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dir. Geçmişteki Anayasa Mahkemesinin içtihatları bu
nu ortaya koymuştur.
Bu itibarla, biz de kamu görevlilerinin, kamu per
sonelinin sıkıntılarını izale edici, kalıcı ve hakikaten
onları huzura kavuşturucu tedbirlerin bu Bütçe içe
risinde ve bu Bütçeden sonra alınacağı kanaatini taşı
yoruz.
Bütün bu görüşler içerisinde 1980 yılı Bütçesinin,
Türk milletine, Türk Devletine hayırlı, uğurlu olma
sını gönülden diler, hepnize saygılar sunarım. (AP
sıralarından alkışlar)

bu temel görüş memleketimizin düze çıkması için
şarttır; ama bütün meseleleri çözmeye kâfi değildir.
Birlik ve beraberlikte yaşamaya mecbur olduğumuz
dünyanın, uzak ve yakın bağlarımız olan birtakım ül
kelerin eşdeğer meselelere nasıl baktığını, kendi özel
şartları içinde sorunlarını nasıl çözdüklerini yakından
izlemeye de mecburuz. Bundan çıkan neticeleri so
runların üstesinden gelmek için kullanabileceğimiz iç
ve dış imkânları kullanmada dikkate alarak değerlen
dirmek suretiyle ülkeyi ve Devleti bulunduğu siyasi,
ekonomik kaostan, vahim ve tehlikeli bunalımdan çı
karmak mümkün olacaktır.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaağaçlıoğlu.
Hükümet görüşecek mi efendim?..

Muhterem arkadaşlarım;
Bu Bütçe hakkında yatırımlarla, ekonomik büyük
lüklerle, emisyon, enflasyon, para arzı ve Türkiye'de
ki ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerimizi Bütçenin
tümüyle ilgili olan maruzatımız esnasında Yüce Heye
tinize arz etmiştik. Binaenaleyh, bunları tekrar etmek
istemiyoruz, artık bilinen şeylerdir bunlar. Aslında mü
him olan şey, Türkiye'nin arzuladığı istikrarı bu Büt
çe uygulaması ile 1980 yılı içerisinde ülkede sağlaya
bilmek, memleketi huzura götürebilmek ve bu Bütçe
ile tasarlanmış olan hedeflere ulaşabilmektir; ama yine
ifade etmek isterim ki, biraz evvel arz ettiğim anarşi
ortamı Türkiye'de silinmedikçe, Devlete karşı bir avuç
hain anarşistin başı ezilmedikçe, Türkiye'de Devlet
hâkimiyeti ortaya konmadıkça hiçbir meselenin halle
dilmesinin mümkün olacağını kabul etmek mümkün
değildir.

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Evet Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Maliye Bakanı Saym İsmet Sezgin,
buyurunuz efendim.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Zili neden çaldı
nız Sayın Başkan?.. Oylama falan mı var?..
BAŞKAN — Hayır efendim, Hükümet konuşuyor
haber veriyorum dışarıdaki arkadaşlara. Kusur mu iş
ledim Sayın Savaş?..
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — «Niye?» diye
sordum efendim.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Cumhuriyet Senatomuzun Sayın Başkanı
ve değerli üyeler;
1980 mali yılı konsolide bütçesinin, Yüce Senatomuzdaki görüşmeleri sona ermektedir. Maliye Baka
nınız olarak, yaptığım bu son konuşmamda hem siz
lere teşekkür etmek hem de bugün ülkemizin karşı
karşıya bulunduğu ve Yüce Senatodaki değerli üyele
rimizin bu bütçe vesilesiyle belirttikleri sorunlara de
ğinmek ve bunların çözümü için düşündüğümüz yol
ları izah etmek istiyorum kısaca.

Ne personel meseleleri, ne ücret meseleleri, ne ver
gi politikaları hiçbirisi fayda vermez. Çünkü, bu mese
lelerin hallinin tek mutedil, ortamı huzur ortamıdır,
barış ortamıdır, Devlet gücünün varolduğu ortamdır.
Devlet gücünün varolmadığı bir ortam içerisinde bu
meseleleri halletmek elbette mümkün değildir.
Muhterem arkadaşlarım;
Hiç şüphe yok ki, bundan evvelki bütçenin tümü
nün maddeleri esnasında yapılmış olan müzakerelerde,
birtakım önergelerle Bütçenin Türkiye'nin istikrarını
her yönü ile temin etmesi lazım gelen dengesinin bo
zulmasına matuf birtakım gayretlerin, politik demarj- '
ların içerisine girildiğini gördük. Haddizatında bu
Bütçe, asgari geçim indirimini yasal bir yönde ele
alabilecek fikir ve felsefeleri ortaya koymuştur.
Kaldı ki, Anayasanın esprisi içerisinde geçici bir
kanun niteliğinde bulunan bu Bütçeye, devamlı kanun
ların maddelerini değiştirmek veya o maddelere yeni
bir ek eklemek Anayasa bakımından mümkün değil
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Türkiye'de son iki yılda ekonomik ve mali politi
kalarda büyük hatalar yapılmıştır. Bu hataların eko
nomiye ve topluma çok büyük zararları olmuş ve bu
nun sonucu olarak karşı karşıya bulunduğumuz birçok
sorun, çözüme bağlanmadan bize intikal etmiştir.
Değerli üyeler,
Hükümeti 12 Kasım 1979 tarihinde devraldığımız
da sadece terör, bölücülük, yıkıcılık ve bozguncu
luk devralmadık. Bunların sebepleri arasında yer alan
pek çok ekonomik bunalım, yokluklar, kuyruklar, pa
halılık, karaborsa, haksız kazançlar ve kaçakçılık gi
bi hususlar da bize miras bırakılmıştır.
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