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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda :
4 . 2 . 1980 tarihli 29 ve 5 . 2 . 1980 tarihli 30 ncu
birleşimlerde Başbakanlık Bütçesinin oylanmasıyla il
gili Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu kabul
olundu.
Karar gereğince Başbakanlık Bütçesi yeniden oy
landı, kabul olundu.

açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul
olunduğu bildirildi.
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının gider
ve gelir bütçelerini ihtiva eden 1 ve 2 nci maddeleri
kaibül olundu.
12.2.1980 Salı günü saat 10.00'da toplanılmak
üzere birleşime (12,2,1980) saat 01.35'te son veril
di.

Orman Bakanlığı,
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı,
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü,
Maliye Bakanlığı,
Bütçeleri kabul olundu.
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısının tümü açık oya sunuldu, oyla
rın ayrımı sonucunda kabul olunduğu bildirildi.
1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu
Tasarısının bölüm ve maddeleri kabul olundu, tümü

Başkan
Başkanvekili
Mehmet (İnaldı

Başkan
Başkanvekili
Cengizhan Yorulmaz

Divan Üyesi
Bingöl
Mehmet Bilgin

Divan Üyesi
Tabii Üye
Emanullah Çelebi

Divan Üyesi
Bilecik
Mehmet Erdem

Divan Üyesi
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Kemal Cantürk
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10,00
BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem
DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin

Çelebi

(Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Çelik

(Afyonkarahisar)

BAŞKAN — 37 nci Birleşimi açıyorum,

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu
Raporu. (M. Meclisi : 1/315;
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1)
BAŞKAN — 1980 mali yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısının maddelerinin kaldığı yerden görüşülmesine
devam ediyoruz.
Sayın Komisyon?... Hazır.
Sayın Baş'kan?... Hazır.

(1) 949 S. Sayılı basmayan
3.2.1980
28 nci Birleşim tutanağına eklidir.

tarihli

Efendim, dünkü birleşimde tasarının 1 nci ve
2 nci maddeleri okunup, gerekli işlemleri yapılarak
oylanmıştı. 3 ncü maddeden itibaren müzakerelere
devam ediyoruz efendim.
Denge :
Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen
gelir arasındaki (50 000 0Û0 OCp) liralık fark iç borçlan
ma ile karşılanacaktır. Bu miktarı iki katına kadar
çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN -— 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Bütçe Uygulama Esasları
Ödenek Dağıtımı :
Madde 4. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar
birinci madde ile verilen ödenekleri, Maliye Bakan
lığınca yayınlanacak Bütçe Uygulama Yönergelerindeki ilke ve serbest bırakma oranlarına göre kulla
nırlar, Kuruluşlar bu oranlar üzerinde harcama yapa
mazlar.
Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekono
mik koşullar gözönünde tutularak, Maliye Bakanlı
ğının önerisi üzerine bu ödeneklerden % lö'a (Taşıt
alımlarında % 30'a iç ve dış geçici görev yollukları
ile büro malzemeleri ve büro makineleri alımlarında
•% 20'ye) kadar bloke etmeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Aktarma :
Madde 5. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, kat
ma bütçelii darelerin program, altprogram, faaliyet
ve projelerinde yer alan aylık, ücret, sosyal yardım
lar, ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, ödüller, öde
nekler ve tedavi yardımı ve cenaze giderlerine ilişkin
harcama kalemlerinden, aynı kuruluş bütçesi içinde
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 fa
aliyetlere ilişkin ödenekleri, hizmeti yaptıracak olan
kuruluşun isteği üzerine, mali yıl içinde hizmeti yü
rütecek olan daire veya idarenin bütçesine aktarma
ya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya.
Maliye Bakanı yetkilidir.
Mali yıl içinde diğer bir daireye ve idareye ak
tarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle büt
çesine aktarma yapılan daire veya idare görevidir.
'BAŞKAN — Sayın Komisyon, efendim bu mad
dede (A) yok, (B) konmuş Sayın Bakan, Sayın Ko
misyon. Acaba ilk fıkraya bir (A) gerekiyor mu?
Bir yanlışlık olmasın.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADİNA AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Birinci fıkra
nın başına (A) koymak lâzım.
'BAŞKAN — Birinci fıkranın başını (A) olarak
tashih ediyoruz,
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5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir,
Bölüm Düzeni ve Deyimler :
Madde 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, prog
ram bütçe uygulamasında programlar şeklinde dü
zenlenir. Programlar altprogramlara,
altprogramlar
da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun
ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrı
lır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harca
ma kaleminden oluşur.
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile di
ğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan;
a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflandırılmasındaki «Program» deyimini,
b) «Kesim» deyimi «Altprogram» deyimini,
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kap
sayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje» deyimle
rini,
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın ya
pılacağı program, altprogram, ödenek türü, faali
yet - proje ve harcama kalemi bileşimini,
e) «Borç ödemeleri yönünden» ilgili hizmet ter
tibi deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalem
lerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca Personel gi
derleri borçlarına karşılık gösterilmek koşuluyla) hiz
met veya harcamanın ait olduğu program bazını ifa
de eder.
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Yeni Tertip ve Harcama Kalemleri Açılması :
Madde 7. — Hizmetin gerektirdiği hallerde öde
nek türü (3) ile ilgili ve 1980 yılı Programının Uy
gulanması, 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,
altprogram, faaliyet ve projelerde yeni harcama
kalemleri açmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Politikaya İlişkin Hükümler
Bütçe Politikası ve Mali Kontrol :
Madde 8. — A)

Maliye Bakanı :

Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli ida
relerde harcamalarda tasarrufu

sağlamak,

tutarlı,

dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek ama-
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cı ile gelir ve giderlere ilişkin yasa, yönetmelik ve
kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere,
gerekli önlemleri almaya, standartlar saptamaya ve
sınırlamalar koymaya,
B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yar
dımları ile karşılanan ve katma bütçeli idare duru
munda bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu
kuruluşlarının hizmet programlarını yıl içinde dü
zenlemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam
esasları yönünden, gerekli standartları saptamaya ve
sınırlamaları koymaya,
Yetkilidir.
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner
sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri
hakkında da uygulanır.
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak alımlar :
Madde 9. — 6400 sayılı Yasanın 3 ncü madde
sinde yazılı idare ve müasseseler Devlet Malzeme
Ofisinin sağlayacağı malzeme ve hizmetleri başka
serden alamaz ve yaptıramazlar. Anılan maddedf
yer alan «Ancak Ofisçe zamanında temin edileme
yeceği anlaşılan ve gecikmesi idarelerin işlerini ak
satacak mahiyette bulunan ihtiyaçlar hariçten temin
edilebilir.» biçimindeki hüküm kırtasiye ve temizlik
malzemesi ihtiyaçları dışındaki alımlar için 1980 ma
li yılında uygulanmaz. Ancak ivedi ve çok zorunlu
durumlarda söz konusu hükmün uygulanmasını sağ
lamaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Vergi Uygulamaları :
Madde 10. — 1980 bütçe yılında :
A) Mükelleflere kolaylık sağlamak
amacıyla,
bir vergi dairesinin yetki alanı içinde yürütülen be
lirli kamu hizmetlerinin görüldüğü mahallerde, vergi
dairesine bağlı olarak tahakkuk ve tahsilat servisle
ri kurdurmaya ve görülen bu hizmetlerle ilgili ver
gilerin, hizmetin ve işlemlerin ifası sırasında tahsili
için gerekli önlemleri almaya,
B) Vergi dairelerinin genel tahakkuk hesapla
rıyla mükellef hesapları arasında çıkabilecek farkla
rın giderilmesi için gerekli işlemleri yapmaya.
C) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 131 nci maddesine göre Mali Müşavire Encü
menin uygun mütalaası üzerine. 250 liraya kadar
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olan 6183 sayılı Kanuna tabi bulunan kamu alacak
larından tahsili imkânsız hale gelenleri terkin ettir
meye,
D) Vergi uyuşmazlıklarının daha kısa sürede
sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, Vergiler Tem
yiz Komisyonunun daire sayısını artırmaya,
E) Emlak Vergisi mükelleflerini (Emlak Vergisi
Kanununun 25 nci maddesinde belirtilenler hariç)
1980 yılında genel beyana çağırmaya; beyanname
verme süresinin başlangıç ve bitimiyle ödeme süre
lerini bu yıla mahsus olmak üzere tespit ederek mü
kelleflere duyurmaya,
Maliye Bakanı yetkilidir,
BAŞKAN — Sayın Komisyon, maddenin (C) fık
rasında «Mali Müşavire» diye geçiyor. «Mali Mü
şavere» şeklinde olacak değil mi efendim?..
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ
NURETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Resmi Taşıtlara İlişkin Hükümler :
Madde 11. — Resmi taşıt kullanımında uygula
nacak ilkeler aşağıdadır.
A) Resmi taşıt kullanımına ilişkin 3.6.1979 gün
ve 7 18077 sayılı Kararname hükümleri 1980 bütçe
yılında da uygulanır.
B) 237 sayılı Taşıt Kanununun 17 nci maddesi
uyarınca yardım ve bağış yoluyla kurumların edine
cekleri taşıtlar hakkında marka model ve motor
hacimleri itibariyle sınırlamalar koymaya
Maliye
Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 11 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçen ve Eski Yıllar Borçları :
Madde 12. — Mali yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınamayan ve
MUK'nun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına
uğramamış bulunan Genel Bütçeye dahil dairelerle
katma bütçeli dairelerin geçen ve eski yıllar borç
larına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere uyularak ya
pılır.
A) Karşılıklı Borçlar :
Yılları bütçelerinin ilgili hizmet tertiplerinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgisine göre «Personel gider
leri geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları» ile «Di
ğer geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları» faaliyet
lerinden ödenir.
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Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halin
de, personel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden
aktarma yapılmamak kaydıyla 1980 yılı Bütçesinin
aynı veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu
faaliyetlere aktarma yapmaya, veya (100 - Personel
giderleri) ne it harcama kalemlerinden doğan borçlar
için «Personel giderleri geçen ve eski yıllar karşı
lıklı borçları» faaliyetine yeterince ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir.
B) Karşılıksız Borçlar :
(100 - Personel giderleri) ne ait harcama kalem
lerinden doğan karşılıksız borçların ödenmesi için
ilgili kuruluş bütçesinde «Personel giderleri geçen
ve eski yıllar karşılıksız borçları» faaliyetini açmaya
ve bu faaliyete 1980 yılı Bütçesinin (100 - Personel
giderleri) dışındaki aynı veya diğer tertiplerindeki
ödeneklerden aktarma yapmaya veya yeterince öde
nek kaydetmeye.
«Geçen ve eski yıllara ait olup (100 - Personel gi
derleri) dışında kalan harcama kalemlerinden doğan
karşılıksız borçların ödenebilmesi jçin, ilgili kuruluş
bütçesinde «Geçen ve eski yıllar diğer
karşılıksız
borçlar» faaliyetini açmaya ve bu faaliyete 1980 yılı
Bütçesinin (100 - Personel giderleri) dışındaki aynı
veya diğer tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yap
maya.»
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı :
Madde 13. — Katma bütçeli idarelerin bütçele
rini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı Büt
çesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve kar
şılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazı
lan miktarlardan, bu amaca göre, fazla olduğu sap
tanan kısımları, mali yıl sonunda ilgili idarelere öde
meyerek iptal etmeye; Maliye Bakanı yetkilidir.
Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle yılı
içinde nakden ödenmeyen kısımlar, gelecek yıllarda
ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir.
Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel
Müdürlüğü dışında) mali yıl sonuna göre Maliye
Bakanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel büt
çeye gelir yazılır.
BAŞKAN — 13 ncü maddeyi kabul edenler...
Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yatırım Harcamaları :
Madde 14. — Yıllık programlara ek yatırım cet
vellerinde yer alan proje dışında herhangi bir pro
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jeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler Bütçesinin programlarında iki ödenek türü
içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân
ve tesisleriyle, NATO Enfrastrüktür'ün gerektirdiği
inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar
ile REMO programı içerisinde yer alan alım ve hiz
metler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı ol
mayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde
yer almaz.
Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje
numarası altında toplu olarak verildiği hallerde bu
toplu ödeneklerin hangi projelerde
kullanılacağına
ilişkin olarak Devlet Planlama
Teşkilatı ile -ilgili
Bakan tarafından onaylanmış programlarda gösteri
len işler esas alınır.
1980 yılı programına ekli yatırım projeleri için
programla ayrılan ödeneklerden başlka projeler ve
amaçlar için aktarma yapılmaması esastır.
Yatırım projelerinin uygulanmasında projelerin
üretime dönük bölümlerinin gerçekleştirilmesine ön
celik verilir.
Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl için
de yapılması zorunlu değişiklikler için «1980 yılı
programının uygulanması, koordinasyonu ve izlen
mesine dair karar» da yer alan usullere uyulur.
Yatırım programı ve buna bağlı ek yatırım cet
vellerinin Resmi Gazetede yayınlanmasına kadar,
ödeneği bütçede yer alan ve Bakanlar Kurulunca ka
bul edilmiş bulunan projeye ilişkin tüm hazırlıkları
tamamlanmış olan yatırım projelerini ihale etmeye ve
taahhütlere girişmeye hizmeti yapacalk Bakan yetkili
dir.
BAŞKAN — 14 ncü maddeyi kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Dışalım ve Devlet Malzeme Ofisinden Taşıt Alım
Kredilerinin Mahsup Süresi :
Madde 15. — Dış ülkelerden getirilecek malze
me karşılığı olarak 1977 ve daha önceki yıllarda
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi
uyarınca açılmış bulunan kredilerden akreditife ay
rılmış, ancak 3010 sayılı Yasa hükümlerinin bedel
leri de genel ve katma bütçeli kuruluşlar bütçelerinde
Muhasöbei Umumiye Kanununun 24 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile değişik 83 ncü maddesi
nin (A) fıkrasının (d) bendinin ikinci paragrafına
istinaden Maliye Bakanlığınca açılacak 630 harca
ma kalemine bu amaçla kaydolunacak ödenekten
mahsup edilir.
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Geçen mali yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine ya
tırılmış bulunan taşıt bedelleri, taşıtların mali yılın
bitiminden itibaren dört ay içinde teslim edilmesi ve
tahakkuk evrakının verilmesi kaydı ile aynı yıl büt
çesinden mahsup edilir.
BAŞKAN — 15 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Fonlara İlişkin Hükümler :
Madde 16. — Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer
alan çeşitli fonlara ilişkin hükümler aşağıdaki fık
ralarda gösterilmiştir.
A)
Fon :

Aylık ve Diğer Personel Giderleri İle İlgili

Devlet Memurları Kanunu. Üniversite Personel
Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına
Dair Kanun ve diğer kanunlar ile bunların öngör
düğü tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin gerektir
diği harcamalar için, Maliye Bakanlığı Bütçesinin
(930 - Mali transferler) programının, (09 - Diğer ma
li transferler) altjrogramının, (301 - Devlet Memur
ları Kanunu ile diğer kanunlar ve yönetmeliklerinin
gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenek
ten, Genel Bütçeye dahil daire ve katma bütçeli ida
relerin hizmet programlarında yer alan (110 - Ay
lıklar), (120 - Sözleşmeli personel ücretleri), (140 Sosyal yardımlar), (150 - Ek çalışma karşılıkları Üniversitelerin gece öğretimine ilişkin fazla çalışma
ücreti ile konferans ücreti hariç), (160 - Tazminatlar
ve ödüller), (170 - Ödenekler), (180 - Tedavi yardı
mı ve cenaze giderleri) harcama kalemlerine ve Emek
li Sandığına ödemeler ve muhtar ödenekleri ile il
gili tertiplere, yeterince ödenek aktarmaya Maliye
Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye
Bakanlığınca yeterince artırılabilir.
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Ücretlerle ilgili Fon :

Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının, (09 - Diğer mali transferler)
altprogramının, (3G5 - İş ve Toplu İş Sözleşmeleri
nin gerektirdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer
alan ödenekten iş ve toplu iş sözleşmelerinin gerek
tirdiği mali yükleri karşılamak üzere, Genel Bütçe
ye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelerin ilgili
harcama kalemlerine aktarma yapmaya ve bu öde
neği yeterince artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Ancak giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan
veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle kar
şılamakla beraber, yalnız belli amaçlarla Genel Büt
çeden Hazine yardımı alan Katma Bütçeli idareler
için bu fıkra hükmü uygulanmaz.
C) Yatırımları Hızlandırma Fonu :
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali transfer
ler) programının, (09 - Diğer mali transferlerle ilgili
ödemeler) altprogramının, (303 - Yatırımları hızlan
dırma fonu) faaliyetinin 940 - kod numaralı (Mali
transferler) harcama kalemindeki ödene'kten, 1980
yılı programının uygulanması, izlenmesi ve koordi
nasyonuna ilişkin kararname hükümlerine göre 1980
programındaki ödeneği artırılan veya 1980 progra
mına ek olarak kabul olunan öncelikli sektör ve alt
sektörler ile işçi ücretlerine harcanmak üzere, Genel
Bütçeli dairelerle, Katma Bütçeli idarelerin hizmet
programlarında mevcut veya yeniden açılacak proje
lerin ilgili harcama kalemlerine ve Maliye Bakanlığı
Bütçesinin (920 - İktisadi transferler ve yardımlar)
programı ile (930 - Mali transferler)
programının
(08 - İktisadi Devlet Teşe'kkülleri ile Kamu İktisadi
Teşebbüslerine ikraz ve avanslarla ilgili ödemeler)
alt programının ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya
ve bu ödeneği on katına kadar artırmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir.

Giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan ve esas
itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılamakla
beraber, yalnız belli amaçlarla gene Bütçeden Hazine
Yardımı alan katma bütçeli idareler için yukarıdaki
fıkra hükmü uygulanmaz.

D)

Öngörülmeyen Giderler Karşılığı Fonu :

Maliye Bakanlığı Bütçesinin öngörülmeyen gider
ler karşılığı tertibinden yer alan ödenekten, bütçenin
hazırlanması sırasında öngörülmeyen ve bütçede ter
tipleri bulunmayan, ancak yerine getirilmesi zorun
luluğu Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan olağanüs
Hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer
tü
hizmet ve giderleri karşılamak amacıyla ilgili kutertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluş
!
ruluş
hizmet programlarında gerekli tertipleri açarak, ak
ların yukarıdaki fı'krada sayılan harcama kalemleri- j
tarma yapmaya ve bu tertiplerden yapılacak ödeme
ne ilişkin ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu harcama
lerin esaslarını gerektiğinde saptamaya Maliye Bakalemleri ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere,
kanı yetkilidir. Bu ödenek gerektiğinde Maliye BaMaliye Bakanınca bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer tertibine bu fondan aktarma yapılabilir.
J[ kanınca beş katına kadar artırılabilir
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E) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderle
rini Karşılama Fonu :
Uluslararası kuruluşlarca dış finasmanı sağlanan
genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk Lirası giderle
rini karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı Bütçesinin
(93Q - Mali transferler) programının (09 - Diğer ma
li transferler) altprogramının, 308 - Uluslararası ku
ruluşlarca dış finansmanı sağlanan projelerin Türk
Lirası giderlerini karşılama fonu) faaliyetindeki öde
nekten, genel ve katma bütçeli kuruluşların hizmet
programlarındaki harcama kalemleri ile, Kamu İk
tisadi Teşebbüslerine ve diğer kamu
kuruluşlarına
yapılacak transferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı
Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak olan har
cama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğinde ihtiyaç ora
nında artırabilir. Bu ödeneğin kullanış şekli ve har
cama esasları Maliye Bakanlığınca saptanır.
F) Yabancı Ülkelere Verilecek Proje Kredileri
Karşılığı Fonu :
1980 Mali Yılı içinde :
a) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının, (09 - Diğer mali transferler) alt
programının (307 - Yabancı ülkelere verilecek proje
kredileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneği. Bakanlar
Kurulu kararı ile saptanacak yabancı ülkelere açıla
cak yatırım kredilerine ayırmaya;
b) Kredinin verilmesine, uygulanacak faiz ora
nı ile geri ödeme zamanına ilişkin biçim ve koşulları
saptamaya;
c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katına kadar ar
tırmaya;
Maliye Bakanı yetkilidir,
G) Yükseköğretimde Kapasite Artırma Fonu :
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının (09 - Diğer mali transferler) alt
programının, 304 - Yükseköğretimde kapasite artır
ma fonu) faaliyetindeki ödenekten, Milli Eğitim Ba
kanlığının önerisi üzerine aynı Bakanlık veya üniver
site ve akademiler bütçelerindeki hizmet program
larında yer alan kapasite aftışı ile doğrudan doğ
ruya ilgili harcama kalemlerine, yalnız yılı içinde
ortaya çıkan öğrenci kapasite artışlarının gerektirdi
ği harcamaları karşılamak amacıyla aktarma yapma
ya ve bu tertipte yer alan ödeneği beş katına kadar
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
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H) Genel Sağlık Sigortası Fonu :
Genel Sağlık Sigortası Yasasının çıkması halinde,
bu yasanın uygulanmasıyla ilgili olarak Hazineyi il
gilendiren her türlü giderlerdin karşılanması amacıyla
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal transfer
ler) programının, (04 - Sosyal transferlerle ilgili fon
lar) altprogramında (431 - Genel Sağlık Sigortası gi
derleri) faaliyetini açmaya ve bu faaliyete yeterince
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneğin harcama biçim ve koşulları Maliye
ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca ortakla
şa hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır.
İ) Tarım Sigortası Fonu :
Tarım sigortası yasasının çıkması halinde; bu ya
sanın uygulanmasıyla ilgili olaralk Hazineyi ilgilendi
ren her türlü giderlerin karşılanması amacıyla, Mali
ye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal transferler)
programının, (0)4 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar)
altprogramında (433 - Tarım sigortası giderleri) faa
liyetlerini açmaya ve bu faaliyete yeterince ödenek
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneğin harcama biçim ve koşulları Maliye
Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle sapta
nır.
J) Güvenlik Sigortası Fonu :
Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal trans
ferler) programının, (04 - Sosyal transferlerle ilgili fon
lar) altprogramında, «Güvenlik Sigortası Fonu» faa
liyetini açmaya ve bu fona yeterince ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir.
«Güvenlik Sigortası Yasasının» çıkması halinde,
bu yasanın uygulanması ile ilgili olarak Hazineyi il
gilendiren her türlü giderler bu fondan karşılanır.
K) Belediyelerin Borç Ödemelerine Yardım Fo
nu :
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının, (04 - Belediyelere yardım) alt
programının (255 - Belediyelerin borç ödemelerine
yardım fonu) faaliyetindeki ödenekten, belediyelerin
Hazineye, katma bütçeli idarelere veya Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri ile kamu kuruluşlarına borç bi
riktirmemelerini sağlamak ve finansman ihtiyaçları
na katkıda bulunmak amacıyla, % 70'i son nüfus
sayımındaki nüfus oranına, c/c 30'u ise hizmet ve ya
tırım itibariyle geri kalmış yer belediyelerine dağı
tılmak üzere her ay eşit miktarlarda İller Bankasına
ödeme yapmaya, borçlarını ödemeyen belediyelerin
bu borçlarını fondan alacalklarına mahsup edere'k il
gili kuruluşlara ödemeye, borç biriktiren ve mahsu-
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ben ödemeye neden olan belediyelere yardımı dur
durmaya Maliye Bakanı yetkilidir,
L) Belediyelerin Otobüs Alımına Yardım Fo
nu :
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının (04 - Belediyelere yardım) altprogramının (256 - Belediyelerin otoibüs alımına yar
dım fonu) faaliyetindeki ödenekten, nüfusu 100 000'i
aşan belediyelerin kent içi ulaşımı gerçekleştirmeye
yönelik otobüs alımının finansmanında kullanılmak
üzere belediyelere ödeme yapmaya Maliye Bakanı
yetkilidir,
M) Pilot İller Kalkınma Planı Finansman Fonu :
Maliye Baikanlığı Bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının, (0P - Diğer mali transferler) altprogrammın (320 - Pilot iller Kalkınma Planı Fi
nansman fonu) faaliyetindeki ödenekten, özellikle
kalkınmamış illerde bu planda gerçekleştirilecek pro
jelerin uygulanmasında kullanılmak üzere, genel ve
katma bütçeli kuruluşların mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplerine ve Maliye Bakanlığı Bütçesinin
(920 - İktisadi transferler ve yardımlar) programına
aktarma yapmaya ve bu ödeneği beş kat artırmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
N) Sıkıyönetim giderlerini karşılamak amacıyla
Maliye Bakanlığı Bütçes'ine (930 - Mali transferler)
programının (09 - Diğer mali transferlerle ilgili öde
meler) altprogramının (319 - Sıkıyönetim giderleri
karşılığı) faaliyetinin (940 - Mali transferler) harca
ma kalemindeki ödeneği yeterince artırmaya ve 1728
sayılı Kanunla eklenen son fıkra gereğince Başba
kanlık Bütçesinde konuya ilişkin yeniden tertip aç
maya ve buraya anılan tertipten ödenek aktarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
O) Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye da
hil dairelerin cari giderleri ile transferler giderleri
tertiplerinde yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için
döviz olarak kullanılması gereken ödeneklerle genel
bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ulus
lararası kuruluşlara yapacakları zorunlu ödemelerin
yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 1 Ocak
1980'deki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasın
daki farkı karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı
Bütçesirtin (930 - Mali transferler) programının
(09 - Diğer mali transferlerle ilgili ödemeler) altprogramında (302 - Kur farklarını karşılama fonu) faali
yetini açarak yeterince ödenek kaydetmeye ve ilgili
kuruluşların hizmet programlarında mevcut tertip
lere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
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BAŞKAN — 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler...
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğlu.
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, 16 ncı ve ondan sonraki bazı maddelerle ilgili
önergelerimiz olacaktı. Yalnız bunların programın
3 noü maddesi çerçevesinde değerlendirilip değerlen
dirilmeyeceği konusunda bir
tereddüdümüz oldu,
onu açıklamanızı rica edeceğim.
BAŞKAN — Efendim, arz edeyim :
Kabul edilmiş bulunan Danışma Kurulu kararı
na göre, 3 ncü maddenin görüşülmesine kadar bü
tün önergelerin verilmesi gerekiyordu ve ancak öner
ge verilen maddeler üzerinde müzakere açmamız söz
konusuydu. Şu andan itibaren herhangi bir önergeyi
alıp muameleye koymamız imkânı yoktur. Sabah
birleşime başlarken verilseydi, muameleye koyardık.
Ama, bundan sonra şimdiye kadar verilmiş olan 27,
28, 31, 50 ve 89 ncu maddelerle ilgili önregeler var,
bu önergelerin dışındaki herhangi bir önergeyi mua
meleye koyamayacağımızı ve önerge verilmeyen mad
deler üzerinde de görüşme açamayacağımızı arz ede
rim.
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, yalnız verilecek önergeler, ödenek miktarların
da ve gelirlerde bir değişiklik gerektirmediği takdir
de acaba başka türlü düşünmek gerekmez mi?
BAŞKAN — Mümkün değil, Sayın Müezzinoğlu.
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bu kadar da
yanlış mı olur yani? Usule bu kadar muhalefet olur
mu?
BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin; biz gö
rüşüyoruz beyefendi. Gayet uygarca görüşüyoruz efen
dim, Görüşlerini söylediler, biz de arz ettik efendim.
Müsaade edin devam ediyoruz; 17 nci maddeyi oku
tuyorum,
Nükleer Enerji Alanı :
Madde 17. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı
Yasayla onaylanan «Nükleer Enerji Sahasında Hu
kuki Mesuliyete dair Sözleşme» nin 7 nci maddesi
kapsamı içinde ortaya çıkacak hasar bedellerini kar
şılamak üzere gerekli ödeneği Başbakanlık Bütçesinde
açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme ilke ve ko
şullarını saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Ak
tarmalar :
Madde 18. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuru
luşlarının kendi hesaplarına genel bütçeli dairelerce
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt
dışında okutturulacakları öğrencileri için, bütçelerine
konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu
yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her
çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde il
gili kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açıla
cak program, alprogram, faaliyet veya projelerdeki
harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye
Maliye
Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 18 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Bayındırlık ve Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlıkları Bütçelerine Yapılacak Aktarmalaı :
Madde 19. — Devlet kurum ve müesseseleri ile
kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar
tarafından veya dış yardımlardan;
a) Her türlü yapı, -demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri tesisleri ile bunlara ilişkin
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyla
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak pa
ralar.
b) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesisle
rin yaptırılması ile bunların bakımı etüt, araştrıma ve
proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Köy
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye ya
tırılacak paralar.
Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde
açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan (a) fıkrasındakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındakiler Köy
işleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A)
cetvellerinin sonunda açılacak özel program, altprogram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine
ödenek kaydolunur.
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir
ve ödenek kaydolunur.
Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin
yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uy
gulamaya yetkilidir.
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin gerek
tirdiği durumlarda, gelir ve ödenek kaydı işlemini
beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, altprogram, faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı
yapabilir, işin bitiminde, yapılan harcamalara göre
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tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, altprogram, faaliyet veya projelerindeki ödenekten harcama
yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir.
BAŞKAN —• 19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel
Komutanlığı Bütçeleri Arasındaki Aktarma İşlem
leri :
Madde 20. — Milli Savunma Bakanlığı tarafın
dan Jandarma Genel Komutanlığına veya Jandarma
Genel Komutanlığınca da Milli Savunma Bakanlı
ğına cari mali yıl içinde yapılan hizmetlerin bedelle
rini karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma üzeri
ne, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faaliyet
ve projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yap
maya,
Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel
Komutanlığı bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvet
lerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve te
darik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin
diğer bir program tarafından yürütülmesi halinde
ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet
veya
projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya,
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bağış ve Yardım Yolu İle Gelen Malzemeler :
Madde 21. — A) Genel Bütçeye dahil daireler
ile katma bütçeli idarelere dış kaynaklardan veya
Uluslararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yo
lu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış
alımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile,
bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya
yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kay
detmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
B) 1980 Bütçe yılı içerisinde Milli Savunma ihti
yaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yolu
ile ya da diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme
ve eşya bedellerini bağlı (B) cetvelinde bu adla açıla
cak bir tertibe gelir ve karşılığını Milli Savunma Ba
kanlığı Bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek ve
gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
BAŞKAN — 21 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
451 —
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Bağışlara ilişkin Hükümler :
Madde 22. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerden;
A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artık
ları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından
yetersiz olanları,
B) (A) Fıkrasındakilerin dışında kalan, 5 000 li
rayı aşmayan, iki yıl devrettiği halde harcanmayan
ları,
İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel
Komutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet
Karşılıkları :
Madde 23. — A) Milli Savunma Bakanlığı ve
Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkelere ve
Uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hiz
metin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz
ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarla
rını;
B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma dahil)
öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eği
tim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya
erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce
ödenen miktarları;
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I ve katma bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarmaya
I ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel
idarelerine, İktisadi Devlet Teşekküllerine ve diğer
kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedel
lerini peşin ödeyebilir.
B) Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin (111 I 04 - 3 - 141 - 930) kod numaralı tertibinde yer alan
ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin prog
ram ve projeleri desteklemek amacı ile, genel ve
I katma bütçeli idarelerin ilgili harcama kalemlerine
I aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlar
la diğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler de
bu tertipten karşılanır.
BAŞKAN — 24 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler
(A) Cetveli :
I
Madde 25. — Birinci madde ile verilen ödeneğin
I dağılımı ekli (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 25 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava alanlarının bakım ve onarımları
(B) Cetveli :
için yapılacak giderlerin NATO makamlarınca karşı
J
Madde 26. — Devlet gelirlerinin özel hükümle
lanması öngörüldüğünden bu işler için verilecek pa
rine göre tarh ve tahsiline 1980 mali yılında da deraları;
I vam olunur.
Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan Büt
Ayrıca;
çeye gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı ve
A) Musul petrollerinden biriken (100) milyon
Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinin sonunda
liralık paydan mali yıl içinde tahsil edilecek kısırm
açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu
(B) cetvelindeki «Çeşitli gelirler)»
suretle ödenek kaydolan miktarlardan yılı içinde har j
B) Okul pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Ya
canmayan kısımları ertesi yıla devretmeye;
sada değişiklik yapılıncaya kadar okul psansiyonları
Maliye Bakanı yetkilidir.
I gelirlerinin c/c 25'i, bütçenin (B) cetvelindeki «Pan
siyonlu okul ücretleri karşılığ',>,
BAŞKAN — 23 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
I
C) 1702 sayılı Yasaya göre petrolden alınacak
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelindeki «Petrolden
edilmiştir.
Devlet Hakk<<»
DPT Etüt ve Proje Ödenekleri :
Tertibine gelir kaydolunur.
Madde 24. — A) Devlet Planlama Teşkilatı
BAŞKAN — 26 nci maddeyi oylarınıza sunuyoBütçesinin «Planlama hizmetleri» programı «Araştır
ma - inceleme ve proje hizmetlerip» altprogramının I rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
«Araştırma - inceleme ve proje hizmetleri» projesinde
Sayın üyeler; tasarıya 27 nci madde olarak eklenyer alan ödenekten bir kısmını, Devlet Planlama I
I
mesi
talep edilen iki tane önerge vardır, bu önergeTeşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama ilkele
rine uygun çalışmaların yaptırılması amacı ile, genel | leri sunuyoruz efendim.
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Yasası
Tasarısının 26 ncı maddesinden sonra 27 nci madde
olarak aşağıdaki metnin eklenmesini ve madde nu
maralarının buna göre yeniden düzenlenmesini say
gıyla öneririz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri
Konya
Ordu
Erdoğan Bakkalbaşı
Orhan Vural
Kayseri
Bolu
Ziya Müezzinoğlu
Neş'et Akmandor
Trabzon
Gaziantep
Hasan Güven
Selâhattin Çolakoğlu
Niğde
Manisa
Abdullah Emre İleri
M. Fahri Dayı
Sivas
Çorum
Temel Kitapçı
Abdullah Ercan
Kırşehir
Sakarya
Akıp Aksaç
Hasan Fehmi Güneş
Tunceli
Adıyaman
Naim Taşan
Yusuf Çetin
Sivas
Muğla
Hüseyin Öztürk
Fevzi Özer
İstanbul
İzmir
Mehmet Emin Sungur
Nurhan Artemiz
Aydın
Sadettin Demirayak
Madde 27. — A) Genel ve katma bütçeli ida
relerle, döner sermayeli kuruluşlardan, belediyeler ve
özel idarelerden aylık veya ücret alanların gerçek üc
ret gelirlerinin vergilendirilmesinde 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun değişik 131 nci maddesi uyarınca
uygulanmakta olan en az geçim indirimi ve özel in
dirim miktarlarına göre hesaplanacak vergi ile iki ço
cuklu evli bir mükellef esas alınarak ve en az geçim
indirimi ve özel indirim miktarları toplamı asgari üc
ret düzeyinde kabul edilmek kaydıyla hesaplanacak
vergi tutarı arasındaki fark ilgiliye tazminat olarak
geri verilir.
Bu tazminat, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930, - 09
- 3 - 301 tertibinden açılacak ilgili tertiplere aktar
ma yapılmak suretiyle ödenir. Geri ödemenin nakden
veya mahsuben yapılma biçimi Maliye Bakanlığınca
belirlenir.
B) Emekli gösterge tablolarında gerekli iyileştir
meler yapılıncaya kadar;
a) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek
ve değişikliklerine göre emekli, adi malullük, vazife
malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara,
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b) Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlarla, iş ka
zaları, meslek hastalıkları sigortasından gelir bağlanan
lara ve 991 sayılı Kanuna göre devrolunan sandıklar
dan çeşitli aylık alanlara;
Ayda 1 500 TL. tutarında ek ödeme yapılır. Bu
ödemelerden herhangi bir vergi ve resim kesilmez.
Gerekçe :
Hükümetin aldığı son devalüasyon ve zam karar
larından sonra dar ve sabit gelirlilerin zaten güç olan
yaşam koşullarının dayanılmaz bir duruma girdiği bir
gerçektir. Öte yandan, CHP ağırlıklı Hükümetçe ha
zırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş
bulunan ve yürürlükteki vergi yasalarının günümüzün
gerçeklerine göre değiştirilerek vergi dışı kalmış, ya
da gerekli biçimde vergilendirilmemiş gelir ve kazanç
ların vergilendirilmesini ve en az geçim indiriminin
asgari ücrete göre yeniden düzenlenmesi suretiyle üc
retliler üzerinde yoğunlaşan vergi yükünün dağılımın
daki adaletsizliğin düzeltilmesini amaçlayan Vergi Re
form tasarısının bugüne kadar yasalaşamaması yüzün
den enflasyonun da etkisiyle ücretlilerin durumu gi
derek ağırlaşan bir görünüm kazanmıştır. Önergemi
zin kabulü ile kamu görevlileri ile işçilerin ağır ya
şam koşulları altında ezilmesini önlemek bir ölçüde
mümkün olacağı gibi, vergi yasalarındaki değişiklik
lerin hızlandırılması için de zorlayıcı bir etmen de sağ
lanmış olacaktır.
Ayrıca, benzer bir düzenleme ile emeklilerin ge
lirlerinin iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenleme
ler yapılıncaya kadar bunlara da ek bir ödeme yapıl
ması önergede öngörülmektedir. Önerge her ne kadar
kamu kesimi dışında kalan ücretlileri kapsam dışında
bırakmaktaysa da, kamu harcamalarını belirleyen
Bütçe Yasası ile bunlar hakkında hüküm getirilmesi
yasal açıdan olanaklı bulunamamıştır.
Ancak, Bütçe Yasası ile getirilen iyileştirmeler
1 Mart 1980'de yürürlüğe gireceğinden, vergi yasala
rında yeniden düzenlenecek olan en az geçim indiri
mi ve özel indirim hadlerinin de 1 Mart 1980'den iti
baren geçerli olmasının kabulü ile eşitlik sağlanabile
cektir.
BAŞKAN — Sayın üyeler;
27 nci madde teklif eden bir başka önerge vardır,
o da sunulacaktır.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu
Tasarısının 26 ncı maddesinden sonra 27 nci madde

— 453 —

C Senatosu
olarak aşağıdaki metnin eklenmesini
arz ve teklif ederiz.

B : 37
saygılarımızla

Madde 27. — Gerçek ücret gelirlerinin vergilen
dirilmesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun deği
şik 131 nci maddesi mucibince tatbik edilmekte olan
özel indirim miktarları yeniden düzenleninceye
kadar, halen uygulanmakta olan özel indirim mik
tarlarına göre hesaplanacak vergi ile özel indirimin
asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanması durumun
da ödenmesi gerekecek vergi tutarı arasındaki fark
ücretliye tazminat olarak geri ödenir.
Geri ödemenin nakten veya mahsuben yapılması
şekli Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu amaçla
Maliye Bakanlığı Bütçesinde gerekli tertibi açmaya
ve tertibe yeteri kadar ödenek kaydetmeye Maliye
Bakanı yetkilidir.
Bingöl
Diyarbakır
Mehmet Bilgin
Sabahattin Savcı
Siirt
İstanbul
İdris Arıkan
Ali Oğuz
Muş
Erzurum
İsmail Arslan
Lûtfi Doğan
Konya
Ahmet Remzi Hatip
Önerge gerekçesi :
Bu önergemiz Bütçe Kanun tasarısının 1 nci mad
desiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge ile alakalıdır.
Bütçe Kanun tasarısına müstakil 27 nci madde ola
rak önerdiğimiz bu teklif içinde vergi muafiyetini en
az ücret olarak getiriyoruz.

12 . 2 . 1980

O : 1

Döner Sermaye Gelirlerine İlişkin Hükümler :
Madde 27. — Genel bütçeye dahil dairelerle, kat
ma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin
(Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler ile, üni
versitelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne
bağlı döner sermayeli işletmeler hariç) bir ay için
deki gayri safi gelirinden c/r 15'e kadar olan kısmını
ve dönem sonu kârlarını genel bütçeye peşin gelir
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanma
sına, kaydına, raporlanmasına, yıl sonu kârlarına
mahsubuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin saptan
masına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirle
nir.
Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden do
ğan Hazine kaybı, ilgili döner sermaye işletmelerinin
ita amiri ve saymanından 6183 sayılı Yasaya göre ya
rı yarıya tahsil edilir.
Geçmiş bütçe yasalarında yer alan peşin gelir hü
kümlerinin uygulanmasında süre aşımı nedeniyle or
taya çıkan gecikme zamları aranmaz.
BAŞKAN — 27 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler;
Bir önerge ile tasarıya yeni bir 28 nci madde
teklif edilmektedir. Sunuyoruz efendim.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Kanun
Tasarısının 26 nci maddesinden sonra 28 nci madde
olarak aşağıdaki metnin eklenmesini saygılarımızla
arz ve teklif ederiz.

Ayrıca, günümüzdeki en az ücretin 5 400 TL. sı
olması dikkate alınırsa, bir gelir miktarından 5 400 TL.
çıkarıldıktan sonra matrah tespiti yapılacaktır. Ay
rıca, önerimizde herhangi bir rakam yerine en az
ücret ifadesini kullanmış olmamız, ileride sanayi ke
simindeki işçilere ödenmesi gerekecek asgari ücret
miktarı arttığında otomatik olarak vergi muafiyeti
de genişlemiş olacaktır.

