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I. 
ÖZETİ 

GEÇEN TUTANAK 

II. — GELEN KAĞİTLAR 

III. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞ
LER 

1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/393) (S. 
Sayısı : 22) 

2. — 1986 Malî Yılı Genel 
Bütçeye Dahil Dairelerin Kesıin-
hesaplarına Ait Genel Uygunluk 
BHdirim'inıin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (3/254, 1/337) 
(S. Sayısı : 44) 

Sayfa 

2 

2:4 

3. — Katma Bütçeli Kuruluş
ların 1988 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/394) (S. Sa
yısı : 23) 

4. — 1986 Malî Yılı Katma 
Bütçeli İdarelerin Kesdnhesaplia-
rına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (3/253, 1/338) (S. Sayısı : 45) 

IV. — SORULAR VE CE
VAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 

1. — Kars Milletvekilli Mah
mut Alınak'ın, Türkiye üzerinden 
İran'a silah nakledildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve 

Sayfa 

4:152 

152 

152 
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Sayfa 
Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın yazılı cevabı (7/87) 152:153 

2. — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Söikrnenoğlu'nun, pa
muk ithalinin piyasada kriz yarat
tığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
lkanı Şükrü Yürür'ün yazılı ceva
bı (7/88) 153:156 

3. — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğiu'nun, 
MİT raporuna ve sorumluları 
hakkında laçılan soruşturmanın 
sonucuna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Balkanı Mehmet 
Yazar'ın yazılı cevabı (7/96) 156:157 

4. — Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'ın,' Sıkıyönetim Ka
nunu uyarınca görev yerleri de
ğiştirilen veya görevlerine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet 
Balkanı Abdullah Tenekeci'nin 
yazılı cevabı (7/99) 157:159 

5. — Burdur Milletvekili Fet
hi Çelikbaş'ın, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğüne göre 
kurulması gereken Tetkik Kuru
luna ilişkin sorusu ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı Yıl
dırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/115) 159:160 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıklı. 

Gündemlin, «Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» kısmında yer alan 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun Geçici 8 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 21 
inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sı Hakkında Kanun Teklifinin, günde
min 2 nci; 17.11.1983 Tarih ve 2955 sa
yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ka
nununun Geçici 5 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifinin, gündemin 3 üncü; 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununa Bir Ek Madde 
İlave Bdilmlesi Hakkında Kanun Tasarı
sının, gündemin 4 üncü sırasına alınma
sı ve diğer tasarı ve tekliflerin sırasının 
buna göre teselsül ettirilmesi; görüşülme-
sine daha önce başlanan 298 saydı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa
yılı Siyasî (Partiler Kanununun ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
DeğiştMlmesine Dair Kanun Teklifi ile 
gündemlin 2, 3 ve 4 üncü sıralarına alı
nan tasarı ve tekliflerin görüşülmelerinin 
'bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
masına ve aynı aımaçla 1.4.198'8 Cuma 
günü de toplanılmasına ilişkin Anavatan 
Partisi Grubu önerisi kabul edildi. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun ve 2972 sayılı MahaM İdareler 'ile 
Mahalle 'Muhtarlalkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka-
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nun Teklifimin ı(2/31) .ÇSS Sayısı : 28) gö
rüşmeleri tamamlandı; açık oylama so
nucunda kabul edildiği ve1 kanunlaştığı 
•bildirildi. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun Geçici 8 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Geçici 21 inci Maddesinin Yü-
rürlülktıen Kaldırılması Hakkında Kanun 
Teklifli (2/32, 2/1) (S. Sayısı : 32) ile, 

17,11.1983 Tarih ve 2955 sayılı Gül-
tiane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 

Raporlar 
1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasıarısı ve Plian ve Bütçe Komisyonu 
Rapora (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtoıa 
tarihi : 1.4.1988) (GÜNDEME) 

2. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plian 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 23) (Dağıtıma tarihi : 1.4.1988) 
(GÜNDEME) 

3. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahi Kuruluşların Kesinhesıaplanma Ait 
Genel Uygunluk Bildidminıim Sunuldu
ğuma ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1986 M'alî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (3/254, ,1/337) (S. Sayısı : 

Geçici 5 inci Maddesinin 2 nci Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/7) (S. Sayısı : 31) ve, 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 
Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/401) (S. Sayısı : 24), 

Yapılan görüşmelerden sonra kabul 
edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Alınan karar gereğince 4 Nisan 1988 
Pazartesi günü saat 09.00'da toplanmak 
üzere birleşime saat 21.22'de son verildi. 

44) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) (GÜN
DEME) 

4, — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
idarelerin Kesinhesapılıarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriiminiin Sunulduğuna iliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Ke-
siınhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) 
(S. Sayısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 
(GÜNDEME) 

5. — Kütahya Milletvekii Mustafa 
Uğur Ener ve 6 Arkadaşının; 13.10.1983 
Tarih ve 2919 Sayılı Kanun ile 657 Sayılı 
Devlet Memurlıarı Kanununun 36 mcı 
Maddesinin (F) Bendi ve 241 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu 
Maddesinin Değiştiriıimeısıiıne Dalir Kamuın 

Başkan 
Başkanvektili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Sakarya Samsun 

Mümtaz Özkök Mehmet Akarca 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1 . 4 . 1988 Cuma 
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TeiMifi ve Plıan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/47) (S. Sayısı : 46) (Dağıtaa ta
rihi : 1.4.1988) (GÜNDEME) 

4 . 4 . 1988 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — Memurlar ve Diğer Kamu Gö
revlileri ile İlgili Bazı -Kanunlarda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/417) (Plan ve Bütçe Ko-

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclsinin 45 inci (Birleşimini açıyorum. 

1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) 

2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 23) 

misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.3.1988) 

Teklif 
1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 

Gürseler ve 7 Arkadaşının; 3266 sayılı 
Yasa ile Değişik 1117 sayılı Küçükleri 
Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ve 
Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 
inci Maddelerine Göre Verilen Cezaların 
Affına İlişkin Kanun Teklifi (2/56) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 31.3.1988) 

Toplantı yetersayımız vardır; günde
me geçiyoruz. 

4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 
1988 Malı Yılı Genel ve Katma Bütçe 

(*) 22, 44, 23 ve 45 S. Sayısı Basma-
yazûar tutanağa eklidir. 

BİRtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 09.00 

BAŞKAN : Yıldıran Akbulut 

KÂTÜ» ÜYELER : Mustafa Sangül (Istanîbul), Münataz Özkök (Sakarya) 

III. — KANUN TASARI VE TEKLtFLERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 
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Kamunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Ke-
siinhesap Kanunu Tasarılarının görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporlarının okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum: : Rapor
ların okunmasını kabul -edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Hükümet adına, bütçeyi Genel Kuru
la sunmak üzere, Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin; buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 1986 yılı Kesinhesap Kanunu 
tasarılarını ve 1988 Malî Yılı Konsolide 
DeVlet Bütçe Kanunu Tasarısını takdim 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Söz
lerime başlamadan önce, Yüce Meclisi 
saygılarımla selamlarım. (ANAP «ırala
rından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekıılleri; 
yasalarımızın belirlediği takvim gereğin
ce, Türkiye Büyük Mıillet Meclisine sevk 
edilmiş bulunan, 1988 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 
1986 yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
Plan ve Bütçe Komisyonun da incelenmiş; 
Komisyonun yoğun çalışmaları ve değerli 
katkılarıyla olgunlaşarak huzurlarınıza 
gelmiş bulunmaktadır. Hükümetimiz ve 
şahsım adına, Komüsyonun Sayın Başkan 
ve üyelerine değerli katkıları için teşek
kür eder, taasrıların memleketimiz için 
en yaradı şekli alarak kanunlaşacağına 
olan inancımı belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bilindiği üzere, 'bütçeler, sosyal ve eko
nomik hayatın hemen her yönünü etki
leyen bir araç olduğu gibi, mevcut eko
nomik ve sosyal şartların, etkilerini de 

taşıyan dokümanlardır. Bu anlayış doğ
rultusunda Yüce Meclise takdim edilmiş 
bulunan 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kanunu tasarıları, 30.12.1987 ta
rihinde güvenoyu almış olan Hükümet 
Programı, Kallkınma Planı ve 1988 yılı 
Programının öngördüğü makro ekono
mik hedefler ve uygulanmakta olan eko
nomi politikaları dikkate alınarak hazır
lanmıştır. Bütçe tasarıları hazırlanırken 
Hükümetimiz, devlet bütçesini etkili bir 
kalkınma ve gelişme aracı olarak kullan
ma, mevcut kaynakları ihtiyaçlara ras
yonel olaraik tahsis etme, tasarrufa 'aza
mî özen gösterme ve borçlarımızı zama
nında ödeme gibi temel politika ve ter
cihlere özel bir önem vermiştir. 

Bu çerçevede, 1988 yılında uygulana
cak maliye politikasının temel amacı; ik
tisadî ve sosyal gelişmeyi artan oranlar
da yurt içi tasarruflara dayandırmak, 
mevcut Ikaynaiklan en etkin ve verimli 
şekilde kullanmak ve sağlıklı bir kalkın
ma sürecini devam ettirmek olacaktır. 

Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; 
1988 yılı bütçesine ilişkin ayrıntılı bilgi 
sunmadan önce değerlendirmelerin da
ha iyi yapılabilmesini sağlamak amacıy
la, dünya ekonomisindeki gelişmeler, 
eikonomimizin genel durumu ve 1987 
yılı bütçe uygulama sonuçları hakkında 
açılklamalıarda bulunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dünya ökonomisinde son iki yılda mey
dana gelen gelişmeler, ülke gruplarına 
farklı biçimlerde yansımıştır, 1986 yı
lında petrol ve hammadde fiyatlarında 
görülen düşüşler, ülkelerin dış ticaret 
hacimleri, cari işlemler dengeleri ve eko
nomik büyümeleri üzerinde etkili ol
muştur. Fiyatlardaki bu düşüş, gelişme 
sürecindeki ülkelerin ihracat gelirlerini 
azaltarak sanayileşmiş ülkelerden yap-



T. B. M. M. B : 45 

tıklan ithalatı kısmalarına neden olmuş; 
böylece, sanayileşmiş ülkelerin ihracat ve 
üretim artışlarında gerilemeler görül
müştür. Döviz kurlarının istikrarsızlığı 
ve para piyasalarında ortaya çıkan belir
sizlikler, iş hayatındaki güven unsuru
nu sarsarak, yatırım harcamalarını da 
azaltmıştı^ Ülke dkonomilenindeki ya
vaşlamanın başlıca nedenleri arasında sa
yılan bu gelişmeler sonucu, dünya eko
nomisinin büyüme hızı 1986 yılında yüz
de 3,2 olmuştur. 1987'de ise, büyüme 
hızının yüzde 2,8 dolaylarında gerçek
leşeceği tahmin edilmektedir. Bu yavaş
lamanın 1988 v» 1989 yıllarında da sür
mesi böklenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1985 yılından beri, gelişmekte olan ülke
lerin ortalama büyüme hızının, sanayi
leşmiş ülkelerdeki büyüme hızından da
ha yüksek gerçekleştiği gözlenmektedir. 
Sanayileşmiş ülkelerdeki büyüme hızı 
1985 yılında yüzde 3,1; 1986'da yüzde 
2,7 iken, 1987'de yüzde 2,4 dolayında
dır. Bu ülkelerin büyüme hızının 1988'de 
yüzde 2,6 olması beklenmektedir. Ge"-
lüşmekte olan ülkıelerin ıbüyüme hızı ise 
1985'de yüzde 3,3; 1986'da yüzde 4, 
1987'de yüzde 3,3 olup 1988 tahmini ise 
yüzde 4,4'tür. 

Dünya ticaret hacmi, 1984 yılında 
yaklaşık yüzde 9 büyüme göstermişken, 
korumacı eğilimlerin de artması nede
niyle, 1986'da yüzde 4,8; 1987 yılında 
yüzde 3,4 dolayında büyümüştür; 1988 
yılında lise, yüzde 4,4 oranında büyüme
si beklenmektedir. Dünya ticaretinde! ko
rumacı uygulamalardan olumsuz yönde 
etkilenen sektörlerin başında, tarım sek
törü ıgelmektedir. Dünya tarımsal mal
lar ticaretinde ortalama büyüme 1970'M 
yıllarda yüzde 4,5 iken, 1986'da yüzde 
1 dolaylarına inmiştir. Korumacılık eği-
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Miminden, sanayi sektöründe, en fazla, de
mir, tekstil ve hazır giyim ürünleri et-
'kilenmiştık,] 

1986 ve 1987 yıllarında uluslararası 
ödemeler dengesi cari işlemler kalemi 
petrol fiyatlarının düşmösi ve buna bağ
lı olarak petrol ticareti dengelerinde 
meydana gelen değişmelerden etkilen
miştir. 1986 ve 1987 yıllarında, ödeme
ler dengesi en çok açık veren ülkeler, 
petrol ihracatçısı ülkeler olmuştur. ABD' 
nin cari işlemler açığı, Japonya ve Al
manya'nın cari işlemler fazlası artmaya 
devanı etmiştir. 

Son liki yılda uluslararası malî piya
salardaki faaliyetler hızla genişlemiş, Ja
pon bankaları bu piyasalarda giderek 
güç kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası 
malî piyasaların entegransyonu devam 
etmiş, malî piyasa faaliyetleri sanayileş
miş ülkelerde yoğunlaşmıştır. 

Uluslararası borç sorunu önemli bir 
iyileşme göstermemiş aksine' en çok 
borçlu ülkelerin 'borç/ihracat oranları 
olumsuz yönde büyümüştür. Gelişme sü
recindeki ülkelerin borçlarını kolay öde
yebilmelerini sağlamak amacıyla uluslar
arası kuruluşlarca başlatılan çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Dünya para ve sermaye piyasaların
daki gelişmelerin en önemli özelliği, 
ABD dolarının sürekli değer kaybetmesi 
olmuştur. Bu olgu döviz kurlarının gele
ceği konusunda belirsizlikler yaratmış, 
altına olan talep artmış, dolar cinsin
den altın fiyatları 1987 yılında son dört 
yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, sayım milletvekilleri; 
1986 ve 1987 yıllarında, Avrupa Toplu
luğunda da önemli gelişmeler olmuştur. 
1986 yılında ispanya ve Portekiz'in ka
tılması ile Topluluğun, üye sayısı 12'ye 
yükselmiştir. Kuruluşundan bu yana otuz 
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yıl geçen ve başlangıç hedeflerine ulaş
mada Topluluğun genişlemesinden kay
naklanan gecikmeleri önlemek amacıyla 
Topluluk üyeleri yoğun çabalar harcama
ya başlamıştır. Bu amaçla 1984ten itiba
ren gözlemen reform niteliğindeki çalış
malar, 1987 yılında Avrupa Tek Senedi' 
nin kabulü ile .sonuçlanmıştır. Avrupa 
Tek Senedi'nin en önemli hedefi 1992 
yılına kadar iç sınırlardan arındın İmiş 
'bir pazarın kurulmasını gerçekleştirmek
tir. 

Sanayileşmiş ülkelerde 1980'lıi yılların 
(başından beri uygulanmakta olan malk-
no ekonomik politikalar, kamu harcama
larının gayri safi millî hâsıla içindeki 
payına azaltmayı hedeflemektedir. Bu 
ülkelerde devletlin ekonomi üzerindeki 
müdahale, tahdit ve kontrolünün en aza 
indirilmesi ve serbest piyasa koşullarının 
hâkim kılınmasını amaçlayan politikalar 
uygulamaya konulmuştur. 

ıl970'ii yıllardan itibaren, bütün ülke
lerde, harcamalar sile gelirler arasındaki 
denge, harcamalar lehine bozulmuş, büt-
ç|e açıkları, kayda değer ölçüde artmış
tır. Vergi gelirlerinıiın iartış hızı, haroa-
malardafci artışın gerisinde kaldığından 
hükümetler iç ve dış borçlanmaya baş
vurmuşlar, borçlanmada ortaya çıkan 
zorluklar nedeniyle son yıllarda devlet 
harcamalarının vergi gelirleri ile karşı
lanmasına yönelik malî politikalara ağır
lık vermeye başlamışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dünya1 ekonomisine ilişkin bu kısa de
ğerlendirmelerden sonra, ekonomik kon
jonktürün ışığında, ülkemiz ekonomisin
deki ge İlişmelere de değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın imillettvekilleri; 
1987 yılında dünya ekonomisinde büyü
me hızlarının yavaşlamasına ve uluslar-
aıtiası ticaretin daralmasına karşılık, Hü

kümetimiz, programında yer alan poli
tikalar doğrultusunda, ekonomimiz dışa 
açılmasına ve serbest piyasa ekonomisi
nin tam olarak işlerlik kazanmasına ön
celik veren uygulatmalarını sürdürmüştür.. 
Bu anlayış içinde, ekonomik dengelerin 
korunması için her türlü ek tedbirin za
manında 'alınmasına özen gösterilımıiştür. 

Ekonomimizde son dört yılda sağla
nan geliışmelîer, en açık olarak, büyüme 
hızında ve yapısındaki değişmelerde gö
rülmektedir. 

1979 - 1983 yıllarını kapsayan beş 
yıllık dönemde gayri safi millî hâsılada 
ortalama büyüme hızı yüzde 2,1 olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde nüfusun 
ortalama yıllık artış hızının yüzde1 2,5 ol
duğu göz önünde bulundurulursa, dönem 
içinde sağlanan büyüme hızının nüfus 
artış hızının gerisinde kaldığı görülecek
tir. 

Ülkedeki gelişmeyi canlandırmayı he
defleyen ekonomik politikalar sonucun
da, 1984 - 1987 yılları arasındaki dört 
yıllık dönemde gayri safi millî hâsılada 
ortalama yıllık yüzde 6,5'in üzerinde bü
yüme hızına ulaşılmıştır. 1984'te yüzde 
5,9; 19-85'te yüzde 5,1 oranında gerçek
leşen büyüme hızları, dönemin son iki 
yılında 1986'da yüzde 8 ve 1987'de yüz
de 7,4 gibi yüksek oranlarda gerçekleş
miştir. Ortalama nüfus artış hızının üze
rindeki bu büyüme hızları, ekonominin 
reel olarak büyüdüğünü ve geliştiğini 
göstermektedir. 

Gayri safi millî hâsıla büyüme hız-
larındaki bu olumlu gelişmelerle birlik
te, son dört yıllık dönemd;e yapısında 
da dikkat çekici bir değişim gerçekleş
miştir. Sanayi sektörünün gayri safi mil
lî hâsıla içindeki payı 1968 yılı faktör 
fiyatlarıyla 1983 yılında yüzde 23,4 iken, 
1986 yılında yüzde 25,1'e yükselmiştir; 
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1987 yılımda ise yüzde 28,8 oranında ger
çekleşmesi beklenmektedir. Tarım sektörü 
payının ise, 1983 yılında yüzde 22,7 ora
nında liken 1987'de yüzde 19,3 olarak 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

EROL AGAGIL (Ankara) — Sayın 
Başkan, bize dağıtılan metindeki rakam
larla Sayın Bakanın söylediği rakamlar 
aynı değil, değişik. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; önünüzdeki rakamlarla be
nim ifade ettiğim rakamlar birbirinden 
farklıdır. Bu metin hazırlandığımda Dev
let İstatistik Enstitüsünün 9 aylık geçici 
verileri kullanılmış idi; ancak, hepiniz 
bileceksiniz, son cuma günü zannediyo
rum, Devlet İstatistik Enstitüsü 12 aylık 
verilere göre, 1987 yılı büyüme1 hızının 
6,8 değil, ancak 7,4 olduğu tahmininin 
yapıldığım ilan etmiştir. Dolayısıyla, 
gayri safi tnillî hâsılamız mutlalk değer 
olarak ve nispî olarak artmıştır. Bu dü-
zenliemeleri yaparalk, metinde ufak te
fek değişiklikler yaptım. Bu bakımdan, 
rakamlar birbirlerinden farklıdır. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yani, işi
nize gelen değişiklikleri yapıyorsunuz... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Devlet istatistik Enstitüsü
nün, 31.12,1987 tarihi itibariyle, verilere 
dayanarak: yaptığı tahminlere göre, gay
ri safi millî hâsılanın 1987 yıllında, cari 
fiyatlarla 57 trilyon 857 milyar liraya, 
sabit fiyatlarla da 299 milyar 545 mil
yon liraya ulaşarak, gelişme hızının, 
cari fiyatlarla yüzde 47,2; sabit fiyatlar
la da yüzde 7,4 olacağı beklenmektedir. 

Sektöre! bazda, 1987 yılında sabit 
fiyatlarla gelişme hızının tarımda yüzde 

1,8; sanayide, 9,7 oranında gerçekleşe-
oeği ve program hedeflerinin aşılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bu olumlu gelişmelere paralel ola
rak, 1986 ve 1987 yıllarında fert başına 
düşen gayri safi millî hâsıla da büyü
müştür. 1968 yılı fiyatlarıyla, fert başı
na gayri safi millî hâsıla, 1986 yılında' 
5 413 lira olmuştur. 1987 yılında ise, fert 
başına gayri safi millî hâsılanın, bir ön
ceki yıla göre artarak, 5 668 lira olma
sı ıbeıklenmektıedir. 

Bütün bu bilgiler, son dört yıllık 
dönemde uygulanan «ekonomik politi
kalar sonucu, ekonomimizin yeniden bü
yüme ve gelişme sürecine girdiğini gös
termektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gayri safi millî hâsıla büyüme hızı ve 
yapısındaki gelişmeleri, önceki yıllarla 
karşılaştırmıalı olarak arz ettikten sonra, 
dış ekonomik ilişkilerimizdeki gelişmeler
den söz etmek iistiyoruım.j 

Ekonomik gelişmenin, ödemeler den
gesinden kaynaklanan sorunlarla kesinti
ye uğramasını önlemek ve ekonomimi
zin dışa açılmasında devamlılığı sağlamak 
bakımından, dış ticaret politikaları, .Hü
kümetimizin titizlik ve kararlılıkla üzerin
de durduğu politikaların başında gel
miştir. Bu anlayışla, 1984 - 1987 döne
minde döviz kazanma potansiyeli hare
kete geçirilmiş, 1983 yılında 14,9 mil
yar dolar olan Türkiye'nin dış ticaret 
hacmi, yüzde 62,7 oranında artarak, 1987 
yılı sonunda 24,4 milyar dolar merte
besine ulaşmıştır. Aynı dönemde ihra
catımızın yüzde 77,9; ithalatımızın ise 
yüzde 53,3 oranında 'büyüdüğü göz 
önünde tutulursa, dış ticaret hacmindeki 
büyüme üzerinde ihracat artış payının 
daha fazla olduğu görülecektir. 

1987 yılında ihracatımız yüzde 36,7 
oranında artarak (FOB) 10 milyar 190 
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milyon dolara ulaşmıştır. Genel ihracatı-
mızdafci artışa paralel olarak, sanayi 
ürünleri ihracatının da artışı devam et
miş ve yüzde 51,5 oranında artarak 8 
milyar 65 milyon dolana ulaşmıştır. Böy
lece, sanayi ürünleri (ihracatının, toplam 
ihracat içindeki payı, yüzde 79,1'e ulaş
mış 'bulunımaktadır., 

Son dört yıllık dönemde, ihracatta 
sağlanan artış sonucu, 1983 yılında yüz
de 62 olan ihracatın ithalatı karşılama 
oranı, 1987 yılında yüzde 71,9'a yüksel
miştir. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
dünya ticaretinde büyüme hızının 1986'da 
yüzde 4,8; 1987 yılında yüzde 3,4 do
layında olduğu, gelişme sürecindeki ül
kelerin ortalama ihracat artış hızlarının, 
1986'da yüzde 8,5; 1987'de yüzde 5,9 
olduğu dikkate alınacak olursa, bu konu
da ülkemizin küçümsenmeyecek bir ba
şarı sağladığı kolayca anlaşılmaktadır. 

1980 yılı sonrasında, Türkiye'nin, ih
racatını artırmada sağladığı gelişmeyi 
açık bir hiçimde ifade etmekte yarar 
görüyorum. 1980 - 1985 döneminde Tür
kiye, ihracatını yıllık ortalama yüzde 
25,3 oranında artıran tek ülke olmuştur. 
İhracat artışının sağladığı döviz imkân
ları ile ithalatım da yıllık ortalama yüzde 
10 oranında artırarak, ekonomik büyü
menin gerekli kıldığı hammadde ve ara 
malı ithalatını zamanlında ve istenen dü
zeyde sağlanmış bulunmaktadır. 

İhracatımızda hızlı büyüme ile birlik-
tö esnek bir yapının da gerçekleştirildi
ğini belirtmek isterim. 1986 yılında ya
şanan petrol şoku nedeniyle, Türkiye' 
nin, petrol ihracatçısı bölge ülkelerime 
ihracatında yavaşlama ve 1986 yılı top
lam ihracatımızda daralma izlenmişti. 
1987 yılında, ihracatımızın, OECD ve 
Avrupa Topluluğu ülkelerine yöneldiği 

görülmektedir. Topluluk ülkelerine olan 
ihracatımızın payı, 1986 yılında toplam 
ihracatın yüzde 43,7'si düzeyinde iken, 
1987'de yüzde 48 oranına yükselmiştir.; 
İki yıllık bir süre içinde, Türkiye, ihra
catını yeni pazarlara yöneltmeyi başar
mıştır. Bu gelişmö, uygulanmakta olan 
esnek dış ticaret politikaları ile sağlan
mıştır. 

İhracatta sağlanan gelişmeyi açık bir 
biçimde ortaya koymak için, bir başka 
noktaya daiha değinmek istiyorum. 1979 
yılında 2,2 milyar dolar olan Türkiye'nin 
toplam ihracatının yüzde 39'luk en bü
yük kısmı dört geleneksel tarım ürünün
den meydana gelmekteydi. Bunlar, pamuk, 
kuru üzüm, fındık ve yaprak tütün idi. 
1985 yılı sonunda bu dört geleneksel ürü
nün payı yüzde 9 seviyesine inerken, sa
nayi ürünleri ihracatının payı yüzde 72' 
ye yükselmiştir. Bu dönem içinde Tür
kiye hazır giyim ürünlerinde ihracatını 
100 milyon dolardan 1,3 milyar dalara 
çıkartarak 1985 yılı sonu itibariyle, dün
yanın belli başlı 10 hazır giyim ihracatçısı 
ülkeleri grubuna girmiştir. 

Ekonomimizin gelişme düzeyline uy
gun bir ithalat hacim ve yapısına kavuş
turulmasına da özen gösterilmiştir. İh
racatta elde edilen sonuçlar bu hedefi
mizin gerçekleştinilımesi'nıde etkili olmuş
tur. 1984 - 1987 döneminde ithalatımız 
ortalama alarak yıllık yüzde 13,3 oranın
da artış göstermliş ve 1987 yılı sonunda 
(CİF) değer olarak 14 milyar 163 milyon 
doları bulmuştur. Bu dönem içinde gay
ri safi millî hâsılanın yıllık ortalama yüz
de 6,5'in üzerinde arttığı göz önünde tu
tulduğunda, ithalat hacmiındeki artışın 
ekonomimin büyüme hızı ile paralellik 
gösterdiği izlenmektedir. 

Dış ticarette 1987 yılı içinde izlenen 
bu gelişmelerin yanı ısına, cari işlemler 
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dengesi açığı 1986 yılına oranla yüzde 
37,4 oranımda azalımıştır. Oari işlemler 
dengesi açığının 'azalmasında, ihracat ar
tışınım yanı sıra, işçi dövizleri ve turizm 
gelinlerinde sağlanan önemi artışlar da 
etkili olmuştur. 

Dış 'ticaretimizde ulaşılan sonuçlar, 
dış ticaret ve kambiyo sisteminin liberal
leştirilmesi, gerçekçi kur politikası ve dö
viz 'kazandırıcı lişlernleriin teşvikine yöne
lik etkim politikalarla sağlanmıştır. Dışa 
açılmayı sağlamak amacıyla izlenmesi zo
runlu olan bu politikalar, ihracatın ve dö
viz •gelirlerinin lartırılımasımda olduğu gibi, 
dış ticaretiımizim yapısının değfşmesı'nde 
de etkili olmuştur. 

Ekonomim izim dışa açılmasının ve 
tam üyelik için başvuruda bulunduğumuz 
Avrupa Topluluğu ile entegrasyonunu he
defleyen politikaların uygulanmasına kon
jonktürüm gerektirdiği düzenlemeler ya
pılarak devam edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ekonomimizde, som dört yıllık dönemde 
sağlanan gelişme hızları, yurt içi talebi 
artırmış; özellikle yatınım ve ara malları 
talöbine- yönelik bu artış, 1987 yılında 
fiyatlar genel seviyesi üzerinde etkili ol
muştur. 

1984 - 1987 dönemCmde gayri safi yurt 
içi hâsılada sağlanan gelişme, özellikle 
sanayi sektörü mâsılatindaki artıştan kay
naklanmıştır. Bu sektörün, gayri safi yurt 
içi hâsıla içindeki payı 1983'de yüzde 23,4 
seviyesinde iken 1987 yılı sonunda yüzde 
25,8 seviyesine ulaşmıştır. 

Geçtiğimiz dört yıllık dönemde, ilma-
lat sanayiinde üretim artışı ve kapasite 
kullanımınım yükselmesimde, artan altyapı 
yatırımlarının etkisi büyük olmuştur. 

Bu gelişme eğiliminin sonucu, imalat 
sanayiindeki fiyat artışlar imim fiyatlar ge

nel seviyesini büyük ölçüde etkilediği gö
rülmektedir. 

'Fiyatlar genel seviyesi üzerinde, 1987 
yılında hızlı bir biçimde artan ihracatın 
yarattığı dış talep de önemli ölçüde etkili 
olmuştur. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan 
eşya fiyatları genel endeksime göre; .1985 
yılında ortalama yüzde 43,2 olan enflas
yon oranı, 1986 yılında yüzde 29,6'ya in
miş, 1987 yılında ise yüzde 32 olarak 
gerçekleşmiştir. 

ıDevlet İstatistik Enstitüsünün yıl» son-
ılarn itibariylle hazırladığı oniki aylık top
lam] fiyat artışları; 1985 yılında yüzde 
38,2; /19'86'da yüzde 24,6; 1987 yılında 
ise yüzde 48,9 oranında gerçekleşmiştir. 

(Devlet İstatistik Enstitüsünün düzen-
ilediği tülketici fiyatları endekslerinde 
1987 yı'lımda izfenem artış hızı da 1986 yı
lı seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu 
kurumun, Türkiye ölçeğinde düzenlediği 
tüketici fiyatları endeksi, 19<87 yılında or
talama yüzde 38,9; toplam, yüzde 55,1 
oranında artış göstermiştir. 

Sayın Başkan, sayın ımilletvekillleri; ye
ni kaynakların yaratılması ve yurt içi 
tasarrufların artırılmasıına öncelik tanı
yan Hükümetimiz, geçen dört yıllık dö
nemde, bu amaçla, para ve sermaye piya
sasında yeni düzen'lem elere gitmiştir. Sis
teme yeni malî kuruımîar kazandırılmış 
ve böyljece küçük tasarruflar verimli 
alanlarda değerlendirilerek, toplam tasar
ruflar artınlmıştır. Nitekim, ekonomik 
büyümenin son dört yılda ortallama yüz
de 6,5; son iki yılda da yüzdie 8 ve yüz
de 7,4 oranımda gerçefcıleşımesif sonucu, ar
tan kaynak ihtiyacımın toplam tasarruf'la-
rın artırılmasıyla karşılandığı ve 19'83 yı
lı sonunda yüzde 20 olan topilam tasar
rufların gayri safi millî hâsılaya oranı-
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itin 1987 yılı sonunda yüzde 23'ler sevi
yesine yükseldiği görülmektedir. 

