığı bütçesinin (940- Sosyal transferle 
lerle ilgili fonlar) altprogramında (433- Ta 
açmaya ve bu faaliyete yeterince ödenek ka 

Bu ödeneğin harcama biçim ve koşulla 
bir yönetmelikle saptanır. 

J) Güvenlik Sflgontaisı Fonu : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (940- Sosyal 

l ramsf erlerle ilgili fonlar) altprogramında, « 
açmaya ve bu fona yeterince ödenek kayd 

«Güvenlik Sigortası Yasasının» çıkması 
ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü 

K) Belediyelerin Borç Ödemelerine Yar 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930- Mali 

yelere yardım) ailtprogrammm (255- Bele 
Fonu) faaliyeti ndeki ödenekten, beledi yeler 
veya kamu 'iktisadi teşebbüsleri ile kamu k 
sağlamak ve finansman ihtiyaçlarına katkıd 
nüfus sayımındaki nüfus oranına, % 30'u 
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son nüfus sayımındalkl nüfus oranına, % 30'u ise hizmet ve yatırım itibariyle 
geri kalmış yer belediyelerine dağıtılmak üzere her ay eşit miktarlarda iller 
Bankasına ödeme yapmaya, borçlarım ödemeyen belediyelerin bu borçlarını 
fondan alacaklarına mahsup ederek ilgili kuruluşlara ödemeye, borç biriktiren 
ve mahsuben ödemeye neden olan belediyelere yardımı durdurmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

L) Belediyelerin Otobüs Alımına Yardım Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali Transferler) programının (04 - Be

lediyelere Yardım) altprogramının (256 - Belediyelerin Otobüs Alımına Yardım 
Fonu) faaüyetindeki ödenekten nüfusu 100 000'i aşan belediyelerin kent içi ula
şımı gerçekleştirmeye yönelik otobüs alımının finansmanında kullanılmak üzere 
belediyelere ödeme yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

M) Pilot İller Kalkınma Planı Finansman Fonu : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali Transferler) programının, (09 - Di

ğer Mali Transferler) altprogramının (320 - Pilot İller Kalkınma Planı Finans
man Fonu) faaliyetindekİ ödenekten, özellikle kalkınmamış illerde bu planla 
gerçekleştirilecek projelerin uygulanmasında kullanılmak üzere, genel ve katma 
bütçeli Kuruluşların mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine ve Maliye Ba
kanlığı bütçesinin (920 - İktisadi Transferler ve Yardımlar) programına aktarma 
vapmaya ve bu ödeneği beş kat artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

N) Sıkıyönetim giderlerini karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçesine 
(930 - Mali Transferler) programının (09 - Diğer Mali Transferlerle ilgili öde
meler) altprogramının (319 - Sıkıyönetim Giderleri Karşılığı) faaliyetinin (940 -
Mali Transferler) harcama kalemindeki ödeneği yeterince artırmaya ve 1728 
sayılı Kanunla eklenen son fıkra gereğince Başbakanlık bütçesinde konuya iliş
kin yeniden tertip açmaya ve buraya anılan tertipten ödenek aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir, 

(Bütçe Karma Ko 

kalmış yer belediyelerine dağıtılmak 
sına ödeme yapmaya, borçlanını öde 
alacaklarına mahsup- ederek ilgili k 
.̂ ubeın ödemeye neden olan belediye-İ 
k i fidir. 

L) Belediyelerin Otobüs Alıınıima 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (93ü 

yelere yardım) altprogramının (256- B 
iaaliyeıt'indeki ödenekten, nüfusu 10 
geırçekliaştlrmöye yömelıik otobüs alım 
lediyelere ödeme yapmaya Maliye Ba 

M) Pifoi İller Kalkınma Planı F 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (L>30 

mali transferler) al'tpnog rain inin (3 
Fonu) faaiiye'tindeki ödenekten, özel 
leş türü! ece'k projelerin uygulanmalında 
kuruluşların mevcut veya yeniden aç 
çesinin (920- İktisadi transferler ve y 
bu ödeneği beş kat artırmaya Maliy 

N) Sıkıyönetim giderlerim karşı 
(930- Mali transferler) programının 
altprogramının (319- Sıkıyönetim 
transferler) harcama kalemindeki öd 
Kanunla eklenen son fıkra gereğince 
niden tertip açmaya ve buraya anılan 
yetkilidir. 

O) Yurt dışında kuruluşu olan 
ile transferler giderleri tertiplerinde y 
viz olarak kullanılması gereken öden 
bütçeli idarelerin uluslararası kurul 



V 
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NÜKLEER ENERJİ ALANİ : 

MADDE 17. — 8 , 5 ,. 1961 tarihli ve 299 sayılı Yasayla onaylanan «Nü-
leer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete dair Sözleşme» nin 7 nci maddesi kap
samı içinde ortaya çıkacak hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneği 
Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme ilke ve ko
şullarını saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNE YAPILACAK AKTARMA
LAR : 

MADDE 18. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının kendi hesapla
rına genel bütçeli dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında okutturulacakları öğrencileri için, bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden 
gerekli miktarlarım, bu yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her 
çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde mev
cut veya yeniden açılacak program, altprogram, faaliyet veya projelerdeki har
cama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAYINDIRLIK VE KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIK
LARI BÜTÇELERİNE YAPILACAK AKTARMALAR : 

MADDE 19. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, der
nekler, vakıflar ve kurumlar tarafından veya dış yardımlardan; 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve ben
zeri tesisleri ile bunlara ilişkin tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması ama
cıyla Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar. 

(Bütçe Karma Komis 

bancı para karşılıklarımı sabit tutmak v 
anındaki kurlar arasındaki farkı karşılam 
nin (930- Ma'l'i transferler) programının (0 
altprogramtmd'a (302- Kur Farklarını K 
rince ödenek kaydetmeye ve ilgili kurul 
tertiplere aktarma yapmaya Maliye Balka 

NÜKLEER ENERJİ ALANI : 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci mad 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜT 
LAR : 

MADDE 18. — Tasarımn 18 nci ma 

BAYINDIRLIK VE KÖY İŞLERİ 
LARI BÜTÇELERİNE YAPILACAK A 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu m 
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t>) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesislerin yaptırılması ile bun
ların bakımı etüt,, araştırma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar. 

Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde açılacak özel tertibe ge
lir, diğer yandan (a) fikrasındakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fikrasındakiler 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) cetvellerinin sonunda 
açılacak özel program, altprogram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalem
lerine ödenek kaydolunur. 

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

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin yapılmasında ilgili kuru
luşların ihale mevzuatını uygulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda, gelir 
ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, altprogram, 
faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapabilir. İşin bitiminde, yapılan 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, altprogram, faaliyet 
veya projelerindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE JANDARMA GENEL KOMU
TANLIĞI BÜTÇELERİ ARASINDAKİ AKTARMA İŞLEMLERİ : 

MADDE 20. — Milli Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Ko
mutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığınca da Milli Savunma Bakanlığına 
cari mali yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile, varıla
cak uzlaşma üzerine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faaliyet ve projeleri 
arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde yer 
alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik 
hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yü
rütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler 
arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Kom 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
LIĞI BÜTÇELERİ ARASINDAKİ A 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci m 
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BAĞIŞ VE YARDIM YOLU İLE GELEN MALZEMELER : 

MADDE 21. — A) Genel Bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli ida
relere dış kaynaklardan veya Uluslararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi 
yolu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla ilgili vergi ve resim
lerinin ödenmesi amacı ile, bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya 
yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlem
leri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir,; 

B) 1980 Bütçe yılı içerisinde Milli Savunma ihtiyaçları için yabancı dev
letlerden askeri yardım yolu ile ya da diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme 
ve eşya bedellerini bağlı (B) cetvelinde bu adla açılacak bir tertibe gelir ve 
karşılığını Milli Savunma Balkanlığı Bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek 
ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAĞIŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 22. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerden; 
A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının ger

çekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları, 
B) (A) Fıkrasındakilerin dışında kalan, 5 000 lirayı aşmayan, iki yıl dev

rettiği halde harcanmayanları, 
İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA YABANCI ÜLKELERE YAPI
LACAK HİZMET KARŞILIKLARI: 

MADDE 23. — A) Milli Savunma Bakanlığınca yabancı ülkelere ve 
uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde 
kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira veya ücret tutarları; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutu
lan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan mas
raflar karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek hava alan
larının bakım ve onarımları için yapılacak giderlerin NATO makamlarınca kar
şılanması öngörüldüğünden bu işler için verilecek paraları; 

(Bütçe Karma Komisyo 

BAĞIŞ VE YARDIM YOLU İLE GEL 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi 

BAĞIŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE 
LIĞINCA YABANCI ÜLKELERE YAPIL 

MADDE 23. — A) Milli Savunma B 
tanlığınca yabancı ülkelere ve Uluslararası k 
metin yerine getirilmesinde kullanılan kara 
kira veya ücret tutarlarını; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarm 
selerinde okutulan ve eğitim gören yabancı 
yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerc 
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Aynı amaçlarla kullanılmak üzere, bir yandan bütçeye gelir, diğer yan
dan adı geçen bakanlık bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kay
detmeye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktarlardan yılı içinde harcamayan 
kısımları ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ : 
MADDE 24. — A) Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin «Planlama 

hizmetleri» programı «Araştırma - inceleme ve proje hizmetleri» altprograrnı-
nın «Araştırma - inceleme ve proje hizmetleri» projesinde yer alan ödenek
ten bir kısmını, Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen hallerde har
cama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacı ile, genel ve katma büt
çeli dairelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel idarelerine, İktisadi Dev
let Teşekküllerine ve diğer 'kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedel
lerini peşin ödeyebilir. 

B) Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin (111 - 04 - 3 - 141 - 930) kod nu
maralı tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikle yörelere ilişkin program 
ve projeleri desteklemek amacı ile, genel ve katma bütçeli idarelerin ilgili har
cama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer 
kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

(A) CETVELİ : 

MADDE 25. — Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı ekli (A) işaret
li cetvelde gösterilmiştir.: 

(Bütçe Karma K 

C) NATO makamlarınca yapıla 
bakım ve onarımları için yapılacak g 
öngörüldüğünden bu işler için verilece 

Aynı amaçla kullanılmak üzere b 
Savunma Bakanlığı ve Jandarma Ge 
cak özel tertiplere ödenek kaydetmey 
dan yılı içinde harcanmayan kısımları 

Maliye Bakam yetkilidir. 

DPT ETÜT VE PROJE ÖDENE 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü 

I 

DÖRDÜ 

Bağlı Cetvelle 

(A) CETVELİ : 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci m 
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(B) CETVELİ : 

MADDE 26. — Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1980 mali yılında da devam olunur. 

Ayrıca; 
A) Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık paydan mali yıl içinde 

tahsil edilecek kısım, (B) cetvelindeki «Çeşitli gelirler» 
B) Okul pansiyonları halkkındalki 2005 saıyılı Yasadia değişiklik yapılınca

ya kadar okul pansiyonları gelirlerinin '% 25'i, bütçenin (B) cetvelindeki «Pan
siyonlu okul ücretleri karşılığı», 

C) 1702 sayılı Yasaya göre petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) 
cetvelindeki «Petrolden Devlet Hakkı» 

Tertibine gelir kaydolunur. 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 27. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere 
bağlı döner sermayeli işletmelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı işlet
meler ile, üniversitelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve Adalet Bakanlığı 
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmeler 
hariç) bir ay içindeki gayri safi gelirinden % 15'e kadar olan kısmını ve dönem 
sonu kârlarını genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanmasına, kaydına, raporlanma-
sına, yıl sonu kârlarına mahsubuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin saptanma
sına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden doğan Hazine kaybı, ilgili 
döner sermaye işletmelerinin ita amiri ve saymanından 6183 sayılı Yasaya 
göre yarı yarıya tahsil edilir. 

Geçmiş bütçe yasalarında yer alan peşin gelir hükümlerinin uygulanma
sında süre aşımı nedeniyle ortaya çıkan gecikme zamları aranmaz. 

MADDE 28. — Özel Fonlardan : 
a) 1567 sayılı Yasanın 6258 sayılı Yasa ile değişik 1 nci ve 16.9.1960 gün 

ve 79 sayılı Yasanın 9 ncu maddelerine dayanarak, Bakanlar Kurulunun 

(Bütçe Karma Komisyo 

(B) CETVELİ : 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddes 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddes 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddes 
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2.6.1961 gün ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince kurulan «İstikrar Fonu» na 
yatırılacak paraların net artıklarını, 

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

c) 16.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Yasanın 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
gereğince açılan «Akaryakıt İstikrar Fonu» nun net gelir fazlasını, 

Gelir bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

DİĞER CETVELLER : 

MADDE 29. — A) 1050 sayılı Muhasebei LTmumiye Kanununun 24 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 29 ncu maddesi uyarınca, 

a) Gelir çeşitlerinin dayandıği temel hükümler (C) cetvelinde, 
b) Yasalarla bağlanmış vatani hizmet aylıkları (Ç) cetvelinde; 
c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren yasalar (G) 

cetvelinde; 

B) 17 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre her yıl bütçe kanu
nunda gösterilmesi genelken 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 
6760 sayılı yasalarla ilgili parasal sınırlar (İ) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

C) 2005 sayılı Yasanın 2 nci maddesine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca 
yönetilen okul pansiyonlarında kalan öğrencilerden alınacak ücretler, (M) cet
velinde; 

D) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun; 
a) 36 nci maddesine göre Milli Müdafaa Mükellefiyeti yoluyla alınacak 

hayvanların alım değerleri (O) cetvelinde; 
b) 38 nci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların ahm değerleri (P) 

cetvelinde; 

E) Harcamalara ilişkin formül (R) cetvelinde; 
F) 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 9 ncu maddesi uyarınca 

kurumların satın alacakları taşıtların en çok satın alma bedelleri, (T) cetvelinde 
gösterilmiştir. 

(Bütçe Karma 

DİĞER CETVELLER : 

MADDE 29. — Tasıaaıının 29 
işaretli cetvellerde yapılan değişiklik 
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YOLLUKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 30. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45, ve 50 nci 
maddeleri uyarınca her yıl bütçe kanunu ile saptanması gereken katsayı, oran 
ve miktarlar (H) cetvelinde gösterilmiştir. 

(H) cetvelinde yer alan katsayı, oran ve miktarlar ile Harcırah Kanunu 
hükümlerine ilişkin diğer esaslar aşağıdaki ilkelere göre uygulanır. 

A) Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki oran 
ve gündelik miktarlarına ilişkin sınırlayıcı hükümler uygulanmaz. 

B) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki en az gündelik 4 lira yerine 
(100) lira; 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı yasaya ekli (1) ve (2) sayılı cetvel
lerdeki 475 lira aylık tutarı yerine 6 nci derece kadrosu; (2) sayılı cetveldeki 
1 000 lira aylık tutarı yerine 1 nci derece kadrosu esas almır. 

C) Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) bendinde gerekli yasal 
değişiklik yapılıncaya kadar* (H) cetveli ile saptanan gündelikler, bakanlık veya 
bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Maliye Bakanlığı 
hesap uzmanı ve uzman yardımcıları, bankalar yeminli murakıpları ve mu
rakıp yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzman 
yardımcıları, bakanlıklar merkez örgütüne dahil kontrolör ve stajyer kontro
lörler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri ve iş gü
venliği müfettişleri, Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş yar
dımcıları, ilköğretim müfettişleri ve belediyeler müfettiş ve müfettiş yardım
cılarına, 1980 mali yılında yetkili makamlarca onaylanan programlara göre 
yapacakları denetim, soruşturma ve incelemeler için, görevin yapıldığı ve ku
rumunun örgüt merkezinin bulunduğu yere bakılmaksızın ödenir. 

D) Belediye sınırları dışında görev yapan defterdarlık kontrol memurları 
için en az gündelik miktarı (175) lira olarak saptanmıştır. Bunların Maliye 
müfettişleri, Maliye hesap uzmanları ve genel müdürlükler kontrolörleri ile 
birlikte memuriyet merkezleri dışında düzenlenecek çalışmalara katılmaları ha
linde gündeliklerinin bu tutar üzerinden ödenmesine devam olunur. 

(Bütçe Karma Kom 

YOLLUKLARA İLİŞKİN HÜKÜM 

MADDE 30. — 6245 saydı Harcıra 
deleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu ile 
tarlar (H) cetvelinde gösterilmiştir. 

(H) cetvelinde yer alan katsayı, ora 
kümlerine ilişkin diğer esaslar aşağıdaki i 

A) Harcırah Kanununun 33 ncü m 
ve gündelik miktarlarına ilişikin sınırlayıc 

B) Harcırah Kanununun 37 nci m 
(10O) lira; 29 ve 45 nci maddeleri ile 
lerdeki 475 lira aylık tutarı yerine 6 
1 000 lira aylık tutarı yerine 1 nci derece 

C) Harcırah Kanununun 33 ncü m 
ğişiklik yapılıncaya kadar, (H) cetveli 
bağımsız genel müdürlük müfettiş ve m 
sap uzmanı ve uzman yardımcıları, b 
yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Dene 
lan, Bakanlıklar Merkez örgütüne dahi 
net İşleri Başkanlığı ile Toprak ve T 
Müfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığ 
leri, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta 
retim Müfettişleri ve Belediyeler Müfet 
li yılında yetkili makamlarca onaylana 
soruşturma ve incelemeler için, görevin 
nin bulunduğu yere bakılmaksızın ödenir 

D) Belediye sınırları dışında görev 
en az gündelik miktarı (200) lira olarak 
leri, Maliye hesap uzmanları ve genel 
muriyet merkezleri dışında düzenlenecek 
lerinin bu tutar üzerinden ödenmesine de 
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E) Tekel Genel Müdürlüğü tütün eksperleri için en az gündelik miktarı 
(175) lira olarak saptanmıştır. Bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 42 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

F) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerince düzenlenecek yurt içi tur
ne faaliyetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uz
man memurlarla diğer görevlilere; Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkest
raları ile Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenecek yurt içi turne faa
liyetlerine katılacak sanatçılar ve diğer görevlilere; ödenecek gündelik 300 lira 
olarak saptanmıştır. 

Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Ofkestraları, Klasik Türk Mü
ziği Korosu sanatçıları ile diğer görevliler için turnede bulundukları süreye iliş
kin ikamet giderleri hakkında, 5441 sayılı yasaya 1310 sayılı yasa ile eklenen 
Ek 2 nci madde hükmü uygulanır.; 

G) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak görev yolculuklarında 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Anayasa Mahke
mesi Başkanı, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Genelkurmay 
Başkanı, Kuvvet Komutanları ve resmi çağrıya uyarak geziye katılan eşlerine; 
Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreterleri, Müsteşar ve Büyükelçilere 1 nci, bunların dışındakilere tu
rist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir. 

Ancak yabancı ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil görevi 
verilmiş olanların yurt dışında yaptıkları görev yolculukları ile bunlardan yurt 
dışında bir yere veya ülkemize görüşme amacıyla çağrılanlara kararname aran
maksızın 1 nci mevki üzerinden yol gideri ödenir.; 

H) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesinde belirtilen görev 
unvanlarına ilişkin hüküm uygulanmamak koşuluyla ve bu maddede gerekli 
yasal değişiklik yapılıncaya değin; 

a) Seyyar görev tazminatının hangi memuriyetler için ve hangi koşullarda 
ödeneceği Maliye Bakanlığınca saptanır. Seyyar görev tazminatından yararlana
cak personelin sayısı ve görev unvanlarını gösterir biçimde ve ilgili Bakanlık 

(Bütçe Karma Komisy 

E) Tekel Genel Müdürlüğü tütün e 
(200) lira olarak saptanmıştır. Bunlar halk 
42 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

•F) Devlet Tiyatroları Genel Müdürl 
Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi 
turne faaliyetlerine katılacak sanatkâr me 
uzman memurlarla diğer görevlilere; Cu 
'k'esitraiarı iie Klasik Türlk Müziği Korosu 
faaliyetlerine katılacak sanatçılar ve diğ 
lira olarak saptanmıştır. 

Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet S 
ziği Korosu sanatçıları ile diğer görevliler 
ikamet giderleri hakkında, 5441 s'ayılı Y 
2 nci madde hükmü uygulanır. 

G) Yurt dışına veya yurt dışında u 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi B 
mesi Başkanı, Bakanlar, Türkiye Büyük M 
ıkanı, Kuvvet Komutanları ve resmi çağrı 
Ihurtbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Mill 
Sekreterleri, Müsteşar ve Büyükelçilere 1 
üzerinden yol gideri ödenir. 

Ancak yabancı ülkelerde görevli elçil 
verillmiş olanların yurt dışında yaptıkları 
dışında bir yere veya ülkemize görüşme 
maksızın 1 nci mevki üzerinden yol gideri 

H) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
unvanlarına ilişkin hüküm uygulanmam 
yasal değişiklik yapılıncaya değin; 

a) Seyyar görev tazminatının hlangi 
ödeneceği Maliye Bakanlığınca saptanır. 
nacak personelin sayısı ve gıörev unvanla 
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veya bağımsız genel müdürlüklerce tüm örgütleri için düzenlenecek listelerin 
ödeme yapılmadan önce Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur,; 

b) Seyyar görev tazminatının hesabında, kadro derecesi (657 sayılı Ya
sanın değişik 45 nci maddesine göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle ya
kılan atamalarda kazanılmış hak aylık derecesi) esas alınır. 

c) Seyyar görev tazminatı 1980 mali yılında aşağıda saptanan miktarlar 
üzerinden ödenir. 

Kadro derecesi 1 — 4 olanlara : (1 000) lira 
Kadro derecesi 5 — 9 olanlara : (777) lira 
Kadro derecesi 10 — 15 olanlara : (672) lira 

d) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi uyarınca yeni mik
tarlar saptanıncaya kadar Maliye Bakanlığı ile ilgili kuruluşlar arasında 1.7.197S, 
tarihinden geçerli olmak üzere ve o tarihte yürürlükte olan gösterge rakamları 
/e aylık katsayı esas alınarak saptanan tazminat miktarları, 1980 mali yılı için 
ie uygulanır,; 

Bu esasa göre, 1980 mali yılında aşağıdaki miktarlar üzerinden seyyar gö-
*ev tazminatı ödenir. 

Dereceler Miktarlar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 400 
1 400 
1 300 
1 300 
1 250 
1 250 
1 200 
1 200 
1 000 
1 000 
800 
800 

(Bütçe Karma Komisyonu 

veya bağımsız genel müdürlüklerce tüm örg 
ödeme yapılmadan önoe Maliye Bakanlığına v 

b) Seyyar görev tazminatının hesabında, 
nın değişik 45 nci maddesine göre kadro ka 
atamalarda kazanılmış hak aylık derecesi) esas 

c) Seyyar görev tazminatı 1980 mali yılın 
rinden ödenir. 

Kadro derecesi 1 - 4 olanl 
Kadro derecesi 5 - 9 olanl 
Kadro derecesi 101 - 15 olanl 

d) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 nc 
saptanıncaya kadar Maliye Bakanlığı ile ilgili 
hinden geçerli olmak üzere ve o tarihte yürü 
aiylık katsayı esas alınarak saptanan tazminat 
uygulanır. 

Bu esasa göre, 1980 mali yılında, aşağıdak 
tazminatı ödenir. 

Dereceler M 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11! 
12 
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e) 6245 sayılı Harcırah Kanunun 49 ncu maddesi uyarınca şehir ve ka
sabaların belediye sınırları dışında, belirli bir görev bölgesi içerisinde, bir ay
lık çalışma süresinin yarısından az olmamak koşuluyla gidilen yerde konakla
mak ve asli görevi icabı masraf yapmak zorunda bulunan işçilere seyyar gö
rev tazminatı verilir. 

Gündelikle çalışan ve yukarıdaki 'koşulları taşıyan bu biçimdeki perso

nele sahip kuruluşlar 1980 Mart ayı içinde Maliye Bakanlığına başvurarak (c) 

fıkrası hükmünü yerine getirmek zorundadırlar. 

f) İş kolu veya iş yeri düzeyinde yapılacak toplu iş sözleşmelerine, Ma
liye Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklar arasında düzenlenen protokoller ile sapta
nan esaslara aykırı olarak seyyar görev tazminatı miktarını artıracak veya 
ikinci bir ödemeye yol açabilecek hüküm konulamaz. 

g) 2162 sayılı Yasada öngörülen tazminatlardan yararlanan sağlık per

soneline, seyyar görev tazminatı ödenmez. 

i) Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü bendi uyarınca fotogra-
nıetri yöntemi ile harita alımı arazi hizmetlerini yürüten teksif nirengi ele
manlarından, bölgeleri dışına geçici görevli olarak gönderilen Yüksek Mühen
dis, Mühendis, Teknisyen ve Fen memurlarına fiilen arazide çalıştıkları gün
ler için tazminat olarak (175) lira gündelik ödenir. (Bu hükümden yararlana
cakların sayısı 150 kişiyi geçemez.) 

j) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi uyarınca, ödenecelk yurt dışı gün
delikleri Bakanlar Kurulunca yeniden saptanıncaya değin, yabancı ülkelerde 
23.3.1979 gün ve 7/17420 sayılı; Kıbrıs'ta ise 30.4.1979 gün ve 7/17503 sayılı ka
rarnameler deki miktar ve esaslara göre gündelik ödenmesine 1980 mali yılında 
da devam olunur. 

(Bütçe Karma 

e) 6245 saydı Harcırah Kanu 
baların belediye sınırları ıdışında, b 
lışma «üresinin yarısından az olm 
asli görevi icajbı masraf yaipmalk z 
verilir. 

Gündelikle çalışan ve yukand 

sahip kuruluşlar 1980 Marıt ayı üçü 

hükmünü yerlime getinmjelk zorundad 

I) İş kolu ive ya iş yeri düzey 
Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklar a 
esaslara aykırı olarak seyyar görev 
meye yol açabilecek hüküm konula 

g) 2162 sayılı Yasada öngörü 

ne, seyyar görev tazminatı ödenmez 

li) Harcırah Kanununun 50 
amıetri yöntemi ile harita alımı ara 
larından, bölgeleri dışına geçici gö 
hendis, teknisyen ve fen memurla 
nat olaralk (200) lira gündelik öde 
(kişiyi geçemez.) 

j) Harcırah Kanununun 34 ın 
delikleri Bakanlar Kurulunca yen 
23.3.1979 gün ve 7/17420 sayılı; K 
rarnameterdıefoi rnlikitar ve esaslara 
da devam olunur 
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İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler 

KATSAYI : 

MADDE 31.. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü mad
desi uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının 
aylık tutarlarına çevrilmesinde (22) katsayı ve 14 . 7 s 1964 tarih ve 500 sayılı 
Kanunun 10.6.1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesin
de yer alan gösterge tablolarına (2,0) katsayısı uygulanır. 

Artırılan katsayı için, 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) fıkrası 
hükmü uygulanmaz.; 

KADROLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER : 

MADDE 32. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Kurumlara ve
rilmiş ve intibak işlemlerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971-1979 mali 
yılları bütçe kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca kurumlara verilmiş olan kad
rolar 1980 mali yılı içinde geçerlidir. 

b) 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ile kanun hükmünde kararna
melere göre intibakı yapılan personelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara 
dayanılarak söz konusu kanunla kararnamelerin intibak hükümlerine göre sap
tanan dereceleri üzerinden ödenir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ek
lenen ek geçici maddeler ile 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapılan intibaklarda ortaya çıkacak hatalar veya 
itirazh işlemler ile yargı organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek düzel
tilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alınır. 

(Bütçe Karma Komis 

İKİNCİ 

Kamu Personeline 

BİRİNCİ 

Aylıklara ve Kadrola 

KATSAYI : 

MADDE 31'. — 657 sayılı Devlet M 
uyarımca sınıflara ait gösterge tablosund 
tutarlarına çevriimıesinde (22) katsayı ve 
nunun 10 . 6 . 1975 tarih ve 1908 sayıl 
yer allan gösterge tablolarına albay dahil 
rütbelere 2,45 'katsayı uygulanır. 

Artırılan katsayı liçin 5434 sayılı Kan 
mü uygulanmaz. 

'KADROLARA İLİŞKİN GENEL H 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci ma 
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e) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi hükümleri uya
rınca alınan 13.11.1971 gün ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu kararnameyi de
ğiştiren ve değiştirecek olan kararnamelerdeki hükümlerin uygulanmasına de
vam olunur. Ancak her kurum için bu fıkra gereğince mali yıl içinde birden 
fazla kararname çıkarılamaz. 

d) Genel, Katma ve Üzel Bütçeli kuruluşların kadrolarında yer alan so
rumlu saymanlar ile Maliye Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve so
rumlu saymanlıklarında çalıştırılan memurlardan Maliye Bakanlığınca gerekli 
görülenlerin kadroları ilgili kuruluş kadrolarından düşülerek Maliye Bakanlığı 
kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda çalıştırılan memurlardan Maliye Bakanlığınca 
uygun görülenler bu yolla Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara naklen 
atanarak aynı saymanlık müdürlükleri ile sorumlu saymanlıklarda görevlendi
rilirler. 

e) Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet genişlemesi nedeniyle gereksin
me duyduğu çarşı ve mahalle bekçisi kadrolarının ihdasına, Devlet Personel 
Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

Mahalle ve çarşı bekçileri ile ilgili 1975 ve daha önceki mali yıllara ait 
karşılıklı ve karşılıksız borçlar, Bütçe Kanununun «Geçen ve eski yıllar borçları» 
maddesine göre işlem yapılarak, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden öde
nir. 

f) 12 . 3 . 1964 gün ve 440' sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Mües
seseleri ve iştirakleri Hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık 
süre 28.2.1981 tarihine kadar uzatılmıştır.-

g) Genel ve Katma Bütçeli dairelerle, Mahalli İdareler veya Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye da
yanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinin İş Ka
nununa tabi olmayan daire ve kurumlar, 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları 
personele ait kadrolardan anılan yasanın 48 nci maddesinde belirtilen genel ve 
özel koşulları taşımak kaydıyla Sakat ve Eski Hükümlüler için İş Kanununun 
25 nci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ayırırlar ve yükümlü oldukları 
kadar atama yaparlar. 

12 — 

(Bütçe Karma Kom 
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KADRO DEĞİŞİKLİĞİ : KADRO DEĞİŞİKLİĞİ : 

MADDE 33. — A) Kurumlara verilmiş bulunan kadrolardan değiştiril- MADDE 33. — Tasarının 33 ncü ma 
mesi gerekli görülenler, söz konusu kadroların boş olması, şahsa bağlı olup da 
iptal edilmesi gereken kadrolardan olmaması ve aralarında dört dereceden (4 
dahil) fazla fark bulunmaması koşuluyla, ilgili kurumun önerisi Devlet Perso
nel Dairesinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca aynı veya diğer bir sınıftan 
veya değişik derece ve unvanla kadrolar olarak değiştirilebilir. 

Ancak geri verilecek veya ihdas edilecek kadrolardan herhangi birinin 
1-4 derecelere girmesi halinde, değiştirilmesi gerekli görülen kadrolar, yukarıda 
belirtilen koşullara uyularak ilgili kurumun önerisine Devlet Personel Dairesinin 
ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca aynı veya 
diğer sınıftan veya değişik derece ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

B) Kurumlara verilmiş olup da halen dolu bulunan 5-15 ne i derece kad-
rolar, bu kadrolarda bulunan memurların yalnızca 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun değişik 68 nci maddesinin (A) bendi uyarınca yapılacak derece 
yükseltilmesi işleminde kullanılmak koşuluyla, kurumun önerisi ve Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca bir üst dereceden kadrolar
la değiştirilebilir. Maliye Bakanlığı gerekli durumlarda ilgili kurumun önerisi ve 
Devlet Personel Dairesinin görüşü üzerine, dolu olan 5-15 noi derece kadrolarda 
sınıf ve unvan değişikliği de yapabilir. 