Madde 28. — Bu Kanunun 27 nci maddesiyle üc
retliler için getirilen tazminata imtisalen emekli gös
terge tablolarında gerekli iyileştirilmeler yapılıncaya
kadar;

Teklifimiz, Anayasamızın sosyal adalet ilkesine
uymaktadır. Bu teklif sadece 1980 yılı için düşünül
müştür. Konunun müstakil bir kanun teklifi olarak
daimilik kazanmasında büyük faydalar vardır.

a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre emekli,
adi. malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı
alanlara,

BAŞKAN — Sayın üyeler;
Önergeler sunuldu. Ancak, bu önergelerle tahsis
edilmesi talep edilen tazminatlara kaynak teşkil et
mek için 1 nci maddede verilen önerge, Yüce Genel
Kurul tarafından reddedilmiş olduğu için bu önerge
leri Başkanlık muameleye koymuyor efendim.

b) Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlarla, iş ka
zaları, meslek hastalıkları sigortasından gelir bağla
nanlara ve 991 sayılı Kanuna göre devrolunan san
dıklarda çeşitli aylık alanlara ayda (Devletçe sanayi
kesiminde çalışan işçilere uygulanan en az ücretin
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dörtte biri) tutarında ek ödeme yapılır. Bu ödemeler
den herhangi bir vergi ve resim kesilmez.
Bingöl
Diyarbakır
Mehmet Bilgin
Sabahattin Savcı
Siirt
Konya
İdris Arıkan
Ahmet Remzi Hatip
Erzurum
Muş
Lûtfi Doğan
İsmail Arslan
İstanbul
Ali Oğuz
Önerge gerekçesi :
Bu önergemiz Bütçe Kanununun 1 nci maddesiyle
ilgili olarak verdiğimiz önerge ile bağlantılıdır. Getir
diğimiz ek madde ile Türkiye Cumhuriyet Emekli
Sandığına bağlı kamu personeli emeklileriyle, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar ve diğer kanunlara tabi isçi
emeklilerine ve onların dul ve yetimlerine yürürlük
te olan en az ücretin dörtte biri tutarında net öde
me yapılmasını getirmektedir.
Bu önergemizdeki düşünce son derece faydalı ve
ileri bir düşüncedir. Önergemizdeki ödemeye en az
geçim indirimi tazminatı demek daha doğru olacak
tır. Böylelikle en az geçim indiriminin hükümet prog
ramlarında ve siyasi forumlarda tartışıldığı bu ortam
da emeklilere en az geçim indiriminden dolayı kamu
personeline ve işçilere tanınacak imkânın yansıtıl
ması mümkün olmaktadır.
Önerimizin bir diğer özelliği, en az ücret (Bugün
kü değeri 5 400 TL.'sıdır) arttığı takdirde, önerimizdeki emeklilere ödenecek en az geç'm indirimi taz
minatı da otomatik olarak kendiliğinden artacak ve
emeklilerimizin mağduriyeti günün şartlarına göre
kısmen de olsa düzeltilmiş olacaktır.
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Önerge bilgilerinize sunuldu. Bu önerge ile teklif
edilen tazminatların kaynağını teşkil etmek için bir ev
velki Birleşimde teklif edilen önerge Yüce Genel
Kurul tarafından reddedildiğinden, biraz evvelki öner
genin muameleye konmaması gerekçesiyle bu önerge
de muameleye Divan tarafından konulmamaktadır.
Madde 28. — Özel Fonlardan :
a) 1567 sayılı Yasanın 6258 sayılı Yasa ile deği
şik 1 nci ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Yasanın 9 ncu
maddelerine dayanarak, Bakanlar Kurulunun 2.6.1961
gün ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince kurulan «İstik
rar Fonu» na yatırılacak paraların net artıklarını,
b) TC Merkez Bankasında NATO hesabında
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek
tutarı,
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c)l 6.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Yasanın 5 nci mad
desinin 1 nci fıkrası gereğince açılan «Akaryakıt İs
tikrar Fonu» nun net gelir fazlasını,
Gelir bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 28 nci maddeyi kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer Cetveller :
Madde 29. — A) 1050; sayılı Mühase'bei Umu
miye Kanununun 24 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile değişik 29 ncu maddesi uyarınca,
a) Gelir çeşitlerinin dayandığı 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 kanununda gösterilmesi gereken
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 pansiyonla
rında kalan öğrencilerden alınacak ücretler, (M) cet
velinde;
D) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa
Mükellefiyeti Kanununun;
a) 36 ncı maddesine göre Milli Müdafaa Mükel
lefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri
(O) cetvelinde;
b) 38 nci maddesine göre alınacak motorlu taşıt
ların alım 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
taşıtları en çok satın alma bedelleri, (T) cetvelinde
gösterilmiştir.
BAŞKAN — 29 ncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yolluklara İlişkin Hükümler :
Madde 30. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun
33, 34, 45 ve 50 nci maddeleri uyarınca her yıl Büt
çe Kanunu ile saptanması gereken katsayı, oran ve
miktarlar (H) cetvelinde gösterilmiştir.
(H) cetvelinde yer alan katsayı, oran ve miktar
lar ile Harcırah Kanunu hükümlerine ilişkin diğer
esaslar aşağıdaki ilkelere göre uygulanır,
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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 kad
rosu; (2) sayılı cetveldeki 1 000 lira aylık tutarı yeri
ne 1 nci derece kadrosu esas alınır.
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 yardım
cıları, Maliye Bakanlığı Hesap uzmanı ve uzman yar
dımcıları, bankalar yeminli murakıplar ve murakıp
yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlıklar Merkez
örgütüne dahil kontrolör ve stajer kontrolörler, Diya
net İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Çalış
ma Bakanlığı İş Müfettişleri ve İş Güvenliği Müfet
tişleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve
'Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ve Be
lediyeler Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına, 1980
mali yılında yetkili makamlarca onaylanan programla
ra göre yapacakları denetim, soruşturma ve inceleme
ler için, görevin yapıldığı ve kurumunun örgüt mer
kezinin bulunduğu yere bakılmaksızın ödenir.
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sanatçılar ve diğer görevlilere; ödenecek gündelik 300
lira olarak saptanmıştır.
Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Or
kestraları, Klasik Türk Müziği 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 uygu
lanır.
G) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapıla
cak görev yolculuklarında Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Anayasa Mah
kemesi Başkanı, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutan
ları ve resmi çağrıya uyarak geziye katılan eşlerine;
Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Mec
lisi ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Müsteşar
ve Büyükelçilere 1 nci, bunların dışındakilere turist
sınıfı üzerinden yol gideri ödenir.
Ancak yabancı ülkelerde görevli elçilerden diğer
ülkelerde de temsil görevi verilmiş olanların yurt dı
şında yaptıkları görev yolculukları ile bunlardan yurt
dışında bir yere veya ülkemize görüşme amacıyla
çağrılanlara kararname aranmaksızın 1 nci mevki üze
rinden yol gideri ödenir.
H) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu mad
desinde belirtilen görev unvanlarına ilişkin hüküm
uygulanmamak koşuluyla ve bu maddede gerekli ya
sal değişiklik yapılıncaya değin;

D) Belediye sınırları dışında görev yapan defter
darlık kontrol memurları için en az gündelik mik
tarı (200) lira olarak saptanmıştır. Bunların Maliye
Müfettişleri, Maliye hesap uzmanları ve genel mü
dürlükler kontrolörleri ile birlikte memuriyet merkez
leri dışında düzenlenecek çalışmalara katlmaları ha
linde gündeliklerinin bu tutar üzerinden ödenmesine
devam olunur.

a) Seyyar görev tazminatının hangi memuriyet
ler için ve hangi koşullarda ödeneceği Maliye Bakan
lığınca saptanır, Seyyar görev tazminatından yarar
lanacak personelin sayısı ve görev unvanlarını göste
rir biçimde ve ilgili Bakanlık veya bağımsız genel
müdürlüklerce tüm örgütleri için düzenlenecek liste
lerin ödeme yapılmadan önce Maliye Bakanlığına vi
ze ettirilmesi zorunludur.

E) Tekel Genel Müdürlüğü tütün eksperleri için
en az gündelik miktarı (200) lira olarak saptanmış
tır. Bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 42 nci maddesi hükmü uygulanmaz.

b) Seyyar görev tazminatının hesabında, kadro
derecesi (657 sayılı Yasanın değişik 45 nci maddesine
göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan ata
malarda kazanılmış hak aylık derecesi) esas almır.

F) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Dev
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Ope
ra ve Balesi Müdürlüklerince düzenlenecek yurt içi
turne faaliyetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uy
gulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla diğer
görevlilere; Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Or
kestraları ile Klasik Türk Müziği Korosu tarafından
düzenlenecek yurt içi turne faaliyetlerine katılacak

c) Seyyar görev tazminatı 1980 mali yılında aşa
ğıda saptanan miktarlar üzerinden ödenir.
Kadro derecesi 1 - 4 olanlara : (1 000) lira
Kadro derecesi 5 - 9 olanlara : ( 777) lira
Kadro derecesi 1 0 - 1 5 olanlara : ( 672) lira
d) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu mad
desi uyarınca yeni miktarlar saptanıncaya kadar Ma
liye Bakanlığı ile ilgili kuruluşlar arasında 1/7,1978
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tarihinden geçerli olmak üzere ve o tarihte yürürlük
te olan gösterge rakamları ve aylık katsayı esas alına
rak saptanan tazminat miktarları, 1980 malıi yılı için
de uygulanır.
Bu esasa göre, 1980 mali yılında aşağıdaki mik
tarlar üzerinden seyyar görev tazminatı ödenir.
Dereceler
1
2
3
4
,5
6
7
8
9
10
11
12

j) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi uyarın
ca, ödenecek yurt dışı gündelikleri Bakanlar Kurulun
ca yeniden saptanıncaya değin, yabancı ülkelerde
23.3.1979 gün ve 7/17420 sayılı; Kıbrıs'ta ise 30.4.1979
gün ve 7/17503 sayılı kararnamelerdeki miktar ve
esaslara göre gündelik ödenmesine 1980 mali yılında
da devam olunur.
BAŞKAN — 30 ncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Miktarlar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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400
400
300
300
250
250

İKİNCİ KISIM
Kamu Personeline İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler

2QQ

200
00Q
000
8ÛQ

800

e) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu madde
si uyarınca şehir ve kasabaların belediye sınırları dı
şında, belirli bir görev bölgesi içerisinde, bir aylık ça
lışma süresinin yarısından az olmamak koşuluyla gi
dilen yerde konaklamak ve asli görevi icabı masraf
yapmak zorunda bulunan işçilere seyyar görev tazmi
natı verilir.
Gündelikle çalışan ve yukarıdaki koşulları taşı
yan bu biçimdeki personele sahip kuruluşlar 1980
Mart ayı içinde Maliye Bakanlığına başvurarak (C)
fıkrası hükmünü yerine getirmek zorundadırlar.
f) İş kolu veya iş yeri düzeyinde yapılacak top
lu iş sizleşmelerine, Maliye Bakanlığı ile ilgili Bakan
lıklar arasında düzenlenen protokoller ile saptanan
esaslara aykırı olarak seyyar görev tazminatı mikta
rı artıracak veya ikinci bir ödemeye yol açabilecek
hüküm konulamaz.
g) 2162 sayılı Yasada öngörülen tazminatlardan
yararlanan sağlık personeline, seyyar görev tazminatı
ödenmez.
i) Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü
bendi uyarınca fotoğrametri yöntemi ile harita alımı
arazi hizmetlerini yürüten teksif nirengi elemanların
dan, bölgeleri dışına deçici görevli olarak gönderilen
yüksek mühendis, mühendis, teknisyen ve fen memur
larına fiilen arazide çalıştıkları günler için tazminat
olarak (200) lira gündelik ödenir. (Bu hükümden ya
rarlanacakların sayısı 150 kişiyi geçemez.)
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KATSAYI :
Madde 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait göster
ge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının aylık
tutarlarına çevrilmesinde (22) katsayı ve 14 . 7 . 1964
tarih ve 500 sayılı Kanunun 10 . 6 . 1975 tarih ve
1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde
yer alan gösterge tablolarına albay dahil yukarı rüt
belere 2,20: yarbay dahil aşağı rütbelere 2,45 katsayı
uygulanır.
Artırılan katsayı için 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Bu maddenin değiştirilmesiyle ilgili iki tane öner
ge vardır, önergeler okunacak ve madde üzerinde gö
rüşme açılacaktır.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 31 nci
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıy
la teklif ederiz,
Konya
Gaziantep
Selâhattin Çolakoğlu
Erdoğan Bakkalbaşı
Trabzon
Niğde
Hasan Güven
Abdullah Emre İleri
Sivas
Manisa
Temel Kitapçı
M. Fahri Dayı
Kırşehir
İzmir
Akıp Aksaç
Nurhan Artemiz
Bolu
Çorum
Neş'et Akmandor
Abdullah Ercan
Sakarya
Adıyaman
Hasan Fehmi Güneş
Yusuf Çetin
Aydın
Tunceli
Sadettin Demir ayak
Naim Taşan
İstanbul
Sivas
M. Emin Sungur
Hüsovin Öztiirk
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Muğla
Tabii Üye
Fevzi Özer
Suphi Gürsoytrak
Katsayı :
Madde 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının ay
lık tutarlarına çevrilmesinde (25) katsayı ve 14.7.1964
tarih ve 500 sayılı Kanunun, 10.6.1975 tarih ve 1908
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde yer alan
gösterge tablolarına (2,5) katsayısı uygulanır.
Artırılan katsayı için 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz,
Gerekçe :
Son alman devalüasyon kararları, Hükümetçe uy
gulanmaya konan % 500'e kadar varan zamlar; bun
ların neden olduğu korkunç fiyat artışları, memur ve
emeklileri dayanılmaz yaşam sıkıntıları içerisine it
miştir.
Büyük çapta memur ve emeklilerin sorunlarını
çözmemekle birlikte bir ölçüde ferahlatacağı gerek
çesiyle Hükümetçe (22) olarak önerilen katsayının
(25) olarak değiştirilerek kabul edilmesi kaçınılmaz
zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenlerle, değişik
liği önermekteyiz.
BAŞKAN — Efendim, bir başka önerge var, oku
tuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Bütçe Kanununun 31 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Saygılarımızla.
Madde 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık
tutarlarına çevrilmesinde (25) katsayı ve 14.7.1964 ta
rih ve 500 sayılı Kanunun 17.6.1975 tarih ve 1908
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde zikredi
len gösterge tablolarına (2.5) katsayısı uygulanır.
Not-: Bu önerge, Bütçe Kanununun 1 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki önergemizle
bağlantılıdır. Her ikisi birlikte mütalaa edilecektir.
Bingöl
Mehmet Bilgin
Siirt
İdris Arıkan
Muş
İsmail Arslan

Diyarbakır
Sabahattin Savcı
İstanbul
Ali Oğuz
Erzurum
Lûtfi Doğan

Konya
Ahmet Remzi Hatip
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Gerekçe : Bütçe Kanununun 1 nci maddesine fık
ra eklenmesi hakkındaki önergemizle (Devlet borç
ları, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstih
barat Teşkilatı hizmet programlarında yer alan öde
neklerin tamamı hariç) tutulmak kaydıyla Genel ve
Katma Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A)
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden c/ç 2 kesilerek,
bu önergemizle istediğimiz (25) katsayının karşılığı
nı Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-3-30il tertibine
tahsis edilmesini istemekteyiz.
Hükümet tarafından getirilen Bütçe Kanunu ta
sarısındaki (22) katsayının (25'e) çıkarılması, net 15
milyar liralık bir yük getirmektedir. Ancak, teklifi
miz bütçe kalemleri arasında bir aktarma niteliği ta
şıması sebebiyle, kaynak olarak yukarıda belirtilen
bütçe kalemlerindeki tasarrufla karşılanmış olacaktır.
Böylece Anayasanın 94 ncü maddesinde belirtilen
gider artırıcı veya gellir azaltıcı nitelikteki bir önerge
den bahsedilmesi mümkün değildir.
Adalet Partisi muhalefette iken; ucuzluk, ferah
lık getirereğini vadetmiş olmasına rağmen, kısa za
manda yapmış olduğu devalüasyonlarla kamu kesi
minde çalışanların sıkıntı içine düşmelerine, maddi
imkânsızlıklarla geçimlerini temin edemez hale gel
melerine sebep olmuştur.
Bu durumun izalesi, ancak dar gelirli olan bu ke
simin ihtiyacına az da olsa katkıda bulunmak sure
tiyle mümkün olacaktır.
Devlet mamullerine yapılan bütün zamlardan son
ra İMF'nin birtakım şartlarına kapılarak dar ve sa
bit gelirlilerin ıstıraplarına ilgisiz kalmak, Anayasa
mızın sosyal adalet ilkesine de uymayacaktır.
Belirtilen sebeplerden dolayı memur maaş katsa
yısının (25) olması zaruri hale gelmiştir. Bu katsayı
nın emeklilere de uygulanacağı hususu önergemizin
önemini bir kat daha artırmaktadır.
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Her iki önerge de bilgilerinize sunuldu.
Sayın Bilgin, sizin önergenizle Sayın Erdoğan Bakkalbaşı ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergelerin
birinci fıkraları aynı. Sayın Bakkaibaşı'nın önerge
sinde ikinci bir fıkra var; ilave bir fıkra var, ileride
bir aksaklık olmasın diye. Siz, önergelerine aynen ka
tılır mısınız efendim?..
MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Biz daha evvel
verdik önergemizi efendim.
BAŞKAN — Efendim, daha geniş olduğu için
onların önergesi, ikinci bir fıkra var, onun için arz
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ediyorum. Sizin önergeniz ikinci fıkrayı taşımıyor
efendim.
M E H M E T BlGİN (Bingöl) — Arkadaşlarım öyle
münasip görüyorlar, öyle olsun efendim, katılıyorum.
BAŞKAN — Sayın Bilgin, Sayın Bakkalbaşı ve
arkadaşlarının verdiği önergeye katıldıklarını beyan
ettiler. Onun için bir önerge üzerinde muamele ya
pılacaktır. Madde üzerinde görüşme açıyorum. Söz
isteyen sayın üye?..
ERDOĞAN EAKKALBAŞ1 (Konya) — Kısa bir
açıklamada bulunacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakkalbaşı.

12 . 2 . 1980

O : 1

faslı gerektirmektedir, bir brüt masrafı gerektirmek
tedir. O sebeple gerekçedeki muhteva da tam hesa
bi olarak düzenlenmemiştir. Bütçeye gider artırıcı
mahiyette bir yük getirmektedir. O sebeple katılmıyo
ruz.
İkinci fıkra hakkında da beyanım var :
İkinci fıkrada ise, kendi hiyerarşik düzeni içeri
sinde bu madde Komisyonda düzenlenmiştir. Hiye
rarşiyi bozucu mahiyet arz etmekte olduğu için ka
tılmamız mümkün değildir.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Maliye Bakanı?

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın
E R D O Ğ A N BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın
Milletvekili) — Sayın Başkan,
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bendeniz, dün, bütün ayrıntılarıyla bu
önergenin
Katsayının 22'den 25'e çıkarılması konusunda dün
Anayasaya
aykırı
olduğunu,
94
ncü
maddenin
son
akşamki müzakerelerde kâfi görüşler ortaya atıldı.
fıkrasıyla;
Anayasa,
amir
hüküm
getirdiğini,
belli
ge
Benim söz almamın nedeni şu :
lirleri
eksiltici,
gider
artırıcı
tekliflerin
Genel
Kurul
Görüldüğü gibi, 31 nci maddenin Hükümet tek
larda yapılamayacağını arz ve ifade etmiştim.
lifi ile Bütçe Karma Komisyonundaki teklifleri ara
Bu önerge, yüksek malumlarınız, birinci madde
sında bir fark var. Bütçe Karma Komisyonu, 500 sa
ile
ilgili önergenin bir devamı mahiyetindedir. Ben
yılı Yasayı değiştiren 1908 sayılı Yasaya göre, Kıbrıs'
den
önce, Komisyon Başkanı Sayın Ok'un da belirt
ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline
tikleri gibi, belirlenen kaynak da yeterli değildir.
verilecek göstergeleri iki ayrı katsayıda göstermiş ve
«Albay dahil, yulkarı rütbelere 2.20; yarbay dahil aşa
İkinci fıkrada da kendi hiyerarşileri içerisinde
ğı rütbelere 2,45 katsayısı uygulanır.» şeklinde getir ,. katsayıların düzenlenmesi hükmü getirilmektedir.
miştir.
Bu nedenle önergenin, katsayı 22'den 25'e çıkarıl
Bizim önergemizde ise, bu iki ayrım yok, sadece
mak suretiyle Anayasaya aykırılığı, plan bütünlüğü
2,5 diye bir tek katsayı uygulanmıştır. Bu da sanıyo
nü zedelemesi ve makro dengede ekonominin denge
ruz; bizim teklif, 1908 sayılı Yasanın 1 nci maddesi
sini bozacağı cihetle katılmadığımızı ve önergenin
nin son fıkrasındaki ibareye uygun. Çünkü orada ili
Anayasanın amir hükmü gereğince oylanamayacağışik cetvellerdeki personel aylıklarına; yani gösterge
nı bir defa daha arz ediyorum.
tablolarına uygulanacak katsayı, her yıl Bütçe ka
Teşekkür ederim.
nunlarında gösterilir» demektedir. «Katsayılar» de
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
ğil, yani tek katsayıyı öngördüğü için, biz, Bütçe Kar
Sayın üyeler; önergelerin esasını teşkil eden ve 1
ma Komisyonundaki bu biçimini tek katsayı olarak
nci
maddede verilmiş olan önergelerin Anayasanın
değiştirdik.
94
ncü
maddesine aykırı olmadığı hususu Yüce Ge
Bilgilerinize sunarım.
nel Kurul tarafından kabul edilmiş ve önergeler mua
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
meleye konmuştu.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Başka, söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Bu kısmın müzakeresini ve bu hususıtaki görüş
Efendim, önergeye Sayın Komisyon?
meleri bu önergelerin oylanması hududu dışında te
lakki ediyor, Divanımız. Bu görüşü arz ettikten son
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU
BAŞKANI
ra, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ka
N U R E T T İ N OK (Çankırı Milletvekili) — Sayın
tılmıyor.
Başlkanım; şimdiye kadar vuku bulan uygulamalar
da bu şekildeki düzenlemelerin Anayasaya aykırı ol
duğu öngörülmüştür. Bu sebeple, Anayasaya aykırı
olduğu iddiasını tekrar ileri sürüyoruz.
Ayrıca, c/c 2'lik kesintiler 11 milyar civarında tut
makla beraber, brüt kesinti Bütçede 30 milyarlık bir
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Önerge, oy çokluğuyla kabul
edilmiştir.
31 nci maddeyi kabul etmiş olduğunuz önerge
ile değiştirilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka-
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bul edenler... Kabul etmeyenler... Oy çokluğuyla ka
bul edilmiştir.
Kadrolara İlişkin Genel Hükümler :
Madde 32. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Kurumlara verilmiş ve intibak üslenil erinde
kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971 - 1979 mali
yıllan bütçe kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca
kurumlara verilmiş olan kadrolar 1980 mali yılı için
de geçerlidir.
b) 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ile kanun
hükmünde kararnamelere göre intibakı yapılan per
sonelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara da
yanılarak söz konusu kanunla kararnamelerin inti
bak hükümlerine göre saptanan dereceleri üzerinden
ödenil.
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddeler ile
15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapılan intibaklarda or
taya çıkacak hatalar veya itirazlı 'işlemler ile yargı
organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek dü
zeltilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alı
nır,
c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13.11.1971 gün
ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu kararnameyi de
ğiştiren ve değiştirecek olan kararnamelerdeki hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak her
kurum için bu fıkra gereğince mali yıl içinde birden
fazla kararname çıkarılamaz.
d) Genel, Katma ve Özel Bütçeli kuruluşların
kadrolarında yer alan sorumlu saymanlar ile Maliye
Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorum
lu saymanlıklarında çalıştırılan memurlardan Maliye
Bakanlığınca gerekli görülenlerin kadroları ilgili ku
ruluş kadrolarından düşülerek Maliye Bakanlığı kad
rolarına eklenir. Bu kadrolarda çalıştırılan memur
lardan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler bu yol
la Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara naklen
atanarak aynı saymanlık müdürlükleri ile sorumlu
saymanlıklarda görevlendirilirler.
e) Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet geniş
lemesi nedeniyle gereksinme duyduğu çarşı ve ma
halle bekçisi kadrolarının ihdasına, Devlet Personel
Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üze
rine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Mahalle ve çarşı bekçileri ile ilgili 1975 ve daha
önceki mali yıllara ait karşılıklı ve karşılıksız borçlar,
Bütçe Kanununun «Geçen ve eski yıllar borçları»
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maddesine göre işlem yapılarak, Emniyet Genel Mü
dürlüğü bütçesinden ödenir.
f) 1 2 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı İktisadi Devlet
Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri Hakkın
daki Kanunun geçici 8 nci maddesinideki 3 yıllık sü
re 28.2.1981 tarihine kadar uzatılmıştır.
Genel ve Katma Bütçeli dairelerle, Mahalli İda
reler veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel ka
nuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak
kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı iş
yerlerinin İş Kanununa tabi olmayan daire ve ku
rumlar, 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları perso
nele ait kadrolardan anılan yasanın 48 nci maddesin
de belirtilen genel ve özel koşulları taşımak kaydıy
la Sakat ve Eski Hükümlüler için İş Kanununun 25
nci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ayırırlar
ve yükümlü oldukları kadar atama yaparlar.
BAŞKAN — 32 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kadro Değişikliği :
Madde 33. — A) Kurumlara verilmiş bulunan
kadrolardan değiştirilmesi gerekli görülenler, söz ko
nusu kadroların boş olması, şahsa bağlı olup da ip
tal edilmesi gereken kadrolardan olmaması ve aralaıında dört dereceden (4 dahil) fazla fark bulunma
ması koşuluyla, ilgili kurumun önerisi Devlet Perso
nel Dairesinin görüşü üzerime Maliye Bakanlığınca
aynı veya diğer bir sınıftan veya değişik derecede ve
unvanla kadrolar olarak değiştirilebilir.
Ancak geri verilecek veya ihdas edilecek kadro
lardan herhangi birinin 1-4 derecelere girmesi halin
de, değiştirilmesi gerekli görülen kadrolar, yukarıda
belirtilen koşullara uyularak ilgili kurumun önerisi
ne Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığı
nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca ay
nı veya diğer sınıftan veya değişik derecede ve un
vanlı kadrolarla değiştirilebilir.
B) Kurumlara verilmiş olup da halen dolu bu
lunan 5 - 1 5 nci derece kadrolar, bu kadrolarda bulu
nan memurların yalnızca 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değişik 68 nci maddesinin (A) ben
di uyarınca yapılacak derece yükseltilmesi işleminde
kullanılmak koşuluyla, kurumun önerisi ve Devlet
Personel Dairesinin görüşü üzerine, Maliye Bakanlı
ğınca bir üst dereceden kadrolarla değiştirilebilir. Ma
liye Bakanlığı gerekli durumlarda ilgili
kurumun
önerisi ve Devlet Personel Dairesinin görüşü üzerine,
dolu olan 5-15 nci derece kadrolarda sınıf ve unvan
değişikliği de yapabilir.
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Ancak, bu maddeye göre kadroları değiştirilenle- 1 Öğretim Hizmetleri sınıfına giren kadroları hakkın
da bu hüküm uygulanmaz.
rin özlülk hakları, değiştirilen yerti kadrolara atanma
B) Aşağıdaki durumlarda mevcut kadroların ip
işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini ka
tali
suretiyle kadro ihdasına Devlet Personel Dairesi
zanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dere
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine
celeri esas alınarak ödenmeye devam olunur.
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 34 ncü maddesine göre «Genel Kadro Kanu
a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü
nu» çıkıncaya kadar :
maddesi uyarınca şahsa bağlı kadrolardan unvanları
a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen
7/3434 sayılı Karanamede ve ek ve değişikliklerinde
kadrolara intibakları yapılan ve halen bu kadrolarda
yer alanların boşalmaları halinde, bu kadroların ip
bulunmakta olan Devlet Memurları bu kadroların
tali ile kararnamelerdeki derecelerden kadro sağlan
verildiği görevin eski unvanlarını taşırlar.
ması için;
b) 1327 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapıl
b) 13.11.1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararname
dığı sırada kuruluş kanunlarının ilgili madde veya
ye ek karar ile bu kararnameyi değiştiren kararname
5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine da
ler uyarınca kurumlara eski kadroların iptali sure
yanılarak başka görevlerde çalıştırılanlar, bu intibak
tiyle verilecek kadrolar için;
ların yapıldığı sırada kendilerine verilen intibak kad
c) Kurumlar arasındaki hizmet aktarması nede
rolarında bulundukları sürece söz konusu kanunlara
niyle yapılacak kadro devri için;
göre fiilen yaptıkları görevin unvanını taşırlar.
C) Kurumlara verilmiş olup da kullanılması hiz
BAŞKAN — 33 ncü maddeyi oylar imza arz edi
metin görülmesi bakımından zorunlu bulunmayan
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
kadrolar ilgili kurumun önerisi, Devlet Personel Dai
edilmiştir.
resi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar
Kurulunca iptal edilebilir.
Kadro İhdas ve İptali :
Madde 34. — A) Mali yıl içinde aşağıdaki du
rumlarda değişiklik yoluyla kadro sağlanamadığı tak
dirde, ilgili kurumun istemi, Devlet Personel Dairesi
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine
Bakanlar Kurulunca ihdas edilebilir.
a) Kurumlara zorunlu görev yükümlülüğü bu
lunanlardan çalıştırılması gerekli görülenler için;
b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadro
ları bulunmaması halinde askerlik görevinden döne
ceklerin yeniden atamalarının yapılabilmesi için;
c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurul
ması öngörülen birimlerde çalıştırılacak memurlar
için;

D) İl Özel İdareleri ile belediyeler için 1980 ma
li yılında yeniden ihdas olunacak memur ve işçi kad
rosu sayısı, bu kuruluşların 1 Mart 1980 tarihinde var
olan memur ve işçi kadrosu toplamının yüzde ikisi
ni geçemez.
BAŞKAN — 34 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kadroları :
Madde 35. — a) Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
2215 sayılı 1979 yılı Bütçe Kanununun 35 nci mad
desi uyarınca Maliye Bakanlığınca vize edilen kadro
cetvellerini 1980 yılında da uygulamaya devam eder
ler. Vize edilenler dışındaki kadrolar geçersizdir.

d) Beş yıllık kalkınma planı ve 1980 yılı prog
ramında kurulması ve genişletilmesi öngörülen hiz
b) Bu kuruluşların 1980 yılı içinde ihtiyaç du
met birimlerinde çalıştırılacak memurlar için;
yacakları yeni kadrolar bu yasanın 34 ncü maddesin
e) Genel güvenliğe ilişkin görevlerde çalıştırıla
deki koşullar gözönünde bulundurulmak şartı ile
caklar için;
Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin görüşü ve
Ancak, bu madde uyarınca tüm genel ve katma
j
Maliye
Bakanlığı onayı alınarak ihdas edilir. Ancak
bütçeli daireler ile döner sermayeli kuruluşlar için
yeniden ihdas olunacak Devlet memuru kadrolarının i bu fıkra uyarınca 1980 Mali Yılında tüm kamu ikti
sadi teşebbüslerine yeniden ihdas olunacak memur
toplamı, 1 Mart 1980 tarihinde tüm genel ve katma
kadrosu sayısı, bu kuruluşlarda 29.2.1980 tarihinde
bütçeli daireler ile döner sermayeli kuruluşlarda var
olan Devlet memuru kadro sayısı toplamının % 3'
mevcut vizeli memur kadrosu sayısının % 2'sini geünü geçemez. Milli Eğitim Bakanlığının «Eğitim ve I çemeZn
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c) Yukarıdaki (a) ve (b) •fıkralarında belirtilen
kadrolarda, gerekli hallerde Maliye Bakanlığının
onayı ile sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılabilir.
d) il 7.2.1972 gün ve 7/3968 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ve bu karara ek olarak çıkarılan ve çıka
rılacak kararlar kapsamına giren kadro unvan tes
pit ve değişiklikleri için mevcut hükümlerin uygulan
masına devam edilir. Ancak bu konuda mali yıl için
de birden fazla kararname çıkarılamaz.
BAŞKAN — 35 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kadro Cetvelleri Bütçe Kanununa Eklenen Ku
rumlar :
Madde 36. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Se
natosu, Millet Meclisi ve Devkıt Planlama Teşkilatı
personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay
ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında hâ
kimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu mes
lekten sayılan görevleri yapanların, kadro cetvelleri
bu yasaya eklidir. Anılan kadrolar hakkında bu ya
sanın intibak formlarına dayanılarak aylık ödenme
sini öngören hükümler saklı kalmak üzere kadrola
ra ilişkin hükümleri uygulanmaz.
BAŞKAN — 36 ncı maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Saym üyeler,
Bu arada 16 ncı maddenin oylaması sırasında bir
sayın üyemizin usul hakkındaki görüşünü bildirirken
tarafımdan bir atlama yapılmış olduğunu tutanakları
tetkik ederek öğrenmiş bulunuyorum. 16 ncı madde
nin oylamasından netice alınamamıştır. 16 ncı mad
deyi ileride bir noksanlık olmasın diye bir daha oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kalbul edilmiştir.
Öğretim Üye ve Yardımcılarının Kadroları :
Madde 37. — A) Kadro yasaları çıkarılmamış
yükseköğretim kurumlarından 1765 sayılı Üniversite
Personel Kanununa göfe intibakı yapılan personele,
yeni kadro yasalarının çıkarılmasına kadar söz ko
nusu yasanın geçici 5 nci maddesine göre aylık öden
mesine devam olunur.
Yeni kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim
kurumlarında kuruluş ve kadro yasaları ile alınmış
olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. An
cak 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda öngö
rülen duruma uymayan kadrolar kadro unvanı aynı
olmak koşuluyla, ilgili yükseköğretim kurumunun is
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teği üzerine Maliye Bakanlığınca personelin durumu
na uygun aynı unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.
Yükseköğretim kurumlarının kadro kanunlarının
çıkıp çılmadığma bakılmaksızın, mevcut kadrolar,
kadro unvanı aynı kalmak ve derece yükseltilmesi iş
leminde kullanılmak koşulu ile kurumun önerisi üze
rine Maliye Bakanlığınca bir üst dereceden kadrolar
ile değiştirilebilir.
B) Yeni kadro yasaları çıkarılmamış olan yük
seköğretim kurumlarının 1973 mali yılı Bütçe Kanu
nuna ekli (L) cetvellerinde gösterilen kadroları ile
yeni çıkarılmış kadro yasalarına ekli (2) sayılı cetvel
lerde yer alan kullanılmayan kadrolar, ilgili (Üniver
site Senatosu veya Akademi Profesörler Kurulu Ka
rarına dayanılarak) üniversite rektörlüğünün veya
akademi başkanlığının istemi üzerine Maliye Bakan
lığınca serbest bırakılabilir.
BAŞKAN — 37 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İşçi Kadroları :
Madde 38. — Genel bütçeye dahil daireler, kat
ma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, ka
nunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma
bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödenekler
le yürüten kuruluş ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri
1979 mali yılında Maliye Bakanlığına bildirerek vize
ettirilmiş bulundukları sürekli işçi kadrolarında, hiz
met genişlemesi nedeniyle yapılması gerekli her tür
lü artışlar için Maliye Bakanlığının vizesini almak
zorundadırlar. Söz konusu idare ve kuruluşlar 1 Mart
1980 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre
ile çalıştıracakları diğer işçi pozisyonlarını, 31 Mart
1980 gününe kadar (ilgili Bakanlığın onayını almak
suretiyle) Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettire
ceklerdir.
Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir ör
neği, ilgisine göre Sayıştay veya Yüksek Denetleme
Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Bu vize işlemi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz ve
herhangi bir şekilde ödeme yapılamaz.
30 iş gününü aşan süre ile çalıştırılacak işçi po
zisyonlarında, hizmet genişlemesi nedeniyle vize ta
rihinden sonra yapılması gereken her türlü artışlar
için Maliye Bakanlığının vizesinin alınması Zorunlu
dur.
Vize edilmiş olan işçi kadro ve pozisyonları Ma
lîye Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanla iş
çi kadro ve pozisyonları ile değiştirilebilir veya ip
tali edilebilir. Bu iptal veya değişikliklerin ilgisine gö-
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re Sayıştay veya Yüksek Denetleme Kuruluna bildi
rilmesi zorunludur.
BAŞKAN — 38 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Sözleşmeli Personel :
Madde 39. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, be
lediyeler, il özel idareleri ile Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinde (Sermayelerinin yarısından fazlası
yukarıda
sayılan kuruluşlara ait olanları dahil) sözleşme ile
çalıştırılacak personelin genel çalıştırma esaslarına iliş
kin, 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile ek ve "değişikliklerinin uygulanmasına, aşa
ğıdaki ilkelere de uyulmak koşulu ile devam olunur.
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
noii maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak olanlar
hakkında yukarıda sözü edilen Kararnamenin 14 ncü
maddesine göre işlem yapılır.
Yukarıdaki kuruluşlardan elemanlarının sağlık hiz
metlerini bünyeleri içinde 'hastane ve klinik birimle
ri bulunmaksızın yürütenler, ihtiyaçları olan sağlık
personelini, 657 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin (B)
fıkrasında yer alan bölgesel sınırlamalara ilişiklin ko
şullar aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler.
B) Bu madde kapsamına giren kuruluşlar, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer yasalar
hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli elemanların
unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip söz
leşme örneklerini, Mart 1980 ayı sonuna kadar Mali
ye Bakanlığına 'bildirerek vize ettirmek zorundadırlar.
Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanıla
rak görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de
kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve
farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme örnek
lerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir.
Söz konusu vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapı
lamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.
Bu madde ve yukarıda sözü edilen, 7/15754 sayılı
Kararname ile ek ve değişikliklerinin hükümleri, ka
nunla kurulan fonlar ve 'hizmetlerini genel ve katma
bütçelerin transfer tertiplerinden aldukları ödeneklerle
yürüten kuruluşlar hakkında da uygulanır.
BAŞKAN — 39 ncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yurt Dışı Aylıkları :
'Madde 40. -— Devlet Memurlarının yurt dışı ay
lıkları yurt dışında yer aldıkları kadro derece ve
kademelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci

12 . 2 . 1980

O : 1

maddesine göre atananlarda kazanılmış uz\i aylık de
rece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni katsayılar
saptanana kadar 1979 mali yılındaki net tutarlarına
6.7.1979 gün' ve 7/17817 sayılı Balkanlar Kurulu Ka
ran ile saptanan katsayılar uygulanarak bulunacak
miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda belirlenen,
ilkelere göre ve aşağıdaki hususlar gözönünde tutula
rak ödenir.
a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurla
ra transfer edilecek yabancı para miktarlarını sabit
tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar sap
tanana değin 7/18817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın
da belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar ara
sındaki fark ilgili kurumca ödenir, Yeni kurların sap
tanmasından doğacak kur farkları (Para değeri de
ğişikliğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda gösteril
mek koşuluyla aynı şekilde ödenir.
Ayrıca, bunların 'bulundukları ülkelerde ellerine
geçmesi gereken yerel para miktarını korumak ama
cıyla, transfer edilen yabancı para ile yerel para ara
sında ortaya çıkan ve çıkacak olan ve T C Merkez
Bankası veya büyükelçiliklerce bildirilecek değer de
ğişiklikleri de gözönüne alınarak bundan doğacak fark
yukarıdaki şekilde ödenir.
b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde kararna
meler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre inti
bak ettikleri dereceler atandıkları veya yer almakta ol
dukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan
memurların yurt dışı aylıkları, yurt dışı 'kadro dere
celerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri veya
kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atandıkları
veya yer almakta oldukları kadro derecelerinin üze
rinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 nci
maddesinin kazanılmış hak aylık derecelerinden daha
aşağı derecelere atanan memurların aylıkları ile ilgili
(B) bendi esaslarına göre işlem yapılır.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156
nci maddesi uyarınca mali yıl içinde emsaller yeniden
saptandığında, yurt dışı aylıklara Bakanlar Kurulu
Kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından
itibaren yeni emsaller ve anılan Bakanlar Kurulu Ka
rarında öngörülen ilkeler gözönünde tutulmak sure
tiyle ödenir.
d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı
Kanunun
1897 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin (B)
bendine göre sözleşme ile çalştırılan personelin si
gorta primleri 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde
yazılı ödemelerin brüt toplamı yerine, varsa emek'*1'
müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 1 r
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İKİNCİ BÖLÜM
recenin birinci kademesinin (karşılığı olan aylık tu- I
Sosyal Yardımlar, Yan Ödemeler ve Diğer Ödemeler
farlarına göre hesaplanır ve izleyen her hizmet yılı
için bir ileri kademeden ve her üç yıldan sonra bir
Aile Yardımı :
üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine esas tutar
Madde 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
lar asgari ücretin altında kaldığı takdirde asgari üc
nununun 202-205 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
ret tutarlarına göre işlem yapılır.
vetleri Personel Kanununun 153-156 ncı maddeleri ge
reğince aile yardımı olarak:
e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında
Bütçe
a) Memurun her ne şekilde olursa olsun men
Kanunlarının (D) cetveline göre kuruluş kanunlarına
dayanılarak ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak I faat karşılığı çalışmayan eşi için 500 lira,
üzere 1.6.1973 tarihine kadar işe alınan ve halen ça
b) Öğrenim çağına gelmemiş çocuklar ile ilklışmakta bulunan personelden Türk uyruklu olanlar,
öğrenim gören çocuklar için 100 lira,
bu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere ilişkin
c) Orta öğrenim gören çocuklar için 200 lira,
•hükümlerine tabidir.
d) Yüksek öğrenim gören çocuklar için 400 lira,
e) Orta ya da yüksek öğrenime devam etme
BAŞKAN — 40 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
I yen çocuklar için 100 lira,
Ödenir.
FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışma
Sayın Başkanım, anametin ve (a) fıkrasındaki ka- I
sı ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları
rarname numaraları değişiktir. Lütfen düzeltilmesini I
için daha yüksek aile yardımı alması halinde, me
bildiriyorum.
I
mur olan eşe ayrıca bu çocukları için yardım öden
40 ncı maddede; «6.7.1979 gün ve 7/17817» ya
mez. İş akdi ya da toplu sözleşme gereği ödeme tu
zıyor. (a) fıkrasında ise; «7/18817» yazmaktadır. Sa
tarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki
nıyorum 7/17817 olması doğrudur.
fark ödenir.
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Üyemiz 40
BAŞKAN — 42 nci maddeyi kabul edenler... Ka
ncı maddenin (a) fıkrasında kararname numarasının I
7/18817 olarak tespit edildiğini, halbuki anametinde I bul etmeyenler... Kabul edilmiştir,
Doğum Yardımı :
7/17817 olarak zikredildiğini belirttiler. Hangisi doğ- I
Madde 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
rudur efendim?
I
nununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİleri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğin
Lİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar)
ce (1 000) lira doğum yardımı ödenir.
— 7/17817 doğrudur efendim. Bir baskı hatası var- I
Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalış
dır,
ması ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocuk
BAŞKAN — Şimdi efendim, o zaman 40 ncı mad- I için daha yüksek doğum yardımı alması halinde, me
denin (a) fıkrasının üçüncü satırındaki Kararname nu- I mur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez. İş ak
marası 17817 olarak tashih ediliyor. Bu bir basım
di ya da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme tuta
hatasıdır,
rı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark
Teşekkür ederiz Sayın Çöker, sağ olunuz efen
ödenir.
dim,
BAŞKAN — 43 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
Bu şekilde tashih edildi efendim.
bul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 41. — Staj ve öğrenim için yabancı ül
Tedavi Yardımı :
kelere gönderilen askeri personele aylık ödenek ve
Madde 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
rilmesine ilişkin 7.8.1978 tarih ve 7/16290 sayılı ve
nununun değişik 209 ve 210 ncu maddeleri gereğin
21.2.1979 tarih ve 7/17198 sayılı Kararnameler hü
ce, 27.7.1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Ku
kümlerinin uygulanmasına 1980 mali yılında da de
rulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Memurlarının Te
vam olunur.
davi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği» nin
Ancak, bu kararnamelerde yapılacak değişiklik
5, 12, 28 ve 31 nci maddeleri ile 5434 sayılı Kanunu
ler ve yeniden düzenlenecek kararname hükümleri
değiştiren 1425 sayılı Kanun gereğince, Bakanlar Ku
uygulamada esas alınır.
rulunun 28.6.1973 tarihli ve 7/6672 sayılı Kararıyla
BAŞKAN — 41 nci maddeyi kabul edenler.. Ka
yayınlanan «Emekli, adi malullük veya vazife malulbul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
_
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lüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bak
makla yükümlü bulundukları aile fertleri, dul ve ye
tim aylığı alanların muayene ve tedavileri hakkındaki
Tüzüğün» 19 ve 20 nci maddelerinde ve diğer özel
yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılıncaya ka
dar;
A) İçmece ve kaplıca tedavilerine, tam teşekkül
lü hastanelerin sağlık 'kurullarınca verilecek rapor
ile gerek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun hükümlerine göre sadece gidiş - dönüş yol mas
rafı ile, yatak bedelleri ve tedavi masrafları ödenir.
Yemek bedelleri ile gündelik ödenmez.
B) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan al
tın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli
ödenmez.
C) Devlet memurlarını tedavi için yurt dışına gönderebilrneleri tedavilerinin yurt içinde yapılamadığının
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Numune
Hastanelerinin, istanbul Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri
nin sağlık kurullarınca verilen ve tedavinin Türkiye'
de yapılamadığını belgeleyen sağlık kurulu raporları
nın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylan
ması koşuluna bağlıdır.
BAŞKAN — 44 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İaşe Hükümleri :
Madde 45. — Genelkurmay Başkanlığının tekli
fi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca tespit olu
nacak;
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 bir
liklerin,
c) Barışta; manevra ve tatbikatın devamı süre
since bu manevra ve tatbikatlara katılan birliklerin,
Kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsu
bay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, 657 sa
yılı Yasaya tabi sivil memur ve 1475 sayılı Yasaya ta
bi işçiler, er tabelasına ithal edilerek kazandan yedirilir,,
Bu er istihkakı hiçbir şekilde para veya yiyecek
maddesi olarak verilemez.
BAŞKAN — 45 nci maddeyi kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 46. — Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebe
lerin tıbbiye öğrencileri gibi, iaşelerine devam olunur.
BAŞKAN — 46 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Tayın Bedeli :
Madde 47. — A) 1706 sayılı Jandarma Kanunun
da gerekli değişiklik yapılıncaya kadar kazandan bes
lenmeleri mümkün olmayan jandarma erlerine de
22.6.1978 "tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 nci madde
si, 1 nci fıkrasına göre ve Ankara rayici esas alına
rak hesaplanacak miktar üzerinden peşin tayın bede
li ödenir. Erlere ödenecek tayın bedeli, aşağıda (B)
fıkrasındaki 3 000 liralık sınıra tabi değildir.
4370 sayılı Kanunun kazandan beslenmeyen jan
darma erlerine ödenecek tayın bedellerine ilişkin hü
kümleri 1980 mali yılında uygulanmaz.
B) Bazı kamu personeline tayın bedeli verilmesi
hakkındaiki 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanunun
1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca ödenecek ay
lık tayın bedeli tutarı 1980 mali yılında 3 000 lirayı
geçemez.
BAŞKAN — 47 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..-. Kabul edil
miştir.
İkramiye ve Ödüller :
Madde 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 123 ncü maddesine göre çıkarılacak tüzük yü
rürlüğe girinceye kadar;
a.) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair
Kanuna göre verilen ve aynı kanunda belirtilen oran
ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye
nin,
b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86
nci maddesi gereğince para ödülü öngörülenlere ye
ni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına
aynı yasanın 86 nci maddesinde belirtilen oranların
uygulanmasıyla bulunacak para ödüllerinin,
c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca
MİT mensuplarından görevleri sırasında sürekli ola
rak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, muh
taç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü olduk
ları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başarılı hizmet
yapıp MİT'le ilişiği kesilenlere verilen tazminatların
anılan maddede belirtilen esaslara göre, ödenmesine
devam olunur.
d) Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan ve bu
kurumlarda yetki ile çalışan personel, Devlet Me
murları Kanununun 123 ncü maddesindeki esaslar
dairesinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melik hükümlerine göre ödüllendirilir.
BAŞKAN — 48 noi maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler,... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

C, Senatosu

B( : 37

Madde 49. — Bu (konuda temel düzenleme yapı
lıncaya 'kadar hazarda güven ve asayişin tkorunması
hususundaki görevlerinden dolayı herhangi bir suret
le derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralan
ma veya hastalık neticesi tedavide iken ölen Em
niyet Teşkilatı mensubu amir ve memurların ve jandar
ma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandar
ma çavuş, erbaş ve erlerin eşlerine, aile yardımı öde
neğine halk kazanan çocuklarına, ana ve babalarına,
bunlar yoksa kardeşlerine 657 ve 926 sayılı kanun
lar gereğince verilen ölüm yardımına ek olarak ay
rıca Türk Medeni Kanununun miras hukukuna iliş
kin hükümlerine uygun olarak son aldığı aylığın 8
(katı tutarında ölüm tazminatı ödenir.
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D) Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik 178 nci maddesin
de gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar;
1. Emniyet Hizmetleri Sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel ile, Cumhurbaşkanlı
ğı ve Başbakanlık Koruma Müdürlüklerine, Emniyet
Genel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde koruma hizmeti yapan personele ayda (3 000) lira,
2. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu
ile bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık ku
rum veya birimlerinde görevli Emniyet Hizmetleri
Sınıfı personeli ile merkez, il veya bölge kuruluş
larında görevli Genel İdare, Eğitim ve Teknik Hiz
metler Sınıfı personeline ayda (2 400) lira,

Erbaş ve erlere yapılaca'k ödemelerde yeni me
zun olmuş çavuş aylığı esas alınır.

3. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında ça
lıştırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (750) lira,
fazla çalışma ücreti verilir.
BAŞKAN — 49 ncu maddeyi oylarınıza sunu
Emniyet örgütünde görevli personele yukarıdaki
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeeynler... Kabul
I fıkraya göre ödenecek fazla çalışma ücretleri,
edilmiştir.
a) Yılık izin, bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen
hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevMadde 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurları
I den dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma
Kanununun değişik 178 nci maddesine ve Devlet
durumlarında,
Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine
b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet
göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan I
için eğitime katılma ve görevli bulunma durumların
fazla çalışma programlarına dayanılarak saat başına
da,
yapılacak ödeme 15 liradan az 50 liradan çok olamaz.
Fazla Çalışma Ücreti :

I

(Ancak T R T Kurumunda çalışanlara ödenecek faz
c) Sürekli görevle atamalardaki mehil
la çalışma ücreti saat başına 30 liradan az 80 lira
içerisinde,
dan çok olamaz.)
I
Kesilmez.

süreleri

Özel yönetmeliklerine göre, Cumhuriyet Senatosu, I
E) Görevlerinin mahiyeti icabı, günün 24 saatin
Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Dairesi persone
de devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücretler I de çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı arande de bu miktarlar esas alınır.
j maksızın, belediye meclisinin kararı ile tespit edilen
I miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.
B) En az % 50 öğrenci kontenjanı artışına da
I
Bu fıkraya göre ödenen aylık fazla çalışma ücretyalı ikili öğrenim yapan fakültelerde ikinci öğretimde
I leri, görev esnasında veya görevden dolayı yaralangörev alan dekanlara (825), dekan yardımcısı ve
I ma veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılmaması
müdürlere (625), fakülte sekreterlerine (575) ve diğer
I hallerinde kesilmez.
sınıflarda bulunanlara (500), müstahdemlere (325)
lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir.
I
F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu
C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız
fakülte, yüksekokullar ve akademilerde gece öğre
niminin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve
müdürlere (750), müdür yardımcılarına (575), fakülte
sekreterlerine (625), fakülte yönetim kurullarınca ve
okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlardan
yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara (375) ve
diğer sınıflarda bulunanlara (500) lira aylık fazla
çalışma ücreti ödenir.

I
I
I
I
I
I
I

İ

Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye bütçelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması, bir
programa bağlanması imkânsız bulunan orman muhafaza memurlarına ayda (2 500) TL.' telsiz teknisyeni, telsiz operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz
santralcisi, telsiz ve telefon hat bakıcılarına yalnız
Haziran - Ekim ayları için ayda (1 500) TL. fazla
çalışma ücreti ödenir.
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Muhafaza memurlarının yıllık izin, bir yılda 30
günü geçmeyen hastalık izni veya görevden dolayı
yaralanma ve sakatlanma nedeni ile görevin yapıl
ması ve sürekli görevle atamalardaki mehil süre
leri içerisinde bu fazla mesai ücreti kesilmez.
G) 19 . 7 . 1972 tarihli 1615 sayılı Gümrük Ka
nununun 164 ncü maddesine göre olağan çalışma
saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük
alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahip
lerinden tahsil edilecek ücretlerin aynı Kanunun
165 nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına
devam olunur.
H) a. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dere
celi okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde dö
ner sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak,
olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul
idarecisi, öğretmen, teknisyen, tez hazırlayıcı «Ölçmecip, usta öğretici, bölüm ve atölye şefi, 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 atölye ve endüstriyel ders gö
revi)» için gece verilen ücret kadar ücret ödenir.
b. Döner sermaye siparişleri üzerinde, öğrenci
lerin çalışmalarını düzenlemek ve çalışmalara fiilen
katılmak üzere maaş karşılığı okutmakla yükümlü
oldukları 20 saati doldurduktan sonra, haftada zo
runlu ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders
saati sayısı kadar, mesleki ve teknik öğretim kurum
larında görevli atölye ve teknik ders öğretmenleri ih
tiyaç duyulduğunda, okul idaresince görevlendirilir.
Ancak, görevlendirilen öğretmenlere okullarında ve
ya 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 dö
ner sermayeden karşılanır.
c. Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve
mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında sap
tanan saatler kadar ve saat bşın 40 lira üzerinden
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır.
İ) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma
Eradikasyonu Örgütünde çalışan memurlardan, gö
revlerinin özelliği gereği fazla çalışma günlerinin
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saptanması ve bir programa bağlanması olanaksız
bulunan sağlık savaş memurlarına ve sağlık koruyu
cularına ayda (1 250) lira, sıtma laborantlarına ayda
(950) lira fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak, bun
lardan 2162 sayılı Kanun kapsamına girenlere bu
ödeme yapılmaz.
J) 1706 sayılı Yasada gerekli değişiklik yapılın
caya kadar; bu maddenin (D) fıkrasıyla Emniyet
mensuplarına yapılan ödemeler, umumi zabıtanın di
ğer unsuru olan Jandarmaya mensup veya Jandar
mada görevli personele de, muhtelif ücret ödemeleri
meyanmda olmak üzere aşağıdaki şekilde ödenir.
1. İl Jandarma Alay Komutanlıkları ile Koman
do ve Motorlu Jandarma Birliklerinde görevli subay,
astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda
(3 000) TL.
2. Jandarma Teşkilatının yukarıdaki
birlikler
dışındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında gö
revli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşla
rına ayda (2 400) TL.
3. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), (b),
(c) bentlerindeki esaslara uyulur.
K) Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçe
li idarelerin yıllık bütçelerinin hazırlanması ve
TBM Meclisindeki müzakereleri sırasında yapılacak
fazla mesai karşılığında Maliye Bakanlığı Merkez
Teşkilatında çalışan memurlara 1 Eylül 1980 - 28 Şu
bat 1981 tarihleri arasında, ayda 60 saati geçmemek
üzere (A) fıkrasında belirtilen azami miktarın iki
katına kadar fazla mesai ücreti ödenir. Bu hüküm
den istifade edecek görevlilerin unvan ve adedi Ba
kan onayı ile saptanır.
L) 1624, 1700, 5442 sayılı Kanunlarla 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesinde
gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, bu maddenin
(D) fıkrası ile Emniyet mensuplarına, (J) fıkrasıyla
da Jandarma mensuplarına yapılan ödemeler umumi
zabıtanın amiri durumunda bulunan Mülki İdare
Amiri sınıfından olanlara muhtelif ücret ödemeler
meyanında olmak üzere aşağıdaki şekilde ödenir.
1. İllerde vali yardımcıları ve kaymakamlara ay
da (3 000) TL.
2. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), (b),
(c) bentlerindeki esaslara uyulur.
BAŞKAN — Sayın üyeler; 50 nci ma'dde ile ilgili
bir değişiklik önergesi vardır, sunulup, gerekli işlem
yapılacaktır.
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Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 1980 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısının 50 nci maddesi (H) fıkrası (b) bendinin ili
şikte sunulan gerekçeyle yine ekte sunulan şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Tabii Üye
Fahri Çöker
Kadri Kaplan
Bolu
Ankara
Orhan Çalış
Uğur Alacakaptan
Ek : 1. Değişiklik metni.
Ek :2, Gerekçe.
1980 Yılı Bütçe Kanunu TasaYısının 50 nci mad
desinin (H) fıkrası (b) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesi ;
b) Döner sermaye siparişleri üzerinde öğrencile
rin çalışmalarını düzenlemek ve çalışmalara fiilen ka
tılmak üzere maaş karşılığı okutmakla yükümlü ol
dukları yüksek teknik öğretim kurumlarında 16, orta
dereceli mesleki ve teknik öğretim kurumlarında 20
saati doldurduktan sonra, haftada zorunlu ve isteğe
'bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati sayısı ka
dar mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli
atölye ve teknik ders öğretmenleri ihtiyaç duyuldu
ğunda okul idaresinde görevlendirilir. Ancak, görev
lendirilen öğretmenlere okullarında veya başka okul
larda gece ve gündüz ek ders görevi verilemez. Bu
çalışma için öğretmenlere mensup oldukları okullarda
gece öğretimi için görevlendirilmiş olan öğretmenlere
ödenen ek ders ücreti kadar ücret döner sermayeden
karşılanır.»'
1980 Bütçe Kanunu tasarısının 50 nci maddesinin
(H) fırkası (b) bendinin değiştirilmesiyle ilgili gerek
çe r
Mesleki ve teknik öğretim okullarında kuruluşla
rı tamamlanan ve eğitimin yanında mal ve hizmet
üretimi için yeterli kapasiteye ulaşmış olanlarına Mil
li Eğitim Bakanlığınca 3423 sayılı Kanuna göre dö
ner sermaye verilmektedir. Öğrencilerin üretim yapa
cak iş için de eğitilmeleri, okulların sahip oldukları
makine ve teçhizatın iyi düzenlenmiş bir program
içinde kullanılması ile mümkün olabilmektedir. Bu
makine ve teçhizattan üretim amacıyla optimal fay
da sağlanması için çalışılmakta, ancak öğretim prog
ramlarıyla döner sermaye mevzuatı içinde çalışma
ları bir bütün halinde organize etmek, çeşitli güçlük
ler arz etmektedir.
Bunun sonucu olarak, makinelerin zaman zaman
boş kalması veya teknik insan gücünden yeterince
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yararlanılamaması kaçınılmaz olmaktadır. Üretim ça
lışmalarının organizasyonu ile eğitim, öğretim faali
yetlerinin tamamı teknik öğretmenlerce yapılmakta
dır. Atölye şefi ve meslek dersleri öğretmeni olan
teknik öğretmenler aylıklarına karşılık 5 Mart 1964
tarihli ve 439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (B) fık
rası gereğince yüksek dereceli mesleki ve teknik okul
larda haftada 16 saat, orta dereceli okullar öğretmen
leri ise aynı kanunun 3 ncü maddesi (B) fıkrası ge
reğince 20 saat ders okutmakla yükümlüdürler.
Ayrıca, yüksek dereceli okullarda 16, orta dere
celi okullarda 20 saat mecburi, 7 saat de isteğe bağ
lı olmak üzere ücretli ek deVs okutabilmektedirler.
Kanunun bu açık hükmüne rağmen, 1980 Mali
Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 50 nci maddesinin (H)
fıkrası (b) bendinde bu ayrım gözetilmediği için, öğ
retmenlere yüksek veya orta derece okullarda ders
okuttuğu gözönünde tutularak adaletli bir uygulama
yı ve tasarının 53 ncü maddesinde ek ders ücretleri
hakkında genel brr hüküm mevcut bulunması İtibariy
le esasen döner sermayeden ödenecek olan bu ücret
ler için bütünlüğü sağlamak amacıyla bu önergemiz
sunulmaktadır.
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Fahri Çöker,
Sayın Kadri Kaplan, Sayın Orhan Çalış ve Sayın
Uğur Alacakaptan tarafından verilen ve 50 nci mad
denin (H) fıkrasının (b) bendinin değiştirilmesini tek
lif eden önerge sunuldu.
Madde üzerinde görüşme açıyorum efendim. Söz
isteyen sayın üye?.. Yok.
Komisyon Başkanı Sayın Ok, buyurun efendim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI NU
RETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — Müsaade eder
seniz bu önergeyi Komisyonca tetkik etmek ve tek
nik yönleriyle tetkikata tabi tutmak gereği ile kısa bir
süre içerisinde Yüce Senatoya, bu maddelerin sonuna
gelmeden önce getirmek için Komisyona verilmesini
rica ediyoruz.
BAŞKAN — Peki efendim. Hükümet de aynı gö
rüşte.
Efendim, önerge komisyona talep üzerine verili
yor. Maddelerin okunması bitmeden evvel Komisyon
görüşünü Divana bildirecek ve 50 nci madde üzerinde
Komisyon görüşü alındıktan sonra gerekli oylama,
önergenin kabul veya reddine göre yapılacaktır.
Sanatçılara İlişkin Yan Ödemeler :
Madde 51. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerin
de sayılan personel ile bu maddeler kapsamına giren
468 —
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kurumların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr genel mü
dürleri, sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğretmenle
rine 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen
değişik ek maddeye göre verilecek yan ödemelerin
tutarı Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra
Kültür Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca saptanır.
BAŞKAN — 51 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği:
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 yafdımcılarına öğretim yerinde sürekli ikamet koşuluyla
aşağıda gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve geüşme güçlüğü Ödeneği verilir.

1. Derece
TL,
Profesör
Doçent
Dr. asistan, öğretim görevlisi
Asistan, araştırma görevlisi
Okutman, uzman, çevirmen
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20 000
15 000
'12' 500
7 50d
5 000

2. Derecd
TL,

ıo ooa
7
6
4
3

500
000
000
000

3. Derece
TL.
6
5
4
3
2

000
000
000
000
500

Üniversitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve yük 1 versite ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi öde
meler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve geliş
sekokulların hangi dereceye gireceği Üniversitelera
me güçlüğü ödeneği verilir.
rası Kurulca saptanır.
Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında var
Akademiler için bu saptama, Üniversitelerarası
olanlara ek olarak yeni bir öğretim kuruluşunun açılKurulun saptadığı dereceler esas alınarak AkademiI ması halinde verilmez.
lerarası Kurulca yapılır.
B) Hizmet Ödeneği:
Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, Bakanlar Ku I
1765 sayılı Üniversite Personel Yasasının 1991 sa
rulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile ek
yılı Yasayla değişik 15 nci maddesine göre öğretim
ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir.
Kuruluş yasalarında kuruluş ve gelişme güçlüğü I üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler üzeveya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üni- j rinden hizmet ödeneği ödenir.
1. Derece
TL,
Öğretim üyeleri :
Profesör;
Doçent
b) Öğretim üye ve yardımcıları;
Asistan
Öğretim 'görevlisi
Araştırma görevlisi
Uzman

2. Derece'
TL,

3. Derece
TL.

a)

Hizmet ödeneği,

4 , 5 . 1977 tarih ve 15927 sa

yılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile ek ve
değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir.
C) 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre
Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen taz
minatlardan yararlananlara, bu maddenin (A) ve (B)
bentlerinde yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü öde
neği ile hizmet ödeneği verilmez,

4 500
3 300

2 700
2 100

2 100
1 500

2
2
2
1

1
1
1
1

1 200
1 200
1 200
900

100
100
100
500

500
500
500
200

BAŞKAN — 52 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kalbul edil
miştir.
Ek Ders Ücretleri :
Madde 53. — A) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun değişik 176 nci maddesi (Söz konusu Ya
sanın 89 ncu maddesindeki esasların ilgili kurumlar
itibariyle, Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şar
tıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul
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ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üye
leri ve diğer personele saat başına verilecek ek ders
ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir.
Ders Saati
Ücreti
Gündüz Gece
1. Temel Eğitim :
a) İlköğretim kurumlarında (Ana
okulları ve anasınıfları ile kız teknik
öğretim okullarına bağlı anaokulları da
hil), rehberlik ve araştırma merkezle
rinde, ilköğretim müdürlüklerinde, ye
tiştirme yurtlarında görevli öğretmen
ve yöneticilere
b) Temel eğitim 2 nci kademe
okulu (Ortaokul) öğretmenlerine ve
bu okullarda ücretli ders okutanlara
(Tarım Bakanlığına bağlı okullar dahil)
2. Ortaöğretim (Liseler) :
a) Orta dereceli (Örgün/yaygın)
genel, mesleki ve teknik okul öğret
menlerine ve bu okullarda ücretli ders
okutanlara (Tarım Bakanlığına bağlı
olanlar dahil)
b) Sağlık kolejleri ve sağlık okul
larında ders görevi verilen :
— Pratisyen hekim
— Uzman hekim
c) Her dereceli okullarda
Milli
Güvenlik dersi okutan ve konferansı
nı veren subaylara
3. Yükseköğretim :
Yüksek dereceli (Örgün/yaygın) okul
ve kurumlarda ücretli ders okutanlar
dan;
— Öğretmen, öğretim görevlisi, dok
toralı asistan, asistan
— Doçent, uzman hekim
— Profesör
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rumlarda % 100 oranında zamlı ders ücreti ödenir.
4, Yaygın Eğitim :
a) Her türdeki yaygın eğitim (Halk eğitimi), çı
raklık eğitimi, mesleki kurs ve seminerler de dahil
olmak üzere, yaygın eğitim "kurumlarının öğretmenleri
ne ve kurumlarda ücretli ders okutanlara :
Ders Saati
Ücreti
Gündüz Gece

80

100

80

100

80

100

100
140

125
165

— Kurumların, elemanlarının, hiz
met içinde yetiştirilmesi amacı ile açı
lan kurs, seminer ve benzeri her türlü
hizmetiçi eğitim ve faaliyetlerinde gö
rev verilenlere
b) Öğretmen ve öğretmen niteliği
taşıyanlar ile, kurum içinden ve kurum
dışından sağlanan uzman ve teknik per
sonele,
(Hizmetiçi eğitim, kurs ve faaliyetle
rinde görev verilen 3 ncü bentte belir
tilen öğretim elemanlarına 3 ncü bent
teki ölçü ve esaslara göre ödeme yapı-

80

100

100

125

100

—

210

250

175

210

125

160

lir.)

80

140
190
250

100

165
225
280

a) Yüksek dereceli okullarda ders görevi verilen
lere, kadrosuna bakılmaksızın, 3 ncü bentteki esas ve
hükümlere göre ücret ödenir.
b) Ücretle ders okutulan öğretim kurumlan, öğ
retim üye ve yardımcılarının ikametgâhlarının veya
daimi görev yerlerinin bulunduğu ilin sınırları dışında
olmak şartıyla; 300 ve daha az km. uzaklıktaki ku
rumlarda % 50; 301 ve daha çok km. uzaklıktaki kn-

5. Milli Eğitim Bakanlığı merkez
ve taşra örgütünde inceleme, araştırma,
planlama, programlama, yönetim, eği
tim görevi yapanlara,
6. Devlet Konservatuvarında :
Meslek Dersi Okutan;
a) Devlet sanatçısı, profesör
b) Devlet Konservatuvarı sanatkâ
rı, sanatçı öğretmen, sanatçı, uzman,
doçent
c) Öğretici, (Öğretmen), doktoralı
asistan

Kültür dersi okutan öğretmenlere;
Milli Eğitim Bakanlığı okulları için saptanan öl
çülere ve miktarlara göre ücret ödenir.
B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 150 ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek
4 ncü maddesi gereğince fiilen ek ders görevi verilenlere ders saati başına ek ders ücreti en çok aşa
ğıdaki esaslara göre saptanır.
1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları (NBC
istihbarat Okulu... gibi) ve harp okullarında ders
görevi verilen Üniversite Personel Yasası kapsamına

— 470 —
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giren öğretim üye ve yardımcıları ile, öğretim görev
lileri niteliği üniversite senatosunca kabul edilen as
ker ve sivil kişilere ve ayrıca kendilerine ders görevi
verilerek öğretmen olarak görevlendirilen asker ve si
vil personele Üniversite Personel Yasasının değişik 14
ncü maddesine göre hesap edilecek tutar; (Öğretmen
olarak görevlendirilenlere öğretim görevlisi gibi üc
ret) ödenir.
2. Orta dereceli askeri okullarda, (Askeri liseler,
astsubay hazırlama okulları gibi) ve kurslarda ders
görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 2/a
sırasındaki tutar.
C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun
1991 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesine göre
ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygula
nır.
1. Öğretim üye ve yardımcıları ile üniversite ve
yüksekokullarda ders görevi verilen diğer personele
sınav dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav dö
neminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders
yapılan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret
ödenir.
2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikamet
gâhları 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 öde
nir.
3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı
ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretim için,
öğretim üye ve yardımcılarına haftada 12 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
halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı olduk
ları yükseköğretim kurumlarından (Senato kararına
dayanılarak) izin almaları zorunludur.
D) 1765 sayılı Yasanın bazı maddelerini değiş
tiren 1991 sayılı Yasanın 14 ncü maddesinde yer
alan ek ders ücretine ilişkin hükümler, üniversite,
akademi, gençlik ve spor akademileri ve 1472 sayılı
Yasa ile Üniversite ve akademilere bağlanan yüksek
okullara, öğretim kurumları dışından gelen öğretim
üyesi, öğretim görevlisi ve asistanlar ile Gençlik ve
Spor Akademisinde görevli öğretim elemanları için
de aynen uygulanır.
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BAŞKAN — 53 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Konferans Ücreti :
Madde 54. — A) 657 sayılı 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 üc
reti ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda kon
ferans ücreti ödenmez.
B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Aka
demileri Kanununun 11 nci maddesi uyarınca
Harp Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli
askeri okullarda (Harp okulları, sınıf okulları,
özel ihtisas okulları, istihbarat okulu, NBC
Okulu... gibi) konferans verenlerden :
a) Türk ve yabancı sivil memurlara,
65
b) Türk ve yabancı general, amiral ve su
baylara,
75
c) Üniversite öğretim üyelerine,
95
Lira her bir konferans için konferans ücreti öde
nir.
BAŞKAN — 54 ncü maddeyi kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Hazine İşlemleri
Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri :
Madde 55. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemeleri za
manında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev
simlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yön
de etkilenmesini önlemek amaçları ile mali yıl içinde
gerçek ve tüzelkişiliklere en çok bir yıl vadeli Hazine
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın al
maya, satılacak Hazine bonolarının satış koşullarını
ve tutarlarını saptamaya, 1211 sayılı Kanunun 50 nci
maddesi esaslarına göre TC Merkez Bankasından kı
sa vadeli avans almaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 55 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İç Borçlanma Tahvilleri :
Madde 56. — Üçüncü maddede saptanan tutara
kadar iç borçlanma akdine Maliye Bakanı yetkilidir.
Çıkarılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, öde-
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me süresi ve diğer koşulları Maliye Bakanlığınca sap
tanır. 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 sözleş
melerde teminat olarak ve Hazinece satılan milli
emlak bedellerinin
ödenmesinde, itibari
değerleri
üzerinden kabul olunur.
Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri,
isteyenler adına, tahvillerin taşıdığı koşullarla, ban
kalarda hesap açtırılmak
suretiyle de çıkarılabilir.
Bu yöntemle tahvil çıkarılmasının biçim ve koşulları
Maliye Bakanlığınca saptanır.
Yeniden çıkarılacak iç borçlanma tahvillerine uy
gulanacak faiz oranı, Hazinece çıkarılmış ve halen
tedavülde bulunan Devlet iç borçlanma tahvillerinde
de uygulanır.
BAŞKAN — 56 ncı maddeyi kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Program ve Proje Kredisi İle Dış Borçlanma :
Madde 57. — A) Yabancı ülkeler, uluslararası
kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapıl
mış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmet
ler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlana
cak yardımlar ile program ve proje kredisi olarak
maü yıl içinde elde edilecek olanakların Türk Lirası
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir
yandan bütçeye gelir, diğer yandan ilgili kuruluşlara
ait bütçelerin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye
Maliye Bakanı yetkilidir.
İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolu
nan tutarlardan yılı içinde harcanamayan ödenek ar
tıkları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur.
1979 ve daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağ
lanmış bulunan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme
ve hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara
göre işlem yapılabilir.
B) Yabancı ülkeler veya uluslararası kurumlar
dan anlaşmaları gereğince sağlanarak genel bütçeye
dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinde
yer alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla
kredi kullanma olanağı belirdiğinde, fazla kredi ola
naklarını ilgili daire bütçelerinin (B) cetveline gelir
ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetme
ye Maliye Bakam yetkilidir.
C) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine gö
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re; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafın
dan harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanma
sı kararlaştırılmış tutarları ve sözkonusu anlaşmalar
hükümlerinin uygulanması
dolayısıyla harcanması
gerekecek parayı,
a) Yabancı ülke kuruluş ve uluslararası kurum
lardan sağlanmış veya sağlanacak bağış yardımlarıy
la proje veya program kredilerinin sağladığı veya
sağlayacağı Türk Lirası karşılıklarından,
b) Bu şekilde doğan Türk Lirası karşılıkların
dan önceki yıllarda yapılan ikrazların tahsil olunacak
faiz ve anaparalarından,
c) Hükümetimizce yabancı ülke kuruluş ve ulus
lararası kurumlardan düşük faizle sağlanan kredile
rin daha yüksek faizle kullandırılması sonucunda do
ğan veya doğacak olan faiz farklarından, (Bu kredi
lerle ilgili olarak borçlularla yapılan anlaşmalarda bu
konu ile ilgili hükümlerin saklı kalması kaydıyla),
Ayırarak belirli hesaplara yatırmak veya sapta
nan amaçlar için kullanılmak üzere bütçeye gelir ve
ödenek kaydetmeye ve bunları harcamaya Maliye
Bakanı yetkilidir.
D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakıl
mış olup da Hazine işlemi olarak borçlarına karşılık
harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve gider
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
E) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz
çerçevesinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çek
me haklarının yarattığı Türk lirası karşılıklarını, ge
rektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda
yapılacak
geri ödemelerin gerektirdiği tutarları Maliye Bakan
lığı bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye
Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 57 nci maddeyi kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 58. — Yabancı ülkeler, uluslararası ku
rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan borç
lanma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çe
şitli sektörlerinde gelişmeyi
artırmak amacıyla ve
anlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör
kurumlarına ikraz veya devretmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.
Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi
kuruluşlarına ve diğer her türlü dış kaynaklarca ka
mu kurumlarına (Özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayelerinin % 50'sinden
fazlası
kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına ve
rilecek kredileri, anlaşmalarındaki koşullarıyla garan-
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ti etmeye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca ya
bancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini
garanti etmeye, özel sektör kurumlarına
verilecek
kredilere Türk parası kıymetini koruma mevzuatına
göre transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı yet
kilidir,
BAŞKAN — 58 nci maddeyi kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 59. — Yıllık programlarla saptanan dış
finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 244
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilir
lik çalışmalarının dış finansman gereksinmelerini kar
şılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşıla
cak koşullarda 1 000 000 dolara kadar olan borç
lanmaları yapılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu gibi anlaşmalar Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe girer.
1979 yılında ve daha önceki bütçe yıllarında ba
ğıtlanmış benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm
uygulanır.
BAŞKAN — 59 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
HİLMİ FIRAT (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Müsaadenizle bir hususu arz etmek istiyorum Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat.
HİLMİ FIRAT (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Efendim, 59 ncu maddenin birinci satırında «ihtiyaç
larının» dendiği halde, son satırında «gereksinme»
sözü kullanılmıştır. Ya her ikisine de «ihtiyaç» diye
lim ya da her ikisine «gereksinme».
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Fırat keli
meler arasında değişiklik var diyorlar.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
NURETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — «ihtiyaç»
olarak düzeltilmesine katılıyoruz.
Bir de «borçlanmaları» kelimesinin sonuna «n»
harfi gelecek.
BAŞKAN — Sayın Divan üyemiz onu bir mat
baa hatası olarak tespit ettiler. O şekilde tashih et
tiler Sayın Başkanım.
«Gereksinme» her iki yerde de «ihtiyaç» olarak
düzeltiliyor.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Biz de «Gerek
sinme» olursa katılıyoruz.
Türk Dil Kurumunun lügatine göre «Gereksin
me» olması gerekir.
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BAŞKAN — Efendim, tashih ediyoruz, matbaa,
yazım hatalarıdır. Esasında tabii aynı olması lazım.
Teşekkür ederiz efendim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
NURETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — Bazı ar
kadaşlarım «gereksinme» yi öğrenememişler daha
henüz, öğrendikleri zaman öyle olur. Şimdi «ihtiyaç»
olarak kalsın efendim.
BAŞKAN — «ihtiyaç» olarak tashih edilecek.
Selektif Kredi Fonundan Ödemeler :
Madde 60. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatıl
ması, yatırımların ve dış satımın özendirilmesi ve
banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine
yöneltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan
kararlar ve bu kararların ek ve değişikliklerine daya
nılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı
ödemesi yapılır.
BAŞKAN — 60 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Çeşitli Saymanlıklardaki
Değerlerin
Hazineye
Geçişi :
Madde 61. — Maliye Bakanı, bütün saymanlıkla
rın çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan
mal varlıkları ve emanetleri de dahil olmak üzere
her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirme
ye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla ge
rekli önlemleri almaya yetkilidir.
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun ta
nımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda
olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uy
gulanır.
BAŞKAN — 61 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geri Verilecek Paralar :
Madde 62. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Yasa
uyarınca, Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) progra
mının (05) altprogramının, (527) faaliyetine konulan
geri verilecek 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 hü
kümlerine göre geri alınır.
BAŞKAN — 62 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

C. Senatosu

B : 37

İKİNCİ BÖLÜM
Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait
Hükümler
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansman Gerek
sinimi :
Madde 63. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1980
yılı finansman ihtiyacını karşılamak üzere;
a) Maliye Bakanlığınca
belirlenecek koşullarla
özel ek iç borçlanma tahvilleri çıkarmaya ve Devlet
Yatırım Bankası aracılığıyla 1211 sayılı Kanunun 48
nci maddesi uyarınca adı geçen kuruluşlara olanak
sağlamaya,
b) Aynı amaçla Kamu İktisadi Teşebbüsleri ta
rafından çıkarılacak bonolara «Hazine Kefaleti» ver
meye ve 1211 sayılı Yasanın 51 nci maddesi uyarın
ca avans açtırmaya,
Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine Ke
faleti bonoların toplamı geçen yıllar hariç (otuzbeş
milyar) Uradır. Gerektiğinde bu miktarı bir katına
kadar artırmaya, Maliye Bakanı yetkilidir.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
NURETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — Sayın Baş
kan, «Hazine Kefaleti» değil,
«Hazine Kefaletli»
biçiminde düzeltilecektir efendim.
BAŞKAN — Son cümlede, «Hazine Kefaletli»
olması lazım, bir matbaa hatası var.
63 ncü maddeyi bu şekliyle oyluyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ayrıntılı Harcama Planları :
Madde 64. — 1980 mali yılında, genel bütçeye
dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler,
belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu ik
tisadi teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar, Maliye Ba
kanlığınca saptanacak esaslar ve sürelerde,
a) Gelir tahminlerini,
b) Gider tahminlerini,
c) Mali tabloları,
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını,
İlgili mercilere vermek zorundadırlar.
Maliye Bakanı, madde kapsamına giren idare, ku
ruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü mali iş
lemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap
durumlarını
almaya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma
ve borç ödeme olanakları üzerinde inceleme yaptır
maya, programlarına uygun harcama yapmayan, bil
gi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare,
kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini
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kesmeye ve diğer olanaklarını durdurmaya; bütçe
ödenekleri ile diğer olanakları en etkin biçimde kul
lanmak üzere gerekli önlemleri almaya yetkilidir.
BAŞKAN — 64 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 65. — 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı Ka
nunun 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri uyarınca tahkim
edilerek, taksit ödemeleri 3.10.1963 tarih ve 47 sayılı
Kanunla kalkınma planının ikinci beş yıllık dönemi
sonunda başlaması kabul edilen borçlardan TC Mer
kez Bankasına yapılacak olan ödemelerin faiz ve
anapara taksitleri için 1980 mali yılında ödeme ya
pılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez.
BAŞKAN — 65 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin Hükümler :
Madde 66. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yö
netim veya müdürler veya genel kurullarınca onayla
nan (1979) net kadarıyla eski yıllar kârları ve ola
ğanüstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine
mahsup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarları,
bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman program
ları veya genel kurul kararları gereğince sermayesine
mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere bütçeye
. ödenek veya gider kaydetmeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyondan bir
şey öğrenmek istiyorum. 66 nci maddenin 2 nci satı
rında parantez açılmış; fakat parantez kapanmamış;
nerede kapanıyor acaba efendim?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
NURETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — «Hazine
payına düşen tutarları...» ndan sonra parantez kapa
nacaktır Sayın Başkan.
BAŞKAN — Şimdi, parantez içerisinde şu olu
yor: (1979 net kârlarıyla eski yıllar kârları ve ola
ğanüstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine
mahsup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarları)
parantezi kapatıyoruz, ondan sonra virgül, devam
ediyor.
66 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 67. — Tekel Genel Müdürlüğünün,
a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş
Hazine paylarım,
b) Milli Korunma Kanununa göre yaprak tütün
ekici piyasalarında destekleme alımlarında kullanıl
mak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen serma-
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yeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Kanu
nun geçici 3 ncü maddesinin (C) fıkrasına göre Ha
zineye ödenmesi gereken tutarları,
c) 2.1.1961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre çı
karılan kararnameler gereğince Tekel Genel Müdür
lüğüne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında des
tekleme alımı yapma görevi sonunda tahakkuk eden
kârları,
d) 9.3.1972 tarih ve 1571 sayılı Kanun uyarınca
1973 ve daha evvelki yıllarda tahakkuk etmiş olup
da TC Merkez Bankasındaki fona yatırılmayan tu
tarlar,
e) 1979 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan
vergi borçlan ile bu borçlarla ilgili gecikme zammı
ve faizleri,
Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayı
sıyla tahakkuk etrniş alacaklarına ve Tekel Genel
Müdürlüğü Döner Sermayesine mahsup etmek için
gerekli bütün işlemleri
yapmaya ve bu işlemlerin
gerçekleşmesi amacıyla
yeterli tutarları
bütçeye;
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, öde
nek ve gider kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — (d) fıkrasındaki son kelime, «tu
tarlar» değil, «tutarları» olacaktır;
matbaa hatası
var, düzeltiriz efendim.
67 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir,
Madde 68. — Kamu ortaklarının ve iştiraklerinin
yeniden düzenlenmesi önlemlerini gerçekleştirmek,
sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve finansman
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 kamu iktisadi teşebbüslerine
ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar ta
rafından da devraldırmaya;
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c) Kamu iktisadi teşebbüslerine Hazinece ikraz
edilen tutarları yıllık yatırım ve finansman program
larına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş serma
yelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya,
d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli
tutarın niteliğine göre bütçeye gelir veya ödenek ve
gider kaydettirmeye,
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
NURETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz; 68 nci maddede, başlangıç
ta, «Kamu ortaklarının...» yazılmış, «Kamu ortaklık
larının...» olarak düzeltilmesi gerekiyor.
BAŞKAN — 68 nci maddeyi Komisyonun uyar
dığı şekildeki değişiklik teklifiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 69. — Devlet Yatırım Bankası Kanunu
nun 2 nci maddesi dışında kalan kamu iktisadi te
şebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programın
da öngörülen yatırımlarının finansmanı için, Devlet
Yatırım Bankasının, yatırım ve işletme kredilerinden
yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Başkan bir hususu
lütfeder misiniz; 69 ncu maddenin ikinci satırında
«kamu iktisadi teşebbüslerini» yazılmış, «nin» mi
olacak? Sonuna bir «n» harfi?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
NURETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — Hayır
efendim, aynen, tasan metninde olduğu gibi.
BAŞKAN — 69 ncu maddeyi okunduğu şekliyle
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler;
Program gereği ilk Oturum için ayrılan çalışma
süremiz bitmiştir. Bugün saat 14.00'te toplanılmak
üzere birleşime ara veriyorum.
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı
DİVAN ÜYELERİ: Mehmet ffifefin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik)

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER {Devamı)
1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu 'Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315;
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1)
BAŞKAN — 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısının maddeleri üzerindeki müzakerelere devam
ediyoruz.
Özel Otomatik Ödemeler :
Madde 70. — Genel Bütçeye dahil daireler, kat
ma bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve
diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve belediyele
rin geçmiş yıllarda ve 1980 mali yılında, birbirleri
ne, Hazineye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik
idare ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatı
rım Bankasına ve TC Merkez Bankasına, her çeşit
işlemlerden doğan tüm borç ve alacakları ile dış borç
larım nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye
ve ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve ala
caklarının ödeme biçim ve zamanını saptamaya, mah
sup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlemler
sonuçlarını gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya
da yeniden açılacak tertiplere, yeterince ödenek ve
gide1; kaydetmeye Maliye Bakanı 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.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
ti
Madde 71. — a) 6 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı,
12 , 6 . 1963 tarih ve 250 sayılı, 26 . 7 . 1965 tarih
(1) 949 S. Sayılı basmayan 3
28 nci Birleşim tutanağına eklidir.