Ekonomik büyüme ve gelişmedeki 
hızlanma, parasa'l büyüklükler üzerinde 
de etkili olmuştur. Başlıca parasal büyük-
lüklterden, emisyon ve dolaşımdaki para, 
önceki yıla kıyasla 1987 yılı içinde daha 
fazla genişleme göstermiştir. Buna kar
şıttık, toplam mevduat ve tasarruf mev
duatı artış hızında yavaşlama kaydedil
miştir. Mevduattaki bu ge'îişmeye bağlı 
olarak mevduat bankaları kredilerindeki 
artış oldukça sınırlı bir düzeyde kalmış
tır. 

10ar anlamdaki para arzı (Mİ) dola
şımdaki paranın genişlemesi sonucu 1987 
yılı içinde önceki yıla göre daha hızlı 
artarken, geniş anlamdaki para arzı (M2) 
vadeli mevduattaki yavaşilamaya bağlı 
olarak, oldukça düşük oranlı bir artış 
göstermiştir. 

1988 yılının şubat ayında faiz oranla-
rının yeniden düzenlenmesinden sonra, 
dolaşımdaki paranın artış hızının yavaş
ladığı ve vadeli mevduatın hızla arttığı 
görülmektedir. Şubat ayında alman ka
rarlar ertesinde, 5 şubat tarihli hafta so
nunda 6 trilyon 183 milyar lira olan va
deli tasarruf mevduatı, üç hafta'lık süre 
zarfında 466 milîyar Ura artış göstererek 
şubat ayı sonunda 6 trilyon 649 milyar li
raya ulaşmıştır. 

Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmamın bu bölümünde 1987 yılın
da istihdam alanında meydana geHen ge
lişmeler, Hükümetimizce "alınan ve alına
cak tedbirler konusunda bilgi sunmak is
tiyorum. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bilindiği üzere, işsizlik çok yönlü top
lumsal bir sorundur. Bu yüzden, Anaya
samız, devleti, işsizliği önfemeyi amaçla
yan ekonomik ortamın yaratı'lmasıyla yü

kümlü kılmıştır. Hükümetimiz bu anla
yış doğrultusunda, istihdamı geliştirmeye, 
iistihdam problemini yaratan nedenleri 
ortadan ka'ldırmaya yönelik politikaları 
uygulamaya koymuştur. 

Enerji, ulaştırma, haberleşme ve ta
rım altyapı yatırımlarının artırılması, ge
nelde yatırımlarda gecikmelere neden 
olan darboğazlarım bir ölçüde ortadan 
kaldırılması, meslek eğitimine verilen hız, 
rekabete dayalı ve dışa açık ekonomi po
litikası ve özel sektör yatırımlarının teş
vikine devam' edilmesi, büyümeyi hızlan
dırırken, istihdam imkânlarını dia artır
mıştır. 1986 yıı'mda 18,5 m:!lyon kişi olan 
sivi1! 'işgücü arzı 1987 yıllında 18,8 milyo
na ulaşmış olup, 1988 yılında 19,1 mil
yon kişi olması beklenmektedir. İşgücü 
arzımda bu gelişmeye karşılık istihdam 
imkânlarının artması sonucu, 1986 yılın
da b:r önceki yı'a göre; toplam işgücü 
fazlası oranı 0,5 puan, tarım dışı işgücü 
fazlası onanı 0,3 puan azai'ımıştır. 1987 yı
lında da, turizm, inşaat ve hizmet sektör-
Uıeri başta olmak üzere, ekonomideki can
lanma, işgücü talebi açısından olumlu et
kilerini göstermiştir. Son iki yılda işsiz
lik mutlak ve nispî olarak azalmaya baş
lamıştır. 

ıSayın Başkan, sayım milletvekillleri; 
işgücünün niteliğini iyileştirme çabaları 
da sürdürülmektedir. Ülkemizde ortaya 
çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak, bilgi ve 
becerideki talep değişmesine cevap vere
cek şartların yaratılması imkânı sağlan
maya çalışılmaktadır. tçgücü piyasasının 
ihtiyaç duyduğu allanlarda hızla beceri 
kazandırarak, kişilerin istihdamı imkânı
nı sağlayan beceri kazandırma programı 
uygulaması, 37 ilden 67 ile yaygınlaştı
rılmıştır. Bu amaç'la, Geliştirme Ve Des-
tek'ıeme Fonundan '1986 yılında 961 mil
yon Türk Lirası, 1987 yılında da 4,5 mil-
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yar Türk Lirası kaynak sağlanarak, 110 
dalda '877 adet kurs açılmıştır. 

Bu kurslardan 358 'i tamaımll anmış 
olup, eğitilen <6 714 kursiyerin yüzde 
'60,4'ü işe girmiş, yüzdie 12,5'i kendi işini 
kurmuş ve yüzde 12'si de, kendi boş za-
manilarıını değerlendirme dmkânına kavuş
muştur. Halen devam eden 519 kursta 
14 061 kursiyer eğitim görmektedir. 

1987 yıllında 'ilgilld bütün kuruluşlar
da yapılan çıraklık eğitimi, yaygın eğitimi, 
beceri kazandırma kursu programların
da, yaklaş'k 800 bin kişi eğitimden ge-
çiriffırmiş bulunmaktadır. Uygulanan bu 
programlların bir kısmı, vasıfsız işgücünü 
beceri sahibi yapmaya, bir kısmı eksik 
b'eoer iteri tamamlamaya, bir kısmı da ek 
gelir elde etmek için yeni beceriter ka
zandırmaya _ yöneliktir. 

Kalkınmada öncelikli yöreler başta ol
mak üzere, çeşitli yerlerde Sümıerbank 
tarafımdan, beceri kazandırma eğitimi 
çerçevesinde eli halıcılığı kursları başlatıl
mış, atölyeler açıllarak halı tezgahları ku-
rıılimuş ve işsizlere istihdam imkânı ya-
ratı'lmıştır. Türk el halıcılığının geliştiril
mesi konusunda özeli istihdam projesi ça-
(hşmalarına devam edilmektedir. Bu pro
je çerçevesinde öze! sektörün dhtiyaç duy
duğu bilgi temimi, büro hizmetleri ve ha
berleşme konullarında müşavirlik yapmak 
üzere kurulmuş uzmiam bir kurum Uşak 
İlinde çalışmalarına başlamıştır. Bu uy
gulama, ha'lıcıUık ve diğer el sanatçılları 
ıiçin, bellli bir program dahilinde, diğer 
illere de yaygınlaştırılacaktır. 

İstihdam imkânının artırılmasında 
Hükümetimizin önem verdiği politika 
araçlarından birisi de, kendi işini kur
mak is tey eril ere uygun bir ortam hazır-
lanımiası, 'beMli; konularda kemdi hesabına 
Çalışmak listıeyen müteşebbislere destek 
sağlanmasıdır, ©unun için küçük ve orta 

ö'çekvi teşebbüslere teknik eğitim, finans
man, iş, yeni mevzuat ve benzeri alanlar-
Tda destek sağ'amak üzere Teşebbüs Des
tekleme Ajansı kurullmuştur. Bu saha-
ıda, KÜSGîET'in faaliyetleri artırılmıştır. 

Açık1'anan bütün bu tedbirler, işsizlere 
devlet:m doğrudan iş bulmasını değil, on
lara yeni ıiş alanları ve işler yaratabilecek, 
yaratılmış İsteri koruyabilecek bir orta
mın sağlanmasınıı amaçlamaktadır. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1987 yılında, kamu kesimi, cari fiyatlarla 
7 trilyon 550 milyar liralık sabit serma
ye yatırımı gerçekleştirmıiştir. Kamu .sa
bit sermaye yatırımlarının yüzdie 30,9'u 
genel ve katma bütçeli kuruluşlar, yüzde 
42,3'ü KİT'ler, yüzde 2'6,8'i 'ise diğer ka
mu kuruiluşllarına aittir. Kamu yatırımla
rı içerisinde, ullaştırma-haberleşme sektö
rü yüzde 32,6; enerji yüzdie 24,2; diğer 
hizmetler yüzde 15,6''; tarım yüzde 9 ora-
mımdaki pahları ile, öncelikli sektörler ara
sında yer a'lımiaktadırlar. 

1988 yılı kamu ıkes'imi yatırım hedef
leri1, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın genel dikelleri ve 1988 Programında 
öngörülen üretim yapısı il'ıe uyumlu ola
rak belirlenirken, temel: önoölik, ekono
mik ve sosyal gelişmeyi destekleyen alt
yapı tesisleri, ihracatı artırmaya yönelik1 

ıprojeler ile ullaştırma-haberileşme sektö
rünün devam eden yatırımlarına verilmiş-
ıtir. 

1988 yılımda, kamu kesimi topllam ya
tırımı, cari fiyatlarla 11 trilyon 709 mil
yar lira olarak programlanmıştır. Bu ya
tırımların yüzdie 35,7'si ulaştırma-haber
leşme sektörüne, yüzde 18,8'i enerji sek
törüne, yüzde 14,4'ü diğer sektörlere yüz
de 10,1''i de tarım sektörüne ayrılmıştır. 
Eğitimi ve sağlık sektörlerinin, kamu ya
tırımları içindeki payları geçmiş yıllılara 
oranla artırılmıştır. Eğitim yatırımlarının 
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payının yüzde 5,1 'e sağlık yatırmi'lan pa-
ynnıın ise yüzde 1,8'e çıkartılması hedef
lenmektedir. 

Yatırımlarda öncelik, ulaştırma, ha
berleşme ve enerji sektörlerinde devam 
eden yatırımllara veril inken, kamu yatı-
rumlları içinde paylları artırılan eğitim ve 
sağlık sektörlerinde ise yeni ve iyileştirici 
yatırımlara yer verilımektedir. 

Yeteri i enerji üretimi:, puanda öngörü
len kalkınma hedeflerinin gerçekleştiril-
mesi açısından önem arz etmektedir. 
Enerji sektöründe, kamu kesimi yatırım
larının önem1!! kısmını, devam eden pro
jeler teşkili etmektedir. Gerçekleştirillen 
yatırımllar sonucu, 1987 yılında elektrik 
santrallarının kurulu gücü 12 618 MW'a, 
ortaklama üretim kapasitesiı '60 4118 GWh'a 
yükselmıiştıir. 

198ı8 yılında, yatırımı ısüren termik 
santralılardan Hamitabat 'Santralı doğal 
gaz tevsiat projesinin son iki gaz türbin 
ünitesinin, Ambarlı Doğal Gaz ve Kom
bine Çevrim Santrallinin ilk ilki ünitesi, 
Kangal Termik Santralının 1 inoi ünitesi, 
Y. Çatalağzt (B) Term-'k Santralının dev
reye girmesi pllan1! anmaktadır. 54 MW*iık 
Kapulukaya, 3x175 MW l̂ık Altınkaya, 
15 IMW*hk Tercan Hidroelektrik Santral-
Tarı ile Köklüce ve Karaören Hidroelek
trik Santralılarının ilk üniteleri' ve Kara-
kaya Hidroelektrik Santralının dördüncü 
ve beşinci üniteleri bu yıl içinde lişiietme-
ye girecektir, 

Sayım Başkan, sayın mi'Ketvekilleri; 
1985 yılı sonunda, mevcut 3(6 175 köyün 
yüzde 44,3'ünü teşkil eden 116 '100 köyde 
telefon tesis edilmişken, 1986 yılında te
lefon hizmeti götürü'len köy sayısı 24 175 
olmuştur. 19187 yıllı sonunda, telef onsuz 
köy ka'mamıştır. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ek
mek ve su istiyor, Sayın Bakan; tellefoo 
cihazı değil. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKAM 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Devamla) — 1987 yılında 282 «içe mer
keziyle 352 köy ve kasabaya otomatik 
telefon santralı götürülmüştür. Otomatik 
santralı bulunmayan köy ve kasabaların 
otomatik tıefcfon şebekesine bağlanması
na 1984 yıllından itibaren başlanılmış, 
1985 yılında 2 242, 1986 yılında 10 008 
köy ve kasaba otomatik tellefon şebeke
sine bağlanırnıştır. 1987 yılında bu sayı 
yaklaşık 20 bin adede ulaşmıştır. 

1988 yıllında 446 köy ve kasabanın 
otomatik santrala kavuşturulmasıyla, oto
matik telefon' şebekesine bağlanacak köy 
ve kasaba sayısı yaklaşık o'lıarak 30 bi
ne ulaştırılacaktır. 

İBRAHİM DEMİR (Antakya) — Ha
yalî şebeke bunlar. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇtN 
(Devamla) — 19<8'8 yıllında tarım sektö
rüne tahsis edilen kamu yatırımlarının 
yüzde 60,3'ü toprak ve su kaynaklarının 
geliştirilmesine ayrılmış, ödenek tahsisin
de, 1988 ve 1989 yıllarında bitirilmesi 
planlanan projelere öncelik verillmiştir. 

1988 yıllında yapılacak yatınm'arlla, 
14 adet projenin bitirilmesi hedef alın
mıştır. Taımamlanması öngörülen büyük 
ve küçük su projeleriyle, 1988 yılında 
145 bin hektar alanda sulama şebekesi ve 
72 500 hektar alanda arazi devdopmanı 
yap ılması programılammıştır. 

Ormancılık sektöründe 120 bin hek
tar alanda ağaçHandurıma yapılacak, ayrı
ca 25 bin hektar alanda dıa erozyon kont
rollü çakışmaları sürdürülecektir. 

Kamu kesiminin 1988 yılında prog
ramlanan irnıa'lat sanayi yatırımları 656 
milyar Türk Lirasıdır. Yatırımlarda, ih
racata dönük kallite ve fiyat yönünden 
dünya pazarlarında rekabet edebilir ma-
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mulleri üreten sanayilere öncelik verile
cektir. 1988 yılında, gıda, lastik, kiımya, 
refrakter ve makine imalat sanayilerinde 
ilave kapasitelerim istetmeye alınması 
programlanmıştır. 

İmalat sanayiinde, 1987 yılında, gıda, 
•dokuma ve giyim, kimya, çimento ve ma
kime iknallat sektörlerinde yeni kapasite
ler ilave edillmiştir. Tekstil, deri, kâğıt 
basım ve inşaat ımalzemıeleri üreten taş 
ve toprağa dayalı sanayilerde diğer sek
törlere göre yüksek kapasite kullanım 
oranlarınla ulaşılmıştır. 

ıSayun Başkan, sayım milletvekilleri; 
bindiğiniz üzene, Avrupa Topluluğuna tamı 
üyelik başvurusu yapılmıştır. Som yıllar
da, siyasî, ekonomik ve sosyal! alanlar
da gerçekleştirdiğiımiz hamildiler ve özel
likle ekonomimizdeki yapısal değişiklik
ler, Avrupa Topluluğuna üyeliğimizi ko
laylaştıran bir zemin oluşturmaktadır. Av
rupa Topuluğu ile ilişkilerimizi, karşı
lıklı menfaatlerim dengelenmesini ön 
planda tutan bir anlayışla sürdürmeyi 
amaçlamaktayız. 

Ekonomik gelişmemizin ve millî sa
vunmamızın güçlendirilmesi, dış politika
mızın ana hedefleri arasında yer almak-
tadur. Türikiye mensubu bulunduğu Batı 
dünyası ile ilişik ilerin de savunma ihtiyaç
larının yanı sıra, iktisadî menfaatlerimi
zi de en 'iyi şekillide sağlamaya yönelik ak
tif bir politika izlemeye başlamıştır. 

Coğrafî konumumuzun, tarihî ve kül
türel bağlarımızın gereği olarak Ortado
ğu'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki 
İslam ülkeleriyle esasen tesis etmiş bu
lunduğumuz yakın dostluk ilişkilerini ve 
işbirliği imkânlarını daha da geliştirmek 
kararımdayız. 

Kuzey komşumuz Sovyetıler Birliği ve 
diğer sosyalist devletlerle, bağımsızlık, 
egemenlik, hak eşitliği, toprak bütünlü

ğüne saygı ve içişlerine karışmama ilkele
ri çerçevesinde dostluk ve komşuluk iliş
kilerini geliştirmeyi, iktisadî ve ticarî 
alandaki işbirliğini artırmayı hedefliyo
ruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu genel değerlendinmelerden sonra ko
nuşmamın bu bölümünde, sizlere, 198'6 
yılı bütçe uygulamaları ve kesimhesap so
nuçları hakkında kısaca bilgi ısunımıak is
tiyorum. 

1986 Yıllı Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları, Anayasanın 164' üncü maddesin
de belirlenen süre içinde Yüce Meclise su
nulmuş bulunmaktadır. 1986 Yılı Bütçe 
Kanunu ile genel bütçeli kuruluşlara 7 
trilyon 104 milyar lira ödenek tahsis edil
miştir. Yıl içinde yapılan ödenek aktar
maları ve kayıtlarıyla, yıl sonunda '8 tril
yon 506 milyar liraya ulaşan ödeneğin 7 
trilyon 844 milyar lirası kulianılmıştiır. 7 
trilyon 844 milyar lira tutarındaki toplam 
gider içinde, personel harcamaları 1 tril
yon 541 milyar İka, diğer harcamalar l1 

trilyon 3 mail yar lira, yatırım harcamaları 
591 milyar lira, transfer harcamaları 4 
trilyon 709 milyar liradır. 

Genel bütçe transfer harcamalarınım 
1 trilyon 356 milyar liralık kısmı, katma 
bütçeli idarelere yapılan Hazine yardım
larıdır. 

1986 yılında, ©enet ıbüitçe ödenek-
leririden toplamı 747 miliyaır itnalhk öde
nek iptal edim işitir; ancak, bu .tutarın 
397 miyar liralık kısmı akrediıtif ve 
'taahhüt artıkları, 208 milyar liralık kıs
mı da, özel ödeneklerle iıllgiidir. Bunlar, 
devirli Ödeneklerden olduğu içim, ger
çek ibiır ödenek iptali niteliğinde değiıll-
diiır. Bu ödenekler, 1Ö50 sayılı Münase
bet Umumiye Kanununun 55 ve 83 ün
cü maddeleri gereğince, zorunlu olarak, 
yı!l sonunda iptal edltlmeklte ve izleyen 
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yâ bütçesine otomatik olarak yeniden 
ödenek yazılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1986 yılında, 6 trilyon 630 milyar lira 
'genel bütçe gelir tahsilatı yapılmıştır. Bu 
miktarın 5 trilyon 972 milyar lirası 
vergi gelirleri, 555 miyar lirası vergi 
dışı normal1 geliitr, 83 mıilfyar lirası öızel 
(gelirler ve fonlar, 20 miilyar Mirası da 
özel kanun gelirleridir. 

1986 yıllımda - biıraz önce ifade etti
ğim giıbi - 6 trilyon 630 ımıilyar lira ge
lir ©ilde edilmiş, 7 trilyon 844 milyar lira
lık harcama yapılmıştır. Genel Süitçe 
açığı, 1 trilyon 214 'miyar lira olarak 
gerçefcleşmiiştir. 

1986 Yılı Katma Bütçe Kanunu ille 
Katma bütçeli idarelere, 1 Itrilyin 239 
milyar lira ödenek verilmiştir. Yıl için
de yapılan ödenek aktarmaları »ve ka
yıtları d'lle yıl sonu toplam ödenek mik-
ıtiaırı, 1 trilyon 933 milyar İraya yükseî-
miıştir. 1986 katma 'bütçe gider toplamı, 
1 trilyon 824 miilyar liradır. Bunun 'için
de, 298 miyar liıra personel harcama
ları, 125 miyar lira diğer cari harca-
ma'kr, 1 trilyon 203 milyar lira yatırım 
harcamaları, 198 miilyar lira transfer 
harcamaları vardur. 

1986 yılı sonunda, katma bütçeli 
lildarelierden 114 miilyar liralık ödenek ip
tal edilltaişjtitr. Bu tutarın 13 milyar li
ralık kısmı akreditif ve taahhüt artıkları 
ide, 17 miyar liralık kısmı da özel öde
neklerle İlgili olduğu içftn, gerçek bir 
ödenek iptali niteliğinde değildir. İptal 
edilen 30 miilyar IJral'ık bu ödenek, 1050 
sayılı Kanun gereğince, 1987 bütçesine 
yenliden ödenek kaydedilmiştir. Bu tu
tar indirildiğinde, 1986 yıllında 84 milyar 
liralık ödenek iptal edilmiş bulunmakta-
dw\ 

1986 malî yılında, katma 'bütçeli ida-
rölier 524 milyar lira gelir tahsil' etmiş
lerdir. Bu miktarın, 19 milyar lirası ver
gi geliri, 113 miilyar 'lirası vergi dışı nor
mal gelir 18 miilyar lirası1, özel gelir, 374 
milyar İrası da özel kanun geliridir. 

1 trilyon 361 milyar lira tutarındaki 
Hazine yardımı ille birlikte katma büt
çelerin 1986 yılı gelirleri 1 trilyon 885 
milyar liraya ulaşmıştır. 

Katma bütçeli kuruluşlarca 1986 yı
llında 1 trilyon 885 milyar lira gelir elde 
edilmiş, buna karşılık, 1 trilyon $24 mil
yar liralık harcama yapılmıştır. Böylece, 
61 milyar lira gelir (fazlası meydana gel
miştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1986 Yılı Bütçe Kanunları iile genel büt
çeli kurulkışıkra ve katma bütçelli (ida
reler© konsolide olarak 7 trilyon 254 
milyar Kira ödenek verilmliştir. 

Tahsis edilen bu ödenekten, bütçe 
kanununun verdiği yetkiye dayanılarak, 
hemen yııl başında yüzde 8 oranında ke
sinti yapılarak, yedek ödenek tertibine 
eklenmiştir. 

Toplam tutarı 568 miilyar 'lira olan 
kesintinin, 121 milyar 'lirası personel, 
119 milyar lirası diğer cari, 103 milyar 
lirası yatırım, 225 milyar lirası transfer 
ödeneklerimden kaynaklanm ı ştır. 

Başlangıçta mevcut 73 milyar lira 
ödenekle birlikte, toplam 641 miilyar li
raya ulaşan yedek ödenekten, yıl boyun
ca; personel ödeneklerine 242 milyar, 
diğer cari ödeneklere 64 milyar, yatı
rım ödeneklerine 62 milyar, transfer öde
neklerine 273 milyar lira aktarma ya
pılmıştır. 

1986 malî yılında 1 trilyon 829 mil
yar lira ödenek kaydedilerek, yıl sonu 
konsolide bütçe ödenek toplamı 9 tril
yon 83 milyar liraya ulaşmıştır., 
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1986 yılında 862 milyar llİıralik ödenek 
iptali edinmiştir. Bu 'tutarın 635 miıllyar 
liralık kısmı akreditif, taahhüt aritılklları 
ve özel ödeneklerle ilgii olduğundan, 
gerçek ihir ödenek liıptalıi niteliğinde de
ğildir. Bu ödenek iptal edilmekle birlik
te, iızlÛeyıen yıl içinde, 1050 sayılı Mulha-
söbei Umumiye Kanununun 55 ve 83 
ündü maddeleri gereğince, yeniden öde
nek yazılmıştır. Bu devirli ödenelklier göz 
önünde bülümdurultuınsia, konsolide büt
çe ödeneklerinin yüzde 2,4'ü iptal edil
miş bulunmaktadır. 

1986 ımıaM yılı 'konsolide bütçe (harca
tma toplaımı 8 trilyon 31.1 muilyar Mira 
olarak gereçelkleşmiıştiir. Bunun içimde, 
personel iharcamıaları 1 trilyon 840 mil
yar, diiğer oari ıharcamalar 1 ıtnillyon 127 
milyar, yaıtırım Ihancaıma'ları 1 trilyon 854 
mıiılyaır, ftransfen harcamaları 3 trilyon 
4'90 miıliyar Iradır. 

1986 malî yılı konsolide ibütçe gelıir-
llsri 7 trilyon 154 miyar liradır. Bu ge
lir içinde; verigi igeflirleni 5 (trilyon 991 
milyar lira, verigi dışı normal geliırllbr 
667 miyar, özel gelirler ve fonlar 101 
ımiliyar, özel kanun gelirleri 395 miyar 
liradır., 

Kesim hesaplarda kaydedien gelir ve 
Iglider rakamları itibariyle 1986 malî yuh 
konsolide ibütçe açığı, 1 (trilyon 157 ımili
yar lira olıanatk teşekkül etmiışitir. 

Sayım Başkan, ısayın milletvekilleri; 
ışu ana kadar sunduğum verilere göre, 
1986 yılı ibütçe uygulamalarınım kesin 
sonuçları hakkımda şu değerlendirmeleri 
yalpmak mümkündür. 

Konsolide İbütçe yıl sonu ödenekle
rinin kullanımı oranı ilk defa yüzde 90'ın 
üzenine çılkarak, yüzde 91,5 olarak ger
çekleşmiştir. 

1986 bütçe ıhancamalannın GSMH' 
ya oranı yüzde 21,2 bütçe gel'irllerinin 

GSMH'ya oranı yüzde 18,3 vergi geîir-
llerimim GSMHtya oranı yüzde 15,3 Kon
solide ıBübçe açığının GSMH'ya oranı iıse 
yüzde 2,9'dur. Vengi ıgelirleriıniın bütçe 
giderlerini karşılama oranı yüzde 72,1 
dir. 

IBillimdiği üzene, uluslararası karşılaş
tırma ve değerlendirmelere uygun olma
yan klasik bütçe ıtertiip şekli yerime, ıgemel 
kabul görmüş bir bütçe ıs istemi ilk defa 
1986 yıllımda uygulamaya konulmuştur. 
Yeni sistemde, sağlanan iç ve dış borç
lar iıle borçların anapara geni ödemeleri 
bütçede yer almamaktadır. Bu çerçeve
de belliritenen «ibütçe açığı»nın «net» 
borçlanma ihâsılatn ile kapatılacağı, 1050 
(Sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 30 uncu (maddesi ıhükımüne uygum 
olanak, 1986 Mal Yılı Bütçe Kanunu
num 3 ünoü (maddesinde ifade edilmiş
ti. 

(Ayrıca, yine 1986 'Mali Yılı Bütçe 
Kanununum 35 inci maddesinin ı(d) fık
rasında, «Devlet (borçlarımın uygulama 
sonuçları Hazine ve Dış Ticaret 'Müste
şarlığımın bağlı bulunduğu bakanlıkça 
ıhazıırlanarak Mlgiılli yıl Kesin Hesap cetveli' 
ille birlikte, Hazine Genel Hesabına dahi 
ledimek üzene M'adiye ve Gümflük Ba
kanlığına gönderilir» hükmü yer almıştır. 

Bu hükme uygun olarak, devlet borç 
yönetimine ilişkin uygulama sonuçları da, 
1986 Malî Yılı Kesinmesap Kanunu Ta
sarıları ile birlikte ilk defa Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin inceleme ve onayı
na sunulmuş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
vesileyle, 1986 Malî Yılı devlet borç yö
netimi hakkında sizlere kısaca bilgi sun
mak istiyorum. 

Geçmiş yıllardan 1986 yılına orta ve 
uzun vadeli 3 trilyon 670 milyar lira, kısa 
vadeli 1 trilyon 366 milyar lira oln,ak üze-
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re toplam 5 trilyon 36 milyar lira iç borç 
devredilmiştir. 

1986 yılı içinde orta ve uzun vadeli 
3 trilyon 539 milyar lira, kısa vadeli 4 tril
yon 849 milyar lira olmak üzere toplam 
8 trilyon 388 milyar lira iç borçlanma ya
pılmıştır. 

Yine 1986 yılı içinde orta ve uzun va
deli 793 milyar lira, kısa vadeli 3 trilyon 
924 milyar lira olmak üzere toplam 4 tril
yon 717 milyar lira iç borç anapara geri 
ödemesi yapılmıştır. 

Geçmiş yıllardan devreden 1986 yılın
da borçlanılan ve geri ödenen miktarlar 
dikkate alındığında; 1986 yılından 1987 
yılına 6 trilyon 417 milyar lirası orta ve 
uzun vadeli, 2 trilyon 291 milyar lirası kı
sa vadeli olmak üzere toplam 8 trilyon 
708 milyar lira iç ıborç devredilmiştir. 

Konsolide bütçeye daJh.il idarelerin, 
1986 yılına devreden dış borçları 8 trilyon 
802 milyar lira, 1986 yılında kur farkları 
da daıhil alınan dış borçlar 5 trilyon 275 
milyar lira, 1986 yılında ödenen dış borç 
anapara tutarı 683 milyar liradır. 1986 
yılından 1987 yılına devreden dış borç tu
tarı ise, 13 trilyon 454 milyar lira ol
muştur. 

Geçmiş yıllardan 1986 yılına devredi
len Hazine garantili dış borçlar 3 trilyon 
436 milyar liradır. 

1986 yılı için'de kur farkları dalhil 2 tril
yon 157 milyar lira dış borca Hazine ga
rantisi verilmiş, buna karşılık, 883 milyar 
lira Hazine garantili dış borç anapara geri 
ödemesi yapılmıştır. 

Bu işlemler neticesinde, 1987 yılma 
4 trilyon 710 milyar lira Hazine garanti
li dış borç devredilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
şimdi de sizlere, 1987 malî yılı k'onsoüC-
bütçe uygulamasıyla ilgili bilgiler arz et
mek istiyorum. 

1987 yılı konsolide bütçesi 11 trilyon 
51 milyar lira başlangıç ödeneği ile ka
nunlaşmıştır. 

Talhsis edilen bu ödenekten, Bütçe 
Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak, 
yıl başında yüzde 8 oranında kesinti ya
pılıp yedek ödenek tertibine eklenmiştir. 

TopTam tutarı 848 milyar lira olan ke
sintinin, 179 milyar lirası personel, 155 
milyar lirası diğer cari, 145 milyar lirası 
yatırım, 369 milyar, lirası transfer ödenek
lerinden kaynaklanmıştır. 

Başlangıçta mevcut 374 milyar lira 
ödenekle birlikte toplam 1 trilyon 222 
milyar liraya ulaşan yedek ödenekten, yıl 
Iboyunca, personel ödeneklerine 533 mil
yar, diğer cari ödeneklere 78 milyar, yatı
rım ödeneklerine 177 milyar, transfer öde
neklerine 430 milyar lira aktarılmıştır. 

Bu işlemler itibariyle, personel ve ya
tırım ödeneklerinden yılbaşında yapılan 
kesintiler fazlasıyla iade edilmiş olmak
tadır. 

1987 yılı sonunda, toplam ödenek mik
tarı, yıl içinde kaydeidilen 2 trilyon 399 
milyar lira ödenekle birlikte, 13 trilyon 
450 milyar lira olmuştur. 

Yıl içinde kaydedilen ödeneğin 557 
milyar liralık bölümü, gelirli ödenek ka
yıtlarıdır. Akaryakıt Tüketim ve Kamu 
Ortaklığı Fonlarından, Karayolları, Dev
let Su İşleri; Köy Hizmetleri ve Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlükleri ile Ulaş
tırma Bakanlığına 353 milyar lira kaynak 
tahsis edilmiş ve bu kuruluşların bütçe
lerine gelirli ödenek kayıtları yapılmış
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1987 yıl sonu itibariyle, konsolide bütçe 
harcaması, 12 trilyon 697 milyar liradır. 
Bu miktarın; 2 trilyon 987 milyar lirası 
personel harcaması, 1 trilyon 518 milyar 
lirası diğer cari harcama, 2 trilyon 369 
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milyar lirası yatırım harcamaları, 5 trilyon 
823 milyar lirası transfer harcamasıdır. 
Bu miktarlar itibariyle, 1986 yılına göre, 
personel harcamaları yüzde 62,3; diğer 
cari harcamalar yüzde 25,4; yatırım har
camaları yüzde 33,8; transfer harcamala
rı yüzde 66,8 artış göstermiş, toplam har
camalar ise, yüzde 52,8 oranında artmış
tır. 