Ancak, bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştiri- I 
len yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini 
kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak öden
meye devam olunur. | 

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 34 ncü maddesine gö- 1 
re «Genel Kadro Kanunu» çıkıncaya kadar : I 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları ya
pılan ve halen bu kadrolarda bulunmakta olan Devlet Memurları bu kadroların I 
verildiği görevin eski unvanlarını taşırlar. I 

b) 1327 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapıldığı sırada kuruluş ka- I 
nımlarının ilgili madde veya 5439 saydı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine I 
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dayanılarak başka görevlerde çalıştırılanlar, bu intibakların yapıldığı sırada ken
dilerine verilen intibak kadrolarında bulundukları sürece söz konusu kanunlara 
göre fiilen yaptıkları görevin unvanını taşırlar.; 

KADRO İHDAS VE İPTALİ : 

MADDE 34. — A) Mali yıl içinde aşağıdaki durumlarda değişiklik yo
luyla kadro sağlanamadığı takdirde, ilgili kurumun istemi, Devlet Personel 
Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kadro ihdas edilebilir, 

a) Kurumlara zorunlu görev yükümlülüğü bulunanlardan çalıştırılması 
gerekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun ıboş kadroları bulunmaması halinde as
kerlik görevinden döneceklerin yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurulması öngörülen birimlerde 
çalıştırılacak memurlar için; 

d) Beş yıllık kalkınma planı ve 1980 yılı programında kurulması ve ge
nişletilmesi öngörülen hizmet birimlerinde çalıştırılacak memurlar için; 

e) Genel güvenliğe ilişkin görevlerde çalıştırılacaklar için; 
Ancak, bu madde uyarınca tüm genel ve katma bütçeli daireler ÜQ dö

ner sermayeli kuruluşlar için yeniden ihdas olunacak Devlet memuru kadro
larının toplamı, 1 Mart 1980 tarihinde tüm genel ve katma bütçeli daireler ile 
döner sermayeli kuruluşlarda var olan Devlet memuru kadro sayısı toplamının 
c/o 3'ünü geçemez. Milli Eğitim Bakanlığının «Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 
sınıfına giren kadroları hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

B) Aşağıdaki durumlarda mevcut kadroların iptali suretiyle kadro ihda
sına Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üze
rine Bakanlar Kurulu yetkilidir, 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca şahsa 
bağlı kadrolardan unvanları 7/3434 sayılı Kararnamede ve ek ve değişiklik
lerinde yer alanların boşalmaları halinde, bu kadroların iptali ile kararnameler-
deki derecelerden kadro sağlanması için; 

(Bütçe Karma Ko 

KADRO İHDAS VE İPTALİ : 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü 
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b) 13.11.1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar ile bu ka
rarnameyi değiştiren kararnameler uyarınca kurumlara eski kadroların iptali 
suretiyle verilecek kadrolar için; 

c) Kurumlar arasındaki hizmet aktarması nedeniyle yapılacak kadro devri 
için; 

C) Kurumlara verilmiş olup da kullanılması hizmetin görülmesi bakımın
dan zorunlu bulunmayan kadrolar ilgili kurumun önerisi, Devlet Personel Dai
resi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca iptal edilebilir. 

D) il Özel İdareler ile belediyeler için 1980 mali yılında yeniden ihdas 
olunacak memur ve işçi kadrosu sayısı, bu kuruluşların 1 Mart 1980 tarihinde 
var olan memur ve işçi kadrosu toplamının yüzde ikisini geçemez. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİNİN KADROLARI : 

MADDE 35. — a) Kamu İfotlisaıdi Teşebbüsten!, 2215 sayılı 1979 yılı 
Bütçe Kanununun 35 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca vize edilen kad
ro cetvellerini 1980 yılında da uygulamaya devam ederler. Vize edilenler dışında
ki kadrolar geçersizdir. 

b) Bu kuruluşların 1980 yılı içinde ihtiyaç duyacakları yeni kadrolar bu 
yasanın 34 ncü maddesindeki koşullar gözönünde bulundurulmak şartı ile Baş
bakanlık Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığı onayı alına
rak ihdas edilir. Ancak bu fıkra uyarınca 1980 mali yılında tüm kamu iktisa
di teşebbüslerince yeniden ihdas olunacak memur kadrosu sayısı, bu kuruluş
larda 29.2.1980 tarihinde mevcut vizeli memur kadrosu sayısının c/0 2'sini geçe
mez. 

c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında belirtilen kadrolarda, gerekli haller
de Maliye Bakanlığının onayı ile sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılabilir. 

d) 17.2.1972 gün ve 7/3968 sayılı Bakanlar Kurulu karart ve bu karara ek 
olarak çıkarılan ve çıkarılacak kararlar kapsamına giren kadro unvan tespit 
ve değişiklikleri için mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Ancak 
bu konuda mali yıl içinde birden fazla kararname çıkarılamaz^ 

115 — 
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLER 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci m 



(Hükümetin teklifi) 

KADRO CETVELLERİ BÜTÇE KANUNUNA EKLENEN KURUMLAR: 

MADDE 36. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi 
ve Devlet Planlama Teşkilatı personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay 
ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında hâkimlik ve savcılık meslek
lerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri yapanların, kadro cetvelle
ri bu yasaya eklidir. Anılan kadrolar hakkında bu yasanın intibak formla
rına dayanılarak aylık ödenmesini öngören hükümler saklı kalmak üzere kad
rolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARININ KADROLARI : 

MADDE 37. — A) Kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim kurumların
dan 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre intibakı yapılan personele, 
yeni kadro yasalarının çıkarılmasına kadar söz konusu yasanın geçici 5 nci mad
desine göre aylık ödenmesine devam olunur. 

Yeni kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim kurumlarında kuruluş ve 
kadro yasaları ile alınmış olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. 
Ancak 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda öngörülen duruma uyma
yan kadrolar kadro unvanı aynı olmak koşuluyla, ilgili yükseköğretim kurumu
nun isteği üzerine Maliye Bakanlığınca personelin durumuna uygun aynı un
vanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

Yükseköğretim kurumlarının kadro kanunlarının çıkıp çıkmadığına bakıl
maksızın, mevcut kadrolar, kadro unvanı aynı kalmak ve derece yükseltilmesi 
işleminde kullanılmak koşulu ile kurumun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca 
bir üst dereceden kadrolar ile değiştirilebilir.. 

B) Yeni kadro yasaları çıkarılmamış olan yükseköğretim kurumlarının 
1973 mali yılı Bütçe Kanununa ekli (L) cetvellerinde gösterilen kadroları ile 
yeni çıkarılmış kadro yasalarına ekli (2) sayılı cetvellerde yer alan kullanıl
mayan kadrolar, ilgili (Üniversite Senatosu veya Akademi Profesörler Kuru
lu Kararma dayanılarak) üniversite rektörlüğünün veya akademi başkanlığının 
istemi üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakılabilir. 

(Bütçe Karma Ko 

KADRO CETVELLERİ BÜTÇE 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı 

ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMC 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci 
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İŞÇİ KADROLARI : 

MADDE 38. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, dö
ner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ve 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1979 mali yılında Maliye Bakanlığına bildirerek 
vize ettirilmiş bulundukları sürekli işçi kadrolarında, hizmet genişlemesi nede
niyle yapılması gerekli her türlü artışlar için Maliye Bakanlığının vizesini al
mak zorundadırlar. Söz konusu idare ve kuruluşlar 1 Mart 1980 tarihinden 
itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları diğer işçi pozisyonlarım, 
31 Mart 1980 gününe kadar (ilgili Bakanlığın onayını almak suretiyle) Mali
ye Bakanlığına bildirerek vize ettireceklerdir. 

Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayış
tay veya Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

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

30 iş gününü aşan süre ile çalıştırılacak işçi pozisyonlarında, hizmet ge
nişlemesi nedeniyle vize tarihinden sonra yapılması gereken her türlü artışlar 
için Maliye Bakanlığının vizesinin alınması zorunludur. 

Vize edilmiş olan işçi kadro ve pozisyonları Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü ile başka unvanla işçi kadro ve pozisyonları ile değiştirilebilir veya ip
tal edilebilir. Bu iptal veya değişikliklerin ilgisine göre Sayıştay veya Yüksek 
Denetleme Kuruluna bildirilmesi zorunludur.; 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL : 

MADDE 39. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, dö
ner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, İl Özel İdareleri ile Kamu İktisadi Teşeb
büslerinde (Sermayelerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait 
olanları dahil) sözleşme ile çalıştırılacak personelin genel çalıştırma esaslarına 
ilişkin, 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve de
ğişikliklerinin uygulanmasına, aşağıdaki ilkelere de uyulmak koşulu ile de
vam olunur. 

(Bütçe Karma Komi 

İŞÇİ KADROLARI : 

MADDE 38. — Tasarının 38 ncıi ma 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL : 

MADDE 39. — Genel Bütçeye dahi 
sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel 
rinde (Sermayelertiniin yarısından fazlası 
dahil) sözleşme ile çalıştırılacak persone 
6 . 6 . 1978 gün ve 7/15754 sayılı Baka 
leıtain uygulanmasına, aşağıdaki ilkelere 
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A) 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (B) fıkra
sına göre çalıştırılacak olanlar hakkında yukarıda sözü edilen kararnamenin 
14 ncü maddesine göre işlem yapılır. 

Yukarıdaki kuruluşlardan elemanlarının sağlık hizmetlerini bünyeleri için
de hastane ve klinik birimleri bulunmaksızın yürütenler, gereksinimleri olan 
sağlık personelini 657 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan 
koşullar aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. 

B) Bu madde kapsamına giren kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu dışında diğer yasalar hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli eleman
ların unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 
Mart 1980 ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zo
rundadırlar. Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak görevlen
dirilecek yeni sözleşmeli personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek 
cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme örneklerinin Ma
liye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Söz konusu vize işlemleri yapıl
madan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

Bu madde ve yukarıda sözü edilen, 7/15754 sayılı Kararname ile ek ve 
değişikliklerinin hükümleri, kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve 
katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluş
lar hakkında da uygulanır. 

YURT DIŞI AYLIKLARI : 

MADDE 40. — Devlet Memurlarının yurt dışı aylıkları yurt dışında yer 
aldıkları kadro derece ve kademelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 ne i 
maddesine göre atananlarda kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin) ye
ni kurlarla yeni katsayılar saptanana kadar 1979 mali yılındaki net tutar
larına 6.7.1979 gün ve 7/17817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanan 
katsayılar uygulanarak bulunacak miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda 
belirlenen, ilkelere göre ve aşağıdaki hususlar gözönünde tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara transfer edilecek ya
bancı para miktarlarını sabit tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar 
saptanana değin 7/18817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen kurlar 

(Bütçe Karma K 

A) 657 sayılı Devlet Memurları 
göre çalışıtınlacalk olanlar hakkında 
maddesine; göre işlem yapılır. 

Yukarıdaki kuruluşlardan elema 
hastane ve klinik birimleri bulunmak 
sonelini, 657 sayılı Yasanın 4 ncü . 
sınırlamalara ilişkin koşullar aranma 

B) Bu madde kapsamının giren 
nunu dışımda diğer yasalar hükümle 
ların unvan, sayı ve ücretlerini; beli 
Mart 1980 ayı sonuna kadar Maliye 
dırlar. Lütçe yılı 'içinde ilgili mevzua 
yeni sözleşmeli personel içim de kur 
ve far'klı bükümler kapsaması hallin 
ğına vize ettirilmesi gereklidir. Söz 
yapılamaz ve herhangi bir ödemede b 

Ru madde ve yukarıda sözü edile 
şikliklerimin hükümleri, kamunla kur 
bütçelerin, transfer tertiplerinden ald 
da da uygulanır. 

YURT DIŞI AYLIKLARI : 

MADDE 40. — Tasarının 40 nc 
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ile transfer anındaki kurlar arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurla
rın saptanmasından doğacak kur farkları (Para değeri değişikliğinden doğan 
fark) başlıklı bir sütunda gösterilmek koşuluyla aynı şekilde ödenir. 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine geçmesi gereken yerel para 
miktarını korumak amacıyla, transfer edilen yabancı para ile yerel para arasında 
ortaya çıkan ve çıkacak olan ve TC Merkez Bankası veya büyükelçiliklerce bil
dirilecek değer değişiklikleri de gözönüne alınarak bundan doğacak fark yuka
rıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde kararnameler veya 1897 saydı 
Kanun hükümlerine göre intibak ettikleri dereceler atandıkları veya yer al
makta oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan memurların yurt 
dışı aylıkları, yurt dışı kadro derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak et
tikleri veya kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atandıkları veya yer al
makta oldukları kadro derecelerinin üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Ka
nunun 161 nci maddesinin kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı de
recelere atanan memurların aylıkları ile ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem 
yapılır. 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesi uyarınca ma
li yıl içinde emsaller yeniden saptandığında, yurt dışı aylıklara Bakanlar Ku
rulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni em
saller ve anılan Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen ilkeler gözönünde tutul
mak suretiyle ö.denir* 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla de
ğişik 4 ncü maddesinin (B) bendine göre sözleşme ile çalıştırılan personelin 
sigorta primleri 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde yazılı ödemelerin brüt 
toplamı yerine, varsa emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 
15 nci derecenin birinci kademesinin karşılığı olan aylık tutarlarına göre he
saplanır ve izleyen her hizmet yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan 
sonra bir üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine esas tutarlar asgari ücretin 
altında kaldığı takdirde asgari ücret tutarlarına göre işlem yapılır^ 

19 — 

I (Bütçe Karma Komi 
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e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe Kanunlarının (D) cetveline 
göre kuruluş kanunlarına dayanılarak ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırıl
mak üzere 1.6.1973 tarihine kadar işe alınan ve halen çalışmakta bulunan per
sonelden Türk uyruklu olanlar, bu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere iliş
kin hükümlerine tabidir. 

MADDE 41.; — Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere gönderilen askeri 
personele aylık ödenek verilmesine ilişkin 7.8.1978 tarih ve 7/16290 sayılı ve 
21.2.1979 tarih ve 7/17198 sayılı Kararnameler hükümlerinin uygulanmasına 
1980 mali yılında da devam olunur. 

Bu kararnamelerde yapılacak değişiklikler ve yeniden düzenlenecek karar
name hükümleri izleyen mali yıldan itibaren uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Yardımlar, Yan Ödemeler ve Diğer Ödemeler 

AİLE YARDIMI : 

MADDE 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202-205 nci ve 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153-156 ncı maddeleri 
gereğince aile yardımı olarak : 

a) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan 
eşi İçin 500 lira, 

b) Öğrenim çağma gelmemiş çocuklar ile ilköğrenim gören çocuklar için 
100 lira, 

c) Orta öğrenim gören çocuklar için 200 lira, 
d) Yüksek öğrenim gören çocuklar için 400 lira, 

e) Orta ya d!a yüksek öğrenime devam etmeyen çocuklar için 100 Hıra,, 
Ödenir. 

Eşlerden birinin iş Kanunu kapsamında çalışması ve iş akdi ya da toplu 
sözleşme gereği çocukları için daha yüksek aile yardımı alması halinde, me
mur olan eşe ayrıca bu çocukları için yardım ödenmez, iş akdi ya da toplu 

(Bütçe Karma Ko 

MADDE 41. — Staj ve öğrenim 
sonelle aylık ödenek venilmes'ine ülişik 
21 . 2 . 1979 tartih ve 7/17198 sayılı 
1980 malıi yıl unda da devanı olunur. 

Ancak, bu kararn annelerde yapıla 
kararname hükümleri uygulamada es 

İKİNC 

Sosyal Yardımlar, Yan 

AİLE YARDIMI : 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci 
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sözleşme gereği ödeme tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki 
fark ödenir. 

DOĞUM YARDIMI : 

MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğin
ce (1 000) lira doğum yardımı ödenir. 

Eşlerden birinin iş Kanunu kapsamında çalışması ve iş akdi ya da top
lu sözleşme gereği çocuk için daha yüksek doğum yardımı alması halinde, 
memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez. îş akdi ya da toplu söz
leşme gereği yapılan ödeme tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız ara
daki fark ödenir.: 

TEDAVİ YARDIMI : 

MADDE 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 209 ve 
210 ncu maddeleri gereğince, 27.7.1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze 
Giderleri Yönetmeliği» nin .5, 12, 28 ve 31 nci maddeleri ile 5434 sayılı Kanunu 
değiştiren 1425 sayılı Kanun gereğince, Bakanlar Kurulunun 28.6.1973 tarihli 
ve 7/6672 sayılı Kararıyla yayınlanan «Emekli, Adi Malullük veya Vazife 
Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yüküm
lü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların" Muayene ve Te
davileri Hakkındaki Tüzüğün» 19 ve 20 nci maddelerinde ve diğer özel yönet
meliklerde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

A) İçmece ve kaplıca tedavilerine gerek görülenlere yalnızca 6245 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince gündelik ödenir. Ayrıca yatak ve yemek bedeli 
ödenmez. 

B) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıy
metli madenlerin bedeli ödenmez. 

C) Devlet Memurlarının tedavi için yurt dışına gönderilebilmeleri teda
vilerinin yurt içinde yapılamadığının Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, An
kara Numune Hastanelerinin Sağlık Kurullarınca verilen ve tedavinin Türkiye'de 

(Bütçe Karma Kom 

DOĞUM YARDIMI : 

MADDE 43. — Tasarının 43 ncü m 

TEDAVİ YARDIMI : 

MADDE 44. — 657 sayılı Devlet 
210 ncu maddeleri: gereğince, 27 . 7 . 
Kurulu Kararıyla yayınlanan «Devlet M 
Giderleri Yöneltmeliği» nin 5, 12, 28 ve 
değiştiren 1425 sayılı Kanun gereğince 
rihli ve 7/6672 sayılı Kararıyla yayınla 
malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, b 
lundukları alile fertleri, dul ve yetim ay 
kındaki Tüzüğün» 19 ve 20 noi maddel 
rekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

A) İçmece ve kaplıca tedavilerine, 
rullarınca verilecek rapor ile gerek görü 
hükümlerine göre sadece gidiş - dönüş 
masrafları ödenir. Yemek bedelleri ile 

B) Diş hastalıklarının tedavisinde 
metli madenlerin bedeli ödenmez. 

C) Devlet memurlarını tedavi için 
nin yurt içinde yapılamadığının Ankara 
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yapılamadığını belgeleyen sağlık kurulu raporlarının Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca onaylanması koşuluna bağlıdır ̂  

İAŞE HÜKÜMLERİ : 

MADDE 45. — Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma 
Bakanlığınca tespit olunacak; 

a) Belirli mevzilerin, hudutların, kıyıların, bölük kadrosunu geçmeyen 
gemi ve hava birliklerinin, 

b) Seferberlik, sıkıyönetim ve diğer olağanüstü hallerde; seyyar ordu veya 
bu hallerle ilgili diğer birliklerin, 

c) Barışta; manevra ve tatbikatın devamı süresince bu manevra ve tat
bikatlara katılan birliklerin, 

Kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma ça
vuş, uzman çavuş, 657 sayılı Yasaya tabi sivil memur ve 1475 sayılı Yasaya tabi 
işçiler, er tabelasına ithal edilerek kazandan yedirilir. 

Bu er istihkakı hiçbir şekilde para veya yiyecek maddesi olarak verilemez. 

MADDE 46. — Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin tıbbiye öğrencileri 
gibi, iaşelerine devam olunur. 

TAYIN BEDELİ : 
MADDE 47. — Bazı Kamu Personeline tayın bedeli verilmesi hakkındaki, 

22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uyarın
ca ödenecek aylık tayın bedeli tutarı 1980 mali yılında (2 000) lirayı geçemez. 

(Bütçe Karma K 

mune Hastanelerinin, İstanbul Cerra 
verilen ve tedavinin Türkiye'de yap 
larınm Sağlık ve Sosyal Yardım Bak 

İAŞE HÜKÜMLERİ : 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci 

MADDE 46. — Tasarının 46 nci 

TAYIN BEDELİ : 
MADDE 47. — A) 1706 sayıl 

yapılıncaya kadar kazandan beslenm 
de 22 . 6 . 1978 tarih ve 2155 sayı 
göre ve Ankara rayici esas (alınarak 
bedeli ödenir. Erlere ödenecek tayın 
lık sınıra tabi değildir. 

4370 sayılı Kanunun kazandan 
-tayın bedellerine ilişkin hükümleri 19 

B) 'Bazı kamu personeline tayın 
tarihli ve 2155 sayılı Kanunun 1 nci 
aylık tayın bedeli tutarı 1980 m a i y 
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İKRAMİYE VE ÖDÜLLER : 

MADDE 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü mad
desine göre çıkarılacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar; 

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

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 ncı maddesi gereğince 
para ödülü öngörülenlere yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarla
rına aynı Yasanın 86 ncı maddesinde belirtilen oranların uygulanmasıyla bu
lunacak para ödüllerinin, 

c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca MİT mensuplarından gö
revleri sırasında sürekli olarak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, muh
taç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü oldukları kız ve erkek kardeş
lerine, ayrıca başarılı hizmet yapıp MİT'le ilişiği kesilenlere verilen tazminatların 
anılan maddede belirtilen esaslara göre, ödenmesine devam olunur. 

MADDE 49. — Hazarda güven ve asayişin korunması hususundaki gö
revlerinden dolayı herhangi bir suretle derhal veya bu yüzden maruz kaldık
ları yaralanma veya hastalık neticesi tedavide iken ölen emniyet teşkilatı men
subu amir ve memurların eşine, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukla
rına, ana ve babasına, bunlar yoksa akrdeşlerine 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 208 nci maddesinin (B) bendi uyarınca verilmekte olan ölüm yar
dımına eık olarak ayrıca son aldığı aylığın 8 katı tutarında ölüm tazminatı ödenir. 

(Bütçe Karma Komis 

İKRAMİYE VE ÖDÜLLER : 

MADDE 48. — 657 Sayılı Devlet M 
siine göre çıikaırılacaik tüzük yürüdüğe girin 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
aynı 'kanunda belirtilen oran ve tutarlar 
mi yenin, 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Ka 
ra ödülü öngörülenlere yeni derecelerin 
aynı yasanın 86 ncı «raddesinde belirtil 
para ödüllerinin, 

c) 644 s'iyili Kanunun 22 nci mad 
revlerı sırasında sürekli olarak sakatlana 
taç ama ve babalarına veya bakmaıkla yük 
ayrıca başarılı hizmet yapıp MİT'le ilişiğ 
maddede belirtıilen esaslara göre, ödenm 

d) Ceza İnfaz Kurumlarında görev 
lışan personel, Devlet Memurları Kanu 
dairesinde Adalet Balkanlığınca hazıHana 
iendiriılif. 

MADDE 49. — Bu konuda teme! dü 
ven ve asayişin korunması hususundaki 
le derhal veya bu yüzden maruz kaldıkl 
davide liken ölen Emniyet Teşkilâtı men 
TtşikiJlatı mensubu subay, astsubay, uz 
eşlerime, aile yardımı ödeneğine hak ka 
bunlar yoiksa kardeşlerine 657 ve 926 
yardımına ek olar?Jk ayrıca (Tür/k Med 
hükümlerine uygun olarak son aldığı a 
ödenir. 

Erbaş ve erlere yapılacak ödemelerde 
lığı esas alınır, 
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FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 
nci maddesine ve Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine 
göre, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programları
na dayanılarak saat başına yapılacak ödeme 15 liradan az 50 liradan çok ola
maz. 

Özel yönetmeliklerine göre, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ve Cum
hurbaşkanlığı Dairesi Personeline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek üc
retlerde de bu miktarlar esas alınır. 

B) En az % 50 öğrenci kontenjanı artışına dayalı ikili öğretim yapan fa
kültelerde ikinci öğretimde görev alan Dekanlara (825), dukan yardımcısı ve 
müdürlere (625), fakülte sekreterlerine (575) ve diğer sınıflarda bulunanlara 
(500), müstahdemlere (325) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir, 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, yüksekokullar ve 
akademilerde gece öğreniminin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve 
müdürlere (750), müdür yardımcılarına (575), fakülte sekreterlerine (625), fakül
te yönetim kurullarınca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlardan 
yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara (375) ve diğer sınıflarda bulunanlara 
(500) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 178 ndi maddesinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

1. Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli per
sonel ile, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Koruma Müdürlerine ayda (2 500) 
lira, 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı, öğ
retim, eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri 
sınıfı personeli ile merkez il veya bölge kuruluşlarında görevli genel idare, eği
tim ve teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (2 000) lira, 

3. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle 
bekçilerine ayda (625) lira, fazla çalışma ücreti verilir. 

(Bütçe Kanma K 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 50. — A) 657 sayılı De 
maddesine ve Devlet Memurları Fa 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğ 
yanılarak saat başına yapılacak ödem 
cak TRT Kurumunda çalışanlara öd 
liradan az 80 liradan çok olamaz.) 

Özel yönetmeliklerine göre, Cum 
hurbaşlkanlığı Dairesi personeline ya 
retlerde de bu miktarlar esas alınır. 

B) En az % 50 öğrenci konten 
kültelerde ilkinci öğretimde görev a 
müdürlere (625), fakülte sekreterler 
(500), müstahdemlere (325) lira aylık 

C) Gece öğrenimi yapan ünive 
akademilerde gece öğreniminin deva 
müdürlere (750), müdür yardımcıla 
külte yönetim kurullarınca ve okul 
lardan yardımcı hizmetler sınıfında 
lunanlara (500) lira aylık fazla çalışma 

D) Emniyet Teşkilatı Kanunu i 
değişik 178 nci maddesinde gerekli d 

1» Emniyet Hizmetleri Sınıfında 
nel ile, Cumhurbaşkanlığı ve Başba 
nel Müdürlümü Koruma Şube Müd 
ayda (3 000) lira, 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü M 
retim, eğitim ve sağlık kurum veya 
nıfı personelli ile merkez, il veya 
Eğitim ve Teknik Hizmetler Sınıfı pe 
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Emniyet örgütünde görevli personele yukarıdaki fıkraya göre ödenecek 
fazla çalışma ücretleri, 

a) Yıllık izin, bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin 
yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakat
lanma durumlarında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve 
görevli bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, 
Kesilmez. 
E) Görevlerinin mahiyeti icabı, günün 24 saatinde devamlılık gösteren Za

bıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aran
maksızın, belediye meclisinin karan ile tespit edilen miktar fazla çalışma üc
reti olarak maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre ödenen aylık fazla çalışma ücretleri, görev esnasında veya 
görevden dolayı yaralanma veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılmaması hal
lerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu genel müdürlüğe ait kat
ma ve döner sermaye bütçelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin ni
teliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir programa bağlanma
sı olanaksız bulunan Orman Muhafaza Memurlarına ayda (1 875) TL. Tel
siz Teknisyeni, Telsiz Operatörü, Telsiz Santralcisi, Dağ Telsiz Santralcisi, Telsizci 
ve Telefon Hat Bakıcılarına yalnız Haziran - Ekim ayları için ayda (1 250) li
ra fazla çalışma ücreti ödenir. 

Muhafaza memurlarının görev esnasında veya görevden dolayı yaralanma 
veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılamaması hallerinde bu fazla mesai 
ücreti kesilmez. 

G) 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü mad
desine göre olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük 
alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücret
lerin aynı Kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam 
olunur. 

(Bütçe Karma Komi 

3/ Emniyet Genel Müdürlüğü kad 
bekçilerine ayda (750) lira, fazla çalışma ü 

Emniyet örgütünde görevli personel 
fazla çalışma ücretleri, 

a) Yıllık izin, bir yılda toplamı 30 
yapılması sırasında veya görevden dola 
ma dururnlarmda, 

t>) Yurt içinde ve yurt dışında yap 
görevli bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki me 
Kesilmez. 
E) Gönavleninıin mahiyeti icabı, günü 

ta ve İtfaliye hizmetler'imde çalışan person 
sızın, belediye meclisimin kararı ile tespit 
maktulun ödenir. 

'Bu fıkraya göre ödenen aylık fazla ça 
revden dolayı yaralanma veya sakatlanm 
rimde kesiiimiez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çal 
ve döner sermaye bütçelerinden aylık 
liği gereği fazla çalışma günlerinin sapta 
sız bulunan orman muhafaza memur 
ni, telsiz operatörü, telsiz santralcisi, da 
bakıcılarına yalnız Haziran - Ekim ayla 
ücreti ödenir. 

Muhafaza memurlarının yıllık izin, 
izni veya görevden dolayı yaralanma ve 
ması ve sürekli görevle atamalardaki m 
ücreti kesilmez. 

G) 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayı 
sine göre olağan çalışma saatleri dışında 
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H) a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumla
rın atelye ve birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği ola
rak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul idarecisi, öğretmen, 
teknisyen, tez hazırlayıcı «Ölçmeci», usta öğretici, bölüm ve atelye şefti, memur, 
prodüktör, stüdyo öğretmeni, Senarist, kameraman, bilgi işlemci ve programcısı 
ve üretim için zorunlu benzeri diğer uzmanlar) öğretim - aylarında ayda 48 saati, 
Milli ve Dini Bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek 
kaydı ile okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için en çok, 
«endüstriyel eğitim yapan orta dereceli eğitim kurumlarında atelye ve endüstri
yel ders görevi» için gece verilen ücret kadar ücret ödenir. 

b) Döner sermaye siparişleri üzerinde, öğrencilerin çalışmalarını düzen
lemek ve çalışmalara fiilen katılmak üzere maaş karşılığı okutmakla yükümlü 
oldukları 20 saati doldurduktan sonra, haftada zorunlu ve isteğe bağlı olarak 
okutabilecekleri ek ders saati sayısı kadar, mesleki ve teknik öğretim kurum
larında görevli atelye ve teknik ders öğretmenleri ihtiyaç duyulduğunda, okul 
idaresince görevlendirilir. Ancak, görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya 
başka okullarda gece ve gündüz ek ders görevi verilemez. 

Bu çalışma için öğretmenlere mesai saati içinde saat başına 80 lira, mesai 
saatleri dışında 100 lira üzerinden usulüne uygun şekilde ödenecek ücret döner 
sermayeden karşılanır. 

c) Döner Sermayede, test öğretim yaprakları ve mektupların baskısında ça
lışanlara (a) fıkrasında saptanan saatler kadar ve saat başına 40 lira üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

1) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu Örgütünde 
çalışan memurlardan görevlerinin özelliği gereği fazla çalışma günlerinin saptan
ması ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan sağlık savaş memurlarına 
ve sağlık koruyucularına ayda (1 250) lira, sıtma laborantlarına ayda (950) li
ra fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak, bunlardan 2162 sayılı Kanun kapsamına 
girenlere bu ödeme yapılmaz. 

J) 1706 sayılı Yasada gerekli değişiklik yapılıncaya kadar; bu madde
nin (D) fıkrasıyla emniyet mensuplarına yapılan ödemeler, umumi zabıtanın 

(Bütçe Karma Ko 

vermeleri içim aynı maddie uyarınca iş 
nı Kanunun 165 nc'i maddesindeki esas 

H) a. Miill'i Eğitim Baıkanlığına b 
atölye ve ıbiriımle rinde döner sermaye 
ğam çalışma saatleri dışımda fiililen çalış 
toz hazırlayıcı «Ölçınecıi», usıta öğretic 
stüdyo öğnatımani, senarist, kameraman 
zorunlu benzeri düğer .uzmanlar) öğret 
Bayram günleri hariç indeki. .tatilierde g 
kurum döner sermaye hâsılatından, be 
yapan orta .diereeelıi eğilim kur ılımların 
gece veri tan ücret kadar ücret ödenir. 

b. Döner sermaye siparişleri üzen 
ve çalışmalara fiilen katılmak üzere m 
20 saatli doldurduktan sonra, haftada z 
leri ek ders saati sayısı kadar, meslek 
atölye ve hıknlik ders öğretmenleri ihtiy 
dirili.r. Ancak, görevlendirilen öğretme 
ce ve gündüz ek ders görevi verilemez. 