1980 tarihli

ve 691 sayılı, 22 . 5 . 1975 tarih ve 1902 sayılı tah
kim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarih ve 325 sayılı Ka
nun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanunu
nun 27 nci maddesi uyarınca doğan Hazine borç ve
alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapıla
bilmesi veya yıllık yatırım ve finansman programının
gereği olarak ya da küçük meblağların hesaplardan
tasfiyesi amacıyla kısmen veya tamamen erken tah
sil ve ödemeye,
Maliye Bakanı yetkilidir.
b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları do
layısıyla, Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borçlan
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.
c) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları uya
rınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri faiz
siz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar
vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu yasaları i
uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan kurum
lardan da faiz aranmaz.
BAŞKAN — Maddeyi' oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir,
Madde 72. — Türkiye Cumhuriyeti Karasuları
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış borç
lan. M.'liye Bakanlığı Bütçesinin (950) «Borç ödeme
leri» programının (02) «Dış Devlet borçları» altproglamır'n ilgili faaliyet ve harcama kalemine konulan
ödenek'en karşılanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Ka ; .ui c.Vnler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Maide 73. — Genel bütçeye dahil dairelerle, kat
ma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşeb476 —
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büslerme yapılacak «İktisadi transferler ve yardım
lar» hakkında 8 . 6 . 1959 tarih ve 7338 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir*
Madde 74. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 İktisadi transferler ve yardımlar) programı (01) altprogramının (121 - Hükümetçe alınacak tedbirler do
layısıyla ödenecek görev zararları) faaliyetindeki öde
nekten önceki yıllarda ve yılı içinde ortaya çıkan gö
rev zararlarını, Genel Yatırım ve Finansman Progra
mında saptanan miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili
kamu iktisadi teşebbüslerine ödemeye Maliye Ba
kanı yetkilidir.
Kamu iktisadi teşebbüslerine 440 sayılı Kanu
nun 24 ncü maddesi gereğince mevcut kararnameler
le verilen görevlerden dolayı ortaya çıkan görev za
rarları miktarları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin işletme faaliyet zarar miktarları kuruluşların Ge
nel Yatırım ve Finansman Programında saptanan
miktarları aşamaz, kârlar da saptanan meblağlar al
tında olamaz.
Bu amaca ulaşmak için kuruluşlar, üretim hedef
lerini ve işletme faaliyet sonuçlarını gerçekleştirmek
zorundadırlar. Genel Yatırım ve Finansman Prog
ramında saptanan görev zararı ve işletme faaliyetleri
zararlarının artmamasını, kârın azalmamasını sağla
mak üzere; kuruluşlar öncelikle kârlılık ve verimli
lik içinde çalışmak, sermaye birikimine yardımcı ol
mak, savurganlığı önlemek, etkin yönetime yönelmek
ve bugünkü maliyet yapılarında ve yılı içinde ortaya
çıkacak maliyet gelişmeleri karşısında programdaki
'hedeflerin gerçekleştirilemeyeceğinin belirmesi halin
de gerekli önlemleri almakla görevli ve yetkilidirler.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmişti.*,
Madde 75. — Hükümet tarafından destekleme
alımları ile görevlendirilecek katma bütçeli idarelerle
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bu görevleri nedeniyle
gerekli finansman gereksinimi için çıkarılacak bono
lara ve finansman gereksiniminin karşılanmasını sağ
lamak amacıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafın
dan çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti vermeye
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir.
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Çeşitli Hükümler

Remo :
Madde 76. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşki
latlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi
amacıyla, Milli Savunma Bakanlığına gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1904 ve 2020 sayılı kanunlarla değişik 1601 sayılı
Kanunun yürürlük süresi, bir defaya mahsus olmak
üzere 1980 mali yılı sonuna kadar uzatılmış ve yük
lenme tutarı da 6,1 milyar lira artırılmıştır.
BAŞKAN :— Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kültür Bakanlığınca Yapılacak «Kültür Merkez
lenenin Yapım, Bakım, Onarım İşleri :
Madde 77. — Kültür Bakanlığı ile ilgili işler;
10 . 6 . 1933 tarih ve 2287 sayılı Kanunun 16 neı
maddesinde öngörülen tarihi ve bedii değer taşıyan
yapıtlara özgü müzelerin her türlü yönetim ve idame
hizmetleri ile müze ve kütüphaneleri de içine alacak
«Kültür Merkezlenenin proje ve inşaatları aynı ka
nunun. tarihi anıtların korunmasına ve onarılmasına
ilişkin hizmetlerle ilgili hükümlerine dayanılarak Kül
tür Bakanlığınca yürütülür.
Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürümüzün
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksadıyla Kül
tür Bakanlığında onayla oluşturulan yayın, yazı da
nışma ve inceleme kurullarının Bakanlık dışından ka
tılacak üyelerine ödenecek huzur ücretleri ile; ansik
lopedilerin hazırlanmasıyla ilgili danışman, düzeltici
ve madde inceleyicilerine ödenecek ücretler Ma' ; ye
ve Kültür bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte
belirlenir. Ancak, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu Hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine, bazı maddeler eklenmesine dair 14.7.1970
tarih ve 1310 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Dev
let Tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen Eddbi Ku
rulun tiyatroda memur bulunmayan üyelerine her
toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya
kadar 1 000 TL. toplantı ödeneği verilir.
Kültür Bakanlığı, kültür ve sanatın her dalında
ve ilgili bilim dallarında yurt düzeyinde etkinliği sağ
lamak, kültür ve sanatı özendirerek yurt düzeyinde
yaygınlaşmasına ve yeni yapıtların oluşmasına yar
dımcı olmak üzere; yapıtlara, sanatçılara, sanat toplu
luklarına, bilim adamlarına, ödül ve armağan verebi
lir. Verilecek ödül ve armağanların miktarı ve yönte
mi Maliye ve Kültür 'bakanlıklarınca birlikte hazırla
nacak yönetmelikle saptanır,
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Yapım
İşleri .*
Madde 78. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar;
a) İçnusuları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su
İçleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Ka
nununun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer
işlemleri ile ilgili hükümlerinin,
b) Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayolları
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanununun
1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy yol
ları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı Kanunun
yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer işlem
leri ile ilgili yetki ve hükümlerinin,
Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığınca devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı Lojmanları:
Madde 79, — Milli Savunma Bakanlığına ayrıl
mış lojmanların bakım, onarım, idame ve korunma
larına ilişkin 29 . 12 . 196C tarihli ve 190 sayılı Ka
nun, Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de
uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
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sağlamak amacı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğüne devrettirmeye yetkilidir.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, dev
raldığı bu ödeneklerin kullanımında ilgili kuruluşla
rın 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 dönüştürüîü;.
Bu madde hükmü Kamu İktisadi Teşebbüsleri için
de uygulanabilir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardım
lar :
Madde 82. — Genel ve Katma bütçeli kuruluşlar,
bütçelerindeki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, san
dık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödeme
ler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları
yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları
yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetle
rini gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar
üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş prog
ramlarının gerçekleştirilme durumlarını izleme'kle zo
runludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incele
melere koşut olarak gerektiğinde taksitler halinde
ödenebilir.

Yeni Burs Uygulaması:
Madde 80. — 1980 mali yılında kurumların burs
uygulamalarını sürdürecekleri bilim alanları kalkın
ma plan ve 1980 Yılı Programı ilkeleri doğrultusun
da Milli Eğitim Bakanlığınca saptanır.
Bursların bilim alanlarına göre ve kurumlar itiba
riyle sayısal dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı ve Ma
liye bakanlıklarınca yapılır.

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incele
meye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin
yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli ida
reler, 1980 mali yılında ancak yukarıda belirlenen il
kelere göre Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığının uy
gun görüşleri ile yeni burs verebilirler.

Madde 83. — Çeşitli bakanlıklar ve kuruluşlar
bütçelerine konulan korunmaya muhtaç ve bedenen,
zihnen arızalı çocuklar ve kreşlerle ilgili ödenekler,
2215 sayılı 1979 Mali Yılı Bütçe Kanununun 85 nci
maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelikle bu yönet
meliğin ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara uy
gun olarak kullanılır.

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... . Madde kabul
edilmiştir.
Bursların Krediye Dönüştürülmesi :
Madde 81. — Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil
dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerinde yer
alan yurt içi yüksek öğrenim bursları ile ilgili öde
nekleri bunların krediye dönüştürülerek verilmesini

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

Bu kullanımda gecekondu yörelerindeki çocuklar
için çocuk yuvası sağlanmasına öncelik verilir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir,
478 —
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Kişi Borçlan :
Madde 84. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup
zamanaşımına uğrayan veya zorunlu nedenlerle tahsil
olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 1050 sayılı Ya
sanın 133 ncü maddesi uyarınca Mali Müşavere En
cümeni tarafından silinmesi gerektiğine karar veri
lenlerin kayıttan düşme işlemleri Maliye Bakanlığınca
yapılır.
Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine Ala
cakları Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına su
nulur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Devlet Hesaplarında Kuruşlu işlemler :
Madde 85. — Devletin, mahkemelerce hükme bağ
lanan para cezaları da dahil olmak üzere, her türlü
gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi
ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet
kayıtlarında, yasalarında ve diğer mevzuatında sap
tanmış 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, yapa
cakları ödemelerle ilgili olarak hesaplayacakları ver
gi toplamının elli kuruşa kadar olan (elli kuruş dahil)
lira kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çıkarılır.
Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dı
şındadır.
Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gi
dermeye ve gerekli önlemleri almaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad'de kabul
edilmiştir.
Mahsup Süresi :
Madde 86. — Muhasebei Umumiye Kanununun
108 nci maddesinde merkez için saptanan mahsup
süresi mali yılın 4 ncü ayı sonunda biter.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka'bul
edilmiştir.
Katma Bütçeli idareler :
Madde 87. — Bu Yasa hükümleri, kendi bütçe
yasalarında yer alan özel hükümler saklı kalmak ko
şuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da uygula
nın
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
ti/,
Silahlı Kuvvetlerin Vergi Bağışıklığı:
'Madde 88. — 1980 mali yılı içinde, Milli Savun
ma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli
istihbarat Teşkilatı gereksinimi için Gümrük Giriş
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan
ham petrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan
akaryakıt ve madeni yağların, (38.19.29) tarife pozis
yonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan kim
yevi müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı
istihsalinde kullanılan additifler (katkı maddeleri)
dışalımı ve bunların yurt içinde üretilenlerinin tesli
mi, Gümrük Vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan
Damga Resmi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dahilde alı
nan istihsal Vergisi ile Hazineye, katma bütçeli ida
relere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi,
resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadıir,
(27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akarya
kıt ve madeni yağlar Milli Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşki
latı gereksinimleri için adıgeçen kuruluşlara veya on
ların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini
yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları
çerçevesinde teslim edilir.
Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı gereksinim
leri için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan
ham petrolden elde edilen ürünlerin askeriyeye ve
Milli istihbarat Teşkilatına tahsis olunmayan kısmı
yukarıdaki istisnadan faydalanamaz.
Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hiz
metlerinin yürütülmesi için yurt dışından alınması zo
runlu bulunan savaş silah, araç, makine ve teçhizatı
ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalımları
bu maddenin 1 nci fıkrasında yazılı vergi ve resim
lere tabi değildir.
Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük
ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak si
lah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere ci
hazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses
ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça Ievazımatı 1980 mali yılı içinde Gümrük Vergi ve resimlerin
den bağışık olarak ithal edilir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir,
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Mali Yılda Kısmen Ya Da Tamamen Uygulan
mayacak Yasa Hükümleri :
Madde 89. — A) 1, 9 . 6 . 1958 tarihli ve
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21 . 10 . 1960
tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi
nin (a) fıkrası,
2. 13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Ver
gisi Kanununun 66 ncı maddesi ile bu maddeye yeni
bir tık ?, ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci mad
desi;
3. 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu
Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesi;
Hükümleri, 1980 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı
(A) cetvelinin ilgili program, altprogram, faaliyet ve
projelerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uy
gulanır.
B) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve
vesaikin imha edilmesi hakkında, 26 . 3 . 1956 tarih
ve 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sa
yılan kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok
edilmesini bu Yasa hükümlerine bağlı olmaksızın
hazırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine
getirilebilirler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye da
yanılarak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış
olan yönetmelikler 1980 mali yılında da geçerliliğini
korur.)
2. Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, İstanbul,
îzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani tele
fonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu maddeye
ek 5 . 12 . 1928 tarih ve 1366 sayılı 13 . 12 . 1934
tarih ve 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 tarih ve 1569 sa
yılı; 16 . 4 . 1933 tarih ve 2142 sayılı;' İt . 6 . 1933
tarih ve 2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun
7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1 . 5 . 1930 ta
rih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi;
3. 16 . 7 . 1945 tarih ve 4792 sayılı işçi Sigor
taları Kurumu Kanununun 2158 sayılı Kanunla de
ğişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen tah
villere yatırılacak yedek akçeler için maddede ön
görülen % 40'lık sınır;
4. 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Ka
nununun 5 . 4 . 1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Re
formu Kanununun 8, nci maddesi ile değişik 23 ncü
maddesinin 1 nci fıkrasının (b) bendi;
5. 24 . 12 . 1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu Kanununun 31 nci mad
desinin radyo alıcılarına ilişkin hükmü;
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6. 29 . 8 . 1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar
Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci madde
sinin 2 nci fıkrası;
7. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler
nedeniyle nakden veya hesaben ödenen veya tahak
kuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 12/6 ve 24/4 maddeleri;
8. 4060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişik 4 ncü maddesinin
3 ncü fıkrası,
Hükümleri, 1980 mali yılında uygulanmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
U Ğ U R ALACAKAPTAN (Ankara) — Madde
bitmedi daha Sayın Başkan.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bitti
efendim.
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum.
U Ğ U R ALACAKAPTAN (Ankara) — Madde
nin tümü okunmadı Sayın Başkan. 150 nci sayfada
bir cümle daha var.
BAŞKAN — O, bir tarafı çizilmiştir, okunan kı
sım, doğru kısmıdır.
Önergeyi okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
1980 Yılı Bütçe Kanun tasarısının «Mali Yılda
Kısmen Ya da Tamamen Uygulanmayacak Yasa Hü
kümleri ile ilgili 89 ncu maddesinin (B) işaretli bö
lümüne aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif
ederiz.
«9. 3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 2227 Sayılı Kanunla değişik 5 nci
maddesinin (c) fıkrası.»
Balıkesir
Kütahya
Sıtkı Yırcalı
Mehmet Emin Alanyalı
Bolu
Manisa
Orhan Çalış
Erol Yavuz
Balıkesir
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gerekçe : Eski yıllarda uygulanmayan bu hükmün
sehven Kanun metnine dahil edilmemiş bulunması
nedeniyle.
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden önergeyi izah
edecek olan kimse?.. Yok. Önergeyi dinlediniz.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Hangi mak
satladır, lütfen izah etsinler efendim; anlayamadık.
BAŞKAN — Efendim onu. şimdi, Komisyon ve
Hükümete soracağım.
Komisyon katılıyor mu efendim?..
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA ÜNAL
ALLIOĞLU (Yozgat) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?..
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL
(Eski
şehir) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — İzah edecek
lerdi Başkan.
BAŞKAN — Efendim.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Soracaktınız,
«Anlamadım, ne olduğunu izah etsinler» dedim, so
racaktınız?..
BAŞKAN — Efendim, gerekçesiyle birlikte okut
tum, böyle her «Anlamadım» diyene yeniden oku
tabilir miyim, rica ederim.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Gerekçeden
bir şey anlaşılmıyor efendim.
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) —
Ne olduğunu hakikaten anlamadık ki.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Bir şey anlaşıl
mıyor efendim.
BAŞKAN — Okundu efendim, okunurken dinleyeydiniz, onun mesulü ben miyim? Çok rica ede
rim, Sayın Savaş.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — İzah ettiıecektiniz.
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Anlasaydık, biz de katılacaktık belki efendim.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — «Solacağım»
dediniz, öyle beyanda bulundunuz efendim.
N U R H A N ARTEMİZ (İzmir) — Sız aldattınız
resmen.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edilen önergeyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Komisyona iade edilmiş olan 50 nci madde geldi.
50 nci maddeyle ilgili önergeyi ve eklerini takdim
ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 1980 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısının 50 nci maddesi (H) fıkrası (b) bendinin ilişikte
sunulan gerekçeyle yine eikte sunulan şekilde değiştiüirilmesıini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Bolu
Tabii Üye
Orhan Çalış
Kadri Kaplan
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Anlkara
Fahri Çöker
Uğur Alacakaptan

12 . 2 . 1980

O : 2

Madde 50. — (H) b) Mesleki ve töknlköğretim
kurumlarımda görevli atölye ve teknik ders öğretmen
leri, ilgili mevzuata gör aylıkları karşılığında okut
makla yükümlü oldukları ders saatlerini doldurduk
tan sonra okul idaresince gerekli görüldüğü takdirde,
'haftalık zorunlu ve isiteğe bağlı olarak okutabilecek
leri ek ders saati sayısı kadar süre ile döner sermaye
siparişleri üzerinde öğrencilerin çaılışmallarını düzen
lemek ve fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler.
Bu çalışma için öğretmenlere mensup oldukları
okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya gece
yapılmasına göre bu Kanunun 53 ncü maddesinde
saptanan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermaye
den ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğret
menlere, okullarında veya başka okullarda gece ve
gündüz ek ders görevi verilemez.
1980 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 50 nci mad
desinin (H) fıkrası (b) bendinin değiştirilmesi ile ilgili
gerekçe:
Mesleki ve tekn'iköğret'im okullarında kuruluşları
tamamlanan ve eğitimin yanında mal ve hizmet üretim'i için yeterli kepesiteye ulaşmış olanlarına Milli
Eğitim Bakanlığınca 3423 sayılı Kanuna göre döner
sermaye verilmektedir.
Öğrencilerin üretim yaparak iş içinde eğitimleri,
okulların sahip oldukları makine ve teçhizatın iyi
düzenlenmiş?
bir program içinde
kullanılmasıyla
mümkün olabilmektedir. Bu makine ve teçhizattan,
üretim amacıyla, optimal fayda sağlanması için çalı
şılmakta, ancak, öğretim programlarıyla döner ser
maye mevzuatı içinde çalışmaları, bir bütün halinde
organize etmek, çeşitli güçlükler arz etmektedir. Bu
nun sonucu olarak makinelerin, zaman zaman boş kal
ması veya teknik insangücünden yeterince yararlanıla
maması kaçınılmaz olmaktadır.
Ürejim çalışmalarının organizasyonu ile öğretim
faaliyetlerinim tamamı teknik öğretmenlerce yapılmak
tadır. Atölye şefi ve meslek dersleri öğretmeni olan
teknik öğretmenler aylıklarına karşılık 5 Maırt 1964
tarihli ve 439 sayılı Kanunun ikinci maddesi (B) fık
rası gereğince yüksek dereceli mesleki ve teknik okul
larda haftada 16 saat, orta dereceli okullar öğretim en
leri ise aynı Kanunun üçüncü maddesi (B) fıkrası
gereğince 20 saat ders okumakla
yükümlüdürler.
Ayrıca yüksek dereceli okullarda 16, orta dereceli
okullarda 20 saat mecburi, 7 saat da isiteğe bağlı ol
mak üzere ücretli ek ders okutabilmektedirler.
Kanunun bu açık hükmüne rağmen 1980 mali
yılı Bütçe Kanun tasarısının 50 nci maddesi (H) fık-
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Tası (b) bendinde bu ayrım güzetilmediği için, öğret
menler yüksek veya orta dereceli olarilarda ders okut
tuğu gözönünde tuitularak adaletli bir uygulamayı ve
tasarının 53 ncü maddesinde, ek ders ücretleri halkkında genel bir hüküm mevcut buılunsması itibariyle,
esasen !öner sermayeden ödenecek olan bu ücretler
(için bü linlüğü sağlamak amacıyla bu önergemiz su
nulmak .adır.
BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz isteyen
'sayın üye?.. Yok.
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu
efendim?..
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — Katılıyoruz efendim.
•BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA ÜNAL
ALLIOĞLU (Yozgat) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon ka
tılıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler...
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir.
Kabul edilen önergeyle birlikte 50 nci maddeyi
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenfler... Madde kabul edilmiştir.
Yürürlük ve Yürütme :
Madde 90. — Bu Kanun 1 . 3 . 1980 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Madde 91. — Bu Kanunun,
a) Kendi meclisleri ile ilgili hükümler inli Cum
huriyet Senatosu ve Millet M'edisi Başkanları,
b) Cumhurbaşkanlığı,
Sayıştay Başkanlığı ile
ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisi Başkanları,
c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,
Yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır.
Bütçe Kanunu tasarısının tümü üzerindeki son
görüşmelere germiş bulunuyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Be
sim Üstün el, buyurunuz efendim, süreniz bir saattir.
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CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler;
1980 bütçe tasarısının tümü üzerinde grubum adı
na son konuşmayı yapmak üzere huzurunuzda bu
lunuyorum.
On günden beri Yüce Heyetiniz geceli gündüzlü
çalışarak 1980 bütçe tasarısı üzerinde, tümü üzerinde
ve çeşitli bakanlıklar üzerindeki
ülke sorunlarını
enine boyuna tartıştık. Gerek İktidar Partisi, gerek
muhalefet partileri, grupları veya kişisel konuşma
larla, şahısları adına, çok sayıda senatör arkadaşı
mız ve siyasal partiler ülke sorunları üzerinde gö
rüşlerini açıkça ortaya koydular ve tartıştılar.
Sanıyorum ki, ilk vurgulanması gereken nokta,
demokrasinin en güzel yönünün, en iyi yönünün, ül
ke sorularının böyle bir platformda, Parlamento ça
tısı altında yüksek düzeyde taritışabilmesidir; açıkça
halkın önünde konuların dile getirilebilmesidir.
Değerli arkadaşlarını;
Bütün bu tartışma sırasında, sanıyorum ki Cum
huriyet Halk Partisi sözcülerinin, İktidar Partisi sözcüleriyle mutabık oldukları ve Sayın
Deimirerin
Başbakan olarak başka platformlarda dile getirdik
leri bazı sorunlar var, bazı teşhislerimiz. var, buna
getirilen çözümler konusunda gene bazı benzer ya
da farklı görüşlerimiz var.
Önce sorunlarımızı, bunlara koyduğumuz teşhis
leri açıkça sıralamak istiyorum:
Türkiye'nin bir numaralı sorunu, hepimizin de bil
diği ve .açıkça kabul ettiği gibi anarşi sorunudur. Si
lahlı terör eylemleri ve giderek yayılma ve nitelik de
ğiştirme eğilimi gösteren eylemler ve uygulamalardır.
İkinci sorun, ekonomik sorundur, yani enflasyon
ve döviz yokluğunun, darboğazının demiyorum, dö
viz yokluğunun yarattığı ve ekonomiyi durma nokta
sına getiren yahut yaklaştıran bir ekonomi felci diye
bileceğimiz durumun ortaya çıkardığı acil sorunlar
dır.
Üçüncüsü, bütün bunlardan kaynaklanan, yani
ekonominin güçsüzlüğünden, yetersizliğinden, içeri
deki anarşinin yarattığı, güvensizlikten kaynaklanan
ve daha geniş çapta Ortadoğudaki güven sarsılmasın
dan ve bunalımlardan kaynaklanan savunma sorumu
muz vardır. Bu da ekonomik sorun ve anarşi sorunu
kadar önemlidir, hatta belki onlardan çok daha önce
gelen, çok daha önemli olan bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır. Çünkü, bir toplumu ekonomik bakım
dan daha düşük bir yaşam düzeyine razı edebilirsiniz;
482 —
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yani ekonomik sorunların çözümünü bir süre erteleye
bilirsiniz, anarşiye bir süre tahammül edebilirsiniz,
onu önlemek için vakit kazanmak isteyebilirsiniz; ama
bir toplumu güvencesiz, savunmasız bir an bile bıra
kamazsınız.
Hiç kuşkusuz bu üç sorunun bifbirinden çok da
ha önemli olan bu üç sorunun tümünü demokrasi için
de çözme sorunumuz var, yahut temel ilkemiz var.
Sanıyorum ki, îktidar Partisi Adalet Partisiyle Cum
huriyet Halk Partisi arasında temelde hemen hemen
hiç bir tartışmamız olmayan, yürekten bağlı olmamız
gereken, bağlı olduğumuz ilke budur. Yani, ülkenin
sorunlarını demokrasi içinde çözümlemeye kararlı
yız. Bu ilkemizden hiç bir şekilde vazgeçmemiz söz
konusu ola/naz.
Öyle ise, hangi koşullar altında, demokrasi içinde
bu sorunları; şu teşhisinde birleştiğimiz anarşi, enflas
yon ve döviz kıtlığı ve ulusal savunmanın en yüksek
düzeyde sağlanması gibi üç temel milli meseleyi (sizin
deyiminizle) bizim deyimimizle ulusal sorunlarımızı
nasıl çözebiliriz. Yani bu amaçlara, bu
hedeflere
ulaşmak için izlenecek yol bakımından hiç kuşkusuz
ortanın sağındaki Adalet Partisi ve onun bugün ik
tidarda olan azınlık Hükümetiyle, ortanın solundaki,
demokratik sol çizgideki Cumhuriyet Halk Partinin
getireceği çözümler arasında önemli farklar olacak
tır.
Değerli arkadaşlarım;
Bu farklara değinmeden önce Sayın Demirel'in
Hükümet Programı burada görüşülürken bu kürsü
den dile getirdiği bazı şeyleri burada tekrarlamak isti
yorum: Sayın Demirel Hükümet Programı tartışılır
ken diyordu ki, «Türkiye zor şartlar altındadır. Bu
zor şartların altında Türkiye'nin ezilmesi düşünüle
mez. Bu zor şartların içerisinden Türkiye çıkacaktır;
ama Türkiye bu zor şartların altından kendiliğinden de
çıkamaz. Onu çekip çıkartmak lazımdır. Burada Tür
kiye'yi yönetenlere, başta Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olmak üzere ve herkese büyük görevler düşüyor.
Bu meselelerin siyasi yoruma tahammülü yoktur. Bu
gün Türkiye etrafında toplanılabilecek büyük mese
lelerle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye, can derdine
düşmüştür. Can derdi ne demektir?..» diye soruyor
Sayın Demirel ve cevap veriyor: «Kanun, nizam ha
kimiyeti zedelenmiştir, huzur, güven bozulmuştur ve
Türkiye'nin her köşesinde cinayetler, soygunlar, yan
gınlar almış, yürümüştür. Devlet bunun hakkından
gelecektir. Anarşiye çare bulunacaktır. Hükümet ola
rak, tur numaralı mesele olarak anarşiyi Önünüze ko
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yuyoruz.» diyor Sayın Demirel, devam ediyor. «Ha
diseler azalarak gitmiyor, artarak gidiyor. Öyleyse
gelin, yeni bir doktor, yeni bir reçete, yeni bir ilaç de
neyelim.» 14 Ekim Seçimlerini kastederek, «Millet
doktoru değiştirdi, siz olmayın dedi, bunlar olsun de
di.» Halk öyle demedi; ama Sayırv Demirel öyle yo
rumladı ve doktorluk, görevini kabul ettiğini belirte
rek, «Şimdi gelin, yeni bir reçete, yeni bir ilaç deneye
lim ve mutlaka netice alalım. Hep beraber düşüne
lim, bunun için mutlaka koalisyon olmaya gerek yok.
Bu sözlerin üzerinde sanıyorum 70 küsur gün geç
miştir. 70 gün geçtiği halde Türkiye'de yeni doktor
arıyoruz, yeni doktor yok. Çünkü yeni doktor diye or
taya çıkan Sayın Demirel, eskimiş, denenmiş, yıpran :
mış bir doktor. Başarısızlığı birkaç kez kanıtlanmış bir
doktor. Yeni reçete arıyoruz, yeni reçeteyi acaba eski
doktor getirir mi diye, yeni reçete de yok. Yeni ilacı
Var mı diye bakıyoruz, yeni ilacı da yok.
1968'de «Bırakın yürüsünler, yollar
yürümekle
aşınmaz» diyen ve olayları hafife alan, sonra da yine
anarşik eylemleri «Öğrenci olayları» diye küçümseyip
yanlış değerlendiren Demirel ve bütün olayları Cum
huriyet Halk Partisine bulaştırmak için Cumhuriyet
Halk Partisini suçlayarak hedef şaşırtmakta siyasi
menfaat gören Adalet Partisi, daha sonra eşkiyayı eşkiyaya boğdurtma zihniyetiyle devlet güvenlik ve kol
luk güçleri dışında sözüm ona yardımcı güçlerin örgüt
lenmesine ve sokağa salınmasına göz kırpan eski dok
tor, şimdi hastalığı azdıran eski ilaçlarıyla işbaşında
görünmektedir.
1975 - 1977 döneminde milleti cephelere bölerek 3
kişilik bir aşırı ideolojinin partisine, 2 bakanlık verererek faşizmin devleti işgaline izin vererek, göz yu
marak eski doktor yeniden işbaşındadır. Hem de eski
den Devlette görev almasını sakıncalı gördüğü, kendi
parti mensuplarının raporlarıyla sabit olan ekipleri
bugün belli yerlere yerleştirerek anarşiyi kışkırtmak
ve ortamı kızıştırmak için işbaşındadır.
Değerli arkadaşlarım;
Amaç bugün değişmiştir. Bugün artık karşımızda
«Yollar yürümekle aşınmaz diye ve olayı küçümseyen
bir Demirel değil, taa öbür ekstremde, öbür aşırı uç
ta her şeyi en sert biçimde karşılamayı amaçlayan ve
âdeta bir anlamda sertleştirmek amacıyla kışkırtan bir
yönetim görüyoruz.
Sayın senatörler;
Anarşiyle, terörle mücadelede iki uç çözüm, iki
ekstrem yaklaşım, aşırı yaklaşım söz konusu olabilir.
Ya çok yumuşak, vurdumduymaz, tehlikeyi küçük
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gören ve yanlış değerlendiren yaklaşım. (Bu Demireİ j
Değerli arkadaşlarım;
1968 modeli demektir) ya da çok sert, toplumsal tep
Silahlı terör eylemlerinin gerçek anlamda anarşi
kileri bir tür isteri krizlerine dönüştürmeyi amaçlayan
ye dönüşmeye başladığı, son haftalarda açıkça gö
ve Devletin aşırı tepkisine yol açan yaklaşım. Bu da
rülmektedir. Ülkenin çeşitli yerlerinde, Maraş olayla
Şah - 1978 ya da bugünkü birtakım göstergelere göre
rına benzer, toplumsal, nitelikte patlamalara
doğru
inşallah gerçekleşmez Demireİ - 1980 yaklaşımı. Bizce J hızlı bir gidişin olduğunu görüyoruz. İzmir'de, Anka
her ikisi de son derece sakıncalı iki yaklaşımdır.
ra'da ve İstanbul'da, Adana ve Hatay'da, bireysel
ya da küçük çaplı örgütlü silahlı eylemler yerini, hız
Etkin çözüm sanıyorum ki, terörü örgütleyenle
la kitlesel nitelikte ya da şehir gerillacılığı tipinde,
rin her iki durumdan da yararlanmasına imkân ver
Devlete yönelik terör eylemlerine bırakmaktadır.
meyen çözüm olacaktır. Çünkü terörü örgütleyenler,
Değerli arkadaşlarım;
planlayanlar ve uygulamaya koyanlar çok iyi bilirler
Bizim terörist eylemler karşısındaki yaklaşımımız
ki, birinci yaklaşım geçerli olduğu sürece onlar rahat
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Adalet Partisininkinça örgütlenebilirler. Bizde öyle olmuştur. İkinci yak
den farklıdır. Adalet Partisi yıllardan beri ölüm ve
laşım geçerli olunca da bunlar örgütlenmelerini tayaralanma olaylarının sayısına bakarak bu olayları
mamlamışlarsa, toplumda arzu ettikleri ortamı bulur
değerlendirir.
Oysa, anarşi konusunda sayısal değer
larsa, huzursuzluk ve patlamalara daha kolay erişebi
lere
bakarak
bir
sonuca varmak yanlış olmakla be
lirler; yani amaçlarını daha kolay gerçekleştirebiKrler.
raber, biz dilerseniz Adalet Partisinin kendi İktidar
Terörle başa çıkmanın en etkin yoluysa, öncelikle
döneminde, yani 70 gününde sayısal bakımdan bir deDevletin gizli istihbarat örgütünün terörü planlayan
! ğerlendirme yaparak, size kendi ölçüleriniz içinde ne
örgütler hakkında doğru bilgiler toplaması, yeterli bil
kadar başarısız olduğunuzu ortaya koyalım:
giler toplaması ve daha sonra da bu bilgileri doğru
değerlendirerek ölçülü bir tepkiyle ve en doğru olan
1978 yılında Kahramanmaraş olayları (yani, yıl
karşı operasyonu geciktirmeden
uygulamaya koy
başından önceki olaylar) dahil ölü sayısı 831 idi. 1979'
masıyla başarılabilir.
i da bu sayı yaklaşık olarak 900'e çıktı. Adalet Parti[ sinin azınlık Hükümeti kurulduğundan bu yana yani
Teröristlerin planladıkları amaçlara ve amaçlara
i 70 günde, 1 Şubata kadar olan ölüm vakalarının saulaşmalarının onları benzer planlar yapmaya teşvik
j yısı ise 612'dir. Yani. bir yıla yakın, bir yılda, 1978'
edeceğini bilerek, Devlet çok kararlı ve etkin olduğu
j in 12 ayında gerçekleşen sayıya çok yakın, üzüntü
nu her fırsatta göstermelidir. Teröristlerin Devleti,
! doğuracak ölüm olayları meydana gelmiştir. Bu da
otoriteyi ve demokrasiyi yıpratmak ve topluma kor
Adalet Partisinin kendi ölçüleriyle değerlendirildiği
ku salmak, temel amaçları olduğu için, onu önleme
I zaman anarşinin, ölümle neticelenen üzücü sonuçla
ye çalışırken; yani teröristlerin topluma korku salma
rının azalmayıp, bu 70 günde daha da hızlandığını,
sını önlemeye çalışırken, demokrasinin zedelenmesi
i arttığını açıkça ortaya koymaktadır.
ne meydan vermemek gerekir. Vatandaşa Devlet ola
rak korku salmamaya, yani teröristlerin salamadığı i
Ayrıca, son bir ay içinde terör Türkiye'de yalkorkuyu Devletin salmamasına özen göstermek gere j nız sayısal bakımdan artmakla kalmamış, niteHk de
kir. Yine bu teröristlere karşı eylemler yapılırken, te
ğiştirmeye başlamıştır. Karakol baskınları, çarşı soymel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmamak kura I gunları ve nihayet İzmir'deki olaylar. Bu İzmir olaylına saygılı olmak gerekir. Biz Cumhuriyet Halk Par ! larının (Niteliğine biraz sonra değineceğim) başka il
tisi olarak ona inanıyoruz ki, Türkiye'de hangi kay
lere de yayılma tehlikesinin ortaya çıkması.
naktan kaynaklanırsa kaynaklansın, gerek aşırı sağ, !
Karakol baskınları ve çarşı soygunları, daha öngerek aşırı sol, gerek bölücü, gerek içenden ya da dışa j çeki bireye yönelik, yani bir adamı, birkaç adamı öl
rıdan planlanan terörist eylemlere karşı, Türkiye'de
dürmeye yönelik terörist eylemlerden farklıdır. Bu, bi.demokratik hakların özüne dokunmadan, demokrasi j linen tipik şehir gerillacılığının, Devlete dönük terökorunmak suretiyle bunlara karşı etkili bir politika iz
rün uygulanmaya başlandığını gösterir, Türkiye'de.
lenebilir. Çünkü bunların aksini yapmak, teröristlerin
İzmir'deki olaylar ise daha farklı bir nitelik ta
emellerine yaklaşmasına ya da daha büyük ölçüde ger
şımaktadır. Sanıyorum ki, Devletin bir ölçüde tahrik
çekleştirmesine yol açabilir ve hele, tehlikeli bir biçim
çilik yaparak politik yarar sağlamak amacıyla bir
de yürü'tülürse bu politika, halkın teröristlere sahip
çeşit polisi, işçiyle karşı karşıya getirmek için, ortaya
çıkmasına ya da yardımcı olmasına yol açabilir.
| çıkarılmış birtakım olaylardır. Sanıyorum ki, Demireİ
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Hükümeti, hâlâ eski, klasik ve katı tutumunu sürdür
mektedir ve «Tehlike sadece Soldan gelir, bana sağ
dan bir tehlike gelir dedirtemezsiniz» görüşünü sür
dürmektedir. O bakımdan da sanıyorum ki, Demirel
Hükümetinin tutumunda ciddi bir revizyon yapması
ve çok daha açık yansız, iki taraftan gelen tehlikeyi
de açıkça gören ve aynı etkinlikte karşı çıkan bir yö
netimi getirmesi gerekir.
Değerli arkadaşlarım;
Yine bu 70 küsur gün içinde sanıyorum ki, De
mirel Hükümeti polisin etkinliğini artıracak; eğitim,
donatım ve organizasyon konusunda hiç bir şey yap
mamıştır. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi ağır
lıklı Hükümetin yaptıklarına hiç bir şey ilâve etme
miştir, sadece emniyet müdürlerini değiştirerek, polis
leri oradan oraya sürerek, olaylara çözüm bulacağı
nı sanmıştır. Bu denenmiş ve başarısızlığı daha önce
ki dönemlerde de açıkça görülmüş olan yöntemleri
artık terk etmemiz gerektiğine inanıyorum.
Gerçek çözüm; Sayın Demirel'in deyimini kulla
nırsak, «Bataklığın kurutulmasıdır.» Yani bizim deyi
mimizle, öfkeli grupların Devleti yıkmayı amaçlayan
terör plancılarının müşterisi haline gelebilecek, küs
künlerin toplumda azaltılması ya da ortadan kaldırıl
masıdır.
İşsizlerin sayısı her yıl arttıkça, üniversite kapıla
rında bekleyenlerin veya üniversiteye giremeyenlerin
eğitim sorunları çözülemeyen gençlerin sayısı arttık
ça, iç göç dalgalarının serpintileri sonucunda, sefale
te sürüklenenlerin, gecekondularda yaşayanların sa
yıları arttıkça, bu kitlelerin sorunlarına çözüm getirremeyen Devletin, bu kimselerin gözünde sevimli ol
ması kolay olmayacaktır ve bu kitlelerin yarattığı pa
zar mevcut oldukça, bunlara göre mal üretenler de;
yani terörist eylemleri planlayanlar da, uygulama
ya, pazarlamaya koyanlar da daim müşteri bulabile
ceklerini düşünerek ve bu yönde faaliyetlerini sürdü
receklerdir.
Öyleyse kesin çözüm, bir taraftan güvenlik kuv
vetlerini kısa dönemde daha iyi donatarak, daha iyi
planlayarak, daha iyi örgütleyerek ve daha modern do
natımla donatarak, etkin hale getirirken; Milli istih
barat Teşkilâtını daha iyi haber alır duruma getirir
ken, bir taraftan da sanıyorum ki, orta ve uzun va
dede Türkiye'de bu küskünler ya da öfkeliler grubu
nu azaltmak suretiyle; yani ekonomik ve sosyal sorun
larımıza çözüm getirmek suretiyle Türkiye'de demok
rasi içinde terörist faaliyetleri çok daha sınırlı boyut
lara indirebiliriz.
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Sayın senatörler;
Türkiye'de devamlı, sürekli, uzun süreden beri tar
tışma konusu olan, bu terörist faaliyetlerin arkasında
veya önünde silahlı eyleme giren, girişen veya girişme
yen birtakım aşırı ideolojik akımların varlığıdır: Aşı
rı ideolojik akımların, ismiyle söyleyelim; kominst
akımların yada faşist akımların, aşırı sağ ya da aşırı
sol akımların varlığı. Bunlara karşı Adalet Partisi es
kiden beri baskıyla, polisiye tedbirlerle karşı koymayı
amaçlar. Oysa. bunlara karşı, politikayla karşı koy
mak, etkili savaşı politika yoluyla vermek gerekir.
Cumhuriyet Halk Partisi, Marksist bir parti değil
dir. Bunu bugün bütün dünya bilmektedir, siz de bil
mektesiniz. Ama, bugüne kadar Adalet Partisi dar
görüşlü çıkar hesapları peşinde koşarak, Cumhuriyet
Halk Partisini kominis'tl'ikle ya da onun himayeciliğiyle suçlamıştır. Böylece cepheyi genişleterek Adalet Par
tisi etkin siyasal mücadele verme yerine, dar ve parti
zan çıkarlar peşinde koşmuştur.
Oysa, iki büyük partinin gücü, aşırı akımların her
türlüsünü gerçek boyutlarına indirmeye ve ülke ba
kımından zararlı olmayacak ölçülerde tutmaya yetebi
lirdi. Onları zararsız sınırlar içinde tutarak, Türkiye'
de Batılı anlamda, demokratik bir düzen işlerliğe kavuşturulabilirdi. Hem sağdan, hem soldan gelen aşın
ideolojik akımların, silahlı eylemciliğe dönüşmesi, et
kin biçimde önlenebilirdi; ama birtakım seçim endi
şeleriyle veya köy kahvelerinde başkalarına çamur at
ma hevesleriyle ve bu yöndeki çabalarınızı uzun yıl
lardan beri sürdürüp gidersiniz.
Değerli arkadaşlarım;
Türkiye'yi bölmek isteyenlere gelince; sanıyorum
ki, Türkiye'yi bölmenin ideolojisi olamaz. Bu girişim
ler karşısında da iki büyük partinin güçlerini birleştir
meleri en doğal olaydır ve Türkiye'nin ulusal birliği
ni, bütünlüğünü, bağımsızlığını
korumanın tek ve
önemli, en etkin yolu budur; ama biraz önce okudu
ğum Sayın Demirel'in Hükümet Programının tartış
ma sırasında söylediği sözlere gelirsek, görüyoruz ki,
Türkiye'de bir takım milli davalar vardır; etrafında
birleşmemiz gereken-milli davalar vardır ve bunun için
koalisyon kurmaya da gerek yoktur; ama bu çağrıyı
yapan Sayın Demirel, 70 günlük Hükümeti sırasında
bizim uzattığımız eli iterek ve hiç bir şekilde işbirli
ğine veya diyaloga yanaşmayarak sanıyorum ki ken
di sorumluluğu içinde bütün işleri tek başına ve bir
azınlık iktidarı olarak yürütebileceği kanısına varmış
tır.
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Oysa, dün akşamki olay bile; yani Bütçenin den
gesini bozan sizin iddianıza göre, katsayıyı 22'den
25'e çıkaran milli iradenin burada belirdiği karar da
açıkça gösteriyor ki, Bütçe Komisyonunda Anayasa
gereği çoğunlukta olan İktidar Partisi, Parlamentoda
azınlıkta olduğu için bütçesine hâkim olamamıştır.
Bütçesine hâkim olamayan bir İktidar, vergi ya
salarını buradan dilediği gibi geçirebilir mi? Bu söz
konusu olabilir mi? Olamaz. Başka ciddi ekonomik ön
lemleri, dışarıya güven verecek, dış yardımın daha
süratli gelmesini sağlayacak politikaları ciddi bir şe
kilde uygulamaya devam edebilir mi? Bunun olanak
dışı olduğunun en açık örneğini dün akşam gördük
ve yakındaki örnekleriyle de sanıyorum ki tekrar göre
ceğiz.
Öyle ise ulusal, milli meselelerde anlayış ve be
raberlik bekliyoruz, demek yeterli değildir, bunun ge
reğini yapmak zorunludur. Sayın Demirel'in bu an
layışa gelmemesi halinde bundan sonra sorumluluk
bizde değildir. Zaten 25 Ocak tarihinden itibaren de
sanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi için yapacak
bir şey kalmamıştır. Adalet Partisi artık tek başına
ülkeyi yönetme sorumluluğu ile baş başa kalmak duru
mundadır.
25 Ocak tarihinde bu kadar önemli ekonomik ön
lemler alınırken, bu kadar ciddi bir önlemler paketi
hazırlanırken, hiç bir şekilde hiç bir çevrenin görüşü
alınmamıştır; bu paketin getireceği, bu zamların ge
tireceği yükün hangi sosyal sınıfların, hangi grupların
omuzunda kalacağı düşünülmemiştir ve dar gelirliyi,
memuru, işçiyi, köylüyü ezen bir tutumla ve top
lum içinde paketin başarısı için değil, direncin art
ması için ne yapılabilirse; daha öncekj açıklamamda
bunu bir benzetme ile söylemiştim; hastayı ameliyat
etmek için giden doktorun yanında onu huylandıracak
bir Protestan papazını beraber götürmesine benzete
rek, hiç gereği yokken enflasyonu önlemeyle ya da
döviz darboğazını aşmakla yakından uzaktan ilgisi ol
mayan birtakım kozmetik tedbirlerle ki, bu kozmetik
tedbirler genellikle sevimsiz olan bir politikayı daha
sevimli kılmak için kullanılır, süsler püsler biraz da
ha cazip hale getirirsiniz. Bunu ters yönde kullanmış
tır Adaite Partisi Hükümeti. Çünkü, hiç lüzum yok
ken (Daha önce saymıştım) 5-6 konuda tamamen bir
küçük çevreyi «Tek yol devrim» diyenler gibi, ideo
lojik bir saplantı peşinde olan «Tek yol özel sektör»
diyen birtakım büyük iş çevrelerini memnun etmek
için, bu kozmetik tedbirlerini, bu zaten halka sevimli
gelmeyen zam kararlarını ve diğer önlemleri daha da
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korkunç, daha da çok direnilecek, daha sevimsiz ha
le getirmek yönünde kullanılmıştır ve dolayısıyla, ba
şarı şansı büsbütün azalmıştır.
Değerli arkadaşlarım;
Bu durumda, bir taraftan toplumda direnç yara
tan bir ekonomik politika ile, bir taraftan terörün azal
ması yerine terörü bazı yerlerde Devletin kışkırtması
ile birtakım sisyasal çıkarlar sağlamak amacı ile daha
da tırmandırılması sonucunda sanıyorum ki, Adalet
Partisi Hükümetinin, Azınlık Hükümetin kaçınılmaz
sonucu, çöküşü hazırlanmış bulunmaktadır.
Bizim bundan sonra yapacağımız şey, bize düşen
görev muhalefet görevidir ve bu muhalefeti biz yapar
ken sizin 1978'de, 1979'da yaptıklarınız gibi şoförü, es
nafı direnmeye çağırarak, kontak kapatmaya çağıra
rak; yani toplumda direnmeye, ayaklanmaya, kalkışma
ya teşvik ederek yapmayacağız. Cumhuriyet Halk
Partisi olarak çok daha sorumlu, çok daha seviyeli
bir muhalefet yapacağız. Çünkü, çöküşünü önleye
mediğimiz Adalet Partisi Hükümetinin giderken re
jime zarar vermemesini istiyoruz. Türkiye'de Devletin
kurucusu ve demokrasinin kurucusu, banisi olan Cum
huriyet Halk Partisi, Adalet Partisinin azınlık Hükü
meti giderken, rejime zarar vermemesini, demokrasiye
herhangi bir şekilde zarar ika -etmemesini özenle, dik
katle sağlamaya çalışacaktır.
Değerli arkadaşlarım;
Sanıyorum ki, ekonomik konulara geçmeden ön
ce bir konuya burada değinmem gerekiyor. Bizim po
litika anlayışımız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, "si
zinkilerden, Adalet Partisin'inkilerden çok
farklıdır.
Sayın Başbakan burada Hükümet Programı tartışılır
ken, yaklaşık olarak şöyle demişti. «Ben burada po
lemik yapmak istemiyorum. Polemiği sevmediğim için
değil, yapamayacağım için değil, yaparım, severim.
Yaptığım zaman da çok iyi yaparım; ama şu anda
memleketin durumu nazik, yapmak istemiyorum» de
di ve ondan sonra saatlerce sadece polemik yaptı.
Maalesef Sayın Maliye Bakanı da. Bütçeyi tak
dim konuşmasında buna benzer şeyler söyledi. Yani
«Polemik yapmak istemediğini, polemik yapılmama
sı gerektiğini» söyledikten sonra özellikle son konuş
masında, yani Bütçeyi takdimden sonraki tartışmalara
cevap veren konuşmasında büyük ölçüde polemiklere
girme gereğini gördü.
Sayın senatörler;
Oysa, biz Türkiye'de polemiklerden ve demagoji
lerden kirletilmiş bir politik ortamı artık temizlemek
zorundayız: yani bir çeşit politik hava kirlenmesine
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benzer, su kirlenmesine benzer, politik kirlenme orta
da, polemiklerden kirlenmiş, halka gerçekler söylen
memiş, sürekli olarak halk şu veya bu yönde yanlış
biçimde yönlendirilmiş iken, biz, Türkiye'de temel
sorunlara sağlıklı çözümler bulamayız. Tıpkı Ankara'
nın koyu kış günlerinde yakıt bulunduğu zamanlar
karşılaştığı hava kirlenmesi gibi veya İstanbul'da Ha
liç suyunun insanın burnunu düşürecek kadar kokuş
ması gibi, Türk politika yaşamı da ortamı da, atmos
feri de büyük ölçüde polemiklerle, demagojilerle kir
letilmiş bulunmaktadır.
Gelin hep birlikte, başta iki büyük parti olmak
üzere halka her zaman gerçekleri söyleyelim, gerçekçi
çözümleri ortaya koyalım. Tabii, değişik olacaktır sağ
ve sol çözümler; ama ucuz birtakım şeylerden; pro
paganda araçlarından, polemiklerden yarar ummaya
lım. Bunun maalesef çok tehlikeli bir örneğini bu Büt
çe tartışmaları sırasında burada gördük.
Önce, çok sorumlu davranması gereken ve öyle
davrandığına inandığım Sayın Milli Savunma Baka
nı, burada bir tekerlemeyi kullandılar, dün de çok sev
diğim bir Adalet Partili arkadaşım aynı deyimi kul
landı. Kullandıkları deyim; sözde izmir'de işçiler ta
rafından yahut sol birtakım kimseler tarafından du
varlara yazılmış. (Ben inanmıyorum ya. Yazılmış da
olabilir; ama gerçek olduğuna inanmıyorum.) yazılan
şey şu- «Türk askerini arkadan vur, Rus askerine se
lâm dur» Böyle deniyormuş duvardaki yazıda.
Bu yeni icadı bulanlar da yayanlar da ülkeye ve
demokrasiye bağlılıkları şüphe ile karşılanması gerekli
kişilerdir.
Değerli arkadaşlarım. Hiç bir Türk vatandaşı, Türk
anasından helal süt emmiş hiç bir Türk genci, hiç bir
Türk işçisi böyle bir şeyi yazmaz, yazamaz; söyle
mez, söyleyemez. Bırakınız söylemeyi aklından bile
geçiremez. (CHP sıralarından alkışlar).
MÜNİR DALDAL (İzmir) — Varsa yazmışlar
dır canım..
CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Bugün bunu yazanlar varsa onların kışkır
tıcı ajan olduğuna damgamı basarım. Yarın buna ben
zer bir başka yazı yazabilirler; «Türk askerini arka
dan vur, Amerikan askerine selam dur. Şimdiye ka
dar durmuyor muydunuz?..» diye yazarlarsa o zaman
biz bunu buraya getirip sömürü konusu mu yapalım?..
ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — Dema
goji, demagoji..
C H P GRUBU ADİNA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Bu, sizin yaptığınız, demagojin-a, sizin yap
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tığınız polemiğin ne kadar zararlı, ne kadar kötü bir
şekilde kullanılabileceğinin örneğidir. Ben bunu böy
le yapılsın diye söylemiyorum; fakat böyie şeyleri bu
Parlamentonun çatısı altına getirip, bunu yazıyor diye
işçileri suçlamak, bunu yazanlar var Türkiye'de diyş
Türk gençlerini, Türk işçilerini suçlamak..
FEVZİ E R G Ü N (Kütahya) — Yazılanları söylü
yorlar.
CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Yazanların ajan olduğunu söylüyorum. Bu*
nu yazacak ki, Türkiye'de siz onları getirip bu çatı
altında veya köy kahvelerinde sol aleyhinde istismar
edebilesiniz ve Türk kamuoyunda bundan birtakım
politik sonuçlar alasınız. Bu ucuz politikaları bırakın
ve Türk politikasını bu polemiklerden ^e demagoji
lerden oluşan bir kirlenmeden, siyasal kirlenmeden el
birliğiyle kurtaralım diyorum.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Karakolla
rı kim basıyor?..
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım.
Sayın Hocam, Sayın Üstünel, bu konuşmalar, mü
zakerelerin bitmesinden sonra kabul edilmiş olan,
müzakeresi yapılmış olan kanun üzerinde görüşmedir.
Aslı bunun budur; Burada yeniden bir politika mev
zuuna girmemek gerekir. Rica ediyorum.
CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Sayın Başkan, ben burada bu politikalar
tartışılırken ileri sürülen birtakım görüşler olduğu için,
bunlar Türk kamuoyunu yanıltmasın diye bunlara
açıklık getiriyorum. Yoksa yeni bir politika ortaya
koyduğum yok.
MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Hayır,
hayır; bölücülük yapıyorsun şimdi sen.
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin. Ben
müdahale ettim Sayın Daldal rica ederim.
CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Biz hiç bir zaman bölücülük yapmadık ve
yapmayız. Sizler bölücülüğe alet olmayın yeter. Sizle
re, bölücülük yapıyorsunuz demiyorum, bölücülere
alet olmayın yeter.
BAŞKAN — Sayın Üstünel, karşılıklı konuşma
yalım rica ediyorum.
CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım;
Türkiye'de bir başka hastalık daha var. Gene iki
büyük partinin de ortak sorumluluğu olan ve önemle
üzerinde durmamız gereken bir konu. Sizleri işbirli
ğine, anlayış birliğine çağırıyorum.
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Türkiye'de değişik dönemlerde Cumhuriyet Halk
Partisi ağırlıklı Hükümet veya Adalet Partisi başkan
lığında koalisyon hükümetleri veya tek başına Adalet
Partisi iktidarları oluştu; ama giderek artan bir şe
kilde bilhassa 1970'ten sonra, 1975'ten sonra cephe
leşme olayları ile beraber, Türk toplumunda yanlış
yerlerde, yanlış yönlerde ve aşırı dozda, ileri dozda
politizasyon olayı ortaya çıktı. Tek başına bir par
tiyi suçlamıyorum. Hiçbirimiz önleyemedik, ama bu
gün önlenmesi, sınırlanması gereken bir noktaya va
rılmıştır. Aşırı politizasyon dolayısıyla bugün bürok
rasiyi işleyemez, KİT'leri üretemez, okulları öğrete
mez, sokakları yürünemez duruma getirmiş bulunu
yoruz. Bunun çaresi, iki büyük partinin anlayış ve iş'birliğine vararak, depolitizasyon sürecini başlatması
dır. Biz, Devlet dairelerinde «Falan Halk Partilidir
veya bilmem nedir» diye atıp, yerine MHP'liyi, MSP'
li veya AP'liyi getirirsek, bunun sonu yoktur. Çünkü
iktidar değiştiği zaman, bu sefer tersini biz yapmak
zorunda kalırız.