1987 yılı konsolide bütçe geliri 10 tril
yon 540 milyar lira olarak gerçekleşmiş
tir. Bu miktarın içinde, vergi gelirleri 
9 trilyon 78 milyar lira; vergi dışı nor
mal gelirler 867 milyar lira; özel gelirler 
ve fonlar 595 milyar liradır. 

1987 yılı konsolide bütçe açığı, 2 tril
yon 157 milyar lira olarak teşekkül et
miştir. 

31.3.1988 tarihli gayri safi millî hâsıla 
üçüncü tahminine göre, 1987 yılı bütçe 
uygulama sonuçları aşağıdaki şekilde de
ğerlendirilebilir. 

1987 yılı bütçe harcamalarının gayri 
safi millî hâsılaya oranı yüzde 21,9; büt
çe gelirlerinin gayri safi millî hâsılaya ora
nı yüzde 18,2; vergi gelirlerinin gayri sa
fi millî hâsılaya oranı yüzde 15,7; büt
çe açığının gayri safi millî hâsılaya oranı 
yüzde 3,7'dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi sizlere, 1988 Yılı Programı ve Kon
solide devlet bütçesi hakkında bilgi arz 
etmek istiyorum. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yü
rürlükteki 1985 - 1989 dönemi Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının dördüncü 
uygulama yılını düzenleyen 1988 Yılı 
Programı Bakanlar Kurulu kararı ile yü
rürlüğe konulmuştur. 

Yıllık programın temel ilke ve hedef
leri şöyledir: Sabit fiyatlarla, gayri safi 
millî hâsılanın yüzde 5 oranında büyümesi 
hedef alınmıştır. 
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Sektörler itibariyle büyüme oranları: 
Tarımda yüzde 3, sanayide yüzde 6,7; 

hizmetler sektöründe yüzde 4,7; defla-
tör değeri yüzde 48, toptan eşya fiyat en
deksi, yılbaşı - yılsonu değişimi yüzde 
33. 

Reel olarak yüzde 8 oranında artırıl
ması öngörülen saıbit sermaye yatırımları 
içinde kamu yatırımlarının artış hızı yüz
de 4,8; özel sektör yüzde 11,8 olarak he
deflenmiştir. 

Kamu yatırımları içinde konsolide büt
çe yüzde 30, KİT'ler yüzde 36, fonlar yüz
de 13, iller Bankası ve mahallî idareler 
yüzde 19, döner sermayeler yüzde 2 paya 
sahip olacaktır. 

1987 yılında yüzde 7,2 civarında top
lam tüketim artış hızının, 1988 yılında 
yüzde 2,7*ye düşürülmesi hedef alınmış
tır. 

1986 yılında ilk kez yüzde 20'nin üze
rine çıkarılan yurt içi toplam tasarrufla
rın gayri safi millî hâsılaya oranının 1988 
yılında yüzde 25,2 olması hedeflenmiştir. 

Büyümenin, esa's itibariyle dış talep 
artışına dayalı olarak gerçekleştirilmesi 
programlanmıştır. 

'Ödemeler dengesindeki ihracat hede
fimiz (FOB) olarak 12 milyar 325 milyon 
dolardır, ithalat hedefimiz (CİF) olarak 
16 milyar 360 milyon dolar ve transit ti
caret hedefimiz net 65 milyon dolardır. 

935 milyon dolarlık navlun ve sigorta 
gelir beklentileri de göz önüne alındığın
da, dış ticaret açığımızın 3 milyar 35 mil
yon dolar olacağı hesaplanmaktadır. 

1988 yılında turizm gelirlerimizin 1 
milyar 660 milyon dolara yükseleceği, 
cari işlemler açığımızın da 885 milyon do
lara düşeceği ta'hmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1988 malî yılı bütçe büyüklükleri yuka
rıda açıkladığım temel politika ve tercih-



T. B. M. M. B: 45 4 . 4 . 1988 0 : 1 

ler istikametinde hazırlanmıştır. Plan ve 
Bütçe Komisyonunun çalışmaları ve de
ğerli katkılarıyla olgunlaştırılarak huzuru
nuza gelmiş bulunan bütçe büyüklükleri 
hakkında sizlere bilgi sunmak istiyorum. . 

1988 Malî Yılı Konsolide Bütçe Ta
sarısı 20 trilyon 894 milyar lira tutarın
da ödenek ihtiva etmektedir. Bu tutarın 
içinde; personel harcamaları için 4 tril
yon 340 milyar lira, diğer cari harcama
lar için 2 trilyon 694 milyar lira, yatırım 
harcamaları için 3 trilyon 484 milyar lira 
ve transfer harcamaları için de 10 trilyon 
376 milyar lira ödenek ayrılmıştır. 

Bu miktarlar itibariyle, toplam bütçe 
büyüklüğü içinde; personel ödenekleri 
yüzde 21, diğer cari ödenekler yüzde 13, 
yatırım ödenekleri yüzde 17, transfer öde
nekleri yüzde 49 paya sahiptirler. 

1988 malî yılı konsolide bütçe ödenek
leri 1987 yılı ödenekleriyle karşılaştırıl
dığında; personel ödenekleri yüzde 93, 
diğer cari ödenekler yüzde 38, yatırım 
ödenekleri yüzde 88, transfer ödenekleri 
yüzde 108; toplam olarak yüzde 89 ora
nında artırılmıştır. 

1987 malî yılı bütçe uygulama sonuç
larına sahip olmamız nedeniyle, 1988 büt
çesi başlangıç ödenekleri muhtemel bütün 
harcamaları karşılayabilecek şekilde tes
pit edilmiştir. Bu yüzden, 1988 yılı öde
neklerinde, önceki yıla göre önemli öde
nek artışı görülmektedir. Konuyu biraz 
daha açmak gerekirse; geçen yıl başlan
gıç bütçesinde 400 milyar lira ödenek tef
rik edilen sübvansiyon mahiyetindeki çe
şitli vergi iadeleri için bu yıl 1 trilyon 
240 milyar lira ödenek tahsis edilmiştir. 
Yine geçen yıl, genel bütçeli dairelerle 
katma bütçeli idarelerin 'kullanacakları 
proje kredileri karşılığı ödeneklere başlan
gıç bütçesinde hiç yer verilmemişken, bu 
yıl ilgili Ödeneklerin tamamı bütçeye dahil 

edilmiştir. Sözkonusu miktar 640 milyar 
liradır. 

Diğer cari ödeneklerin tespit ve dağıtı
mında devlet hizmetlerinin aksatılmadan 
yürütülmesi esas alınmış, bunun yanı sıra, 
miktar ve kalitesinin iyileştirilmesi imkânı 
da gözetilmiştir. Bu yıl, özellikle sağlık 
ve eğitim hizmetleri ödeneklerinde önem il 
artışlar sağlanmıştır. 

Yatırım ödeneklerinin başlıca kuru
luşlar itibariyle dağılımı ve önemli trans
fer kalemleri ekte tablolar halinde sizle
re sunulmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1988 yılı bütçesinin finansmanı için, kon
solide bütçe gelirlerinin 18 trilyon 429 
milyar liraya ulaşması öngörülmüştür. 
Bu hedef, uygulanan ekonomi politika
sının yaratacağı gelişme, yıl içinde ya
pılacak idarî düzenlemeler ile Yüce Mec
liste görüşülerek kanunlaştırılmış bulu
nan bazı vergi kanunlarını değiştiren ya
sanın getireceği ek hâsılat da dikkate alı
narak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Konsolide bütçe gelir tahminleri için
de; vergi gelirleri 15 trilyon 100 milyar 
lira, vergi dışı normal gelirler 1 trilyon 
554 milyar lira, özel gelirler ve fonlar 
1 trilyon 600 milyar lira, katma bütçe 
gelirleri 175 milyar liradır. 

Bu gelir hedefleri, 1987 yılı sonu ge
lir gerçekleştirmelerine göre toplam yüz
de 81,2'lik bir artışı ifade etmektedir. 
Vergi gelirlerinde yüzde 67'lik bir artış 
öngörülmüştür. 1987 yılında yüzde 16,2 
olan vergi gelirlerinin gayri safi millî 
hâsılaya oram 1988'de yüzde 17,4'e çıka
rılacaktır. Vergi gelirleri, 1987 yılında 
bütçe giderlerini yüzde 71'ler civarında 
karşılamış iken, 1988'de bu oranın yüz
de 72,4'e çıkarılması beklenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1988 malî yılı konsolide bütçesinde, da-
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ha önce açıkladığım gelir ve gider he
defleri birlikte göz önünde tutulduğun
da, proje kredilerinde 600 milyon dolar
lık dış kaynak kullanımı dahil, 2 trilyon 
465 milyar liralık açık öngörülmüş bu
lunmaktadır. Öngörülen açığın gayri safi 
millî hâsılaya oranının yüzde 2,8 olması 
beklenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
malumlarınız olduğu üzere, fon uygula
malarının ülkemizde uzun bir geçmişi 
bulunmaktadır. Artan sosyal ve ekono
mik ihtiyaçların etkili ve süratli bir bi
çimde karşılanması maksadıyla fonlardan 
geniş ölçüde yararlanılmıştır. Hükümeti
mizce kurulan fonlar ile birçok büyük 
yatırım başlatılmış ve sonuçlandırılma 
yönünde desteklenmiştir. Yine, bu fon
lardan, ihracatın teşviki, kalkınmanın hız
landırılması ve ekonomik istikrarın sağ
lanması gibi amaçlarla yararlanılmış ve 
önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

2.4.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türki
ye Büyük Millet Meclisince Denetlenme
sinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun 
gereğince, hükümetimiz bu yıl ilk defa 
konsolide devlet bütçesi tasarıları ile bir
likte fon bütçelerini de, Türkiye Büyük 
Milıet Meclisine sunmuş bulunmaktadır. 

Fon gelirlerinin 1988 yılında da eko-
nomk, toplumsal ve kültürel kalkınma
nın gerçekleştirilmesi, millî tasarrufun 
artırılması ve yatırımların toplum yara
rının gerektirdiği alanlara süratle yön
lendirilmesi maksatlarıyla ve kalkınma 
planlan hedeflerine uygun olarak kulla
nılmasına devam edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1987 yılında gelir idaresinin modernleş
mesi ve çağdaşlaşması yolunda önemli 
gelişmeler sağlanmıştır. 

«Vergi İdaresinin Otomasyonu Pro
jesi» ile ilgili olarak 1987 yılında, İstan
bul Defterdarlığına bağlı 32 vergi dai
resi otomasyon uygulamasına geçirilmiş
tir. İzmir, Adana, Bursa ve Kocaeli il
lerinde mevcut vergi daireleri de 1 Mart 
1988 tarihinden itibaren bilgisayarla ça
lışır hale getirilmiştir. Bu suretle, 1986 
yılından beri bilgisayarla hizmet sunan 
vergj dairelerine yenileri eklenmek su
retiyle, mükelleflerimize daha süratli ve 
dikkatli hizmet sunma imkânı sağlanmış
tır. 

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi 
için yapılan vergi denetimlerinde, yoğun 
ve yaygın denetime ağırlık verilmesi so
nucu denetim kadrolarının artırılması ve 
elemanlarının eğitilmesi konusu üzerin
de titizlikle durulmuştur. 

Beîge sistemini disipline etmek, gelir 
ve kurumlar vergilerinde doğabilecek 
kayıp ve kaçakları önlemek ve Katma 
Değer Vergisine tam bir işlerlik kazan
dırmak amacıyla getirilmiş bulunan Öde
me Kaydedici Cihazları Kullanma Mec-
buriveti Hakkındaki Kanun uygulaması 
yaygınlaştırılmıştır. 

Gelir idaresinin mükelleflere daha 
iyi hizmet vermesini temin için yeni ver
gi dairesi binaları hizmete sokulmuş, es
ki vergi dairesi binaları yeniden düzen
lenmiş ve çağımızın gereklerine uygun 
hizmet verir hale getirilmiştir. 

1987 yılında küçük çiftçi muaflığına 
ait Gelir Vergisi Kanununda yer ialan 
500 000 liralık satış tutarı ölçüsü 
10 000 000 liraya yükseltilmişti!. 

Menkul kıymetler yatırım ortaklıkla
rının ve menkul kıymetler yatırım fonla
rının kurulup gelişmesini ve dolayısıyla 
sermaye piyasasının canlanmasını sağla
ma!:. amacıyla, bu ortaklıkların ve fonla
rın portföy işletmeciliğinden doğan ka-
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zançları üzerinden, 1.1.1987 tarihinden 
itibaren, en çok 7 yıl süreyle vergi tev-
kifatı yapılmaması sağlanmıştır. 

Hayat standardı esasına göre gelirin 
tespitinde esas alınan miktarlar artırıl
mış, bu suretle birinci sınıf tacirler ile 
serbest meslek erbabı hakkında uygu
lanmakta olan 800 000 liralık temel gös
terge- tutarı 1 600 000 lilraya, ikinci sınıf 
taciller hakkında uygulanmakta olan 
450 000 liralık temel gösterge tutarı 
900 000 liraya yükseltilmiş, hayat stan
dardı gösterge rakamları ise bir kat ar
tırılmıştır. 

Sermayenin tabana yayılması ve ano
nim şirketlerin halka açılmalarını teşvik 
etmek amacıyla, Bakanlar Kuruluna, 
halka açık anonim şirketler için Kurum
lar Vergisi oranını yüzde 30'a kadar in
dirme yetkisi sağlanmış ve bu yetki kul
lanılarak, belirli şartlarla halka açık ano
nim şirketler için Kurumlar Vergisi ora
nı yüzde 40, yüzde 35 ve yüzde 30 ola
rak belirlenmiştir. 

Vergi Usul Kanununun yeniden de
ğerlemeye ilişkin hükümlerinde değişik
lik yapılarak, yeniden değerleme oranı
nın tespitinde, Devlet İstatistik Ensittü-
sünün toptan eşya fiyatları genel ekdeksi 
ortalama fiyat artış oranının esas alınma
sı benimsenmiştir. 

150 metrekareye kadar olan konutla
rın teslimi ile konut yapı kooperatifleri
ne yapılan inşaat taahhüt işlerindeki 
Katma Değer Vergisi istisnası uygulama
sı, 31.12.1992 tarihine kadar uzatılmış
tır, 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda 
yer alan vergi miktarları, 1.1.1987 tari
hinden geçerli olmak üzere yüzde 50 nis
petinde artırılmış; ancak, ticarî gaye ile 
kullanılan minibüs, otobüs, kamyonet ve 
kamyonların vergilerinde herhangi bir 
artış yapılmamıştır. 
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Taşıt Alım Vergisi Kanununda yer 
alan vergi miktarları bir kat artırılmış; 
ancak, ticarî gaye ile kullanılan araçla
rın ve traktörlerin vergilerinde bir artış 
yapılmamıştır. 

Türkiye sınırları içinde tek meskeni 
olup, bu meskenlerinde bizzat oturan 
emeklilerin Bina Vergisi oranı, 1987 yılı 
için yarıya indirilmiştir. 

Organize sanayi bölgeleri ile sanayi 
ve küçük sanat sitelerindeki binalar için, 
inşalarının sona erdiği tarihi takip eden 
bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile ge
çici muafiyet getirilmiş, bu sitelerde ya
pılan yapı ve tesisler, bina inşaat harcı 
ve yapı kullanma izni harcından müstes
na tutulmuştur. 

Meslek Vergisi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ekonominin iç finansman dengesinin 
sağlanmasında, bütçenin, yani kamu ke
simi finansmanının sağlam kaynaklardan 
karşılanmasında vergi politikasının öne
mi büyüktür. Son yıllarda vergi sistemi
mizde yapılmış olan değişikliklerle, çeşit
li nedenlerle ulaşılamayan ve toplanama
yan vergi kaynaklarına ulaşmak, vergi 
kayıp ve kaçağını asgariye indirmek, ver
gi yükünün adil ve dengeli dağılımını ger
çekleştirmek amaçları ön planda tutul-
muşıur. 1988 yılında da vergi politikası 
etkin bir biçimde kullanılacak, gerektiği 
takdirde, vergi sistem ve mevzuatında, 
açıklanan amaçlara hizmet edecek tarzda 
yeni düzenlemeler derhal yapılacaktır, 

Gerek vergi güvenliği bakımından, 
gerekse birden fazla cihaz kullanımının 
zorunlu olduğu büyük işletmelerin ka
yıtlarının düzgün tutulması ve stok kont
rolünün yapılması gibi sorunları çözme
de büyük yararlan olan elektronik ter
minaller ile yazıcı tertibatı bulunan elek-
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tronik teraziler ve bağlantılı yazar kasa 
sistemlerine ilişkin usul ve esaslar belir
lenerek, bu çağdaş sistemlerin en yakın 
zamanda ülkemizde de kullanıma girmesi 
sağlanacaktır. 

1983 yılından itibaren yoğunluk ka
zanmış bulunan çifte vergilendirmeyi ön
leme anlaşmalarına esas görüşmeler, ül
kemize teknoloji ve sermaye akımını sağ
lamak amacıyla 1988 yılında da devam 
ettirilecektir. 

Vergi uygulamasında vergi kanunla
rı kadar bu kanunları uygulayacak yöne
tim de önemlidir. Vergi idaresinin araç 
ve gereç ihtiyacının karşılanması, yer
leşme sorunlarının hızla çözümlenmesi, 
vergi dairelerinin modernleştirilmesi, ça
ğın gereklerine göre yeniden düzenlen
mesi çabaları sürdürülecektir. 

1988 yılında vergi kayıp ve kaçağının 
asgarî düzeye indirilebilmesi için yasal 
ve idarî düzenlemelerin yanı sıra, yay
ığın ve yoğun vergi denetimleri etkin bir 
biçimde sürdürülecek, mükelleflerimize 
daha iyi, daha süratli, daha bilgili ve da
ha güleryüzlü hizmet verilebilmesi için 
son üç yıldır sürdürdüğümüz hizmet içi 
eğitim çalışmaları, artan bir gayretle de--
vam ettirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kamu Ortaklığı Fonunca finanse edilen 
altyapı yatırımları ile eğitim, gençlik, spor 
ve sağlık hizmetleri için ek kaynak sağ
lamak amacıyla, Yüce Mecliste kabul 
edilen ve 1.4.1988 tarihinde yürürlüğe 
girmiş bulunan 3418 sayılı Kanunla, eği
tim ve sağlık hizmetlerinin özel surette 
desteklenmesi imkânı yaratılmış bulun
maktadır. 

Bu kanunla, ayrıca, sahte ve muhte
viyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleye
rek, hem vergi kaybına neden olan, hem 
de yasalara uygun çalışan esnaf, tüc

car ve sanayicinin rekabet gücünü kıran 
kişilerin meslekî kuruluşlarına bildirilme
lerini ve gerekli önlemin alınmasını sağ
layacak bir düzenleme yapılmıştır. Ay
rıca, naylon fatura ve paravan firma 
olaylarının ortadan kaldırılmasını sağla
mak üzere, ziraî ürün satışlarında vergi 
tevkffatının yapılacağı safhayı belirleme 
ve vergi tevkif atında ilgilileri müteselsil 
sorumlu tutma yetkisi Maliye ve Güm
rük Bakanlığına verilmiştir. 

3418 sayılı Kanunla belirtilen düzen
lemeler dışında, vergi kanunlarımızda 
yer alan maktu had ve tarifeler günün 
şartlarına uygun hale getirilmiş, vergi 
tahsilatını artırıcı yönde bazı teknik dü
zenlemeler yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepimizin malumu olduğu üzere, 1984 yı
lından itibaren devlet memurlar; ve diğer 
kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin 
tespitinde «aşamalı ücret artışı» yaklaşımı 
benimsenerek, ücretlerin yılda ? defa tes
piti yoluna gidilmiş ve yapılan düzenle
melerde ücret artışlarının enflasyon ora
nının üzerinde olmasına özel bir önem 
verilmiştir. 

1987 yılında yapılan düzenlemelerde 
de, kamu görevlilerine reel ücret artışları 
sağlanması esas alınmış; 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu ile 66 olarak tespit edilen 
aylık katsayısı malî yılın ikinci yarısı için 
70'e yükseltilmiş, yanödeme katsayısı 20' 
den 22'ye, yakacak yardımı da 30 bin li
radan 40 bin liraya çıkarılmıştır. Bu dü
zenlemelerle, en düşük aylıklı memurun 
aylığında malî yılın ilk yarısı için sağla
nan yüzde 18,3 oranındaki artış, malî yı
lın ikinci yarısında yüzde 47,9'a çıkmış
tır. 

En düşük devlet memuru aylığının son 
yıllarda gösterdiği gelişmeye baktığımız
da, iktidara geldiğimiz 1983 yılının aralık 
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ayı sonunda 16.800 lira olan en düşük ay
lıklı devlet memuru aylığının, 1987 yılı 
aralık ayı sonunda, vergi iadesi dahil ol
mak üzere, 74.002 liraya ulaşarak 4,4 kat 
arttığı görülecektir. Aynı dönemde Devlet 
İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat 
endeksi 190,8'den 751'e çikarak 3,9 kat 
artmıştır. Bu rakamların mukayesesi, ikti
darımız döneminde kamu görevlilerinin 
ücretlerinde sağlanan artışların, fiyat ar
tışlarının üzerinde olduğunu ve reel üc
ret artışları sağlanarak kamu görevlileri
nin enflasyona karşı yenik düşürülmedi
ğini ortaya koymaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kamu görevlilerinin ücretlerini belirleyen 
katsayı ve miktarlarda, 1988 yılı başında 
yapılan düzenlemelere geçmeden önce, 
sizlere, yapılan önemli bazı mevzuat dü
zenlemelerini de hatırlatmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çe
şitli hizmet sınırlarına ödenmekte olan 
tazminat miktarları artırılmıştır. 

Olağanüstü hal bölgesinde görevli ka
mu görevlilerine ek tazminat ödenmesine 
başlanmıştır. Ayrıca, ödenen tazminat tu
tarında bir meblağın, ilgililer adına Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Baş
kanlığında açılan hesaba yatırılması ön
görülerek, kamu görevlilerinin bu bölge
de görev almaları özendirilmiştir. 

Teknik hizmetler sınıfında bulunanlar
dan yabancı dil bilenlerin özel hizmet taz
minatlarının yüzde 80 oranında artırılarak 
ödenmesi imkânı getirilmiştir. 

Hepinizin malumu olduğu gibi, yirmi-
beş yıllık hizmet karşılığında yüzde 70 
olarak tespit edilmiş olan emekli aylığı 
bağlama oranı, yüzde 75'e yükseltilmiş
tir. 

Gelir Vergisinde özel indirim miktarı, 
6 bin liradan 12 bin liraya yükseltilmiştir. 
Yüzde 25 oranında Gelir Vergisine tabi 

tutulan 3 milyon liralık vergi dilimi, 5 
milyon liraya yükseltilmiştir. 

1 Ocak 1987 tarihinden itibaren ayda 
3.500 lira olarak uygulanan ve 3320 sayı
lı Kanun uyarınca 1 Ocak 1988 tarihinde 
10 !bin liraya çıkması gereken konut edin
dirme yardımı tutarı, kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
15 bin liraya çıkarılmıştır. Kamu görevli
leri adına bankada biriken konut edindir
me yardımı miktarı bugün 118.500 lira
dır. Yapılan düzenleme ile 1988 yılı so
nunda bu miktar, kişi başına 283.500 li
raya yükselecektir. 

Ek ders ücretleri yüzde 30, harcırah
lar ise yüzde 50 dolayında artırılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bildiğiniz gibi, Kasım 1987'de yapılan er
ken genel seçim sebebiyle çıkarılan, 1988 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Ka-
nunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamaları
nın Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin 
Tahsiline Yetki Verilmesine Dair 3405 sa
yılı Kanunla kamu görevlilerinin aylık 
ve ücretlerinin tespitinde esas alınacak 
katsayı ve miktarları belirleme yetkisi Ba
kanlar Kuruluna verilmişti. Bu kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak yapılan dü
zenleme ile; aylık katsayısı 70'ten 84'e, 
yanödeme katsayısı 22'den 28'e, yakacak 
yardımı da 40 bin liradan 53 bin liraya 
çıkartılmıştır. 

Bu tespitler ve yukarıda açıkladığım 
diğer düzenlemeler sonucunda, en düşük 
aylıklı devlet memurunun aylığı 64.734 li
radan 84.799 liraya yükselerek, 1988 yı
lının ilk yarısında, 1987 yılı sonuna göre 
yüzde 30,9 artmıştır. Bu hesabın içinde, 
konut edindirme yardımı yoktur. 

1988 yılının ilk yarısı için, bazı me
muriyetler itibariyle net ücret miktarları 
ile geçen yıla göre artış nispetleri ek tab
loda ayrıntıları ile verilmiştir; müsaade-
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nizle, sadece bir iki tanesini arz etmek 
istiyorum. 

Bu tabloda görüldüğü üzere, bir genel 
müdür yardımcısı; derecesi 1/1, 1987 yı
lında ikinci yarıda 290.599 lira alırken, 
1988 yılının başından itibaren 380.521 lira 
almaya başlamıştır. Bu, yüzde 30.9'luk 
bir artış ifade etmektedir. Yine, derecesi 
1/1 olan daire başkanının artış nispeti 
yüzde 33, şube müdürünün artış nispeti 
yüzde 33,6; bir kaymakamın artış miktarı 
yüzde 40,5; hâkimin artış miktarı yüzde 
40,1; polis memurunun artış miktarı yüz
de 33,1; Ankara'da çalışan doktorun ar
tış miktarı yüzde 34,3'dür. Bu rakamları 
artırmak mümkündür. En düşük derece
de, 15/1'den maaş alan memurun maaşın
da meydana gelen artış ise, biraz önce 
ifade ettiğim gibi, yüzde 30,9'dür. 

Malî yılın ikinci yarısında uygulana
cak katsayılar ve yakacak yardımı mik
tarlarını, ileride ekonomimizin gelişme 
seyri, genel geçim şartları ve bütçe im
kânlarını dikkate alarak net artışlar sağ
layacak şekilde tekrar belirleyeceğiz. Ya
pılacak artışların sağlanabilmesi için ge
rekli kaynaklar bütçemiz içinde mevcut 
bulunmaktadır. 

3405 sayılı Kanun ile verilen yetkiye 
istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu ka
rarları ile devlet memurları diğer kamu 
görevlilerine sağlanan sair mali haklar 
Ek: 5 ve Ek: 6'da özet olarak gösteril
miştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biraz önce ifade ettiğim, 1988 yılında uy
gulamaya konulan bu göstergelerin, sade
ce çalışan memur ve diğer kamu görevli
lerinin değil, aynı zamanda bunların 
emekli, dul ve yetimlerinin aylıklarını da 
paralel bir şekilde artırdığını hatırlatmak 
istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1988 yılında 86 trilyon 646 milyar TL. ye 

ulaşacağı tahmin edilen gayri safi millî 
hâsılanın yaklaşık dörtte biri (yüzde 24'ü) 
büyüklüğündeki konsolide bütçenin uygu
lanmasında temel olacak maliye politi
kalarımızın hedefi; kamu tüketiminde 
azamî tasarrufun sağlanması, kamu gelir
lerinin artırılması ve vergi yükünün adil 
ve dengeli dağılımının gerçekleştirilmesi
dir. 

Bu hedefler doğrultusunda, 1987 yı
lında yüzde 7,6 olan kamu tüketiminin ar
tış hızının, 1988 yılında yüzde 3,2 seviye
sinde olması hedeflenmiştir. 1987 yılında 
yüzde 5,7 oranında artmış olan toplam iç 
tasarrufların, 1988 yılında yüzde 12,3 ora
nında bir artış göstermesi ve yurtiçi tasar
rufların gayri safi millî hâsılaya oranının 
yüzde 25,2'ye yükseltilmesi öngörülmek
tedir. Yurt içi tasarruflarla birlikte kamu 
tasarruflarının da artırılması ve 1988 yı
lında vergi gelirlerinin gayri safi millî hâ
sıla içindeki payının yüzde 17,4'e ulaşma
sı hedeflenmektedir. 

Ekonomimizin son yıllarda gösterdiği 
gelişmeye bağlı olarak, artan kaynak ih
tiyacını karşılamak için, yurt içi tasarruf
ların artırılması zorunludur. 1988 yılında 
zorunlu ve iradî tasarrufların artırılması
nı sağlayacak gerekli düzenlemeler yapıl
mıştır. 

1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı
sı, sosyal yönü güçlü, gerçekçi, ülkemiz 
kaynaklarını milletimizin refah ve yararı 
için rasyonel yönde ve etkinlikte kullan
mayı hedef alan; kamu harcamalarında 
israfın önlenmesine, vergi kayıp ve ka
çaklarının en aza indirilmesine, vergi ge
lirlerinin artırılmasına Önem ve öncelik 
veren bir anlayış içinde hazırlanmıştır. 

Genel Kurulun görüş ve eleştirilerinin, 
'bütçemizin ülke ihtiyaçlarına daha iyi ce
vap veren bir biçimde uygulanması imkâ
nını bize vereceğine inanıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1986 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarıları 
ile birlikte huzurunuza getirilmiş bulunan 
1988 Malî Yılı Konsolide Devlet Bütçe 
Tasarısına ilişkin açıklamalarımı burada 
tamamlamış bulunuyorum. 

Sözlerime son verirken, bütçenin, 
memleketimiz ve milletimiz için hayırlı 
olmasını diler, Genel Kurula saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 1988 Malî Yılı 

Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasa
rılarıyla, 1986 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarıları üzerindeki görüşmeler; 
Genel Kurulun 29.3.1988 tarihli 42 nci 
Birleşiminde alınan karara uygun olarak 
ve basılıp dağıtılan programa göre ya
pılacaktır. 

Başlangıçta, bütçenin tümü üzerinde
ki görüşmelerde, siyasî parti grupları ve 
Hükümet adına yapılacak konuşmalar 
2'şer saat, kişisel konuşmalar 20'şer da
kikadır. Sayın hatiplerden, bu müddetle
re uymalarını hassaten rica ediyorum. 

Bütçenin tümü üzerinde, grupları ve 
şahısları adına söz alan sayın üyelerin 
adlarını sıra ile okuyorum: 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Süleyman Demirel, (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Ahmet Karaevli ve Sayın Mükerrem Taş-
çıoğlu, (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Erdal inönü, (SHP sırala
rından alkışlar) 

Şahısları adına; Sayın Mehmet Onur, 
Sayın İsmail Üğdül, Sayın Hilmi Ziya 
Postacı. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Süleyman Demirel; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEY
MAN DEMİREL (İsparta) — Saym 
(Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Her sene bütçe müzakereleri vesilesiy
le ülkemizde ve hemen hemen, çağın 
devleti olma niteliğindeki bütün ülkelerde 
gidişat değerlendirmesi yapılır. Bütçe 
müzakereleri, sadece, devletin hesabım, 
kitabını ortaya koymaktan ibaret değil
dir; hesap ve kitap neticedir, o neticeye 
giden bütün faaliyetleri gözden geçirme
dir. Binaenaleyh, «Bütçe müzakereleri» 
dediğimiz zaman, yapılan genel değerlen
dirme ve yapılan eleştiriler akademik ka
rakterli olmaktan daha çok, siyasî ka
rakterlidir. Onun içindir ki, Türkiye Cum
huriyeti Devletinde gelenek haline gel
miştir; her sene bütçe müzakerelerinin 
genelinde, düşüncesi olanlar, bu düşün
celerini ortaya koyarlar. 