Bu çalışma içim öğretmenlere mesai 
Iıeri dışında 100 lira üzerirıden usulüne 
yeden karşılanır. 

c. Döner sermayede, test öğretim 
şanlara (a) fıkrasında saptanan saatler 
necefk ücret döner sermayeden karşılnır 

İ) Sağlık ve Sosyal Yardım Baka 
şan memurlardan, görevlerinim özelliği 
sı ve bir programa bağlanması olanak 
sağlık koruyucularına ayda (1250) lira 
çalışma ücreti ödenir. Ancak, bunlard 
bu ödeme yapılmaz. 
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diğer unsuru olan jandarmaya mensup veya jandarmada görevli personele de, 
muhtelif ücret ödemeleri meyanında olmak üzere aşağıdaki şekilde ödenir. 

1. îl Jandarma Alay Komutanlıkları ile komando ve motorlu jandarma 
birliklerinde görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda 
(2 500) TL., 

2. Jandarma teşkilatının yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, bir
lik ve kurumlarında görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ay
da (2 000) TL., 

3. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), (b), (c) bentlerindeki esas
lara uyulur. 

K) Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin Yıllık bütçe
lerinin hazırlanması ve TBM Meclisindeki müzakereleri sırasında yapılacak faz
la mesai karşılığında Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışan memurlara 
1 Eylül 1980 - 28 Şubat 1981 tarihleri arasında, ayda 60 saati geçmemek üzere 
(A) fıkrasında belirtilen azami miktarın iki katına kadar fazla mesai ücreti öde
nir^ Bu hükümden istifade edecek görevlilerin unvan ve adedi Bakan onayı ile 
saptanır.; 

SANATÇILARA İLİŞKİN YAN ÖDEMELER : 

MADDE 513 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 
12 ve 13 ncü maddelerinde sayılan personel ile bu maddeler kapsamına giren 
kurumların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr genel müdürleri, sanatkâr müdürleri 
ve sanatkâr öğretmenlerine 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen de-

(Bütçe Karma Komis 

J) 17Q6 sayılı Yasada gerekli değişlik 
fıkrasıyla Emniyet mensuplarına yapılan ö 
olan Jandarmaya mensup veya Jandarma 
ödemelerii rneyanıdınıa olmak, üzere laşağıld 

1, İli Jandarma Alay Komutanıklkları 
liikle'ninde görevli subay, asitısuıbaıy ve uzma 

2, Jandarma Teşkilatının yukarıdaki 
ve kurumlarında görevli subay, astsubay 
(2 400) TL. 

3, Ödemelerde bu maddenin (D) fık 
uyulur. 

K) Genel Bütçeye dahil dairelerle Ka 
hazırlanması ve T. B. M. Meclisti'ndeki mü 
sai karşılığında Maliye Bakanlığı Merikez 
lül 1980 - 28 Şubat 1981 tarihleri arasında 
rasında belirtilen azami miktarın iki katın 
hükümden istifade edecek görevlilerin unv 

L) 1624, 1700, 5442 sayılı Kanunlarla 
num 178 nci maddesinde gerekli değişliklik 
fıkrası ile Emnliyet mensuplarına, (J) fılkırıa 
ödemeler uımunDi za!bıtanın amiiri durumun 
dan olanlara muhtelif ücret ödemeler me 
ödenir. 

1. İllerde vali yardımcıları ve kayma 
2. Ödemelerde bu rnaddenjin (D) fılkr 

uyulur. 

SANATÇILARA İLİŞKİN YAN ÖD 

MADDE 5)1. — Tasarının 51 nci madd 
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ğişik ek maddeye göre verilecek yan ödemelerin tutarı Maliye Bakanlığının gö
rüşü alındıktan sonra Kültür Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 
saptanır. 

KURULUŞ VE GELÎŞME GÜÇLÜĞÜ ÖDENEĞİ : 

MADDE 52. — A) 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun değişik 
15 nci maddesine göre, kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya 
diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına öğretim yerinde 
sürekli ikamet koşuluyla aşağıda gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve ge
lişme güçlüğü ödeneği verilir. 

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

Profesör 15 000 7 500 4 000 
Doçent 12 000 6 000 3 000 
Dr. Asistan, Öğretim Görevlisi 8 000 4 000 2 500 
Asistan, Araştırma Görevlisi 5 000 3 000 2 003 
Okutman, Uzman, Çevirmen 4 000 2 500 2 000 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve yüksekokulların hangi dereceye 
gireceği Üniversitelerarası Kurulca saptanır. 

Akademiler için bu saptama, Üniversitelerarası Kurulun saptadığı derece
ler esas alınarak Akademilerarası Kurulca yapılır. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan yönetmelik ile ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş yasalarında kuruluş ve gelişme güçlüğü veya mahrumiyet ödeneği 
verilmesi öngörülen üniversite ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi ödemeler 
yerine bu maddede yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

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

(Bütçe Karma K 

KURULUŞ VE GELİŞME GÜ 

MADDE 52. — A) 1765 sayıl 
15 ncü maddesime göre, kuruluş ve 
diğer öğretim kuruluşlarımda, öğret 
sürekli ikamet koşuluyla aşağıda gö 
•nui güçlüğü ödeneği verilir. 

Profesör 
Doçent 
Dr. aısis'tan, •öğretim görevlisi 
Asıistan, 'araştırma görevlisi 
Okutman, uzman, çevirmen 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı 
gireceği Üniversitelerarası Kurulca sa 

Akademiler içlin bu saptama, Ü 
esas alınarak Akademilerarası Kurulc 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü öde 
konulan yönetmelik ile ek ve değişi 

Kuruluş yasalarında kuruluş ve 
verilmesi öngörülen üniversite ve yü 
yerine bu maddede yer alan kurulu 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğ 
öğreüim kuruluşumun açıtaası hainde 
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B) HİZMET ÖDENEĞİ : 

1765 sayılı Üniversite Personel Yasasının 1991 sayılı Yasayla değişik 15 ncı 
maddesine göre öğretim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler üze
rinden hizmet ödeneği ödenir. 

a) Öğretim Üyeleri : 
Profesör 
Doçent 

b) Öğretim Üye ve Yard. : 
Asistan 
Öğretim Görevlisi 
Araştırma Görevlisi 
Uzman 

1 nci Derece 
(TL.) 

4 500 
3 300 

2 100 
2 100 
2 100 
1 500 

2 nci Derece 
(TL.) 

2 700 
2 100 

l 500 
1 500 
1 500 
1 200 

3 ncü Derece 
(TL.) 

2 100 
1 500 

1 200 
1 200 
1 200 

900 

Hizmet ödeneği, 4.5.1977 tarih ve 15927 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
yönetmelik ile ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

C) 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam süre Çalışma Esaslarına Dair 
Kanunda öngörülen tazminatlardan yararlananlara, bu maddenin (A) ve (B) bent
lerinde yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği ile hizmet ödeneği verilmez. 

EK DERS ÜCRETLERİ : 

MADDE 53. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 
ncı maddesi (Söz konusu yasanın 89 ncu maddesindeki esaslarm ilgili kurumlar 
itibariyle, Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyla) uyarınca eğitim ve öğ
retim kurumlarıyla okul ve kurslarda ök ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri 
ve diğer personele saat başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerin
den ödenir. 

(Bütçe Karma Komisy 

B) HİZMET ÖDENEĞİ : 

1765 sayılı Üniversite Personel Yasası 
maddesine göre öğretim üye ve yardımcıl 
rinden hizmet ödeneği ödenir. 

a) Öğretim üyeleri : 
Profesör 
Doçent 

b) Öğretini üye ve yardımcıları : 
Asistan 
.Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Uzman 

Hizm&t ödeneği, 4 . 5 . 1977 tarih ve 
nan yönetmelik ile ek ve değişikliklerinde 

C) 2162 sayılı Sağlık Personelimin Ta 
nunda öngörülen tazminatlardan yararlan 
lerinde yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğ 

EK DERS ÜCRETLERİ : 

MADDE 53. — A) 657 sayılı Devlet 
maddesi (Söz konusu Yasanın 89 ncu ma 
bariyle, ©akanlar Kurulunca saptanmış o 
retiliri kurumlarıyla okul ve kurslarda ek 
ve diğer personele saat başına verilecek e 
ni nd'en ödenir. 
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Ders, Saati 
Ücreti 

Gündüz Gece 

İv Temel Eğitim : 
a) İlköğretim kurumlarında (Anaokulları ve anasınıflan ile 

kız teknik öğretim okullarına bağlı anaokulları dahil), rehberlik 
ve araştırma merkezlerinde, ilköğretim müdürlüklerinde, yetiş
tirme yurtlarında görevli öğretmen ve yöneticilere 80 100 

b) Temel eğitim 2 nci kademe okulu (Ortaokul) öğretmen
lerine ve bu okullarda ücretli ders okutanlara (Tarım Bakanlığına 
bağlı okullar dahil) 80 100 

2. Ortaöğretim (Liseler) : 
a) Orta dereceli (Örgün/yaygın) genel, mesleki ve teknik 

okul öğretmenlerine ve bu okullarda ücretli ders okutanlara 
(Tarım Bakanlığına bağlı okullar dahil) 80 100 

b) Sağlık kolejleri ve sağlık okullarında ders görevi verilen: 
— Pratisyen hekim 100 125 
— Uzman hekim 140 165 
c) Her dereceli okullarda Milli Güvenlik dersi okutan ve 

konferansını veren subaylara 80 100 
3. Yükseköğretim : 

Yüksek dereceli (Örgün/ yaygın) okul kurumlarda üc
retli ders okutanlardan; 

— Öğretmen, öğretim görevlisi, doktoralı asistan, asistan 
— Doçent, uzman hekim 
— Profesör 

a) Yüksek dereceli okullarda ders görevi verilenlere, kadrosuna bakılmak
sızın, 3 ncü bentteki esas ve hükümlere göre ücret ödenir. 

b) Ücretle ders okutulan öğretim kurumları, öğretim üye ve yardımcılarının 
ikametgâhlarının veya daimi görev yerlerinin bulunduğu ilin sınırları dışında ol-

140 
190 
250 

165 
225 
280 

(Bütçe Karma Ko 

'!. Temel Eğ: tim : 
a) İlköğretim kurumlannda (A 

ile kız teikpıik öğretim oku Harına bağ 
berlik ve araştırına merkezlerinde, 
de, yetişti rme yurtlarında görevli öğ 

b) Temel eğitim 2 nci kademe 
menlerine ve bu okullarda ücretli de 
kanlığına bağlı okullar dahil) 

2. Ortaöğretimi (Liseler) : 
a) Orta derece1'! (örgün/yaygın) 

oku! öğretmenlerine ve bu okullard 
(Tarım Bakanlığına bağlı olanlar da 

b) Sağlık kolejleri ve sağlık okulla 
— Pratisyen hekim 
— Uzman hekim 
c) Her dereceli okullarda Milli 

konferansını veren subaylara 
3. Yükseköğretim : 

Yüksek dereceli (Örgün/yayg 
retli ders okutanlardan; 

— Öğretmen, öğretim görevlisi, d 
— Doçent, uzman hekim 
— - Profesör 
a) Yüksek dereceli okullarda der 

rosuna bakılmaksızın, 3 ncü bentteki 
üoş'et ödenir. 

b) Ücretle ders okutulan öğretim 
ve yardımcılarının (ikametgâhlarının 
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mak şartıyla : 300 ve daha az km. uzaklıktaki kurumlarda % 50; 301 ve da
ha çok km. uzaklıktaki kurumlarda % 100 oranmda zamlı ders ücreti ödenir. 

4. Yaygın Eğitim : 
a) Her türdeki yaygın eğitim (halk eğitimi), çıraklık eğitimi, mesleki kurs 

ve seminerler de dahil olmak üzere, yaygın eğitim kurumlarının öğretmen
lerine ve kurumlarda ücretli ders okutanlara : 

Ders Saati 
Ücreti 

Gündüz Gece 

— Kurumların elemanlarının hizmet içinde yetiştirilmesi 
amacı ile açılan kurs, seminer ve benzeri her türlü hizmet içi 
eğitim ve faaliyet hizmetlerinde görev verilenlere 80 100 

b) Öğretmen ve öğretmen niteliği taşıyanlar ile, kurum 
içinden ve kurum dışından sağlanan uzman ve teknik personele, 100 125 

(Hizmet içi eğitim kurs ve faaliyetlerinde görev verilen 3 ncü 
bentte belirtilen öğretim elemanlarına 3 ncü bentteki ölçü ve 
esaslara göre ödeme yapılır.) 

5.: Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve taşra örgütünde in
celeme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, eğitim gö
revi yapanlara, 100 — 

6. Devlet Konservatuvarında : 
Meslek Dersi Okutan; 
a) Devlet Sanatçısı, Profesör 210 250 
b) Devlet Konservatuvarı sanatkârı, sanatçı öğretmen, sa

natçı, uzman, doçent. 175 210 
c) Öğretici, (Öğretmen), doktoralı asistan 125 160 

Kültür dersi okutan öğretmenlere; 
Milli Eğitim Bakanlığı Okulları için saptanan ölçülere ve miktarlara gö

re ücret ödenir. 

(Bütçe Karma Komisyo 

n.in bulunduğu ilin sınırları dışında olmak 
lıkCalki 'kurumlarda v/c 50'; 301 ve daha çok 
oranmda zamlı dtrs ücreti ödenir. 

4. Yaygın Eğitim : 
a) Her türdeki yaygın eğitim (Halik e 

ve seminerler de dahil olmak üzere, yaygı 
ve kurumlarda ücretli ders okutanlara : 

— Kurumların elemanlarının hizmet i 
amacı ite açılan -kurs, sıeımıiner ve benzeri 
eğitim ve faaliyetlerinde görev verilenlere 

b) Öğretmen ve öğretmen niteliği taş 
içinden ve kurum dışından sağlanan uz 
sonele, 

(Bizmotiçli eğitim, kurs ve faaliyetler 
3 ncü bentte belirtilen öğretim elemanların 
çü ve esaslara göre ödeme yapılır.) 

5. Miilli Eğitim Bakanlığı mer/kez ve ta 
leme, araştırıma, planlama, programlama, yö 
yapanlara, 

6. Devlet Konservatu varında : 
Meslek Dersi Okutan; 
a) Devlet sanatçısı, profesör 
b) Devlet Konservatuvarı sanatkârı, sa 

natçı, uzman, doçent 
c) Öğ'sticıi, (Öğretmen), doktoralı asis 
Kültür dersi okutan öğretmenlere; 
Milli Eğitim Bakanlığı okulları için sap 

ret ödenir. 
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B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 ve 1323 sa
yılı Kanunla eklenen ek 4 ncü maddesi gereğince fiilen ek ders görevi ve
rilenlere ders saati başına ek ders ücreti en çok aşağıdaki esaslara göre sap
tanır,; 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel 
ihtisas okulları, (NBC İstihbarat Okulu... gibi) ve harp okullarında ders görevi 
verilen Üniversite Personel Yasası kapsamına giren öğretim üye ve yardımcıları 
ile, öğretim görevlileri niteliği üniversite senatosunca kabul edilen asker ve 
sivil kişilere ve ayrıca kendilerine ders görevi verilerek öğretmen olarak görev
lendirilen asker ve sivil personele Üniversite Personel Yasasının değişik 14 ncü 
maddesine göre hesap edilecek tutar; (Öğretmen olarak görevlendirilenlere öğ
retim görevlisi gibi ücret) ödenir, 

2. Orta dereceli askeri okullarda, (Askeri liseler, astsubay hazırlama okul
ları gibi) ve kurslarda ders görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 
2/a sırasındaki tutar. 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 sayılı Kanunla deği
şik 14 ncü maddesine göre ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygu
lanır. 

1. Öğrettim üye ve yardımcıları ile üniversiite ve yüksekokullarda ders 
görevi verilen d'iğer personele sınav dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav 
döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabile
cekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhları veya sürekli görev 
yerlerinden herhangi biri, il dışında olmak koşulu ile 300 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 301 Km. ve daha fazla 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ders ücreti ödenir. 

3. En az % 50 Öğrenci kontenjan artışına dayalı ikili öğretim yapan fakül
telerde, ikinci öğretim için, öğretim üye ve yardımcılarına haftada 8 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir* 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, üniversite veya akademi senato kararına 
dayanılarak verilir. Başka üniversite, akademi ve yüksekokullarda görev alma 

(Bütçe Karma Ko 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvve 
yılı Kanunla eklenen ek 4 ncü madde 
ders saati başına ek ders ücreti en ço 

1, Harp Akademileri, Gülhane A 
sas okulları (NBC İstihbarat Okulu... g 
Üniversite Personel Yasası kapsamına 
retim görevlileri niteliği üniversite se 
şilere ve ayrıca kendilerine ders göre 
len asker ve sivil personele Üniversit 
dirsine göre hesaip ©d/ikcefc tutar; (Ö 
görevlüsi gibi ücret) ödenir. 

2. Orta dereceli askeri okullarda 
ları gibi) ve kurslarda ders görevi ve 
sırasındaki tutar. 

C) 1765 sayılı Üniversite Person 
14 ncü maddesine göre ödenecek ders 

1., Öğretini üye ve yardımcıları il 
verilen diğer personele sınav döneml 
minde imtihanı yapılan dersin bir ön 
leri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğ 
yerlerimden herhangi biri, il dışında 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımc 

3. En az % 50 öğrenci kontenja 
telerde, ikinci öğretim için, öğretini ü 
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, 
dayanılarak verilir. Başka üniversite 
halinde öğretim üye ve yardımcıların 
larından (Senato kararına dayamıiıaırak 
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halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı oldukları yükseköğretim kurumla
rından Senato kararına dayanılarak Mn almaları zorunludur. 

D) 1765 sayılı Yasanın bazı maddelerini değişjtüren 1991 sayılı Yasanın 
14 ncü maddesinde yer alan ek ders ücretine ilişkin hükümler, üniversite, aka
demi, gençlik ve spor akademileri ve 1472 sayılı Yasa ile üniversite ve akade
milere bağlanan yüksekokullara, öğretim kurumları dışından gelen öğretim üyesi, 
öğretim görevlisi ve asistanlar ile Gençlik ve Spor Akademisinde görevli öğre
tim elemanları için de aynen uygulanır. 

KONFERANS ÜCRETİ : 

MADDE 54. — A) 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 176 ncı 
maddesine göre üniversite veya fakülte öğretim kurumlarınca belirlenen öğretim 
programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 160 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 125 
Lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlarda her bir 

konferans için konferans ücreti ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda 
konferans ücreti ödenmez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun 
11 nci maddesi uyarınca Harp Akademilerinde ve diğer yüksek de
receli askeri okullarda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okul
ları, istihbarat okulu, NBC Okulu... gibi) konferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara, 
b) Türk ve yabancı general, amiral ve subaylara, 
c) Üniversite öğretim üyelerine, 
lira her bir konferans için konferans ücreti ödenir. 

65 
,75 
95 

(Bütçe Karma Kom 

D) 1765 sayılı Yasanın bazı ma 
14 ncü maddesinde yer alan ek ders 
demi, gençlik ve spor akademileri ve 
milere bağlanan yüksekokullara, öğr 
üyesi, öğretim görevlisi ve asistanlar i 
öğretim elemanları için de aynen uygula 

KONFERANS ÜCRETİ : 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

HAZİNE BONOLARI VE AVANS İŞLEMLERİ : 

MADDE 55. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci mad
desinde yazılı ödemeleri zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev
simlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek 
amaçları ile mali yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere en çok bir yıl vadeli Hazine 
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satılacak Hazine bono
larının satış koşullarını ve tutarlarını saptamaya, 1211 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi esaslarına göre TC Merkez Bankasından kısa vadeli avans almaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

İÇ BORÇLANMA TAHVİLLERİ : 

MADDE 56. — Üçüncü maddede saptanan tutara kadar iç borçlanma ak
dine Maliye Bakanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, 
ödeme suresi ve diğer koşulları Maliye Bakanlığınca saptanır. Tahvillerin faiz 
ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler, 
her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu kurumlarının yapacakları 
artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılan milli em
lâk bedellerinin ödenmesinde, itibari değerleri üzerinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, isteyenler adına, tahville
rin taşıdığı koşullarla, bankalarda hesap açtırılmak suretiyle de çıkarılabilir. Bu 
yöntemle tahvil çıkarılmasının biçim ve koşulları Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Yeniden çıkarılacak iç borçlanma tahvillerine uygulanacak faiz oranı, Hazi
nece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan Devlet iş borçlanma tahvillerinde de 
uygulanır. 

(Bütçe Karma Konm 

ÜÇÜNC 

Hazine ve Kamu Kuruf 

BİRİNCİ 

Hazine 

HAZİNE BONOLARI VE AVANS 

MADDE 55. —- Tasarımın 55 nci m 

İÇ BO RÇLANM A TAHVİ LLER İ : 

MADDE 56. -- Tasarının 56 -m-ı ır 
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PROGRAM VE PROJE KREDİSİ İLE DIŞ BORÇLANMA : 

MADDE 57. — A) Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı 
banka ve kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak yardımlar ile program ve 
proje kredisi olarak mali yıl içinde elde edilecek olanakların Türk lirası kar
şılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan 
ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere qdenek kaydolunan tutarlardan yılı içinde 
harcanamayan ödenek artıkları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1979 ve daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağlanmış bulunan Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre 
işlem yapılabilir. 

B) Yabancı ülkeler veya uluslararası kurumlardan anlaşmaları gereğince 
sağlanarak genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinde 
yer alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla kredi kullanma olanağı belir
diğinde, fazla kredi olanaklarını ilgili daire bütçelerinin (B) cetveline gelir ve 
gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla yapılmış veya yapılacak an
laşmalar hükümlerine göre; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafın
dan harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanması kararlaştırılmış tutarları ve 
söz konusu anlaşmalar hükümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması gere
kecek parayı, 

a) Yabancı ülke kuruluş ve uluslararası kurumlardan sağlanmış veya sağ
lanacak bağış yardımlarıyla proje veya program kredilerinin sağladığı veya sağ
layacağı Türk lirası karşılıklarından, 

b) Bu şekilde doğan Türk lirası karşılıklarından önceki yıllarda yapılan 
ikrazların tahsil olunacak faiz ve anaparalarından, 

c) iiükümetimizce yabancı ülke kuruluş ve uluslararası kurumlardan dü
şük faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kullandırılması sonucunda do-

(Oülrû Karma Kom 

JGRAM VE PROJE KREDİSİ 

DDE 57. —• Tasarının 57 nci m 
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ğan veya doğacak olan faiz farklarından, (Bu kredilerle ilgili olarak borçlularla 
yapılan anlaşmalarda bu konu ile ilgili hükümlerin saklı kalması kaydıyla), 

Ayırarak belidi hesaplara yatırmak veya saptanan amaçlar için kullanılmak 
üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları harcamaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

D) Tüfk parası kargılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine işlemi 
olarak borçlarına karşüık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakam yetkilidir,: 

E) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemizin 
kullanımına ayrılan özel çökme halklarının yarattığı Tüfk lirası karşılıklarını, ge
rektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği 
tutarları Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MADDE 58. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı ban
ka ve kurumlardan borçlanma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve anlaşmalar hükümleri uyarınca 
kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yalbancı ülkelerin kredi kuruluşlarına ve diğer her 
türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına (Özel hukuk hükümlerine tabi olmakla 
beralber sermayelerinin % 50'slinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım 
bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalarındaki koşullarıyla garanti etmeye, 
ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yalbancı ülkelere açılacak kredilerin geri 
ödenmesini garanti etmeye, özel sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk 
parası kıymetini koruma mevzuatına göre transfer garantisi vermeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 59. — Yıllık programlarla saptanan dış finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finans
man gereksinmelerini karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 58. — Tasarının 58 acı 

OVfADDE 59. — Tasarının 59 ncu m 
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koşullarda 1 000 000 dolara kadar olan borçlanmaları yapılmasına Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girer, 
1979 yılında ve daha önceki Bütçe yıllarında bağıtlanmış benzeri anlaşmalar 

hakkında da bu hüküm uygulanır. 

SELEKTİF KREDİ FONUNDAN ÖDEMELER : 

MADDE 60. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılması, yatırımların ve dış
satımın özendirilmesi ve banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yö
neltilmesi amacıyla, Balkanlar Kurulunca çıkarılan kararlar ve bu kararların ek ve 
değişikliklerine dayanılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı öde
mesi yapılır. 

ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLARDAKİ DEĞERLERİN HAZİNEYE GE
ÇİŞİ : 

MADDE 61. — Maliye Bakam, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle 
Hazine hesapları dışında kalan mal varlıkları ve emanetleri de dahil olmak 
üzere her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasar
ruf ötmeye ve bu amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Mutıasöbei Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yö
netim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

GERİ VERİLECEK PARALAR : 

MADDE 62. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Yasa uyarınca, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin (950) programının (05) altprograrnının, (527) faaliyetine konu
lan geri verileceik paraların ödeme biçim ve yöntemleri Maliye Bakanlığınca 
saptanır. 

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

(Bütçe Karma Kom 

SELEKTİF KREDİ FONUNDAN Ö 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı 

ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLARDAKİ 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci m 

GERİ VERİLECEK PARALAR : 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci m 
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IKINCI BOLUM 

Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN FİNANSMAN GEREKSİ 
NİMİ : 

MADDE 63. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1980 yılı finansman ihtiya
cını karşılamak üzere; 

a) Maliye Bakanlığınca belirlenecek koşullarla özel ek iç borçlanma tah
villeri çıkarmaya ve Devlet Yatırım Bankası aracılığıyla 1211 sayılı Kanunun 
48 nci maddesi uyarınca adı geçen kuruluşlara olanak sağlamaya, 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından çıkarılacak bono
lara «Hazine Kefaleti» vermeye ve İ211 sayılı Yasanın 51 nci maddesi uyarınca 
avans açtırmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine Kefaleti bonoların toplamı ge

çen yıllar hariç (otuzbeş milyar) liradır. Gerektiğinde bu miktarı bir katına kadar 
artırmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

AYRINTILI HARCAMA PLANLARI : 

MADDE 64. — 1980 mali yılında, genel bütçeye dahil dairelerle katma 
bütçeli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu 
iktisadi teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar, Maliye Bakanlığınca saptanacak esas
lar ve sürelerde, 

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

ilgili mercilere vermek zorundadırlar. 

Maliye Bakanı, madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurum
lardan, her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; 
bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme olanakları üzerinde 
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inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, belge ve 
hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe 
ödeneklerini kesmeye ve diğer olanaklarını durdurmaya; bütçe ödenekleri ile 
diğer olanakları en etkin biçimde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya yet
kilidir. 

MADDE 65. — 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
maddeleri uyarınca tahkim edilerek, taksit ödemeleri 3.10.1963 tarih ve 47 
sayılı Kanunla kalkınma planının ikinci beş yıllık dönemi sonunda başlaması 
kalbul edilen borçlardan TC Merkez Bankasına yapılacak olan ödemelerin faiz 
ve anapara taksitleri için 1980 mali yılında ödeme yapılmaz ve bu süre için 
faiz yürütülmez. 

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE KÂRA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 66. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim veya müdürler 
veya genel kurullarınca onaylanan (1979 net kârlanyla eski yıllar kârları ve 
olağanüstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mahsup edilmeyen ve 
Hazine payına düşen tutarları, bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman 
programları veya genel kurul kararları gereğince sermayesine mahsup veya 
kendilerine ikraz edilmek üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 67. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 

a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş Hazine paylarını, 
b) Milli Korunma Kanuna göre yaprak tütün ekici piyasalarında des

tekleme alımlarında kullanılmak, üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen ser
mayeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi
nin (C) fıkrasına göre Hazineye ödenmesi gereken tutarları, 

c) 2.1.1961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre çıkarılan kararnameler gere
ğince Tekel Genel Müdürlüğüne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında des
tekleme alımı yapma görevi sonunda tahakkuk eden kârları, 
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d) 9.3.1972 tarih ve 1571 sayılı Kanun uyarınca 1973 ve daha evvelki 
yıllarda tahakkuk etmiş olup da TC Mefkez Bankasındaki fona yatırılmayan 
tutarlar, 

e) 1979 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan vergi borçlan ile bu borç
larla ilgili gecikme zammı ve faizleri, 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayısıyla tahakkuk etmiş alacak
larına ve Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesine mahsup etmek için ge
rekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli 
tutarları bütçeye; mevcut veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gider 
kaydettirmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 68. — Kamu ortaklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi 
önlemlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye paylarının satın alınmasına ve sermaye 
artırımlarına katılınmasına; 

b) Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer ka
mu iktisadi teşebbüslerine ve katma bütçeli idarelere devreittirmeye ve onlar 
tarafından da devraldırmaya; 

c) Kamu iktisadi teşebbüslerine Hazinece ikraz edilen tutarları yıllık yatı
rım ve finansman programlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş serma
yelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli tutarın niteliğine göre büt
çeye gelir veya ödenek ve gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 69. — Devlet Yatırını Bankası Kanununun 2 ncü maddesi dışında 
kalan kamu İktisadi teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programında ön
görülen yatırımlarının finansmanı için, Devlet Yatırım Bankasının, yatırım ve 
işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye Bakam yetkilidir, 

(Bütçe Karma Komis 
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ÖZEL OTOMATİK ÖDEMELER : 

MADDE 70. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve belediyelerin 
geçmiş yıllarda ve 1980 mali yılında, birbirlerine, Hazineye, belediyelere bağlı 
kuruluşlara, elektrik idare ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım Ban
kasına ve TC Merkez Bankasına, her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve ala
cakları ile dış borçlarım nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve 
ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve alacaklarının ödeme biçim ve 
zamanını saptamaya, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlemler 
sonuçlarını gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya da yeniden açılacak tertip
lere, yeterince ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum ve kuruluşlar, birbirlerine 
olan borç ve alacaklarını istendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yükümlü
dürler. Belediyelerin ve belediyelere bağlı kuruluşların 1.1.1980 tarihi itibariyle, 
Hazineden kaynaklanan ve yukarıdaki birinci fıkra hükmünün uygulanmasında 
Hazineye doğacak tüm borçları terkin edilir. 

MADDE 71. — a) 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı, 12.6.1963 tarih ve 250 
sayılı, 26.7.1965 tarih ve 691 sayılı, 22.5.1975 tarih ve 1902 sayılı tahkim kanun
ları ile 5.9.1963 tarih ve 325 saydı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Ban
kası Kanununun 27 nci maddesi uyarınca doğan Hazine borç ve alacaklarını, 
yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi veya yıllık yatırım ve finansman 
programının gereği olarak ya da küçük meblağların hesaplardan tasfiyesi ama
cıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve ödemeye,. 

Maliye Bakanı yetkilidir, 

b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları dolayısıyla, Hazinenin kamu 
kuruluşlarına olan borçları Devlet iç borçlanma tahvilleri verilerek tasfiye olu
nur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu 
fıkra gereğince yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider 
kaydının yapılmasında bu Kanunun 67 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

(Bütçe Kanma Komisyo 
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c) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları uyarınca yapılan erken öde
me ve mahsup işlemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar 
vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu yasaların uygulanmasından ötürü 
Hazineye borçlu olan kurumlardan da faiz aranmaz. 

MADDE 72. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüklerinin dış borçları, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) «Borç öde
meleri» programının (02) «Dış Devlet borçları» altprogramının ilgili faaliyet ve 
harcama kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

MADDE 73. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler büt
çelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak «İktisadi transferler ve yardım
lar» hakkında 8.6.1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanır. 

MADDE 74. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 - İktisadi transferler ve 
yardımlar) programı (01) altprogramının (121 - Hükümetçe alınacak tedbirler 
dolayısıyla ödenecek görev zararları) faaliyetindeki ödenekten önceki yıllarda 
ve yılı içinde ortaya çıkan görev zararlarını, Genel Yatırım ve Finansman Prog
ramında saptanan miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili kamu iktisadi teşebbüs
lerine ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kamu iktisadi teşebbüslerine 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğince 
mevcut kararnamelerle verilen görevlerden dolayı ortaya çıkan görev zararları 
miktarları ile iktisadi devlet teşekküllerinin işletme faaliyet zarar miktarları ku
ruluşların Genel Yatırım ve Finansman Programında saptanan miktarları aşa
maz, kârlar da saptanan meblağlar altında olamaz. 