cak daha çok çalışarak kurtarabiliriz, halkın daha çok
çalışması gereğini açıkça kendilerine söyleyerek. Yok
sa bölüşümden daha çok pay alması için birbirinin
gözünü oyan gruplar haline getirerek değil. Öyleyse
daha çok çalışarak, daha çok sanayileşerek, daha
çok dışa açılarak, ekonomimizi daha çok dışa açarak
ve daha çok toplumsal barışı ve sosyal adaleti sağla
yarak sorunlarımızı çözebiliriz ve bütün bunları yapar
ken de demokrasiye daha çok sahip çıkarak, demok
rasiyi Türkiye'de kökleştirerek sorunlarımızı çözebili
riz.

Öyle ise, bir taraftan bürokrasiyi, Devlet bürokra
sisini tarafsız ve görevini yapan, işler duruma getir
mek için, bir taraftan Kamu İktisadi Teşebbüslerini
üretim yapan, ama sadece üretim yapan partizanlık
yapmayan duruma getirmek için...
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — İki bin me
mur tayin ettirmişsiniz, iki bin.

Onun için planlı bir kurtarma operasyonu gerekir.
Daha önce Başbakanlık Bütçesi tartışılırken gru
bum adına söylediğim gibi, Türkiye'de sadece deva
lüasyon yaparak ve ona bağlı birtakım zamlar getire
rek, Türkiye'yi, Türk ekonomisini sağlığa kavuştura
nlayız. Ne yapabiliriz?.. Onun yerine, Türkiye'yi bu
darboğazdan kurtarmak için, enflasyon ateşini söndürebilmek veya belli sınırlar içinde tutabilmek için,
bir taraftan da ekonominin yapısını dışa açabilmek
için, bir özel kurtarma planı hazırlanabilir. Bu planı
Adalet Partisi kendi felsefesi içinde hazırlar, biz ik
tidara geldiğimiz zaman kendi felsefemiz içinde; ama
belli, dört başı mamur bir kurtarma -planı hazırla
mak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz.

CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Erzurum'daki gibi. Okulları öğretim ya
pan, ama ideoloji aşılayan değil, öğretim yapan, si
lahlı eğitim yaptıran değil; ama tarafsız öğretim ya
pan kurumlar haline getirmek için ve sokakları gü
venlik içinde yürünen yerler haline getirmek için iki
büyük parti olarak güç birliği yapmamız ve toplum
da depolitizasyon dediğimiz süreci başlatmamız gere
ğine inanıyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Sanıyorum ki, Türkiye'nin bugün karşılaştığı so
runlara kesin çözümler bulabilmek için, özellikle eko
nomik sorunlarına çok etkin politikalarla çabuk so
nuç alabilecek birtakım önlemler getirmemiz gerekir.
Daha önceki Başbakanlık Bütçesinde veya Bütçenin
tümü üzerinde Grubumuz adına yapılan toplantılarda
söylendiği gibi, bu politikaların toplumsal uzlaşma
anlayışı içinde, toplumun tüm katmanları, grupları
tarafından benimsenen ve yürekten desteklenen poli
tikalar olması gerekir.
İktidardaki siyasal gücün, siyasal partinin bunu
sağlamak, birinci derecede görevidir, Türkiye'yi biz an— 488

Türkiye'nin bugün karşılaştığı sorunlar, öyle kü
çük birtakım marjinal düzenlemelerle, kur ayarlamalarıyla veya vergilerde küçük birtakım revizyonlar ya
parak sağlanabilecek çözümler değildir. Türkiye'nin
sorunları böyle marjinal düzeltmelerle, yüzeysel ön
lemlerle çözülemeyecek kadar büyük ve köklü so
runlar haline gelmiştir, dolayısıyla çözümlerin de çok
daha radikal, cesur atılımlar niteliğinde olması ge
rekir.

Planı bir fetiş olmaktan çıkarmalıyız; ama ciddi
ye almayı da unutmamalıyız. O bakımdan sanıyo
rum ki, 1980'li yıllarda Türkiye'yi aydınlığa çıkara
bilmek için, yani bir taraftan terörizmi önlerken, bir
taraftan ekonomik güçlükleri çözmeye çalışırken,
1980'li yıllarda Türkiye sanayileşme olgusu ile de
mokratikleşmenin bir mutlu sentezini yapmak zorun
dadır. Bu sentezi başarıyla yapabilirsek, hem demok
rasiyi, hem milli birlik ve bütünlüğümüzü, hem de
ekonomik gelişmemizi sağlam temellere oturtabiliriz.
Parlamento olarak ve Parlamentodaki iki büyük siya
sal parti olarak Adalet Partisine ve Cumhuriyet Halk
Partisine bu kritik dönemde, bu sentezi, yani bir yan
dan toplumun çağdaşlaşması ve sanayileşmesi için, bir
yandan demokratikleşmesi, daha ileri ölçülerde de^
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mokratik hakların kökleşebilmesi için, mutlu bir sen- t ciddi bir şekilde sanayileşmeden çözemez. Ciddi sana-'
tezi gerçekleştirmek için, önemli görevler düşmekte- I yileşme bir taraftan, Devletin, bir taraftan diğer di
dir.
namik güçlerin kendilerine düşen görevleri yapmasıy
la olabilir, karma ekonomide. Ama, burada Devletin
Değerli arkadaşlarım;
I
ekonomideki etkinliğini azaltmamak önkoşuldur. İs
Sanayileşme deyince, hiç kuşkusuz, ister istemez I
ter özel sektörün çabalan, ister Kamu İktisadi Teşeb
âkla şu soru gelmektedir. Acaba Sayın Dışişleri Ba- I
büslerinin çabalan, toplumsal açıdan ciddi bir deneti
kanımızın, Dışişleri Bütçesi burada tartışılırken, «Tür- I
me tabi tutulmak ve toplumsal açıdan etkinliğini sağ
kiye'nin Avrupa Ortak Pazarına tam üye olması için I
lamak Devletin başta gelen görevlerindendir. Şimdi,
biz bir irade beyanında bulunduk» sözünü hatırla- I
toplumsal açıdan etkinlik deyince ne anlaşılır, kısaca
mamak mümkün değildir. Sanayileşme; ama ciddi, I
onları açıklamaya çalışayım.
derinliğine köklü bir sanayileşme ile Avrupa Ortak I
Pazarının gereklerini bağdaştırmak kolay olmayacak- I
Toplumsal açıdan üretimin etkinliği, daha az kay
tır. Hele Türk ekonomisi, daha önce de belirttiğim gi- I nak kullanarak daha çok mal üretmek demektir ve
bi hasta yatağında yatarken, hatta oksijen çadırında I toplumun istediği malları üretmek demektir. Yoksa bir
taze kan aranan güçsüz bir durumdayken, yani gün- I mutlu azınlığın talep ettiği mallan veya hizmetleri
lük yaşamını kurtarmak için bile Sayın Maliye Baka
değil. Bölüşümde etkinlik, Devletin sağlamayı amaç
nının burada değindiği çok özel koşullar içinde bir
laması gereken bir başka hedeftir. İster özel sektör
takım önlemler alınırken, Türkiye'yi bu hasta duru
üretsin, ister kamu kesimi üretsin, ister mal, ister hiz
munda «Ortak Pazara tam üye olmak üzere irade be
met üretilsin üretimin sonucunu, harmanı toplumun
yan ettim» demek ve bunun yerinde olup olmadığı
çeşitli kişileri, aileleri veya grupları arasında ve bölsorulduğu zaman da Sayın Dışişleri Bakanımızın ver
gelerarasıda bölüştürürken, piyasa mekanizmasının
diği cevabı hatırlayacaksınız. Ben sormuştum, dedim
kendi haline bırakılması halinde ortaya çıkacak bü
ki, «Bu hasta halinde nasıl yapacaksınız bu işi?..» Sa
yük farklara, büyük adaletsizliklere göz yummadan
yın Dışişleri Bakanı tarafından verilen cevap şuy
bunları törpüleyerek bir sosyal adalet dengesi kura
du : «Ayağa kaldırdıktan sonra, yani sağlıklı bir j cak şekilde bir gelirler politikası izlemek demektir.
ekonomi yaptıktan, kendi ayakları üzerinde duracak
Şimdi burada hiç kuşkusuz son aldıkları önlemler
hale geldikten sonra, Ortak Pazara niye sokayım»
le Demirel Hükümetinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri
dedi. Yani, buradan şu anlayış ortaya çıkıyor, Sayın
(KİT) 1er konusundaki bir tutumuna değinmek istiyo
Dışişleri Bakanının anlayışı şu olmalıdır herhalde :
rum.
Ortak Pazarı bir hastane falan zannediyor yahut bir
Sayın Demirel basın konferanslarında 45 milyon
rehabilitasyon merkezi. Burada ameliyatını yapacağız,
televizyon izleyicisine şöyle diyordu : «Trenle giden
sonra sağlığına kavuşmak için Ortak Pazara sokaca
bunun maliyetini ödemeli. Kamu İktisadi Teşebbüsle
ğızrinden kim ne alıyorsa tam maliyetini ödemeli.» Saym
Değerli arkadaşlarım;
I Maliye Bakanı da burada çok talihsiz bir örnek ver
Ortak Pazar, ne bir rehabilitasyon merkezidir, ne I diler tartışma sırasında; Adalardan İstanbul'a inen
bir hastanedir. Hastaları kabul etmezler oraya. Or- i halkın vapur ücretlerini tam maliyet olarak ödemedi
gerektiğini söylediler ve Konya'nın Çumra ilçesinden
tak Pazar, çok açık bir yarış pistidir. Kendine güve
karşılaştırma
yaptılar.
nen, ekonomik anlamda Avrupa olimpiyatlarına ka
tılmaya hazır olduğunu, Avrupa şampiyonasına katılmaya hazır olduğunu zanneden ülkeler o yarışmaya
girerler ve o yarışmada alabildikleri ölçüde derece
almaya çalışırlar. Onun için bu konuyu çok ciddi olarak düşünmemiz ve «Biz bugün irade beyanında bulunduk, ondan sonra da «Bizi bırakmadılar iktidarda» deyip, ileride bir seçim yatırımı olarak bunu kullanmaya kalkışmamak gerekir sanıyorum.
Ekonomik konulara değinmişken değerli arkadaşlarım, bir konuyu daha bilginize sunmak istiyorum.
Sanıyorum ki, Türkiye bugün karşılaştığı sorunları
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Bir kere bu karşılaştırma her zaman böyle drama
tik ölçülerde olmaz. Bu ölçüleri koyduğunuz zaman
Doğu Anadolunun çok fakir bir ilçesinden trenle bir
başka vilayete veya bir işyerine gitmek zorunda olart
bir işçinin veya bir köylünün de tam bedelini, tam
maliyetini ödemesi gerekir. Bunu ödetemezsiniz, bu
sosyal adalete aykırıdır.
İkincisi, tam maliyetini ödemesi gereken bazı kim
seler vardır. Yani, Adada hep (Sayın Bakan yanlış
biliyor) zenginler oturmaz. Adada özellikle kışın ve
sonbahar aylarında Adanın emekçi halkı oturur; ha-
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mallar oturur, iskele memurları oturur veya orada ge
çimini sağlayan birtakım düşük gelirli insanlar otu
rur. Dolayısıyla siz onlara Devlet olarak belki bir
miktar sübvansiyon yapmak zorunda olabilirsiniz.
Ama diyelim ki, bunu yapmak istemiyorsunuz, bu si
yasal tercih olarak sizin hakkınızdır. Ama siz bir
kamu hizmetinin tam bedelini halka ödetmek kararın
da iseniz, gerçek maliyetinin üstünde bir maliyet ödetemezsiniz. Yani üretim maliyeti ne ise, zorunlu üre
tim maliyeti ne ise ancak onu ödetebilirsiniz. Yoksa
o kamu kuruluşuna partizanlık yaparak 20 bin kişi
yi, 30 b'in kişiyi doldurursanız veya bir eski milletvekilinizi veya bir partilinizi, bir ilçe başkanınızı ge
tirip orada yönetim kuruluna veya genel müdürlüğü
ne atarsanız bu kötü yönetimin veya bu partizanlı
ğın doğurduğu maliyet artışını, yüksek fiyatı Türk
halkına ödetemezsiniz. JBu büyük bir haksızlık kay
nağı olur; çünkü sizin partizanlığınızın bedelini halka
ödetmek haksızlık olur. Bu haksızlığı gidermek için
bir yol vardır. Açarsınız rekabete, müsaitse alanı;
açarsınız dış piyasayı, yani dışarıdan o malları, o
hizmetleri getirebilecek olanlara, daha ucuza yapan
dan alma hakkını vatandaşa verirseniz o zaman ba
kın bakalım siz partizanlık yapabilecek misiniz?
BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim, ona gö
re konuşmanızı ayarlayınız.
CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Burada tabii «Siz» derken, bugün iktidar
da siz olduğunuz için «Siz» diyorum. Bizimkiler olsa
bizimkilere de söyleyeceğim aynı şeyi.
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Niye söylemedin?
CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Ne biliyorsun söylemediğimi?
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz.
CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım;
Bu son derece önemli bir konudur ve sanıyorum
ki, bundan sonra bu önümüzdeki aylarda iki büyük
parti olarak; bugünün iktidarı ve yakın geleceğin ik
tidarı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortaya
bu sorunları koyup, açıkça çözüm bulmamız gereken
birtakım gerçek, ortak sorunlarımız var, bunların ba
şında da, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin partizanlık
kaynağı, kötü yönetim ve sömürü kaynağı ve enflas
yon kaynağı olmasını nasıl önleyebiliriz? Bunları açık
ça tartışmamız ve çözüm bulmamız gerekir.
Hiç kuşkusuz Kamu İktisadi Teşebbüslerinde bu
gün, işsizlik sigortası ülkede mevcut olmadığı için,
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birtakım insan yığınakları yapıldığı herkesçe bilinmek
tedir. Dolayısıyla biz bugün Kamu İktisadi Teşebbüs
lerini, iyi yönetilsin diyerek onların yöneticilerine;
«Düşük maliyetle üretim yap, yoksa ben bilirim ya
pacağımı» demek suretiyle işçi tasfiye etme yoluna
itemeyiz. Ne zamana kadar itemeyiz? Türkiye'de cid
di bir işsizlik sigortası müessesesi geliştirinceye ka
dar. Eğer biz, bir taraftan bugün Kamu İktisadi Te
şebbüslerine bugüne kadar verdiğimiz, 100 milyon
larca liralık zararı kapamak için verdiğimiz, bütçeden
verdiğimiz fonlarla, hatta bunun bir küçük bölümü
ile işsizlik sigortası fonu kursaydık veya bundan sonra
kurabilirsek bu işsizlik sigortasından finanse etmek
suretiyle işsiz kalanlara, açık işsizlere, orada geçim
lerini iş buluncaya kadar sağlamak imkânlarını bula
bilirsek o zaman Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de,
özel sektörün de verimsiz yönetilmesinden, aşırı istih
damdan doğan sorunlara daha kolay çözüm bulabili
riz.
Değerli arkadaşlarım;
Türkiye'nin üç önemli sorunu olduğunu söylemiş
tim. Anarşide Adalet Partisi Hükümetinin 70 günde
başarısız olduğunu ve giderek süratle yıpranma döne
mine girdiğini rakamlarla ortaya koydum.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri başta olmak üzere
ekonomik konularda aldığı önlemlerin başarılı olabil
mesi için çok güç birtakım şartların yerine gelmesi
gerektiğini vurguladım ve sanıyorum ki, dün Bütçede
alınan karar ve bundan sonra getirilecek ve Parla
mentodan geçmesi gereken veya toplusözleşmelerle bu
gün karşıya alınan işçi kesiminin bir toplumsal uz
laşma anlayışına getirilmesinde yaratılan güçlükler
karşısında dış yardımın gelmesine... Zaten yavaş ge
lir, hiç fazla ümide kapılmayın, bizimkiler kapıldı,
yanıldıklarını anladılar siz de sakın öyle kısa sürede
büyük yardımlar gelecek diye ümide kapılmayın.
Çünkü sorun, esas itibariyle burada, evde, Türkiye'nin
içinde çözülecektir. Bu bakımdan da azınlık Hükü
meti olarak sizin bu güçlükleri aşacak" siyasal güç
ten, siyasal temel, destekten yoksun olduğunuz her
gün açıkça ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bütün bunların
sonucu üçüncü sorunumuz olan Türkiye'nin birliğini,
bütünlüğünü ve ulusal savunmasını en yüksek düzey
de tutma amacımızın bu zafiyetlerden, yani içeride
ki terörist faaliyetlerin önlehemeyip tırmanmasından,
ekonomik güçlüklerin önlenebileceği konusundaki
umutların yen'iden yitirilmesinden doğan birtakım güç
lükler savunmamızı da ister istemez olumsuz yönde
etkileyecektir. Bu bunalımlar savunmamıza da sirayet
edecektir.
490 —
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Bu tehlikeyi gene elbirliği ile önlememiz gerekir.
Çünkü, bunları önlemediğimiz takdirde Türkiye'de
ekonomisini kurtaramayan, terörizmi önleyemeyen,
ulusal savunmasını sağlayamayan bir toplumda, bir
devlette demokrasiyi lüks görenler çıkabilir. Bu tehli
keye karşı hepimizin aklımızı başımıza almamız gere
kir ve şunu bilmeliyiz ki, Türkiye'de ekonomiyi kur
tarmadan, terörizmi önlemeden demokrasiyi sağlıklı
bir biçimde sürdüremeyiz.
BAŞKAN — Sayın Üstünel, süreniz doldu efen
dim. Rica edeyim...
CHP GRUBU ADINA BESİM ÜSTÜNEL (De
vamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan.
Ama, şunu da açıkça bilmemiz gerekir ki, bunu
özellikle burada bulunmadığına emin olduğum de
mokrasi düşmanlarına, demokrasiyi askıya alma he
veslilerine bu kürsüden söylemek istiyorum; Türkiye'
de demokrasiyi askıya alma heveslileri geçerli olduğu
andan itibaren (Olamaz ya, olabildiğini bir an için
varsaysak bile) ne ülke bütünlüğünü korumak müm
kün olabilir, ne ekonomiyi kurtarmak mümkün ola
bilir, ne de anarşiyi önlemek mümkün olabilir. Ya
ni, demokrasiyi askıya alarak, «Biz bu sorunları da
ha kesin; daha kestirme yoldan, daha etkin çözebili
riz.» diyenler hayal kurmaktadırlar, tüm toplumu kar
şılarına alacaklardır, anarşi bu sefer büsbütün tırma
nacaktır, çok daha yaygın hale gelecektir. Ekonomi
bütün bütün desteklerden yoksun kalacağı için, işçi
nin de, esnafın da, sanatkârın da desteğinden yoksun
kalacağı için tümüyle çıkmaza girecektir ve hele ulu
sal bütünlüğümüz ve güvenliğimiz büsbütün tehlikeye
girecektir.
Onun için, Türk Ordusunu asli görevi olan yurt
savunmasına daha hazırlıklı olabilmesi için içerideki
angajmanlarından bir an önce kurtarmak için ve
Türk Devletini terörizme karşı daha güçlü savaş ve
ren, daha etkin savaş veren bir örgütlemeye sokabil
mek için ve Türk ekonomisini sağlıklı koşullar içinde
geliştirmeye kavuşturabilmek iç'in demokrasiyi koru
yarak, demokrasiyi geliştirerek bir mutlu sentezi sağla
yabiliriz. Onun için başta CHP ve AP olmak üzere
tüm parlamenterlerimize, Parlamento dışındaki tüm po
litik güçlere ve örgütlere, demokrasiye bağlı güçlere
önemli görevler düşmektedir. Bu görevi 1980ı Bütçe
Yılı içinde de başarıyla yapacağımıza inanarak hepini
ze saygılar sunarım.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstünel.
Sayın Mucip Ataklı, Milli Birlik Grubu adına bu
yurunuz.
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MB GRUBU ADINA MUCİP ATAKLI (Tabii
Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
1980 Mali Yılı Bütçesi üzerindeki Grup görüşle
rimiz değişik bütçelerde arkadaşlarımız tarafından
Yüce Heyetinize sunulmuş bulunmaktadır.
Görüşmelerin sona ermekte olduğu bugün ben de
Yüce Heyetinize ve Hükümete Milli Birlik Grubunun
görüşlerinin bir özetini sunmaya çalışacağım.
Değerli arkadaşlarım;
Tüm dünya huzursuz bir ortam içinde bulunmak
tadır. Ekonomik, sosyal ve politik koşulların ağırlığı
her ülkede toplum yapısına, coğrafyasına ve jeopo
litiğine göre değişik ölçülerde etkisini sürdürmekte ve
her ulusu ayrı ölçü ve nitelikteki huzursuzluğun içine
itmektedir. Ülkemiz de bu buhrandan etkilenmiş bu
lunmaktadır.
Bu nedenledir ki, yaşadığımız dünyanın ve yurdu
muzun içinde bulunduğu ortama kısaca bir göz at
makta yarar görüyoruz.
Dünya süper güçler başta olmak üzere diğer bir
kaç büyük devletin düşünce ve çıkarlarından kaynak
lanan politikalarla belirli bir dengede tutulduğu, tüm
diğer ülkelerin de bu denge içinde yerlerini bulup ta
vırlarını takınmaya zorlandıkları bir görünümde bu
lunmaktadır.
Bağlantısızların bu dengede etkin bir güç oluşturabildiklerinden söz edebilmek de bugün için güçtür.
Birleşmiş Milletler gerçeğinin ruh ve amacında ya
tan uluslararası hak, adalet ve barış kavramlarının
gerçekleşmesi ise, daha uzun yıllar bir ümit esprisi
olarak kalmaya mahkûm görünmektedir.
Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesi, İran olayla
rı, bölgemizdeki petrol üreten devletlerle petrol tüke
ten büyük devletlerin çıkar çatışmaları, savaş fırtına
larına yol verme ihtimalini beraberinde getirmektedir.
Bu duruma rağmen Grubumuz, süper devletlerin
kendi aralarında bir nükleer savaşı başlatacaklarına ih
timal vermemektedir. Ancak, süper devletlerin bu böl
gedeki ülkelerden bazılarını kendi .çıkarları doğrultu
sunda bölgesel savaşlara itebilecekleri gözden uzak
tutulmamalıdır.
Sayın senatörler;
Uzun yıllardan beri bozulmaya başlayan iç poli
tik yaşamımız, toplumumuzu her geçen gün artan bu
nalımlara sürüklemiştir. Bu bunalımların, uygulanan
yanlış politikaların sonucu olduğu kabul edilmelidir.
Bu yanlış tutum, gençleri ve toplumu birtakım slo
ganlarla körükleyerek sağ - sol, Sünni - Alevi, milli
yetçi - komünist gibi ayrımlarla birbirine düşman
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kampların oluşmasına olanak sağlamıştır. Anayasa ve
yasa dışı eylemlere karşı Devlet güvenlik kuvvetleri
nin yan tutmadan kullanılmalarının sağlanmamış ol
ması, Devlet otoritesini zaafa uğratmış ve Devlete
olan güveni sarsmıştır. Özellikle, Devlet güvenlik kuv
vetlerin ve öğretmenlerin birbirine düşman olacak
şekilde kamplara ayrılmasına imkân verilmiş olması,
terör ve anarşiyle mücadele olanaklarını son derece
kısıtlamıştır.
Daha önemlisi, bazı sorumsuz örgütlerin, bazı
siyasi güçlerin himayesinde Devlet güvenlik kuvvet
lerinin görevlerini yüklenmiş olmaları ve bunun ik
tidarı elinde bulunduranlar tarafından doğal karşılan
ması, karşı görüşlü güçlerin de gelişmesine ve hırçın
laşmasına neden olmuştur.
Bu nedenle, anarşinin boyutları büyümüş ve ikti
darların teşhisteki yanılgıları üzerinde ısrarlı tutum
ları, durumu düzelteceği yerde, daha da ağırlaştırmıştır.
İktidarların tarafsız olması gereken idareye kendi
militan ve partizanlarını yerleştirmeleri ve her iktidar
değişikliğinde memurlar arasında başlatılan kıyımlar
ve yeni kadrolar açılarak yeni partizan atanmasıyla
bu kadroların doldurulması, durumu içinden çıkılmaz
bir hale getirmiştir.
Böylece, hem memurlar arasında büyük huzursuz
luk, hem de Devlet çarkının işleyişinde büyük aksak
lıklar meydana gelmiştir.
Hükümetin sayın yetkililerine sesleniyoruz ve di
yoruz ki, hatayı misal olarak almayınız. «Bizden ev
vel de böyle yapılmıştı.» demek yerine, Devletin ida
ri düzenini kurtarmak için şerefi de size ait olmak
üzere bu yanlış tutumdan vazgeçiniz.
İktidar - muhalefet diyalogunun siyasal çıkar ça
tışması hudutlarını yırtamadığı bugünkü ortamda, ulu
sumuz şaşkın ve perişan, dertlerine çare bulacakların
hasretini duyarak yaşamını sürdürmeye çabalamak
tadır.
Sayın senatörler;
Ülke bütünlüğü sağlandığı sürece özgürlükçü ve ço
ğulcu demokrasi yaşar ve bu yaşam içinde siyasi
partilerimiz yaşamlarını ve iktidar şanslarını sürdüre
bilirler. Bunun için biz, siyasi partilerimizin kısır çe
kişmelerle birbirlerini suçlamalarına son vererek ülke
mizin ve ulusumuzun çıkarları doğrultusunda birbir
lerine yaklaşmalarını ve çareleri bulmada işbirliği yap
malarını bekliyoruz.
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Sayın senatörler;
1980 Mali Yılına büyük ekonomik sıkıntılarla gi
rilmektedir. Bu sıkıntılar büyük ölçüde geçmiş yıllar
da uygulanmaya konulmuş yanlış ekonomik ve sos
yal politikalardan kaynaklanmaktadır. Bunun sonun
da, bugün ülkemizde enflasyon hızı yükselmiş ve ha
yat pahalılığı halk kitlelerinin kaldıramayacağı bir
düzeye çıkmıştır. Ödemeler dengesi bozularak ithalat
ve ihracat arasında meydana gelen büyük açıklar dış
ticaretimizi döviz darboğazına sokmuştur.
Dış borçlar, yıllık taksit ve faizleriyle ödenemez
çok güç bir noktaya gelmiştir. Üretim düşerek arz ve
talep dengesi bozulmuş, işsizlik oranı yükselmiştir.
Milli gelir artış hızı son yıllarda azalarak plan he
deflerinin de çok gerisinde kalmıştır.
Değerli arkadaşlar;
Adalet Partisi iktidarlarının yıllardır uyguladığı özel
sektörle dış borçlanma ve yabancı sermayeye ağır
lık veren karma ekonomik politikası başarıya ulaşa
mamıştır. Bize göre, kalkınmamızı sağlayacak olan
sistem, kamu haklarını ve toplumsal yararları önde
tutan ve özkaynaklarımıza dayalı, Devlet sektörüne
ağırlık veren karma ekonomik sistemdir.
Sayın Demirel Hükümeti de, Programında enflas
yonla mücadele edeceğini bildirmiştir.
Her ne kadar son alınan mali ve ekonomik önlem
lerin enflasyonu önleyebileceği öne sürülüyorsa da,
bunların etkinliklerinin kısa zamanda görülmesi müm
kün değildir. Bize göre, enflasyonun önlenebilmesi
için, vergi dahil olmak üzere daha bir çok tedbirle
rin fazla zaman geçirilmeden alınması zorunludur.
Fiyat artışlarına karşı piyasada sıkı bir denetim
mekanizması kurulmalıdır.
KİT'lerin maliyetlerini artıran kadro şişkinlikleri
durdurulmalıdır.
Toplusözleşme anlaşmalarında, KİT'lerin idari ve
mali güçleri dikkate alınarak verim artırıcı yöntemler
uygulanmalıdır.
Üretimin artırılması, işsizliğin giderilmesi yatırım
lara ve onların süratle üretime geçmelerine bağlıdır.
Halbuki, Bütçenin büyük bir kısmı cari giderlere ay
rılmış Olup, yatırımlara gereken yeterli finansman
sağlanamamaktadır. Bu yüzden tesisler devreye gire
memekte, kısa sürede tamamlanamadıkları için de
maliyetleri yükselmektedir.
Bu nedenle, Devlet kadroları sıkı bir kontrole ta
bi tutulmalı ve cari giderler azaltılarak yatırımlar sü
ratlendirilmelidir. Böylece işsizlik ve üretim sorunu
da daha kısa zamanda düzeltilebilir.
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Sayın senatörler;
Milli savurana ve milli eğitim konularına da kı
saca değinmek istiyoruz.
Hiç bir devlet, varlığını başka devletlerin hima
yesine girerek koruyamaz ve sürdüremez. Devletler,
varlıklarını önce kendi gücüne, kendi birliğine, ken
di milli şuur ve heyecanına ve içindeki birlik, bera
berlik ve yaşama inancına dayandırarak sürdürmeli,
başka devletlerle işbirliğine de bu noktalardan hare
ketle gidilmelidir.
Bu nedenle bir ülkenin ıkendi askeri gücünü, ken
di öz kaynaklarına dayandırma zarureti vardır. Ülke
mizde savaş sanayiinin kurulabilmesi için RE-MO
için birikmiş olan fonları satın alma yerine imalata
dönük projelerde kullanmak gerekir.
Sayın senatörler;
Doğru yönlü bir eğitimin ve eğitim idaresinin
çağdaş anlamda kalkınma ile olan hayati bağı göz
den kaçırılmamalıdır. Eğitimde yapılan hataların ve
bu konudaki ihmallerin tesirleri yıllar yılı sürüp git
mektedir ve halen ülkemizde görüldüğü gibi, çok
ağıra ve pahalıya mal olmaktadır. Bütün çektikle
rimizin temelinde 'bozuk ve yetersiz bir eğitim yat
tığı unutulmamalıdır.
Kalkınmanın sıkıntılarına bilinçle katlanabilmek
ve onun asıl gücünü oluşturan milli heyecan ve innanca sahip olabilmek için esaslı bir çağdaş eğitim
şarttır.
Yurdumuzda öğretim kadroları boş, fakülte ve üniveriste enflasyonuna son verilerek araştırma ve ge
liştirme müesseseleriyle teknik eleman
yetiştirecek
öğretim kurumlarına geniş olanaklar sağlanmalıdır.
Böyle bir eğitim sisteminin asıl sağlam yönü de hiç
şüphesiz kalkınmayı temelde destekleme gücüne sa
hip, teknik ehliyet ve kabiliyeti haiz kadınlı erkekli
büyük kitleler oluşturabilmesidir.
İlkokulundan en yüksek kademesine kadar, eğiti
min tekniğe, üretime ve buluşlara dönük olan bu
vasfından fedakârlık düşünülmemelidir.
Sayın senatörler;
Konuşmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu
gün hiç de iç açıcı olmayan bir manzara karşısın
dayız. Biz inanıyoruz 'ki, bütün bu ağır şartlara rağ
men, elele verdiğimiz an, tüm sorunlarımızı çözebiliriz.
Göliniz, artık ulusu ıstıraptan, rejimi batmaktan kur
taracak, asgari müştereklerde birleşerek çözüm yol
larını bulalım. Gelecek kuşaklara daha korkunç ve
karanlık günler bırakmamak, özgürlükçü demokra
tik rejimi sağlığa kavuşturmak için sağduyuyu hâ
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kim kılalım. Grup olarak Yüce Heyetinize ve Hükü
metinize önerilerimiz şunlardır :
Yurt sathında tüm siyasal güçler arasında barış
ilan edilmeli ve 'bu husus içtenlikle gerçekleştiril
melidir.;
İçinde bulunduğumuz durum, hislerden ve siya
sal amaçlardan arınılarak, gerçekçi bir teşhise tabi
tutulmalı ve böyle bir teşhiste birleşme yolu bulun
malıdır.
Değişik görüşlerle şartlandırılmış mevcut emni
yet kuvvetleriyle, terör, anarşi ve bölücü güçlerin
üstesinden gelmek mümkün değildir. Sıkıyönetimin
devam ettiği bu dönemde süratle emniyet ve güven
lik kuvvetleri Devlete hizmet edecek şekilde reorganize edilmelidir.
Liderler ve parti yöneticileri arasında diyalog;
ciddi, samimi ve uygar bir hale sokulmalıdır. Anar
şi ve terör odakları himaye edilmemeli, himaye eden
lerin en ağır şekilde cezalandırılmaları için önlem
ler getirilmelidir; idare süratle tarafsızlaştırılmalıdır.;
Devlet haberalma örgütleri etkin hale getirilmelidir.
Silah kaçakçılığı ile en etkin biçimde mücadele edil
melidir. Süratle enflasyonu önleyici tedbirler alınma
lıdır. Pahalılığı önleyici tedbirler getirilmelidir. Pi
yasa ve fiyat kontrolüne gereken önem verilmeli
dir. Anayasanın amir hükümlerinden olan karma eko
nomi kurallarına uygun, ekonomik tedbirlere öncelik
verilmelidir.
Gelir dağılımında adalet ve denge sağlayacak ver
gi tedbirleri alınmalıdır.
Vergi adaleti tesis edilmeli, vergi reformuna gi
dilmeli, bu reform içinde tarım ürünlerinin vergi
lenmesi öncelik almalıdır.
Belediye Vergi Kanun tasarısı getirilip çıkarılmalı
dır.
KİT'leri ekonomik işlerliğe kavuşturacak önlem
ler alınmalıdır. Tüm KİT'lerin bir bakanlığın bünye
sinde toplanması sağlanmalıdır.
MEYAK tasarısı bir an önce kanunlaştırılmalıdır.
Emekli, dul, yetim, memur, işçi; yani tüm dar
gelirlileri pahalılığın ağır yükünden kurtaracak, me
murlar için pahalılığın ağırlığından kurtaracak önlem
ler getirilmelidir.
Silahlı Kuvvetlerimiz ulusal yararlarımızın korun
masında gerek ittifaklarımızla ilgili görevlerinde, ge
rek bölgesel sorunlar için yeterli güce sahip hale so
kulmalıdır.
TRT, Hükümetin aynası olmaktan kurtarılmalı
dır,
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Sayın senatörler;
Her yıl Bütçe görüşmelerinde çeşitli görüşler su
nulur ve sayın bakanlarımız cevap verirken, «Konuş
macılara yürekten teşekkür eder ve bizi irşat ettiniz;
bakanlığım bu değerli fikirlerinizden yararlanacak ve
gereklerini yapacaktır.» derler. Yıllar yılı bu böyle geç
ti. Önümüzdeki yıl aynı temennilerle değil de, yeni
önerilerle huzurunuzu işgal etmek umudunu taşımak
istiyoruz.
Söylediklerimizin tutanaklarda tozlanmaya mah
kûm edilmemesi dileğiyle, kısıtlı olanaklı bu Bütçe
nin, Ulusumuza yararlı olmasını içtenDkle istiyor;
şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinize ve Hükü
met üyelerine saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Adalet Partisi Gru
bu adına.
AP GRUBU ADINA KÂZİM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, muhterem
üyeler;
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açıklamayı seçtiklerini üzülerek müşâhade etmiş bu
lunuyoruz.
Aslında muhalefet kanadının, Türk ekonomisini
bugünkü onarılması çok zor bir darboğaza itilişinin
nedeni olan 22 aylık CHP'si idaresinin kötü ekono
mik ve mali politikalarının ve tutarsız uygulamaları
nın sebep olduğunu unutarak, geçmiş dönemlerin hü
kümetlerini suçlamak yolunu seçmişlerdir. Bu eleş
tirilerinin geçerli olup olmadığını, en büyük hakem
olan millet 14 Ekim seçimleriyle sandık başında iradi
olarak değerlendirmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, eko
nomilerinin başarılı veya başarısız olduğunu ortaya
koyan göstergeler vardır. Bunlar, enflasyon, yatırım
lar, tasarruflar, uygulanan mali politikalar, para - kre
di politikaları, dış ödemeler dengesi, kalkınma hızı,
feıt başına düşen gayri safi milli hâsıla gibi, geçmiş
yıllarda uygulanmış olan ekonomik politikaların kri
terlerini teşkil etmektedir. Acaba geçmiş yıllarda bu
kriterler neyi göstermekteydi?..