2 saatin içerisine ne sığacaktır; onu 
söylemek pek kolay değil. 2 saatin içinde 
de bazı şeyler söylenebilir, onları söyle
meye çalışacağız. Her şeyi söylemek im
kânı olmayacağına göre, söyleyemediğimiz 
şeyler olursa, onları önemsemediğimizden 
dolayı değil, vaktin bu kadara kâfi oldu
ğundan dolayıdır. 

Bu hususu kaydettikten sonra, bütçe 
ve bütçenin, çağın devletindeki yeri ile 
ilgili bazı genel mülahazalarımı ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, çağın devletin
de, bütçe, her sene muayyen miktarda pa
rayı halktan toplayıp, bunu bazı yerlere 
sarf etme işi olmaktan çıkmıştır; çağın 
devletinde, bütçe, ekonomik, sosyal ve 
siyasî fonksiyonları olan bir müessese ha
line gelmiştir. Geri kalmışlık; geri kal
mışlık acısı, kalkınmamışlık gibi sorun
ların içerisinde yolunu arayan Türkiye, 
geri kalmışlıktan ve kalkınmamışlıktan 
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kurtulmak, ileri medenî memleketler se
viyesine ulaşmak için çırpınırken, ileri 
medenî memleketler seviyesine ulaşma
nın hedeflerini de, yollarını da bulmuş
tur. «Bütçe» dendiği zaman, Türkiyenin 
bu hedeflerin neresinde olduğunu; bu 
yolları, bu vasıtaları, bu araçları nasıl 
kullandığım da gözden ırak tutmamak 
gerekecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 
nci maddesi devleti tarif ediyor: Devlet, 
hukuk devleti olacak, demokratik ola
cak, laik olacak ve sosyal devlet olacak. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5 in
ci maddesi devletin görevlerini söylüyor: 
Devlet, vatandaşın refahına hizmet ede
cek; devlet, refahın önündeki engelleri 
kaldıracak... Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının diğer maddelerinde; devlet, 
ferdin eğitim hakkını yerine getirecek; 
devlet, ferdin çalışma hakkım yerine ge
tirecek; devlet, ferdin sağlık hakkını ye
rine getirecek; devlet, ferdin sosyal gü
venlik haklarını yerine getirecek velhâsl 
devlet, refah devletinin; yani, herkesin 
mutlu olduğu devletin gereklerini yerine 
getirecek ve bunları da hürriyet içerisin
de yapacak. Binaenaleyh kalkınmayı, 
kalkınmamışlıktan kurtulmayı, hürriyet 
içinde yapacaksınız; vatandaşın hakların
dan hiçbir şey almadan yapacaksınız, 
eşitliği, adaleti hâkim kılarak yapacaksı
nız; aynı zamanda bunları mutlaka ya
pacaksınız... Bunları yaparken, 1982 Ana
yasası bazı şartlar daha getirmiş. Bu şart
lardan birisi de, bunları devletin imkân
ları nispetinde yapacaksınız; fakat, mut
laka istikrar içerisinde yapacaksınız; bun
ları yapmak kâfi değil, istikrar içerisinde 
yapacaksınız. 

Acaba, bu şarttı getirmese ne olur
du? Bu, 1961 Anayasasında da vardır; 
orada 52 nci maddedir, burada 65 inci 

maddedir. Bunları, acaba böyle getirme
se ne olurdu?.. Böyle getirmese, hangi 
•şeye ne ölçüde yönelmek imkânları orta
dan kalkardı. İstikrar şartının, mutlaka! 
bu gayelere ulaşmada asıl olduğuna işa
ret edilmiş olmasının manidardığı üze
rinde durmak istiyorum; İstikrarı sağla
namadığımız takdirde, bu hedeflere ulaş
manın imkânı olmadığı üzerinde durmak 
istiyorum. Bunun için bu şart buraya ge
tirilip konmuştur. 

Değerli milletvekilleri, «Hürriyet içe
risinde kalkınma» dediğiniz zaman, hedef, 
kişinin mutluluğu, kişinin refahı, ülkenin 
imar ve inşasıdır. Bütçe, kişinin mutlu
luğuna, kişinin refahına, ülkenin imarı 
ve inşasına ne ölçüde hizmet edecektir 
veya bütçe etrafında toplanan çeşitli gay
retler, kişinin mutluluğuna, kişinin refa
hına, ülkenin imar ve inşasına ne ölçüde 
hizmet edecektir?.. Bunları aramaya gir
diğimiz zaman, olay sadece bütçe ile kal
mıyor, Anayasa, 166 nci maddesi ile bir 
hüküm daha getiriyor. Denge. Bu mut
luluğu, bu refahı, imar ve inşayı sağlar
ken, hem zümreler arasında, hem de böl
geler arasında dengeyi gözeteceksiniz. 
Binaenaleyh, bütün bunları yapabilmek, 
sadece «Şu kadar vergi topladık veya şu 
kadar para topladık; bunları şuralara, 
canımız istedi sarf ettik» demekle olmu
yor. Çağın devleti Türkiye gibi, kay
nakları kıt olan ülkeler, yeni yollar bul
muş. Bu yollardan bir tanesi... İhtiyaç 
çok, imkân az; nasıl yapacaksınız bun
ları, bütün bunların içinden nasü çıka
caksınız?.. Kişinin sosyal ve ekonomik 
Ihakları devletin görevi haline getirilmiş; 
devlet bunları yapmasa bile, hepsini yap
masa bile, yapılmasını sağlamak, yapıl
masının ortamım hazırlamakla mükellef. 
Öyleyse; ihtiyaç çok, imkân azsa, ihti-̂  
yaçları sıraya koyacaksınız; başka bir yo-
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lü yoktur. Buralda başlıyor ihtiyaçlara ön
celik verilmesi olayı «priyorite» dediğimiz 
olay veya rüçhan hakkı olayı, öyleyse, 
ülkenin imkânlarını sarf ederken, ihtiyaç
lara önceliği neye göre vereceksiniz?.. 
İhtiyaçlara önceliği, ihtiyaçların aciliyeti-
ne göre vereceksiniz, sosyal meseleleri ne 
ölçüde ortadan kaldırdıklarına göre ve
receksiniz, sosyal meselelerin ne ölçüde, 
tazyik edici hale gelmiş olmalarına ba
karak vereceksiniz ve ekonomik mesele
lerde ne kadar çok çabuk gelir getirdik
lerine, -sadece gelir değil- fayda getir
diklerine bakarak vereceksiniz. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik mese
leler, bence, siyasî meselelerin içerisinde, 
talidir. Önemli olan mesele, sosyal me
seleleri ortadan kaldırmaktır, sosyal so
runları ortadan kaldırmaktır. Siyasetin 
hedefi de, ekonominin hedefi de, ülkedeki 
sosyal sorunları, sorun olmaktan çıkar
maktır. Ekonomi, amaç değildir, araştır. 
IBu dengeleri gözetebilmek için çağın dev
leti, hemen hemen en zengin ülkelerde bi
le, imkânlarıyla ihtiyaçlarını yan yana ko
yup, biraz vadeli düşünme ihtiyacı içine 
girmiştir. Bu, bizi plan konseptine geti
rir, plan kavramına getirir. Artık, beş se
ne için tahminler yapılması güç değildir. 
Beş seneden ötesi için tahminler yapıl
ması kolay olmayabilir; fakat, bir ülke
nin beş sene içerisinde gelirlerini, giderle
rini tahinin etmek o kadar güç değildir. 
Bazı sürprizler, bazı şaşırtıcı şeyler ola
bilir; ama, bu sürprizler ve şaşırtıcı şey
ler, hesap hatasından daha çok, konjonk
tür değişiklilklerinden olur. Ülkeler beş 
senelik plan yapar yahut muayyen süreli 
bir plan yapar, bu planın yıllık program
larını yapar, bu yıllık programlara göre 
de bütçe yapar. 

Binaenaleyh, bütçe olayı, tek başına 
biri olay değildir; bütçe olayı, bir ülke

nin topyekûn sorunlarını göğüsleyen, top-
yekûn sorunlarım önüne alan, bu sorun
ların beş sene gibi bir zaman periyodu 
içerisinde ne kadarının çözülebileceğini 
hedefleyen ve bunların bu sene içerisinde 
ne kadarına inilebileceğini ortaya koyan 
bir olaydır. 

O itibarla, bütçeyi, sadece bir yıllık 
gelir - gider dokumam olarak değil, ül
kenin bütün bu sorunlarını, hedeflerini 
içine alıp almadığına ve ülkenin sorun
larına ne kadar çözüm getirebildiğine ba
karak değerlendirmek gerekecektir. 

Bunun yanında, ülkenin gelirlerine dön
düğümüz zaman, bu gelirlerin nereden bu
lunduğu da önemlidir. Evet «Para bulduk, 
nereden bulduysak bulduk, bunu harca
yalım...» Bu yetmez. Ülkenin gelirlerinin, 
genellikle vergi hâsılatı olması lazım. Ya
ni, bir ülkenin kalkınması, ileriye gitmesi 
veya o ülkede devletin masraflarını tabiî 
ki, o ülkenin vatandaşları çekecektir; bu
nun kanalı da vergidir; vergisiz de devlet 
olmaz. Buna kimsenin bir diyeceği yok
tur; yalnız, yine 1982 Anayasasının 73 
üncü madesine göre, vergi herkesin taka
ti nispetinde olacak. Binaenaleyh, vergi 
eğer kişinin takatini aşıyorsa, o zaman, 
vergi, ekonomik fonksiyonunu; vergi, 
sosyal fonksiyonunu yitirmiştir. Takati 
olmayandan vergi almak suretiyle topla
nan paralar, aslında, kişinin mutluluğuna 
kişinin mutsuzluğuna hizmet eder. Esa
sen, bu şekilde, uzun boylu para topla
mak da mümkün değildir. Vergi, modern 
devlette, sadece cibayet, yani para topla
maktan ibaret değildir. Kanaatimizce, 
toplanan paraları nereye sarf edeceğiniz 
kadar; bu paraları kimden alacağınız da 
fevkalade önemlidir. Sabahtan akşama 
ancak rızkım tedarik edebilen kişiden ver
gi almaya kalktığınız zaman, aldığınız 
vergi, gelirlerden değil, onun sofrasından-
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dır. Binaenaleyh, vatandaşın sofrasından 
bir dilim ekmeğini almak suretiyle topla
dığınız paraları nerede sarf ederseniz 
edin, hayrı yoktur. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

öyle ise, vergiyi nereden aldığınız ola
yı fevkalade önem kesfoediyor. 

1988 bütçesini değerlendirirken, «Aca
ba, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'kimden 
para topluyor; bunları nasıl topluyor? Pa
ra alınmaması Hazım gelen vatandaştan pa
ra alıyor mu, alınması lazım gelenden ail-
mıyor <mu? Bu topladığı paraları nereye 
koyuyor? Şurada ülkenin fevkalade önem
li işleri varken, oraya değil de, şurada ikin
ci, üçüncü, dördüncü derecede işleri var; 
oralara mı sarf ediyor?» bunlara bakıla
caktır, 

Her 'bakanlık bütçesi geldiğinde, teker 
teker, bakanlıklar bütçeleri içerisinde, ga
yet tabiî ki, enine boyuna bunlar tartışı
lacaktır; esasen, komisyonda da tartışıl
mıştır. Muhalefet olarak, biz, düşüncele
rimizi söyleriz, bizim düşüncelerimizin 
-bildiğimiz gibi, gördüğümüz gibi- ülkenin 
yararına olması istikametinde söylenmiş 
düşünceler olduğunda kimsenin şüphesi 
yoktur, olmamalıdır da. 

Biz burada, kimseyi kötülemeye falan 
çalışacak değiliz; olay var orta yerde, bu 
olayın içinde kişi de aramıyoruz biz. 
Olay, bütçe olayıdır, bütçe olayı yıllık 
program olayına bağlıdır, yıllık program 
olayı beş yıllık plan olayına bağlıdır, beş 
yıllık plan olayı, kalkınmamışlık acısı içe
risindeki Türkiye'nin, bir an evvel bu acı
dan kurtulmasına bağlıdır ve bunun 
mutlaka hürriyet içerisinde yapılabilmiş 
olmasına bağlıdır. Bütçe olayının bir ta
rafı budur. 

Bütçe olayının diğer tarafı, devletin 
nasıl işlediğinin bu vesile ile değerlendiril
mesidir. Acaba, devletin bütün mekaniz

maları, bütün çarkları düzgün işliyor mu 
ve vatandaş, devletin işleyişinden memnun 
mu? Vatandaşla devlet arsındaki münase
betlerden vatandaş memnun mu? Vatan
daşın, adliyede, hastanede, okulda işleri 
nasıl görülüyor? Vatandaşın, devlet ban
kalardaki işleri nasıl görülüyor? Velha
sıl, vatandaşla devlet arasındaki münase
betlerin, yani devletin işleyişinin de gözden 
geçirilmesidir bütçe. Netice itibariyle 
bunlar döner dolaşır bir yere gelir. Gel
diği yer, 4 Nisan 1988 tarihinde, Türkiye' 
de Türk vatandaşları ne kadar memnun
dur? «Şimdilik ses çıkarmayın, 10 sene 
sonra memnun olacaksınız» yetmez. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 4 Nisan 
198 8'de Türk vatandaşı ne kadar mem
nun? 

«10 sene evvel durumunuz çok daha 
kötüydü» demek de bir şey ifade etmez; 
çünkü, halk, günü yaşar. Gayet tabiî ki, 
geleceğe güvenle bakması lazımdır da. 
«Açız» diye sokaklarda dolaşan vatan
daşın, «10 sene bekle, 10 sene sonra se
nin karnını doyuracağız» sözüne karnı 
toktur. Bir ona toktur işte!... (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar.) Onun içindir 
ki, 4 Nisan 1988 tarihinde, «Ne iyidir? 
Kim memnundur, ülkenin hangi büyük 
meseleleri hal yolundadır, bunlara bak-
mak gerekecektir veya ülkenin hangi bü
yük meseleleri askıdadır veya «ülkenin 
hangi büyük meseleleri dokunulmamış 
vaziyettedir?» bunlara bakmak lazım ge
lecektir, 

tnsaf ile hareket etmek gerekirse, 
ülkeyi yönetenlerden, yıllarca çözülmemiş 
meselelerin bir günde çözülmesini iste
mek doğru değildir. Bu mümkün de 'de
ğildir. Yalnız, ülkenin büyük meseleleri
nin iyileşme yolunda mı, yoksa kötüleş
me yolunda mı olduğuna 'balkımak lazım
dır. Hiç kimse, ülkeyi yönetenlere ertesi 
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sabah, -kendileri vaat etmemişlerse- ül
keyi niye cennete çevirmediniz diye sual 
açmaz. 

Bizim vatandaşımız tevekkülün 'için
den gelen vatandaş olarak, kadirşinas in
san olarak, bıçak kemiğe dayanmadıkça 
feryada geçmez. Daiima iyiliği arar, kötü
lüğü aramaz. Kötülüğün peşinde değildir. 
Ülkeyi yönetenlere karşı saygısı vardır. 
sabrı da vardır. Yalnız, şayet olup bi
tenler vatandaşın ümidini kırıyorsa, yani 
düzölme ümidi gözle görülür, elle tutulur 
şekilde olmasa bile, hissedilir şekilde dü
zelme ümidi yoksa; vatandaş, günlük ha
yatında kendisini alakadar eden konular
da düzelmeyli görmüyorsa, onu hissetmi
yorsa, ona başka birisinin, «Her şey iyi 
gidiyor» demesi yetmeyecektir, kendisinin 
sırtının sıvazlanması da yetmeyecektir; 
«senin halin iyidir» diyerek yanağının 
okşanması da yetmeyecektir, mutlaka, 
günlük hayatında hlJssedilir düzelmeleri 
vatandaş bekleyecektir, bu hakkıdır. He
le, Türkiye gibi beşinci senesini doldur-
mak'ta alıan bir .iktidarın «idaresindeki bir 
ülkede, bugünkü iktidarın, yani bugün 
Türkiye'yi yönetenlerin, Türk vatandaşı
na dönüp, «Durun bakalım, liki sene da
ha, üç sene daha, dört sene daha» deme 
gibi bk avantajları yoktur, hakları da 
yoktur; çünkü, iktidarlarının birinci se
nesinde olsalar, diyebilirler ki, «Biz her 
şeyi bozuk devraldık; binaenaleyh işte 
düzeltmeye çalışıyoruz...» Bir sene geçer 
böyle, iki sene de geçer, üç sene zor ge
çer; beş sene geçtikten sonra, beş sene 
iktidarda bulunduktan sonr, eğer, 4 Nisan 
1988 gününde, Türk vatandaşının büyük 
çoğunluğu halinden memnun değilse, eğer 
Türkiye'deki büyük meselelerin; pahalı
lık gibi, işsizlik gibi, yoksulluk gibi, fcal-
kınmamışlık farklılığı gibi, borç gibi, sa
nayileşme gibi, tarımdaki gerilik gibi, ge
lir dağılımı gibi 'büyük meselelerin hal

linde bir salah, bir iyileştirme görüleceği 
yerde, bir bozulma görülmeye devam edi
yorsa, beş sene iktidardan sonra «Durun 
bakalım» derse vatandaşa ülkeyi yöneten
ler, vatandaşın diyeceği şey şudur : «Ne 
zamana kadar duralım? Beş sene durduk, 
ne zamana kadar duralım?» (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

Binaenaleyh, değerlendirmekte olduğu
muz gidişat ve değerlendirmekte olduğu
muz Türkiye'nin bugünkü durumu ile il
gili olarak, «kim kimdir» i ortaya ko
yarken, bütçenin Türkiye şuiları içindeki 
yerini, ülkeyi yönetenlerim bunun karşı
sındaki durumunu böylece kısaca özetle
dikten sonra, 4 Nisan 1988 gününde 
Türkiye'de Türk vatandaşı, halinden ne 
ölçüde memnundur, ona ibir göz atmak 
istiyorum. 

«Herkes mit halinden şikâyetçi?» di
yeceksiniz, «Hallinden şikâyetçi olma «bijr 
psiıkoiojilk meseledir» diyebileceksiniz, 
«Ne zaman olsa vatandaş halinden şikâ
yetçidir» diyebileceksiniz. Bunları, eğer 
başka cevaplarınız yoksa, gayet 'tabiî ki 
diyeceksiniz -ülkeyi yönetenler için söylü
yorum- bunları da vatandaş ülkenin tele
vizyonundan seyredecek ve herkes hak
kımda biır kanaate gelecek. Evet, «Ölçüle
ri nedir bunun?» diyebileceksiniz; ama, 
vatandaş, her gün, pahalılıktan, işsizlik
ten, yoksulluktan Ikıvranıyorsa ve 'bu kıv
ranma -bugünkü gazetelerde bile, daha 
dünkü meydanları doldurup- «açız» diye 
bağırıla'bilir hale gelmişse, ülkenin işçisi 
«açız» diye bağırıyorsa, «Bu hiçbir şey 
değildir» diyemezsiniz. Ülkenin köylüsü, 
yol boylarında, on senede, onbeş senede, 
yirmi senede bir defa görüldüğü gibi, 
«Yoksuluz, açız, yandık, yıkıldık» diye 
bağırıyor hale gelmişse, «Bu, hiçbir şey 
değildir» diyemezs';niz. Bütün bu insan
ların, bugünkü yönetimi kötülemek için 
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ve bunları yazıp çizenlerin ve söyleyen
lerim de 'bugünkü yönetimi küçük düşür
mek için bunları yaptığını da iddia etmek, 
kanaatimce fevkalade gülünç olur. Sizin 
nasıl düşüneceğiniz yüne ayrı meseledir; 
ama sübjektif olarak olaya böyle baktı
ğınız zaman, görünen budur; olaya ana
litik olarak baktığınız zaman da görünen 
budur. 

1987 senesinin sonunda, enflasyon yüz
de 59,6 olmuş bir endekse göre, yüzde 
66,1 olmuş bir endekse göre, yüzde 72,3 
olmuş bir endekse göre. 

Sayın milletvekilleri, hangi partiye 
mensup olduğunuz bence ikinci derece
dedir. Önemlidir; ama (ikinci derecededir; 
ama hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. On 
sene devam, eden 'bir enflasyonun tahrip 
etmeyeceği hiçbir toplum yoktur. Bunun 
karşısına çıkıp, bunu savunmayın. (DYP 
ve SHP sıraların dan alkışlar) Enflasyo
nun tahribatını göremezsiniz. Enflasyon 
güve gibidir; güve, nasıl ki kumaşı yer, 
kumaşı açtığınız zaman delikleri meyda
na çıkar, toplumun içindeki tesirleri de 
öyle çıkar. Hem, bugünkü siyasî iktidar 
1983 seçimleri sonrasında hükümet oldu
ğu zaman gelip bu kürsüden, «Enflas
yon ortadireğin belini kırar, enflasyon 
köylüyü perişan eder, enflasyon esnafın 
raflarını boşaltır, enflasyon gelir dağılı
mını berbat eder, enflasyon komünizme 
davetiye çıkarımaktıır» dememiş midir? 
Demiştir. Hangi enflasyondur o? Yüzde 
30 enflasyon. 1983 enflasyonu yüzde 30. 

Değerli milletvekilleri, enflasyonun 
hiçbir yüzdesi savunulamaz, hiçbir yüz
desi... Hiç kimse enflasyonu «Kaynak ya
ratıyor, açığımı kapatıyor» şeklinde 'bir 
çare olarak görmemelidir. Enflasyona 
yapışan batar; kendisinin batması önem
li değil, ülkeyi de batırır, (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bu bütçenin sonunda bize cevap ve
rilmesi verilmemesi falan önemli değil de, 
Türk vatandaşına, bundan dört sene, beş 
sene evvel, «Enflasyonu, komünizme çı
karılmış davetiye sayıyoruz» diyenlere so
ruyorum; bir diyecekleri olmalı... Yani, 
söylediğiniz bu, Bu doğru mu? (DYP sı
ralarından «Doğru» sesleri) Hayır, hayır, 
kendilerine soruyorum; bu doğru mu?.. 
Doğru mu? (DYP sıralarından alkışlar) 

Tartıştığımız mesele siyasî bile değil. 
Siyasî bile değil. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bu doğru mu? Bu 
doğru. Evet, enflasyon, ortadüreği tahrip 
eden; enflasyon, işçiyi perişan ©den; enf
lasyon, köylüyü perişan eden; enflasyon, 
memuru ezen en 'büyük beladır öyleyse. 
Eğer, «Bu doğru değildir» diyecekseniz, o 
zaman ıbaşka türlü tartışma var. Bu doğ
ru ise, ne yaptınız da bu enflasyonu, 
yüzde 30'uınu çok bulurken, yüzde 59'a, 
yüzde 70'e çıkardınız? (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar) Bunu, gelin izan edin. 
Bunun bir tek lizahı var : «Yapamadık.» 
Başka izahı yok. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) İşte bunu yapamadığınız 
için, halk meydanlarda «açız» diye bağı
rıyor. Devlet büyükleri Kars'a gidiyor, 
halk «Açız» diyor Kars'ta; «Sırtımıza tiaş 
sarın; ama, bize iş bulun» diyor. Bu fer
yada kulak verin beyler. Bu, geçiştirile
cek bir feryat değil. 

Yine İzmir'de siyasî kongreler oluyor; 
kongrelerde delegeler kalkıyor diyor ki, 
«İşçiyi memuru aç bıraktılar.» Bu ferya
da da kulak Verin. 

Sakarya meydanında, Adana meyda
nında ıtoplanan işçinin, Türk-lş gibi toir 
teşekküllün -Ihep sabırlı, hep vatanperver 
davranmıştır, bundan dörıt ay evvel Hü
kümet Friojgraımı 'tartışılirken ibu kürsü
den söyledim, «İSİokaklara çrkmıyorlarsa 
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va'tanperverliklerindendir» dedim- sabır
larını taşırmatma'k lazım. 

118 bin lira vasa'tî ücret alan Türk 
işçisi -gross, yani 'brült olarak, vasatidir 
bu- bununla ne yapacak veya 49 bin li
ra asgarî ücret alan Türk işçisi... 49 bin 
lira ile, ancak, ıgünde ıbir paket Malbo-
ro alınabiliyor. 

iNEOOAR TÜRKGAN (İzmir) — Bir 
şişe vislki parası. 

1SÜLEYIMAN IDEMİREL (Devamla) 
— Hayır, günde 'bir paket 'Marlboro alı
nabiliyor; eğer adam ıgünde bir palket 
Marllblono içiyorsa, 49 ,bin lira, ancak 
Marllboro'ya yetiyor. 

iMıBHMET MÜKGRREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — İşçi de Marlboro mu 
içiyor Sayın Demirel? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Efendim, içmesin Marlfboro, tamam 
ıbir paket Samsun da 500 lira zalten; evet, 
Ibir 'kilo zeytin de 4 (bin lira zaten, bir 
kil'o öt de 5 tein lira zalten... Ne "alsın bu 
adam, ne?.. (iDW ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu 1987 de 
4984, 1985, 1986, 1987 dördüncü sene; 
Ibeşinci seneye giriyoruz- yani, beş'inci 
senede, burada okunan bu kitabın için
deki enflasyon 'kaç? 'Buradalki enflasyon 
yüzde 48, yüzde 50; ama, burada hesap
lar yüzde 33 üzerinden yapılır.. Yüzde 33 
üzerinden yapılırsa, yüzde 50 olur, yüzde 
50 üzerinden yapılırsa, yüzde 80 olur; 
çünkü, hesaplar zaten 'bundan evvellki 
yıllarda hep yüzde 20, yüzde 25 üzerin
den yapılmış, yüzde 20-25 üzerinden 
yapılan hesapların, hep iki misimi ala
caksınız. Yani, bugünkü siyasî iktidarın 
hesaplarında, hesap baltasını yüzde 5-10 
değil, yüzde 100 alacaksınız. (DYP ve 
SOP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, 1988'in ilk iki ayına bakı
yoruz. 1988'in ilk iki ayında, yani ocakta, 
şubatta -benüz martı bilmiyoruz- endeks
ler yine yüzde 6'nın üstümde. Sayın mil
letvekilleri, 1980 yılının ağustosunda, ay
lık ıfiıyat artışları yüzde 1 idi. Aradan 8 
sene ıgeçmişitir; 8 sene isıonra, Türkiye 
hâlâ lyüızde '6, yüzde 8, 'yüzde 10 gibi ay
lık fiyat artışlarının içerisinde kıvrana-
maz. «IBu iyidir» diye de bunu savuna
mazsınız. «ıBu sdbepiten oldu, şu sebep
ten oldu, o sebepten oklu...» diye de 
mazeret bulamazsınız; çünlkü, iktidar, 
(mazeret yeri değildir; iktidar, dediğini 
yapma yeridir, tehdidini 'ika yeridir, ikti
dar, imiktedir olma yeridir. Binaenaleyh, 
bu enflasyon...» «Efendim çare önerin... 
Söylüyorsunuz, söylüyorsunuz... Çare 
önerin, tedbir önerin, teklif önerin» de
niyor. öneriyoruz : (Durdurun bu enflas
yonu. Bu enflasyonu durdurmadıkça hiç
bir şey yapamazsınız '(DYP sıralarından 
alkışlar) Nasıl mı durduralım? Onu da 
söyleyel'im: Bir denk bütçe yapın gelin. 
'Böyle trilyonlarca lira açıklarla... (ANAP 
sıralarından « O nasıl yapılır?» sesleri) 
O nasıl mı yapılır? İşte, madem onu bil
miyordunuz, niye iktidar oldunuz? /(DYP 
ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Onun için iktidar oldunuz. 

Değerli ımiltetivelkilleri, 1988 enflas
yonu ytüzde 60-70 olacak; yeniden bu 
tmillöt'i ezeceksiniz. Bakınız, enflasyon
da eğer Ibü'tün mekanizmaları, bütün fi
yat mekanizmalarını devlet kendisi ayar-
lasa, gelirleri giderleri, şunları bunları... 
«Efendim, ben ülkeyi yüksek fiyat se
viyesinde götiürüyoru'm...» ama, ülkeyi 
yüksek fiyat seviyesine çıkardığınız za
man bazı kişileri haksız yere zengin etti
ğiniz gibi, büyük halk kitlelerini feci şe
kilde eziyor enflasyon. Nitekim, 1983 yi-
lında Türkiye'de işçinin, memurun, köy-
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lünün, emekli dul ve yetimin, küçük sa
natkâr ve esnafın gayri safi millî hâsıla
dan aldığı pay yüzde 50 civarında iken, 
Türkiye şartlarında demokrasiyle ider edi
len ülıkelerde bu pasyın yüzde 60-65 civa
rında, olması lazım gelirken; 1987 yılın
da, bu, yüzde 35'e »düşmüştür. Buyurun, 
fakiri daha çok fakirleştirdiniz. Sizlere 
feryadın analizini veriyorum. Niye fer
yat var... 

ÖNURAL ŞEREF IBOZKURT (An
kara) — O analizi biraz da gerilere gö-
türseniz..; 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— O tartışmaları, kişiyi oturduğu yer
den kallkamaıyacak şekilde yaparım; eğer 
şu anda lazımsa yapalım. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Bizim idare ertJtiğimiz Türkiye'de, 
1965-19711 . Türk iyesinde yüzde 5 enflas
yon, yüzde 7 kalkınma hızı; 1974 Tür-
kiyesinde yüzde 29 enflasyon; ama biz 
yokuz 1975 Türkiyesinde yüzde 10 enf
lasyon, yüzde 7'ye yakın 'kalkınma hızı; 
1976 Türkiye'sinde ıyüzde 15 enflasyon, 
yüzde 7'ye yakın 'kalkınma hızı; 1977 
Türlki'yesinde yüzde 24 enflasyon ve bu 
üç yılın hâsılası gene yüzde 7 civarında 
Neye rağmen? Petrolün varilinin 30 do
lara çrkmıış olımasına rağmen. Neye rağ
men? Kılbrıs ambargosuna rağmen. Ora-
ısı itibarlıdır, oraları çok karıştırmayın; 
'kim karıştırmışa onu sıkıntıya sokanım, 
gaıyet açık söylüyoruim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli ımilleitıvekilleri, işsizliğe ibakı-
lyoruz. 1988 yılında, devletin resmî ka
yıtlarına göre 19 milyon 85 bin işgücü 
arzı ve 16 milyon 324 bin talebi var. 
Devletin resmî kayıtlarına, DPT kayıt
larına, plan kayıtlarına göre Türkiye'nin 
19&8'de 2 milyon 761 b'in işsizi var. Asv-

rupanın en yüksek işsizi. Yüzde 15,5 -
16'larda. 

Fiyatlar ve ücretlere bakıyoruz. De-
nelbi'liiyor ki, «Türkiye'de fiyatları artır
dık.» Neyle artırdınız? Zamla. Niye zam 
yaptınız? Yani, Türkiye'de liberal eko
nomi vaMı? Hani, fiyatlar kendiliğinden 
oluşacaktı? Hani, piyasa elkonıomisiydi? 
Niye zam yaptınız? Bu fiyatlar zarar et
tiriyordu da, ondan ımı yaptınız? Hayır. 
Bu fiyatlardan vergi olarak para top
lamak lazıim ıgeîdi. Tüketicinin kullan
dığı ımalları vergi mevzuu yaptığınız tak
dirde, bunu herkes kullanacağı için, ta
kati olandan da, olmayandan da vergi 
aldınız. Vergiyi gelirden alacaksınız. 