Bu amaca ulaşmak için kuruluşlar, üretim hedeflerini ve işletme faaliyet 
sonuçlarını gerçekleştirmek zorundadırlar. Genel Yatırım ve Finansman Prog
ramında saptanan görev zararı ve işletme faaliyetleri zararlarının artmamasını, 
kârın' azalmamasını sağlamak üzere; kuruluşlar öncelikle kârlılık ve verimlilik 
içinde çalışmak, sermaye birikimine yardımcı olmak, savurganlığı önlemek, etkin 
yönetime yönelmek ve bugünkü maliyet yapılarında ve yılı içinde ortaya çıkacak 
maliyet gelişmeleri karşısında programdaki hedeflerin gerçekleştirilemeyeceğinin 
belirmesi halinde gerekli önlemleri almakla görevli ve yetkilidirler. 

.2 

(Bütçe Karma 

MADDE 72. —Tasarının 72nci 

i MADDE 73. — Tasarının 73 ncü 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü 



(Hükümetin teklifi) 

MADDE 75. — Hükümet tarafından destekleme alımları ile görevlendiri
lecek katma bütçeli idarelerle kamu iktisadi teşebbüslerinin bu görevleri nede
niyle gerekli finansman gereksinimi için çıkarılacak bonolara ve finansman ge
reksiniminin karşılanmasını sağlamak amacıyla kamu iktisadi teşebbüsleri tara
fından çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti vermeye Maliye Bakam yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

/ Çeşitli Hükümler 

RLMO : 

MADDE 76. — Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla, Milli Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1904 ve 2020 sayılı 
Kanunlarla değişik 1601 sayılı Kanunun yürürlük süresi, bir defaya mahsus ol
mak üzere 1980 mali yılı sonuna kadar uzatılmış ve yüklenme tutarı da 6,1 
milyar lira artırılmıştır. 

KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILACAK «KÜLTÜR MERKEZLE
R İ N İ N YAPIM, BAKIM, ONARIM İŞLERİ : 

MADDE 77. — Kültür Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar; 

10.6.1933 tarih ve 2287 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen tarihi 
ve bedii değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her türlü yönetim ve idame hiz
metleri ile müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür Merkezleri»nin proje 
ve inşaatları aynı Kanunun tarihi anıtların korunmasına ve onarılmasına ilişkin 
hizmetlerle ilgili hükümlerine dayanılarak Kültür Bakanlığınca yürütülür. 

Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürümüzün yaygınlaştırılması ve et
kinleştirilmesi maksadıyla Kültür Bakanlığında onayla oluşturulan yayın, yazı, 
danışma ve inceleme kurullarımn Bakanlık dışından katılacak üyelerine ödenecek 
huzur ücretleri ile; ansiklopedilerin hazırlanmasıyla ilgili danışman, düzeltici ve 
madde inceleyicilerine ödenecek ücretler Maliye ve Kültür Bakanlıklarınca ha
zırlanacak yönetmelikte belirlenir. 
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Kültür Bakanlığı, kültür ve sanatın her dalında ve ilgili bilim dallarında 
yurt düzeyinde etkinliği sağlamak, kültür ve sanatı özendirerek yurt düzeyinde 
yaygınlaşmasına ve yeni yapıtların oluşmasına yardımcı olmak üzere; yapıtlara, 
sanatçılara, sanat topluluklarına, bilimi adamlarına, ödül ve armağan verebilir. 
Verilecek ödül ve armağanların miktarı ve yöntemi Maliye ve Kültür Bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle saptanır. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞININ YAPIM İŞ
LERİ : 

MADDE 78. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Kuruluş Kanunu 
çıkıncaya kadar; 

a) İçmesüları 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 Karayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri Kanununun 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy 
yolları ile ilgili 14 ve 17 ndi maddeleri ve aynı Kanunun yapım, bakım, satın 
alma, harcama ve diğer işlemleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca devam olunur, 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LOJMANLARI : 

MADDE 79. — Milli Savunma Bakanlığına ayrılmış lojmanların bakım, 
onarın, idame ve korunmalarına ilişiklin 29.12.1960 tarihi ve 190 sayılı Kanun, 
Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de uygulanır* 
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YENİ BURS UYGULAMASI : 

MADDE 80. — 1980 mali yılında kurumların burs uygulamalarını sürdü
recekleri bilim alanları kalkınma plan ve 1980 Yılı Programı ilkeleri doğrultu
sunda Milli Eğitim Bakanlığınca saptanır. 

Bursların bilim alanlarına göre ve kurumlar itibariyle sayısal dağılımı Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlıklarınca yapılır. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, 1980 mali yılında 
ancak yukarıda belirlenen ilkelere göre Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığının 
uygun görüşleri ile yeni burs verebilirler. 

BURSLARIN KREDİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ : 

MADDE 81. — Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerlin bütçelerinde yer alan yurt içi yüksek öğrenim bursları ile 
ilgili ödenekleri bunların krediye dönüştürülerek verilmesini sağlamak amacı 
ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne devrettirmeye yetkilidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, devraldığı bu ödeneklerin 
kullanımında ilgili kuruluşların talimatına uyar. 

Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adıgeçen kurumca uygulanmakta 
olan tutarlar esas alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağlanan burslar, ancak ilgilinin 
isteği üzerine krediye dönüştürülür. 

Bu madde hükmü Kamu İktisadi Teşebbüsleri için de uygulanabilir. 

DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA YAPİLACAK YARDIM 
LAR : 

MADDE 82. — Genel ve Katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerindeki «Der
nek, bürlik, kurum, kuruluş, sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak öde
meler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları yardımlarda; anılan ku
rumların bütçeden alacakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyet
lerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar üzerinde gerekli incele
meyi yapmak, plan ile iş programlarının gerçekleştirilme durumlarını izlemekle 
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zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incelemelere koşut olarak gerek
tiğinde taksitler halinde ödenebilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uyguna olarak 
yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine iliş
kin yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 83. — Çeşitli bakanlıklar ve kuruluşlar bütçelerine konulan ko
runmaya muhtaç çocuklarla ilgili ödenekler, Maliye Bakanlığınca 1980 mali 
yılı içinde çıkarılacak bir yönetmeliğe göre kullanılabilir. 

Bu kullanımda gecekondu yörelerindeki çocuklar için çocuk yuvası sağ
lanmasına öncelik verilir. 

KİŞİ BORÇLARI : 

MADDE 84. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup zamanaşımına uğra
yan veya zorunlu nedenlerle tahsil olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 1050 
sayılı Yasanın 133 ncü maddesi uyarınca Mal Müşavere Encümeni tarafından 
silinmesi gerektiğine karar verilenlerin kayıttan düşme işlemleri Maliye Bakan
lığınca yapılır, 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine Alacakları Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulur. 

TERKİN : 

MADDE 85. — 1050 sayılı Muhasöbei Umumiye Kanununun 131 nci 
maddesine göre Mali Müşavere Encümeninin uygun mütalaası üzerine, 250 lira
ya kadar olan ve 6183 sayılı Kanuna talbi bulunan kamu alacaklarından tahsili 
imkânsız hale gelenleri terkin ettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

DEVLET HESAPLARINDA KURUŞLU İŞLEMLER : 

MADDE 86. — Devletin, mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları 
da dahil olmak üzere, her türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tedi-

(Bütço Karma Kom 

MADDE 83. — Çeşitli bakanlıklar 
maya muhtaç ve bedenen, zihnen arız 
2215 sayılı 1979 Mali Yılı Bütçe Kanu 
Yönetmelikle bu yönetmeliğin ek ve d 
olarak kullanılır. 

Bu kullanımda gecekondu yöreleri 
masına öncelik verilir. 

KİŞİ BORÇLARI; 

MADDE 84. — Tasarının 84 ncü 

DEVLET HESAPLARINDA KUR 

MADDE 85. — Tasarının 86 nci m 
edilmiştir. 



(Hükümetin teklifi) 

yesi ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, yasalarında 
ve diğer mevzuatında saptanmış tutar ve oranlar değişmemek koşuluyla, lira 
esası kabul edilerek elli kuruş ve daha aşağı kesirler atılır, elli kuruştan fazla 
kesirler liraya çıkarılır. 

Vergi sorumlusu gerçek veya tüzelkişilerin, yapacakları ödemelerle ilgili 
olarak hesaplayacakları vergi toplamının elli kuruşa kadar olan (elli kuruş 
dahil) lira kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çıkarılır. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dışındadır. 
Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye ve gerekli önlem

leri almaya Maliye Bakam yetkilidir. 

MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 87. — Muhasebei Umumiye Kanununun 108 nci maddesinde 
merkez için saptanan mahsup süresi mali yılın 4 ncü ayı sonunda biter. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER : 

MADDE 88. — Bu Yasa hükümleri, kendi bütçe yasalarında yer alan 
özel hükümler saklı kalmak koşuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da 
uygulanır. 

SİLAHLI KUVVETLERİN VERGİ BAĞIŞIKLIĞI : 

MADDE 89. — 1980 mali yılı içinde, Milli Savunma Bakanlığı, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gereksinimi için, Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin (27,09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27,10) 
tarife pozisyonunda yer alan akaryakıt ve madeni yağların dışalımı ve bunların 
yurt içinde üretilenlerinin teslimi; gümrük vergisi, belediye hissesi, ithalde alı
nan damga resmi, rıhtım resmi, ithalde ve dahilde alınan istihsal vergisi ile Ha
zineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, 
resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

(27,10) gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madeni yağlar Milli 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
gereksinimleri için adı geçen kuruluşlara veya onların gerek göstermesi üzerine 

(Bütçe Karma Kom 

MAHSUP SÜRESİ:' 

MADDE 86. — Tasarının 87 nci m 
edilmiştir. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER : 

MADDE 87, — Tasarının 88 nci m 
edilmiştir. 

SİLAHLI KUVVETLERİN VERG 

MADDE 88. — 1980 mali yılı iç 
Genel Komutanlığı ve Milli İstihbara 
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyo 
rife pozisyonunda yer alan akaryakıt 
zisyonuna giren yalnız petrol istihsali 
(34.02.3'8.19) yalnız makine yağı istihs 
leri) dışalımı ve bunların yurt içinde 
belediye hissesi, ithalde alınan Damga 
alınan İstihsal Vergisi ile Hazineye, ka 
diyelere ait her türlü vergi, resim, har 
dır 



(Hükümetin teklifi) 

akaryakıt ikmalini yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çerçeve
sinde teslim edilir, 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli 
istihbarat Teşkilatı gereksinimleri için vergi bağışıklığı uygulanarak Mıal olunan 
hampetrolden elde edilen ürünlerin askeriyeye ve Milli istihbarat Teşkilatına 
tahsis olunmayan kışımı yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma daihil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi 
için yurt dışından alınması zorunlu bulunan savaş silah, araç, makine ve teç
hizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalımları bu maddenin birinci 
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, ses ve resim kaydedici cihaz 
ve bunların parça levazımaitı 1980 mali yılı içinde gümrük vergi ve resimlerinden 
bağışik olarak ithal edilir. 

MALI YILDA KISMEN YA DA TAMAMEN UYGULANMAYACAK 
YASA HÜKÜMLERİ : 

MADDE 90. — A) 
1. 9,6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 

tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası, 
2. 13.7.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 66 nci mad

desi ile bu maddeye yenli bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi; 
3. 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu

nun 17 nci maddesi; hükümleri 1980 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetve-
liriin ilgili program, altprogram, faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek tu
tarları, düzeyinde uygulanır. 

4. a) 27.1.1962 gün ve 1 sayılı Kanunun 5.6.1975 gün ve 1905 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde 

(Bütçe Karma Kom 

(27.10) gümrük tarife pozisyonuna 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
gereksinimleri için adıgeçen kuruluşla 
akaryakıt ikmalini yapan müesseselere 
sinde teslim edilir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, 
tihbarat Teşkilâtı gereksinimleri için 
ham petrolden elde edilen ürünlerin 
tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki istisn 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma dah 
yurt dışından alınması zorunlu bulun 
ile malzemelerinin yapılmış ve yapılac 
da yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ihtiy 
yurt dışından satın alınacak silah, ma 
cihazları, televizyon ve sistemlerine ai 
ve bunların parça levazımatı 1980 mal 
den bağışık olarak ithal edilir. 

MALİ YİLDA KISMEN YA DA 
YASA HÜKÜMLERİ : 

MADDE 89. — A) 1. 9 . 6 . 1 
Kanununun 21 . 10 - 1960 tarih ve 1 
riin (a) fıkrası, 

2. 13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 say 
desi ile bu maddeye yeni bir fıkra ekle 

3. 1 8 . 2 . 1963 tarihli ve 197 say 
nunun 17 nci maddesi; 

Hükümleri, 1980 bütçe yılında, bu K 
altpırogram, faaliyet ve projelerfee kon 
lanır. 



(Hükümetin teklifi) 

eklenmesine dair 25.2.1977 gün ve 2034 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ay
lıklar dışındaki ödemeleri, 

b) 2556 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na iki Ek Madde Eklenmesine Dair 20.3.1975 gün ve 1871 sayılı Kanunun 
ek 1 nci maddesiindeki ödemeler, 

c) 29.6.1978 gün ve 2162 sayılı Kanunun tazminatlarla ilgili hükümlerine 
göre yapılacak ödemeler, 

d) 1765 sayılı Kanunun 1991 sayılı Yasa ile değişik 14 ve 16 nci maddele
rinde belirlenen ödemeler, 

2215 sayılı 1979 yılı Bütçe Kanununun 31 nci maddesiyle belirlenmiş olan 
düzeyde ödenir. 

B) 
1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi hak

kında, 26.3.1956 tarih ve 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayılan 
kurumlar kendilerine alt yazı ve belgelerin yok edilmesini bu Yasa hükümlerine 
bağlı olmaksızın hazırlayacakları yönetaelikler doğrultusunda yerine getirebilir
ler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak daha önceki yıllarda bu konuda 
çıkarılmış olan yönetmelikler 1980 mali yılında da geçerliliğini korur.) 

2. Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, İstanbul, izmir ve diğer şehir
lerde tesis edilen meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu mad
deye ek 5.12.1928 tarih ve 1366 saydı; 13.12.1934 tarih ve 2609 sayılı; 10.3.1930 
tarih ve 1569 sayılı; 16.4.1933 tarih ve 2142 sayılı; 11.6.1933 tarih ve 2304 sayılı 
kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 ndi, 3488 sayılı Kanunun 6 nci ve 1.5.1930 
tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci maddesi; 

3. 16.7.1945 tarih ve 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 2158 
sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen tahvillere yatı
rılacak yedek akçeler için maddede öngörülen % 40'lık sınır; 

4. 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 5.4.1973 tarih ve 1702 
sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 ndi maddesi ile değişik 23 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasının (b) bendi; 

5. 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ka
nununun 31 nci maddesinin radyo alıcılarına ilişkin hükmü; 

(Bütçe Karma Kom 

B) 1. Muhafazasına lüzum kalmay 
kımda, 26. 3 .1956 tarih ve 6696 sayılı K 
kurumlar kendilerine ait yazı ve belgele 
bağlı olmaksızın hazırlayacakları yöneta 
ler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye day 
çıkarılmış olan yönetmelikler 1980 mali 

2. Şehir içi konuşmalar dışında, An 
tesis ediilen meccani telefonlara 'ait 876 
« . 12 . 1928 tarih ve 1366 saydı 13 . 1 
tarih ve 1569 Saydı; 16 . 4 . 1933 tari 
2304 saydı kanunlar ile 3054 saydı Kanu 
1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 sayılı Kanu 
maddesi; 

3. 16.7.1945 tarih ve 4792 saiyılı iş 
saydı Kanunla değişik 20 neti maddesiiınl 
tırdacak yedek akçeler (içlin maddede ön 

4. 7,3.1954 tarih ve 6326 saydı Pe 
saydı Petrol Reformu Kanununun 8 nıd 
1 nci fıkrasının ()b) benıdli; 

5. 24.112.1963 gün ve 359 saydı Tür 
nununun 31 neti maddesinin radyo 'alıcıl 

6. 29,8.11977 günlü ve 21Cı8 saydı M 
sının 2 nci maddesinin 2 nci fdcrası; 

7. Hazine tarafından garanti edilen 
salben ödenen veya tahakkuk ettirilen fa 
12/6 ve 24/4 maddeleri; 

8. 4060 saydı Kanunun 32 sayılı K 
4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası, 

Hü'kümflleri, 1980 mali yılında uygulan 
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6. 29.8.1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya
sasının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 

7. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler nedeniyle nakden veya he-
saben ödenen veya tahakkuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanununun 
12/6 ve 24/4 maddeleri; 

8. 4060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 
madde, 

Hükümleri 1980 mali yılında uygulanmaz. 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME : 

MADDE 91. — Bu Kanun 1.3.1980 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 92. — Bu Kanunun, 
a) Kendi meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi Başkanları, 
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet 

Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 
c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. D e mir el O. Eren E. Ceyhun 

(Bütçe Karma Kom 

Devlet Bakanı 
K. Toptan 

Milli Eğitim Bakanı 
O. C. Fersoy 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
C. Külahlı 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Kar ay iği t 

Adalet Bakanı 
Ö. Ucuzal 

Bayındırlık Bakanı 
S. Kılıç 

Çalışma Bakanı 
C. Erdemir 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Milli Savunma Bakanı 
A. İ. Birincioğlu 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Dr. N. Bay ar 

Gençlik ve Spor Bakanı 
T. Asal 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME : 

MADDE 90. — Tasarının 91 nci 
edilrniiştâtr. 

MADDE 91. — Tasarının 92 udi m 
edil'mıi'ştıi/r. 

Devlet Bakanı 
M. Kelleci 

İçişleri Bakanı 
Dr. M. Gülcigil 

Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı 
Dr. M. Islâmoğlu 

Devlet 
A. K 

Dışişler 
//. E 

Güm. ve T 
A. Ça 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve T 
Dr. E. Kırathoğlu B. K 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Oral 
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Vergilerin, resimlerin ve başka geJ Merin 
dayanakları 

A 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Nizamname 
Kanunu Muv. 
Mukavelename 
Kanun 

» 

26 . 
13. 
18. 
2 7 . 
14. 

3 
9 
5 
11 
4 

. 1922 

.1331 

.1336 

. 1336 

.1341 

— 
-— 
—• 
66 

618 

1925 ve daha evvelki yıllara ait mevzuat 
Maadin Nizamnamesi. 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve mutlübatı 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki mukavelenin resme müteallik hüküm 
İstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca müteallik 9 ncu maddes 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para cezalan 

Tebliğ 

Kanun 

14 . 
17. 

1 . 
22 . 

29 . 
29 . 

7 . 

1 
2 
3 
2 

4 
5 

6 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

716 
743 
765 
748 

815 
867 

911 

10. 6 . 1926 927 

1926 yılma ait mevzuat 

Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri. 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek Emval ve Emlâk 
Türk Ceza Kanunu. 
Emvali Milliye ve Me'trükeden veya mazbut vakıflardan bazı müesse 

ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi. 
Kabotaj Kanununun 5 nci maddesine göre alınmakla olan para cezalan 
Ziraat Vekâletine merbut bazı mektep ve müesseselerin sureti idaresi 

si. 
Bu Kanunla tasdik olunan ve Türkiye - İrak - İngiltere Hükümetleri 

menin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol Şirketlerinden alınan % 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı carilerden H 

vs akçs farkları ve Hazinenin iştirak ittiği teşebbüslerden hâsıl olan geli 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkındak 

1927 yılma aM mevzuat 

27. 1 .1927 968 Milli Matbaa tahsilatının mütedavil sermaye halinde istimali hakkında 
26. 5 . 1927 1050 Mühaselbei Umumiye Kanununun 93 ncü ma'ddesi, CKöhne eşya ve e 

ları faizi, ma'sıari/fi muhakeme iş'tiırdadı, .münhal tevliyetler ve muhassesa 
ların mahalli sarfı kalmayan müterakim paralan vesair çeşitli hâsılatı.) 
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Vergilerin, 

l 

Çeşidi 

Kanun 
» 
» 

resimlerin ve başka , 
dayanakları 

K 

Tarihi 

1 6 . 6 . 1927 
21 . 6 .1927 
25 . 6 . 1927 

gelirlerin 

Numarası 

1080 
1118 
1160 

O Z E T I 

Menafii umumiyeye hadim müessesa'ttan hususi binası olmıyaınl 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkında. 
Mükerrer sigorta hakkında. 

17. 5 
2 3 . 5 
2 4 . 5 

.1928 

.1928 

. 1928 

1266 
1324 
1338 

1928 yılına ait mevzuat 

Islahı Hayvana* Kanununun 28 nci maddesinin tadili hakkında. 
Damga Resmi Kanunu. 
Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci madd 

16. 5 .1929 1447 

1929 yılına ali mevzuat 

iMenkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 

20. 2 .1930 1567 

1930 yılma ait mevzuat 

Türk parası kıymetini koruma hakkında. 

» 
Kanun 

» 
» 

TBMMK 

7 . 
7 . 

4 . 
11 . 
30. 

1 
4 

6 
6 
6 

. 1932 

.1932 

. 1932 

.1932 

.1932 

1918 
1943 

2000 
2005 
721 

1932 yılma ait mevzuat 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkında. 
Mazlbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek errtlâk 

maddesi. 
Tıp Fakültesinde meş'et edecek tabiplerin mecburi hizimetleri hak 
Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları haik 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayriımenkul 

29 . 4 . 1933 2159 

1933 yılına ait mevzuat 

İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

12. 6 .1933 

28 . 11.1933 

•* 
Numarası Ö Z E T İ 

2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupan, tahvilât ve hisse senedi b 
ıdak'i Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri. 

2376 Srca'k ve soğuk malden suilannfn istisnaisi ile kaplıcalar tesisatı hakkı 
saydı Kanuna müzeyyel Kanun. 

Kanun 

8 . 5 . 1934 

2 . 6 . 1 9 3 4 
21 . 6 .1934 
21 . 6 . 1934 

30 . 6 .1934 

5 . 7 . 1 9 3 4 

14. 6 .1935 

1934 yuma <ah (mevzuat 

2424 30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otomobil ara 
yet hakkındaki mukavelenamenin tasdiki hakkında. 

2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu. 
'2510 İskân Kanunu. 
2526 Nebat ve Hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme işleri için 

daki Kanunun 3 ncü maddesi, 
2550 Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 1918 tarihli Kanunun 57 ve 60 

Kanuna bir madde eklenmesi hakkında. 
2582 Merinos koyunları yetiştirilmesi ve İslah edilmiş pamuk tohumu ür 

maddesi. 

1935 yılına ait ımevzuat 

2809 Sıcak ve Soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkınd 
maddesi. 

1936 yılma ailt mevzuat 

20. 4 . 19'36 2950 Vakrf mallarının taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki Ka 
1 1 . 1 2 . 1936 3078 Tuz Kanununun 12 - 15 nci maddeleri. 
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Vergilerin, 

r 
Çeşidi 

Kanun 
» 

Nizamname 
Kanun 

» 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A 

Tarihi 

10 . 2 .1937 
5 . 5 . 1 9 3 7 
2 . 6 . 1 9 3 7 
9 . 6 . 1 9 3 7 

24 .12 .1937 

Numarası 

3122 
3167 

2/6738 
3224 
3290 

Ö Z E T İ 

1937 yılına ait mevzuat 
Öğretici ve Teknik filimler hakkında. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Maarif Vekâleti Pervantoryumu ve Senatoryumu hakkındaki Kanunun 
DavTat Hesaplarında liranın esas ittihaz edlmesi hakkındaki Kanunu 

1938 yılına ait mevzuat 

21 . 3 . 1938 3340 'Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerden alınacak ücretler Kanun 
29 . 6 .1938 3468 Pul ve Kıymetli Kâğıtların bayiler ve memurlar vasıltasıyla sattırılm 

rilmesi hakkında. 

Kanun 

1939 yılına ait mevzuat 

1 8 . 1 . 1 9 3 9 3563 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye satılmas 
desi 

» 
•» 

Nizamname 
Kanun 

17. 1 .1940 
10. 7 .1940 
2 4 . 1 2 . 1940 
30 . 12 . 1940 

3777 
3894 

2/14931 
3959 

1940 yılına ait mevzuat 

Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesini ta 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 ncu maddesi. 
Orman Nizamnamesine ek nizamname. 
TC Refik Saydam Merkez Hıfzısihfaa Müessesesi Teşkiline da'iı Kan 

1941 yılına ait mevzuat 

5.6. 1941 3975 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin su 
Kanuna ek 



— C/6 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A : > 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1942 yılına ait mevzuat 
Kanua ' I 27. 5 .1942 4226 Fevkalade zam kanununu. 

» 8 . 6 .1942 4250 ispirto ve İspirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9 ncu maddesi. 

1944 yılına ait mevzuat 

» 26. 6 .1944 4604 Türkiye Zira'i Donatım Kurumu Kanunu. 
» 1 5 . 9 . 1 9 4 4 4668 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerine paralı ve yatılı 

maddesi. 

1946 yılıma ait mevzuat 

» 20 . 5 .1946 4897 (Kibrit ve çakmağın tekele geçişi, işletme idarelerinin Tekel G 
nunun 3 ncü maddesi 

» 10. 6 . 1946 4922 Denizde mal ve can korunması kanununun 20, 22, 23 ncü mad 

1948 yılına ait mevzuat 

* 2 5 . 5 . 1948 5202 Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde v 
daki Kanunun 7 nci maddesi ile alınan para cezası hakkında. 

» 8 . 7 . 1948 5254 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilimesi hakkınlda. 

1949 yılına dit mevzuat 

> 10. 6 . 1949 5435 Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
zaferinin 3 ve bazılarınımda 5 mlüsıli artırılması hakkında. 

» 10. 6 .1949 5422 Kurumlar Vergisi Kanunu. 
» 16. 6 .1949 5441 Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkımdaki Kanunun 12 nci maiddesi. 
» 17.12.'1949 5451 ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 saydı Kanun 

4658 sayılı Kanunla değiştirilen. 21 nci maddesinin değiştirilmesi hak 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, A 

\ 
Çeşidi Tarihi Numarası 

» 

Kamın 18. 1 .1950 5516 
2 . 3 .1950 5584 

1 5 . 3 . 1950 5591 
15 . 7 . 1950 5682 

» 
:» 
» 
» 

25. 5 
25. 5 
1. 8 
1. 9 

.1951 

. 1951 

. 1951 

.1951 

5772 
5775 
5822 
5842 

15. 2 .1952 5881 

16. 4 . 1952 5917 

» 
» 
» 
» 

21 . 7 . 1953 
18. 12. 1953 
21 .12.1953 
21 .12.1953 

6183 
6200 
6202 
6209 

» 
» 
» 

1 3 . 1 . 1954 
27 . 1 . 1954 
10 . 2 . 1954 

6219 
6237 
6245 

~ C/7 - -

ö Z E T I 

i 950 yılma ait mevzuat 
Bataklıkların kurutulması ve bundan eîde edilecek topraklar hakkında 
Posta Kanunu. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu maddesi. 
Pasaport Kanunu. 

1951 yılına ait mevzuat 

Milli Piyango teşkili hakkındaki 3670 sayılı Kanunun değişikliği. 
Limanların inşa, tevsi, jslah ve teçhizi hakkında. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Milli Eğitim Bakanlığına devri h 
Denizcilik Bankası TAO Kanununun 17, 19 ve 36 ncı maddeleri. 

1952 yılına ait mevzuat 

Tuz Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir m 
10 ncu maiddes'i. 

Gayrimenkule tecavüzün defi hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi. 

1953 yılma ait mevzuat 

Amme Atacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun. 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Kanunu. 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası. 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri. 

1954 yılma ait mevzuat 

Türkiye Vakıflar Bankası TAO.'lığı Kanununun 6 ve 9 ncu maddesi. 
Limanlar fnşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
Harcırah Kanununun 60 ncı maddes'i. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi N 

15 . 2 .1954 

3.3.1954 
7.3.1954 
7.3.1954 
8. 7 .1954 

umarası 

6258 

6309 
6326 
6327 
•6433 

Ö Z E T İ 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunu 
3 ncü 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddelerinin değiştirilm 
masına ve bazı ek maddelerin ilavesi hakkında. 

Maden Kanunumun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddeleri. 
Petrol Kanununun 86 ncı maddesi. 
Türkiye Petrolleri Ononim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu madd 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 madde ve bu 

eklenmesi hakkında. 

9 . 4 . 1955 

9 . 4 . 1 9 5 5 

6552 

6553 

13. 
18. 
18. 

5 . 1955 
5 . 1955 
5 . 1955 

6558 
6566 
'6570 

1955 yılına ait mevzuat 

ispirto ve İspirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı kanunun 
fve bu kanuna bazı mükümler ilavesi hakkında. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 isayılt Kanunu 
nunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 

6326 sayılı Petrol Kanununun bazı maddelerinin tadili ve bazı 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ıhakkmida. 
Gayrimenkul kiralan hakkında. 

28. 
22. 

7. 
13. 
13. 
13. 

2 
6 

7 
7 
7 
7 

. 1956 

. 1956 

.1956 

. 1956 

.1956 

.1956 

6688 
6747 

6785 
6802 
6803 
6804 

1956 yılına ait mevzuat 

6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilmesi h 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 ncu 

vergisi hakkımda. 
İmar Kanununun 31 nci maddesi. 
Gider Vergileri Kanunu. 
17 . 5 . 1940 tarih ve 3828 sayılı Kanuna ek 
İç İstikraz Akdi Hakkımda. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanalkları 

— C/9 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

28 . 8 .1956 

Ö Z E T I 

!6829 Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 sayılı Kanunun bazı m 
bazı maddeler eklenmesi hakkında. 

31 . 8 .1956 6830 İstilmlâk Kanunu. 
31 . 8 .1956 6831 Orman Kanunu. 

1 . 9 . 1956 6846 Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun bazı maddelerinde 
bir ek madde ilavesi hakkında. 

1958 yılına ait mevzuat 

9 . 6 . 1 9 5 8 7126 Sivil Müdafaa Kanunu. 
25 . 6 .1958 7154 Pa'saıport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 6770 say 

» 
» 

Kararname 
Kanun 

» 
» 

Kararname 
» 
» 

Kanun 
» 

19. 
8 . 

19. 
21 . 

6 . 
6 . 

15. 
15. 
12. 

24. 
2 6 . 

, 2 
6 

12, 
12. 

5 
5 . 
8 , 
8 , 
9 

10 
10, 

. 1959 

. 1959 

.1959 
, 1959 

.1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

.1960 

.1960 

.1960 

7251 
7338 

4/12528 
7397 

7471 
7473 

5/236 
5/239 
5/316 

112 
113 

1959 yılına lait ırtevzuat 

Tebligat Kanunu 
Veraset ve İntikal Vergüsi Kanunu 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı karara ek kararn 
Sigorta Şirketlerinin murakabesi hakkındaki kanunun 30 ncu maddes 

1960 yılma ait ırtevzuat 

TC Ordusu Subay, Askeri Memur ve muadilleri ile astsubayların giy 
Tarırn Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi hakk 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara ek karar. 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 16 sayılı karar. 
Müliga Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 15 sayılı karara is 

ye hesabından Ödenecek olan kur farkları hakkında kararname. 
Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı kanunun 8 nci maddesine 
Af Kanunu. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
•dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

» 
» 

Tarihi Numarası 

18 .11.1960 
18 . 11 .1960 

24 . 11 . 1960 
29 .11.1960 

5 .12 .1960 

6 .12 .1960 

O Z E T I 

132 Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu. 
134 113 Sayılı Af Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kında. 
140 6746 Sayılı Şeker Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci fıkra'sını 
144 Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın 
152 Kaçakçılığın men ve takibi hakkıridaki 1918 sayılı Kanunun 21 

hakkında. 
153 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek. 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
Kararname 

2 . 