Şöyle geriye baktığımız zaman, 17 yıllık planlı
dönemin büyük bir bölümünün Adalet Partisi hükü1980 Mali Yılı Devlet Bütçesi Kanun Tasarısı üze •I metlerinin ve küçük bölümünün de Adalet 'Partisinin
rinde görüş ve temennilerimizi 10 gündür süren mü I koalisyon olduğu hükümetlerin hizmet dönemlerine
zakerelerin ışığı altında bir kez daha arz etmek üze
tesadüf ettiğini görürüz. Acaba bu hizmet dönemle
re Adalet Partisi Senato Grubu adına söz almış bulu
rinde Adalet Partisi olarak başarılı mıydı başarısız
nuyorum.
mıydı?..
Maruzatıma başlamadan önce muhterem heyetini
Birinci Plan döneminin öngördüğü kalkınma hızı
zi saygıyla selamlarım.
< c 7 idi. Netice itibariyle bu dönem sonunda vasıl
Değerli senatörler;
Bütçenin tümü ve bölümleri ayrı ayrı müzakere
edilirken, ortaya konulan fikirler ve ileri sürülen gö
rüşler, üzülerek ifade edelim ki, milli iradenin tecelligâhı olan bu Parlamentoda demokrasinin ve Anaya
sanın icabı burada bulunan siyasal partiler ve onla
rın kadroları var oluş sebeplerini unutarak ülkeyi
buhrandan kurtaracak yerde, daha vahim bir fela
kete sürüklemenin bilerek veya bilmeyerek üzüntü ve
rici görüntüsünü ortaya koymuşlardır.
Bazı değerli üyelerin, Hükümetin para, kredi, büt
çe ve vergi politikalarını genel ekonomi ve maliye
politikalarının perspektifi içinde değerlendirmek veya
yıllar yılı şikâyetçisi olduğumuz açık bütçe gi'bi Türk
ekonomi sini kümülatif olarak olumsuz bir yönde et
kileyen konularda yapıcı tenkitler yapmak, yol gös
terici, ilmi ve mali fikirler ortaya koymak yerine, ül
kenin çok hassas bulunduğu bu ekonomik ve siyasal
ortamda zihinlere yeni istifhamların sokulmasını ve
alman ekonomik tedbirlerin müspet neticelerine göl
ge düşürmeyi amaçlayan olumsuz ve menfi görüşleri

olan hedef % 6,7 olmuştur. Üçte iki süresini Adalet
Partisinin teşkil ettiği hükümetlerin yönettiği bu Plan
da, hedef itibariyle başarıya yaklaşmış bulunmakta
dır.
İkinci Plan döneminde ise tespit edilmiş bulunan
hedef c/c 7'dir. Tüm Adalet Partisinin yönettiği bir
döneme tesadüf eden bu İkinci Plan uygulaması da
tıpatıp :C}{- 7lik bir hedefe ulaşmış ve başarıya gitmiş
tir. Şayet matematiksel bir kriter, bir netice aranıyor
sa, Devletin kalkınmasının en büyük faktörü olan ve
Anayasa müessesesi haline gelmiş bulunan, kalkın
mayı plana bağlandırmanın bir Anayasa vecibesi ol
duğu kabul edildiği takdirde, o halde Anayasanın ön
gördüğü planı yapan müessesenin planına, uygulama
suretiyle yaklaşım % 100 başarıya varmıştır. O halde,
geçmiş iktidarları, hangi kıstaslar içerisinde başarısız
olarak göstermek mümkündür?..
Üçüncü Plan dönemi ise, kalkınma hızı olarak
/c 7,9 olarak tespit edilmiştir. Ancak, ne var ki,
% 6,5 civarında bir kalkınmaya ulaşılabilmiştir. Bu
nun türlü nedenleri arasında. 1973 yılı içerisindeki
c
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petrol krizi ve 1977 yılında c/c 4*lük bir kalkınma hı i Yani 3 nispetinde bir yıl evvelki 'kalkınmadan daha
az sanayi sektöründe gelişme olmuştur.
zının neden olduğunu ve bunun yanı sıra da aşağıda
Hizmetler sektörü ise 1977 yılında % 5,9, 1978
tablo halinde izah edeceğimiz gibi, tabiat şartlarına
yılında % 4,1 ve 1979 yılında ise % 2,3 gibi değerler
bağlı olan tarım gelirlerindeki büyük dalgalanmaların
de kalmıştır.
meydana getirdiğini ifa'de etmek isteriz.
I
1977 yılındaki bu c/c 4'lük kalkınmanın, genel
Bu kalkınma hızlarının gerçekleştirilmesini bir ba
kalkınmanın sebebi, biraz evvel de söylediğim gibi
şarı saymak lazımdır aslında. Filhakika, 24 OECD
tabiat şartlarına bağlı olan tarımdaki iniş ve çıkış
ülkesi içerisinde, aynı dönem içerisinde, 17 yıllık sü
lardan ileri gelmiş bulunmaktadır.
re içerisinde Japonya'dan sonra en başta kalkınmayı
Asıl mesele 1978 ve 1979 yılındaki kalkınma hızı
sağlamış olan ve demokrasi içerisinde bu kalkınma
düşüklüklerinin
anafaktörünün tarım sektöründen zi
yı kıt ve sınırlı imkânlarına rağmen başarmış olan tek
yade, Türkiye'de kalkınmanın hakikaten sürükleyici
ülke Türkiye'dir.
ve istikrarlı unsur olarak kabul ettiğimiz bütün plan
Dördüncü Beş Yıllık Planda ise % 8 miktarında
dönemlerinde aynı ilkeyi ifade ettiğimiz sanayi sekbir kalkınma hızı öngörülmüştür; ama ne var ki, J töründe ve hizmetler sektöründeki gerilemeler teşkil
Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin uygu J etmiş bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki, kalkın
ladığı tutarsız, anlamsız ekonomik politika ve uygu
makta olan ülkemizin artık kalkınmasının 1978 ve
lamalarıyla özel sektörün karma ekonomi düzeni için
1979 yıllarında bir durgunluk içerisinde ve hatta sadeki yeri ve fonksiyonel dinamizmi, Devletçiliğin ağır ! nayi sektöründe de bir gerileme içerisinde olmuş bubastığı bir görüş içiride
sınırlandırılmıştır. Ayrıca, i lunduğudur.
enerji ile anamalı, aramalı gibi hayati girdiler temin
Fert başına gayri safi milli hâsıla, bütün bu enedilememiştir bu dönemde. Bütün bunlar iç ve dış !
finansman güçlükleriyle birlikte yatırımları yavaşlat | dikatörlerin yanında, bütün bu verilerin yanında ne
j olmuş? 1976 sabit fiyatlarıyla Türkiye'de fert başına
mış ve hatta kısmen de durdurmuştur.
ı gelir </r 1,4 olmuş. 1978'de de bundan pek farklı
Tabiatıyla buna bağlı olarak bozulan üretim - tü \ bir şey olmamış. % 1,5 civarında gelişmiş; ama en
ketim dengesi ve istihdam imkânları olumsuz yönde i büyük felâket, 1979 yılında nakıs % 0,8, yani binde
etkilenmiş ve kalkınma hızı da 1978 yılmda c/r 3, 1979 i 8 civarında düşmüştür. Milli gelir düşmüş ve dolayılında ise, tarihinde 17 yıl içerisinde ilk defa Çc U ' | yısıyla Türkiye fakirleşmeye doğru büyük bir mesafe
ye düşmüştür. Halbuki, 1978 yılının hedefi r/c 8, 1979 i katetmiştir.
yılının hedefi ise 9r 7 civarında idi.
Bütün imkânlarına, var olan potansiyeline, insan
Ayrıca, Türkiye ekonomisini oluşturan sektörler ; gücüne, kurulu tesislerine, fabrikalarına ve 45 milyar
de de son üç yıldaki gelişmeleri dikkate alacak olur
dolarlık yıllık gelirine rağmen Türkiye, maalesef 1979
sak, şöyle seyretmiştir :
yılı içerisinde fakirleşmeye mahkûm edilmiştir. ElTarım sektöründe 1972 yılında c/( 1,2, 1978 yı j bette geçmişteki politikaları atıf yaparak ekonomik uylında c/c 2,9 ve 1979 yılında % 1,8 civarında olmuş | gulamaları suçlayanlara bu matematiksel yakın mazitur.
j deki hadiseler sanırım ki, hak ve hakikat yolunda
meseleyi görmeye ve dolayısıyla geçmişteki başarıSanayi sektörü ise daha stabl bir halde olduğu
nu geçmiş yılların uygulamasıyla göstermesine rağ j lı uygulamaları elbette kabul etmeye mecbur ede
cektir.
men, daha istikrarlı bir gelişme hızına sahip oldu
ğunu matematiksel olarak ortaya koymuş olmasına
rağmen, 1979 yılında Planın öngördüğü c/c 13'lük
hedefin hemen % 0,1 gerisinde kalmış, % 12,9 ci
varında intaç etmiştir 1979 yılında; ama gelin gö
rün 'ki, bu kurulmuş olan tesisler 1978 yılında bi
raz evvel arz ettiğimiz nedenlerden dolayı % 3,7 ci
varında düşmüştür. Plan hedefinin 1/4 ancak he
define ulaşabilmiş, 3/4'ü takriben gerçekleşmemiştir.
1979'da ise giderek daha başarısız bir yöntem içe
risinde, uygulama içerisinde nakıs % 3'e düşmüştür. I

Bu rakamların ifade ettiği gerçek, yıllardır şikâyet
çisi olduğumuz 1978-1979 yılındaki fert başına gayri
safi milli hâsıladaki çok düşük ve hatta negatif de
ğerlerle tehlikeli bir şekilde devam etmesini kabul
lenmek mecburiyetindeyiz. Ayrıca 1978'de % 50'yi
aşan enflasyon, 1979'da ise % 80'i aşan enflasyon,
Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının bu hatalı eko
nomik tutumunu ve enflasyonu önleyememesi sebe
biyle fakiri daha az fakir eden, zengini ise daha zengin yapan tatbikatının neticesi olmuştur. Aslında ül-

C Senatosu

B : 37

12 . 2 . 1980

O : 2

ikedeki bu fert başına düşen milli gelirden azalış ve | mukayese etmek suretiyle «Türkiye Bulgaristan'dan
enerji alıyor, binaenaleyh Türkiye Bulgaristan'dan ge
enflasyonun süratle yükselmiş olmasında birtakım yük
ri kalmıştır» gibi surî mantık içerisinde değerlendire
sek gelir seviyelerinin faydalanmış oldukları bir ger
bilecek bir neticeyle memleketin kalkınmışlığını veya
çektir. Asıl ezilen, Türkiye'de rejimin istikrarı diye
kalkınmadığmı ifade etmek mıümlkün değildir. Çünkü
bileceğimiz orta sınıf ezilmiştir. Süratle orta sınıf faki
o memleketlerdeki kalkınmaların temel unsurları mer
re doğru kaymıştır. Dünyadaki devletlerde meydana
kezi planlamanın öngördüğü görüş içerisinde evvela ya
gelen ihtilâller, patlamalar, siyasal nitelikteki hadi
tırım malı anamalı ve dolayısıyla ağır sanayün enteg
selerin oluşunun türlü nedenleri varsa, bunun baş
rasyonunu temin edebilecek nitelikte kamçılı bir ya
ta gelen sebeplerinden bir tanesi de orta sınıf dediği
tırım sisteminin ortaya
getirdiği neticelerdir; ama
miz istikrarlı olan, rejime hayatiyet veren, güç veren
hür ve demokratik sistem içerisinde yatırımı merkezi
tabakanın zenginle fakir arasında enflasyonun tahrip
planlamanın hükümferma olduğu komünist ülkeler
edici neticeleriyle süratle fakir tabakaya yaklaşmasın
de olduğu gibi, bütün kalkınmanın yükünü bir veya
dan meydana gelmiş, acın toka hasetini davet etmek
iki neslin omuzlarına yükletmek suretiyle değil, bu
suretiyle sosyal patlamalara ve rejimin altüst olması
kalkınmayı muayyen ölçüler içerisinde gelecek nesil
na sebebiyet verecek siyasal gelişmelere neden olmuş
lerin omuzlarına yaymak suretiyle dengeli bir kaltur. Bu itibarla Türkiye'de son 2 yılda orta sınıf bü
yük çapta ezilmiş, kamu hizmetleri ve dar gelirli va ı kınrnayı sağlamak ve kalkınmaya iştirak etmiş olan
tandaşlar artan enflasyonun ve kötü ekonomik politi
toplumun da bu kalkınma nimetlerinden istifadesini
kalarının tabii neticesi olarak bu dediğim hadiseye
sağlayabilecek şekilde tüketime de imkân verecek,
doğru tehlikeli bir şekilde süratle kaymaya başlamış,
onun optimal seviyedeki tüketim ihtiyaçlarını karşı
fakir tabaka gittikçe büyüyen bir manzara, tehlike
layabilecek nitelikte hür bir düzen içerisinde olur.
li bir manzara arz etmiştir.
Bu itibarla, Türkiye'nin kalkınmışlığını veya kal
kınmadığmı mukayese edecek olan değerli arkadaşla
Muhterem senatörler;
rımın, 1950'lerden önceki Türkiye'ye bakmış olması
2 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, esasen
lâzımdır. O Türkiye ki, iğneden ipliğe kadar dışarı
bozuk olan gelir dağılımındaki adaletsizlikleri de
dan alan, (Bundan evvel Bütçenin tümüyle ilgili gö
düzeltememiş, 'bilâkis biraz evvel izah ettiğim gibi,
rüşlerim esnasında arz ettiğim) türlü endüstriyel de
toplumun ablak yapısını bozacak ve sosyal yapıda,
ğerlerde sıfıra yakın bir tablo ve baz kalkınma nok
siyasal yapıda yeni gerilimlerin oluşturulmasına se
tasından bugün lokomotifini, gemisini, iğnesini, ipli
bep olacak tehlikeli gelir dağılımı adaletsizliklerini
ğini her şeyini yapar hale gelmiş ve 23,5 milyar kiilode tevlit etmiştir.
vatsaatlik enerjiyle de sanayinin muhtaç olduğu ener
Muhterem senatörler;
jiyi temin eder hale gelmiştir.
Muhalefet gruplarına mensup değerli arkadaşla
Baraj diye sadece 3 tane, 4 tane yerin ismi bili
rımız, geride bıraktığımız yılların rakamlarının mu
nirdi, Gebere Barajı, Sarıyer Barajı, Çubuk Barajı,
kayesesi içinde kalkınıp kaikınmadığımızı ve bunun
bunun ötesinde Türkiye'de baraj yoktu. Baraj ilmi
netice itibariyle civardaki komşu ülkelere bakarak
ni dahi bilmiyorduk; ama 1950'lerde başlamış olan
Ülkemizin kalkınmadığmı savunan görüşleri ortaya
kalkınma, Türkiye'de bütün bunları temin etmiştir;
koymuşlardır. Ekonomik hadiseler ve teknik mahiyet
hatta «Plansız dönem» diye iddia edilen 1950 ila
arz eden bir gelişmişlik hadiseleri elbette ülkelerin
1960 yıllarında Türkiye % 5,7 nispetinde kalkınmış
birlik ve beraberlikte yaşadığı memleketlerle muka
tır. O devirde dahi kalkınması % 5,7 oluyor, alt ya
yese edilmek suretiyle de değerlendirilir. Bu mesele
pısı yok, enerjisi 790 milyon kilovaatsaat, çimentosu
nin bir başka yönüdür; ancak rejimleri eşdeğer olan,
396 bin ton, şekeri yok, kâğıdı yok ve yoklar içeri
şartları eşdeğer olan hadiselerle bir mukayese netice
sinde bu Memleket 1960'larda, 1977'lerde Türkiye
sinde geliştiğimizi veya gelişmediğimizi ortaya koy
her şeyini yapar hale geliyor, Türkiye'de yetişmiş
mak mümkündür.
insan potansiyeli oluşturuluyor,
Etrafımızı çevirmiş bulunan komünist ülkelerle,
salt devletçiliğin hâkim olduğu sosyalist ülkelerle de
Bütün bunların değerlendirilmesi, aslında istikrar
mokratik bir düzen içerisinde karma ekonomi espri
içerisinde bir memlekette mümkündür. 1960 ila 1979'
sinde kalkınan ülkemizin meselelerini; demir, çimen
a, 80'e geldiğimiz, 70'li ve 60'lı yılları şöyle hafızalarto, elektrik, kâğıt gibi birtakım üretim neticelerini J da tezeleyecek olursak, Türkiye'de bu kalkınmayı
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engelleyen çok siyasî hadiselerin vükubulduğu ve bu
hadiselerin tabiatıyle neticeleri itibarıyla Türk kalkın
masının büyük çapta, geri kaldığı ortadadır.
Demokratik ülkelerde, yine arz ettiğim gibi, kal
kınmanın külfetine katlanan toplumlar elbette ni
metlerinden de faydalanmaktadırlar. Bu arada, ya
tırım - tasarruf ilişkilerine ait görüşlerimi ifade et
mek istiyorum.
Elbette ülkenin kalkınması, iç ve dış tasarrufla
rın, marjinal tasarrufların değerlendirilmesiyle müm
kündür. Acaba bunlar ne olmuştur, 1974'ten sonra
nedir? 1978'de ne olmuştur? 1979'da ne olmuştur?
1974'te tasarruf ilişkileri % 13,1. 1975'te % 23,3.
1976 yılında % 13,6 ve 1977 yılına geldiğimizde ba
kıyoruz ki, % 6,9 oranında artış gösteriyor. Yani git
tikçe, maksimumdan minimuma doğru inişlerin vaki
olduğu görülüyor.
1978'de yatırımla ilgili olan rakamlar ise şu şe
kilde gerçekleşiyor. 1978 yılında yatırımlar bir ön
ceki yıla nazaran % 11 civarında, 1979'da ise, 1978'e
nazaran daha azalmak suretiyle c/c 9 civarında intaç
ediyor. Yani, bir başka deyimle, şu neticeye varı
yoruz. 1979 yılının toplam yatırım seviyesi, sabit
fiyatlarla, 1979 yılından daha aşağı bir durumda in
taç ediyor.
Bu arada, kamu-özel sektör yatırım durumlarına
da işaret edelim. 1978-1979 yıllarında özel sektör
aleyhine değişmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi ağır
lıklı Hükümet, takdir hakkını, siyasal görüşüne uy
gun bir biçimde, Devlet lehine geliştirmek arzusunu
göstermiş ve bu eğilimin tatbikatını uygulamaya koy
muştur.
Birinci Plan döneminde kamu ve özel sektör ya
tırımları şöyle tespit edilmiş, planda.
% 59,9 kamu sektörü yatırımları. Çünkü henüz
daha Türkiye'de gelişme başlamamış ve dolayısıyla
gelişmenin, kalkınmanın altyapı unsurları kâfi mik
tarda oluşmadığı içindir ki, Devlete, !kamu sektörüne
emredici nitelikte olan kalkınmanın unsurundan fayda
lanmak suretiyle büyük bir görev verilmiş. Özel sek
tör ise % 40,1 civarında bir kalkınmaya katılma
öngörülmüş 1963-1968 yıllarının Birinci Beş Yıllık
Plan döneminde.
Gerçekleşme ise şöyle olmuştur : % 52,6 kamu
sektöründe olmuş ve özel sektör ise o devirde ken
disi için öngörülen % 40'ı aşmış, % 47,4'e gelmiş.
İkinci Plan döneminde, programda Devletin pa
yı daha azalmış % 52,6 civarında olmuş ve özel sek
tör ise % 47,4 civarında bir gelişmeye katılma du
rumu tespit edilmiştir.

12 . 2 . 198*>

O : 2

Netice itibariyle, İkinci Plan döneminin sonunda
% 53,1 civarında kamu sektörü, % 46,9 civarında da
özel sektör olmak suretiyle büyük bir başarıyla ger
çekleştirilmiş.
Üçüncü Plan döneminde ise programlanan % 55,
% 45 olmalk suretiyle özel ve kamu sektör kalkınma
yatırım programları tespit edilmiş ve fakat gerçekleş
me ise % 52 civarında kamu sektöründe olmuş, % 48
civarında da özel sektörde intaç etmiştir.
Dördüncü Plânın bir ve ikinci yılları dediğimiz
1978 ve 1979 yıllarında ise, kamu sektörüne % 51,7
civarında bir görev verilmiş, özel sektör ise % 48,3 ci
varında bir yatırımı öngörmüştü; ama gerçekleşme,
kamu sektöründe % 53,6 civarında olmuş, özel sektör
de ise c/c 46,4 civarında olmuş ki, ilk defa kamu sek
törü, özel sektörün lehine programlananın üstünde bir
gelişme sağlamıştır. Bu da, bu dönemlerde türlü kre
di ve girdi imkânlarıyla kamu sektörünün takviye
edildiği, özel sektörün kredi imkânları ve girdi im
kânlarının sınırlandırılmış olduğunu görmekteyiz.
Ayrıca bu dönemde, siyasal tercihlerin ağırlığı
içinde krediler daha ziyade kamuya dönerken, özel
sektöre kredi kullandırmamak prensibi benimsenmiş
tir. Diğer taraftan bu görüş içinde Merkez Bankası,
kamu maliyesinin ve KİT'lerin finasman kaynağı ha
linde geliştirilmiştir. Özel sektörün enflasyonun artan
baskısından kaynaklanan, munzam para ve kredi ta
lepleri karşılanamamıştır.
Bütün bu sıkıntılara ve zorlamalara rağmen, 1978'
de özel sektör yatırımlarının gerçekleşme oranları da
biraz evvel arz ettiğim gibi % 48,3 ve % 46,4 civarın
da, 1978 ve 1979 yıllarında oluşmuştur. Aslında Türk
kalkınmasında karma ekonominin gereği içerisinde,
özel sektörün ağırlığını inkâr etmek mümkün değil
dir. Ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal imkânları
içinde, her iki sektörün ideolojik sapmalara imkân
vermeyecek bir görüşle, denge içinde değerlendirilmesi
lazımdır,
Sayın senatörler;
Anayasa kalkınmamızı plana bağlamıştır. Geride
bıraktığımız üç plan dönemini başarıyla uygulamamı
za rağmen, 1978 ve 1979 yıllarında başarısızlığı tes
cil edilen uygulama neticeleriyle bu Planın karma
ekonomiyi askıya alan ve devletçiliğe ağırlık veren fel
sefesinin Türk kalkınmasında, geçerli olmadığı orta
ya çıkmıştır. Kaldı ki, iki yılda artan hızlı enflasyon,
planlamanın temel unsurlarım ve tespit edilen rakam
larını alt üst etmiştir. Bu itibarla bu Planın yeni bir
ekonomik baza oturtulması ve karma ekonomik fel-
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sefesiniıı hâkim olduğu bir görüş içerisinde tanzimi
nin zarureti aşikârdır. Geçmişteki ekonomik verilerle,
bugün içinde bulunduğumuz ekonomik veriler arasın
daki büyük farklar, tespit edilmiş olan hedeflere ulaş
tırmaya, bizi götürmesi mümkün değildir. Binaenaleyh
bu Planın yeni baştan revize etmek, gerek siyasi gö
rüşleri felsefesi ve gerekse bugünkü Türk ekonomisi
nin ve hatta dünya ekonomisinin değişen şartları içe
risinde artık kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir.
Sayın senatörler;
Huzurlarınızda müzakeresi yapılan 1980 mali yılı
bütçesi, ülkemizin en buhranlı bir döneminde i'ktidarı
devralan bu Hükümetin; Türkiye'nin gündeminde bu
lunan ağır sorunlara çözüm getirecek bir görüş için
de meselelere ciddi olarak sahip çıkışının ifadesidir.
Türkiye'nin bugünkü şartlannın müsaadesi nispetinde
sınırlı olan kaynakların dengesi içinde ülkede plan
lı kalkınmayı, ekonomik büyümeyi, sosyal barışı sağ
layacak ve gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gide
recek biçimde bütçe politikalarını da ortaya koymuş
tur.
Bu görüşledir ki. ülkemizin gündeminde bulunan
anarşi, enflasyon, pahalılık, döviz darboğazı, enerji
sorunu, yokluk ve kuyruk, işsizlik, üretim - tüketim
dengesizliği, yatırım ve kalkınma hızının yavaşlaması
ve hatta durması, Devlet kadrolarının partizanlıktan
ve politikadan kurtarılması, bürokrasinin işlerlik ka
zanması, genel olarak vergi politikası ve vergi idare
sinin düzenlenmesi, gelir dağılımındaki adaletsizlik
lerin giderilmesi. KİT'lere ait sorunlara çare bulun
ması velhâsıl tüm sorunlara, ehemmiyeti nispetinde,
bu Bütçeyle sahip çıkılmıştır.
Öyle ki, Devlet hayatımızın varlığıyla sıkı, sıkıya il
gili, birtakım siyasi, sosyal, idari ve ekonomik yön
leri bulunan, sıralanışlarına göre hayati ehemmiyet ta
şıyan, biri diğerini tamamlayan ülke meselelerinin tü
müne çare bulmayı amaçlayan bu bütçe tasarısı, Tür
kiye'nin gerçeklerine uygun bir model içerisinde ha
zırlanmıştır.
Bu bütçe felsefesiyle huzurunuza gelen Hükümet,
kuruluşunun tarihi ve ihmal edilmez sebebinin idraki
içinde, millet adına, ülkenin bütün meselelerine sahip
çıkmıştır. Elbetteki geniş muhtevalı ve çok yönlü olan
bu sorunların halledilmesi ülkenin ağır bir bunalım
dan geçtiği çok kritik bir dönemde, yukarıda arz edil
diği gibi hükümetlerin çapını aşarak, Devleti yıkma
noktasına gelmiş olan anarşinin kökünün kazınması
bu Bütçenin değişmez hedefi olmuştur.
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Bu maksatla İçişleri Bakanlığına, polise, jandarmaya
geniş mali imkânlar sağlanmıştır. Ayrıca, bunu yasal
yönde takviye edecek asayişle ilgili önlemler paketi
de Meclisten geçmiş Senatoya verilmiş bulunmaktadır.
Bu da Hükümetin anarşi konusunu ciddi olarak ele
almış olduğunu göstermektedir.
Devletimizin bekasının söz konusu olduğu bir or
tamda bu Devleti yaşatmaya mecbur olan Parlamento
nun ve onun içinden çıkan Hükümetin, rejimi, de
mokrasiyi ve Devleti korumakla görevli tüm demok
ratik kuruluş ve müesseselerin asıl görevi, Devleti teh
dit eden anarşi ile mücadelede Hükümetin yanında
tarihi yerini almalarıdır. Kısır siyasal mücadelelerin
rahat ortamını çok gerilerde bıraktığımızı bilmeliyiz.
Toprak her gün biraz daha ayağımızın altından kay
maktadır. Örfi idarenin bir yjlı aşkın tatbikatına rağ
men her gün oluk oluk kan akmakta, Stalin'cisinden,
Mao'cusuna kadar tüm sol fraksiyonlar Devlete karşı
alçakça tecavüzlerine devam etmekte ve Türk Silahlı
Kuvvetlerine, onun görevlilerine silahlı tecavüze kalkabilmektedir.
Ay - Yıldızlı Bayrağımızın dalgalandığı mübarek
topraklarımızın beldelerinde, kasabalarında duvarlara
«Rus askerlerine selam dur, Türk askerini arkadan
vur» gibi tarihimizin hiçbir döneminde rastlanmayan
hayasız bir ihanetin ender de olsa var olması, buna
rast'anılması, ülkenin kaderinde oynanan kumarın vehametini gözlerimizin önüne sergilenmiş bulunmakta
dır.
İstiklâl Harbinin şerefli Meclisi, Atatürk'ün kur
duğu bu Parlamento, hâlâ bu tüyleri ürperten olaylar
karşısında
Pompei'nin son günlerini yaşayanların
umursamazlığı ve gafleti içinde bu hadiselere seyirci
mi kalacak? Yoksa Devlete ve milletin bütünlüğüne
uzanan kanlı, hain ellerin kırılmasında, başların ezil
mesinde tarihi mesuliyetin idrakinde bu Hükümete
yardımcı mı olacak?
Aslında Cumhuriyetin Parlamentosunun çatısı altın
da millet adına görev yapan siyasi görüşleri ve parti
felsefeleri ne olursa olsun tüm parlamenterlerin ken
dilerini buraya yollayan milli irade adına, Devlet adı
na, rejim adına yapacakları tarihi ve şerefli görev bu
olacaktır. Bunun aksini düşünmek değil, hayal dahi
etmek istemiyoruz. Hiç şüphesiz ki, ülkemiz tarihinin
en ağır siyasi, sosyal, ekonomik sorunları ile karşı
karşıyadır.
Bu meselelerin çözümü, memleketimizin mevcut
şartlarının ve kaynaklarının dikkatle değerlendirilme
si ile mümkündür. Arkasından hemen ifade edelim ki,