Ne olmuş Türkiye'nin vergi düru-
ımu? Yüzde 55'i vasıtalı vergiler, yüzde 
45'i vasıtasız vergiler. Avrupa'nın en kö
tü vergi kompozisyonu. Çünkü, vatan
daşın kullanmak mecburiyetinde kaldığı 
zarurî maddelerden vergi almak durumu 
vardır. 

Efendim, petrolden vergi.... «Alman
ya'da benzinin litresi bizim parayla 590 
lira. Biz eşitleştirdik; binaenaleyh, Tür-

.'kîye^de »süper benzin 535 lira, normal 
benızin 505 lira. Biz gene ondan ueucuz.» 
t'ık nazarda, hakikaten, 505 liralık nor
mal benzinde 85 lira, 535 liralık süper 
benzinde 60 lira daha ucuz; ama bu al
datıcı; çünkü, Türk işçisi ayda 118 bin 
lira, Alman işçisi 1 milyon 875 bin lira 
alıyor. Türk işçisi, aldığı bu bir aylık 
maaşla, ücretle, 230 litre benzin alabi
lirken, Alman işçisi 3 125 litre benzin 
alabiliyor. Binaenaleyh, Türk vatanda
şına dönüp de, «Canım, işte Almanya'dan 
daha ucuz, biz de bunu aynı yerden alı
yorum» demenin bir manası yok veya 
Türk vatandaşına dönüp de, «Almanya'da 
et şu kadar; binaenaleyh, Türkiye'de bun
dan daha ucuz» demenin d© bir manası 
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yok; çünkü, Ortak Pazar ülkeleri içeri
sinde yaşayan o ülkelerin vatandaşları
nın vasati geliri, Türk vatandaşının va
sati gelirinden 8 ila 12 kat daha yüksek. 
O geliri ver, Türkiye'yi o fiyat düzenine 
sok. Sen, o geliri verme, Türkiye'yi o fi
yat düzenine sok, ondan sonra da her ay 
yüzde 10'luk fiyat artışının altına sok... 
Düşününüz, bir ülkede fiyat artışları ay
lık yüzde 10 civarında, Batı ülkelerinin 
hepsinde, bu rakam yıllık yüzde 5'in al
tına düşmüş. Faiz, aylık yüzde 10'un üze
rinde; vatandaş yüzde 120 faizle para ala
cak, bu parayla sanayi üretimi yapacak ve
ya ticaret yapacak yahut esnafsa işini 
çevirecek veya çiftçiyse yüzde 45 faizle 
para alacak, traktör alacak, bu faizle işi
ni çevirecek, ondan sonra bundan para 
kazanacak... Ne parası kazanacak? Para 
falan kazanmaz, tşte onun için feryat 
var; feryadın analizi bu. Feryat boşuna 
değil, feryadı rakam teyit ediyor. 

Bir işçi, 1977'de 17 dakika çalışıp 1 ek
mek alırken, 1983'te 30 dakika, 1987'de 35 
dakika çalışıp 1 ekmek alır hale gelmiş; 
1983'te 5 saat 40 dakika çalışıp 1 kilo et 
alırken, 1987*de 8 saat 14 dakika çalı
şıp 1 kilo et Mır hale gelmiş; 1977'de 57 
dakika çalışıp 1 paket margarin alırken, 
Il983'te 1 saat 56 dakika, 1987'de de 2 
saat 41 dakika çalışıp 1 paket marga
rin alır hale gelmiş. Tekrarlıyorum, 1 sa
at 56 dakikadan 2 saat 41 dakikaya çık
mış. Bu işçi 8 saat çalışıyor. Bunun saa
tini uzatmak mümkün değil. Para değe
riyle yapılan kıyaslamalar belki aldatıcı 
olabilir; ama zaman öyle değildir, işte, şu 
kaidar dakikasını yeriyor bir ekmek alı
yor. Binaenaleyh, Türk işçisini yüzde 30-
40 fukaralaştuınışız. Geçen üç dört sene 
zarfında, işçinin reel gelirleri yüzde 30 
civarında geriye gitmiş. 

Esasen, indeksler üzerinde yapılan 
hesapların büyük bir hatası da var. Bu 
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indeksler zarurî ihtiyaç maddelerine göre 
yapılmış değildir; bunun içerisine maden
ler girer, şunlar girer, bunlar girer... Ya
ni, bu indeksleri günlük ihtiyaç madde
leri üzerinden yaptığınız zaman, yüzde 50 -
60 gibi görünen enflasyon katsayılarının, 
zarurî tüketim maddelerinde yüzde 15 -
20 daha fazla olduğunu kabul etmek la
zım. 10 yılda, ücretler 28 kat artmış, fiyat
lar 40 kat artmış; böylece, memur bü
yük sıkıntılar içerisine sürüklenmiş. 

Biraz evvel okunan raporda, «Türk 
memurunun enflasyona ezdirilmediği» söy
leniyor. Ona bakarsanız, «Türkiye'deki 
köylü altın devrini yaşıyor, işçi fevkala
de ferih fahur yaşıyor, memur da enflas
yona ezdirilmemiş» ve bu beyanlar da Hü
kümetin beyanları; ama, Hükümetin be
yanlarıyla meydanların beyanları, sokak
ların beyanları, basının yazıp çizdiği, hal
kın feryadı tamamen terstir, öyle ise, Tür
kiye'de siyasî iktidarla halk arasında bir 
çelişki doğmuş demektir. Bu, bunu gös
terir. 

Değerli milletvekilleri, üniversite mezu
nu, iki çocuklu, karı koca çalışan bir aile, 
1983'te kazandığı paranın yüzde 48'ini 
mutfak ve kira masrafı olarak verirken, 
bu masraf bugün yüzde 75 - 80'i bul
muş. Geri kalan yüzde 20'siyle ne yapa
cak? Memur isterse ilkokul mezunu ol
sun, isterse ortaokul mezunu olsun, karı 
koca çalıştığı halde, hayatını idame ettir
mekte büyük sıkıntıların içerisindedir. 

Ülkede gelir dağılımına bakalım : 1980' 
de maaş ve ücretler yüzde 26, tarım yüz
de 23, diğer gelirler yüzde 49. Küsuratı 
var, ama onları söylemiyorum. 1987'de, 
maaş ve ücretler gayri safî millî hâsıla
nın yüzde 16,7'sini, tarım yüzde 16,9'unu, 
diğer gelirler de yüzde 66,8'ini alıyor. 
1980 - 1987 yılları arasında tarımın millî 
gelirden aldığı pay yüzde 30, ücretlile-
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rin ise yüzde 40 azalmıştır. Faal nüfus 
içinde, tarımla uğraşanların sayısı da, üc
retlilerin sayısı da artmıştır. 

Gelir dağılımı bundan ibaret değil. 
Gelir dağılımında nüfusa bakalım: Nü
fusun yüzde 2Q'si gayri safî millî hâsıla
nın yüzde 56'smı alıyor, nüfusun geriye 
kalan yüzde 80'i gayri safî millî hâsıla
nın yüzde 44'ünü alıyor. Biraz sonra, 
Türkiye'de köylünün durumunu anlatır
ken, bunu daha da tafsil edeceğim. Ora
da işçinin durumunu anlatırken görüle
cektir ki, daha da değişik vaziyetler vardır. 
Bu, zümreler arasındaki dağılmadır; bir 
de ülke çapındaki dağılıma bakalım: 

Gayri safî millî hâsılanın yüzde 46'sı-
nı 6 il alıyor, geriye kalan yüzde 54'ünü, 
61 il alıyor. Dikkat nazarınızı çekerim; 
bu dağılımda Türkiye'nin sadece çalışan 
kesimleri arasında değil, Türkiye'nin böl
geleri arasında da büyük uçurumlar açıl
mıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 166 
ncı maddesindeki denge nerede? Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 65 inci mad
desindeki istikrar nerede? Ülkeyi yüzde 
60, yüzde 70 enflasyona götüreceksiniz, 
zümreler arasında gelir dağılımını tanın
mayacak hale getireceksiniz, bölgeler ara
sında tanınmayacak hale getireceksiniz... 
«Biz aldığımız zaman böyleydi» deyip çı
kamazsınız işin içerisinden. Bir defa, öyle 
değildi; rakamları verdim; ama, «Biz al
dığımız zaman böyleydi» dediğiniz tak
dirde, sizin göreviniz, aldığınızı götürmek 
değil ki, düzeltmek. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

Binaenaleyh, millî gelirin ülke çapın
daki dağılımı, sosyal dengesizlikler mey
dana getirecek biçime gelmiş. 

Paraya bakalım : 1983'te 283 liraya al
dığınız dolar, 4 Nisan 1988 günü 1 238 
lira olmuş. Yani, 1 dolar, 1 238 liraya 

çıkmış. 283 lira verip, 1 dolar alırken, bu
gün bunun üstüne 1 000 lira, daha koya
caksınız ki, 1 dolar alabilesiniz. 

«Efendim, Türk Lirasıyla sattığınız 
şeyde, kazancınız da ona göre değişmiş
tir» diyorsunuz. Canım, bunu sabit tut
sanız veya sabite yakın tutsanız da Türk 
Lirasının sıfırları çoğalmasa... Yani, Türk 
Lirasını eskitmekte, herhalde müstesna bir 
zevk yok. Türk Lirası neden bu hale gel
miş? Yine söylüyoruz; konu, dönüp do
laşıp, enflasyona geliyor; çünkü, enflas
yon, bir makinenin içine atılmış bir avuç 
kum; ne yatak bırakıyor, ne fcarbüratör 
bırakıyor, her tarafını bozuyor. Buyurun, 
parayı da bu hale getirmişsiniz. Bu da, 
«5 sene evveldi, 10 sene evveldi» diye söy
leyebileceğiniz bir durum değil. 

1987 sonuyla, 1988'in mart ayının so
nu arasındaki üç ay zarfında, yiyecek 
maddelerinde yüzde 30 ila yüzde 50 ara
sında fiyat farkı olmuş. Yalnız ekmek: 
1987 sonunda 100 lira olan ekmek, bugün 
150 liraya çıkmış. Her gün sabahleyin 
kalkınca, petrol zam görmüş. Tabiî, şim
di yeni vergi kanunu çıktı, önümüzdeki 
günlerde, vergi kanunundan dolayı da 
60 - 70 lira zammın gelmesi sözkonusu-
dur. Kasım ayında 302 lira olan petrol 
şimdi çıkmış 535 liraya ve 60 lira da 
|ona ilave edeceksiniz ve bu zamlar... 
Zamlar, âdeta bizim devletin politikası 
haline gelmiş; ne bulursanız zam... Ne 
yapacaksınız bu zamlarla? «Yatırım ya
pacağız...» Yatırım yapmak için vergi 
alıyorsunuz, parayı vergi yoluyla alın; ni
çin zam yoluyla para almak suretiyle ya
tırım yapmaya gidiyorsunuz? Kaldı ki, bu 
sen© yatırım yapmayacağınızı da söylü
yorsunuz, biraz sonra yatırım meselesine 
geldiğimiz vakit onu da göreceğiz. Zam
lar, Türk vatandaşının sırtında bir zulüm 
haline gelmiş, zulüm. 
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Petrol: Dünyada petrol fiyatları; va
rili 30 dolardan 15 dolara, 30 dolardan 
16-17 dolara inmiş. Mart 1988'de de 
petrol fiyatları 14 dolar civarında. Galo
nu 1 dolar 40 sente satılan petrolü Bir
leşik Amerika Devletleri 70 sente indir
miş. Türkiye, petrol fiyatları yarı yarıya 
indiği halde, petrol fiyatlarında en ufak 
bir indirme yapmamış, bunu vatandaşa 
yüklemeye devam etmiş. 

Binaenaleyh, ne yapacak?.. Kamyoncu 
feryat eder, taksi şoförü feryat eder. 
Akaryakıt, Türkiye'nin ekonomisinde en 
önemli fiyat bazlarından biridir; akarya
kıta zam yaptığınız zaman her şey ona 
göre zincirleme gider. 

Dört defa zam; üç ay zarfında, ma
zota yüzde 62 zam, benzine yüzde 60 ila 
70 zam. Adama, «Ne yapıyorsunuz?» di
ye sorarlar. «Efendim, biz milletten 5 se
neliğine yetki aldık...» Canım, siz 5 se
neliğine yetki aldık zannediyorsunuz; 
ama, millet size, elinize kırbaç alın, mil
leti kırbaçlayın diye yetki verdi değil ya. 
(DYP sıralarından alkışlar) Ne farkı var 
bununla onun? Bu modern bir iş. Ha mil
leti kırbaçlamışsınız, ha üç ay zarfında 
Türkiye'deki fiyat mekanizmalarını tanın
maz hale getirmişsiniz. Bunun arasında 
ne fark var? 

Elektrik fiyatlarını, üç ay zarfında 78 
liradan 100 liraya çıkarmışsınız. Bu, sa
nayide ise 150 liranın üstündedir. Hasta
ne ücretlerini tanınmaz hale getirmişsi
niz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Evet, geçen üç ay zarfında bu konu 
burada çok tartışıldı. Parası olan, hasta
ne parası versin, parası olan doktor pa
rası da versin, parası olan, ilaç parası > 
da versin. Zaten parası olanın, devlet has
tanelerine gelmesi de pek fazla düşünü
lemez. Devletin asıl görevlerindendir sağ
lık hizmetleri. Sağlık hizmetleri Anayasa
da da yazılıdır. 

Bugün Türkiye'de, hekimler, hastane 
yöneticileri büyük sıkıntıların içinde kıv
ranmaktadırlar. Eline vermişsiniz bir ta
rife; odasından 70 bin lira al, şu ame
liyatından şu kadar yüz bin lira al ve en 
basit bir ameliyatta rakamları alt alta 
topladığınız zaman 1 milyon lira tedavi 
masrafı, çıkıyor. Parası olan, parası ol
mayan tefrikine gelindiği vakit, büyük 
zorluklar var. Bu para herkesten isteni
yor. «Git Fakir Fukara Fonundan ge
tir... İlmühaber getir... Şunu yap, bunu 
yap.,.» Kaç tanesine ben şahsen şahit ol
dum; vatandaş getiriyor oğlunu hastaneye, 
zor bela yatırıyor, iki veya üç gün sonra 
ölüyor. Hastane, ölüyü vermek için 1 
milyon lira para istiyor. 1 milyon lira, 
daha az da değil. Bu konuda isim de ve
rebilirim, yer de verebilirim. 

Benim, doktorlardan falan şikâyetim 
yok. Onlar, ellerinden gelen gayreti gös
teriyorlar. Onlar da büyük sıkıntıların 
içerisindeler. Hastane yöneticileri de bü
yük sıkıntıların içerisindedir. Vatandaş, 
«Hastane kapılarına gittiğin zaman 'pa
ran yoksa öl' muamelesi vardır» diyor. 
«Devlet ne zaman lazım?» Vatandaş bu
nu soruyor, ben de size soruyorum. Dev
let ne zaman lazım? Biliyorum, burada 
bunu söylemek gayet kolay: Efendim, 
parası olan versin. «Parası olandan para 
alıyorsunuz» diyen yok ki; olmayandan 
alıyorsunuz. Bunun yollarını bulun. Va
tandaş bunu karikatürize etmiş, diyor ki : 
«Ne acelen var, ölme» diyor, «Acelen 
yoksa ölme» diyor. Binaenaleyh, sağlık 
hizmetlerini bu hale getirmişiz. 

İnşaat malzemesi iki ayın içerisinde 
kat kat artmış. Konut olayını dört ay 
evvel burada söyledik: «Bu politikay
la, bu paralarla bu konutlar bitmez.» Ni
tekim, 20 milyon lira civarında düşünü
len konutlar üç ay zarfında 25 - 30 mil-
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yon liraya çıkmıştır. Türkiye'de fiyatlar 
yüzde 60 artarsa, konut fiyatları yüzde 80 
artmaktadır. Yani, inşaat malzemesi, inşa
at fiyatları yüzde 80 artmaktadır. Enflas
yon, konutları bitirilemez hale getirir; ne, 
Konut Fonundaki paralar buna yeter, ne 
başka şeyler yeter. 

Bütün bunlardan sonra, Türkiye'de 
sağlık hizmetleri üzerinde biraz daha dur
mak istiyorum. Sağlık hizmetleri niçin 
bu hale gelmiştir? Çünkü, 1980'dıe bütçe
den yüzde 4,2 tahsisat ayrılırken 1983'te 
bu 2,9'a, 1987'de 2,9'a düşürülmüş. Be
nim elimdeki hesap doğruysa, 1988 büt
çesinde de yüzde 2,7'dir, bütçenin 2,7* 
sidir. Devlet Hazinesinden buralara vere
ceksiniz parayı; yoksa çocuğu ölen va
tandaştan para almaya çalışıp bu fark
ları kapayacak değilsiniz. Devletin gö
revi burada; devlet, bu görevini yapmak
tan imtina edemez. 

Gelişmiş ülkelerde, 10 bin kişiye 100 -
150 yatak düşüyor, 300 - 350 kişiye de bir 
hekim düşüyor; Türkiye'de 10 bin kişiye 
22 yatak düşüyor ve 1 313 kişiye de bir 
hekim düşüyor. İşte, sağlık hizmetleri bu 
durumda ve Anayasanız diyecek ki, «Sağ
lık 'hizmetlerini sağlamak, devletin göre
vidir...» Soruyoruz : Bu görevi, bu bütçe
lerle, 'bu paralarla nasıl yapıyorsunuz? 
Yapmıyorsunuz; yani, devlet yapmıyor. 
Siz yapıyorsunuz yapmıyorsunuz, ayrı 
mesele; yarın siz gidersiniz, başkası gelir; 
'biz buradan herkes© sesleniyoruz, bu gö
rev yapılmalı diyoruz. 

1988 programında, 3 153 sağlık oca
ğının, 576'sında hekim yok, 967'sinde 
sağlık memuru yok, 676'sında da hemşire 
yok. «tşte, biz bunun için para alıyoruz» 
denebilecektir. Böyle, fakir fukaradan, 
zorlayarak, cebren toplayacağınız üç beş 
kuruşla bunun hakkından gelemezsiniz; 
bu, devlet işidir, onun cevabı da odur. 

Değerli milletvekilleri, okullara baktı
ğınız zaman, okulların durumu da böyle. 
Ankara'da, 100 kişinin okuduğu sımfiar 
var. Bu kürsüden resmî beyanlar yapıl
mıştır; bir sınıfta 100 çocuğun okuduğu, 
günde üç defa eğitim yapılan okullar var. 
Evet, Türkiye modern çağa yetişmelidir; 
bu okullara kompütür satın alınması, bil
gisayar satın alınması falan iyi şeyler; 
yalnız, evvela, bu okullara çam tahtasın
dan bir sıra koymak lazım. Sonra, bu 
okullara öğretmen bulmak lazım. Sonra, 
bu okullara laboraluvar malzemesi bul
mak lazım. Sonra, bu okullara dershane 
bulmak lazım. Basit laboratuvar malzeme
si bulmak lazım... Evvela bunları bir bu
lun da... Kompütür yine bulun; ama bun
ları bulmadan kömpütürü nasıl bulacaksı
nız? Çünkü, 1983'te bütçeden eğitim için 
ayırdığınız para yüzde 14,7 iken, 1987'de 
bu yüzde 11'e düşmüştür; üniveristelerin 
bütçe içerisindeki yeri ise 3,7'den 2,8'e 
düşmüştür. Üniversitelerde 500 bin genci
miz okuyor. Bunun yüzde 28'i; yani 140 
bini de açık öğretimdir. Türkiye, 29 ta
ne üniversite kuruyor. Bu verilen tahsisat
larla, bu verilen ödeneklerle bu üniversi
teler kaç senede kurulacak? 50 senede mi? 
Bu üniveristelerin hiçbirisi kurulamaz, 
birçok gayretlere rağmen. Üniversitelerin 
öğretim kadroları yüzde 4 azalmış. Çün
kü, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
heves azalmış. 

Üniversite özerkliği Türkiye'de çok 
tartışılmıştır. İlmî özerkliği olmayan bir 
üniversitede ilim olması mümkün değildir. 
Bugün üniversitelerde ilim ne ölçüde var? 
Üniversiteler kaç tane doktora tezi hazır
lıyor, kaç tane buluş meydana getiriliyor? 

(Sayın miiletvekilıleri, üniversite evren
sel bir kavramdır. Üniversite, yüksekokul 
değildir. Biz, üniversite zeminlerinde mey
dana gelen olaylardan rahatsız olduk. Bu 
rahatsızlığımız, bizi ifrattan tefrite götür-
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memeli. Yani, üniversitelerimizi okul ha
line getirdiğimiz zaman üniversitesiz ka
lırız. Üniversite bir ülkenin geleceğidir. 
İlim adamını iterek, kakarak, ilim adamı
nı horlayarak, ilim adamının üstüne çeşit
li tazyikler koyarak ilim yapmak müm
kün değildir. (DYP sıralarından alkışlar.) 

Bugün, YÖK özerktir; ama üniversite 
özerk değildir. 

Üniversite camiası içerisinde bütün 
okullar toplanmıştır, üniversite fevkalade 
rutinin içerisine girmiştir. Ben ayrıntıya 
girmiyorum. Üniversite, Türkiye'nin so
runlarından biridir. Üniversiteyi yeniden 
üniversite haline getirebilmek için, üniver
siteye de danışarak, gerekli tedbirleri Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti almak mecbu
riyetindedir. Bunu dile getirmeye çalışıyo
rum. 

Şimdi 4 Nisan 1988 tarihi itibariyle 
Türkiye'ınıin birkaç meselesine daha 
'bakmak istiyorum. Onlardan birisi Tür
kiye'nin 'borçlarıdır. 

Türkiye, resmî ağızlara göre 40 mil
yar 894 milyon dolar 'borçlu. Bunlar yi
ne bu kürsüden söylendiği zaman hid
det ortaya konuldu, «Hayır 40 milyar 
894 milyon değil, 33 milyardır» denildi. 
33 milyar dolar az değil ki zaten. 40 
milyar dolardır. 40 milyar dolar da de
ğil. Aslında bir rivayete göre 50 milyar 
dolar, bir rivayete göre 55 milyar do
lardır., Yani, gayri safi millî hâsılasına 
yakın borcu var, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin. «Efendim, içeride, bankalara 
dış parayla yatırılmış, buraya dahil de
ğildir...» Bunu dış para olarak ödeme
yecek misiniz? Evet... «Doğu blokuna 
olan borçlar buraya dahi değildir...» Onu 
dış parayla ödemeyecek misiniz? Mal 
'bile olsa, malı dolara çevirmeyecek mi
siniz? Bu hesapları küçültmekte bir ya
rar yok. Bunlar devletin borçları. Yani 

Rockefeller gelecek de, bize diyecek ki, 
«Dış borçlarınız endişe vericidir...» Biz o 
zaman kıvranmaya başlayacağız. Roc
kefeller gelip deyinceye kadar başkası 
söylerse, dış borçlar endişe verici de-
ğil(!) (DYP ve SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, 'alkışlar) 

1988 yılımda, 7 milyar 200 milyon 
dolar 'dış borç ödenecek. Bunu küçüm
semeyin, kimse küçümsemesin. 7 milyar 
200 milyon dolar borcu ödeyebilmek 
için, Türkiye, dışarıdan 4 - 5 milyar do
lar borç para bulmaya mecbur. Türkiye, 
dış ticaret bilançosunu (aldıyla sattıyı) 
denkleştirse dahi, daha uzunca süre dı
şarıdan 4 - 5 milyar dolar civaVında borç 
bulmak mecburiyetinde, Bizim üzerinde 
durduğumuz meselje budur. Yani, şu ka
dar ihraç ettik, bu kadar ithal ettik, şu 
kadar turizmden, bu kadar başka- yerden 
döviz kazandık, bunu dengeledik... Bre
zilya misali önümüzdedir, 12,5 milyar do
lar ticaret sürplüsü vardır, 300 milyar 
dolar gayri safi ımiJilî hâsılası vardır, 
borç nispeti üçte birdir, 100 milyar do
lar borcu var. Bizim 55 - 60 milyar do
lar gayri safi millî hâsılamız var, 40 ilâ 
50 milyar dolar dış borcumuz var ve 
senede ödeyeceğimiz miktar da hemen 
hemen döviz gelirlerimizin yarısına ya
kın. İşte bu ağır. 

Binaenaleyh, ülkenin hangi büyük 
meselesi çözülmeye doğru gidiyor diye 
baktığınız vıakiit, ülkenin çözülmeye doğ
ru giden 'bir meselesi yak. Pahalılık arta
rak gidiyor, işsizlik artarak gidiyor, 
yoksulluk artarak gidiyor, borç arta
rak gidiyor; para, pul olarak gidiyor. 
Velhâsıl, gelir dağılımı perişan vaziyette. 
O zaman, dönüp düşünmek lazım geldi
ği ortadadır. 

4 Nisan 1988 günü, bir miktar da, köy 
ve köylülerin durumuna bakmak istiyo
rum : 
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Köye icra gjimıiştk. Elimdeki kâğıt 
göstermelik bir kâğıt değildir; Nevşe
hir'in Boğaz Köyündendir.. Pek çok köy
de, sahtiyan çantalı tahsildarlar bu kâ
ğıtları dağıtıyor. Bu, icra kâğıdıdır. Her
halde, bu, bir iktidarın başarı vesikası 
değildir. Köylü mustariptir, iköylü tarla
sına ve traktörüne haciz gelmiş olmasın
dan mustariptir.; 

Tarım, 16 milyon 548 bin çalışanın, 
9 milyon 357 binini çalıştırıyor; bu, yüz
de 56, 54'tür. 

Değerli millet vekilleri, tarım hâlâ 
Türkiye'nin doyuranıdır, diğer hizmetlere 
kalan, ancak yüzde 43 ilâ yüzde 45'idir. 
Gayrii safi millî hâsıladan tarımın al
dığı, yüzde 16,2'dir, diğer sektörlerin 
aldığı ise yüzde 83'tür. 

Tarım dışında çalışanların, tarımda 
çalış/anlara nazaran gayri safi millî hâ
sıladan aldıklarını karşılaştırırsak 6,75 
defa fark vardır. Yani, köylü, çiftçi ya
hut da tarımda çalışan kişi, tarım dışın
da çalışanlardan 7 defaya yakın daha 
az ücret almaktadır, kazanç almaktadır 
veya tarım dışında çalışanlar, tarımda 
çalışanlardan 7 defa daha fazla kazanç 
almaktadırlar kişi başına. 

Bu hesabı yaptığınız zaman, gayri 
safi millî hâsıladan adam başına 1 100 
dolar, 1 200 dolar düşmesi' vasatî gibi 
görünse de, tarımda çalışan yüzdıe 55'in 
vasatî gayri safi millî hâsılası kişi başı
na 350 dolardır. Ortalama 1 100 dolar 
Türkiye vasatisi, yüzde 55'i 350 dolar 
alıyor... İşte Türkiye'nin meselesi,. 

Buna ne çare getiriyorsunuz, ne ted
bir getiriyorsunuz? İşte gelir dağılımı: 
Türk köylüsünün 350 dolar adam başı
na geliri; vasatisi 1 100 dolar ve tarım 
dışında çalışanlar 7 defa daha fazla para 
alacak... Bu şartlar altında, köylü şehire 

göç etmeyecek de ne yapacak? Köylü, 
daha iyi hayat şartları aramak için baş
ka yerlere gitmeyecek de ne yapacak? 
Gideoök de bulacaik mı? Bulması başka 
şartlara tabidir. 

Peğerli milletvekilleri, tarımda nüfus 
artışı yüzde 2,5 - 3. Bakın 1987 sene
dine, tarımda gayri safi millî hâsıladaki 
büyüme 1,8. Binaenaleyh, tarımdaki 
büyüme, tarımdaki nüfus artışını dahi 
karşdaımıyor. îşte Türkiye'nin meselesi 
budur, Türkiye'nin sorunu budur. 

«Efendini, 100 bin inek alıyoruz, 
tohumu ıslah ediyoruz...» Bunlar, tarı
mın hiçbir meselesini, revolüsyoner bi
çimde, yani, kestirmeden çözmez, hiçbir 
şekilde çözmez. Türkiye'de, tarım, fev-
Ikalade sıkıntılar içerisinde kıvranmak ta
dır; köylüyü sıkıntılara iten budur. 

Bakalım tarımın başına neler geli
yor: Fiyatlar 16 kat, girdiler 37 kat 
artmıştır, motorin (mazot) fiyatlarını 3 
ayda yüzde 62 artırdınız; yani, tarım dışın
da çalışanlardan 7 defa daha az kazanan 
köylünün mazotuna yüzde 62 zam yap
tınız 3 ay zarfında, yine 3 ay zarfında 
gübresine de yüzde 70 zam yaptınız. 

O tarım ki, artan nüfusunu, kaldırdı
ğı, karşılamıyor; fükaralaşmadır bu. Ya
ni, bir sofrada 2 dilim ekmeğin 3 tane 
sahibi varsa, ertesi seme 2 dilim ekme
ğin 4 tane sahibi oluyor. 

Kredi, faizlerini, hayvan yetiştirici
lerinde yüzde 22'dein yüzde 29'a, tarım
da yüzde 30'dan yüzde 39'a, 5 milyon
dan yukarı kredilerde yüzde 34'ten yüzde 
45'e, traktörde ise, yüzde 35'ten yüzde 
4 5'e çıkardınız. 

Yüzde 45 faizle, acaba hangi köylü 
traktör alacak? Geçen sene 5,5 - 6 mil
yon lira olan bir traktör, bu sene 11 mil
yon lira oldu. 11 milyon liralılk traktörü, 
iköylü, neyi satıp aHacak? (DYP sıraia-
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rından «15 milyon» sesleri) Traktörlerin 
cinsine göne fiyatları da değiştiği dçin 
söylüyorum; daha bu sabah aldım bu 
bilgileri. 

'Eğer, <köyiü, bu faizle traktör alır
sa, 30 milyon liraya imal oluyor. 30 mil
yon lirayı, hangi. pamuğu satarak, hangi 
buğdayı satarak, hangi pancarı satarak 
bıiacialk köylü? 

O pancar ki, .kilosuna 18 lira ola
rak, 1987 yılı parası veriliyor halen. 

BAKf DURMAZ (Afyon) — Veril
medi daha. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Veriliyor; birçoğu verilmedi daha. 
Dün gittiğimiz yerlerde, köylü, «Pan
car parasını ödeyin, pancar parasını 
ödesinler» diye bağırıyor. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Bugün ödenimeye başlandı. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Bir tek Marlboro sigarası için, bir 
tök sigara için 5 kilo pancar satması 
lazım adamın. «O da, Marlboro siga
rası içmeyiversin...» Pekala, Samsun si
garası içerse, o zaman, 2 kilo pancar sat
ması lazım bir tek sigara için. 

1987 yılında, Türkiye'nin 646 bin 
traktörü var. Bu parkı muhafaza ede-
hilm.'ek için her sene yüzde 10 tralktör 
ilavesi lazım. Yani, her sene 60 ilâ 70 
hin tralktör ilave etmezsek bu parka, 
park erir. Kaldı ki, Türkiye'nin 1 mil
yon traktöre ihtiyacı var, nispetlere vur
duğunuz zaman. Türkiye'nin 5 fabrikası 
kapanmış ve traktör üretimi de 40 bin
den 28 bine düşmüş 1987'de1. 