2 . 
6 . 
9 . 

10. 
12. 

12. 
12. 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
10 

.1961 

.1961 

. 1961 

.1961 

. 1961 

.1961 

.1961 

. 1961 

189 

192 
193 
210 
213 
219 

224 
5/1768 

1961 yılına ait mevzuat 

MSB/îığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça ku 
mayanların satılmasına izin verilmesi hakkında. 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapıl 
Gelir Vergisi Kanunu. 
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılm 
Vergi Usul Kanunu. 
85 Sayılı Kanunuun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek ikinci mad 

si ve 5 nci maddesinin değiştirilmes'i hakkında. 
Sağlık hizmetelerinin sosyalleştirilmesi hakkımda. 
65 sayılı Kanunun 1 nci maddeisiyle TC Merkez 'Bankası nezdin 

tasfiye hesabı»ndan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Kararname 
fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi hakkında. 

» 
Kanun 
Kararname 

1 1 . 1 .1962 
6 . 3 . 1962 
6 . 8 . 1 9 6 2 

6/114 
40 

6/763 

1962 yıhna ait mevzuat 

Türk Paraisı Kıymetini Koruma hakkında. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 
Türk Paralsı Kıymetini Koruma hakkındaki ilişik 17 sayılı karar 

rarname. 
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Vergilerin, 

1 

Çeşidi 

(Kararname 
» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

A 

Tarihi 

21 . 8 . 1962 
\V\ . 12 . 1962 

gelirlerin 

<* 
Numarası 

6/847 
6/1154 

Ö Z E T t 

Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararnaıme., 

» 

Kanun 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

Kararname 

11 . 

20. 
20. 

20. 

20. 
2 1 . 
2 3 . 
23 . 
23 . 
2 3 . 

28 . 

28 . 
'28. 

28 . 
2 3 . 
1 8 . 

4 . 

, 2 

. 2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
2 

2 
2 
4 
6 

.1963 

.1963 
. 1963 

.1963 

. 1963 

. 1963 

.1963 
.1963 
. 1963 
. 1963 

. 1963 

.1963 

. 1963 

. 1963 

.1963 

.1963 

.1963 

6/1342 

186 
187 

188 

189 
212 
196 
197 
198 
199 

202 

204 
205 

210 
218 
223 

6/1734 

1963 yılıma ait mevzuat 

İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karar»a ek 
kında Kararname. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiıştirilmes'i 
Gider Vergileri Kanununda bazı değışiklkler yapılması, istihsal ve gü 

olan akaryakıtların stok vergisine tabi tutulması hakkında. 
7338 sayılı Veraset ve tnt'ikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin 

maddesinin kaldırılması hakkında. 
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi h 
4991 Saydı Kanunda değişiklik yapılması hakkında. 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu. 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu. 
Emlak Alım Vergici Kanunu. 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değişti 

ler eklenmesi hakkında. 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı madd 

na bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkınd 

1050 sayılı Muhaisöbei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin değ 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddel 

bazı hükümler eklemmesi hakkında. 
Değerli kâğıtlar kanunu. 
Af kanunu. 
Denizaltı dalgıç, kurbağa adam tazminatı hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı karara ek karar 

Karar. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanalkları 

Çeşidi 

Kanun 

» 
Kararname 

» 
» 

Kanun 

Tarihi 

19 . 6 .1963 

5 . 7 . 1963 
23 . 7 . 1963 

11 .10.1963 
9 . 9 . 1 9 6 3 

27 . 12 . 1963 

Numarası 

251 

261 
6/2913 

6/2231 
6/2127 

365 

» 

» 

» 

» 
» 

>y 

Kararname 

25 . 

26 . 

2 6 . 

1 . 
1 . 

2 . 
26 . 

6 

6 

6 

7 
7 

7 
.10 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

.1964 

. 1964 

.1964 
.1964 

482 

484 

485 

488 
489 

492 
6/3737 

Kanun 
Kararname 

8 . 1 . 1 9 6 5 522 
2 2 . 1 .1965 6/4160 

— C/12 — 

Ö Z E T İ 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun 
60 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında. 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak hükümetçe alı 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı karara ek 

Kararname. 
Tünle Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayı/lı 'karara ek 

Karar. 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değiştirilme 

1964 yılına ait mevzuat 

Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine v 
mesi halkkında. 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
ıbu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı ma 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 

Damga Vergisi Kanunu. 
Bazı vergi ve resimlere zam yapılması hakkındaki 4040 sayılı ka 

pılması hakkında. 
Harçlar Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı Halkkında Kararname. 

1965 yılma ait (mevzuat 

1964 Kalkınma istikrazı ha'kkında kanun. 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek 

fkarar. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi 

» 
» 
» 

Kanun 

Kararname 
Kamun 
Kanun 

Kararname 
» 

Tarihi 

2 2 . 1 .1965 
25 . 2 . 1965 
19. 6 .1965 
24 . 6 . 1965 

6 . 7 .1965 
14 . 7 . 1965 
28 . 7 . 1965 

25 . 8 . 1965 
31 .12.1965 

Numarası 

6/4165 
6/4568 
6/4913 

639 

6/482.6 
642 
664 

6/5075 
6/5722 

Ö Z E T I 

Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karar ait ka 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında karar. 
488 sayılı Darnga Vergisi Kanununa bağlı (2) sayılı tablonun V 

mlünün 18 nci fıkrasının tadili hakkında. 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karar ek kara 
202 Sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkınd 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılm 

hissesinin kaldırılması hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 saynı karara ek karar 

Kanun 
» 
» 
» 

» 

Kararname 
Kanun 

Kararname 

» 
Kanun > 

» 
» 

29. 
29 . 
11 . 

8. 

2 8 . 

18. 
2 8 . 

8 . 

8 . 
9 . 

2 4 . 
2 9 . 

, 1 
, 2 
, 2 
, 3 

3 

4 
6 

7 

7 
8 , 
11 
12 

.1966 

. 1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

.1966 

. 1966 

717 
723 
724 
753 

756 

6/6249 
766 

6/6616 

6/6628 
780 
784 
818 

1966 yılına ait mevzuat 

1965 Kalkınma İstikrazı hakkında. 
1557 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkında. 
Gelir Vergisi Kanunun değişik geçici 5 ve 6 nci maddeleri hükü 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kan 

(ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında. 
13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 

lonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararının yürürlüğe konulması h 
Tapulama Kanunu. 

1 8 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk Pa 
sayılı Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında, 

Türk Paraisı Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar. 
Bazı suç ve cezaların affı hakkında. 
193 sayılı Gelir Vergisfi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fık 
1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkında. 



C/14 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayana'kları 

A 

iÇeşidi 

Kanun 
» 
» 
» 

Kararnamf 
Kanun 

Tarihi 

2. 2 .1967 
12. 2 .1967 
10. 4 .1967 
1.6. 1967 

1.7. 1967 
8.7. 1967 

'Numarası 

827 
828 
851 
876 

6/8376 
890 

Kararname 

Kanun 
» 

15. 

24. 
28. 

7 .1967 

7 .1967 
12.1967 

6/8424 

903 
980 

Ö Z E T İ 

1967 yılına ait mevzuat 
Rıih'tıım Resmi Kanunu. 
İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakk 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı madd 

M . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılması hakkındak 

•Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 26 . 6 . Î964 tarilh 
desinin değiştirilmesi hakkında. 

İlişik «Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek 
kında. 

Medeni Kanunda (Vakıf hakkında) yapılan değişiklik hakkında. 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 

Kanun 2 3 . 1 .1968 992 

1968 yılına ait mevzuat 

1967 Kalkınma istikrazı hakkında. 

13. 3 .1969 

31 . 3 .1969 
30 . 5 . 1969 

1969 yılına mt mevzuat 

1132 Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir kıs 
kındaki 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı kanunun 642 ve 890 sayılı kanu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında. 

1137 Çeşitli Vergi Kanunlarında değişiklik yapılması hakkında. 
1117 Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— e/15 — 

Çeşidi Tarihi 

(Kararname 10. 4 . 1970 

Numarası 

7/3 

Ö Z E T J 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 

. »' 

Kararname 

» 

11 . 
29. 
11 . 
11 . 
14. 
29 . 

29 . 

7 . 

27 . 

1 
1 
2 
6 

, 7 
, 7 

7 

8 

11 

.1970 

.1970 

.1970 

.1970 

. 1970 

.1970 

. 1970 

. 1970 

.1970 

1211 
1216 
1224 
1267 
1310 
1318 

1319 

7/1102 

7/1652 

1970 yılına ait mevzuat 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 

desine ve 16 . 9 . 1969 tarih ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine g 
mak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ve ithalattan is 
da kararın yürürlüğe* konulması hakkında. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu. 
1969 Kalkınma İstikrazı hakkında. 
Türk Parasının Kıymetini koruma hakkındaki Kanunun (1567) sür 
Gider Vergileri Kanununa ek. 
16 . 6 . 1949 - 5441 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesi hakkımd 
Finansman Kanunu (Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi. Bina 

Alım Vergisi, Spor - Toto Vergisi). 
Emlâk Vergisi Kanunu. 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 6 
desiine ve 16 . 9 . 1960 ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu ncu maddesi h 
5/1280 sayılı Kararın 1 nci maddesine bazı fıkralar eklenmesi hakkın 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun 
maddesine 16 . 9 . 1960 tarih ve 7-a sayılı Kanunun 9 ncu madde'sin 

mak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ve ithalattan ist 
daki karara ek karar. 

Kanun 
» 

Kararname 

22 . 3 . 1971 
20 . 7 . 1971 

23.12.1971 

1380 
1446 

7/3561 

1971 yılına ait mevzuat 

Su Ürünleri Kanunu 
29 . 7 . J970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun baz 

kanuna bazı hükümler eklenmesi hak'kın'da. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 sayılı Karara ek ka 

dolar karşısında 1 dolar 14 TL. olarak tespiti) hakkında. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

Tarihi 

5 . 2 .1972 
24 . 2 . 1972 

9 . 3 . 1972 

8 . 6 . 1972 

17. 7 . 1972 
1 . 9 .1972 

Numarası 

15H2 
1544 

1571 

1598 

1610 
1615 

Yönetmelik 
Kanun 

» 
» 

Kararname 

3 . 
5 , 

2 5 . 
20. 

1. 

. 1 

. 4 
4 
6 

.10 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

.1973 

. 1973 

7/7387 
1702 
1710 
1743 

7/7202 

» 

Kanun 
Kararname 

» 
» 

1 . 

18. 
1 . 

29 . 
28 . 

3 

5 
8 

8 
11 

. 1974 

.1974 

. 1974 

. 1974 

.1974 

7/7877 

1803 
7/8642 

7/8810 
7/9028 

— C/16 — 

Ö Z E T İ 

1972 yılına ait mevzuat 
Noterlik Kanunu. 
13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bazı 

hakkında. 
Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâsıl 

bir deprem fonu hesabımda toplanması hakkında. 
Mali Denge Vergisi Kanunu. 
29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı m 

ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 
Gümrük Kanunu. 

1973 yılına »it mevzuat 

Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği. 
Petrol Reformu Kanunu. 
Eski Eserler Kanunu. 
193 sayılı Gel'ir vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna ik 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı Karar. 

1974 yuma aüt mevzuat 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki fiyat düzenleme ve de 
sayılı karar. 

Af Kanunu. ' 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve deste 

karara ek karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruıma hakkında 22 sayıiı Karar. 
Türk Parasını Kıyme'tlini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek kara 



— C/17 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

( 
Çeşidi 

Kanun 
» 
» 

» 
» 

Kararname 
» 

Tarihi 

15. 4 . 1975 
29. 4 .1975 
24. 5 . 1975 

10. 6 . 1975 
12. 7 . 1975 

11 . 9 .1975 
19. 9 . 1975 

N 

Numarası 

7/9731 
7/9802 

1894 

1908 
1927 

7/10506 
7/10663 

Ö Z E T İ 

1975 yılına aıiıt mevzuat 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddel 

maddeler yerine yeni maddeler konulması hakkında. 
500 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25/7 nci maddesindeki 12 aylı 

çıkarılması ve 1475 sayılı Yasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi hakk 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkımda fiyat düzenleme ve deste 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzem'lcme ve deste 

yılı karara ek karar. 

Kanun 1 . 4 . 1976 

21 . 4 . 1976 

20.11 . 1976 

1977 

1981 

2026 

» 

Kanun 

» 
Kararname 

28 . 

24. 

25 . 
8 . 

2 

8 

8 
9 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
. 1977 

2034 

2099 

2106 
7/13918 

1976 yılına ait mevzuat 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarifenin Değişik 1 nci B 
maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilm 

193 Sayık Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun 
li hakkında. 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkras 

1977 yılma ait mevzuat 

22 . 1 . 1962 tarihli bir sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarihli 1905 say 
değiştirilmesi ve bu kanuna ek geçici madde eklenmesi hakkında.. 

1 7 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 96 nci maddesine bir fık 
geçici madde eklenmesi hakkında. 

1908 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında. 
Türk parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve de 

1 . 3 . 1974 tarihli ve 7/7877 sayılı karar ekindeki 21 sayılı kararın ba 
madde eklenmesi hakkında. 



— C/18 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

I 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 
Kararname 

» 

Tarihi 

10. 9 .1977 

10. 9 . 1977 

10. 9 .1977 
5 . 10.1977 
5 . 10. 1977 

Numarası 

2104 

2107 

2108 
7/13947 
7/13948 

» 
Kanun 

13. 10. 1977 
31.12.1977 

7/13957 
2109 

Ö Z E T İ 

17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 24 ncu maddesine ek 
li ve 1606 sayılı Kanunun 1 noi ve 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakk 

l!l . 7 . 1963 tarih ve 269 sayılı, tahsis edildikleri gayelerde kullanıl 
yan harp sefinelerinin saitılmaisına yetki verilmesi hakkındaki Kanunun 
kında. 

Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasası hakkında. 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 say ıh Kanunun 625 

desine ve 16 , 9 . 1960 gün ve 79 sayılı kanunun 9 ncu maddesine gö 
mak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ile Yurt dışında 
kil iş sahibi vatandaşlarımızın bedelsiz olarak yapacakları mesleki alet 

Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında. 
7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayılı kanun ile 27 . 3 . 1969 tarihli, 1137 

ğiştiren ve yürürlük süresini uzatan 26 . 12 . 1972 tarihli, 1648 sayılı K 
sf hakkında. 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

1978 yılına mt mevzuat 

7. 3 .1978 7/14832 İlişik «Türîk pasrası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve 
21 sayılı Kararın değiştirilmesine İlişkin Karar»m yürürlüğe konulması 

2 9 . 9 . 1 9 7 8 2171 Kamu yönetiminde ve harcamaîaırında etkinlik ve verimliliği sağlam 
cıyla alınacak ekonomik ve mali önlemlere ilişkin yetki hakkında. 

14 .10 . 1978 2172 Devletçe işletilecek madenler hakkında. 
10.11.1978 7/16703 Türk parası kıymetini koruma hakkında 18 sayılı Karara ek kararın 

KHK. 

1979 yılına ait mevzuat 

10. 2 .,1979 7/17080 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma, E 
değişiklikler hakkında. 

27. 2 .1979 42 Muhasebei Umumiye Kanununun bazı maddelerin de değişiklik yapı 



C/19 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Kararname 

» 

» 

» 

Genelge 

Kararname 

» 

» 

Kanun 

Kararname 
» 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

Tarihi 

28 . 

16. 

16. 

27. 

10. 

12. 

13. 

12. 

15. 

22 . 
2 . 
9 . 

11 . 
16. 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 
6 
6 

6 
6 

. 1979 

. 1979 

. 1979 

. 1979 

. 1979 

. 1979 

.1979 

. 1979 

. 1979 

.1979 

.1979 

. 1979 

.1979 

. 1979 

•\ 
Numarası 

7/17242 

7/17298 

7/17299 

7/17320 

341 

7/17319 

7/17359 

7/17395 

2231 

7/17412 
7/17598 

2241 

7/17597 
2244 

O Z E T I 

Kara ve Su Avcılığından elde edilen tararı kazançlarının vergilend 
emsalleri hakkında. 

Akaryakıtların alım - satım, dağıtım ve fiyatlarının saptanması ve 
da. 

1 5 . 3 . 1979 günlü ve 7/17298 sayılı karar hakkında 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında petrol arama ve Petroll 
rulmasına ilişkin 20 sayılı karar hakkında. 

Geneli Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli idarelere bağlı döne 
ki gayri safi gelirinin c/c 15'e kadar olan kısmını ve dönem sonu kârlar 
dilmesi hakkında. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 04.03, 15.13.10 ve 40.11 pozisyonla 
garin ve sertleştirilme<rni'ş vulkanize kauçuktan her nevi iç ve dış las 
Gümrük Vergisi oranlarının % 50, % 60 ve % 30'a çıkarılması hakk 

Ekonomiyi Güçlendirme Programı çerçevesinde; faiz oranları, me 
farkı ödeme oranlarına değin TC Merkez Bankası Banka Meclisi k 
nun 26 . 3 . 1979 günlü ve 19 sayılı raporu üzerine yürürlüğe konulmas 

Televizyon resim tüpü yapmakta kullanılan boş cam kavanozun r/c 
r/( 25'e indirilmesi, televizyon resim tüpünün % l'e indirilen Gümrük 
mesi hakkında. 

5680 sayılı Basın Kanununun değişik 16 ncı maddesinin değiştirilm 
kaldırılması ve bu Kanuna geçici dört madde eklenmesi hakkında. 

Fosforik asit in % 15 olan Gümrük: Vergisi oranının % l'e indirilm 
Akaryakıt perakende azami litre satış fiyatının saptanması hakkında 
6846 sayılı Kaçakçılığın men.' ve takibine dair Kanunun 3 neü ma 

birinci fıkrasına bir (c) bendi eklenmesi hakkında. 
Tür/k Parası kıymetini Koruma hakkında 18 sayılı karar hakkında. 
492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hak 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/20 — 

Çeşidi 

Kanun 
» 

Kanun 

Kararname 

Tarihi 

1 6 . 6 . 1979 
20 . 6 . 1979 

22 . 6 . 1979 

• 5 . 7 . 1979 

Numarası 

2245 
2448 

2249 

7/17637 

Ö Z E T İ 

Yönetmelik 

Kararname 
Yönetmelik 
KHlK. 

» 
» 

» 

» 

Kararname 
» 

Tebliğ 

Kararname 

13 

28 
17, 
28. 
28. 
28. 

28. 

28. 

10. 
11 . 
11 . 

18. 

. 7 

. 8 

. 9 
, 9 
. 9 

9 

, 9 

9 

10. 
10. 
10. 

10. 

. 1979 

. 1979 

.1979 

.1979 

. 1979 

.1979 

. 1979 

. 1979 

. 1979 
1979 

,1979 

1979 

7/17705 

7/18015 
— 
30 
31 
32 

33 

34 

7/18182 
7/16837 

— 

7/18095 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılm 
10 . 6 . 1979 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişt 

misli artırmalarla ilgili yeni nispetler getfjiriiknesi hakkında. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun başlığı i 

sinin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde ve bir geçici madde ekle 
Gümrüğe terk edilen eşyalarla .Devlet Demir Yolları ve Denizcilik 

durma ve antrepolarda bulunan her türlü taşıma aracının Devlet Malz 
şıma araçları dışında kalan eşyalarında Çaykur GenelMıüdürlüğünce sat 
da. 

Memur Konutları Yönetmeliğinin kimi maddelerinin değiştirilmesi, 
hakkında. 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı karar hakkında 
Gümrük YöndÖmeliğiııin 192 nci maiddesinin değiştirilmesi hakkınd 
Fiyat düzenleme ve destekleme fonu kurulması hakkında. 
237 sayılı Taşıt Kanununun değişik 12 nci maddesinin son fıkrasını 
4060 sayılı % 5 faizli Hazine tahvilleri ihracına dair Kanunun 507 

maddeleri ile 9 ncu maddesidin değiştirilmesi ve bu Kanuna geçici bir 
474 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 

2 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında. 
261 sayılı ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hüküm 

nun l nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 sayılı Karar hakkında. 
Karayoluyla uluslararası eşya ve yolcu taşıma esasları hakkında. 
1118 sayılı Oyun Kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 sayılı 

yanılarak çeşidi cins oyun kâğıtlarının satış fiyatları hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 24.02.20 pozisyonunda yer alan ve 

miş veya harmanlanmış tütünlerden yurt dışında imal ettirilen sigaralar 
(o) indirilmesi hakkındaki 8 . 7 . 1977 gün ve 7/13512 sayılı Kararnamed 
7/15992 sayılı Kararname ile bir yıl uzatılan süremin bir yıl daha uzatılm 



• — C/21 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 21 .11 .1979 2253 Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri hakkın 
Eski Alacaklar 

a) Tevziattan istirdat., 
Tavizen verilecek mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde muvazene ve 

hususi kanunlar mucibinde tevzi edilmiş olan mebaliğden istirdat. 
irade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan selâh 

imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait mükerreratın varidata müteallik 
b) KaîdırıTirnış vergiler artıkları, 
Muhtelif tarihlerde lağvedilınıiş veya hükmen munkazi olmuş kanunun 

ları senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnamelere tevkifan y 
vergi, resim, harç ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları bakayas 

Cezalar: 
a) Para cezaları. 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve 

cezası alınmasını tazammum eden hükümleri. 
b) Zam cezaları 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamnameye ve kararnameler 

mum eden hükümleri hususi kamun nizamname ve talimatnameler gereğin 
belerden mecburi hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınacak tazminata, 

Faizler 
— Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan hesabı cariler 

faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebfüs! erden hâsıl olan 
Diğerleri 

— Bu cetvelde herhangi bir şekilde belirtilmeyen umumi ve hususi b 
name, yönetmelik, tüzük, talimatname, genel tebliğ, tamim, sirküler vesa 
ve tahsiline ilişkin hükümleri. 

— Bu cetvelde herhangi bir şekilde yer almayan veya alamayan 
maların gerek geçmiş dönemlere, gerekse 1980 bütçe yılına ilişkin olarak 
ilişkin hükümleri. 





C - C e t v e l i 
(Vatanî Hizmet Aylıkları) 



- Ç/2 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.013 Sabri Dura 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Reyhan Oko 

VH.000.014 Mustafa Lütfi Azer 
TBMM Birinci Dönem Siverek Milletvekili 
Eşi : F. Naime Azer 

VH.000.028 Veli Saltıkgil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : înci Saltıkgil 

VH.000..036 Eşref Akman 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : Enise Raynak 

VH.000.054 Tevfik Rüştü Araş 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Eşi : H. Bahire Araş 

VH.000.089 Osman Uşaklı 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Saliha Çıngıllıoğlu 
Kızı : Memduha Çelebi 

VH.000.103 Rıza Vamik Uras 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Eşi : Zehra Uras 

VH.000.107 Demir Asaf Yolal 
' Bozkır Kaymakamı 

Kızı : Günseli Yolal 
VH.000.119 Emin Geveci 

TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı : M. Adalet Geveci 

Gösterge Dayandığı 
Lira No. 

2C0 5269 1 

30ü 5269 1 

209 5814 1 

200 52;V9 1 

30(0 5269 1 

200 5269 1 
200 5269 1 

30ı0 5844 1 

200 107 1 

200 5269 1 



Sioü No. Aylik sahiplerinin isimleri 

VH.000.127 Ethem Fehmi Arslanlı 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Kızı : Hayriye Noyangil 
Kızı : Z. îclâl Arslanlı 
Kızı : İkbal Arslanlı 

VH.000.128 Hakkı Hamdi Ulukan 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : F. Perihan Ulukan 

VH.000.146 Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Ulviye Oralkçıoğlu 

VH.000.169 Mustafa Darman 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : F. Nigar Darman 

VH.000.176 Fevzi Pirinççioğlu 
TBMM Bininci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Neziha Pirinççioğlu 

VH.000.191 Damar Arıkoğlu 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Eşi : H. Sebahat Arıkoğlu 
Kızı : Melahat Arıkoğlu 
Kızı : Ülker Arıkoğlu 

VH.000.194 Mesut Benli 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Meziyet Benli 
Kızı : Dicle Benli 

VH.000.Q25 Hilmi Çayırlıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : A. Nuriye Özarslan 
Kızı : Em/ine Özaka 

Göstenge Dayandığı Ka 
Lira No. Ta 

2Ö0 5814 18, 
200 5269 15. 1 
200 5269 15. 1 

200 5269 15 . 1 

200 5269 15. 1 

200 5269 15. 1 

200 5269 15. 1 

300 5269 15. 1 
200 5269 15. 1 
200 5269 15. 1 

300 5814 18. 
200 5814 18. 

200 5814 18. 
200 5814 18 . 

http://VH.000.Q25


- Ç/4 

Sicil No. Aylik sahiplerinin isimleri 

VH.OOO.033 Mehmet Yasin Kutluğ 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Eşi : Saliha Kutluğ 
Kızı : S. Muazzez Gökçe 
Kızı : İlker Kutluğ 

VH.000.045 Hüseyin Aksu 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Zehra Aksu 
Kızı : Saime Aksu 

VH.000.058 Şevki Göklevent 
TBMM Birinci Dönem İçel Milletvekili 
Kızı : L. Şevki Gök 

VH.0O3 083 Ahmet Fevzi Erdem 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi: Ayşe Erdem 

VH.000.121 Hüseyin Öz 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Fatma Öz 

VH.000.130 Mehmet Şükrü Koç 
TBMM Birinci Dönem Karahisarısahip Milletvekili 
Eşi : Servet Koç 

VH.000.203 Yasin Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 

VH.000.204 Tevfik Gençtürk 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Hidayet İnceoğlu 

VH.-aOO.208 Mehmet Emin Ozserdar 
TBMM Bininci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Naciye Ozserdar 

Gösterige Dayandığı 
Lira No. 

300 5269 1 
200 5269 1 
200 5269 1 

300 5269 1 
200 5269 1 

2CQ 5269 

300 5269 » 

2QQ 5269 15 

30(0, 5269 1 

40ft' 5269 1 

200 5269 1 

200 5269 1 

http://VH.-aOO.208


- Ç / 5 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.240 Hafız Mehmet Engin 
TBMM Birinci Dönem (Trabzon Milletvekili 
Kızı : Meliha Engin 

VH.000.246 Abdülkadir Kemali Öğütçü 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Nurhan Uğur Öğütçü 

VH.000.250 Hacı Fevzi Celayir 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Rabia Odabaşı 

VH.000.253 Ragıp Soysal 
TBMM Birinci Dönem Kütahya Milletvekili 
Eşi : Safiye Soysal 

VH.000.200 Süleyman Sudi 
TBMM Birinci Dönem Beyazıt Milletvekili 
Eşi : Lütfiye Acarbay 

VH.000.207 Ahmet ŞeVket Peker 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdoğdu 

VH.000.219 Sabit Gözügeçgil 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Eşi : Semiha Gözügeçgil 

VH.000,233 Sadık Ünver 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Kızı : Nazire Sultanoğlu 
Kızı : Sadet Sultanoğlu 

VH.0O0 265 Emir Paşa 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Eşi : Fatma Maraşan 

VH.000.272 Abdullah Karabina 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Ziynet Kula 

Gösterge Dayandığı Kan 
Lira No. Tara 

20Ö 5269 15. 12 

200 5269 15. 12 

200 5814 18, 7 

300 15269 15 . 12 

300 5814 1 8 . 7 

200 5269 15. 12 

30Q 5814 18 . 7 

200 5269 15.12 

200 5269 15.12 

300 5269 15. 12 

2QQ 5269 1 5 . 1 2 



- Ç/6 

Sicil No. »Ayluk sahiplerinin isimleri 

VH.000.275 Yahya Kaptan 
Kuvayi Milliye Komutanı 
Kızı : Fikriye Gürsel 
Kızı : Muzaffer Örencik 

VH.000.30'4 Yusuf Kemal Tengirşenk 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Nazlı Tengirşenk 
Kızı : Ülker Tengirşenk 

VH.000.327 Dr. Suat Söyer 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Eşi : Mehfaret Soyer 

VH.000.361 Selahattin Köseoğlu 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Eşi : F. Nebile Köseoğlu 

VH.OOO.363 ibrahim Süreyya Yiğit 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Eş i : Mediha Yiğit 
Kızı : Canan Yiğit 

VH.0OO.366 Abdülkadir Kürkçü 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Sevim Kürkçü 

VH.O0O.382 Fahrettin Altay 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : [Fatma Hayrünisa însel 

VH.OOO.383 M. Salih Yeşiloğlu 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Eşi : Fethiye Yeşiloğlu 
Kızı : A. Nimet Yeşiloğlu 

Gösterge Dayanıdığı 
Uirta No. 

20,0 275 1 
200 275 1 

200 5269 1 
20Q 5269 1 

300 5269 1 

5814 

300 5814 
200 5814 1 

20/0 5269 

200 5269 

300 5269 1 
200 5269 1 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.387 H. Hilmi Vaner 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı : M. Nuriye Vaner 
Kızı : Nebahat Konik 
Kızı : Nezahat Dural 

VH.000.388 Hasan Tahsin Sürenkök 
TBMM Birinci Dönem Antalya Milletvekili 
Kızı : Rukiye Sürenkök 

VH.000.254 Naci Karaali 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Enise Karaali 

VH.000.256 Hamdi Yılmaz 
TBMM Birinci Dönem Milleletvekili 
Eşi Latife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 
Kızı : Azime B özgen (Yılmaz) 

VH.000.259 Şakir Kınacı 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : Nadiye Çubukçu 

VH.000.263 Cevdet Seçkin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Eşi : Nuriye Seçkin 

VH.000.269 Hacı Bedir 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Bedriye Turanlı 

VH.000.281 Lütfullah Yetkin 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Makbule Yetkin 

VH.000.325 Abdulgafur Iştın 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : H. Lamia Iştın 

Oösterge Dayandığı K 
No. T 

2öp 5269 15 
20O 5269 15 
200. 5259 15 

200 5814 18 

2'J-O 5269 15 

300 5814 18 

2GÖ 5814 18 

200 5814 18 

•200 5269 1 

300 5269 15 

200 5269 15 

200 5269 15 

200 5269 15 



- Ç / 8 

Sicil No. Aylılk sahiplerinin feirttleri 

VH.000.340 Necmettin Bilgin 
TBMM Birindi Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Sabriye Şendur 
Kızı : Suphiye Özcan 
Kızı : İsmet Bedük 

VH.000.346 Yusuf Başkaya 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Eş i : Zehra Başkaya 
Kızı : Müzeyyen Kızılışık 

VH.QOO.350 Hafız Abdullah Tezemir 
TBMM Birinci Dönem İzmit Milletvekili 
Eşi : Makbule Tezemir 

VH.000.359 Hacı Süleyman Akgün 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Kızı : Fatma Bilgen 

VH.000.362 Rasih Kaplan 
TBMM Birinci Dönem Antalya Milletvekili 
Kızı : Fatma Kaplan 

VH.000.370 Bekir Sami 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : Nimet Kunduk 

VH.000.391 I. Remzi 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : F. Seniha Başer 
Kızı : Huriye Apalak 
Oğlu : M. Reşat Berkün 

VH.000.400 Mehmet Şükrü Üçüncü 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Melahat Üçüncü 

Gösterge Dayandığı K 
Lıi-ra No. T 

2CÛ 5269 15. 
200 3269 15. 
200 5269 15. 

30ö 5269 15. 
200 51269 15 . 

30,0 5814 18. 

200 5269 15 . 

2CO 5814 18. 

2G0 5814 18 , 

200 5269 15. 
200 51269 15. 
200 526-9 15. 