C Senatosu

B : 37

12 . 2 . 1980

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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Her şeyden önce, büyük oranlara ulaşmış bir enf
lasyon devraldık. Türk toplumunu rahatsız eden, fa
kir - fukarayı ezen, ekonomik hayatı felce uğratan,
gelişmeyi durduran, bugüne kadar ülkemizde görül
memiş olan bir enflasyon devraldık.
Enflasyon, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı tara
fından Türkiye'nin başına musallat edilmiştir. Önlen
mesi için hiçbir ciddi gayret sarfedilmemiştir. 19 78'de
% 50'yi, 1979'da % 80'i geçen enflasyon, bize kötü
bir miras olarak kaldı. Enflasyon, toplumdaki değer
yargılarını yok etti. Bir enflasyon sonucu bugün her
kes kendini zengin zannetmekte ve tam bir tüketici
gibi hareket etmektedir. Bizler, enflasyonu aldığımız
tedbirlere göre hafifleteceğiz, uzun vadede de tama
men kontrol altına alacağız ve böylece enflasyonun
yıprattığı, yıktığı düzeni tamir edeceğiz.
Hükümetimiz göreve başladığında sekteye uğra
mış bir yatırım hamlesi ile karşılaşmıştır. Milli gelir
artış hızları gerilemiş, tasarruflar ve yatırımlar azal
mış, sanayide üretim düşmüş, fabrikalar kapasitele
rini azaltmış veya kapanmak zorunda kalmış, dolayı
sıyla işsizlik sorunu büyük boyutlara ulaşmıştı.
Bu neden böyle olmuştur sayın üyeler? Planlı dö
nemde ortalama % 7 olan kalkınma hızı neden CummuriyetHalk Partisinin İktidar olduğu son iki yılda,
önce % 3,1'e, sonra % 1,7'ye düştü? Çünkü, bizden
önceki iktidar, kalkınma için gerekli ortamın hazır
lanması yerine, işçi ve işveren ilişkilerinin bozulması
ile kamu ekonomik kurumlarına kendi yandaş ve
çoğunda kendilerinin bile kabul etmediklerini sandığım
militanların yerleştirilmesiyle uğraşmış, Türk sanayici
sini, tüccarını, esnafını, çiftçisini ürkütmüş, hür te
şebbüsün yapıcı gücünü görmemezliğe gelmiş ve niha
yet sanayinin ihtiyaç duyduğu döviz ve enerjinin za
manında ve yeterince sağlanamamasını meydana ge
tirmiştir ve bunun için de bir gayret göstermemiş
tir.
Bu dönemde «Kendi dövizini kendin bul, kendi
enerjini kendin bul» gibi tasvibi mümkün olmayan bir
politika yürütülmüştür.
Geçtiğimiz iki yılın en bariz vasıflarından birisi
de Merkez Bankasının bir para basma makinesi yeri
ne konularak çalıştırılmasıdır. Krediler üretim yeri
ne, tüketime dönüştürülmüştür, Merkez Bankası emis
yonları Hazinenin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
açıklarını kapatmakta kullanılmış, enflasyon bu yüz
den gelişmiş ve bu kaynaktan beslenmiştir ve açıkça
Merkez Bankası KİT'lerin bankası adıyla anılmaya
başlanmış ve bu ad ile ifade edilmiştir, burada ilgili
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Cumhuriyet Halk Partisinin sorumlu ve yetkili söz
cülerince.
Kanaatımızca enflasyonun kökeninde bu zihniyet
yatmaktadır, Yüce Senatonun değerli üyeleri.
Bu dönemde Devlet Bütçesi büyük açıklar ver
miştir. 1977 yılı açığı 39 milyar, 1978 açığı 20 mil
yar lirayı aşmıştır. Bütçe açıklarının kapatılması için
yeterli gayret gösterilmemiştir. Bütçenin sağlıklı kay
naklardan finansmanına gidilmemiş, ayrıca açık fi
nansman politikası tercih edilerek enflasyonla kalkın
ma felsefesinin hâkim olduğu bir politikadan me
det umulmuştur ve tabiatiyle bunun sonucu olarak,
ekonominin bütün dengeleri alt üst edilmiştir.
Ayrıca, göstermelik bir Vergi Kanunu Tasarısı
getirilmiş, ancak Cumhuriyet Halk Partisi, gerekli fi
kir birliğini sağlayamadığından bu tasarı da kanunla
şamamıştır. Tam iki yıl, vergi tasarılarıyla toplumu
muz avutulmuş ve bugüne gelinmiştir.
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Başka
şeyler söyleyin Sayın Sezgin; yanlış.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Biraz da
gerçeklere dönelim.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Hoşunuza gitti galiba, yerinizden de gülüyorsu
nuz. Sonra başka şeyler de söyleyeceğim.
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım; çok rica edeceğim.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Yüce Parlamentomuza vergi düzenlemelerini kap
sayan ve gerçek bir reform niteliğinde olan yeni bir
vergi tasarısını biraz sonra sunacağım ve bunları ya
salaştırmak için de Yüce Senatomuzun çok değerli il
gi ve katkılarını rica edeceğim.
İktisadi Devlet Teşekküllerine gelince sayın üye
ler; bunların son iki yıllık durumları gerçekten yürek
ler acısıdır. Tamamına yakın kısmı bilançolarını za
rarla kapatmaktadır. Bunlar kötü yönetimin sürdürül
düğü ekonominin gereklerine uymayan yanlış politi
kaların uygulattırıldığı, partizanlığın kol gezdiği ve
Devlet Hazinesine yük olan birer kuruluş haline ge
tirilmiştir. KİT'lerin finansman açıklarının ne derece
büyüdüğünü, zararlarının ne boyutlara ulaştığını, büt
çe gerekçesinde ve bütçe takdim konuşmalarımda
belirtildiği cihetle, ayrıca detaya girmeyeceğim ve top
lam rakamı vermekle yetineceğim.
Bildiğiniz gibi sayın üyeler; KİT'lerin finansman
açıkları zamlar yapılmasaydı 350 milyar lirayı geçe
cek idi, 104 milyarlık görev zararlarıyla birlikte top
lam zararları da 128 milyar lirayı bulacaktı ve bugü500 —
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ne kadar olduğu gibi Merkez Bankasını Kamu iktisa
di Teşebbüslerinin bankası zihniyetiyle kullanıp, emis
yona başvurulacak ve açık finansman ile karşılanacak
idi bu zararlar. Bu, 350 milyar lirayı aşacak zarar
lar.
25 Ocak 1980 tarihinde KİT ürün ve hizmetlerine
yapılan zamlar, Devletin ekonomik kurumlarını za
rardan ve bütçeye yük olmaktan kurtarmak, onların
kuruluş kanunlarındaki amaçlarına uygun şekilde ça
lışmalarını sağlamak, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
bankası haline getirilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankasını Türk ekonomisinin nazım rol ve görevine
tekrar kavuşturmak gayesiyle yapılmıştır. Bunlar Türk
ekonomisinin zorlamaları sonucu alınmış kararlardır.
Bırakılan kötü mirasın sonuçlarıdır.
Son olarak ödemeler dengesine de kısaca değinmek
istiyorum.
Türkiye'de son iki yılda ödemeler dengesinde bir
iyileşme görülememiştir. Türk parasının değeri dolar
karşısında, yapılan iki devalüasyonla 19 lira 50 kuruş
tan önce 25 lira 50. kuruşa, sonra da 47 lira 10 ku
ruşa düşürülmüştür. Sonuçta ihracat yine artmamış,
işçi dövizleri girişleri beklenen ölçülere yükselememiştir. Çünkü devalüasyon kararları diğer tedbirlerle des
teklenmemiş, enflasyon hızı kesilmek istenilmemiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, enflasyon ve deva
lüasyonun kısık dongesine âdeta teslim olmuş kalmış
tır.
Dış krediler konusu tam bir çıkmaza düşmüştür.
Gerçekten son iki yıl «Taze para geldi, borçlarımız
ertelendi, döviz darboğazı kapatıldı, kapatılıyor, kapa
tılacak, tünelin ucu göründü, tünelin ucundan çıkıyo
ruz, sarı ışık yakıldı, yeşil ışık yakıldı, yakılacak» gibi
anlamsız ve lüzumsuz Sözlerle yürütülmüş ve en kıy
metli unsur olan zaman heba edilmiştir.
İşte Hükümetimizin devraldığı ekonomik miras bu
dur. Biz bu olumsuz tabloyu devraldık. Bu olumsuz
luklar tablosunu düzeltmeye mecburuz. Hükümetimiz
için değil, partimiz için değil, Türkiye'miz için, mil
letimiz için başarılı olmaya mecburuz, sayın üye
ler.
Türkiye, gününü gün eden hükümetlerin yaşadığı
günlerden bugün Allah'a şükür uzaktır. Bugünkü so
runların sebebi biz değiliz. Ancak, bunları mutlaka
Türk halkının yararına çözüm sağlamak gerektiği
ne inanmaktayız. Bunun elbirliğiyle yapılması gerek
tiğine inanmaktayız. Biz bir görev Hükümetiyiz. Bir
fevkalade halin Hükümetiyiz biz.
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RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Zam Hükü
meti, zam.
MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Biz seçim sonucu 226 sandalyeden fazla alarak
bu hükümete gelmedik. Bize bu hükümeti siz davet
ettiniz. «Biz yapamadık, Adalet Partisi gelmelidir, hü
kümeti kurmalıdır» diyen sizisiniz. (AP sıralarından
«•Bravo» sesleri, alkışlar)
MUKBİL ABAY (Konya) — Batılı millet görsün
diye getirdiler...
FEVZt ÖZER (Muğla) — Olayları saptırmayın
«Yapamadık» demedik.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, lütfen.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Şimdi de biz, azim ve cesaretle, müspet bilimin ve
aklın yoluyla ve mutlak bir vatanseverlik ile bu zor
problemleri mutlaka çözeceğiz ve bu çözmede de bize
yardımcı olmanızı istiyoruz. {CHP sıralarından «Doğ
ru, doğru» sesleri) Ve yardım etmeye de-mecbursu
nuz muhterem üyeler. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Mecbursunuz.
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Öyle yağma yok.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Öyle yağma var...
RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — İşinize gel
mezse gidersiniz.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Öyle yağma yoksa, neden biraz önce Sayın Üstünel'i çıkardınız buraya?..
RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — En az se
nin yaptığın yardım kadar biz de yaptık.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Neden Sayın Üstünel'i çıkardınız da «Yardım ede
ceğiz» dediniz.
BAŞKAN — Sayın Akgün, Sayın Akgün rica edi
yorum.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— O zaman ya sen haklısın, ya Üstünel.
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sizin yap
tığınız kadar yardım yapacağız, hiç merak etmeyin.
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Verdiğinizi alırsı
nız.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Sayın üyeler, bunlar siyasal polemik konuları de
ğil, milletin ve ülkenin konularıdır, sorunlarıdır...
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Geçmişte
de öyleydi.
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MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Mutlaka ve mutlaka çözülmesi lazımdır ve bunları
da birlikte çözeceğiz. Sizi göreve davet ediyorum ve
sorumluluğa...
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ne verdi
niz de onu alacaksınız Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Ne verdiğimiz biraz sonra söylüyorum. Söyleye
ceğim, duyacaksınız, anlayacaksınız.
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ğum yardımı gibi ödemelerde artışlar sağlanmıştır. Bu
bütçenin dışında da, biraz sonra ifade edeceğim gibi
dar gelirlileri ferahlatıcı hükümleri kapsayan vergi ka
nun tasarısını da Yüce Meclislere sunmak üzereyiz.
Değerli üyeler;
Bu bütçede, köy ve köylüye götürülen hizmetlere
büyük ağırlık verilmiş, köy içme suyu ve yollan, köy
elektrifikasyonu, köy telefonları, dağ ve orman köyle
rinin kalkındırılması için kıt imkânlarımız içinde en
geniş kaynaklar ayrılmaya çalışılmıştır.

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Laftan da
vergi alacak mısınız?
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Alacağız, alacağız.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Sayın üyeler;
1980 Bütçesi, 770 milyar lira olarak bağlanmış bu
lunmaktadır. Bu miktar 1979 başlangıç bütçesine gö
re % 89 artış ifade etmektedir. Ancak, 1979 bütçe
ödeneklerinin Ocak ayı sonu itibariyle ulaştığı bü
yüklük ve bunların mali yıl sonu itibariyle harcama
ya dönüştürülebilecek miktarları gözönüne alındığın
da, 1980 Bütçesinin, 1979 Bütçesinden ancak % 37
nispetinde bir artış getirdiği açık olarak görülecek
tir.
1980 Bütçesinin özelliklerine kısaca değinmek ge
rekirse : Bu Bütçenin her şeyden önce, enflasyonla
mücadele bütçesi olduğunu tekrar belirtmekte yarar
görüyorum. Enflasyonun Türk toplumunda gerek eko
nomik, gerekse sosyal yönden tahribatı büyük olmuş
tur.
Fiyat artışlarını bugünkü seviyesinin altına düşür
meye azimliyiz.
Bütçe uygulaması ve bununla birlikte getireceği
miz politikaların asıl hedefi bu olacaktır.
198C Bütçesinde yatırım seviyesinin düşmemesine
büyük özen gösterilmiştir. 1979'da % 54 olan yatırım
artış nispeti % 65"e yükseltilmiş, kıt kaynaklarımız
içerisinde 168 milyar lirayı geçen yatırımın yürütül
mesi programlanmış ve bütçeleştirilmiştir.
Yine Bütçenin transfer tertiplerinde yer alan ve
K İ T yatırımlarının finansmanlarına ayrılan kaynak
lar bildiğiniz gibi bu rakamların dışındadır.
Huzurlarınızdaki Bütçenin yapısı incelendiğinde sa
yın üyeler, sosyal muhtevası zengin bir bütçe olduğu
nu gözlerden kaçırmamışsınızdır. Enflasyonun ağır yü
künü çeken memurlarımızı kısmen ferahlatıcı imkânla
ra bu bütçede yer verilmiş, katsayının yanı sıra me
mur harcırahları, fazla çalışma ve ek ders ücretleri, do

Yatırım projelerimiz ve hizmet programlarımız,
memleketimizin geri kalmış bölgelerine öncelikle hiz
met götürecek bir tarzda düzenlenmiştir.
Bu yıl başlatacağımız «Pilot iller projesi» ile geri
kalmış illerimizin sorunları kademeli bir plan içeri
sinde çözüme kavuşturulmuş olacaktır.
Bu bütçe küçük imalat sanayiine, esnaf ve sanat
kârlara da büyük imkânlar getirmektedir. Sanayi Ba
kanlığının, Halk Bankasının ve belediyelerin bu amaç
la kullanacağı kaynaklarda önemli artışlar sağlanmış
bulunmaktadır.
Anarşi ile mücadele sorunlarımızın başında gelmek
tedir. Bütçede de anarşiyle mücadele bütçemizin başta
gelen sorunları arasındaydı.
1980 yılında emniyet ve jandarma gücümüzün teç
hizat ve donatım eksikliklerinin süratle giderilmesi
programlanmış ve bütçede bunu karşılayacak ölçüde
kaynaklar yer almıştır.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen ulus
lararası gelişmeler ulusal savunmamız sorununu da önplana çıkarmıştır. Geçmiş yıllardan devreden imkân
larla birlikte milli savunmamız için 1980 yılında ay
rılan kaynaklar konsolide bütçemizin % 21'ine ulaş
maktadır.
1980 Bütçesi, gerçek gelir kaynaklarına dayanan
gerçekçi ve denk bir bütçedir. Memleketimizin kıt
imkânlarını en iyi şekilde değerlendiren, acil sorunla
rımıza çözüm ve halkımızın geniş kesimlerine hizmet
getiren bir bütçedir. Uygulama ile bu bütçenin daha
da canlılık kazanarak memleketimizin içinde bulun
duğu bunalıma çareler getireceğinden hiç şüpheniz ol
masın değerli senatörler.
Yüce Senatomuzun Değerli Başkanı ve sayın üye
ler;
Hükümet Programıyla Türk halkına söz verdiğimiz
vergi tasarısı üzerindeki çalışmalarımız Bakanlığımız
aşamasında sona ermiş ve tasarı Bakanlar Kuruluna
sunulmuştur.
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Bildiğiniz gibi Yüce Senatonun değerli üyeleri,
Hükümetimiz, e'konomide bozulmuş bulunan üretim
ve tüketim, ücret ve fiyat,, döviz ve dış ticaret, vergi
ve bütçe, iç ve dış finansman dengelerini yeniden kur
mak ve enflasyonun ağır baskısını gidermek üzere
geçtiğimiz günlerde bir dizi tedbirler almıştır. Kamu
İktisadi Teşebbüslerinin ürettiği ve hizmetlerin fiyat
larında yapılan yükseltmeler, Türk parası değerinin
konvertibl paralara göre düşürülmesi bu tedbirlerin
başlıcalarını teşkil etmektedir. Ekonomide istikrarı sağ
lamak üzere aldığımız bu tedbirleri şimdi sizlere anahatlarıyla arz edeceğim :
Vergi tedbirleri paketiyle tamamlamak istiyoruz bu
ekonomik tedbirlerimizi. Vergi kanunlarımız, 10 yıla
yakın bir süreden beri hemen hemen hiçbir değişik
liğe uğramamıştır. Bu durum, bir yandan vergi sis
temimizin etkinlik ve verimliliğini geniş ölçüde azalt
mış, bir yandan da süregelen ve özellikle son yıllarda
büyük oranlara ulaşan enflasyon nedeni ile vergi ada
letini büyük ölçüde zedelemiş, hatta ücretliler yönün
den vergi yükünü tahammül edilmez boyutlara ulaş
tırmıştır. Bilindiği gibi vergiler yalnızca kamu kesimi
nin bir finansman kaynağı değil, aynı zamanda gelir
dağılımındaki dengesizlikleri gidermede ve ekonomiyi
yönlendirmede de en etkili bir araç durumundadır. Ça
ğımızda vergi anlayışı bu yenilikleri getirmektedir.
Vergilerin bu mali, ekonomik ve sosyal fonksi
yonlarını gerektiği şekilde yerine getirebilmesi ekono
mideki değişme ve gelişmelerin yakından izlenmesine
bağlıdır. Bu bakımdan vergi kanunlarının sık sık göz
den geçirilmesi ve ekonominin ve toplumun bekleyiş
lerine cevap verecek bir düzeyde tutulması gerekmek
tedir. Bugün Türk ekonomisinin sorunları on yıl ön
cesi ile kıyaslanamayacak ölçüde büyümüş ve değiş
miştir. Buna rağmen vergi kanunlarında değişiklik ya
pılamamış olması ve son yıllarda bu konuda yapılan
bütün girişimlerin, iyiniyetli girişimlerin sonuçsuz kal
ması ekonomimiz ve toplumumuz için büyük bir ta
lihsizlik olmuştur.
Türk ekonomisinin bugün karşı karşıya bulundu
ğu en önemli sorun enflasyon ve ödemeler dengesi
darboğazıdır. Enflasyonun vergi sistemi üzerindeki
olumsuz etkileri başlıca üç yönde kendisini göstermek
tedir :
Bunların birincisi enflasyondur. Enflasyon, vergi
kanunlarında maktu olarak yer alan istisna ve muaf
lıklarla indirimleri, örnek olara'k göstermek gerekirse
en az geçim indirimini zamanla anlamsız ve çok ye
tersiz bir düzeyde bırakmıştır.
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Değerli üyeler; ikincisi; enflasyon artan oranlı,
yani müterakki vergi tarifelerini örnek olarak göster
mek gerekirse Gelir Vergisi tarifesini son derecede
dikleştirmekte ve soğuk müterakkiyet dediğimiz ağır
vergi yükünün ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bugün ücretliler üzerindeki vergi yükünün ağırlığı işte
bu sebebe dayanmaktadır.
Sayın üyeler; üçüncü olarak; yine enflasyon, vergi
kanunlarında maktu olarak yer alan vergi, resim ve
harçlarla para cezalarını zamanla çok yetersiz kılmak
ta ve etkisiz hale getirmektedir. Bugünkü taşıt vergi
leri ile vergi cezaları için bunlar birer tipik örnek
teşkil eder.
Sayın üyeler;
İşte, hazırladığımız ve vergi kanunlarında köklü
değişiklikler yapılmasını öngören kanun tasarısı ile
en başta amaçladığımız hedef enflasyonun vergi sis
temi üzerindeki ağır tahribatını gidermek ve vergi sis
temine işlerlik, etkinlik ve verimlilik kazandırmak ve
kamu finansmanını açık finansman ile, emisyon yplu
ile değil, sağlam kaynaklara dayandırmaktır.
Bu amaçla vergi kanunlarımızda başlıca şu değişik
liklerin yapılması öngörülmüştür. Şimdi bunları satır
başları ile arza gayret edeceğim değerli üyeler.
Birinci bölümde vergi adaletini sağlamaya yönelik
değişiklikleri arz ediyorum.
Asgari ücret, Gelir Vergisi dışında bırakılmıştır.
Gelir Vergisinde halen iki çocuklu, evli bir mükellef
için toplam, yıllık 6 120 lira, yani, ayda 510 lira olan
geçim indirimi miktarları, getirdiğimiz düzenlemeye
göre bugünkü asgari ücretin yıllık tutarı olan 64 8C0
liranın; yani ayda 5 400 liranın da üstüne çıkarıl
maktadır.
Değerli üyeler;
Yani, ...
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Meclise
verildi mi?
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Başbakanlığa sunuldu, ifade ettim Sayın İleri.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Komisyon
da 10 gün içinde Meclise sunulacağını söylemiştinizdi
de...
BAŞKAN — Lütfen efendim, oturduğunuz yerden
konuşmayınız.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Size tasan hakkında öze! bilgi sunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan cevap vermeyiniz efen.
dim, rica ediyorum.
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MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Sayın üyeler;
Bugüne kadar, şimdiye kadar ayda 510 lira, yıl
da 6 120 lira vergiden muaf iken, eğer bu tasarıyı ka
bul ederse Yüce Meclis, bundan sonra yılda 64 800
liranın altındaki geliri, yani ayda 5 400 liranın altın
daki gelir vergi dışı kalmış olacaktır.
Sayın üyeler;
Bu durumda aylık ücreti 5 400, lira olan iki ço
cuklu bir kişi hiç vergi ödemeyecektir.
ikinci olarak, Gelir Vergisi tarifesi yeniden dü
zenlenmiş, ilk 5 bine kadar, ikinci 5 bin, ikinci 10 bin,
üçüncü 20 bin, dördüncü 50 bin gibi düzenlemeler or
tadan kaldırılmış ve vergi yükünün adil dağılımını
sağlamak üzere tarife iyileştirilmiştir. Vergi oranları
10 milyon liraya kadar olan gelirlerde % 75'e yüksel
mektedir. Ortalamada % 45 bir vergi getirilmektedir.
Gerek geçim indirimi, gerek tarife düzenlemesi yo
luyla ücretli kesim üzerindeki ağır vergi yükü hafifle
tilmiş olmaktadır böylelikle sayın üyeler.
Özellikle sosyal mahiyetteki istisna ve muafiyetle
rin sınırları enflasyonun olumsuz etkilerini giderecek
şekilde artırılmış 'bulunmaktadır.
Örnek olarak gösterilmek gerekirse, sanatçıların
telif kazançları istisnası, gayrimenkul ve sermaye
iratları istisnaları, zirai kazanç istisnaları; Veraset
ve İntikal Vergisindeki 40 bin liralık istisna hadleri
5 - 10 kat artırılmış bulunmaktadır.
Küçük esnafın ve çiftçinin defter tutma sınırları
ile götürü vergiden yararlanma sınırları 10 misli ge
nişletilmiş bulunmaktadır. (AP sıralarından «Bravo»
sesleri)
Ayrıca, bütün memurlarımızla ilgili olarak MEYAK kesintileri aynen emekli kesenekleri gibi Gelir
Verigisi matrahından düşürülmektedir. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri)
Sayın üyeler;
İkinci olarak; vergi sisteminin etkinliğini ve ba
sitliğini sağlamaya yönelik değişikliklere geliyorum.
Getireceğimiz tasarı ile yukarıda sıraladığımız de
ğişikliklerin geniş ölçüde kaynak kaybına neden ola
cağı açıktır. Bu kayıpların vergi ödeme gücü yüksek
kesimlere yönelik olan ve enflasyonla aşınmış bulu
nan vergilerde yapılacak değişikliklerle karşılanması,
böylece vergi değişikliklerinin yüksek gelirlerden dü
şük gelirlilere doğru bir kaynak transferi yoluyla ge
lir - gider dengesini koruması amaçlanmıştır.
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Değerli üyeler;
Böylelikle ve bu nedenle ilk olarak maktu vergi,
resim ve cezalar enflasyonun tahribatı ölçüsünde ar
tırılacaktır. Bunlar arasında özellikle Motorlu Kara
Trşıtları Vergisi, Taşım Alım Vergisi, Bina İnşaat
Vergisi ile Damga Vergisi ve harçların maktu tarife
leri, ayrıca Belediye Gelirleri Kanununda yer alan
maktu resim ve harçlar zikredilebilir. Motorlu Kara
Taşıtları Vergisi 10 kat, Taşıt Alım Vergisi 5 kat,
Bina İnşaat Vergisi 5 kat, Damga Vergisi ve Harçlar
Kanununda yer alan maktu vergiler 10 kat artırılmış'tır. Belediye Gelirleri Kanununda yer alan maktu
resim ve harçlar da 10 kat yükseltilerek tahsil edile
cektir. Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar da
10 kat artırma usulü uygulanacaktır. Akaryakıt üze
rindeki maktu vergi yeni bir fiyat değişikliğine sebep
olmaması için sadece 2 katına çıkarılmıştır.
Değerli üyeler;
Bildiğiniz gjibi, maktu tarifeleri
kapsayan bazı
vengi kanunları 1963 yılında, bazıları da 1973 yılında
kalbul edilmiş veya değişikliğe uğramıştır. İlk kabul
edilen vergi üzerinden 17 yıl, ikinci kabul edilen ve
değiştirilen vergi üzerinden tam 10 yıl geçmiş bulun
maktadır. Bu geçen 17 ve 10 yıl içerisinde Türkiye'de
konjonktür değişmiştir ve Türkiye'de paranın değeri
'bildiğiniz ölçülerde değişikliğe uğramıştır. Geçen dö
nemlerde yaşadığımız enflasyon bu oranların 5 ve
ya 10 kat artırılmalarını zorunlu hale getirmiştir ve
tasarının geldiğinde madde ve fıkralara göz attığımız
zaman, bunları incelediğimiz zaman ve yapılan bu
5 ve 10 kat artırmaların, bazı arkadaşlar bir «Oh»,
«Ah» falan çekmeye başladı bazı sıralardan; pek o
«Ah», «Oh»'u getirtmeyecek
derecelerde olduğunu
arkadaşlar göreceklerdir.
Sayın üyeler;
İkinci olarak; sanayileşmemizi geniş ölçüde sekte
ye uğratan, haksız rekabete ve vergi kaçakçılığına
sebep olan İstihsal Vergisi kaldırılmakta ve bunun
yerine Katma Değer Vergisi sistemine geçişin ilk aşa
ması olarak kabul edilebilen imalatçı ve toptancılar
dan alınacak genel bir Muamele Vergisinin yürür
lüğe konulması öngörülmektedir. Bu, Katma Değer
Vergisine bir geçiş olacaktır.
ABDULLAH KÖSEOĞLU
nakta.

(Kocaeli) — Kay

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Evet.
Bu konudaki hazırlıklarımız da sona ermiş olup,
bu tasarı Mecliste görüşülmeye başladığı anda Kat504 —
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ma Değer Vergisi ile olan ilgili tasarılarımızı da Yü
ce Meclislere sunmuş olacağız sayın üyeler.
Üçüncü olarak; bazı mallardan alınan işletme ver
gileri kaldırılmakta, hizmetlerden alınan İşletme Ver
gisi ile hizmet resmi olarak Belediye Gelirleri Ka
nununda yeniden düzenlenmektedir. Bugüne kadarki
uygulamalarına göre İşletme Vergisi maalesef başa
rılı sonuçlar vermemiştir, hepiniz biliyorsunuz ve hat
ta Hazinenin vergi kaybına (Vergi ziyama) sebep ol
muştur. Genel bir Satış Vergisinin getirilmesi halin
de, bu vergiye artık gerek kalmayacağı açıktır.
Dördüncü olarak; Kurumlar Vergisinin oranı
% 50*ye çıkarılmıştır. Buna karşılık, kurumların yap
tığı stopaj kaldırılmaktadır. Bu düzenleme, bir yan
dan vergilemede basitliği sağlayacak, bir yandan da
Türk sermayesinin dışa açılmasını ve yalbancı serma
yenin uygun görülecek sahalara gelmesini teşvik ede
bilecektir.
Beşinci olarak, vergi sisteminin başarılı olmasında
en az vergi kanunları kadar önemli olan vergi yöne
timi de bu tasarıda güçlendirilmektedir.
Buradaki bütün arkadaşlarınız, vergi yönetimi
üzerinde, vergi daireleri üzerinde, vergi memurları
üzerinde durdular. Bu tasarı ile vergi yönetiminde de
reform sayılacak nitelikte değişiklikler getireceğiz ve
vergi mükellefinin karşılanmasında, onun vergiyi ver
mesinde, onun verginin tartımda, tahsilinde, tahakku
kunda yenilikler dolayısıyla vergi gelirini çoğaltmayı
amaçlayarak yeni hükümler getirilmektedir.
Vergi yargısıyla ilgili olarak, vergi yargısının ve
vergi denetiminin daha hızlı ve etkili şekilde çalışma
sı ve vergi kaçakçılığı ile tam olaralk mücadele edi
lebilmesi için gerekli yasal düzenlemelere tasarıda ay
rıca yer verilmiştir.
Ayrıca, teşekkür ediyorum sayın üyelere, Bütçe
Kanununda kabul ettiğiniz bir metin ile bu dairelerin
sayılarını artırmak suretiyle, vergi denetimini, yargı
sını güçlendirmek için gerekli çaba da gösterilmiştir
ve oylarıyla Yüce Senatomuz bumu kabul etmiştir.
Sayın üyeler;
Ayrıca vergi işlemlerinin basitleştirilmesi için özel
likle emlak üzerinden alınan vergilerde değişiklik ya
pılmakta, Emlalk Alım Vergisinin vergi dairelerinde
değil, tapu idarelerince ta'hsil edilmesini öngörmekte
ve % 3 vergi teminatı kaldırılmakta ve Emlak Ver
gisinde ek beyanın kalbul edilmesi öngörülmektedir
'bu tasarıyla.
Servet beyannameleri vergilendirilerek değiştiril
mekte ve servet beyannamesi verenlerle şirketlerden
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genel bir vergi alınmaktadır. Servete dahil gayrimenküller bu vergiye taibi tutulmamaktadır.
Türk vergi sisteminin 1950'lerden beri; yani Ge
lir Vergisi sisteminin yürürlüğe konduğu yıllardan
bu yana önemli eksikliklerinden biri olan serbest ma
li müşavirlik müessesesi, bu tasarıyla bir hukuki sta
tüye kavuşturulmakta ve 'bu alandaki boşluk doldu
rulmakta ve mükelleflerin vergi beyannamelerinin hiç
olmazsa % 10, ,% 15, % 20'ye varan kısmının de
netlenebilmesi, yasalar yoluyla imkân haline getiril
mektedir.
Sayın üyeler;
Üçüncü olarak, ekonomik amaçlı değişikliklere
geliyorum.
Öngörülen vergi değişikliklerinin başka bir temel
amacı da, yatırımları ve ihracatı teşvik etmektir. Bu
amaçla düşünülen değişiklikler şunlardır sayın üyeler:
1. Şirketler, 3 yıl içinde yatırımlarında kullan
ma kaydı ile % 20 oranında bir yatırım fonu ayıra
bileceklerdir. Bu fon, Kurumlar Vergisine tabi tutul
mayacaktır.
2. Yurt dışında elde edilen kazançlarla, ihracat
kazançları belirli şartlarla vergiden istisna edilebile
cektir.
Bu değişikliğin döviz kazandırıcı işlemleri, geniş
ölçüde teşvik edeceğini umuyoruz.
3. Geri kalmış bölgelerde yapılacak yatırımlar,
'belli sürelerde vergiden istisna edilecektir.
4. Kurumlar Vergisinde stopajın kaldırılması ve
vergi oranının % 50'ye çıkarılmasının ekonomik et
kisini biraz önce açıklamıştım.
Vergi Usul Kanununda yer alan, yeniden değer
lenme hükümlerine işlerlik kazandırılmakta ve şir
ketlerin amortismanlarını gerçek düzeyde ayırmaları
böylelikle sağlanabilmektedir.
Sayın üyeler;
Diğer değişikliklere gelince, ilk olarak vergi sis
temimizde ilk defa endeksleme metodu getirilmekte.
'Böylece, vergi kanunlarının ve ücretli gelirlerinin bun
dan sonra enflasyonun tahribatının korunması amaç
lanmaktadır. Vergi sisteminde endeksleme metodu
nun getirilmesi demenin bir diğer adı, memur maaş
larının eş'hel - mobil sistemine göre ödeneceğidir ve
'bununla eşjhel - mobil sistemini getirmiş oluyoruz.
Değerli üyeler;
Gelir Vergisinde beyanname veren mükellefler
için götürü indirim yerine gerçek indirim öngörüle
rek, belge düzeninin teşvik edilmesi ve kolayca kav
ranamayan meslek faaliyetleri gi'bi, bazı kazançların
kontrol edilmesi imkânı sağlanmaktadır.
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Üçüncü olarak, kanunen
ödenmesi zorunlu kı
dem tazminatı, Gelir Vergisinden istisna edilmekte,
kanuni yasa içerisindeki hudutları kadar kıdem taz
minatı, vergiden istisna edilmekte, ayrıca ihbar taz
minatı da, vergi dışı bırakılmaktadır.
Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının, be
yanname verme yerine yalnızca tevkif at suretiyle ver
gilendirilmesi yoluna gidilmektedir. Gelir ve Kurum
lar vergilerinde, vergi tevkif atı oranları yeniden dü
zenlenmektedir. Tasarımız halen takdir ve itiraz ko
misyonlarında bekleyen 1,5 milyondan fazla uyuş
mazlık dosyasının hem mükeleflerce, hem de idare
için adil sayılabilecek bir yolla tasfiyesi cihetine gi
dilmeyi öngörmektedir.
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ğişmemiş bulunan; yani 1948 yılında çıkarılan 5237
sayılı Belediye Gelirleri Yasası ile; yani 32 yıldan bu
yana değişikliğe uğramayan bu Yasada mevcut bulu
nan maktu resim ve harçlarla para cezaları yeterli
â İS zeylere çıkarılmaktadır.
Yüce Parlamentomuzun değerli üyeleri;
Sonuç olarak arz etmem gerekirse, Hükümet ola
rak öngördüğümüz ve anahatlarını yukarıda özetle
diğimiz bu değişiklikler Hükümetimizce alman son
ekonomik kararlarının bir halkası, bir devamı, bir ta
mamlayıcısı niteliğindedir. Alınan son kararların eko
nomimiz için istenilen sonuçları sağlaması, bu deği
şikliklerin kısa zamanda kanunlaşması ile yakından
ilgilidir. Vergi sistemimizin daha adil, daha basit ve
daha verimli bir görünüm kazanması ve daha önem
lisi dar ve sabit gelirliler üzerinde hepinizin şikâyet
ettiği ağır vergi yükünün hafifletilmesi; ancak bu ta
sarının kanunlaşmasıyla mümkün olabilecektir.