Stopajı tarımdan alırsınız, fonu ta
rımdan alırsınız, KDV'yi tarım girdile
rinden alırsınız... 350 dolarla, Pakistan 
seviyesinin 'altında geliri olan Türk koy
lusundan... Kaîdırdığı bir avuç mahsul
den, çoluğunıa çocuğuna lazım mı değil 

mi demeden yüzde 7 alıyorsunuz. «Efen
dim, onu yüzde 4'e İndirdik ya şimdi!..» 
Yüzde 4'e indirdin; ama faizini yüzde 
10 artırdığın zaman, eğer Türk köylü
sü 3 trilyon kredi kullanıyorsa, 300 mil
yar lira oradan geri alıyorsun, bura
dan bıraktığın da 50 milyar. 250 milyarı 
yine alıyorsun oradan. Niye, niçin, Türk 
köylüsünün üzeninden, girdisinden KDV 
yi kaldırmaz?... 

SALtH SÜMER (Diyarbakır) — 
Holdinglere veriyor. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Almanya'da dahi, KDV alınıyorsa, 

satarken iade ediyor. 

Fon alırsınız. Bir kilo fındıktan 
500 - 600 lira fon, 1 000 lira fon. Nere
deyse, fındık üreticisiyle ortakçı vaziyete 
gelmiş devlet. Pamuktan fon alırsınız; 
bazen alırsınız bazen bırakırsınız, kar
makarışık olur. Evet, seçim öncesinde 
650 - 700 liraya pamuk alırsınız, şimdi 
450 liraya pamuk alan yok ve Adıana 
mıntıkasında pamuk üreticisi fevkalade 
perişan vaziyettedir. Ziraat Bankası, se
çimden sonra üç dört ay kapılarını kapa
mıştır, hâlâ da tam açmış değil. Köylü 
gübre alabilmiş değil, mazot alabilmiş 
değil; fevkalade büyük sıkıntılar içeri
sindedir. 

Gübre tüketimine geldiğimiz vakit; 
Türkiye'nin' 30 milyon ton gübre kullan
ması lazım. 1983'te Türkiye 8,5 milyon 
ton divanında gübre kullanıyordu, 1986 
yılında, bu, 7 milyon tona inmiş. 1988'de 
gene 8 milyon ton civarına çıkabilir, 
eğer para bulup kullanabilirse; ama, ye
rimizde sayıyoruz. «1983'te n,e kadar 
kuHandıysa, 1988'de de o kadar kullandı» 
demek marifet değil ki; çünkü, Türki
ye hektar başına 52 kilo gübre kulanı-
yor; Avrupa'nın beşte biri, sekizde biri, 
onda biri; Yunanistan'ın beşte biri. 
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Traktör ve gübre, ilaç, tohum ve su
lama, Türk köylüsünün, Türk tarımının 
en önemi meseleleridir. Sulama çok pa
halı, ilaç, yanına yaklaşılmayacak kadar 
pahalı, sera malzemesi yanına yaklaşıla-
mıayacak kadar pahalı. 

Yanlış olan şudur: Kanaaitliirn.ee, ülke
ye üretim lazım, üretimi kolaylaştırmak 
lazım. Sübvansiyon yapacaksanız, des
tek yapacaksanız, mutlaka, üne'tüme ya
pın. Üzerinden para alacaksanız, satış
ta alın. Eğer, üretimin üzerine ağır yük
ler koyarsanız, üretim yapılamaz. Üre
tim yapılamadığı takdirde, elinizde mal 
oknaz, satamazsınız; vergi de olmaz. 
Onun içindir ki, tarım üzerine getirilen 
bu politikaların, Türk köylüsünü perişan 
etiğkıi, 'bunların yanlış olduğunu ifade 
etmek işitiyorum. 

Şeker üzerindeki durum da aynıdır. 
Türk köylüsü birçok yerde şeker pan
carı ekmiyor. Şeker pancarı.' ekmediği 
için de, Türkiye dışarıdan şıeker almak 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu sene; şeker 
pancarına 36 lira para verilecektir; ama 
zaten şimdiden 36 lira erimiş gitmiştir; 
çünkü, girdilerde meydana gelen ilaveler 
36 lirayı •bitirmiştir. 

Türkiye, henüz yağ açığını kapatabil
miş değildir; yani nebatî yağ açığını ka
patabilmiş değildir. Her sene, 300 - 400 
bin ton nebatî yağ almak mecburiyetin
dedir. 

Tütün çiftçisinin hali de hunlarınki 
kadar sızlanacak durumdadır.; Vasatide 
1 - 3 000 lira arasında tütünün kilosu
nun satıldığını düşünsek, bir paket Sam
sun sigarası, Tekele' 78 liraya mal olu
yor; tütün bedelli içerisinde. Bunun içe
risinde, 50 liralık tütün var; yahut 60 
liralık tütün var. Kilosu 3 000 liraysa 
60 liralık, 2 500 liraysa 50 liralık tütün 

var, 2 000 liraysa daha az var; çünkü, 
bir kilo tütünden 50 paket sigara çıkı
yor, Tekel tmnu 500 liraya satıyor, 442 
lira, bunun üzerinden para alıyor. 442 li
ra para aldığı ıbir paket tütünden;, köylü
ye 50 ira veriyor. Bu 50 liranın 34 lira
sı köylünün masrafı, sadece 16 lirası 
yanına kalanı. Yani, devlet, 500 liraya 
sattığı bir paket sigaradan, o tütünü ye
tiştiren köylüye sadece 16 lira veriyor. 
Burada adalet yok. 

Henüz, çay parası ödenmemiş. Yani, 
nisan geliyor, nisamın sonunda çay top-
lammaıya 'başlar, 

Türkiye'de özelleştirme politikası1: 
Devlet özelleştirme politikası taklip edi
yor, bir taraftan da devletleştirme poli
tikası takip ediyor. Tarım Satış Koope
ratifleri var; Tariş, Çukobirlilk, Antbir-
liik, Fıiskobirlik, Taıtkobirlik, Taskobir-
lik gibi birçok birlikler var. Bu birlikle
rin yönetimine bakın. Bu birliklerin yö-
netlirninde, 4'er kişiyi o birliklerin üye
leri seçiyor, 4'er kişiyi de Hükümet seçi
yor; genel müdürü de Hükümet seçiyor. 
Binaenaleyh, o birliklerin yönetimini, 
idaresini Hükümet yapıyor. Bir taraf
tan devletin iktisadî teşebbüslerimi özel
leştireceğiz diye uğraşırken, öbür taraf-
dam, halkın malı olan kooperatifleri dev-
Ijetleştiirmiş oluyorsunuz. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri:, 4 Nisan 1988 
gününde, Türkiye'nin meselelerine bak
maya biraz daha devam edelim. 

«a 

Bugünkü gazetelere haktığımız za
man1, bugünkü gazetelerin ^başlıkları, hal
kın, daha doğrusu, meydanlarda topla
nan işçinin «açız» diye bağrışnıalannı 
yazıyor. Bunları, Türk basınının bugün
kü Hükümetli sıkıştırmak için kullandığı 
şeyler saymak fevkalade yanlıştır, Türk 
basını, halkın nabzımı tutuyor. Halkın 

—( 40 — 

http://Kanaaitliirn.ee


T. B. M. M. B : 45 4 . 4 . 1988 O : 1 

nabzına tutanlara, şu veya bu biçimde 
tazyikler icra etmeye gitmek de yanlış
tır. (DYP sıralarından alkışlar) Basın 
Kanununda yapılacak değişikliklerin, 
Türk basınını susturma veya hizaya ge
tirme istikametinde olması veya şu bu 
tazyiklerle, Türk basınının hareket ede
mez hale gelmiş olması, hicran olur, 
hüsran olur. 

Türkiye'de, bu sistem işlemelidir. 
Hürriyetçi sistem işleıme'lidir. Hürriyetçi 
sistemlin ien önemi unsurlarından birisi, 
Türk vatandaşının doğruları bilme hak
kıdır. Türk vatandaşı, doğruları nasıl 
bilecek? Devletin radyo ve televizyonun
dan bilecek, basından bilecek. Devletin 
radyo ve televizyonu, bugün, Türk de
mokrasisinin en önemli meselesi halline 
gelmiştir. Sadece teik taraflı olıarak, dev
letin meselelerini, ülkenin meselelerini; 
bilen vatandaş, dışlanmıştır. Türk va
tandaşını - temsilî sistem bile yetmez 
halıe gelmiş - katılımcı! hale getirmek du
rurken, Türk vatandaşını rejimden dış
lamanın yanlışlığınla işaret etmek istiyo-
ruım^ Eğer, Türk vatandaşı doğruları bil
mezse, ülkenin kaderine sahip çıkmak
ta sıkıntılara düşer. Onun için,, kanun
larda vesa'irede 'bir değişiklik yapmaya 
lüzum olmadan, bugün ülkeyi yöneten
lerin» elerinde tuttukları haber tekelin
den bir fayda ummalarında yarar gör
müyorum. Evet, bugün devletin rad
yo - televizyonu, Türk vatandaşını bilgi 
sahihi yapmak, doğruları ona aktarmak 
için değil, sadece bazı şeyleri o istikamet
te düşündürmek için kullanılıyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne 
olup ne bittiğinden., Türk vatandaşının, 
geniş çapta, bilgisi yok; çünkü, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde olup biten
leri radyo veriyor; televizyon, çok önem
li 'hâdise olursa, gayet kısaca veriyor. 

Diyoruz ki, gelin, bu müesseseyi, Türk 
vatandaşının en büyük müessesesini, en 
büyük sahibini vatandaşla kilitleyin. Ya
ni, bu Meclisli Türk vatandaşına açın. 
Yani, günün muayyen saatlerinde, daha 
doğrusu Meclisin toplandığı günlıerde 
bir televizyon saati yapın. Yalnız, bu 
televizyon saatini de, hakikini vererek 
yapın. Yani, kişiyi, - kimseyi1 kötülemek 
için söylemiyorum - yorgun 'bir spikerin 
sesinden, alelacele, üç beş cümle, söyle
diği şeyin manası kalmadan değil, hak
kım vererek; ne kadar olacaksa, bir da
kika, yarım dakika, üç seniye, kendi sö
züyle, kendi sesiyle, kendi kelimeleriyle 
verelim.) Bizi verin1 demiyoruz, bu Mec
lisi verin diyoruz. Bu Meclisi halikla bü
tünleşirin; aksi halde, halk başka çare
ler arama peşine düşebilir... (DYP sıra
larından alkışlar; ANAP sıralarından 
«Sen bari söyleme» sesleri, gürültüler) 
... kendi meselelerinin bu zeminde görül
mediği intibaına kapılabilir, kendi me

selelerinin bu zeminde konuşulmadığı 
intibaına kapılabilir. Benim dediklerimi 
hiç yanlış anlamayın, ben, fevkalade bi
lerek söylüyorum. Hiç kimsenin1 aklına 
yanlış gelebilecek şeyleri söylemem. Söy
lemeye çalıştığımı şey: Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, ismi üzerinde, bunu bir 
yan müessese halline getirmeyin; gelin, 
milletin, demdkrasinin kalbi olan bu 
müesseseye hakkını verelim. 

İkinci durum: Acaba, bu devletin 
radyo - televizyonunda, ülke meseleleri
ni izah ederken, ülke meselelerini hep 
ülkeyi yönetenlerin istikametinde düşü
nenler mi izah eder? Öyle düşünmeyen
ler yok mu Türkiye'de? Acaba, onlar 
bu ülkenin çocukları değil mıi? Açık otu
rumlar yapın; eğer siyasetçileri çıkarmak 
sıkıntı veriyorsa veya hoşunuza gitmiyor-
sa veya cesaret edemiyorsanız siyasetçi
leri çıkarmaya... (DYP sıralarından al-
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kışlar)... Ülkenin bilginleri var, yazar
ları var, birçok 'kimsesi var; ama, illa ki, 
sizin söylediklerinizi, yani ülkeyi yöne
tenlerin söylediklerini tekrarlattıracak 
adamlar istiyorsanız, vatandaş onları din
liyor; lamla1 kemdi yaşadığı hayatla nad-
yo - televizyonun verdiğinin farklılığını 
görüyor. Sonra, «icraatın İçinden» prog
ramı yapıyorsunuz, - şimdi «Gelişen 
Türkiye» oldu - 'Söyledikleriniz için, 
«Bu öyle değildir» diyebilecek muhale
fet var; onlar da söylesinler düşünceleri
ni, vatandaş ona göre karar versin. Tür
kiye, Jeğer, muhalefetiyle iktidariyle he-
pkniziınse, - ki, öyledir - bu devletin rad
yo ve televizyonu da hepimizindir. (DYP 
sınalarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ülke büyük sı
kıntılar içerisinde kıvranıyor, biz buna 
çare bulmaya çalışıyoruz. Çare, sadece 
hür ve demokrat rejimdedir. Gelin, mil
letin meselelerini, millietle konuşarak çö-
zeliım.1 (DYP sıralarından alkışlar) Gelin, 
milleti katılımcı yapalım. Gelin, milleti 
seyirci, nıemalazımcı 'olmaktan çıkaralım. 
Gelin, ülkenin kaderine el koymasını sağ-
layalım. 

Kalkınma olacak, -kalkınmanın ne
ticesinde refah olacak, işsizlik ortadan 
kalkacak, herkes insan gibi yaşama şart
larına kavuşacak veya şöyle başlayalım. 
Herkesin insan gibi yaşamasını istiyoruz, 
korkusuz yaşamasını istiyoruz, hayat gai
lesinden, korkusundan da azade olarak 
yaşamasını istiyoruz. Bu nasıl olacak? Bu, 
kalkınmayla olacak; kalkınma, yatırımla 
olacak; yatırımın olmadığı yerde kalkın
ma olmaz. 

Devletin yatırım programlarına bak
tığımız zaman, görülen şudur : 1988 büt
çesinde getirilen yatırımlar, 1987 parasıy
la, 1987 bütçesindeki yatırımlardan fark

sız. Yani, yatırımlar için ne kadar para 
konduysa, onun satın alma gücü, eğer 
enflasyon bu sınırlar dahilinde kalır da 
yüzde 48 - 50 deflatör kullanılırsa, 11 
trilyon civarında yatırım görülüyor 1988 
bütçesinde. Bunu deflatörle düzelttiği
miz zaman 7,5 trilyon civarında bir ya
tırım görülüyor. 1987 parasıyla aynı pa
ra bu. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Programla... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Her neyse, hadise o. Önümüze gelen, 
ne ile gelirse gelsin, bugün ülkeyi yöne
ten idarenin 1988 yılında yapmayı dü
şündüğü yatırım miktarı bundan ibaret
tir, 

Değerli milletvekilleri, bu yatırımlar, 
aslında, Türkiye'de umulan gelişmeyi sağ
lamaz. Bütçenin bünyesine girdiğiniz za-
maı\ 10 trilyon transfer var. Bu genel 
bütçede, 3,465 trilyon yatırım var, - ki, 
genel ve katma bütçeye geçtiğiniz zaman, 
bu, 11 trilyon civarında oluyor - 7 tril
yon civarında harcamalar var, 4 trilyon
dan fazla, personel ücretleri var, 2 tril
yon 750 de diğer harcamalar var. 

Türkiye ne yapabilir? Türkiye'nin 
elinde bir yatırım paketi var. Türkiye'nin 
elinde, 1986 fiyatlarıyla 32,5 trilyonluk 
yatırımı var. Bunu 1987 fiyatlarına çevi
rirseniz, 50 trilyon ediyor. 1987 fiyatla
rıyla 50 trilyonluk yatırımı bitirebilmek 
için dahi, bu süratle 10 sene uğraşmak 
lazım. Yeniden hiç yatırım yapmazsanız, 
bu süratle, 10 sene uğraşmak lazım. Bi
naenaleyh, Türkiye, yatırım meselesinde 
fevkalade gerilerde kalmıştır. 

Bazı önemli yatırım projelerinin içe
risinden bazı seleksiyonlar yapacağım. 
Bu projelerden bir tanesi, GAP Projesi
dir. GAP Projesi tümüyle bugünkü fi-

— 42 — 



T. B. M. M. B: 45 4 . 4 . 1988 O : 1 

yatlarla 30 trilyon civarında bir parayı 
gerektiriyor. GAP Projesi, daha bugün
den, 10 yıl geridedir. 1966*dan falan baş
latmayız GAP Projesini; GAP Projesi 
1977'den başlar; 1977'de Urfa Tünelinin 
açılmasıyla, onun ihalesiyle başlar ve 
1977'de, 1992'de bitecek şekilde bir prog
ram yapılmıştır. Bu program 1985'te tek
rar revize edilmiştir; 2002'de bitecek şe
kilde revize edilmiştir; 10 sene... Bu, 
2G02'de bitmez, 2Q12'de de bitmez, 2022' 
de de bitmez; bu şartlarda GAP Proje
si bitmez, bu tutumla da bitmez. GAP 
Projesi hakkında, 1987 programında ve 
1988 programında bir tek cümle var; 
«Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamın
da yer alan işlerin koordineli bir şekilde 
yürütülmesi hususundaki çalışmalar 1987 
yılında da sürdürülecektir» Bu, 1987 
programı. «Güneydoğu Anadolu Projesî 
kapsamında bulunan projelerin koordine
li bir şekilde yürütülmesi hususundaki 
çalumalar sürdürülecektir» Bu da, 1988 
programı; birbirinden kopya edilmiş. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Ortada, entegre proje yok veya du
ruma entegre proje gibi bakıldığı yok. 
Denebilecektir ki, işte biz bunu bir Türk 
firmasına ihale ettik, o da Japonlarla iş
birliği yaptı, elimize entegre proje gele
cek... İktidar, beşinci yılında; 1980 ila 
1988 arasında da sekiz yıl geçmiş ve 
GAP Projesi diye, Türkiye kaç senedir 
çırpınıyor. «Bunu Japonlara ihale ettik» 
demeyi dahi, şuradaki ciddiyetsizlik ka
dar ciddiyetsiz sayıyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Evet, GAP Projesi ile ilgili olarak Tür
kiye Cumhuriyeti hükümetinin 1987 ve 
1988 programlarında bundan başka bir 
cümle arıyorum. 30 trilyonluk projeye, 
bir cümle... Bu ne çeşit ciddiyet?.. 

Urfa Tüneli, Atatürk Barajı ile be
raber bitecek; buradan, 5 milyon dönü

me yakın araziyi sulayacak su çıkacak. 
Bu tünel bittiği zaman burada azamî 
1 - 1,5 milyon dönüm araziyi sulaya
cak kadar kanal olacak; geriye kalan su
yu nereye akıtacaksınız, geriye kalan su 
nereye akacak? (DYP sıralarından alkış
lar) 

Soruyoruz... Bütçe bu. Dedik ki, bu 
bütçe bir programa bağlı, bu program 
da bir plana bağlı, plan da Türkiye'nin 
genel ihtiyaçlarına bağlı. Öyleyse GAP. 
Projesi dediğiniz zaman - ısrarla söylü
yoruz, söylemeye de hep devam edece
ğiz • gelin, bu Urfa Tüneliinin ucundan 
çıkacak suyu çıktığı zaman kullanalım. 
Sulama projeleri yok. Bu projeleri ihale 
etseniz, bunlara para yok, biraz sonra 
söyleyeceğim zaten. Niye, şimdi niçin 
plan yapıyor devlet? Şunun için yapı
yor : İhaleleri öyle bir seri içinde yapa
caksınız kiı, bu ihalenin gelecek sene is
teyeceği para, gelecek senenin bütçesinde 
olabilecek, öbür sene istediği para, öbür 
senenin bütçesinde olabilecek. 5 senelik 
planı bunun için yapıyorsunuz; ama iha
leleri alt alta yaz, gelecek sene geldiği 
vakit bunların hiçbirisi için para yok. Ni
tekim, burada kayıtlar var, biraz sonra 
okuyacağım. Yok; para yok orta yerde. 
(SHP sıralarından «Ne oldu paralar?» 
sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Urfa, 250 bin 
nüfuslu şehir haline gelmiştir; trilyonluk 
yatırımlar yürüyecek, bir havaalanı yok. 
İşte bunu söylerseniz, bilmem ne dağ
larının eteklerinde bir şey düşünülüyor 
diyeceklerdir. Tektek Dağlarının etek
leri civarında bir yer düşünülüyor. Yani, 
bu, burada soruldu, ben üç aydır dinliyo
rum burayı, ne söylenecek acaba diye. 
Burada fabrikalar yapılacak. Hani bura
da fabrikalar? Yok. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Devleti bitirdiler, devleti. 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu kalkınması, ülkenin en 
önemli meselelerinden biridir. Bu, yerin
de sayıyor derken, bunu GAP'ın dışın
da da söyleyeceğim, 18 ilimizin nüfus 
hareketlerine bakalım. 1975 sayımına gö
re 7 milyon 928 bin, 1980'de 8 milyon 
614 bin, 1985'te 9 milyon 748 bin. Yüz
de 1 civarında nüfus artıyor. Hallbuki, 
Türkiye vasatisi yüzde 2,5 - 3. Ülke, göç 
ülkesidir. Göç veren illerdir. Ne zama
na kadar devam edecek bu göç veren 
iller? 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP 
Projesi) sadece bir mühendislik projesi 
değildir; Türkiye birliğinin fevkalade 
önemli temel taşlarından biridir; ama iş
te durum orta yerde. 

Türkiye'nin yatırımlarının haline bir 
bakalım; yedibin küsur proje. 50 trilyon
luk yatırım. 10 tane proje seçtim. Bun
lardan birisi, Karacaören Barajıdır. 6 
milyar para sarf edilmiş, 25 milyar da
ha lazım. 1976'da başlamış. Türkiye'nin 
en güzel projelerinden birisi. Serik'in üze
rinde, Burdur'la Antalya arasında, Aksu 
Çayının üzerinde. Bittiği zaman 150 bin 
dönüm araziyi sulayacak. Sulayacağı ara
zi, pamuk ve narenciye arazisi. Zaten bu 
mıntıkada 150 bin dönüm arazi sulanı
yor. Seyhan Barajı kadar göl hacmi var, 
bir o kadar da elektriği var. 12 sene ol
muş; yap yap bitmez. Evet. Hükümetin 
nazarı dikkatine getiriyorum. 6 milyar 
sarf edilmiş, 25 milyar lira daha lazım. 
Acaba hangi yıl bitecek? Çünkü bu iş 
şöyle oluyor : 10 milyar bu sene verilin
ce, yine 25 milyar lira lazım öbür sene
ye; çünkü, enflasyon, o kalan, sarf edil
mesi lazım gelen parayı yine 25'e iblağ 
ediyor. 

İkinci proje, Adıgüzel Barajıdır. 1976* 
da ihale edilmiştir : Büyük Menderes 

Ovalarının anahtar tesisidir. Sarayköy'ün 
üzerCnde, Güney Kasabasının yakınında
dır. Yapılıp bittiği zaman, Sarayköy'de 
ve aşağıda Nazilli ovalarında, Aydın'a 
kadar olan sahada, 300 bin dönüme yakın 
pamuk arazisi sulayacak. 35 milyar lira 
sarf edilmiş, 20 milyar lira daha lazım. 
Bu sene de, mamafih 4 milyar ayrılmış; 

. geriye 15 miyar lira daha lazım ve sene
ye, bu 15 tnûlyar lira, 22,5 mlilyaır liraya 
çıkar... Başa çıkmak mümkün değil. 

Niçin plan, niçin sıklet merkezi pren
sibi? İşte bumun için, bu duruma gelme
mek için. 

Menzelet Barajı : 1980 yılında ihale 
edilmiş, Ceyhan Nehri üzerinde, büyük, 
güzel, enerji tesisli; 50 milyar lira sarf 
edilmiş, 30 milyar lira daha lazım. Bu 
sene 7 milyar lira konmuş, 23 milyar lira 
lazım; gelecek sene, bu 23 milyar lira 
30 milyar 'Miraya çıkar. 7 milyar lira da
ha konur, yine o, olduğu yerde durur. 8 
sene olmuş... 

IKaraman'da Gödet Barajı : Orta Ana
dolu'nun susuz topraklarını, 100 bin dö
nüm araziyi isulayacak. 1976'da ihale edil
miş; 30 milyar lira sarf edilmiş, 15 mil
yar lira daha lazım. 12 sene geçmiş... 

Böyle projelerin rantabilifcesi falan kal
maz tta'biî. Bunlar rantabl projeler; baş
ladığı zaman da rantabl, şimdi tamamlan
sa, bitse de rantaJbi. 

Bursta Orhaneli Termıiık Santralı : 1977* 
de anlaşması yapılmış; 83 ımlilyar lira sarf 
edilmiş, 100 milyar lira daha lazım. 1973' 
teki keşif bedeli de 3 milyar lira; fiyat
lar ne hale gelmiş?! 

Mazıdağı Fosfat Projesi : Sayın mil
letvekilleri, Mazıdağı Fosfat Projesi sözü 
edildiği zaman heyecan duymamak müm
kün değildir. Türkiye, dışarıdan 1 milyar 
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dolara yakın gübre hammaddesi alır, bu
nun öneml'i kısmı da fosfat taşıdır. Fosfat 
taşı, petrolle atbaşı gider. Burada, Tür
kiye'nin fosfat taşı ihtiyacımı karşılaya
cak materyal var. Bunu çıkarıp kendi ih
tiyaçlarımıza henüz _ sarf eder ihale gel
medik. 26 milyar lira ısarf edilmiş; bu pro
je de 4-5 milyar sarfıyla bitecek. 

'PETLA'S Lastik Fabrikası : Buraya 
da 238 miilyar lira sarf edilmiş. Mıazıdağı 
Projesi de 1976'ların, PETLAS da 1976' 
tarın. PETLAS'm bitirelibeknesi için, 1987 
fiyatlarıyla 30 milyar ılira lazım. Bu 30 
milyar lirayı 'bulup, ısarf edip, bu projeyi 
'bitirmek lazım. 

İzmir limanı : Buraya da halen 21 
milyar lira sarf edilrnliş. İzmir'deki liman, 
liman değildir. Zaten, Türkiye'nin doğru 
dürüst bir limanı yoktur. Türkiye, büyük 
limanlar yapmaya mecbur. Türkiye'nin, 
büyüyen Türkiye'nin, ihtiyaçlarını karşı
layacak limanı yoktur. Limanı vardır da, 
büyüyen Türkiye'nle ihtiyaçlarını karşı
layacak limanı.yoktur. Evet, İzmir Lima
nının liman olması için 150 milyar daha 
lazım. 

Hidrojen Peroksit Fabrikası : 34 mil
yar ilira sarf edilmiş, 14 milyar daha sarf 
edilirse bitecek; ama, duruyor. 

Sulama projeleri var : Değerli mi;l-
letvek'illerii, baraj yaparsınız, arkasında su 
toplarsınız; ama bu projeler bununla bit
mez; kanalet kuracaksınız, araziyi düzel
teceksiniz, halkı ona alıştıracaksınız... En 
iyi sulama projesi 10 senede gelişir. Kal
dı ki, 'baraj yapıp arkasında su 'biriktir
dikten sonra, bu kanaletleri vesaiıreyli. koy
mazsanız, yirmi senede, otuz senede ge
lişmez, atıl yatırım olur. 

Sulama projelerine dönüp bakmak la
zım. Sulama projeleri hakkında, bakınız 
programda ne var : «Yatırım program
larındaki proje çokluğu nedeniyle doğan 
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ödenek yetersizliği sebepleriyle, ihale edil
memiş projelerin ertelenmesi yoluma gidil-
mrştir.» 

Ben, yatırımlardaki ahenksizliğin üs
tünde durmak istiyorum. Bu sekide ya-
(tıomlîar yaparak Türkiye refaha ulaşa
maz. Türkiye'nin her sene 1,5 milyon 
dekar arazîyi sulamaya sokması Hazım; 
ama, sulamaya soktuğu saha, devlet şe-
[bekeleriyle, 400 - 500 ıbin dekan geçmez. 
IDevlet şebekelerine, köyllüllarlin yaptığını 
vesaireyiı de ibir o kadar ilave edeblir-
ısimiz; ama, 'ben o hesaplara o kadar ibi-
maıt etmiyorum. Sonuç lollarak, 85 milyon 
dekara çıkabillmeniz için, her yılı, 1,5 
milyon dekar araziyi sulamaya sokmanız 
lazım Türkiye'nin 7180 milyon dekar ara
zinin '260 mıillyon dekan ekilebilir arazi 
ölüp; bunun 85 milyonu sulanabilir, 30 
milyonıu ise halen sulanmaktadır. (DYP 
sımalarımdan alkışlar) Her yıl!, 500 ihdln 
dekardasınız; çılkamazsımız hu süratle hu 
işlerin içinden. 

«Baraj yapıyoruz» diyorsunuz; iyi, 
yapın, ondan memnun oDuruz. 1987 yı
lında 4 tane baraj ihale edilmiş; fbunlar, 
Di'yaıtoakıafÜakii Göksu Barajı 62 milyon 
mötremilkâipMc, SilvasHa Gazübey Barajı 
26 miSyon metremikâp'liık, İzmir'de Se-
ferihisar Barajı 26 milyon metremikâp-
lıttc ve Edirne'de SuflltJankÖy Barajı 19 
milyon metremilkapiık. (Baraj ihalesi 4'e 
linmiş. 

Arpaçay Barajı yapılıp bitmiştir. İğ
dır'da 350 hin dönüm arazi, Arpaçay 
Barajından çıkan sularla tamamlanma 
•bekler, Büyük Menderes Ovalan tamam
lanma hekler... Oeyhan Ovasında 7 mil
yon dönüm arazi vardır. Ceyhan pvası-
fci, Amik Ovasına ıgeçmeden - ipinde 
hullluman 'bu 7 milyon dönüm arazinin 
ancak 3 milyon dönümünü sulayacak ka
dar da su vardır, geri kalan 3 milyon 
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dönüm araziyi sulayacak kaldar su yok
tur. 3 milyon dönümün de 1,5 miiâlyon 
dönümü sulanmaktadır ve geri kalan 1,5 
milyon dönüm yenıiden sulama befcller. 
Antalya ovalarında, Büyük Menderes 
Ovasında yüz binlerce dönüm arazi -
IbunDar büyük sulama şebekeleridir Tür
kiye'nin - suıllama bekler. Buna GAiP'ı 
ilave edeceksiniz, buna Çarşamba, Baf
ra ovaillarını tiıllave edeceksiniz ve Orta 
Anadolu Büyük Projesini iffiave edecek
siniz. Müteferrik, 100 bin dönümden 
aşağıllarını saymadım ben; 100 bin dö
nümün üsitündefciıîeri söytUüyorum. Bu şe
bekelerin hepsini, daha ımilyarlarca lira 
paıra sarfı gerek ıfonksıilyon yapabilmeleri 
için; ama derseniz ki, «Sıkışıktık dola
yısıyla bunlar gelecek seneye bırakıldı...» 
Her sene de aynı şeyi derseniz; yatırırız, 
nema alamayız. Nasıl zenginleşeceğiz? 

Üç beş cümüleyle, maden fabrikaları 
üzerinde durmak istiyorum. Alüminyum 
fabrikası... Türkiye 19871de 137 bin ton 
allüminyum tüketmiş, 43 bin ton kendi 
üretimi! var. Alüminyum fabrikasının ka
pasitesini, biç vakit (geçirmeden 120 bin 
itana çıkarmak lazım. 

Madeninizi kullanmayacaksınız, top
rağınızı kullanmayacaksınız, suyunuzu 
kufanmayacaksınız... Nasıl zengin ola
cağız? (DYP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR YIUMAZ (Ankara) — İh
racatçılarımız var, onlar yaşasın.. 