200 5269 15. 

http://VH.QOO.350


Sicil No. Aylılk sahiplerinin isimleri 

VH.000.401 Mehmet Nafiz Özalp 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Eş i : Kadriye Özalp 

VH.000.411 Yunus Karlıova 
Eşi : Zehra Karlıova 

VH.000.417 Harun Atay 
Gaybubeti Tahakkuk eden 
Eşi : Nafia Atay 
Kızı : Fatma Atay 

VH.000.425 Cafer Tayyar Eğilmez 
TBMM Birinci Dönem Edirne Milletvekili 
Eş i : Emine Melek Eğilmez 

VH.000.465 Raif Dinç 
Sivas Kongresine geçirilen temsili heyeti üyesi 
Eşi : Fatma Behiye Dinç 
Kızı : Nebile Dinç 

VH.000.467 Şevket Cananer 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Nezihe Tanyolaç 

VH.000.469 Cevat Abbas Gürer 
TBMM Birinci Dönem Bolu Milletvekili 
Kızı : Hatice Necla Gürer 
Kızı : Mualla Gürer 

VH.000.470 M. Ali Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Kütahya Milletvekili 
Eşi : Z. Melahaıt Barlas 

VH.000.477 Asım Celalettin Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili 
Kızı : M. Azize Turgay 
Kızı : F. Azize Öztekin 
Kızı : N. Azize Öztekin 

Gösterge Dayandığı K 
Lira No. T 

300 5269 15 

30,0 6855 5 

300 -6857 5 . 
200 6857 5 

300 15. 

30C< 1 5 . 
200 5269 15. 

200 5269 15. 

200 5269 15. 
200 5269 15. 

300 5269 15. 

20O 5269 15. 
200 5269 15. 
200 .5269 15. 
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Sicil No. Aylılk sahiplerinin isimleri 

VH.000.478 Talat Paşa 
Sadrazam 
Eşi : Hayriye Bafralı 

VH.000.480 Halil İbrahim 
Şehit Çarkçı Yüzbaşı 
Kızı : tclal Bengü 
Kızı : Necibe livan 
Oğlu : Delalettin Ertan 

VH.000.482 Adil 
Usat ile vukubulan müsademede şehiden vefat eden 
Kızılca Nahiyesi Müdürü 
Kızı : İffet Meral 

VH.030.487 Tahir Kucur 
TBMMBirinci Dönem İsparta Milletvekili 

Kızı : Özten Kucur 
Kızı : Tuna Kucur 
Kızı : F. Türkân Kaya 

VH.OOO.503 ibrahim Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : Zarife Yağcılarlıoğlu 

VH.000.513 Enver Tekant 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Fahire Tekant 

VH.O00.514 Mahmut Esat Bozkurt 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : H. Feheda Bozkurt 
Kızı : Ay Bozkurt 

VH.000.402 İbrahim Hakkı Akgün 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Nesligör Akgün 
Kızı : Mühübe Akgün 

'Gösterge Dayandığı K 
Lira No. T 

3C0 5269 ' 15 

200 480 13 
200 480 13 
200 480 13 

200 48,1 13 

200 5269 15 
200 5269 15 
200 5269 15 

20O 5269 15 

300 15269 15 

300 5269 15 
200 5269 15 

200 5269 15 
200 5269 15 



- ç/n -

Sicil No. Aylık sahiplerinin rsirrieri) 

VH.000.415 Hakkı Sutekin 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Eşi : Hatice Sutekin 
Kızı : Sadiye Yazgan 
Kızı : Muazzez Karagülle 

YH.000.422 Mustafa Ragıp Soylu 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Vuslat Suel 
Kızı : Bedia Şahenk 

VH.000.423 Hüseyin Aydın 
Abu Islah Köyünden 
Eşi : Hanife Aydın 
Kız ı : Müveddet Aydın 

VH.000.426 Avni Paşa 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Kız ı : F. Bedia Vardar 

VH.000.427 Mehmet Vehbi Bolak 
TBMM Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili 
Eşi Saffet Bolaık 

VH.000.431 Müfiit Kurutluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Eşi : Salih Teslime Kurutluoğlu 

VH.000.437 Kadri Oktay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Eş i : Fahriye Oktay 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kızı : Cavide Yasa 

VH.00&438 Mustafa Fevzi 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Vecihe Oltulular 

(Gösterge Dayandığı 
Lira No. 

300 '5269 15 
2QQ 5269 15 
2CiO 5269 15 

2C0 5269 15 
2C0 5259 15 

3C0 6855 5 
200 6355 5 

2C0 5269 15 

3C/.1 5269 15 

3C/J 5269 15 

3C3 5269 15 
2C0 5269 15 
200 5269 15 

200 5269 15 
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Sioil No. Aybk saimpterinin isimleri 

VH.000.497 Turan Emeksiz 
Şehit 
Annesi : Zeynep Emeksiz 

VH.000.502 Sökmen Gültekdn 
28 Mayıs 1960 gecesi bir kaızaya kurban giden 
Babası : Ali Gültekin 

YH.000.510 Mehmet Şerif 
T B M M Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Nimet Nefise Kayhan 

VH.000.542 Yusuf Ziyaettin Basara 
T B M M Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Fatma Tüzehra Basara 
Kızı : Emine Lüfcfliye Basara 

VH.000.545 M. Sadık Sevtekin 
T B M M Birindi Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Seniha Leman Sevtekin 
K ı z ı : Setmiha Sevtekin 

VH.000.547 Mehmet Hulusi Erdemir 
T B M M Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
E ş i : Ayşe Erdemir 

VH.OQO.553 Mustafa Vasfi Süsoy 
T B M M Birinci Dönem Tokat Milletvekili 
Kızı : Nefise Süsoy 
Kızı : Hikmet Meriç 

VH.000.650 Rezzak Aîtun 
Göle Çayırbaşı Bucağı YeleçE Köyünden 
E ş i : Esme Altun 

VH.000.667 Şükrü Çelkalay 
T B M M Birinci Dönem Afyon Milletvekili 
K ı z ı : Sadiye Sarısoy 

(Gösterge Dayandığı Kan 
No. Tari 

300 95 6.10 

200 207 4 . 1 

200 5269 15.12 

200 15269 15.12 

,200 51269 15.12 

200 İ5&14 1 8 . 7 

200 5814 1 8 . 7 

300 5269 15.12 

200 52169 15.12 

20a 5269 15.12 

300 870 22. 5 

200 5814 18, 7 

http://VH.OQO.553
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Sicil No. !Ayl& sahtiplerinin lisimleri 

VH.000.670 

VH.000.671 

VH.000.519 

VH.000.516 

VH.000.518 

VH.000.522 

VH.000.524 

VH.OOO.530 

VH.000,533 

Süleyman Sırrı İçöz 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
'Km : Kadriye Aksoy 
Mazhar German 
TBMM Birinci Dönem Aydın Mületvekü 
Eşi: Mürşide German 
Hamit Karaosmanoğlu 
TBMM Birinci Dönem Biga Milletvekili 
Eşi : Münevver Karaosmanoğlu 
Ragıp Yoğun 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Eşi : Cevahir Yoğun 
Kızı : Fethiye Yoğun 
Ziya Gökailp 
Kızı: Hürriyet Gökalp 
Memduh Necdet Erberk 
TBMM Birinci Dönem ŞarttarahiSar Milletvekili 
Eşi: Hatice Erberk 
Kızı : Ülker Kılıç 
Hüseyin Onur 
28 Nisan 1960'da İstanbul Beyazıt Meydanındaki nüm£ 
bacağını kaybeden 
Halit Akmansu 
MİM Mücadelede Fevkalade hiizmötleri görülen 
Kızı: Nernıin Akmansu 
Necati Kumla 
TBMM Birindi Dönem Bursa MMötvdkiE 
Kızı: Şükriye Kumla 
Kızı: Vasfiye Kumla 

Oöstestge Dayandığ 
Liıja! No. 

200 '5814 

300 .-.' • 5269, 

300 5269 

3QÖ 5269 
200 5269 

200 518 

300 5269 
200 5269 1 

400 3.71 

,200 4!; 

200 5814 
5814 



- Ç/15 -

Sidil No. \Ayhk sahüpterinin lisimferi 

VH.000.534 Rıdvan Hüsrev Gerede 
TBMM Birinoi Dönem Trabzon Milletvekili 
Eşli: F. Lamia Gerede 

VH.000.536 Servet Akdağ 
TBMM Birinoi Dönem Bursa Milletvekili 
Eşi : Emine Akdağ 

VH.000.543 Ahmet Muhtar 
TBMM Birinci Dönem istanbul Milletvekili 
Kız ı : F . Feriha Batı 

VH.000.549 Hulusi Kutluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Afyon Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Kutluoğlu 

VH.000.560 Mustafa Vehbi 
TBMM Birinoi Dönem Niğde Milletvekili 
Kız ı : Duriye Alkoç 

VH.000,567 Rafet Belen 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Perihan Belen 

VH.000.577 Server Ahiska Atabeyoğullan 
TBMM Birinci Dönem Ardahan Milletvekili 
Eşi : Saniye Ahislka 

VH.000.593 Emin Erkul Seyitfoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : F. Hürrem Erkulseyitoğlu 

VH.000.610 Sezai Sanver 
İstiklâl Savaşına katılarak emsallerine nazaran üstün 
gösteren Ali oğlu 

VH.000.613 Kemal 
Boğazhyan Kaymakamı 
Kız ı : Müzehher Sel 
Kızı : Müşerref Güren 

iGöstertge Dayandığı K a 
Lira No. Ta 

3Q0 5269 15 .1 

300 5269 15 .1 

200 5269 15.1 

•200 5269 15 .1 

200 5269 15 .1 

30Q 5269 15 . H 

300 5269 15 .1 

200 5269 15. 1 

400 680 16. 

200 676 16, 

200 271 15 .1 

file:///Ayhk
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Sicil No, Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.621 

VH.000.521 

VH.000.526 

VH.000.527 

VH.000.529 

VH.000.531 

VH.000.540 

VH.000.541 

VH.000.554 

Ali Fethi Okyar 
TBMM Birinci Dönem fctaribül Milletvekili 
Eşi: F. Galibe Okyar 
Kızı : F. Nermİn Ökyar 
Salman Pask 
Milli Mücadelede Yararlıiılk Gösteren 
Hüseyin Çelik 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekilli 
Kızı: Güzide Koksal 
Kızı : Nebahat Türkton 
Salih AtMay 
TBMM Birinci Dönem Sürt MüHecveKitf 
Km : Şükriye Ekin 
Rüştü Bozkurt 
TBMM Birinci Dönem Maraş MiıHetvekili 
Kızı : Şefika Sahan 
Salih Hayalı 
TBMM Birinci Dönem Urfa Milletvekili 
Kızı : Şef ika Kamı 
Hasan Taraşlı (Tokean) 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili. 
Kızı : Hatice Taraşlı 
Tatar 
TBMM Birinci Dönem fcnmffit Milletvekili 
Kızı: Gamide Barlas 
Veysel Rıza 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Refika Başar 
Kızı: Saadet Kontek 
Kızı : Sahure Ataç 

Gösterge Dayandığ 
lira No. 

300 5269 
200 5269 

4QQ 337 

200 5269 

200 5269 

200 5269 

200 5269 

200 5269 

20Q 5269 

200 5269 

ı200 5269 
Om 5269 
(200 5269 



- çnn 

Sicil No. Aylüc sahüplerinin liBİrrikri 

VH.000.557 

VH.000.563 

VH.000.569 

VH.000.574 

VH.000.579 

VH.000.584 

VH.000.585 

VH.OOO.587 

VH.000.589 

Haydar Aslan 
TBMM Birinci Dönem İçel MiüetvelkıiM 
K ı z ı : Suzan ArSlan 
Hüseyin Hüsnü Işık 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Eşi : Emine Işıik 
K ız ı : Fatma Davran 
Kızı : S. Fikriye Kuyaş 
îbralhim Ruşen Murathan 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Safiye Murathan 
Kızı ; Saadet Mısırlıoğlu 
Arslan Toğuz 
TBMM Birinci Dönem M araş Milletvekili 
E ş i : Nazmiye Toğuz 
Mehmet Necip Güven 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Mükrime Beşkardeş 
Kızı : Makbule Mutlu 
Mehmet Sami Arkan 
TBMM Birinci Dönem îçel Milletvekili 
E ş i : F . Talia Arkan 
Halil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Naile Araş 
Şaban Vehbi Öztekin 
TBMM Birinci Dönem BMis Milletvekili 
Eşi : Beh'iye Öztekin 
Zekai Apaydın 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
K ı z ı : F. Türkan Apaydm 

(Gösterge Dayandığı 

Lira No. 

20Û 5269 11 

303 5269 1 

200 5269 1 
2GQ 5269 1 

20Q 5269 1 

200 5269 1 

300. 5259 1 

200 5269 1 

20Q 5269 1 

3C0 5269 1 

200 5269 1 

300 5269 1 

200 5269 



— Ç/118 — 

Sicil No. Aylik sahiplerinin âsirrûteni No. T 

VH.000.590 

VH.000.598 

VH.000.600 

VH.000.603 

VH.000.608 

VH.000.617 

VH.000.618 

VH.000.620 

VH.000.624 

Mehmet Emin Lelkili 
TBMM Birinci Dönem Erzüncan Milletvekili 
(Eşi: Firdevs Lekili 
Kızı : B. Tüzzehra Özyiğit 
Kızı: S. Melaike Özkutlu 
Kızı : M. Tülmülk LeMM 
Ahmet Baytar 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Emine Enginer 
Hakkı Ungan 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı : Ayten Ungan 
Kızı: Zühtiye Ungan 
Arif Hikmet Özdemir 
TBMM Birinci Dönem HitJlis Milletvekili 
Eşi: Emine Özdemir 
Kızı : Saliha Özdemir 
Kemal Kalıpçıoğlu 
İstiklâl Savaşına katılarak emsallerinden üstün başarı göstererek 
Halil İbrahim 
TBMM Birinci Dönem îztriit Milletvekili 
Kızı : Nazmiye Candar 
Reşat Aybar 
TBMM Birinci Dönem Saruhan MilletveMli 
Kızı: Afife Aybar 
Kızı : Samime Kalkan 
Halil HuM Avduk 
TBMM Birinci Dönem Slrt MHletvekM 
Kızı : Safiye Avduk 
Salim Kundak 
Yurt dışında vatanı için üstlün hizmetleri geçen Hasan oğlu 

30Ö 
2Q0 
2D0 
2ö0 

5814 
5269 
5269 
5269 

18 
15 
15 
15 

2D0 

4Ci0 

5269 15 

688 16 

20Q 5269 15 

2C0 5269 15 
Hm 5269 15 

200 5814 18 

400 684 16 

2ÖQ 
2ÛÜ 

3QQ 
2QQ 

5814 
5814 

5269 
5269 

18 
18 

15 
15 
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Sicil No. 

VH.000.626 

VH.000.627 

VH.O0O.635 

VH.000.636 

VH.000.641 

VH.000.643 

VH.000.647 

VH.000.657 

VH.000.662 

VH.000.674 

VH.000.680 

Aybik sahliplferinin isirnîiert 
iGöstenga Dayandığı 

Lira No, 

Osman Kadri Bingöl 
TBMM Birinci Dönem Muş Mffletvefcffi 
Kızı : Fahriye Bingöl 
Mehmet Vasfi 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Aytekin Karakul 
Kızı : E. Türkan Karakul 
İhsan Hamit Tigrel 
Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Diyarbakır Üyesi 
Asım Vasfi Mühürdaroğlu 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
.Eşi : Düriye Mühürdaroğlu 
Aü Güven 
Kırıkhan İlçesinden 
Yakup Örgü 
Van ili Tımar Bucağı Gedik Bulak Köyünden 
Yusuf Çelik 
Hopa ilçesi Başoba Köyünden 
Eşi : Makbule Çelk 
Rıza Hacıoğullan 
Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman Köyünden 
Eşi : Güİzade Hacıoğullan 
Isa Güneş 
Eleşkirt İlçesi Mollasüleyman Köyünden 
Eşi : Gülçiçek Güneş 
Hacı Altıner 
Kore Savaşından üstünlük kahramanlık gösteren Mehmet oğlu 
Rüstem Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 
Kızı : Vasfiye Özeraslan 

2C0 
200 

40,3 

40! 

5814 1 

5259 1 
5269 1 

5259 1 

3Cû 3269 1 

870 2 

870, 2 

30.0 870 2 

300 870 2 

400 1062 

303 5814 1 

200 5269 1 
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Sicil No. Aylilk. sahiplerinin lisirrieri 

VH.OOO.683 

VH.511.801 

VH.512.735 

VH.512.738 

VH.512.740 

VH.512.745 

VH.532.290 

VFT.548.621 

VH.569.046 

İsmail Naîm 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Eşi : Esma Naime Sanıvar 
Kızı : Fahriye Mutlu 
Ali Rıza Acara 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
E ş i : Aslîye Acara 
Yusuf Bahri TatJlıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Fatma Tatkoğlu (Süray) 
Behçet Kutlu 
TBMM Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : A. Tayyilbe Kutlu 
Osman Balcı 
Camili Bucağı Düzenli Köytün'derı 
Annesi : Hatice Balcı 
Nurettin Yeniay 
Vatani Hizmet yapmakta iken kayibubeti tahakkuk eden 
Kızı : Munise Yeniay 
Kızı : Fethiye Yeniay 
Reşat Agangar 
TBMM Birinci Dönem Malaitya MiLldtveki'li 
Kızı : Em işen Emre 
Mustafa Fikri 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : A. Zerrin Arılkoğlu 
Kızı : Ülker Alkaya 
Osman Salman Kurt 
İstiklâl Savaşına Milis olarak katılan üstün hizmet ve yararlılık 
gösteren Recep oğlu 

Göstorlg'3 
l i r a 

300 
203 

Dayandığı Ka 
No. Ta 

200 

20Û 
200 

200 

5269 15.1 
5269 15.1 

303 5269 15. 1 

203 5269 15. 1 

203 5269 15.1 

870 22. 

675 
22' 

5269 

5269 
5269 

16. 
15. 

15. 

15. 
1 . 

1 

1 
1 

400 1442 13. 
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(Gösterge Dayandığı 
Sioil No. ' Aylık saMplerinin isimleri! Lira No. 

VH.578.854 Mevliit Meriç 
5.3.1971 tarihinde ODTİPde meydana gelen silahlı çatışmada 
şehit olan 
Kızı : Meryem Meriç 
Kızı : Fatma Şahin 

VH.587.623 Asım Sirel 
TBMM Amasya Milletvekili 
Kızı : Z. Zübeyde Elli 

VH.000.681 Ahmet Mazhar Akif oğlu 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Eşi : Nazife Canide Akifoğlu 
Kızı : N. Özlem Akifoğlu 

VH.001.104 Ahmet Selahattin 
istanbul Milletvekili 

ı Eşi : S. Hacer Taner 
VH.005.981 Fevzi Çakmak 

TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kız kardeşi : Nebahat Çakmak 

VH.006.576 Mehmet Akman 
Kore Türk Silahlı Birliği Aşçısı 
Eşi : Şato Akman 3C0. 6576 2 

VH.512.741 Hayruliah Erkan 
Maraş Ulumi Riyaziye Muallimi 
Eşi : Ayşe Erkan ' 300 481 1 

VH.512.743 Hamdi 
Denizli Komiseri 
Eşi : Fevziye Karlık 300 481 1 

VH.584.586 Mustafa 
TBMM Birindi Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Naciye Peşkircioğlu 200 5269 

200 
2Cö 

200 

3C0 
2C0 

300 

2C0 

1580 
1580 

5269 

5269 
5269 

1104 

5981 

1 
1 

1 
1 

1 

2 
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Sicil No. Aylılk sahiplerinin 'isimleri 

VH.590.501 Mehmet Akif Ersoy 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Suat Ersoy 
Kızı : F. Cemile Doğrul 

VH.595.977 Kemal Bahadır Demir 
Ameri'ka'nın Los Angeles Şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : Melek Sina Demlir 

VH.596.649 Naci Tahir Nuri 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Eş i : T. Rüveyda Tuna 

VH.601.307 Oktay Cirit 
Lübnan'ın Beyrut Şehrinde görevli ilken şehit edilen 
Eşi : F. Gülen Cirit 
Kızı : M. Ece Cirit 

VH.601.457 İsmail Şevkat Erez 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevi başında şehit edilen 
Eşi : F. Neole Erez 
Kızı : H. Nazan Erez 

VH.601.458 Hüseyin Daniş Tunalıgil 
Avusturya'nın başkenti Viyaına'da görevi başında şehit edilen 
Eşi : F. Firuze Tunalıgil 
Kızı : H. Periel Tunalıgil 

VH.591.100 Mustafa Fehmi Gerçeker 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Esma Yalvaç 
Kızı : A. Hesna Akman 
Kızı : Meliha Çetinkaya 

VH.593.424 Ahmet Cemalettin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kazı : Cemile Ulusoy 

Oöstarga Dayandığı K 
Lira No. T 

200 5259 1. 
20i) 5269 1 . 

1936 24. 

300 1978 6 . 

3C0 
200 

300 
200 

2095 
2096 

300 2097 
200 2097 

2097 
2097 

200 
200 
200 

5269 
5269 
5269 

1 . 
1 . 
1 . 

200 5269 15 . 
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Sicdl No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.594.269 Hasan Tahsin Üzer 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
K ız ı : H. Nimet Tarakçıoğlu. 

VH.595.978 Mehmet Şamlı Baydar 
Amerikan Los Angeles Şehrinde görevli iken katledilen 
E ş i : N. Güner Baydar 
Kızı : A. Safiye Baydar 
Kızı : Asuman Baydar 

VH.596.962 Asım Güleşen 
Kore Savaşına katılan Ali oğlu 

VH.598.771 Adem Yavuz 
Kıbrıs'ta şehit edilen Anka Ajansı Muhabiri 
Annesi : Elife Yavuz 

VH.601.099 TaMp Yener 
Fransa'nın Başkenti Paris'te görevli iken şehit edilen 
Annesi : Nuriye Yener 
Babası : Sabri Yener 

VH.000.480 Sait Üçok 
TBMM Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : Atiye Sönmezer 

VH.000.528 Hamdi Apaydın 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : Nimet Kuran 

VH.000.637 Abdurrahman Özgen 
Milis Akıncı Vardar Müfrezeri Kumandanı 

VH.000.668 İsmail Suphi Soysallıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : E. Gönül Soysallıoğlu 
Kız ı : H. İnci Tokgöz 

Göstierige iDayasnldığı ıK 
Uiıra İNo, 

200 5269 15 

300 1936 24 
200 1936 24 
20Q 1936 24 

400 1979 6 

200 1980 6 

200 2097 11 

200 2097 11 

200 5269 15 

200 .5814 18 
400 859 25 
200 5269 15 
200 5269 15 
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Sioil No. Aylıik sahipler inin feimferi 

VH.000.673 Kazım Özalp 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Eşi : Müveddet Özalp 

VH.000.676 İbrahim Turhan 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kız ı : Nermin Turhan 
Kızı : Ayhan Turhan 

VH.000.678 Hüseyin Hacım 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : Z. Nezade Eken 
Kızı : Perihan Fetvacı 

VH.000.679 A. Dursun Yalvaç 
TBMM Birinci Dönem Çorum Milletvekili 
Kızı : Turan Yalvaç 

VH.000.631 H. Sıddık Haydarı 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi : A. Faize Haydari 

VH.000.548 Lütfi Tigrel 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Seniye Pirinççtioğlu 

-Gösterge Dayandığı K 
L/Lra No. T 

3C0 5269 15 

200 5269 15 
200 5269 15 

200 5269 15 

2ÜO 5269 15 

200 5269 15 

300 5269 15 

2ÜÖ 5269 15 



G- Cetveli 
(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İzin Yerilen Hizmetler) 



G — C E 

Kanun 
No. 

1050J Mulıasebei Umumiye Kanununun 5ü ve 52 nci maddelerinde gösteriler; 
5209J hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 

1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Li
manı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası arasında mü nakit 4 kiki 
ihtilaf name ve merbutatının tastüklerine ait Kanun. 

2182| Tababet ve şuabaiı sanatlarının tarz ve icrasına dair olan 1219 sayılı 
2876j Kanuna eklenen ve eki Kanun. 
2510 İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler. 
2755 Ankara Merkez Bıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzman

lara ait Kanun. 

2832 Milli Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde kullan?-
lacak yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve ustalara yapılacak mu
kaveleler hakkında Kanun. 

3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketleriyle akledilon 
10.12.1928 tarihli Mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair 
2 kıta mukavelenamenin tasdiki hakkında Kanun. 

4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen. 
mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hak 
kında Kanun. 

5368 Verem savaşı hakkında Kanun. 

5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 nen mad
desinde belirtilen işler. 

5602 Tapulama Kanunu. 

6128^ Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun 
6588J Tevsii ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 

hakkında Kanun. 

V E L İ 

Kanun 
No. 

6181 İltisak ve kuşak hatları in 
60591 Do'ğ,u vilayetlerimizde kuru 
6373 j îcctk yıllara sari taahhütle 
6200 Devlet Su İşleri üenel Mü 

nunun 37 nci maddesi. 
62371 Limanlar inşaatı hakkında 
7035 \ 
6594 Karadeniz Teknik Ünivers 

ması hakkında Kanun. 
6595 [ Ege Üniversitesi adıyla bir 

646 j geçici 4 ncü maddesinin d 
6745 Aydın, Balıkesir, Bilecik, E 

nizli vilayetlerinde 1955 -
lere yapılacak yardım hakk 

70 î ' Muğla, Denizli, Bolu, Ay d 
gelen yer sarsıntısından ,-
Kanun. 

7256 Türkiye Atom Enerjisi Pr 
165 Milli Eğitim Bakanlığınca 7 

ilaveten yeni bir teknik oku 
186[ Subay, askeri memur ve a 
338\ i.ua geçici yüklenmelere g 
222] 
308 j 
353 [ İlköğretim ve Eğitim Kanu 

68 j 
17J1J 
351 Yükseköğretim Kredi ve Y 
527 Gelecek yıllara geçici yükl 



— G/3 — 

Kanun 
No. 

1601 Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereç
lerinin yenileştirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında Kanun. 

6165] 
7027 [ lîstanbull Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak-
7306 f kında Kanun. 

350J 
1904 Türk Sdlaihlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereç

lerinin yenileştirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun. 

1632 Jandarma Genel Komutanlığının yaniden teşkilatlanması, modern si
lah, araç ve gereçlerle donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmesi hakkında Kanun, 





H - Cetveli 
(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca 

Verilecek Gündelik, Yer Değiştirme Gideri ve Tazminatları Gösterir Cetvel) 



H — C E T V E L İ 

I - Yurt İçinde Verilecek Gündelikler 

(Madde : 33) 
Gündelik 
Miktarı 

Lira 

A) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 500 
Başkan 500 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 450 
Genel Kurmaybaşkanı 450 
Bakanlar 450 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri 400 
Kuvvet Komutanları 400 
Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Hâkimler 
Kurulu ve Sayıştay Başkanları 400 

B) Memurlar : 
Kadro derecesi 1 olanlar 350 
Kadro derecesi 2-3 olanlar 325 
Kadro derecesi 4 olanlar 300 
Kadro derecesi 5-6 olanlar 225 
Kadro derecesi 7-15 olanlar 200 

C) Müfettişler ve gündelikleri bunlar gibi hesaplananlar : 
Türkiye çapında denetim hizmeti yürütenler 300 
Bir bölge çapında denetim hizmeti yürütenler 250 
Bir il sınırları içinde denetim hizmeti yürüttenler 200 
İlköğretim müfettişleri 200 

Müfettiş ve gündelikleri bunlar gibi hesaplananlardan, mıntıka merkezi, grup 
merkezi ve devamlı ikamet ettikleri yerler dışında teftiş, denetim, soruşturma 
ve inceleme ile görevlendirilenlere, gece görev mahallinde yatmak şartiyle bu gö

revleri süresince, yurt çapında hizmet 
tarlarının üçte ikisi bölge müfettişi ve 
delik tutarlarının yarısı, ikamet giderle 
ayrıca ödenir. 

II - Yurt Dışında 

(Mad 

Harcırah Kanununun 34 ncü ma 
tanacak yurt dışı gündeliklerine ilişki 
miştir. 

l nci bölümün (A) işaretli bendi 
1 nci bölümün (B) işaretli bendinde 

III - Yurt İçinde Verile 

(Mad 

Kadro derecesi 1-4 olanlara 
Kadro derecesi 5-15 olanlara 



IV - Fiilen Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminat 
(Madde : 50) 

(1) SAYILI CETVEL 
50 nci maddenin 1 ve 2 numaralı fıkralarında gösterilen 

Orman Genel Müdürlüğü Memurları : 

Kadro dereceleri Günlük tazminat miktarı (Lira) 

2 
3 
4 
5 
6 
/ 
8 

9 - 15 

175 
160 
150 
140 
130 
120 
115 
no 

•H/3 — 

(2) SAYILI 

Harita Genel Müdürlüğü Subay ve Astsu 

Kadro dereceleri 

-> 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Î5 



(3) SAYILI CETVEL 

Günlük 
Tazminat 

Miktarı 
(Lira) 

50 nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen Tapu Ka
dastro personeli ile 766 sayılı Kanunun 75 nci maddesinde 
yazılı Tapulama Hâkimi ve diğer personel: 

a) Tapulama hâkimleri 165 

b) Grup kontrol başmühendis ve mühendis müdürler, mü
hendisler, harita uzmanları 155 

c) Tapu fen amir ve memurları, nirengi ve nirengi poligon 
arazi ekip şefi, nirengi grup ve ekip amiri, teknisyenler, 
kontrol memurları, fen amir ve memurları, tapu azaları, 
posta tapu memurları 145 

d) Teknisyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve diğer me
mur ve daimi hizmetliler (şoförler dahil) 120 

e) Yardımcı sınıf personeli 90 

Köyde Birlik Merkezinde geceleyen tapulama hizmetinde ça
lışanlara yukarıda gösterilen gündelik miktarının 1 /4'ü tutarın-
de ek olarak ödeme yapılın, 

50 nci maddenin 4 numaralı bendi 
a) Kadro derecesi 4 olanlar 
b) Kadro derecesi 5 olanlar 
c) Kadro derecesi 6 olanlar 
d) Kadro derecesi 7 olanlar 
e) Kadro derecesi 8 olanlar 
f) Kadro derecesi 9 olanlar 
g) Kadro derecesi 10 olanlar 
h) Kadro derecesi 11 ve daha a 
50 nci maddenin 5 numaralı bendi 
a) Kadro derecesi 2 olanlar 
b) Kadro derecesi 3 olanlar 
c) Kadro derecesi 4 olanlar 
d) Kadro derecesi 5 olanlar 
e) Kadro derecesi 6 olanlar 
f) Kadro derecesi 7 olanlar 
g) Kadro derecesi 8 olanlar 
h) Kadro derecesi 9 olanlar 
i) Kadro derecesi 10 ve daha a 



i-Cetveli 
t . 

(17 Sayılı KHK'nin Çeşitli Yasalardaki Limitlerin Sınırlarını Gösterir Cetvel) 



Kanun 
No. : Kanunun Adı 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 

b) 2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 

t 

Fıikra 

A) — İlçelerde 
— İllerde ve kuruluş merk 
— Tümen ve eşitine kadar 

ruluşlar için 
— Tümen ve daha üst birl 

luşlar için 
J) 
A) 
N) 



- 1/3 -

Kanun 
No. : Kanunun Adı Madde 

c) 4353 4353 sayıh Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usulle
rine dair Kanun. 27 

28 
29 
30 
31 

•34 

d) 3904 Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanununa Ek Kanun. 8 

e) 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü. 10 
i) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun. 32 

g) 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Teşkilat ve Vazifeleri hakkındaki 
Kanun. 35 

h) 6686 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Va
zifeleri hakkındaki Kanun. 6 

i) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğünün Vazife ve Teşkilatı hakkındaki Kanun. 14 

Fıkra 

1 
5 (Taşınmazlara yönelik ayn da 

(Taşınmazlara yönelik ayn davalar 
1 
2 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 

10 000 liralık limit 
10 001 liralık limit 

1 
2 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 

10 000 liralık limit 
1 000 liralık sınırlar 

10 000 liralık sınırlar 





T-Cetveli 
(Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Ortalama Satın Alma Bedellerini 

Gösterir Cetvel) 



- T/2 -

Sıra No. 