Sayın üyeler;
Dördüncü olarak, mahalli idarelerle belediyelerle
ilgili olan değişikliklere geliyorum. Hazırlanan ka
nun tasarımızda başta belediyeler olmak üzere ma
halli idareler içinde yeni kaynaklar sağlanması
ve
Bu nedenle, Yüce Parlamentomuzun, değerli ha
bu yolla mahalli idarelerin Genel Bütçe üzerindeki
şinimizin, kamuoyunun bu konuya çok büyük ilgi
yüklerinin hafifletilmesine önem
verilmektedir. Bu
göstereceğinden emin bulunuyoruz ve bu yoldaki ça
amaçla belediyelerce verilen inşaat ruhsatı üzerinden
balarımıza yardımcı olmalarını
özellikle toplumun
alınan Bina İnşaat Vergisi tamamen belediyelere bı- s bütün kesimlerinden ve öncelikle Yüce Senatomuzun
rakılmaktadır.
değerli üyelerinden rica ediyoruz, diliyoruz.
İkinci olarak, yine belediyelerce verilen yapı kul
Buraya kadar Sayın Başkan, arkadaşlarımızın or
lanma ruhsatı, yani iskân belgesi üzerine alınan Em
tak görüş, düşünce ve dileklerine ayrıca Bütçemizin
lak Alım Vergisi tamamen belediyelere bırakılmak
g=.nel yapısına ve ülkemizin sorunlarına ve bunlara
tadır.
getirdiğimiz çözümleri ve ayrıca vergi tasarısını özet
Üçüncü olarak yukarıda da belirtildiği gibi, İşlet
elarak açıklamış bulunuyorum.
me Vergisinin, hizmet işletmelerine ilişkin kısmı kap
samı genişletilmekte ve hizmet resmine dönüştürüle
Sayın Başkanım;
rek belediyelere devredilmektedir. Bu resimden, ilgili
Müsaade ederseniz zamanımın müsaadesi nispe
köylere de c/c 20 oranında pay verilecektir.
tinde şimdi de önce Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunun değerli Sözcüsü Sayın Üstünel'den başlamak
Dördüncü olarak, İmar Kanununun 7 ne i ve 8 nci
üzere, yine kısaca sayın senatörlere arzı cevap etmek
maddeleri kapsamına giren yerlerde, yani belediye
le sözlerime devam edeceğim.
hudutları dışındaki sahillerde ve turistik yerlerde ya
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu müzakere hükmün
pılan inşaatlardan özel idarelerce ruhsat harcı alın
de değil, Bütçenin tümü üzerindeki görüşleri intikal
ması öngörülmektedir. Bu harçtan da ilgili köylere
ettirme hükmünde bir konuşmadır. Bu itibarla ko
r
/c 20 oranında pay verilmesi öngörülmüştür.
nulmalarınızı cevap şeklinde değil de umumi görüş
Beşinci olarak. 1972'den beri uygulanamayan Ana
ler şeklinde tespit etmenizi rica edeceğim.
yasa Mahkemesince Türkiye Büyük Millet Meclisin
Buyurun efendim.
den geçmediği cihetle iptal edilen temizleme ve ay
dınlatma harcı yeniden düzenlenmektedir.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
İlan ve reklam resmiyle akaryakıt tüketim resmi
— Tabii efendim.
yeniden düzenlenmekte ve bu yolla sadece belirli be
Değerli konuşmacılara, hatiplere cevap arz eder
lediyelere değil, tüm belediyelere nüfusları ile orantılı
ken. Bütçenin tümü hakkındaki görüşlerimizi sunmuş
olarak yeni gelir kaynakları sağlanmaktadır.
oluyoruz,
Son olarak bu konuda belediyelerle ilgili olup,
BAŞKAN — Aslı böyle, eleştiri yapılmaz bu ko
30 yılı aşkın bir süreden beri hemen hemen hiç denuşmalarda; ama yapıldı.
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MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Evet efendim.
Tabii Sayın Üstünel, «Polemiklerden kaçınılsın;
Sayın Maliye Bakanı da polemik yapıyor» buyurdu
lar. Ben gerek Bütçe Karma Komisyonundaki takdim
konuşmamda, gerekse Yüce Senatomuzdaki takdim
konuşmamda gerçekleri bütünüyle yansıtmaya çalış
tığımı bütün değerli üyeler gördüler; ama bu kürsü
de polemik yapıldığı zaman ona cevap verme ve o
düzeye inmek ile eş tutuluyorsa bunda herhalde ka
bahat bendenizin değil Sayın Başkanım?
Sayın Başkanım;
Sayın Üstünel çok iyi bir konuşma başlangıcı ya
parak, bugün Türkiye'nin üç sorunu olduğunu, anarşi,
silahlı terör eylemleri, bölücülk, yıkıcılık, ikinci ola
rak, ekonomik darboğazlar, enflasyon ve döviz yok
luğu, üçüncüsü anarşinin yarattığı güvensizlik ve Orta'doğu ülkelerindeki gelişmelerden
meydana gelen
ve ulusal savunmamızı ilgilendiren dış sorunlar ola
rak belirtti. Bunlara katılmamak için hiçbir neden
yök'tur ve «Demokrasi içinde çözüme gideceğiz» sö
zlünde de büyük gerçek var. Gerçekten Sayın Üstünel'in, Türkiye'nin büyük bir partisinin sözcüsü
'oîarak burada «Sorunlara demokratik yoldan çözüm
yolu arayacağız, bulacağız» diye bir konuşma yap
masını bir güvence alarak görüyorum, demokrasimi
zin aydınlık geleceğinin bir güvencesi olarak görü
yorum ve ortanın solundaki bir Cumhuriyet Halk
Partisinin neler yaptığını söylemiyor, yapacağını da
söylemiyor Sayın Üstünel ve Türkiye zor şartların
arasından çıkmak mecburiyetindedir diyor.
Sayın ÜstünePle yaptığı üç anateşhiste birleşiyoruz. Anarşi, bölücülük, yıkıcılık, ekonomik darboğaz
ve savunmamızı ilgilendiren konularda birleşmemek
mümkün değil ve burada hemen teşhise gelmesi gere
kir Sayın Üstünel'in; teşhise gelmiyor. Zaten konuş
manın diğer yönlerinde de teçhis var tedavi yok Sa
yın ÜstünelMe.
'BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Tedaviyi
bıraktık.

size

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Üstünel, yeni doktor, yeni reçete, yeni ilaç gere
kirdi, gerekli bulduk; yeni doktor, yeni reçete, yeni
ilaç geldi diyor; ama şu anda yeni doktor arıyoruz
diyor. El - infâfü nısf - üd din. Siz söylüyorsunuz 70
gün olduğunu. Brakınız şu doktor, bir parça reçete
sini uygulasın.
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Hastayı zehirlediniz.
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MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Bırakınız şu ilacın tesiri görülsün. İlacın tesirini gös
termek için gayret göstermezseniz...
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Onacak
çocuk 'belli olur.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Bu reçeteyi yanlış uygularsanız, hastaya yanlış
ilaç içirtmekte ısrar ederseniz, elbette ki doktoru be
ğenmezisiniz ve tabii bunları bir polemik yapmak için
söylemiyorum ve ben polemikte Sayın Üstünel ka
dar üstat olmam mümkün değil.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Estağfurullah.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Nitekim olduğunu, olmadığını göstereceğim şimdi.
Efendim, «Faşizmin Devleti işgaline göz yummak
tan» bahsediyor. Şimdi, Sayın Üstünel ve değerli
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun üyeleri, eğer fa
şizmin Devleti işgaline göz yummak gibi bir cümle
burada polemik yapmak için söylenmemiş de bir ger
çeği yansıtıyorsa bu, gerçeği yansıtıyor iddiasındası
nız, bu sizin 22 aylık iktidarınızla taban tabana zıttır.
22 aylık böyle bir geçmişi olan, yani hanelerinde
böylesine bir teseyyüp bulunan kişilerin, çıkıp
da
buraya «Devleti faşizmden temizlemek gerekir» gibi
birtakım safsatalar ortaya koymasının anlamı yok.
Biz şu anda Devleti, sizin de şikâyet ettiğiniz militanlar'dan temizlemeye çalışıyoruz Sayın Üstünel.
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Yeni militanlar
doldurarak...
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Bunların üzerinde ayrıca durmak istemiyorum ve
Sayın Başbakanınız şikâyet etti, Sayın Genel Başka
nınız şikâyet etti, Küçük Kurultayınızda, Kongreniz
de, Kurultayınızda. Türkiye'de birtakım müesseselere,
Türkiye'de birtakım belediyelere anarşistler doldurul
duğunu ve aşırı solun fraksiyonlarına yer verildiğini
Sayın Ecevit belirttiler.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Faşistler.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Sosyal faşist onlar yalnız, sizin deyiminize göre.
(AP sıralanridan «Bravo» sesleri)
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bir de
sizin faşistler.
BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakikanız var
efendim, lütfen toparlayın.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
Efendim, gelin diyor, beraber olalım. Size elimizi
uzattık diyor.
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SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Elimizi
'leopardınız.
«ESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Bizim kol hâlâ
sizde.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
Elimizi uzatsak korkuyoruz, kolum sende kalacak Üstünel. Nasıl uzatırım yani?.. Yani bu konuşmayla...
Elimi uzatsam korkuyorum, elim sende kalacak.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bizim
kol sende hâlâ, ver hele şu kolu bize.
'BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuşmaya
lım.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
Ve bakınız Sayın Üstünel, sayın üyeler; elimizi uza
tıyoruz diyorsunuz. Biz size, anarşiden, bölücülükten
şikâyet mi ediyorsunuz, gelin, kendi hazırladığınız,
Sayın İleri'nin Başkan olduğu, Sayın Muhittin Taylan'ın, diğer arkadaşlarımızın üye bulunduğu Komis
yonda çıkardığınız o Komisyondaki tasarılar için bize
yaddım edin diyoruz, ona yardım etmiyorsunuz.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Komis
yondan geçti.
RIZA A K G Ü N (Kahramanmaraş) — Yarın onu
da görürüz çıkarttıktan sonra.
'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Rica ede
rim, müdahale etmeyiniz.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Efendim, Sayın İleri'nin Başkanlığındaki Komis
yonda çıkan metin tamamen kabul edilmemiştir. Sa
yın İleri'yi işhad ediyorum.
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Olaylara tek
gözle bakıyorsunuz, hasta gözle bakıyorsunuz. (CHP
sıralarından gürültüler)
ERDOĞAN BAKKALBAŞI
(Konya) — Tatlı
'bağla, bitir sözünü.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Efendim, şimdi olaylara tek gözle bakmıyoruz.
Şimdi efendim, gelin şu teşhiste birleşelim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı olmasın efen
dim konuşmanız.
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bütçe
nin tümü üzerinde mi konuşuyor Sayın Başkan?
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Gelin şu teşhiste birleşelim sevgili üyeler. Genel
'Başkanınız Sayın Eeevit çıkacak, diyecek ki, Castro'
nun, Ohe Guevara'nın, Hö Chı Minh'in, Mao Tse Tong'un önünde kilitli kapılar vardı. Anahtarları dev
rimcilerin elinde olmayan o kapıları açabilmek için
yüklenmek gerekirdi. Kapıları kırmak gerekirdi. Biz
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de ise kapılar kilitli değildir. Tokmağını çevirince
.açılabilir.
ERDOĞAN BAKKALBAŞI
(Konya) — Tatlı
bağla.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Tatlı bağlayacağım. Hiç korkmayın.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, müsaade
buyurun, dinleyin.
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Olmaz
böyle tatlı.
M, ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Büt
çeyle ne alakası var?
MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Bütçey
le ne alakası var efendim? (CHP sıralarından gürül
tüler)
BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade buyurun,
ö:nley;n. Sonunu belki iyi bitirecek.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Türkiye'de... Efendim ben kendi konuşmamı de
ğil.. Genel Başkanınızın konuşmasını okuyorum sayın
üyeler, yapmayın.
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doluyor efen
dim.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— «Türkiye'de Marksizm için kapılar açıktır, zorla
maya lüzum yoktur» Efendim, bunu diyeceksiniz...
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sağın
da solun da Allah belasını versin, bırakın, tümüne
gelin efendim.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Ve ondan sonra...
Efendim bunu diyeceksiniz.
Ondan sonra «Eeevit gider, Pol - Der kalır» diyen
toplantıda 8 - 1 0 tane parlamenteriniz
bulunacak.
(CHP sıralarından gürültüler)
MUKBİL ABAY (Konya) — Maliyeden bahse
din, Bütçeden (bahsedin.
BAŞKAN — Sayın Bakan, rica edeceğim efen
dim. Lütfen efendim, ben müdahale ederim, lütfen.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Sayın Üstünel «Anarşiyi teşhiste hâlâ anlaşama
dığımızı» ifade etti. Ben de diyorum ki, gelin, anar
şiyi teşhiste birleşelim. Bunları bırakın. Anarşi sade
ce soldan gelmez. Anarşi sağdan da kaynaklanır.
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Barbakanınıza
söyleyin 'bunları.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Sayın üyeler; efendim, biz Adalet Partisi olarak
komünizmin de, faşizmin de, Allah belasını versin di-
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yoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Ama gelin, aynı şeyi siz söyleyin bu kürsüden. (CHP
sıralanndan «Yüz sefer söyledik» sesleri)
NURHAN ARTBMİZ (tzmir) — Ayıp oluyor,
ayıp. Yüz sefer söyledik.
BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşlar neşelendi
ğine göre «Biz de söylüyoruz» manasına geliyor.
M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — Sağır
sultan duydu bunu. Yüz sefer söyledik.
MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Siz yeni
söylüyorsunuz.
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Helledildi.
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Polemik
dedikleri, demagoji dedikleri işte bu.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Sayın Başkanım;
Sayın Üstünel, Cumhuriyet Halk Partisinin malum
'kehanetlerine bir yenisini ekledi.
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Yoo,
bu olamdı Sayın Bakan. Vallahi olmadı bu.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Oldu, söyleyeceğim şimdi Sayın Karamullaoğlu.
'BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu efen
dim. Lütfen bağlayınız. Lütfen efendim, sükûneti mu
hafaza ediniz.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Efendim, tek yol özel sektör diyerek.
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — 5 daki
ka geçti süresi.
BAŞKAN — Saat burada beyefendi. Daha 1 da
kikası var.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Tek yol özel sektör diyerek...
'Efendim, arkadaşlarımız beni konuşturmuyor ki...
IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ba
kan .madem ki, güzel konuşuyor, bir süre daha ko
nuşabilir.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Tek yol özel sektör diyerek başarı şansı azalmış
ekonomide. Trör tırmanmaları da artmış ve...
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bir saati
aştı.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Ben Üstünel'i 1,5 saat dinledim burada yani,
aşkolsun.
«Ve Adalet Partisi Hükümeti destekten yoksun
olmuş; çünkü 22 katsayı 25'e çıkmış ve çıkaracağı ve
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getireceği vergi kanunu tasarıları naSıl gerçekleşir
in^. Demek ki, Sayın Üstünel, mizansen hazır, demek
ki, 22*den 25'e çıkarılması Hükümetin güçsüzlüğünü
oltaya koyuyor, vergi yasaları tasarısı çıkmayacak...»
BAŞKAN — Sayın Bakan, bağlamanızı rica ede
ceğim, lütfen efendim.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— «Ve ondan sonra da değerli üyeler, Adalet Par
tisinin çöküşü hızlanacak.» Demokrasilerde biraz ev
vel söylediğiniz gibi eğer sorunlar demokratik yollar
la çözülecekse, çöküş seçimlerde olur, çöküş seç'imle
olur. Seçime güveniyorsanız hodri meydan, işte Ma
latya. (AP sıralarından «'Bravo» sesleri ve alkışlar)
ERDOĞAN
BAKKALBAŞI
(Konya) — İşte
Niğde.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bağlanamanızı rica
edeceğim.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Seçime güveniyorsanız işte meydan, Malatya.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Niğde Malatya, bire bir Sayın Bakan.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bağlamanızı rica ede
ceğim, lütfen efendim bağlayınız.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Bağlıyorum efendim.
METİN TAŞ (Aydın) — Malatya'da seçim, 2'ye
20. (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, değerli se
natörlerimiz;
Sizlere bu kürsüden tekrar sesleniyorum. Gelin
hep beraber elbirliğiyle anarşiyi de enflasyonu da yok
etmek için büyük gayretle çalışan Hükümete ister ker
hen isterseniz samimeten destek olunuz.
'MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Kerhen
merhen olmaz.
ADNAN KARAKÜÇÜK
Kerhene de razıyız.

(Kahramanmaraş) —

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Milleti, Devleti, ülkeyi bu afetlerden kurtaralım.
'Bu çöküşün altında, eğer benim altta kalacağımı zan
nediyorsa yanılıyor, benimle beraber o da kalır.
Sevgili üyeler, sayın üyeler;
Gelin çok partili demokratik rejimi güçlendirelim.
Aldığımız kararlar demokratik rejimin sağlıklı işle
mesini amaçlamaktadır. Sayın Üstünel'in ifade bu
yurdukları gibi, demokrasiyi askıya alarak bu afet-
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İeri yenebilmemiz sadece nazaridir. O, sadece Sayın İ dışıdır. Bunu belirtmek için, açıklama niteliğinde söz
Üstünel'in konuşmalarında ve o konuşmalarına vü
istiyorum.
cut veren kafasında yatar.
BAŞKAN — Yok efendim, öyle şey yok.
Esas olan, sorunlarımızın çözümünde çok partili
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Tutanak
ları getirtiniz Sayın Başkan.
demokratik rejim içinde yollar arayıp bulmaktadır,
çare.
BAŞKAN — Açık oylama işlemini şu şekilde yaBAŞKAN — Müsamaha payını da kullandınız.
I pacağız.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— ^Bitiriyorum Sayın Başkanım.
'Memnuniyetle görüyorum ki, Cumhuriyet Halk
Partisinin Sayın Sözcüsü mensup bulunduğu siyasi
parti adına yaptıkları konuşmada, hemen hemen ilk
defa çözümün demokratik zeminde olması lazım gel
diği hususunda bizimle hemfikir olmuşlardır. (CHP
sıralarından, «Günaydın» ve «Her zaman bunu söy
lüyoruz» sesleri)
BAŞKAN — Lütfen efendim, ne oluyor yani.

I

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın Baş
kan, yanlış işlem yapıyorsunuz.
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim.
Açık oylama işlemini şu şekilde yapacağız. Açık
oylama işlemini ad okumak suretiyle yapacağız. Sa
yın üyeler «Kabul, ret, çekinser» sözünü kullanacak1ar, buraya işaretleyeceğiz. Ancak, Tüzüğümüzün 108
nci maddesine göre, açık oylamaya geçmeden Önce,
bir lehte bir aleyhte, iki sayın üyeye, oylarının rengine belirtmek için söz verilir.
Sayın Kemâl Sarıi'brahimoğlu, aleyhte buyurunuz.
Sayın Sarıibrahimoğlu, süreniz 10 dakikadır.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
ABDULLAH EMRE İLERİ
(Niğde) — Sayın
I
Başkanım, bir önergemiz vardı efendim.
I
BAŞKAN — Müsaade edin sözümü bitireyim.
I
Bütçenin açık oyla oylanmasına amirdir. Bu iti
I
barla Bütçe açık oya sunulacaktır.
I
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın Baş I
kanım, yazılı olarak bir önergemiz vardı.
BAŞKAN — Efendim, siz isminizden bahsediyor {
sunuz, size ne bir sataşma olmuştur ne de herhangi I
bir tariz olmuştur. İsminizin geçmesinden dolayı size I
söz vermek hakkına ben sahip miyim? Rica ederim.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Müsaade I

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU
(Adana) —
Muhterem arkadaşlarım;
Sayın Bakan, sempatik görünüşü altında tatlı bir
konuşma yapması gerekirken, maalesef, kendisinden
beklemediğimiz son derece tefrAkacı ve gereksiz sertlikte bir konuşma yapmıştır. Üzüntülerimi ifade etmek
isterim.
Özellikle tecrübeli bir Parlamenter olan arkadaşımın, 213 milletvekili ve 63 senatörlük bir Grubun
uzattığı dostluk elini, kendi Gruplarının da arzusuna uygun olmadığını zannetiğim ve tahmin ettiğim
bir hırçınlıkla buradan redde kalkışması esef vericidir. Hem milli birlik, beraberlik şuuru içinde Hükümete yardım istenir, hem de efendice ve resmen yapılan, umumi efkâr önünde de taahhüde girişilen bir
yardım reddedilir. Bunun anlaşılır tarafı yok arkadaş
lar.
Bu, ben kavga istiyorum, anarşi istiyorum, memlekette birtakım çatışmalar istiyorum; ama nereye
gitmek istiyorsun? Bunu söyle.
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lütfen Bütçeye inhisar ettiriniz.

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla)
— Aynı gemide olduğumuzun idraki içinde, bu ge
miyi batırmayalım. Açık denizde gemi bir kere bat
maya görsün, onu alabora eden azgın dalgalar ne sizi
ne bizi ne de artık yüzdürecek bir gemi bırakırlar or
tada.
Saygılar sunarım .(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın üyeler, 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
İçtüzüğün 107 nci maddesi Bütçenin açık oyla...

eder misiniz Sayın Başkan?
Sayın Sezgin konuşmalarında,
«Benim başkanı
bulunduğum parti içi komisyonda, anarşiyi önlemek
le ilgili birçok yasa tasarısı paketi arasında, kolluk
hizmetleri ile, polis ile, toplantı gösteri yürüyüşleri
ile ilgili yasa tasarısı paketinin bizim komisyonda
kabul edilmiş olan şekline dahi Mecliste sahip çık
madığımız» iddiasında bulunmuştur. Bu iddia gerçek

I
I

j
I
I
I

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Şimdi
I Bütçe mi oldu Sayın Başkan?
KEMÂL
SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
I Muhterem arkadaşlarım;
Ben müteaddit defalar, CHP'nin İktidarda olduğu
I zamanlarda da, Grubumda da, burada da söyledim;
I yarım yamalak iktidarlarla Türkiye'nin hiç bir me| selesi halledilemez,
edilememektedir,
edilemiyor.
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Üzülerek ifade ediyorum. Elbirliği yapmak zorunda
yız. Elbirliğinin de medeni yolu, hukuki yolu vardır.
Oturur efendice koalisyon yaparsın, mesuliyete de
şerefe de ortak olursun. Neden bunu yapmıyorsunuz?
Kerhen yardım istiyorsunuz. Esef ederim, kerhen yar
dım istenmez.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Yardım isteyen
yok, yardım istemedik biz, yardım isteyen yok.
KEMÂL
SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Yardım istememeye de hakkın yok beyefendi. Dev
let, babanın mülkü değil. (CHP sıralarından alkışlar)
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Kerhen tabirini
ze karşı söyledim ben bunu.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
KEMÂL
SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Beyefendi, «Kerhen» tabirini Bakanınız kullandı.
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bu şekilde
Bütçe müzakeresi olmaz efendim.
KEMÂL
SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Muhterem arkadaşlarım;
Bunu burada bir kere daha noktalıyorum ve bü
tün parlamenterlere ve Parti Başkanlarına yine sesle
niyorum, Türkiye hepimizin de, mesul Hükümetin
de burada ifade ettiği üzere, kötü bir noktaya gel
miştir, muhataralı bir noktadadır. Siyasi tarih yarın
hepimizi ağır şekilde itham edecektir. Rica ediyorum;
elbirliği yapın ve bunu süratle yapın. Hiç kimsenin
kişisel haysiyetini, izzeti nefsini korumak veya koru
ma bahanesi altında tefrikacılığa gitmeye hakkı yok
tur...
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, neden ret
oyu vereceksiniz, onu söyleyin efendim.
KEMÂL
SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Muhterem arkadaşlarım;
Ben işte Hükümetin, maalesef burada Maliye Ba
kanı tarafından ifade edilen ve şu görüşlerime ters
düşen, tefrikacı görüşü dolayısıyla kırmızı oy verece
ğim.
Muhterem arkadaşlarım;
Türkiye'de her şeyin başı yokluk, sefalet. Bu Tür
kiye'de yokluğun, çaresizliğin yokluğu değil, çarpık
bir ekonomik düzenin yokluğu. Bunu 1962'de ilk
plan tasarısı yapıldığı zaman, Meclis
kürsüsünden
ifade ettim. Beyler; insan, toprak, su, teknik münase
betini, her şeyden ve hepsinden evvel ele alıp, Tür
kiye'nin coğrafyasında meknuz güçleri harekete ge
çirip, Türkiye'nin öz varlığından, elde edilecek, varlık
artımıyla, ağır sanayiye gitmez isek, Avrupa'da de
mode olmuş fabrikaları, ağır faizlerle alıp, getirip,
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fabrikalar kurup, milletin sırtından o zararları da
karşılar isek; işte bundan daha da kötü neticelere va
rırız.
Diyeceksiniz; «Çiftçilikle kim kalkınmış», Ame
rika dahi bugünkü sanayiini, aya, yıldıza giden tek
niğini, o kovboyculuk denen hayvancılıkla ve ziraatle mümkün kılmıştır. Size bir rakam vereceğim (Vak
tim çok dar) çarpıcı bir rakam; Tüfkiye'nin 80 mil
yon hayvan varlığından bahsedilir. Doğrudur, Tür
kiye'nin hayvan varlığı 80 - 90 milyon olabilir. Ben
80 milyon kabul ediyorum. Beyler; biz eğer bu hay
vanlara iyi bakarsak, yemini verir, veterinere muaye
ne ettirir ve muhafaza etmesini bilir, ahırlarını yap
tırır isek; sorarım size ortalama senede 50 kilo daha
et alaıbilür miyiz her hayvandan? Ben köylü çocuğu
yum, hayvan gütmüş adamım, rahat rahat alırız. Hay
van başına 50 kilo et, beyler tam 4 milyar kilo et ya
pıyor. Bir mühendis arkadaşuma hesap ettirdim. Dört
milyar kilo et, bugün 20O'er liradan; 8C0 milyar kilo
et yapıyor. Bir dolar 70 liradan tam 11 milyar 428
milyon 570 bin Türk Lirası tutuyor bu artış...
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Dolar
olacak Sayın Sarıibrahimoğlu.
KEMÂL
SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Dolar... Pardon efendim dolar, yani beyler 11 milyar
dolar. IMF, 228 milyon dolar verecek diye Sayın
Özal beyanatlar veriyor. Beyler; 228 milyon dolar bir
aylık akaryakıt parası değil. Nereye gideceğiz, varacağız
]
biz? 11 milyar dolar sadece hayvanlarımızı, gereği gi
bi beslediğimiz takdirde elde edeceğimiz imkân. Ya
buğdaydan; şimdiki gibi kilosunu beş misli pahalan
dırıp, gelecek yılın gıdasını da, buğdayımızı da tehli
keye atacağımıza, sübvansiyon yapıp, gereğinde bir
kaç milyar lira zarar pahasına, 8 - 10 milyon ton da
ha buğday elde etsek, ki edebiliriz, hiç kimse bunun
aksini iddia edemez. İşte senin akaryakıtın, işte se
nin kalkınma için gerekli, ağır sanayii için gerekli dö
vizlerin. Beyler af edin, çaresizliğin ve yokluğun yok
luğunu çekmiyoruz. Meselelerin üzerine cesaretle gi
decek, teşhisi koyacak ve gereğini yapacak idareciler
den mahrumuz.
Senato ve Millet Meclisi Bütçesi üzerinde vaki
konuşmamda işte bu insan unsurunu nasıl israf etti
ğimizi ve kırık dökük, güç belâ ayakta duranları da
nasıl elimizin tersiyle iterek Devlet hayatında
yer
vermediğimizi anlatmıştım.
BAŞKAN — Bütçeye bundan dolayı mı kırmızı
oy vereceksiniz Sayın Sarribrahimoğlu?
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KEMÂL
SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) —
Netice itibariyle, Hükümetin, hükümetlerin, Parla
mentonun maalesef bu son derece basit ve mümkün
gerekleri ve gerçekleri ele alıp cesaretle üzerine git
mediği, memleketi de dilenci gibi Avrupa'nın, Ame
rika'nın, Arap'ın kapısında bekletmeye devam ettiği
için kırmızı oy vereceğim ve bu kafadaki hangi hü
kümet gelirse ona da kırmızı oy vereceğim.
Saygılarımla. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri
ve alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Vefa Poyraz. Lehte.
VEFA POYRAZ (İstanbul) — Sayın Başkan, kıy
metli senatörler;
1980 Mali Yılı Bütçe Tasarısını yorucu bir çalış
madan sonra bitirmek üzereyiz. Senatomuzda
çok
yapıcı, çok olumlu, istifade edilecek güzel konuşma
larla güzel önerilerle bu Bütçe zenginleştirilmek is
tenmiştir. Katkıda bulunan bütün arkadaşlarıma şah
sım adına teşekkürlerimi arz ediyorum.
Sayın Maliye Vekili Bütçesini büyük bir olgun
luk, vuzuh ve kifayetli görüşlerle takdim edebilmiş
tir. Kendileri, doyurucu güzel üslubuyla Senatomuzu
sıkmadan, her meselemize vuzuhla temas etmiştir ve
bizi tatmin etmiştir.
Bölgemiz ve memleketimizin içinde
bulunduğu
şartlar içerisinde Hükümet bir yığın ekonomik ted
birler almak durumunda kalmıştır. Bu tedbirler Hü
kümete devredilen sıkıntılı durumların
önlenmesi
yönünde ihtiyar edilen tedbirlerdir. Devir alınan sı
kıntılara çare aranmıştır. Hükümet bu Bütçede de
büyük bir isabetle ve diğer ekonomik tedbirlerinde
de büyük bir isabetle bu sıkıntıları halisane gidermek
istemiştir. Hükümet kendini değil, ülkeyi ve milleti
düşünmüştür. Bu tedbirlerin iyi bir icra ile, memleke
te hayırlı şekilde uygulanacak bir icra ile sonuçlandı
rılması en halisane temennimdir.
Sayın senatörler;
Şunu müsaadenizle arz etmek istiyorum; Senato
muzun yüce kararlarına büyük bir saygı duyarak şu
nu arz etmek istiyorum, Bütçenin denkliği üzerinde
görüş birliği hâsıl edilememiştir. Memurlarımızın ter
fihi hususunda gösterilen gayretlere, anlayışlara, şe
kil bize uymasa bile saygı duyuyoruz. Ancak, Hükü
metin gayet açık bir tarzda ifade buyurduğu gibi, me
mullarımızın terfihi hususunda daha kesin, daha ya
pıcı, daha dengeli, sosyal adalete daha uygun tedbir
ler varken, yine katsayıda ısrar edilmesi bizim için
hayal kırıklığı yaratmıştır.
— 51
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Hükümet eşhel - Mobil sisteminin getirileceğini,
asgari ücretten vergi alınmayacağını, vergi sisteminde
meydana getirilecek kademelerdeki nispetlerin değiş
tirilmesi suretiyle memurlarımıza imkânlar yaratıla
cağını söyleyerek, daha esaslı çözümler önermişti, il
tifat edilseydi Bütçenin denkliği muhafaza edilmiş
olurdu.
Aziz senatörler;
Bütün bu münakaşalar Allaha şükür ki, açık bir
rejim içerisinde ve milletimizin gözü önünde yapıl
mıştır. Milletimiz bu husustaki tercihini elbette orta
ya koyacak ve ona hepimiz büyük saygı duyacağız.
Aziz arkadaşlar;
Milletimiz 4.5 milyondur. Bunun 1,5 milyon ka
darını kıymetli memurlarımız teşkil eder. Bunun dı
şında esnaf, köylü, işçi, emekli gibi sosyal gruplar
vardır. Bütün bu gruplar arasındaki dengenin muha
fazası gerekir. Memurlarda yapılan bu katsayının diğe.' sektörlerde, diğer sosyal gruplarda da büyük is
tekler yaratması, gerek taban fiyatlarda, gerek işçi
ücretleri ve toplu sözleşmelerinde büyük isteklere se
bep olmaması ve meselenin âdil bir şekilde neticeye
bağlanması arzumuzdur.
Elbette bu Hükümet icraatı sırasında; memleke
tini seven, üretimi artırma yolunda gayret gösteren
işçimizin hakkını cömertçe verecektir. Köylünün
alın teri behemahal layık olduğu şekilde değerlendi
rilecektir. Emekli esnafın da vergi sistemleri içerisin
deki hakları elbette korunacaktır. Bunların yapılaca
ğına güveniyoruz.
Memurlar için vaat edilen yeniliklerin bir an ev
vel Meclislere gelmesi en büyük temennimizdir.
Sayın senatörler;
Ordumuzun güçlendirilmesi
yönünde bu Bütçe
ile alınmış olan tedbirleri olumlu bulmakla beraber,
Bütçe dışı imkânları da yaratılarak Ordumuzun, bu
günkü çağdaş ordular seviyesine getirilmesi hususun
da hiçbir fedakârlıktan kaçınılmaması hususunda gös
terilen azmi takdirle karşılıyoruz,
Memleketi sarsan içinde bulunduğumuz anarşik
durumun önlenmesi için, maddi, manevi hiç bir ted
birden vazgeçilmemelidir. Daha enerjik bir tutumla
memleketi bir badireye sürüklemek isteyen macera
perestler, layık olduğu dersi Devletten, onun yapıcı,
azimli, ülkeyi ve milleti koruyucu gücünden bu kar
şılığı alacaklardır.
Bu anlayış içerisinde, Bütçeye olumlu oy verece
ğimi saygı ile arz eder, hepinize iyi dileklerimi suna
rım. (Alkışlar.)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının açık oy
lamasına geçiyoruz. Nereden...
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ara verin efen
dim,
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
Nereden başlanılacağına dair ad çekiyorum: Kad
ri Kaplan.
(Tabii Üye Kadri Kaplandan başlanılarak oylar
toplandı.)

II. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — AP, CHP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. U.
Grup Başkanlıklarının, çalışmalara 13.2.1980 Çarşam ba gününden itibaren 3 gün ara verilmesine dair öner
gesi. (4/485)
BAŞKAN — Neticeyi tefhim etmeden önce
önerge var; takdim ediyorum.

bir

Sayın Başkanlığa
13 Şubat 1980'den başlamak üzere, 3 gün süre ile
çalışmalara ara verilmesini arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.
AP Grup Başkanvekili
Orhan Çalış
MB Grubu Başkanı
Fahri Özdilek

BAŞKAN -— Önergeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.

III. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi : 1/315;
C. Senatosu : 1 /649) (S. Sayısı : 949) (l)
BAŞKAN — Oylama sırasında salonda bulunma
yan sayın üye var mı efendim?.. (CHP sıralarından
«Var, var» sesleri)
SÜLEYMAN EFE (Malatya) — Ben varım efen
dim. Ret oyu veriyorum.
BAŞKAN — Süleyman Efe, ret.
Başka sayın üye var mı efendim?.. Yok.
(Oyların ayrımı yapıldı)
BAŞKAN — 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarı
sının açık oylamasına 161 sayın üye iştirak etmiş, 95
kabul, 66 ret oyla Bütçe Kanun Tasarısı kabul edil
miştir. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. (Alkışlar)
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın
Milletvekili) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz
Yüce Senatoya şükranlarımı sunayım efendim.
BAŞKAN — Bütçenin kabulü dolayısıyla Hükü
metin teşekkür konuşması.
Sayın Maliye Bakanı îsmet Sezgin, buyurun.
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın
Milletvekili) — Yüce Senatomuzun değerli Başkanı
ve değerli üyeler;

(1) 949 S. Sayılı basmayazı
nci Birleşim tutanağına eklidir.

3.2.1980 tarihli 28

CHP Grup Başkanvekili
Erdoğan Bakkalbaşı
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Grubu Başkanı
Zeyyat Baykara

(Devanı)

Biraz önce, Yüce Senatomuz 1980 Mali Yılı Büt
çesi 'için çc-k değer verdiğimiz oyunu belirttiler ve
güvenini izhar ettiler. Hükümetiniz olarak bu Yüce
Senatomuzun değerli güvenine lâyık olmaya çalışaca
ğız.
10 günden bu yana Bütçemizin daha mükemmel
hale gelmesinde değerli görüş, düşünce ve kanaatlarını lütfeden Cumhuriyet Halk Partisinin, Milli Selâ
met Partisinin, Milli Birlik Grubumuzun, Kontenjan
Grubumuzun değerli üyeleri, değerli sözcüleri görüş
lerini, düşüncelerini en iyi bir şekilde ifade ettiler ve
Bütçemizin daha mükemmel hale gelmesi için gayret
gösterdiler. Geceli, gündüzlü 10 gün devam eden
Cumhuriyet Senatomuzun çalışmalarındaki arkadaşİrrımızın değerli katkılarından ötürü hepsine şükran
larımızı sunuyorum.
Yüce Senatomuzda izhar buyurulan güvene lâyık
olmaya çalışacağımızı bir defa daha ifade ediyor, en
iyi niyetlerle hazırladığımız Bütçenin her kuruşunun
mahalline masruf olarak sağlanması için, bu Bütçe
nin en iyi şekilde uygulanması için sizlerden aldığı
mız ilhamla, sizlerden aldığımız direktifle, sizlerden
aldığımız görüşlerin ışığı altında bu Bütçeyi en iyi şe
kilde uygulamaya ve her kuruşundan, her lirasından,
milleti, ülkeyi, Devleti daha etkin bir şekilde yarar
landırmaya çalışacağız.
Bu Bütçenin bugünkü şekle gelmesinde ve çıkma
sında emekleri geçen başta Bakanlığımın değerli men-
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supları olmak üzere, bu Bütçeyi daha mükemmel ha
le getiren Bütçe Karma Komisyonun başta pek de
ğerli Başkanı ve değerli üyeleri olmak üzere şükran
larımı sunuyorum.
Gerek Bütçe Karma Komisyonunda, gerek Yüce
Senatomuzdaki çalışmalarımızı ve
arkadaşlarımızın
değerli görüş ve düşüncelerini kamuoyuna yansıtma
da büyük ilgi ve çalışmalar yapan Türk basının de
ğerli mümessillerine, Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumuna, ajanslara teşekkür etmeyi de bir borç bili
yor ve Yüce Senatoya tekrar derîn saygılarımı sunu
yorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın üyeler;
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, 1980 Mali
Yılı Bütçe Kanunu tasarısını 10 Birleşim, 29 oturum
da, 103 saat çalışarak görüşmüş ve 259 sayın üye ko
nuşmuş, fikirlerini beyan etmiştir.
Bunu böylece arz ettikten sonra, alınmış olan ka
rar gereğince 19.2.1980 Salı günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanına Saati : 18.15

i>9<*

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORU VE

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi A. Me
tin Taş'ın, Koçarlı Cezaevindeki öldürme olayına da
ir soru önergesi ve Adalet Bakanı Ömer
Ucuzal'ın
yazılı cevabı. (7/1187)

CEVABI

TC
Adalet Bakanlığı
C. T. E. Genel Müdürlüğü
4 ncü Kısım
Sayı : 8727

1 1 . 2 . 1980

-Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine
Aşağıdaki sorularımın Adalet
Bakanınca yazılı
olarak cevaplandırılmasını delaletlerinizi saygılarım
la arz ederim.
Aydın Senatörü
A. Metin Taş
Koçarlı cezaevinde tutuklu bulunan Yaşar Durukan öldürülmüştür.
1. Yaşar Durukan'ı öldüren kişi hangi örgüte
mensuptur.
2. Cezaevinde öldürülme olayının çıkacağı
ve
hedefi daha önceden yetkililere ihbar edilmiş midir?
3. Katliam esnasında güvenlik mensupları
redeydi ve ne gibi bir tedbir almışlardır?

ne

4. Bu olayla ilgili olarak Savcı ve Cezaevi yöne
ticileri hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır. Soruştur
ma açılmış mıdır? Ne düşünülmektedir?

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 10.1.1980 gün
ve 05-212.00779-03046-7/1187 sayılı yazıları ;
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın A. Me
tin Taş'm Koçarlı Cezaevinde tutuklu Yaşar Durukan'ın öldürülmesi ile ilgili vermiş olduğu yazılı soru
önergesine cevabımı arz ediyorum;
1. Yaşar Durukan'ı öldüren Behçet Geçen, Ke
nan Konuklar, Selâhattin Uluç, Hakkı Altıntaş, Sa
lih Kırkıçlı ve Osman Göksu adlı tutuklu ve hüküm
lülerin sol görüşlü oldukları belirtilmiş ancak hangi
örgüte bağlı oldukları saptanamamıştır.
2. Koçarlı Cezaevinde olay çıkacağına dair yet
kililere herhangi bir başvuru olmamış ve ihbar ya
pılmamıştır.
3. Öldürme olayı sırasında görevli gardiyanlar
saldırganlarca etkisiz duruma getirildiklerinden ola
ya müdahale edememişlerdir.
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C Senatosu

B : 37

Saldırganlar hakkında tasariıyarak adam öldür
mek suçundan ayrı olarak özgürlüğü kısıtlama, fira
ra kalkışma ve cezaevi idaresine karşı ayaklanmak
suçlarından da Aydın Ağır Ceza Mahkemes'ine
4.1.1980 gün ve 1979/4499 Hazırlık ve 1980/1 No-lu
iddianame ile kamu davası açılmıştır.
Olay 23.12.1979 günü saat 1 4 - 1 5 arası vukubulmuş aynı gün Aydın İlinden takviye güvenlik kuvve
ti getirtilerek olaya el konulmuştur.

12 . 2 . 1980

O : 2

olaydan önce cezaevi aramalarının zamanında yapıl
dığı ve cezaevinde asayiş ve yaşantının normal oldu
ğu anlaşılmıştır.
Ancak Başgardiyan Celâl Kartal, gardiyanlar Kâ
zım Morgül ve Ali Toga haklarında görevi ihmal
suçundan 28.12.1979 gün 1979/610 Hazırlık ve
1979/128 No-lu iddianame ile Koçarlı Asliye Ceza
Mahkemesine kamu davası açılmıştır.
Bilgilerinize arz olunur.

4. Yapılan soruşturma sonucunda Koçarlı C.
Savcısının olayda bir ihmali ve kusuru bulunmadığı,
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Ömer Ucuzal
Adalet Bakam

C, Senatosu

B : 37

12 . 2 . 1980

O : 2

1980 Yılı Büte Kanunu Tasarısına Ve*ifen Oyların Sonucu (S, Sayısı: 949)
(Kabul Edilmiştir.)'
Üye sayısı

184

Oy verenler

161

Kaibul edenler

95

Reddedenler

66

Çekimserler
Oya katılmayanlar

23

Açık üyelikler

(Kabul Edenler)
BURDUR
TABİİ ÜYELER
Faik Kırbaşlı
Kadri Kaplan
BURSA
Suphi Karaman
Barlas Küntav
Kâmil Karavelioğlu
ÇANAKKALE
Sezai O'Kan
Refet Sezgin
Fahri Özdilek
ÇANKIRI
Mehmet Özgüneş
Gürhan Titrek
Cevdet Sunay
ÇORUM
ADANA
Safa Yaîçuk
M. Nuri Âdemoğlu
DENİZLİ
AFYONKARAHİSAR
Baha Akşit
Kâzım Karaağaçlıoğlu
DİYARBAKIR
Ahmet Karayiğit
Sabahattin Savcı
ANKAJtA
ELAZIĞ
Mehmet Atıf Benderlioğlu
M. Cahit Dalokay
Turhan Kapanlı
ERZİNCAN
Yiğit Köker
Orhan Özen
ANTALYA
ERZURUM
Remzi Yılmaz
Selabattin
Deniz
ARTVİN
Lûtfi
Doğan
Rasim Gezmiş
Naci Gacıroğlu
AYDIN
ESKİŞEHİR
İskender Cenap Ege
Ömer Ucuzal
A. Metin Taş
BALIKESİR
Mithad Şükrü Çavdaroğlu
Cemal Örgen
t. Sıtkı Yırcah
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Mehmet Sedat Özcan
BOLU
Orhan Ataullah Çalış

GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HAKKÂRİ
Abdulhaluk Özdinç
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay

S

İSTANBUL
Erdoğan AdaL
M. Sıtkı Sadık Batum
Orhan Cemal Fersoy
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
Emin Uyansoy
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Halim Dursunoğlu
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kırazoğlu
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip
KÜTAHYA
Mehmet Emin Alanyalı
Fevzi Ergün
MALATYA
Hamdi Özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Erol Yavuz
MARDİN
İsmet Mııharremoğlu
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MUĞLA
Haldun Menteşeoğîu
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Ergun Özkan
ORDU
Ata Bodur
RİZE
Şükrü Meto
SAKARYA
Osman Salıihoğlu
SAMSUN
Celal Arslan
Şaban Demirdağ
Doğan Kitaplı
SİİRT
İdris Arık an
SİVAS
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Osman Çetin
TRABZON
Ahmet İhsan Bi-rincioğlu
Ahmet Cemil Kara
URFA
Hasan Oral
VAN
Fevzi Kartal
YOZGAT
Ünal Allı oğlu
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

C Senatosu
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Zeyyat Baykara
Kemal Cantürk

B : 37

12 . 2 . 1980

Hüsamettin Çelebi
Kilimi Fırat
Adnan Başer Kafaoğlu
H. Nail Kübalı

O : 2
N. Kemal Şerıtürk
Metin Toker
Şerif Tüten

(Reddedenler)
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Sami Küçük
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
ADANA
Kemâl Sarıbbrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
A F YONK AR AHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
ibrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BOLU
Neş'et Akmandor
BURSA
Şeibip KaramuHaoğlu
ÇANAKKALE
tmadettin Elmas

ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan lldan
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HATAY
Mehmet Sönmez
İÇEL
İsmail Çataloğlu

ADANA
Hayri Öner
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
AĞRI
Kasım Küfrevi

KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı

İSTANBUL
Aysel Baykal
Rahmi Erdem
Mehmet Emin Sungur
Besim Üstün el
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
(Oya

TABİ t ÜYELER
Emanullah Çelebi
M. Şükran Özkaya
Ahmet Y'ıldız
Muzaffer Yurdakuler

KARS
Sırrı Atalay
Halis Soylu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu

AMASYA
Nevzat Şener
ANKARA
Ergün Ertem
ANTALYA
Şerafettin Paker
BURSA
İ. Sabri Çağlayangil
(Başkan)
Şeref Kayalar

MALATYA
Süleyman Efe
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmas| yazar
MARDİN
Cemil Çeçan
MUĞLA
Fevzi Özer
NİĞDE
Abdullah Emre İleri

ORDU
İdris Gürsoy
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temci Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Muhittin T a y k n
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Metin Somuncu
TRABZON
Hasan 0"v«n
TUNCELİ
Naim Taşan
URFA
Abduligand Demirikol
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay
Cl/MHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYE
Muhsin Batur

Katılmayanlar)
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
HATAY
Mustafa Deliveli
MUŞ
İsmail Arslan
ORDU
Orhan Vural

YOZGAT
Servet Bora
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Fahri Çöker
Sadü Irmak
Safa Reüsoğlu
Halil Tunç

SAMSUN
Muharrem Bartın
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GÜNDEMİ
37 NCt BİRLEŞİM
12 . 2 . 1980 Saîı
Saat : 10.00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecl'isi : 1/315; C. Se
natosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (Dağıtma tarihi :
31.1.1980)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