SÜLEYMAN DEMİRE!. (Devamk) 
— Değerli miıltettoekileri, bu arada ya
tırımlar üzerinde, çok önemli saydığım 
biır konuya daha temas 'dtmek işitiyorum. 
(Devlet, bu yatırımları, ihale ötmek su
retiyle yapar, İhale, Türkiye'de uzun 
seneler tartışma konusu öllmuşltur. 2490 
sayıh bir Kanunu vardır Türkiye'nin. Bu 
kanun çok kritik ödiılımişltir, sonra değiş-
'tirilmiştiır. 2886 sayılı biır Kanun çıka

bilmiştir. Nasıl1 olacaktır, En uygun be
delli 'verene değil, bu işi yapacak ollan' 
en uygun 'kiışiye bunu vereceksiniz. Bu 
işi yapacak olan en uygun kişi kimdir. 
Bedel ikinci derecededir. Bunu aramak 
(gayet iyi. Gayet iyil de, bakın ne oluyor? 
'İhale açıyorsunuz, milyarlık ihalle, mülltL-
miyarllık 'ihale, - zaten rakamlar öylie, 
büyümüştür - karşınıza 5 müşteri (geli
yor, ben bunu yaparım diyor., Komis
yon teşkil1 ediyorsunuz; beliğe verecek, 
'ehliyet beDgesi, Ben size • ıtahsillat'tan bah-
sdfcmıüyoruım; parafları ayırldık, bu paralar 
nasıl sarlf olacak, paraların sarifmdaki 
önemilli bir, noktaya değiniyorum. Bel|ge 
veriyorsunuz, 8 firmadan 4'üne ehliyet 
bellgesi veriyorsunuz. Niye veriyorsunuz 
bellgeyil? Bhiîlldir diye veriyorsunuz. Yani1, 
bunlardan herhangi biri alırsa bu işi, ya
par. Peki, herhangi birini diğer iriden fark 
ettiriyor musunuz? Bttiriyorsanız, ehli
yet bellgesi vermeyin. Ehliyet bellgesi ver
diğiniz anda 4 kişi eşittir, 4'ü de bu işi 
yapar; aynı ta'tminkârlikla yapar. Ma
kine mi? Makineyi istiyorsunuz, getiriyor 
veriyor. Teminat mektubu mu? Teminat 
mektubu ıget'iriyor yeriyor. Bonservis mi? 
Bonserviısigetiıriyor veriyor. Organizasyon 
şeması mı?.. Getiriyor veriyor. Sonra, 
ihale açıyorsunuz, yüzde !25 tenzilat ya
pana değiıli de yüzde 21 tenzilat yapana 
ihaleyi veriyorsunuz. Buna hakkınız yok
tur. Neden veriyorsunuz Çünkü, bir 
defa daha değertendirme yapıyorsunuz. 
Neyi değerlendiriyorsunuz? «Efendim, 
ilave teminat vermiş mi?.» ilave teminat 
lâzım idiyse başından isteseydiniz. Ne 
yapacaksınız ilave temanatı? (DYP sı-
raliarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yani, 
adam ilave teminat verileceğini nereden 
biMn» İDave teminat vermiş mi?.. «Ver
memiş. Sonra, başka birtakım şartlar, ve
saireler... Puantaj yapıp» Bunun puanı 
bununkiınıden fazla; ama bunun tenzilatı 
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ıbumunkinden az...» Böyüie şey ollmaz. Bu, 
işi yapamüarım hepslimi töhmelt altında 
bırakır. Gayet açık slöylüyoruım; ne ka
dar liyi niyette de yapsalar töhmet altım
da bırakır.' «Siırndi bumdan vazgeçildi» 
diyecekler; evet, şimdi bumdan vazgeçil
miş; ama yapılmış. Vazgeçilene kadar, 
!bu iış iepeyce yapılmış., 

Şimdi, !bu defa ıbaşlka bir şey yapı
lıyor; 13 tane teklif allıyorsunuz; 13 fir
ma da ehil, Tenzilat yapııyonllar, birisi 
'yüzde 7 yapıyor, birisi yüzde 24 yapı
yor. Bunu değerlendireceksiniz. Değer-
lendiırmeyjı işlötyîLe yapıyor: Bunları top
luyor, 237 ediyor. 'Bunu toplam teklif 
sayısına ((yani 13'e) bölüyor, 18,23 çıkı
yor. 18,23'ün altındakileri atıyor. Buna 
yüzde 7 ekliyor, yüzde 25 ediyor, Bu 
(yüzden 25'in üzerimdekileri de atıyor. 
lAıraJdakine ibir hesap daha yapıyor. Bu
rada yüzde 23 dururken, 'yüzde 20'ye ve
riyor. 20 ille 23 arasında, «Bu yüzde 23 
tenzilat çok büyük, yapamaz» dedirte
cek kadar bir şey yok ki... 

Peki, tüm verilen teklif ter i toplayıp, 
teklif sayısı olan 13'e böldüğünüz zaman 
çıkan makam ne, neyi ifade ©diyor? «Efen
dim, bize matematik dersi...» Hayır 
efendim, matematikle falan alakası yok 
ıbunuın. Bunun biır maniası yok. Neyi ifa
de ediyor? Sonra yüzde 7 ekliyorsunuz. 
Niye 8 eklemiyorsunuz veyahut 5 efcle-
ımiyorsunuz da 7 eklliıyorısunuz, 7 nere
den çıkıyor? Devlet ihalleleri böyle yapn-
diamaz. Gayet açıklıkla söylüyoruz, bun
lar birçok' dedikoduya sebep olur, ıbiır-
çok yanlışa sebep ölür, birçok hak ye
meye sebep olur. (Halk yerisiniz. Hani, 
devlet herkese eşit muamele yapacaktı?.. 
Devlet, kapılarını eş/üt muameleye aç
mamıştır, birtakım keyfî işlere yahut bir
takım matemaıtıik ıformülliere açmıştır; bu 
(fevkalade yanlıştır. 

(Değeri. milletvekilleri, üç beş cümley-
lie de, Türkiye kalkınmasının belkemiği 
odan ısanayleşme üzerinde duracağım. 
Türkiye'de sanayi yatırımları - daha 
çok imalat sanayi yatırımları - bu yatı
rım programları içerisinde, hemen hemen 
yüzde 5 İllere düşmüştür. «Efendim, biz 
bunu özel sektöre bıraktık...» O da yap
mıyor. Özel sektörün yatırımları içeri
sinde, yüzde 44 konut var. Türkiye, şa
yet sanayileşmesini duırduırursa - ki dur
durmuştur- önümüzdeki yularda acaba 
ne satacaktır? Gayri safi ımiH'i hâsılası 
350 dolara ancak çıkan Türk köylüsü
nün çıkardığı mallardan 2 «Diyar do-
lıarDık kısmını, 2 - 3 milyon dolar haırca-
'yarak işliyor, satıyor. «Sanayi ürünü sa
tıyoruz» diye övündüğünüzün 2 milyar 
700 <milyonu tekstildir. 700 milyonu de
ridir, 1 milyarı! demir - çeliktir., Türki
ye'nin satacak demir - çeliği yoktur; alı
yorsunuz, satıyorsunuz... Bunun içerisin
de sadece, 650 milyon dolarlık makine 
vardır. 650 milyon dolarlık makine satan 
ıTürkiyeyi, sanayileşme istikametimde bul
mak ve görmek ımümlkün değildir. 

Değerli miıllletıvekMlleri, sanayileşme
nin ibelkemiği demir - çeliktir. Türkiye' 
mim üç itanıe entegre tesisi var. Bunların 
3 rniılyon 935 bin ton kapasitesi ıvar. 3 
milyon da arkocağı var. Airkoeaklarının 
kapasiteslı 4,5 milyona çıkıyor, entegre 
tesislerinden daha fazla hale geliyor. 
Arkocaklarından üretilen demir çeliğin 
yüzde '80'i ithaldir. Yani, hurda ithal 
edeceksiniz. Henüz, Türkiye'min kendi 
hurdası yoktur. Elektriğin bir kısmı za
ten ithaldir. Yani, içerisinde 'kömür var, 
mazot var, şu var, bu var, gaz var; en
tegre tesislerde üretilen demir çeltiğim 
yüzde 25-30'u ithal1 de olabilir, üst tara
fı yerli de olabilir. Türkiye, kendi kay
naklarını kuîıîanmıyor, kenli demir çelik 
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kaynaklarını kullanmıyor, kendi kömür 
kaynaklarını IküEanmıyor; Türkiye buna 
dayanamaz. Yani, 7,5 ımiyon ton ya
hut 7 muiillyon ton demir - çelik üretiyo
ruz görüHüyorı: ıbuınuın, hemen hemen 
(dönüte üçü iıthali, biz yapmıyoruz onu. 
Netice ütÜbariiylie, katana değere uzun 
boylu bir şey katmıyoruz ve Türkiye, 
yassı mamul iıtJhal ediyor. Sanayileşmiş 
bir. ülkede, yaissı mamuıl' ihtiyacı yüzde 
65 - 70,tiir; Türkiye'deki ihtiyaç, henüz 
'yüzde 40 civarındadır. Türkiye'nin 
ürettiği yassı nıamulli de yüzde 20 - 25'tir. 
Türkiye, Idemiır - çelik meselesiinde, ken-
Idiı kaynakllarını kullknırruıyor, entegre ıte-
siisfari büyültmüyor, yeni entegre tesis 
yapmıyor, yassıı mamul) ümötmiyor ve 
(kişi taşına üretitiiğii demir - çelik de 100 
kilogramıdır, ©una karşılık, İBatı'da kişi 
(başına 'üreüilten diemlir - çeliik, 500 ila 
1 000 kilogramdır. Türkiye, demir - çelik 
ürdtimini, ih'iç olmazsa, kıışi taşına 200 
fciılloigrama çıkarımaflıdiir; ama, Türkiye, 
sanayi kurımazsa, bunu 200 kilioigırama na
sılı çıkaracak Türkiye, sanayileşmeyi, 
mutlaka 'yeniden başlatmak mecburiye-
ıtilnldödir. IBu şartlar ilçeriisiınde, Türkiye' 
nin imalat sanayiinin yüzde 56,5'i de, 
zaten üç ilinde toplanmıştır. 

BAŞKAN — Süreniz ıtamam'Banmak 
üzerediır dfenidim. 

SÜLEYMAN OEMliRİEL lODovamila) 
— Benlim saatlime göre, 15 dakikam da
ha var Sayın Başkan. Nasılsa, ısaat 13.00* 
den evvel' kapatmayacaksınız Mbeliiisi. 
<DYP sıralarından alkışlar) Saat 13.00' 
iden evveli kapatacaksanız, ayrı mesele. 

BAŞKAN — Diğer haltilpltere örnek 
allmaması bakımından, verilen sürdler 
içinde konuşmalları biıtirmeniz zarureti 
vardır zannedıiyoırum efendim. 

CEMAL SEYMBN '(Nevşehir) — 
îyi misaü, kötü örnek ©Hmıaz. 

(SÜLEYMAN öSMltREL (Devam
la) — Dört ayda bir defa buraya gelli-
yoruz; 'bize 10 dakika müsamaha gös
tereceksiniz. Zaten, müsamahanın da 
kimseye zararı yok. 

.Değeri mileCvekiıIerıi, huzurunuza 
bir konuyu daha getirmek işitiyorum. Buı 
IKonu, demiryollarının duırumuduır : 
«Eifendiım, Ibiiz karayolu yaparız, demüır-
yolu yapmayız» demek, yanllış. «Hava-
ydlıuı açarız, karayolu yapmayız» de
mek yanıliış. «iDeniizyollu laçarız ıbunllardan 
lb imini yaparız» demek de yarillış. Bunların 
hepsi Ibir üllkeye lâzım. Türkiye'nin 8 000 
kilometre ıdemıiırtyolllu ıvar; Ibunun 4 000 
killlametnesıi Osımankıdan kalIma, 4 000 
Ik.'ıîioımıetresİ! eumhuriyeltiin; 1950'dıen ibu 
yana yaprllmıış ölanıı, 1 000 kilometredir. 
Daha çok, Elazığ - Tatvan; Tattvan -
IKotur IHaititn; IGazilanltep - Karigaımış; Edir
ne - Pehlivanköy - Svilengrad gibi, 
dört (beş ıtane ıhaıttur., 

Türkiye'nin atölyeleri. var; Adapa-
zarında vagon atölyesi, kapasitesinin 
yüzde 30'unu kullanmaz. Türkiye'nin 
atölyeleri ıvar, Sivas'ıfca vagon atölyesi, 
kapasitesinin yüzde 30'unu kullanamaz. 
Türkiye'nin lokomotif ;falbnikası var 

(Eskişehir'de, 50 Ibfcamıoltilf yapabileceği 
hailde 7 lokomotif yapar ve ondan son
ra, Türkiye, puanlarına programltarına 
'«Taşıyıcı, götürücü, sürükleyici, çekici 
araç'üar ıtemin ediıllecekıtir» diye yazar... 
Bunlarım rakamlarını) söylemeye valktim 
yolk; ama, Türkiye geçen 5 sene zarfın
da, demiryollarına hemen hemen hiçbir 
yatırını yapmamıştır. 

İspanya, demiryollarına 10 milyar 
dolariak yatırım ıpDarilıyor. DemiryoMa-
rında, 240 kiıltametrellik süratten aşağısı 
arttık ekonomik ollmaktan çıkmıştır. Mar-
siıDya - Lyon hattı 560 kilometre, ıbunu 
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lika saaltltJe geçiyor. Böyle pek çok hat 
meydana ıgeîmıiışıttr. 

Türkiye, demiryollarında, çağım çok 
çok genişimde kalmıştır. 40 kilometre, 
60 kilometre sürati demiryollarıyla Tür
kiye ıbiır yere varamaz. Karayolumuz 
listediği kaidar olsun, demiryolu oillmadıfc-
tsan sonra, kütle nakliyesini yapamazsınız. 
Kütle nakliyesini ucuz da yapamazsınız. 
Kütle nakliyesinde, karayoluyla demir-
yohı arasında 5 ırraisi fark vardır. Tür
kiye, kütte nakliyesi 'yapacak. 

Türkiye'min, İstanbul iıe Ankara ara
sında 577 kiıliornıetrıellik bir demiryolu var, 
pîaniianmasıı 1882, güzergâh; Albdülha-
muM zamanı. İşiltetımeye açılması 1892. 
Bunun üzerinden 19 'tren geçebilir; dü
zeltmelerle, karşılıklı 30 ıtren. Süratler 
40 kilometre düzelıtımeylıe 60 kilometre... 
577 kilometre. Eğer istanbul - Ankara 
arasındakıi bir demiryolu Türkiye'de 
ranıtabl değilse, Türkiye'deki! bütün de
miryollarını sökmek lazım. 1976 yıllında 
başlamış ollan bu demiryolunun 1988'e 
kadar askıya laflinımuş olmasını bir talih
sizlik sayıyorum. ıflDYP Biralarından al-, 
kışlar) Yine, bir 'tek kuruş yoktur ıbu de
miryolunun yapilması 'için. 

(Projelere düşman olunmaz. Bunlar, 
Üİlfcenin projeleridir. «Efendim 3 trilyo
na çıkacak, 5 trilyona çıkacak...» Şimdi 
Yapmazsanız, sonra 20 trilyona çıkar. 
Türkiye bir gün bunu yapacak. Asılina 
bakarsanız, prestij arıyorsanız, bu, pres
tij projesidir. Hem de çok büyük (bir 
prestij projesidir. Yani, bu demiryolu 
battım, falan iktidar yaptı derler, berkte
sin göreceği Ibiır şey; çünkü, ,15 miıliyon 
(insana bitap ediyor. (1DYP sıralarından 
alkışlar) 

Temmuz 1987'de en son yapılan c'.ü:-
3lere ıgöre de, bu projenin miılM ekonomi 
bakımından ran'tabiitesi 3'tür. Böyle 

altyapı projelerinde, rantabilitesi 3 olan 
projeyi bulmak fevkalade güçtür. Onun 
riçindiır ki, 'böyle bir projenin gemide kal
mış olmasını üzüntüyle kars^kyorum. 

Türkiye'nin ibü'yük meselelerinden bi
risinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
kalkınması olduğunu söyledim. 'Mesafe 
açılıyor, mesafe kapanmıyor. Bu bütçey
le de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
kalkınmasına yönellmıiş bir şey yoktur. 
Gayet açık söylüyorum, - Bize cevap 
(verecek ya da buradan konuşacak ollan-
lara a/fade 'ediyorum - Gümüşhandileri 
memnun etmek isterlerse, 1988 yılında 
veya o yılla kadar geçen 4-5 sene zarfın
da . Gümüşhane'ye ne yapılmıştır? Bir 
'Söylerlerse ılsyi olur. Nevşehir'e ne yapi 
mıştır? Söylerlerse iyi ölür. Uşak'a ne 
yapılmıştır veyahut Edirne'ye ne yapıl
mıştır? Söylerlerse iyi olur. Siirit'e ne 
yapıDmuşitır? Söylerlerse iyi olur... Bun
ları rasgele söylüyorum. Elazığ'a ne ya
pılmıştır? Söylerlerse iyi olur... Şu Kars' 
un hava meydanını, Kars'ın şeker fabri
kasını - ki, bunlar 12 senelik projelerdir 
- tamamlamak, herhalde Türkiye Cum-
Ihuıiıriyeti Devleti için.bir şeref borcu ha
lline gelmiştir. Unfa'nın (hava meydanını 
tamamlamak da, hem 'ekonomiktir hem 
de Türkiye Cumhuriyeti Devletimin yine 
ışeref (borcu haline gelmiştir. 

Değeri milletvekilleri, ıbu bütçenin 
ıgellideri adalete dayanmıyor; vergi ge
lirleri adil! olmaktan çıkmıştır. Bütçe, 
takati olmayandan vergi alıyor. 

teütçe denk değildir; 2 (trilyon 800 
milyar açığı var, 3,5 trilyon da, bu
raya konmamış para var. Burada konu
şulması 'Hazım gelen (bütçe, aslında, 20 
trilyon değil 28 •trilyon olması lazım. 

Bu bütçe, 4 Nisan 1988 gününde sı
kıntılar (içinde kıvranan Türk vatanda-
şının hiçbir meselesini çözmez. Ne pa-
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ıhatolık meselleskıi' çozer, ne üşsiızliik me
selesini çiözer, ne yoiksuüöuık meselesini 
çötzer; me Iklöyiltünün, ne dişçinin, ne esna
fın, ne memurun Ihilçibüır ımeseliesini çöz
mez. 

IBu bütçemin enfliasyonist karakteri 
(vardır. 

IBu ibüıtçe borç bütçesidir. Bu büt
çeden ılO ıtrilyom borç ödenecektir ve 
böyle bir bütçenin Türkiye'nin beş yılî-
lılk perspektifinde, Türkiye'nin ondan 
ileriilki perspektifinde Türkiye'yi Meniye 
ıgöttinen «bir karakteri yoktur. 

/. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : '22) 

2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu {3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 

Yine dle biz, bütçenin, müfetirnize, 
memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını 
dillîıyoruz. 

Hepimize ısayigııliar sunarını. t('DYP ve 
ISHP sıralarından afcşjllaf) 

IBAİŞKA'N — Sayın miletvekllerli, 
programımız gereğince, öğleden evvelki 
ıgförüsjmıelier ıtamamlanmıışltiir. 

öğleden sonraki ıglörüşmelere saat 
14.00'te başlamak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 12.53 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 23) 

4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına \Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/253, f/338) 
(S. Sayısı : 45) (Devam) 

IBAŞKJA'N — 1988 Malî Yılı Genel 
've Ka'tma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 
1986 'Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-

IKİNC1 OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Yıldıran Akbulut 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa SangUl (İstanbul), Mümtuz özkök (Sakarya) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri 45 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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sarılarının ıtüımü üzerindeki görüşmelere 
kaklığımız yerden devam ediyoruz. 

(Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu-

nundur. 
Grup adına, Sayın Ahmet Karaevli, 

buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AHMET 
KARAEVLİ l(Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, sayın (milletvekilleri; 1988 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde, Ana
vatan Partisi Grubu adına düşünceleri-
<mizi arz etmek üzere söz almış 'bulunu
yorum. Şahsım ive grubum adına, Yüce 
Meclisin değerli üyelerini saygıyla se
lamlıyorum. '(ANAP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, bütçe görüşme
leri, hükümeltlerin yaptıklarının ve ya
pacaklarının tartışıldığı görüşmeleridir. 

il988 yılı bütçesi münasebetiyle de, 
değerli ımulhalefet partileri sözcüleri, bu 
konudaki ıgönüşlerini, hem de -bugün ol
duğu Igilbi- televizyondan naklen, bütün, 
(milletimizin takip edeceği ibir tarzda ifa
de etme imkânına [sahiptirler, Bu, demok
rasi açısından 'fevkalade sevindirici bir 
hadisedir. 

Hükümetler, (vatandaşlarına, (memle
kete ne ıgilbi ıhizmeltler getireceklerini ve 
ibu hizmetlerle milletin geleceğini ne şe
kilde etkileyeceklerini, onlara ne gibi 
'imkânlar verebileceklerini bütçelerle ifa
de ederler. 'Doğrudur, bütçeler, ekono
mik ive sosyal İbir müessese faaline gel-
ımişjtir. Meselenin sadece ekonomik yö
nü değil, özellikle sosyal yönü de önem
lidir. Devlet, vatandaşına refahı götür
mek, vatandaşına hizmet etmek ve onun 
önündeki engelleri kaldırmak için ted
birler alır. Yine, kişilerin mutluluğu, re

fahı ve ülkenin imar ve inşasına ne şe
kilde hizmet edileceği, bu 'bütçelerle or
taya konur. 

Anavatan Partisi İktidarı, 6 Kasım 
19831ten beri, milletimizin oylarıyla iş
başındadır ve bu Ibüitçe münasebetiyle, 
diğer konuşmacılar değindikleri ve bun
dan sonraki değerli konuşmacılar da de
ğinmekte haklı oldukları için; doğrudur, 
bu beş yıllık iktidar süremizin de bura
da ibir değerlendirilmesin'in yapılması ta
biîdir. 

Beşinci yılı içindeki iktidarımıza bak
tığımız zaman, biz Anavatan Partisi İk
tidarı olarak, özelikle memleketimizde 
geçmişten gelen, çözülemeyen meselelere 
cesaretle el atmış ve onların vatandaşın 
faydasına çözülımesi yolunda ciddî ve 
kalıcı adımlar altmışız. Bu ciddî ve ka
lıcı adımları atarken de, hükümet prog
ramımızda açık seçik ifade etiğimiz sos
yal adaletçiliği; ama akılcı sosyal ada
letçiliği hep göz önünde tutmuş, ona gö
re davranmışızdır. 

Şimdi, bu konuları çözerken, özellik
le Türkiye'de klasik bürokrasi kuralları
nın dışında, çok daha pratik ve hızlı çö
züm getirecek yollara başvurulmuştur. 
İşte bu hadise, fonlardır. Fonlar nedir?.. 

Fonlarla ilgili, evvela şunu ifade ede
lim: Fonları Türkiye'de ilk defa kamu
oyuna sunan Anavatan Partisi İktidarı 
değil; fonları biz icat etmedik. Fonlar, 
ta Atatürk döneminden beri uygulanı
lmaktadır. Ayrıca, birçok batı ülkesinde 
ve dünyanın diğer ülkelerinde de, fon, 
başvurulan bir finans kaynağıdır, mese
lelerin pratik çözülmesi için başvurula-
gelinen bir yoldur. Geçmişte çözüleme
yen meselelere gerçekçi ve kalıcı bir çö
züm getirmek için, Anavatan Partisi İk
tidarı ıbu yolu seçmiştir. Ayrıca, bütçe 
dışında kaynak artırımı ve kaynakların 
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verimli kullanılab ilmesi için fon konusu
na önem vermiştir. Yine, bu konuda me
seleleri süraitle çözmenin en önemli hu
sus olduğunu da ıgöz önünde bulundur
muştur. 

Şimdi, özellikle bu konu, kamuoyu
nun gündemine ikide bir getiriliyor, san
ki Anavatan Partisi İktidarından evvel 
ıböyle teir şey yokmuş, bunu .sadece bu 
iktidar getirmiş gilbi. Şu doğrudur: Mak
sadı, hızlı, kalıcı, çözülmeyen meseleleri 
çözmek olan ve daha evvel kurulmuş bu
lunan fonlar, bizim iktidarımızın çıkar
dığı fonlar kadar hızlı çalışamamış veya 
vatandaşın meselesine çözüm getireme
miştir. Bu çözümde Anavatan Partisi İk
tidarı başarılı olmuştur. 

İşte, dünyadan örnek vermek gere
kirse, Japon Başbakanına 'bağlı 20 küsur 
fondan 'bahsedilmektedir. Orada da bü
rokrasi bizim Türkiye'de kısmen kaldır
maya çalıştığımız şekilde' karmaşık bir 
sistemdedir, onlar da pratik çözüm için 
bu yola .başvurmuşlar, o kadar ileri ül
ke oldukları halde. 

Türkiye'den misal verelim -hep geçmiş 
yılların iyi taraflarından misal veriliyor-
ımesela, Nüfus İşleri İdaresinin moderni
zasyonu için bir karar verilmiş, bütçeden 
kaynak aktarılmak veya bütçe ödenek
leriyle bu işin yapılması düşünülmüş ta 
1977'de. Şimdi yıl 1987; doğrudur, bu 
10 yılda Nüfus İşleri İdaresinin merke
zine bir bilgisayar konabilmiş; ama, o 
bilgisayarın ne illerde, ne de ilçelerde 
hiçbir terminali, billgi akışını sağlayacak 
hiçbir ünitesi yoktur. 

Gelelim bizim dönemimize: Vergi ida
resi reform için, «Vergi İdaresini Ge
liştirme Fonu» diye bir fon kurarak, 7 
ay gibi kusa bir sürede İstanbul, Ankara, 
İzmir 'başta olmak üzere, dört büyük 
vilayetimizde bu bilgisayar merkezleriyle, 
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üstelik bunların terminalleri de kurulmuş, 
merkeze bu konuda daha hızlı bilgi akı
şının .sağlanması ve daha iyi denetim hu
susunda bir imkân getirilmiştir. O ba
kımdan, fon konusu, tamamen vatan
daşımızın lehine, vatandaşımızın yıllar
dır bekleyip de alamadığı ve umutsuz
luğa kapıldığı hizmetlerde yeni bir ham
le, yeni bir ruh ve hızlı çözüim için, 
Anavatan İktidarı tarafından önem veril
miş bir uygulamadır. 

Nedir bu uygulamalar? İşte bakınız, 
ısayın liderin de sabah burada söylediği 
gibi, konut meselesi... 

1984 yılı başında, Anavatan İktidarı 
işbaşına geldiğinde, konut konusu şöyle 
bir .manzara arz ediyordu: 1950*11 yıllar
dan itibaren Türkiye'de kırdan şehire, 
köylerden şehire göç başlamış, 1950-1960 
yıllarında, belki o günkü imkânlarla bu 
ışehirleişime meselesine bakmak veya o 
tarafa yönelmek imkânı ollmamış pek; 
1960'lt yıllardan sonra başlayan planlı 
dönemlerde 4a 1981'e kadar- ikonut ya
tırımları «ölü yatırım» olarak görülmüş 
plancılar tarafından ve o zamanki hükü
metler döneminde bu konut yatırımları
na ayrılan paylar, yüzde 23'lerden, gide
rek ta 'yüzde 171ere kadar düşmüş. 

1981 yılında; doğrudur, «Türkiye'de, 
özellikle şehirlerde bir konut meselesi 
var, hem de giderek büyüyen, çığ gibi 
büyüyen bir konut meselesi var; bunun' 
Çözülmesi için yılda 70-80 bin, 100 bin 
konut yapılması lazım. O halde ne ya
palım? Bir kanun çıkaralım, bu kanunla, 
bu meseleyi çözme yolunda adımlar ata
lım» denilmiş. 

Kanun çıkarılmış, bütçe içi bir fon 
kurulmuş ve bu fona yılda 150 milyar 
lira aktarılması öngörülmüş; ama -yıl 
1984- Anavatan Partisi işbaşına geldiğin
de görülmüştür ki, yılda 150 milyar lira 
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olarak bütçeden aktarılması öngörülen o 
kaynaklar aktarilamamış; 3 yılda, sade-
ce, 24,6 milyar liralık Ibir kaynak akta
rımı söz konusu olmuş! Ne olmuş? Ha
dise çözülememiş. 

'İşite bunun için, -daha seçimden ön
ce- seçim beyannamemizde ve ondan 
sonra Hükümet Programımızda bu ko
nuya önem vereceğimizi belirterek, ko
nut meselesini, 'vatandaşımızın beklediği, 
çiözülmesini ve sarıllmasını istediği sosyal 
Ibir yara olduğu için, öncel'ikli meseleler 
arasına aldık. 

Haltta, yine hatırlıyorum seçimlerden 
önce bu konuyu çözeceğimizi söylediği
mizde, Sayın 'Başbakanımıza (Liderimize) 
ve bizlere ,o zamanki muhalefetin söz
cüleri «Nasıl çözeceksiniz?» diye sor
muşlardı; biz de, «!Bu işin formülü biz
de, formülünü söylemiyoruz; bakarsı
nız kopya çekersiniz» dedik. (SHP ve 
ÜYİP sıralarından, «IBravıo» sesleri, al
kışlar) (!) Evet, öyle dedik, aynen; işite 
Meclis tutanakları burada! 

Arkasından, 1984 yılının mart ayın
da, bu konu Ytüce 'Meclise, Hükümeti-
miiz tarafından getirilmiştir. Nedir yapı
lan? Yapılan şu : Bütçe dışında, bir Top
lu Konut Fonu oluşturacağız, bu fona, 
bugüne kadar hiç düşünülmemiş veya 
düşünülüp de uygulanmamış yepyeni kay
naklardan (gelir elde edeceğiz. 

İşte, yıllardan beri konuşulan şu si
gara meselesi /yabancı sigara ithalatı... 
Sigara, o zamana kadar ithâl edilmiyor
du; ama, Türkiye'ye yabancı sigara gir
miyor muydu? Bal gibi giriyordu, bunu 
da herkes görüyordu, devlet de müca
dele' eder gözüküyordu. Ama, bununla 
mücadele, büyük şehirlerin Iköşebaşların-
rında, «Kent var Marllboro var» diye ek
mek parası peşinde koşan insanları tu
tup, «Niye bu işi yapıyorsunuz?» diye 

onlara ceza verme şeklindeydi. Bu şim
di, sosyal adalet mi, bu doğru bir dav
ranış mı? Yanlış!.. (Devletin mücadelesi
nin ana sebeplerinden biri de, bu kaçak 
sigaradan dolayı dışarıya milyarlarca li
ralık, milyonlarca dolarlık dövizin kaçak 
giıtmesiydi. İşite biz, «Sigara ithalatını 
Tekel eliyle yaptırırız, gümrüğünü alırız; 
üzerine de fon koyarız ve bu fona ge
len gelirler, konut fonunun birinci gelir 
kaynağı olur» dedik. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Parayı da hayalî ihracatçıya verdiniz. 

AHMiET KARAEVLİ (Devamla) — 
'Yurt dışına çıkışlar yasaktı, iki yılda bir
di. ıBiz, «ISerlbesit bırakıyoruz; ama, çıkan 
insan da 100 dolar Konut Fonuna yar
dım yapsın» dedik; dövizi dalha fazla al
ma imkânı verdiğimizden dolayı. 

'İkide bir, «Lüks ithalat niye serbest 
bırakıldı?» deniyor. Serbest bırakılma
dan önce de bu lüks mallar maalesef 
kaçak yollardan giriyordu; bu bir va
kıaydı. Onu da, vergi ve fon verilmesi 
sureliyle serbest Ibtraktık. Arkasından, 
yerli tütün ve alkollü içkilere de, fiyat
larına belli oranlarda zam getirerek, ko
nut fonuna kaynak oluşturduk. 