(*) 1 
(*) 1 

2 -
3 -
4 -

(*) 5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 , 
12 -

13 -
14 -

15 -
16 -
17 H 
18 -
19 -

20 * 
21 H 

- a 
- b 

Taşıtın Cinsi 

«T» C E T V E L İ 

1 9 8 0 YILI 

Diferansiyel 

Binek tenezzüh şasi 
Binek tenezzüh şasi 
Binek tenezzüh şasi (küçük tip) 
Binek tenezzüh şasi (trafik için) 
Binek tenezzüh şasi (K.j tip trafik için) 
Station vagon tenezzüh şasi 
Station vagon tenezzüh şasi (K. tip) 
Arazi binek 4 kişilik 
Arazi binek 4 kişilik 
Arazi binek 6 kişilik 
Arazi binek 6 kişilik 
Kaptıkaçtı §. içi hiz. için 
Kaptıkaçtı Ş. dışı hiz. için 
(pick-up üzerine yapılma 
Kaptıkaçtı Ş. dışı hiz. için 
Kaptıkaçtı arazi hiz, için 
(pick-up üzerine yapılma) 
Kaptıkaçtı arazi hiz. için 
Pick-up Ş. içi hiz.: için (3 kişilik) 
Pick-up Ş. dışı hiz. için (3 kişilik) 
Pick-up arazi hiz. için (3 kişilik) 
Pick-up arazi hiz. için (6 kişilik) 
(pick-up üzerine yapılma) 
Pick-up arazi hiz. için (6 kişilik) 
Panel Ş. içi hiz^ için 

4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X2 

4X2 
4X2 

4X4 
4X4 
4X2 
4X2 
4X4 

4X4 
4X4 
4X2 

NOT : 
h Bu cetvelde gösterilen azami fiyatlarda bu yıl içinde değişiklik yapmaya 

Maliye Bakanlığı yetkilidir* 



— T/3 

Sıra No. 

22 -

23 -
24 -
25 -
26 -

27 -

28.-

29 -

30 -
31 -

32 -
33 -

34 -
35 -
36 -

37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -

Taşıtın Cinsi 

Panel Ş. dışı hiz. için 
(pick-up üzerine yapılma) 
Otobüs (en az 36 kişilik) 
Otobüs (en az 40 kişilik) 
Otobüs (en az 20 kişilik) 
Kamyon şasi kalbin tam yüklü 
ağırlığı en az 3 501 Kg. 
Kamyon şasi kabin tam yüklü 
ağırlığı 7 500 Kg. 
Kamyon şasi kabin tam yüklü 
ağırlığı 9 000 Kg. 
Kamyon şasi kabin tam yüklü 
ağırlığı 12 000 Kg. 
Ambulans Ş. içi hiz. için 
Ambulans Ş. dışı hiz. için (pick-up üzerine 
yapılma) 
Ambulans Ş. dışı hiz. için 
Ambulans arazi hiz. için 
(pick-up üzerine yapılma) 
Ambulans arazi hiz. için 
Ambulans (kar tipi paletli) 
§. dışı pick-up 
(cenaze arabası yapılmak üzere) 
Motosiklet 60-100 cc. lik 
Motosiklet 100ı-2'00 cc. lik 
Motosiklet 200-250 cc. lik 
Motosiklet 600 cc. lik (sepetsiz) 
Motosiklet 600 cc. lik (sepetli) 
Motosiklet (triportör) 
Bisiklet (kadın için) 
Bisiklet (erkek için) 

Diferansiyel 

4X2 
4 X 2 
4X2 
4 X 2 

4X2 

4X2 

4X2 

6X2 - 6 X 4 
4X2 

4 X 2 
4 X 2 

4X4 
4X4 
— 

4X2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 



— T/4 

Sıra No. TaşılMa Cinsli Diferansiyel 

45 - Arazi pick-up (soğutma tertibatlı veya 
sonradan yapılabilir. Özel hiz. için) 4X4 

46 - Kamyon, kamyonet (özel hiz? için) 4X2 
(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa Ekli 1 sayılı Cetvelde Yer Alan İlk Üç Sıradaki 

Makamlar tçin* 

2.. Taşıt alımlarında gereksinimin yerli montaj araçlarla karşılanması esastır. 
Taşıtın ithal yolu ile sağlanıp sağlanamayacağı Devlet Malzeme Ofisinin 
başvurusu üzerine Maliye Bakanlığınca karara bağlanır. 



UJ 
> 

UJ 
O 



- R / 

R — C E 1 

100 — PERSONEL GİDERLERİ : 

110 — AYLIKLAR : 
a) İlgili mevzuatına göre ödenecek devlet memurları aylılkları, askeri 
personel aylıkları, öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları aylıkları; 
— Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların 
ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 
— 657 sayılı Yasanın, 1327 sayılı Yasanın 78 ndi maddesi ile değişik 
geçici 5 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 
— Kadroya dayalı vekalet ücretleri ile yasal aylığın «asgari ücret» sevi
yesine yükseltilmesinden doğan farklar; 
b) Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Yasanın 14 ncü maddesinin 
(D) fıkrasıyla 15 nci maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 ncu maddeleri 
gereğince TC Emekli Sandığına (1101 sayılı Yasanın ek 4 ncü maddesi 
hükmü dikkate alınarak) yapılacak ödemeler. 

c) Gösterge üstü ödemeler : Kazanılmış haktan sayılan (1.200) üstü 
gösterge karşılıkları ve yasaları gereğince gösterge rakamlarına eklenecek 
50 - 900 ek gösterge karşılıkları; 
d) Emsal fafkları : Yabancı ülkelerde çalışan Devlet memurları ve 
askeri personellin aylık emsal farkları; 
Bu kalemden karşılanır, 

120 — SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ : 
a) Sözleşme ile çalıştırılacak personelin sözleşmeler çerçevesin'de öde
necek ücretleri, yabancı ülkelerdeki temsilciklerimizde çalıştırılacak ya
bancı uyrukluların ücretleri ile sözleşmeler ve yerel mevzuat ile örf ve 
âdet gereğince yapılacak her türlü ödemeler ve intibakı yapılamayan 
Türk uyruklu personellin (ilgili mevzuatına göre intibakları yapılıncaya 
kadar) ücretleri, 

V E L İ 

b) NATO projesi ile ilgili o 
dayanarak Bakanlar Kurulu 
leşme ücretleri ile geçici olar 
ücretleri ve sözleşmeler gereğ 
NATO'dan geldiği sürece), 

c) Yabancı uzman ve yard 
ücretler ve ücret dışı her türlü 
d) Mevzuatı gereğince Sosy 
kesenek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır.; 

Ancak, sözleşme ile çalıştırıla 
cılarının mevzuata dayanarak 
ları Maliye Bakanlığınca v 
alınarak Bakanlar Kurulunca 
racağı personelin ücretleri ve 
saptanır. 

130 — İŞÇİ ÜCRETLERİ i 

İş Kanunu kapsamına giren 
süreli olarak Maliye Bakanlı 
rın günlük ve gereğinde aylık 
mesi, grev, lokavt yasaları g 
yapılacak ödemeler, ayni ve 
çalışma karşılıkları ve seyyar 
Mevzuatı gereğince Sosyal S 
senek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır, 



140 — SOSYAL YARDIMLAR : 
Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararnameler gereğince 
ödenecek; 
a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 
c) Ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardımı, 
e) Giyecek yardımı, 
f) Yiyecek yardımı, 

g) Diğer yardımlar, 
Bu kalemden karşılanır, 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
a) Huzur Ücreti : Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve ka
rarnameler gereğince kurulan komisyon ve kurulların memur olmayan 
üyelerinin huzur ücretleri üe kanuna göre üyelere ödenecek huzur hak
ları, 
b) Fazıla Çalışma Ücretleri : «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği» ile diğer fazla çalışma yasa, tüzük ve yönetmeliklerine göre öde
necek olan fazla çalışıma ücretleri, 
c) 3.9.1974 gün ve 7/8840 sayılı Kararname gereğince nüfus yenileme 
işleminde çalışan memurlara kararname esaslarına göre ödenecek üc
retler, 
d) Konferans Ücreti : Bütçe Yasasının ilgili maddesine göre ödenecek 
konferans ücretleri, Yay - Kur sınav, organizasyon ve değerlendirme gi
derleri, 
e) Ek Ders Görevi ve Sınav Ücreti : Mevzuatına göre saptanan saat 
başına ek ders ve sınav ücretleri, 

f) Danıştay Başkanlığı : Kurs, seminer ve hizmet içi eğitimle ilgili her 
türlü giderler, teşkilat içinden veya dışından temin olunanlara saat başına 
(110) lirayı geçmemek üzere ders ücretleri ile makamın onayına istina
den yüksek seviyedieM kurs ve seminerlerde (250) lirayı geçmemek üzere 

konferans ücretleri, 521 sayılı Danı 
bu maddeye müsteniden hazırlana 
Yönetmeliğinin 37 nci maddesine 
lek mensupları tarafından hazırl 
üyelerine inceledikleri her etüt iç 
Bu kalemden karşılanır. 

160 — TAZMİNATLAR VE ÖDÜLLER 
a) İş riski, iş güçlüğü ve teminin 
göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü 
sorumluluk zammı, (Kefalete tabi 
güçlüğü veya mali sorumluluk taz 
tarının kasa tazminatı sayılacağı M 
b) Hizmeteri tazminatı : 182 say 
Yasaya göre ödenecek olan hizmete 
c) Tayın bedeli : Yasalarına gör 
taamiye bedelleri ile sivil personel 
d) Özel kanunlar gereğince ödene 
rınca ödenecek sıkıyönetim tazmin 
ve dalış tazminatı; 2162 sayılı Ya 
diğer özel kanunlarına göre verüe 
e) TBMM üyeleri yolluk tazmina 
f) Ek görev tazminatları, 
g) 1765 sayılı Yasanın, 1991 say 
16 nci maddesinin 2 nci fıkrasına g 
h) Diğer tazminatlar, 
ı) Devlet lisan sınavı ödülü, 
j) Ödül ; 657 sayılı Devlet Mem 

ğince çıkarılacak tüzük yürürlüğe 
yapılacak ödemeler ile 926 sayılı 
göre çıkarılan tüzükler gereğince ya 
k) Diğer Ödüller, 
Bu kalemden karşılanır. 



170 — ÖDENEKLER : 
a) Cuımhuribaşfcanı ödenekleri, 
b) Senato, Millet Meclisi Başkanı ödenekleri, 
c) Senato, Millet Meclisi Başkanlık Divanı temsil ödenekleri, 
d) Başbakan, Devlet Bakanı, Bakan ve Genelkurmay Başkanı ödeneği, 
e) Senato, Millet Meclisi üyeleri ödenekleri, 
f) Yargı ödeneği, 
g) Konut ödeneği, 
h) Mahrumiyet yeri ödeneği, 
ı) Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği ile hizmet ödeneği : 1765 sayılı 
Üniversiteler Personel Yasasının 15 nci maddesi ve Bütçe Yasasının ilgili 
maddesi gereğince ödenecek «kuruluş ve gelişme güçlüğü» ödeneği ile 
«hizmet ödeneği», 
j) 1765 sayılı Yasanın, 1991 sayılı Yasanın 8 nci maddesi ile değişik 
16 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre yapılacak ödemeler, 
k) Diğer ödenekler : Mevzuatı gereğince ödenmesi gerekli diğer öde
nekler, 
Bu kalemden karşılanır, 

180 — TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ : 
a) Tedavi yardımı ve cenaze giderleri : İlgili yönetmeliğine göre öde
necek her türlü giderler ile ilgili mevzuatı gerektirdiği takdirde kurum
larınca satın alınacak ilaç ve gereç giderleri : 2490 sayılı Yasa gereğince 
ihale yapılan eczanelere yapılacak ödemeler, 211 sayılı Yasa gereğince 
şehit olan Silahlı Kuvvetler personelinin gömüt yaptırma giderleri, 
b) Tedavi yolluğu : Özel yasa ve yönetmeliklerinde saptanan esaslara 
göre ödenecek olan tedavi yolluğu, 
Bu kalemden karşılanır. 

190 — DİĞER PERSONEL GİDERLERİ : 
a) Harçlıklar : Askeri öğrencilere özel mevzuatına göre ödenecek harç
lıklar ve Polis Koleji öğrencileri ile diğer sivil okullardaki parasız yatılı 
öğrencilere Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlık arasında tespit edilecek ve 

aylık asgari ücretin % 5'in 
yapılacak aylılk harçlık ö 
araştırma ve incelemelerle il 
limsel, teknik ve kültürel top 
ve oturma giderleri (öğrenc 
lantıya katılmanın zorunla kıl 
b) Er ve erbaş harçlıkları 
ları ile munzam harçlıkları. 
c) Staj ve öğrenim giderler 
giderleri, staj ve öğrenimle 
Yasa gereğince dış ülkelere y 
lı Yasayla eklenen ek geçici 
suz olarak yurt dışına gönd 
sındaki farklar (657 sayılı Y 
Milli Savunma Bakanlığının 
ve diğer öğrenim giderleri, 
kurumlarda öğrencilerin yap 
netmeliğinin 13 ncü maddesi 
memur olmayan (Sivil öğre 
giderleri. 
Bu kalemden karşılanır^ 

YOLLUKLAR : 

YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV 
a) Cumhurbaşkanı gezi gid 
gereğince Cumhurbaşkanının 
pılan tüm harcamalar. 
!b) Yurt içi geçici görev yol 
ve oturmalarda (Geçici ve da 
rarname ve yönetmelikler ge 
tutukluların şevkine memur 
il sınırı dışına çıkan jandarma 



c) Yurt içi turne faaliyetlerine katılaoak Cumhurbaşkanlığı ve Devlet 
Senfoni Orkestraları ve Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve diğer 
görevlilerin ikamet giderleri. 
Bu kalemden karşılanır. 

220 — YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU : 
Yurt içi sürekli görev yolluğu : 6245 sayılı Kanun, çeşitli kararname 
ve yönetmelikler gereğince (Geçici ve daimi personele) yapılacak öde
meler ile işin bulunduğu yerden sağlanamayan kalifiye işçilerin yolluk
ları. 
Bu kalemden karşılanır. 

230 — YOLLUK KARŞILIĞI VERİLEN TAZMİNATLAR : 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 6245 sayılı Yasanın 50 nci maddesi ge
reğince ödenecek tazminatlarla aynı Yasanın 49 ncu maddesi gereğince 
belediye sınırlan dışında gezici, olarak görev yapanlara ödenmesi gere
ken tazminatlar. 
Bu kalemden karşılanır. 

240 — YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI : 
a) Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı gezi giderleri. 
b) Yurt dışı geçici görev yolluğu : Yurt dışına ve yurt dışında yapıla
cak geçici gezi ve atamalarda 6245 sayılı Yasa, çeşitli kararname ve yö
netmelikler gereğince yapılacak ödemeler. 
Bu kalemden karşılanır. 

250 — YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI : 
Yurt dışı sürekli görev yolluğu : Yurt dışına ve yurt dışındaki atan
malara 6245 sayılı Yasa çeşitli kararname ve yönetmelikler gereğince 
yapılacak ödemeler. ' 
Bu kalemden karşılanır. 
(Yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri, çalış
ma veya toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi 
ödemeler ile dış seyahat harcamaları vergisi de ilgisine göre 240 ve 250 
nci harcama kaleminden karşılanır.) 

TAHLİYE GİDERLERİ i 
Özel koşullarda ve olağanüstü 
gereği, dış ülkelerdeki memur 
birlikte görev yaptıkları ülkede 
lemden karşılanır. Bu" harcama 
lemlere aktarılamaz. 

HİZMET ALIMLARI : 

MÜŞAVİR FİRMA VEYA K 

a) Proje yarışma ödülü : Yar 
cunda önceden belirlenen bede 
b) Proje düzenleme giderleri 
daki kişilere hazırlattıkları proj 
lanması zorunlu olan program 
lama Teşkilatının 91 ve 340 sa 
da yaptıracağı araştırma, incel 
diği her türlü giderler ile 1980 
yonu ve izlenmesine dair Bak 
gereğince idareyi ve idari met 
kurulacak komisyonlar ve hük 
Kuruluna Devlet memurları d 
rulu Kararı ile saptanacak tuta 

c) Bilirkişi, ekspertiz ücretleri 
kişi ve ekspertiz ücretleri (Adl 
kin giderler dahil) haczedilen 
intikal eden kıymetlerin değer 
leri, 

d) Harita yapım giderleri : 2 
yapım işlerinin gerektirdiği her 
e) İhale yolu ile yapılan tarım 
lan tarımsal mücadele işleri ile 



— R, 

f) Devlet malı dış temsilciEk binalarının yönetim ve işletilmesi ma
halli örf ve âdetler gereğince uzıman firma veya kişilere verildiği takdir
de, sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler, 
g) Devlet malı gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi Uc ilgili 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

3.20 — ULAŞTİRMA GİDERLERİ : 
a) Telefon giderleri : Telefon ücret ve giderleri, teleks, hat kiralama, 
telefon tesis, bakım ve nakil giderleri ile abone giderleri, 
b) Posta - telgraf giderleri : Posta - telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

330 — TAŞIMA GİDERLERİ : 
a) Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen taşıma gider
leri dışındaki (taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderler dahil) taşıma 
giderleri ile bunlara ilişkin giderler (konaklama, barındırma, ardiye, ka
nal geçiş ve liman giderleri dahil), 
b) Sonunda muayene kaydıyla 3 aydan fazla dinlenme ve hava deği
şimi alan er ve erbaşların muayeneye sevk ve gerektiğinde tekrar mem
leketine gönderilmesi halinde geçecek günler için yerel rayice göre veri
lecek konaklama ve nakil giderleri; celp ve terhis er ve erbaşının yerel 
rayice göre verilecek konaklama ve nakil giderleri, kıta intikalleri ve 
buna ilişkin, konaklama, barındırma giderleri ile kaçak eşya ve hayvan
ların taşıma, bakım ve korunma giderleri; para taşıma giderleri, araba 
vapuru ve köprü geçiş ücretleri; yoksul hasta, cüzzamlı ve akıl hastala
rının yol paraları, 
Bu kalemden karşılanır. 

340 — TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER : 
a) İlan : Her türlü ilan ve reklam giderleri, 
b) Sigorta giderleri : Diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine iliş
kin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta 
edilmemesi esastır. 

Ancak, 
aa) Yanıcı, patlayıcı maddeler; g 
sigorta giderleri, 

bb) Dış ülkelerdeki Devlet malı 
yanın ve kira ile tutulan bina için 
varsa kiralık binanın, Türk mülki 
lerde organizatör şirket tarafında 
konusu yerlerin sigorta giderleri, 

cc) Dış kuruluşlarla ilgili olarak 
dd) Evrakı müs'bi'Üerine göre a 
navlun giderleri, 
e) Komisyon, 

d) Kovuşturma giderleri : Suç 
doktorların yol giderleri, yol tazm 
yol giderleri; ekspertiz gider ve ü 
leri; suçun açığa çıkarılması ve i 
yollanma giderleri; mahkeme ilan 
adli müzaheret giderleri; Meden 
savcılar tarafından açılacak daval 
yasalar gereğince yargıcın ve ti 
görmeye ve yapmaya ödevli bulu 
altında bulundurulanlarla belirli 
dışına çıkarılacak ve yurt içinde 
bancıların ve 3236 sayılı Yasa ge 
lere gönderileceklerin sevk ve iaş 
alınan tedbir kararlarının infaz v 
derler, 

e) Diğer tarifeye bağlı ödemele 
radyo, televizyon, abone ücretleri, 
Bu kalemden karşılanır. 



350 — KİRALAR : 

a) Gayrimenkul kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu ve 
ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin garaj kiraları; 
Amerikan Askeri Heyeti Başkanı ile kara, hava, deniz grup başkanının 
ikametleri için Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı veya mobilyasız 
olarak kiralanacak binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince ödenecek 
diğer giderler; 
Büyükelçi, elçi, daimi delege, askeri temsilci; askeri ataşe, yardımcı de
lege, başkonsolos için kiralanacak konut ve otellerin, ödenecek kira be
delleri, 
5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü bendi 
uyarınca atanan daimi temsilci yardımcılarına hizmetlerinin gereği tahsis 
edilen ikametgâh kiraları, 
Büyükelçilik ve elçiliklerin nezdinde akredite bulundukları Devlet Hü
kümetleri ile birlikte yazlığa taşınmaları halinde geçici tutulacak otel, 
garaj ve eşya kiraları, 
Ev sahibi tarafından yaptırılıp da kira bedeline eklenen onarım bedel
leri, tutulacak binalar için verilecek komisyon, tellaliye ve belediye vergi, 
resimleri; 
Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel geleneklere göre devir, 
tazminat ve garanti bedeli gibi ödemeler, 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi per
sonelin Misyon Şefi tarafından temsil yönü ve nitelikleri dikkate alına
rak önerilen ve ilgili bakanlığın uygun görüşü üzerine kiralanan 
konutların (Möible, elektrik, havagazı ve genel giderler dışında-
ıd) kiralarının, memurun eline geçen net aylığın 1/4'ünü aşması 
halinde, bu 1/4 oram ile bu oranı aşan kısmın 1/2'sî memur tarafın 
dan ödenmek ve memurun aylığından ayrıca bir kesinti yapılmamak ko 
suluyla geri kalan miktar (öte yandan 1 Mart 1979 tarihinden önce kira

lanmış konutlar içlin ilgilinin y 
1978 mali yılı (R) cetvelindeki h 
b) Makine, alet ve taşıt kiralar 
leşmeleri gereğince ödenecek diğ 
c) Nükleer yakıt kirası; 
d) Devletin yurt dışında müşte 
mizlik, aydınlatma, ısıtma, kap 
masraflar, 
Bu kalemden karşılanır, 

MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİR 
a) Taşıt onarımı : Taşıtların işl 
lecek işçilik ücretleri, onarım m 
giderler, 
b) Makine, teçhizat, demirbaş b 
reketli veya taşınabilen makine t 
dar bakım ve onarımları ile on 
bında mukavele ile teknik mües 
giderleri; bunlara ilişkin diğer gid 
Bu kalemden karşılanır. 

BİNA KÜÇÜK ONARIMI: 
Mülkiyeti veya intifaı' bedelsiz 
(Mazbut vakıflara ait akar ve h 
kiralanan binalar ve taşınmaz m 
yan tarafından karşılanması muta 
dar küçük onarımları. 
Sözü edilen taşınmaz malların 6 
yapılacak kanalizasyon, boya ve 
cut elektrik, su ve ısıtma tesisatı 
fon, havalandırma ve klima gib 
siinin gerektirdiği bina tadil ve on 
Noter senedi ile kullanma hakk 



ı.naz malların getirebileceği kira bedeli kadar yapılacak onarımları ve 
Jandarma Genel Komutanlığına özgün olmak üzere 5 000 000 liraya ka
dar yeni yapım giderleri, 
Bina küçük onarımına ilişkin her türlü inşaat malzemesi alınılan ve gi
derleri. 
Bu kalemden karşılanır. 

380 — 1050 SAYILI YASANIN 48 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILA
CAK GİDERLER : 
a) Beyiye aidatı. 
b) Oranı yasalarla belirtilen ikramiye ve mükafatlar. 
c) Mahkeme harçları ve giderleri : Adli, idari ve mali kaza dolayısıy
la yapılacak gider ve ödemeler ile bu kazalar dolayısıyla ödenecek harç 
ve vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, icra kovuşturmala-
rıyla sonuçlanan davalardan ilan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenen 
her türlü giderler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 415 nci mad
desinin 2 nci fıkrası ile diğer hükümler gereğince mahkemelerce resen 
tetkik ve tahkikine lüzum görülen hususların gerektirdiği giderler. 
d) Bina ve arazi vergileri : Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bina ve arazi 
vergileri ile geçmiş yıllardan tahakkuk edip de ödenmeyen bina ve arazi 
vergileri. 
Bu kalemden karşılanır. 
(1050 sayılı Yasanın 48 nci maddesinin (c) ve (v) fıkraları bu kalemden 
karşılanmaz.) 

390 — DİĞER HİZMET ALIMLARI : 
a) Telif, tercüme, derleme, patent hakları kayıt yenileme, klitap, basılı 
ya da basılacalk eser inceleme ücret ve giderleri : Telif, tercüme hakla
rının satınalma ve kiralama ücretleri, patent hakları ve fikir, sanat, tek
nik yapıtları tercüme bedellerinin (Subay ve astsubaylara da) ödenmesi 
ve buna ilişkin diğer giderler; Dışişleri Bakanlığınca uluslararası siyasi, 
kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili olarak ülkemizin bilim kurumları 
veya dış ülkeler bilim kurumlarıyla, tanınmış iMm adamları tarafından 

Türkçe veya yabancı dillerde doğ 
pılacak yayın masraflarına katılm 
lerde kayıtların yenilenmesi ve T 
kitap, basılı ya da basılacak eser 
lere ödenecek hizmet bedelleri. 
b) Vizite ücretleri : Kadrolu do 
lerde vizite ücretleri. 
c) Geçici hizmet ücretleri : Hizm 
acilliyeti dolayısıyla mahallen tem 

aa) 30 işgününü aşmayan sürele 
malcsizm çalıştırılacak işçilerin ü 
rak aynı kişiye 30 iş gününü aşm 
yapılabilir.) 
bb) Dış kuruluşlarca yerel servi 
ret, prim, ikramiye ve bağışlar. 
cc) 657 sayılı Yasanın 4 ncü ma 
geçici personel ücretleri, (Devle 
ganda ve anketlerde çalıştırılanlar 

dd) Gelenekleri ve usullerine g 
lan çevirmen, mihmandar, sunuc 
hakedişleri ve benzeri ödemeleri 
cağı yerlerin yönetim ve işletme 
sabakalar için ödenen ücret, be 
dışında yapılacak her türlü spo 
hazırlık çalışmalarına ve kampla 
doktor, gözlemci saha komiseri 
nın, sporcuların işçilerin, ilgili B 
cek hakedişleri ve benzeri ödemel 
ee) Devlet sınır işaretleri giderle 
su tesisatı yaptırma, hamam, çeş 
laylama, yaltak atma, çayır biçme 



R 

lik, zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alımları, 
d) Aidatlar : Kurumlarım yargı organlarında temsil yetkisine haiz kad
rolu personelin yasalarca zorunlu bulunan baro nakil ve yıllık aidatları 
ile özel yasaları gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve gider
leri, 
e) Kurslara katılma giderleri : Diğer kurumlarca ve ilgili kuruluşlarca 
açılan kurs ve seminer masraflarına katılma giderleri, 
f) Haber alma giderleri, 
g) Hazineye intikal eden değerlerin, intikalle ilgili, yasalarca ödenmesi 
gerekli olduğu halde diğer harcama kalemlerinden karşılanamayan gider
leri, 
Bu kalemden karşılanır. 

400 — TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI : 

410 — KIRTASİYE VE BENZERÎ EMTİA ALIMLARI İLE BASKI VE 
YAYIN GİDERLERİ : 
a) Kırtasiye, basık kâğıt, defter ve benzeri alım ve giderleri : Hizmetin 
gerektirdiği kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri mal ve malzemelerin 
alım bedelleri ile büro gereksinmelerine ilişkin her çeşit tüketim malze
mesi alımları ve basılı kâğıt ve defterlerinin alım ve yapımı ile bunlara 
ilişkin diğer giderler, 
b) Yayın alımları : Hizmete ilişkin yayınlar ile 2527 sayılı Basmayazı ve 
Resimleri Derleme Yasasında sayılan basmayazı ve resimlerle yabancı 
ülkelerden yurda sokulan aynı nitelikteki basmayazı ve resimleri satın 
almaya ilişkin diğer giderler, 
c) Baskı ve cilt giderleri : Hizmetin gerektirdiği her nevi baskı işleri ile 
cilt giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

420 — YAKACAK ALIMLARI : 
Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıt
ların satın alma bedelleri ile bunlara ilişkin (depolama, bakım, koruma ve 
dağıtım dahil) giderleri bu kalemden karşılanır. Hükümet konaklarında 

ikamet eden bakanlık ve idarele 
rine konulan ödenekleri Maliye 
maya Maliye Bakam yetkilidir. 
AivAİi-tfAtoli' VEJ YAL. ü i ı i E 
Makine ve taşıtların işletilmesiy 
kimyevi maddeler dahil) bu kale 
E i L t ^ ı R i i * , bU Vü MAVACLİ^ 
Her türlü aydınlatma, soğutma 
ya ve havalandırmaya zorunlu 
zeme alımları ile su temizleme 
bedelleri, çalıştırıcı kuvvet ola 
giderler bu kalemden karşılanır. 
YİYECEK VE YEM ALIMLAR 
Yasayla saptanan hakediş madd 
lan ikmal maddeleri bedelleri 
türlü ikmal madde ve vasıtalar 
türlü (depolama, bakım, onarım 
leri; Sıhhati bozucu ve aynı za 
ile sabit olan yatırımlar dışında 
revlerde bilfiil çalışanlara yapıla 
ilişkin her türlü (depolama, bak 
me dahil) giderler ile yalnızca 
mekhane levazımatı alımına ilişk 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde, (Ja 
olmayan er, erbaş, hemşire, ebe 
ile üç aya kadar (üç ay dahil) 
erbaşın, askeri öğrencilerin iaşe 
muayeneye şevki gerektiğinde te 
geçecek günler için verüecek yiy 
başının iaşe ve ibate bedelleri; 
dan beslenmeyen jandarma er v 
kanlar Kurulunca saptanacak iaş 



Bu kalemden karşılanır. 
657 sayılı Yasanın 212 nci maddesi gereğince çıkarılacak: yönetmelik hü
kümleri saklıdır. 

