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Böyle kullanamaz bu. Bunun koşullı ne olacak?
BALKAN — Evet Sayın Bakan, buradaki kre
diden maksat nedir?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKt YAVUZTÛRK (Elazığ) — Konuyu abartarak, en kötü uy
gulamasını ıgerçek uygulamaymış gibi göstermeye
kalkarsak, konuştuğumuz 'her cümleyi bu şekilde
çarpıtmak mümkündür.
Şimdi, elbetteki teşvik için iştirakler yapacaktır,
krediler verecektir, destekleyecektir. Yani, «Ben şir
ket kurarım; buradan yüzde 5 faizli kredi alırım...»
Bunları düşünmüyoruz biz.
HİLMÎ NALBAJNTOÖLU (Erzurum) — Gidip
teşvik kredisi alsın efendim.
MİLLÎ SAVUNMA (BAKANI ZEKİ YAVUZTÜRK (Elazığ) — Oradan da alacak.
BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurun.
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, 9 uncu maddede Sayın Melen bir soru
sordular ve dediler İki : «Bütçeyi kim hazırlayacak,
kim onaylayacak?».
Sayın balkanımız buna cevaben .başkanlığın gö
revi olduğunu söylediler. Halbuki ben burada baş
kanlığın görevleri arasında bütçenin hazırlanması ve
onaylanması konusunu'göremiyorum, Acaba bunu
ilave etoıdc mümkün olabilir mi? Uygun görülürse,
ANAP'iı arkadaşlarımız 'bir önerge hazırlayabilirler
mi?
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cürnleileri 'teker teker alırsanız, tabiî Ibu tip sorular
la karşı karşıya kalırız.
Aslında, Silahlı Kuvvetlerimizin 'bugün gerçekten
ihtiyacını duyduğu, yıllar yılı tüm ISilahlı Kuvvetle
rimiz mensuplarının imrenerek baktığı silahlara, mo
dern teknolojiye bir an evvel kavuşmak için seçil
miş yolun bu olduğunu kabul ettiğimiz vakit, bura
da konuşacağımız cümleler bizi, kanunun esas kap
samının dışına çıkamamakla karşı karşıya bırakır;
dolayısıyla 'bu konuda söyleyeceğimiz, bu olahilir.
'Bütçe konusuna gelince : Tekrar ediyorum, tabiî
ki, ibütçesini başkanlık tanzim edecektir. Denetimini
de, denetim maddesine geldiğimizde ayrıca konuşu
ruz.
Teşekkür ederim efendim.
'BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır.
Madde üzerinde verillmiş önergeler vardır; oku
tuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına
Halen görüşülmekte olan 1/720 esas no'lu Kanun
Tasarısının;
10 uncu maddesi ((e) 'fıkrasındaki «özel veya» ke-'
liımeterinin metinden çıkarihnasını arz ve teklif
ederiz.
Gerekçesi şifahen arz edilecekitir,
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illkinoisi : (g) şıkkında son olarak, «diğer malî
ve ekonomik teşvikleri tespit eitmek» deniliyor.
'Bildiğim kadarıyla, malî, ekonomik teşvikleri
Devlet 'Planlama Teşkilatlı belirliyor. Yani, şimdi Dev
let Planlama Teşkilatının belirlediği ilkeler dışında,
burada Ibu başkanlık da teşvik belirleme hakikini haiz
olacak mıdıır veyahut burada belirlenen teşvikler baş
ka bir nitelikte mildir? Bunu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZTÜRK (Elazığ) — Teşekkür öderim.
İkincisinden başlayalım : Teşvik, tabiî esas ka
nunun amacında ve kendi iştigal konusundaki iş
lerle ilgili teşviktir. Yoksa, Planlamanın veyahut bir
başka kuruluşun vermiş olduğu teşviklerin hepsini
aynı çatı altında toplamak ımülmfcün değil; bir.
ikincisi : Kanunun çeşitli maddelerini ve çeşitli
cümlelerini ayrı ayrı düşünürseniz; kapsam, amaç
gibi esas hedeflenmiş konuları bir tarafa bırakıp,
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Türkiye iBüyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına
Halen görüşülmekte olan 1/720 esas no'lu Kanun
Tasarısının; 10 uncu maddesi (f) fıkrasındaki «dışa
açık olmak kaydıyla» İbaresinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz.
Gerekçesi şifahen 'arz edilecektir.
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