460 — ÖZEL MALZEME ALIMLARI: 
a) Giyim - kuşam alımları ve giderleri : Yasa ve yasaya dayanan tüzük, 
yönetmelik ve kararnameleri gereğince; 
Kişilerin giytim ve kuşam ve hayvanların kuşamları ile ilgili her türlü 
ikmal madde ve vasıtalarının satın alma, üretim ve yapım güderleri ile 
bunlara ilişkin her türlü (Depolama, bakım ve onarım, koruma ve dağt-
tım dahil) giderleri, yalnızca askeri gereksinmeler için çamaşır makinesi, 
Silahlı Kuvvetler kuruluşunda bulunan birlik, kurum, işyeri, mehter, 
bando ve boru takımları ve benzeri teşkillerin giyim • kuşam ve yatak 
levazımatı için gerekli ikmal madde ve vasıtalarının satın alınmaları, 
üretimleri ve yapımları giderleri ile bunlara ilişkin her türlü (depolama, 
bakım ve onarım, koruma ve dağıtım dahil) giderler, 
Sağlığı bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile 
saptanan yatırım dışındaki işlerden bakanlığınca kabul edilen görevlerde 
bilfiil çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler, 

b) Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : Her cins ve çeşit hayvan 
alım, koruma, balkını, kurtarma ve dağıtımı ile bunlara ilişkin her türlü 
giderler; özel ve tüzelkişilere ait hayvanların her çeşit tazmin ve taviz 
bedelleri; hizmette kullanılan hayvanların özel ve tüzelkişilere karşı işle
yecekleri zararlar karşılığı verilecek tazminatlar; hayvanları yoketme, 
gömme giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler. 
c) Temrinük malzeme alımı : Temrinlik malzeme ile ilgili her türlü 
giderler, 
d) Spor araç ve gereçleri, 
e) Diğer özel malzeme alımları : Hizmetin özelliği gerektirdiği halde 
diğer harcama kalemlerinden alınamayan ve bu harcama kaleminden 
ödeme yapılması Maliye Bakanlığınca uygun görülen özel malzeme 
alımları, 

f) Tedhiş ve sabotaj hareketl 
kelerdeki temsiloiliklerimiz ve 
tedhiş ve sabotaj hareketlerine 
ilgili harcamalar, karşılıklılık k 
temsilciliklerle (konsoloslukların 
lu sözleşmeli personeline veya 
bancı ülkelerdeiki diplomatik t 
ların mensupları ile yabancı u 
niü aşçılarına tedhiş ve sabojaj 
rilmesi için güvenlik makaml 
tazminatlar. 
Bu kalemden karşılanır, 

470 — SAYUNMANIıN GEREKTİR 
a) Savaş gereçleri ve savaş st 
ve giderleri, 
aa) Silahlı Kuvvetlerin topyek 
tılmasını ve devamını sağlama 
destek tesislerini (Elektronik ra 
kurma, genişletme ve cihazları 
harekât ve alarm yeteneğini de 
her kademe bakım ve onarıml 
depolama, muhafaza, bakım v 
güvenlik ve teknik olanakların 
ve onarımı ve bunlara ilişkin h 
ve taşınmaz (silah, gemi, uçak 
ları, arazi ve tesis gibi) harp, 
destekleyecek malların alım, ya 
bb) Çeşitli kurumların Silahl 
karşılığı ödenecek giderler, 
cc) Bütün savaş gereçlerinin ö 
rarlar için verilecek tazminatla 
çekleri zararlar dahil), 



dd) Savaş stoklarının gerektirdiği her türlü ikmal maddelerinin alımı ile 
bunlara ilişkin bütün giderler, 
ee) Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak, motor revizyonu, uçakların 
fabrika seviyesi bakımlarında kullanılacak özel form, çizelge, iş cetvelleri, 
fotokopi, kart, teyp ile Silahlı Kuvvetlerin dizayn ile ilgili plan, keşif, 
resimhane gereksinimi ve seyir hidrografı, oşinografi cihaz, malzeme ve 
teçhizatın alım, yapım, tanzim, tersim, teksir ve tabı ile korumalarının 
gerektirdiği giderler, 

ff) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri tahkim te
slislerine ve cephaneliklerine ait paratoner malzemesi alım, onarım ve 
yapım giderleri; 
gg) Silahlı Kuvvetlerin eğitim yardımcı malzemeleri ile her türlü silah
larla yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin alım, yapım, 
bakım, onarım malzemesi ve atış alanlarının onarım ve emniyeti ile ilgili 
diğer giderler, 
237 sayılı Yasaya göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile binek, 
otobüs ve makam otoları savaş gereci sayılmaz ve bu kalemden alınmaz. 
MİT gereksinimleri için yurt içi ve yurt dışından savaş gereçleri alımı, 
onarımı ve bakım giderleri; 

hh) Silahlı Kuvvetlere gerek milli bütçe olanakları ve gerekse dış yar
dımlardan sağlanan TOW güdümlü tanksavar silah sisteminin yurt içinde 
yapılamayan beşinci kademe fabrika bakım ve revizyonlarının yurt dışın
da sözleşmeleri gereğince NAMSA (Nort Atlantic Military Supply 
Agency) örgütünde yaptırılması halinde bu kuruluşun tesis, tevsi ve idari 
masraflarına katılma payları ile bu silahların her türlü fabrika bakım ve 
onarım giderleri bu silahın sahra bakımları ile ilgili olarak NAMSA ara
cılığı ile yurt dışında yaptırılacak eğitim giderlerine katılma payları; 
FMS (Foreing Military Sales), YAS (Yabancı askeri satışlar) kredilerine 
ait anapara ve faiz ödemeleri, 
b) Ani hareket, yeniden örgütlenme ve intikallerle askeri hazulıkların 
gerektirdiği alım ve giderler, yiyecek, yem, yakacak, giyim, kuşam, savaş 

gereçleri, savaş stokları alım v 
bina, makine, teçhizat onarımla 
c) Manevra ve tatbikat alım 
alım ve giderler, 

d) 3325 say ıh Yasanın 3 nc 
sayılı Yasaya dayanılarak çık 
reiitirdiği giderler, 
e) içişleri Bakanlığı bütçesini 
minden yukarıdaki «d» bendind 
maddesi ve 6/3150 sayılı Tüz 
göre konulan giderler; aynı ya 
ler, sığınak, bakım, koruma v 
Bu kalemden karşılanır. 

480 — TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖR 
LERİ: 
a) Temsil giderleri : Makam 
silin gerektirdiği her türlü gider 

İlgili yönetmeliğine göre yetkil 
leri ve cenaze törenleri için T 
çelenklerin kira bedelleri, 

b) Ağırlama giderleri : Yaba 
ve davetin şümulüne göre ağır 
bu işlerle ilgili hazırlıkların ge 
diye, çiçek, bahşiş, taşıma gide 
Dışişlerinde, icabında yetkilileri 
konuklara verilecek ziyafet gid 
bancı konuklar için hazırlanan 
jieJctardaği giderler ve burularda 
n yurdumuzda hizmetle 
leodürilenlere yapılacak giderler 



Devlet ricalinin, dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri hediyeler 
ile bunların yollanması ile ilgili giderler, 

c) Konut giderleri : Konukların ikametlerine ayrılacak köşk ve saray
ların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri ile yabancı ko
nukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve bunların kira be
delleri, 
d) Tören giderleri : Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan ben
zeri törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve 
benzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler, üniversiteler açılış törenle
rinin gerektirdiği giderler, 

e) Organizasyon giderleri : Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tö
ren giderleri dışında kalan ve spor faaliyetlerine kısa süreli kongre, kon
ferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organi
zasyon giderleri, 

f) Fuarların diğer giderleri : Yolluk, kira ve belirli bir başka harcama 
kaleminden karşılanması mümkün olmayan fuarlarla ilgili diğer giderler, 
g) Tanıtma giderleri; 

aa) Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı 
basın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt için
deki ağırlama, konutlama ve gezi giderleri ile zaruri görüldüğü takdirde 
geliş ve dönüş bilet ücretleri, 

bb) Plan, yıllık program ve bütçelerin yurt içinde tanıtma ve uygulama 
giderleri : Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon uygulama ve 
izlenmesi ile ilgili alım ve giderleri; plan, program ve bütçelerin ulusal 
çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, kon
ferans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf vesair araç, gereç ve 
malzeme giderleri; plan, program ve bütçelerin hazırlanması ve TBMM 
Bütçe Karma Komisyonu, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki 
müzakerelerinin izlenmesinde görevlendirilenlerden çalışma saatleri dı
şında çalışmak zorunda kalan Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Ba

kanlığı personeline Maliye Ba 
göre ödenecek gider karşılıkları 
Bu kalemden karşılanır, 

490 — DİĞER TÜKETİM MALLAR 
a) Temizlik malzemeleri alıml 
zemesi ile bunlara ilişkin giderl 
b) Bahçe malzemeleri alımları 
her türlü madde, malzeme ve 
her türlü giderler, 
c) Sağlık araç, gereç ve ilaç a 
her türlü sağlık araç, gereç ve il 

Bu kalemden karşılanır. 
500 — DEMİRBAŞ ALIMLARI : 
510 — BÜRO MALZEMELERİ ALIM 

Hizmet, çalışma ve işyerinin do 
lar ile hizmetin, çalışmanın ve 
taşınan malların alımı ile ilgili 

520 — BÜRO MAKİNELERİ ALIML 
Büro hizmetlerinde kullanılacak 
ilişkin makine alımına ait her tü 

530 — YANGINDAN KORUNMA M 
Yangından korunmanın gerekt 
ler, (Başka harcama kalemine bu 

590 — DİĞER DEMİRBAŞ ALIMLAR 
Büro malzemeleri ve makineler 
diği diğer demirbaş (Askeri iht 
kazan, karavana, tencere gibi 
kin giderler bu kalemden karşıla 

600 — MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞ 
610 — TAŞIT ALIMLARI : 

237 sayılı Yasaya göre daire h 
otobüs, makam otoları ve taşıt 



derleri, şase halinde alınan taşıtların kullanılabilir hale getirilmesinin ge
rektirdiği giderler, bağış yoluyla kazanılacak taşıtlara ilişkin giderler. 
Maliye Bakanlığınca kamu sektörü için Amerikan gereksinme fazlasın
dan sağlanacak taşıtların kazanımı ile ilgili giderler : tahmil, tahliye, tes
lim depolama, kontrol, muayene giderleri; bölge makine parkları ve müş
terek gayretle oluşturulan makine parkları, tabii afetler ve olağanüstü 
haller gereksinimi olan makine stoklarının oluşturulma ve kurulma gi
derleri. 
Bu kalemden karşılanır. 

620 — MAKİNE, TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 
Yatırım Projeleri ile İlgili Olarak : 
a) Makine, teçhizat ve bunların yedek parçalarının satın alma, imal, 
montaj giderleri ile büyük onarımları ve bunlara ilişkin diğer giderler. 
b) Jenaratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen makinesi, 
telefon santral gibi makine ve vasıtalarla büro ihtiyacı dışında hizmetler
le ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi uzun ömürlü v̂e 
üretimin artırılması amacına yöneltilmiş hizmet üretiminde kullanılan 
makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri ve kompütör satın alma be
delleri. 
c) Öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane, laboratuvar, matbaa, 
atölye, gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleşme ile ilgili ku
ruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine göre gerekli makine, 
alet, cihaz ve sabit tesis giderleri. 
d) Yeni hizmete giren öğretim, çalışma, iş, hastane, inşa edilerek yeni 
hizmete giren savaş gemileri ve araştırma yerlerinin yalnızca büro ih
tiyacı dışında masa, sıra, sandalye, tabure, etalaj; alet ve cihaz koruması 
için gerekli örtü, dolap ve vitrinleri; kürsü yazı tahtası, soba, yatak, kar
yola, komedin gibi hizmetin yapılması için gerekli teçhiz giderleri, bu ka
lemden karşılanır. 
Geçmiş yıllarda hizmete giren öğretim, çalışma, iş, hastane ve araştırma 
yerlerinin (d) fıkrasında belirtilen ihtiyaçları «590 Diğer demirbaş alımları» 
harcama kaleminden karşılanır. 

Sanat modelleri satın alınması v 
sanatlarının geliştirilmesi amacıyl 
lıklarınca saptanacak esaslara gör 
kasına ödenebilir. 

e) Esnaf ve kefalet kooperatifle 
kanlığı bütçesinde yer alan 113-
harcama kalemindeki ödenekten 
larının birlikte saptayacağı esaslara 

DIŞALIM KREDİLERİNDEN 
LIĞI : 
1050 sayılı Muhaısebei Umumıiıye 
Kararname ile değişik 83 ncü 
ikinci paragrafına istinaden devre 
dolunan ödenek başka giderlere k 
kalem açılmaz.) 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONAR 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONAR 
a) İhale yoluyla yaptırılan yapı, 
olarak müteahhitlere ödenecek hak 

b) Taşaron marifetiyle yaptırıla 
malar. 
c) İnşaatla ilgili yapım, sırasında 

d) Özel yasalardaki usuller uyg 
si mümkün olmayan hallerde, em 
gerçekleştirilen yapı, tesis ve büyü 
harcama kaleminde sayılanlar dış 
ması, geçici şantiye tesislerinin yap 
masına ilişkin giderler. 
Bu kalemden karşılanır. 
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720 — NATO ENFRASTRÜKTÜRÜN İNŞA VE TESİSLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER : 

730 — TAAHHÜTLERDEN DEVREDİLEN ARTIKLAR KARŞILIĞI : 
1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 24 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile değişik 83 ncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi
nin üçüncü paragrafına istinaden devreden taahhüt artıkları karşılığı ola
rak kaydolunan ödenek başka giderlere karşılık tutulamaz. (Bütçe ya
pılırken bu kalem açılmaz.) 

800 — DİĞER ÖDEMELER : 

810 — VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : 
Vergi, resim ve harçlar : Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin ola
rak ödenen vergi, resim ve harçlar dışında gerçekleşmiş ve gerçekleşe
cek otoların işletmeye ilişkin vergi, resim ve harçları, belediye vergi, 
resim ve harçları Hazineye ödenecek diğer vergi, resim ve harçlar, (Mah
keme harçları ve giderleri formülünde geçen vergi, resim ve harçlar ile 
bina ve arazi vergileri hariç.) 
Bu kalemden karşılanır. 

820 — DİĞER ÖDÜL, İKRAMİYE VE BENZERİ ÖDEMELER : 
Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararnameler gereğin
ce Devlet memurları dışındaki kişilere ödenecek çeşitli ödül, ikramiye, 
mükafat ve verilecek para, hediye gibi ödemeler bu kalemden karşılanır.; 

830 — GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 
a) Örtülü ödenek. 
b) MİT istihbarat ve propaganda moral ve eğitim giderleri: MİT is
tihbarat ve propaganda planlarının hazırlanması, bunların uygulanması, 
MİT mensuplarının moral ve eğitimleri için yapılacak iç ve dış çalışmalar 
giderleri; teşkilat dışı personele yapılacak ödemeler; yurt istihbarat ve 
propagandası bakımından yarar umulanlarla yapılacak anlaşmalar karşı
lıkları; bu konularla ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme, ya
yın, fotoğraf ve benzeri her türlü doküman giderleri, (MİT Yasasında 

gösterilen hizmetler gereği y 
giderlerinden, açıklanmasınd 
Yasanın 204 sayılı Yasayla 
e) 644 sayılı Yasanın 21 n 
şıiığı : Bu fıkraya ait ödene 
d) Gizli haber alma giderle 

g40 — ULUSLARARASI PROFES 
MÜBADELESİ GİDERLER 
4895 sayılı Yasa gereğince 
malarının gerektirdiği gider 
rurnianrnrı heyet ve temsilci 
leri üstlenilen ya da mübad 
lerle diğer elemanların Türk 
için yapılacak ödeme ve ya 
rencilerin her türlü öğrenim 
rın zorunlu giderleri karşilığ 
lan dahil.) 
Bu kalemden karşılanır. 

850 — KARANTİNAYA ALINMA 
LUNDURMA GİDERLERİ 
Sağlık nedeniyle karantinaya 
yurt dışında emniyet gözetim 
ve barındırma ile her türlü g 
giderleri hariç), mültecilerin 
emniyete sığınmış ve diğer n 
lara teslim edilinceye kadar p 
her türlü giderler bu kalemden 

860 — NATO GİDERLERİ A 
a) Güney - Doğu NATO k 
leri Komutanının kişisel ikam 
nanın kira bedeli. NATO teş 
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virlik, ataşelik ve Kd. subaylık gibi Türk teşkilatı tarafından NATO'nun 
icabı olarak yapılan her çeşit hizmet ve temsil giderleri ile NATO ma
kamlarının istemi üzerine ifa edilen geçici görev yollukları, Amerikan 
Yardım Kurulu (JUSMMAT) Karargâh personeli ile bu personelden yur
dun çeşitli bölgelerinde görevlendirilenler için bina kira bedeli, aydınlat
ma, ısıtma, döşeme, demirbaş ve diğer giderleri ile resmi telefon konuş
ma bedelleri ve diğer ulaştırma giderleri, 6375 sayılı Yasayla onaylanan 
sözleşmeye göre ödenmesi gereken tazminatlar. 

b) NATO askeri personelinin tatbikatlar dahil Türkiye'yi ziyaretlerinde 
makam sahibinin takdiri esas olmak suretiyle temsil hizmetinin gerek
tirdiği her çeşit giderler, söz konusu ihtiyaçları karşılamak amacıyla se
nesi içinde yapılmış olan giderlerden ödenek yokluğu veya azlığı nede
niyle ödenemeyerek borca bırakılan tutarlar. Bu kalemden karşılanır. 

870 — TABLO, HEYKEL VE ESKİ ESER ALIMLARI İLE ARKEOLOJİK 
KAZI GİDERLERİ : 
a) 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun VII nci bölüm 47 nci maddesi 
gereğince oranı yasalarla belirtilen ikramiye, ihbariye ve mükafatlar ile 
müzelere alınacak her türlü eski eser satın alma giderleri bu kalemden 
ödenir. 

b) Kültür Bakanlığının izni ve arkeolojik kazı ruhsatnamesi hükümleri
ne göre; ilmi bir heyetle, arkeolojik kazı yerlerinde yapılan kazılarda, 
yeraltında bulunan eski eserlerin ilmi metotlarla açığa çıkarılmasında, 
mimari kalıntıların yerinde korunmasında, taşınır eski eserlerin kazı ev
lerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri alınarak müzelere maledil-
mesinde lüzumlu her türlü araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, 
bakım ve onarım giderleri kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, 
araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım giderleri; 
kazıda kullanılan her türlü araç ye gereçlerin alım, işletme, bakım ve 
onarım giderleri; resim ve film çekme ve bunlara ilişkin alet ve mal-* 
zemenin alım, işletme ve onarım giderleri; plan, harita, röleve, hava 
fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri ile 

tedat ve numaralama giderleri; a 
lerinin iç ve dışlarının düzenlen 
eserlerin onarım ve (korunmaları 
kimyevi maddelerin alım giderler 
gili sergi giderleri, yurt dışındak 
sı için gerekli her türlü giderler. 
c) Devlet resim - heykel sergi 
jüri tarafından seçilerek alınmas 
ler ile bakanlık onayı ile, sanat 
tın alınacak yeni yapılmış veya 
resim, tablo, heykel alımları gider 
Bu kalemden ödenir. 
TRANSFERLER ı 
YATIRIM PROJELERİNİN K 
ALIMLARI : 

a) Arazi, arsa bina, fabrika, d 
malların satın alınması için yapıla 
b) Üzerinde Medeni Kanun ile 
sisi için ödenecek bedeller. 
c) Kamulaştırma, satın alma, a 
ler; geçici işgalin gerektirdiği gid 
natı ile bunlara ilişkin diğer giderl 
d) Teferruğ ve vergi borçlarının 
her çeşit tüzelkişilerden taraflarca 
zineye intikal edecek taşınmaz m 
bunlara ilişkin giderler. Bu kalem 
(Dış memleketlerde yaptırılacak 
şı ihalesi ile yurt içi ve yurt dış 
gereç ve nakliye için 2490 sayılı Y 
ri Bakanlığının önerisi ve Mali 
Bakanlar Kurulundan alınacak k 
lemleri yapılabilir.) 



920 — KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ: 
a) İktisadi Devlet Teşekküllerine katılma paylarına ilişkin ödemeler. 
b) Kamu İktisadi Teşebbüslerine katılma paylarına ilişkin ödemeler. 
c) Ortaklıklara katılma paylarına ilişkin ödemeler. 
d) Döner sermayeli kuruluşlara katılma paylarına ilişkin ödemeler. 
e) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere katılma pay
larına ilişkin ödemeler. 
f) Diğer kurumlara katılma paylarına ilişkin ödemeler. 
Bu kalemden karşılanır. 

930 — İKTİSADİ TRANSFERLER VE YARDIMLAR : 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kurumlara yapılan iktisadi trans
ferler : 
a) İktisadi Devlet Teşekküllerine yapılacak yardıma ilişkin ödemeler. 
b) Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak yardıma ilişkin ödemeler. 
c) Hükümetçe alınan önlemler dolayısıyla ödenecek görev zararları. 
d) Müdahale alımları ve destekleme zararları için yapılacak ödemeler. 
e) Diğer iktisadi transferler ve yardımlara ilişkin ödemeler. 

f) Kaynak açığını karşılamak üzere TC Devlet Demiryolları İşletme
sine, geçmiş ve cari yıl zararlarını karşılamak için Denizcilik Bankası ve 
Türk Havayollarına, borçlanma gücünü yitirmiş olan yerel yönetimlerin 
programlanan projeleri gerçekleştirmek ve 5116 sayılı Yasaya göre kuru
lan Yerel Yönetimler Fonundan karşılanamayan tahsisler için İller Ban
kasına yapılacak yardımlara ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak 
ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır,: 

940 — MALİ TRANSFERLER * 
a) Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarına ilişkin öde
meler, 
b) Bağımsız bütçeli idarelere yapılacak ödemeler,, 
c) Özel idarelere yapılacak yardımlar ve ödemeler, 
d) Belediyelere yapılacak yardımlar ve ödemeler, 

e) Fonlara katılma payları 
açılacak selektif kredi fonu, k 
olarak kredilerin yönlendirilm 
küçük esnaf, tarım, turizm ve 
faiz farkları) 
f). Karma teşebbüslere katılm 
g) Uluslararası kuruluşlara ya 
h) İkraz ve avanslarla ilgili ö 
i) Diğer mali transferlerle ilg 
j) 7/9245 sayılı Kararname g 
sane kurma ve geliştirme fon 
k) Kamu finansmanı ile kuru 
DESİYAB kanalı ile yapılaca 
1) Seçim giderleri : Yasaları 
kullanılacak büro ve malzem 
Yasanın 182 nci maddesinde 
delik ve harcırahlar ve seçimle 

m) Esnaf ve Kefalet Koop 
Bakanlığı bütçesinde yer alan 
numaralı harcama kalemindek 
bakanlıklarının birlikte saptay 
n) Yurt içinde Hazine mülk 
bulunmamakla birlikte uğraş 
yapılarının geı ektiğinde her tü 
işlerinin Kültür Bakanlığının t 
giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

950 — SOSYAL TRANSFERLER i 
a) TC Emekli Sandığına yap 
sayılı Yasanın ek 6 ncı mad 
yönetim giderlerine katılma 



ödemeler; 5434 sayılı Yasanın geçidi 8, 11, 14, 19, 20, 21, 24, 27 ve 28 
nci maddelerine göre yapılacak ödemeler; 1425 sayılı Yasanın geçici 9 ve 
14 noü maddelerine göre yapılan ödemeler; 2022 sayılı Yasaya göre 
yapılacak ödemeler; TC Emekli Sandığına ilgili kanun, tüzük, yönetme
lik ve kararname hükümlerine göre yapılacak diğer ödemeler; 
(Yukarıda belirtilen ödemelerle ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince taksite bağlanmış ödemelerle gecikme faizleri gecikmenin 
vukubulduğu ödemeye ilişkin fıkradan karşılanır.) 
b) TC Emekli Sandığı dışında kalan emekli, dul ve yetimlere özel ya
saları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 

c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan Öğrencilerin bursları ile 
yazılma, öğretim, tasdikname, sınav ve diploma harçları ve benzeri gi
derler ile ilaç ve tedavi giderleri, 
d) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs giderleri, 
e) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin 
burs giderlerine ilişkin ödemeler, 
f) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin ödemeler, 
g) Memur çocuklarına pansiyon ücretlerinden yapılan indirimler kar
şılığı ile ilgili ödemeler, 

h) 6660 sayılı Yasa gereğince yurt içi ve dışında yetiştirileceklerin tedavi, 
ders, araç ve enstrüman giderleri; bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve 
yabancı uzman ücretleri; sanatları ile ilgili olarak kendilerine yaptırılacak 
konser, resital ve sergi giderleri ile yapacakları sanat gösterilerinde ken
dilerine refakat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, refakatindekilerle 
birlikte gidecekleri temsil, konser, müze ve galeri ve sergiler için öde
necek duhuliye ücretleri; taltif mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendilerine 
hediyeler; sanatları ile ilgili olarak yapacakları gezilerde kendilerine ve 
refakatindekilere ödenecek yolluk ve giderleri; Yasaları uyarınca yurt 
içinde yetiştirilecek çocuklarla bunların refakatindekilere Harcırah Ka
nunu hükümleri gereğince, ödenecek yolluk ve 350'şer lira aylıkları; yurt 
dışında yetiştirilecek öğrencilerle refakatindekilere gerek harcırah, gerek 

aylik ödemeleri için tahsilde bulu 
tatbik olunan öğrenci baremi v 
i) Dernek, birlik, sandık, kurum 
yapılacak ödemeler, (Birleşmiş M 
ğine yapılacak yardımlar Dışişl 
yapılacak yardım Basın - Yayın 
cama kaleminden ödenir.) 

j) Memurların öğle yemeğine y 
Devlet Memurları Kanununun 2 
lik hazırlanıp uygulanması sağla 
uygulandığı üzere, yemek servi 
kuruluşla birlikte yemek servisi 
ruluşun yardım sandığı veya de 
dıklarına. veya yemek servisi y 
nakden verilmez.) 
k) Türk kültür varlığını koruma 
aa) Tüfk kültür varlığını korum 
lerle ilgili olarak yaptırılacak ar 
fotoğraf, film, dublaj, sutitraj v 
giderleri; Kültür Bakanlığınca, 
çerçevesinde, yurt içinde ve yurt 
ruluş ve kişilere yaptırılacak he 
gesel v.b. dahil), yazdırılacak se 
ile; satın alınacak her türlü ve tü 
tırılması, satın alınması ile ilgili 
larında, ilkokul çağındaki Türk 
gelecek zarar ve zorunlu sigorta 

bb) Dış ülkelerdeki soydaşlarım 
türel teşekküller, Türk kurum ve 
ile ilgili tarihi ve bedii kıymeti 
ve personelin ödenmesi kabul edi 



cc) Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak, yardımlar ile binaların ba
kım, onarım ve yönetim giderleri; bunların kontrol ve denetimi için gö
revlendirileceklerin yolluk ve zorunlu giderleri, 

dd) Türk dil ve kültürünü dış memleketlerde tanıtmak amacı ile fay
dalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel kişilere ve ya
bancı ülkelerdeki Türk kültür kurumu ve derneklerine yapılması uygun 
görülecek yardımlar, 
ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde veya Tür
kiye'de öğrenim ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere yapılacak 
yardımlar, 
ff) Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma konusu 
ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının önceden 
yazılı uygun görüşü alınmak suretiyle ilgili diğer daire ve kurumlarca 
ülkemize çağırılacak kimselerin yolluk ve zorunlu giderleri, 

gg) Türk kültür ve sanatını tanıltma ve yayma amacı ile konferanslar, 
konserler, temsiller vermek ve folklor gösterilerinde bulunmak, Türk 
sanat eserlerine ait sergiler açmak üzere bu işleri ehli oldukları ve ülke
mizi yurt dışında hakkıyla temsil edebilecekleri sabit olan kişi ve toplu
lukların yolluk ve ücretleri ve davet suretiyle yabancı ülkelere gitmeleri 
Dışişleri Bakanlığınca uygun görülecek profesör, öğretmen ve çeşitli 
sanat ve kültür kurumları mensuplarının çağıranlar tarafından ödenme
yen yolluk ve zorunlu giderleri, 

hh) Türk kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla yabancı ülkelerde dü
zenlenecek sergi, kitap fuarı, film şenliği ve haftaları için satın alınacak 
yayınlar, filmler ve hazırlatılacak sergi ve bunları tanıtıcı her türlü mal
zeme ve broşür giderleri ile her tür sanat gösterileri için görevlendirile
cek sanatçıların yollukları. 

ii) Dış ülkelerdeki ırkdaşlarımızın dini ve ahlaki bilgi ve görgülerinin 
geliştirilmesi ve Anavatana olan bağlılıklarını güçlendirme amacıyla yapı
lacak giderler ve bu amaçla dış ülkelerdeki dini tesis ve teşekküllere ya

pılacak yardımlar ve gönderilec 
adamları, hoca, vaiz ve dersiaml 
Bu kalemden karşılanır. 

İlgili faaliyetlerdeki «k» fıkrası 
rek görülecek ödenek (Dışişleri 
gun görüşü ile Başbakanlık B 
tertibine Maliye Bakanlığınca ak 
Yukarıdaki <aa), (bb), (cc), (dd 
yurt dışındaki Türk işçileri için 

1) Dışişleri Bakanlığı bütçesin 
ilgili olarak : Dışişleri Bakanlı 
tükleri sabit olup da yurda dön 
ülkeye dönüşlerinde geri alınm 
dukları görülenlere memlekete 
rilen paralar, (Bu paralar borçl 
takip ve tahsil edilir. Muhtaç 
sabit olanların borçları Genel 
hükümleri dairesinde terkin ol 
kili makamlarca dış ülkelere ge 
oldukları anlaşılanların ani ve 
naze giderleri; muhtaç durum 
rumak için yapılacak hukuki v 
lundukları ülkedeki siyasal ve 
şen Türklere Dışişleri Bakanl 
türlü iaşe, ibate, giyim eşyası v 
da oldukları saptananların ted 
icrasından sonra ancak söz kon 
terkin olunabilir. Ödünç olara 
mi döviz kuru üzerinden tahsil e 
m) Dış ülkelerde siyasi tanıtm 
siyasi alaftda tanıtılması, olum 



kisiz hale getirlmesi amacıyla özel ve tüzelkişilere yapılacak ödemeler, 
kitap, makale yazdırılması, satın alınması, telif ve tercüme hakları sağ
lanması, film yaptırılması, gazetelerde özel ilanlar yayınlatılması, özel ga
zete nüshaları ile televizyon programlan hazırlatılması giderleri ödenir. 
(Bu tertibe konulan ödenekten gerek görülecek tutarın Dışişleri Bakan
lığının önerisi ve Başbakanlığın uygun görüşü ile Başbakanlık Bütçesinin 
«830-a Örtülü Ödenek» le ilgili gizli hizmet giderleri tertibine Maliye 
Bakanlığınca aktarma yapılabilir.) 

Yapılacak anlaşmalar gereğince yabancı ülkelere teknik yardım için gön
derilecek uzmanların ödenmesi kabul edilecek aylık, ücret ve gidiş - dö
nüş yollukları ile o ülkelerden gelecek olanların oturma ve beslenmeleri 
için yapılacak ödemeler ile eğitim giderleri bu kalemden karşılanır. 
n) Öğrencilere yemek yardımı faaliyeti ile ilgili olarak üniversite, aka
demi ve yüksekokullarca öğrenciye ucuz yemek verilmesini sağlamak 
için yapılacak yardımlar, tespit edilecek esaslar dairesinde Mediko Sos
yal merkezi veya merkezi bir üniversite teşkilatı vasıtası ile veya özel 
yönetmelikleri gereğince, Gençlik ve Spor akademilerinde ise Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğe göre bu harcama kaleminden 
'karşılanır,; 

c) 19 Mayıs 1980 Gençlik ve Spor Bayramı tören ve gösterileri için 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin 111-02-3-442 kodlu faaliyetinde yer 
alan ödeneğin harcama şekil ve esasları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı tarafından bir protokolle müştereken saptanır. 
p) Atatürk'ün 100 ncü doğum yıldönümü kutlama giderleri : Atatürk'ün 
doğumunun 100 ncü yıldönümü dolayısıyla, 1980 mali yılından başla
mak üzere yapılacak her türlü harcama, Kültür Bakanlığınca saptanacak 
şekil ve esaslara göre Atatürk'ün doğumunun 100 ncü yıldönümünü 
kutlama komitesince yapılır ve bu kalemden karşılanır. -
r) 1980 yılında Müslüman ülkeler gençliğinin katılmasıyla yapılacak 1 nci 
Gençlik ve Spor organizasyonunun her türlü giderleri ve harcamaları 
Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca tespit edilecek usul ve 

- . .>. . 

esaslara göre Gençlik ve Spor 
kalemden karşılanır. 

BORÇ ÖDEMELER : 
a) İç Devlet borçları anapara ö 
b) İç Devlet borçları faiz ödem 
c) İç Devlet borçları genel gide 
d) Dış Devlet borçları anapara 
e) Dış Devlet borçları faiz ödem 
f) Dış Devlet borçları genel gid 
g) 2618 sayılı Kanun gereğince 
(İç ve dış Devlet borçlarına ve 
faletlerine ilişkin ödemeler, bo 
bütçesinden karşılanır.) 
h) Personel giderleri geçen ve e 
i) Diğer geçen ve eski yıllar ka 
j) Personel giderleri geçen ve e 
k) 1978 ve daha önceki yıllar d 

1) İlama bağlı borçlar, Hizmet 
ödenek artığı bulunmaması ne 
eski yıllar karşılıklı borçları f 
karşılıksız borçlar; bütçede ter 
özel yasalar gereğince sulh yolu 
hakedişler. 
m) Geri verilecek paralarla ilgi 
n) Faiz, acyo, para farkları 
cari hesaplarının faiz ve muam 
şitli yasaların verdiği yetkilere 
komisyon, gider vergisi ve diğ 
tırılacak hizmetler karşılığında ö 
o) Diğer borç ödemeleri. 
Bu harcama kaleminden karşüan 