Ne oldu hadise? Hadise şu : Yanlış 
hatırlamıyorsam, Emlak Kredi Banka
sının konut yapmaya başladığı destek 
1946 yıllarında başlıyor ve 1984 başları
na kadar sürüyor. Arkasından, Sosyal 
Sigortalar Kurumu devreye giriyor. Sos
yal Sigortalar Kurumunun ve Emlak 
Kredi Bankasının verdiği kredilerle, dev
let eliyle 40 yılda yapılan konut sayısı 
400 bin civarındadır. Hatta, daha sonra 
ise Bağ-Kur, Ordu Yardımlaşma Kuru
mu ile, İmar ve İskân iBakanlığının di
ğer imkânları da sokulmuş ve ancak 400 
bine varılabilmiş! Bunu 40 yıla böldü
ğünüz zaman, yılda 10 bin konut edi-
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yor. Halbuki, bizim geldiğimiz noktada 
yılda 100 bin konut yapılması lazımdı. 
Öyle bir hal almış ki, vatandaş, emekli 
olduktan sonra da ev 'edinme umudunu 
kaybetmiş. İşte biz, bunu hızlandırdık. 
Bu fon esas itibariyle 1984 yılının ağus
tos ayından itibaren çalışmaya başlamış, 
bugüne kadar 3,5 yıl olmuş ve 3,5 yılda 
hadise şu : 

Bu Toplu Konut Fonundan, tam 585 
<bin konuita kreldi açılmış; kredi açılan 
konutlardan 215 bin adedi bitmiş ve 
şu anda geriye kalan 370 bin adedinin 
yüzde 47'sinin inşaat seviyesi yüzde 50' 
nin üzerindedir. Yani, (geçmişte 40 yıl
da 400 bin konut yapılmasına karşılık, 
işte bu akıllı ve sosyal meselelere önem 
veren Anavaltan iktidarının program ve 
bütçeleri ve yepyeni uygulamaları saye
sinde, bu sayı 585 birilere getirilmiştir. 
(lANAP sıralarından alkışlar) 

Bu sene, inşallah 150 bin konut daha 
bitecek ve böylece 5 yılda 500 binden 
fazla konut tamamlanmış olacaktır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Bunları vatandaş dinliyor, ona göre ko
nuş!.. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Şimdi veriliyor mu?.. 

AHMET KARAEVL1 (Devamla) — 
Evet, doğru; bugünlerde Toplu Konut 
Fonundaki ödemelerde bir bekleme sü
resi oldu; ama, işte geçen gün açıklan
dığı gibi önümüzdeki aylardan itibaren 
pekala kredli verilebilecek. 

Hadîse şudur sayın milletvekilleri : 
Bu iş o kadar kangren hale gelmiş ki, 
kasabalardan büyük şehirlere kadar her 
yerde, vatandaşımız konut edinmek içirt 
kooperatifler kuruyor ve konut kredisi 
alabiltmek üzere, o kooperatifler vasıta
sıyla belli seviyeye getirdiği inşaatları için 
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kredi talebinde bulunuyor. Bu hadiseyi, 
söylenildiği gibi, hemen bugünden ya
rına çözmek mümkün değildir; ama, bu 
.sistem olmasaydı, olabilecekleri düşünü
yor musunuz? 

Doğrudur, Türkiye'de bugün kira me
selesi belki ücretliler için bir problem
dir; ama Anavatan İktidarı, bu yepyeni, 
hiç düşünülmeyen ve geçmişte devletin 
cebine girmeyen o kaynakları faaliyete 
geçirmesöydi, hadise ne olurdu? İşte akıl
cı çözüm ıbu, işte sosyal adaletçi çözüm 
bu, işHe büyük meseleleri çözen prog
ram ıbu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİH SÜIMER (Diyarbakır) — İş
te çağ altlama bu (!) 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Bakınız, biz her konuda olduğu gibi, 
bu meseleyle de bir taşla birkaç kuş vur
duk : 

1. Önce, geçmişte devlete 5 kuruş 
vergi ödemeden kaçakçının ve karabor
sacının cebine giren ve dışarıya giden 
paraların devletin celbine girmesi sağlan
mıştır; böylece de kaçakçılığın kökü ka
zınmıştır. 

M. HALIT DAĞLI (Adana) — Ka
çakçılık meşru hale geldi. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
2. ıBu konuda, ev edinmek isteyen va
tandaşımıza, özellikle, işçiye, memura 
imkân sağlanmıştır. Kooperatiflerin üye
lerinin yüzde 85'i işçi ve memurdur. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Tabiî, emekli, serbest çalışan da üye ola
bilir; ama, bültün işçi ve memurlara... 

IBAŞKAN — Bir saniye efendim... 

Saıyın miUetvekiİleri, hatibin sözünü 
kesmeyiniz efendim. 

İBRAHIM GÜRDAL (İsparta) — 
Hatip bütçeyi konuşsun, bütçenin dışına 
çıkmasın Sayın Başkan. 
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ıHAJŞKlAN — Toplu halde konuşma
yınız efendim. Bugünkü programa göre, 
gruplar sırasıyla konuşacaklardır. Böyle 
tek tek konuşmayınız; hiçbir sonuca va
ramazsınız. 

Sayın milletvekilleri, yapılan progra
mın tam taltbik edilebilmesi için ve fi
kirlerin rahatça ifade edilebilmesi için, 
ıgereken ortamı yaratmak size düşer. 
Lütifen, Meclisin bu çizgide »tutulmasına 
•özen igösteriniz. Herkes, bu kürsüde ken
disine ayrılan sıra ve zaman içerisinde 
istediğini rahatlıkla söyleyecek. Buna uy
duğunuz müddetçe, görüşmeler en ve
rimli şeklini alacaktır. Şimdiden, size te
şekkür ediyorum. ı(!ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Buyurun. 
ALPASLAN PEHLİVANLI {Arika-

ra) — Biraz sonra kendileri de konuşa
caklar; ona ıgöre! 

AHMET KARIABVL1 (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

(Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; işte bu Toplu Konut Fonu saye
sindedir ki, ıbuıgün, ıgenç, 29 yaşında bir 
işçi, bu kooperatüfler ve Toplu Kbnut 
Fonu kredileri vasıtasıyla ev sahibi ola
bilmektedir; hem de bir iki yıl içerisin
de. Bu, geçmişte hayal olan bir hadisey-
'di. 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — Şim
di de hayal! 

AHMET KAKİAlEVLİ (Devamla) — 
Şimdi, bu mesele sosyal bir yarayı sar
ma hadisesi değil mi? Bu, geçmiş yıllar
da Türkiye'nin önünde heyula gibi du
ran, vatandaşımız için bir umutsuzluk 
kaynağı olan bir büyük meselenin hal
ledilmesi yolunda atılmış ciddî bir adım 
değil mi? 

Üçüncü hallettiğimiz mesele; özellik
le, belli yerlerde, kalifiye olmadığı için 

iş bulmada .güçlük çeken insanımıza iş 
imkânı, hem de, yılda 1 milyondan faz
la bu tip insana iş imkânı sağlanmıştır. 
Arkasından, Türkiye gibi kalkınmakta 
olan ülkelerde inşaat sektörünün canlan
ması, orada diğer sektörlerin de canlan
ması, inşaat sektörüne iş yapan 3O0'den 
fazla işkolunun harekete 'geçmesi demek
tir, 

Şimdi, bu akıllı işe, bu doğru işe des
tek vermek lazım; çünkü, -artık bundan 
geriye dönüş yoktur- bu mesele vatan
daşımız tarafından benimsenmiştir. Geç
mişte olduğu ıgibi, biz meselelere slogan
larla bakmıyoruz. Böylesine gerçekçi çö
zümlerle ve vatandaşın ev meselesi ne, 
aynen onun inandığı ıgilbi «Dünyada me
kân, alhiretite iman» sözü doğrultusunda 
yaklaşıyor ve çözüm getiriyoruz. (ANAP 
sıralarından «İBravo» sesleri, alkışlar) 

lÖiraz, Fonun gellirlerinden bahsede
lim : Toplu Könüt Fonundan, 585 bin 
konuta 1 trilyon 800 milyar liralık kre
di açılmış; bu kredilerden 1 trilyon 210 
milyar lirası ödenmiş ve fona gelen kay
nakların yüzde 95'i, gerek kooperatilifer 
•gerekse ferdî kredi vasıtasıyla, direkt 
•olarak kbnıit üretimine verilmiş. Geriye 
kalan yüzde 5"i de, bu kooperatifler için 
kamulaştırma, altyapı ve konut sektörü 
sanayiinin geliştirilmetsi için kullanılma 
yönünde harcanmıştır. 

işte, bugün artık, Konut Fonu vasıta
sıyla yılda l'ÖO binden fazla konutla des
tek verip, bitirme imkânı sağlıyoruz. O 
zaman «3İ0O milyar lira» dediğimizde, 
<^Mümkün değil» diyorlardı; -zabıtlarda 
var- ama, bugün Topüu Konut Fonu -iik 
başlarda kanun çıkarken «Olmaz» diyen 
arkadaşlarımızın kulakları çınlasın diyo
rum; biraz evveli tekrar teyit ettirdim-
•tam 9®0 milyar lira gelire kavuşuyor bu 
yıl içerisinde ve böylece de, Türkiye'nin 
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bu meselesi artık kalıcı bir sekilide çözü
me kavuşmuş oluyor. Bumdan dolayı, 
XVII inci Dönemde bu fonum teşkili yö
nünde faaliyet gösteren Yüce Meclisin 
bugün aramızda olmayan ve aramızda 
olan bütün üyelerine de saygılar, sevgi
ler sunuyorum. (ANAP sırallarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Diğer fonlarımızdan birisi de Kamu 
Ortaklığı Fonudur. Bu konu da Türkiye' 
inin kamuoyunda, özellikle 6 Kasımı se
çimlerine girilirken çok tartışıldı. Televiz
yonda yapıdan bir açık oturumda, Sayın 
Başbakan, bu işi. basite indirgemek için, 
«Türkiye'de bekleyen büyük yatırımlar 
var;» -biraz sonra geleceğim- GAP ko
nusu, Karakaya Barajı, Boğaz Köprüsü 
yapılmış; ama, bir ikincisinin yapılması 
lazım. Türkiye'de, elektrik meselesinin 
kalıcı bir çözüme kavuşması lazım. Artık, 
1984'lü yıllarda, (20 nei Yüzyılda) gün
de dört saate varan elektrik kısıntılarına 
bizim vatandaşımız layık değil. O ba-
kumdan, biz bu mesei'eyi de, yine bugüne 
kadar düşünülmediği şekilde ve bütçe 
kaynaklarıyüa halledilemediği için bütçe 
dışında yepyeni bir kaynakla çözeceğiz. 
Ne yapacağız?.. Kamu Ortaklığı Fonu de
dik adına ve -o zamanki kısa tabiriyle 
ide- köprüyü, barajı satarımi, yenilerini 
yaparım» dediler. 

M. HALtT DAĞLI (Adana) — Sat
maktan başka bir şey yaptığınız yok! 

AHMET KARAEVLI (Devamla) — 
Siz misimiz söyleyen, yer yerinden oyna-" 
di; «Sattırımatn» diyenler mi ararsınız, 
«Hadi canım sen de, kimin malını kime 
satıyorsunuz?» diyenler imi? Halbuki, ha
diseyi gayet iaçılk ortaya koymuşlardı; 
«Bu köprünün, barajın gelir ortaklığı se
netlerini vatandaşa devredeceğiz ve onlar
dan topladığımız kaymakianla da, yarım 
kalmış veya başliamamamış büyük eserle

re başlayıp, bitireceğiz. Bunda da mese
lle, hem Türkiye'ye, ileri ve modern bir 
ülke haline getirme yolunda, büyük eser
ler kazandırmlaık; yine, işsize iş bulmak 
ve sosyal adaleti sağlamak. Yani, tasar
rufu olan, bu kamu ortaklığı senetlerin
den, gelir ortaklığı senetlerinden alır; 
ona karşıilük sağlam bir geliir elde eder. 
Toplanan kaymakları da, devlet, götürür 
büyük işfere yatırır.» îşte, bunu söyledi
ğimiz zaman, bu Mecliste 17 saatlik tar
tışma olmuştur -eski sayın milletvekille
ri gayet iyi hatırlayacaklar- çok ağır laf-
(lar söylenmiştir, Anayasaya aykırılığın
dan bahsedilmiştir; ama, görülmüştür ki, 
bütün fonCarda olduğu gibi, bu fonda da 
Anayasa Mahkemesine gidilmiş; bu ka
nunun Anayasaya aykırıilığımıın söz konu
su olmadığı, bu talebin reddiyle ispat edil-
ım'ştir. Olan nedir? Olan şu : «Bu senet
leri k'im alacak?» demişlerdir bir muhalif 
mıltetveiki'Li arkadaş'mız bir gün evvel yi
ne bu yüce kürsüden; ama, ertesi gün !60 
milyar liralık senet üç saat içinde tüken
di. IBizi en çok sevindiren hadise de, o 
«sattırmam» diyen sayın liderin.' partisin
den milletvekilleri ile o partiye oy ver
miş insanıların da bu senetlerden aldığı
nı görmek olmuştur. Doğru işi herkes 
kabul eder; doğrusu buı!.. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
İsimlerini söyler misiniz Sayın Karaevli? 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Yapılan ine? Kamu Ortaklığı Fonu kana
lıyla, bugüne kadar 1 trilyon 30 milyar 
lllralık gelir ortaklığı senedi ve diğer ba
zı kamu kuruluşlarınım hisse senetleri ve
ya tahvilleri satılmıştır. Elde edilen bu 1 
trilyon lira, -biraz sonra geleceğim- özel
likle, 1976'dan 1984'e kadar iancak beşte 
biri yapılmış olan Karakaya Barajınım fi
nansmanı içim kulllanıllmış; Karakaya Ba-
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rajının finansmanından' sonra, Atatürk 
Barajının finansmanı içim kullanılmış; bi
rimci köprüden sonra artıık acil1 hale ge
den ve dışarıdan temin edilen 'kredisiyle 
ve böyle yepyeni bir kaynakla vatanda
şımızın, milıletimizin katkılarıyla oluştu
rulan bu Kamu Ortaklığı Fonu sayesin
de ikinci boğaz köprüsüne baş'anmış. öy
le, yıllarca da sürmüyor hamdo'sun; .işte, 
temeli atılalı şurada iki ikibuçuk yıl ol
du, bu sene, (29 Mayıs 1988'de) milleti
mize layık o'an, İstanbul'a layık olan 
ikinci! boğaz köprüsü «Fatih Sultan Meh
met 'Köprüsü» adıyla kullanıma açılacak
tır; hayırlı uğurlu o1!sum diyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

iSadece bu büyük projeler değil; Ka
mu Ortaklığı Fonundan V6 baraja, yine 
dört büyük şehrin içme suyu meselesine 
el atılıyor. Bakınız, büyük mese'eleri hal
letmede Anavatan İktidarının hızı -hiç 
kimse bumdan alınmasın- kimse ile tartı
şılamaz; on'lar da biç «Geçmişte bizler 
niye yapamadık» diye üzülmesinler; çün
kü, milletimiz yapanları seçiyor, İş başı
ma getiriyor. 

İM. HALİT DAÖLI (Adama) — Te
levizyondan sizi izleyenler gülüyor Sayın 
Karaevıli!.. 

AHMET KARAEVL1 (Devamla) — 
Yapılamazsa, zaten onlar millet tarafın
dan değiştirilir. Olay şudur : Bu 16 ba
rajın b'tme'eri, yami termin r/anları, plan
lanan dönemden 4 ay 'ilâ 3(6 ay öne çekil
miştir. Bu ne demektir biliyor musunuz? 
Ekonomiye yıllda 1,5 trilyon katkı demek
tir. İşte akıllı çözüm; işte sosyal adaletçi 
çözüm; işte böylesi yepyeni bir uygu
lamayı Türkiye'ye getirmek'e vatandaşı
mıza yeni ufuklar açılmasının en güzel' 
yolları. 

Bugüne kadar, Kamu Ortaklığı Fo
nundan, söylediğim gib'i, biz bu büyük 

projelerin desteklenmesi ve bir an evvel 
bitirilmesi iç;n orallara kaynak aktarıyo
ruz; ama, özellikle hükümetlerin baş gö
revi olan bö'gelcrarası dengesizliği gider
me yolunda da en güzel şekilde fonksiyo
nunu yerine getiriyoruz. 

Biz, '«Doğu ve Güneydoğu Anadolu' 
ya önem vereceğ'imizi» ifade etmiştik. İşte 
bu fondan, özellikle elektrik meselesini 
çözmek için, 1985 yılında 40 milyar lira 
verilmiş ve bugün o mesele orada halle
dilmiş. Sürem kalırsa, biraz sonra ra
kam! ar1! a ifade etmeye çalışacağım. Bu 
hadise devam edecek; çünkü, bunda da 
vatandaşımızın katkısı var, bunu da va
tandaş benimsedi. Senetleri de hiç merak 
etmeyin, bugün onları, kredi faizlerinden 
şikâyetçi ol'an sanayic'îîer, holdingler al
mıyor; onu, az da olsa' tasarrufu olan 
vatandaş alıyor; çünkü, akıllıyız; sağlam 
bir'gelir... Bugün, altından da, dövizden 
de daha kârlı bir iş; niçin almasın vatan-
daşıımrz? (SHP ve DYP sıralarından al-
kış'ar, «Bravo» seslerif!]) O bakımdan, 
yüzbini'erce vatandaşımız bu gelir ortak
lığı senetlerinden kendi'lerime iyi bir gelir 
'imikânı sağlamışlardır. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Sen de İnammıyorsun buna! 

AHMET KARAEVL1 (Devamla) — 
O bak'imdan, biz diyoruz ki, böyı'esine 
akıllı, becerikli iş'ler yapıldığı zaman, va
tandaşımızın meseleleri çok daha hızlı 
çözü'ecektir. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Sen de inanmıyorsun ya!.. 

AHMET KARAEVL1 (Devamla) — 
Şimdi, bir diğer fon da, Savunma Sana
yii Fonu. Biliyorsunuz, Türkiye'de ta 
19710111 yıffiardan itibaren, özellikle, Or
dumuzun, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiya
cı o'an modem araç ve gereç'lerimin te
mininde, devamlı olarak, hükümetler bir 
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çözüm yolu aramışlar. Hatta, hatırlıyo-
ruım bir Başbakan Yardımcısı bu işte o 
kadar ileriye gitmiştir ki, «10O bin tank» 
derken, arıkasından da «Uçak da yapaca
ğız» diye ta 1'9'74'lierde çok iddialı söz-
lier söylemiştir; ama, 1985 yılına gelin
ceye kadar, bu konuda da dille tutulur bir 
şey yapılamamış, tşte bunu da, özellikte, 
bizim şu Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun akıllı ve vatandaşımız ta
rafından gerçekten benimsenen uygula
masından da cesaret alarak, yine, Hükü-
metımıiz gündeme getirmiştir ve bugün 
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destek
leme Fonu, artık, sadece Türkiye için 
değil, dünyada bu konuya önem veren 
ülkeler .için çok dikkatle takip edilen bir 
konu oıimuştur. Ne yapıllımıştıır? işte, Es
kişehir'de motor fabrikası, Ankara'da 
gövde fabrikası -TUSAŞ için- ve orala
ra bu Savunma Sanayii Fonundan 50 
milyar liraya yakın kaynak aktarılmış ve 
sonunda, bildiğiniz gibi, hayal olan bir 
hadise gerçek olmuş, 1987 Ekim ayında 
ilk Türk uçağı F-116 (Savaşan Şahin) 
göklerde uçmuştur. Bundan, dostlarımız 
sevinmiş, Türkiye üzeninde kötü emeller 
besleyenler üzülmüş, korkmuşlardır. Bu, 
sevindirici bir hadisedir ve bunda katkısı 
olan herkes de bu sevindirici hadiseden 
kendisine düşen payı gayet rahatlıkla ala
bilmektedir. 

iBunun'.a da kalınmamış. Makine 
Kimya Endüstrisinin Çankırı'daki Uçak
savar Topu Fabrikasına, 1986 yılında 
15,5 milyar, 1987 yılında 32,1 milyar ve
rilmek suretiyle, oradaki fabrika faaliye
te geçirilmiş ve o konuda da Türkiye'nin 
modern araç ve silahlara ollan ihtiyacı gi
derilmiş. 

Savunma Sanayii Fonunun destekle
diği bir diğer konu da, Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından Silahlı Kuvvetler 
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için sipariş edilen veya uygulamaya ko
nulan bir proje olan, Tekerlekli Taktik 
Araç Projesidir. IBu fondan, buraya, 28 
milyar liraya yakın aktarma yapılmıştır. 

Bugün, kamuoyu tarafından da gayet 
yakından bilinmekte olan zırhlı muharebe 
anacı, helikopter, radar, telsiz .sistemi gi
bi birçok büyük kapsamlı proje de bu 
fon vasıtasıyla desteklenerek uygulama
ya konulacaktır. Bugün bu fon, Ameri
ka, Fransa, İngiltere, Belçika gibi bu ko
nuda illeri teknolojiye sahip birçok sana
yi ülkeleri tarafından gayet dikkatle takip 
©dilmekte; Türkiye'de bu konularda se
minerler düzenlenmektedir. Geçen yıl ül
kemizde açılan Silah Sanayii Fuarına bu 
konuda faaliyet göstermek isteyen 400" 
den fazla firma katılmıştır. Bu, bugüne 
kadar hayal edilmeyen bir hadiseydi. İş
te bunu 'haileden de yine Anavatan İkti
darı olmuştur. 

\Şimdi gelelim şu fonların bize göne en 
güzeli olan, en hayırlısı olan Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nuna. (SHP ve DYP sıralarından gürültü
ler) 

'MUSTAFA YIUMAZ (Gaziantep) — 
ANAP'a göre güzel. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bir 
oy için bir inek vaat ettiğiniz zaman... 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Söyleyeceğim neden en güzel olduğunu, 
söyleyeceğim. 

ıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu da 1986 yılı mayıs ayında 
Yüce Mecliste kabul edildi. Kabul edilir
ken de, üzerinde çok konuşma yapıldı. 
Halbuki biz, 19 Aralık 1983 günü Mec
liste okunan Hükümet Programlımızda 
biz açık açık söylemişiz «Biz, akılcı, sos
yal adaletçi bir Hükümetiz» demişiz Ana
vatan İktidarı olarak, Arkasından, bizim 
değer hükümlerimiz arasında bulunduğu 
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gibi, «Komşusu aç iken tok yatmak doğ
ru değildiır diyen asil ve cömert bir mille
tiz» demişiz. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — O 
zaman, 60 kiloluk pastayı nıiye yaptırıyor
sunuz? 

AHMET KARAEVL1 (Devamla) — 
Evet, bugüne kadar Türkiye'de birçok ik
tidar işbaşına geldiğinde, hükümet prog-
ramilarına koymuşlardır. «Fakirliği fuka
ralığı ortadan kaldıracağız, muhtaca el 
uzatacağız» demişlerdir; ama, uzatma 
imkânına kavuşamamışlardır. Neden? 
Çünkü, devlet, ancak sosyal güvenlik ku-
'ruluşlarına tabi çakışanlara belli destek
ler sağlamakta veya onların ücretlerini 
ödeyebillmektedİr. Herhangi bir sosyal gü
venlik kuruluşuna tabi olmayan insanla
ra nasıl el uzatacaksınız?.. Uzatmanız da 
mümkün oilmaımıştır! Onun için, biz, 
«Yepyeni bir fon oluşturalım, bunda da 
sosyal ada'letçi olalım» dedik; hem de, 
diğer fonlarda orta halli veya diar geliri i 
İnsanlara el uzatılıyor; ama, bunda, her
hangi bir geliri olmayan, fakir fukara in
sanlara, muhtaç insanlara el uzatılacak. 
Bu daha güzel. Bundan, gocunacak hiç
bir şey de yok, Türkiye'nin geldiği nokta 
da değil... (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) Müsaade edin efendim: 

»Paris'te, köprü altlarında 45 bin tane 
vatandaş var, ileri bir ülke olmasına rağ
men. Amerika'da bu iş daha İleri; onun 
için, onllıar da, çözüm bulma yolunda be
lirli arayışların içindedir. Ama biz, «Bu 
iş çok daha kangren olmadan, Türkiye' 
inin insanının, sosyal dayanışmadan, Türk 
insanının aile tipi; ve birbirini seven bu 
güzel hasletinden istifade edelim, devle
tin katkısı ve gönüllü tasarruflar veya gö
nüllü desteklerle bu konuda da yepyeni 
bir çözüm bülallırn» dedik. İşte, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Fonu böyle kuruldu. Kurulduğu zaman, 
baştan «Fakir Fukara Fonu» dendi. Bu
rada esas olarak, fakir, muhtaç ve hiç
bir sosyal güvendik şemsiyesi altında ol
mayan vatandaşlarımıza destek götürme
yi hedeflediğimiz için böyle dendi; ama, 
sonunda buna en güzel ismi vatandaşı
mız taktı; «Hayırlı Fon» dedi. Neden; 
çünkü, bugüne kadar hiç kimsenin yapa
madığı bir hadiseyi yaptı bu. Hadise 
şuydu... 

KÂZIiM ÖZEV (Tokat) — Seçim Fo
nt' . 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Oraya geleceğim sayın milletvekilli. 

Türkiye'de fonlar var; bu fonlardan 
yüzde ,10'u buraya aktarılır dedik. TRT 
reklam gelirlerinden yüzde 30'u buraya 
gevir, yıllık beyanname veren mükellefle
rin Gelir ve Kurumlar Vergisinden yüz
de l'i buraya gelir, petrol satışlarından 
litre başına 1 lira buraya gelir ve ayrıca 
da orman emvali satışlarından gelir. Mer
kezdeki fonun gelirleri esas İtibariyle 
bunlar. IBu gelirler merkezde toplanır, il 
ve ilçelerde kurulacak vakıflara, bura
dan, be'.ıü kriterlerle, yönetmelik çerçeve
sinde, destek sağlanır. Türkiye'de bugün 
için kurulu olan 5'82 ilçe -yenilerin dışın
da- ve !67 il var. 649 merkezde, vakıflar 
bir ayda kurulmuştur. Vakıfların başın
da, devletin oradaki temsilcileri olıan kay
makamlar ve valiler vardır. Ayrıca, o bel
denin belediye başkanı, emniyet müdürü, 
millî eğitim, sağlık şube müdürleri:, müf
tü ve hayırsever 3 vatandaş bu vakıfta 
görev alırlar. 'Bunun siyasî amaçla ku'l-
lanı'lması gibi bir yanlış tutum, hiç tas
vip edilmeyecek bir tutum olsa, o zaman1 

da bizim çoğunluğumuz vardı Mecliste, 
o zaman da istediği kanunu çıkarırdı 
Anavatan Grubu; onu valiye veya kay
makama bağlamazdı, derdi ki, «Bir vakıf 
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kurulur, oraya da seçimde şöyle şöyle 
usuller getirilir.» Ama, biz bunu getirme
dik, çünkü as'la, hele hele fakir ve fuka
ranın o durumunu İstismar edecek kadar 
bu işe polıitiika bulaştırma gibi bir anla
yışa sahip değiliz, çünikü biz, oyu ikimden 
lallırsak lalalnm, hizmeti, ayırt etmeden ya
parız. (ANAP sıralarımdan alkışlar) Çün
kü biz, sadece bize oy verenlerin dleğill 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyiz- oy 
versin vermesin, bütün vatandaşların Hü-
ikümetiyiz. Evet, Anavatan İktidarı bu. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Yalan söylüyorsun! 

AHMET KARAEVLl (Devamla) — 
Evet, Anavatan İktidarı bu. Onun için; 
böylesi bir yola tevessül etmeyiz dedik 
ve ne oHdüğunu fazla uzatmadan' söyle
yeyim size. Olan şu : 1 Ağustos 1986'dam 
günümüze ıkadar, bu vakıflara merkez
deki fondan 140 milyar liraya yakın 
kaynak aktarılmış. Bunun 103 miilyar li
rası 1987 yıliı sonuna kadar, 37 milyar 
lirası da 19818 yıllı içinde aktarılmış bu 
vakıflar vasıtasıyla; çünkü, yardım, va
kıflar tarafından yapıümaiktadır. Vakıfla
rım basımdaki vali, kaymakam -demin 
saydığım yetkili devlet rioalliyle- hayırse
ver 3 vatandaş tarafından, onlara başvu
ru üzerine yapınmaktadır. Merkezdeki 
Fon Kurulu, bir Devlet Bakanımın baş
kanlığında, Başbakanlık Müsteşarı, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşa
rı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Vakıflar 
Gendi (Müdürlüğünden oluşan merkez
deki kurulun vazifesi, sadece, kaymakları 
kriterlere göre aktarmaktır. Orada da 
sosyal adaletçi davrandık. Bakınız, İs
tanbul'daki vakıflara, nüfus başına, bir 
gönderil!tyorsa -yönetmeliği var, hepsi ya
nımızda- Doğuda, Ağrı'daki, Hakkâri'de
ki vakıflara dört misli gönderiliyor. Ne
den? Çünkü oradaki durum, oradaki den

gesizlik yıllardan beri hep b'ozulagekniş 
ve onu da düzelltmeye çalışan Anavatan 
iktidarı. Bu hadisede de, «Oraya daha 
fazlk imkân verelim» dedik ve bugüne ka
dar 2 milyonu aşan sayıdaki vatandaşa 
-bunların içinde mükerrerler olabilir- yar
dım yapılmış, 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Ne zaman?.. Ne zaman?.. Seçim zamanı 
imi? 

AHMET KARAEVLl (Devamla) — 
Bu fonun maksadı, esas itibariyle bir iş
sizlik sigortası değil. Bu, kanun çıkarılır
ken de çok tartışıldı. Bu fonun gayesi, 
Türkiye'de fakrüzaruıret içinde bulunan 
insanları topluma kazandırmak, omları 
veriımli hale getirmek, onları, İş güç sahi
bi yapmak. 

IÖMBR ÇİFTÇİ (Ankara) — Biraz da 
bütçeden bahset, bütçeden. 

AHMET KARAEVLl (Devamla) — 
O zaman konuşmalüarda da geçmişti; 65 
yaş kanunu, o zaıman için bir çözümdü; 
aıma, bu kanunun veya bu fonun böyle 
bir maksadı' yok. llânihaye bir gelir de
ğil; bu, aylık ödeme değil. Bunda, insa
nın ihtiyacı olur bir ameliyat parası ge
rekir; ona 5 milyon, 6 milyon, hatta böb
rek nakli gerekiyorsa yurt dışına gönde
rip 70 milyona kadar destek verilebilir. 
Eh, böylesi bir hadiseye, niye karşı çıkı
yorsunuz?., 

'MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Gerisi nerede, gerisi nerede? 

AHMET KARAEVLl (Devamla) — 
Ha, söyleyelim şimdi : Bu konu ICık bas
ılarda hep endişe ile karşılandın, «Aoaba 
siyasî amaçla kullanılır mı?» diye. Kesim
likle söylüyorum, elinde bir tek delili 
olan, gelsin Hükümetimize söylesin, İçiş
leri Müsteşarımıza söylesin, Bakanlara 
söylesin. 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Buyurun, Gaziantep'e gidelim, 

AHMET ıKARAEVLl (Devamla) — 
Bir teik delilli, hangi kaymakam, hangi 
vali veya hangi müteveHll heyeti üyes'i bu 
ıkonuda taraflı davranıyorsa, biz ondan 
usulünce hesap sorarız. 'Bakın şimdi... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Resim'eri var resimleri! 

BAŞKAN — Sayın Kıaraevli, lütfen... 
TAYFUR ÜN (Biileciik) — II başkan-

ilarınız dağıtıyor, 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 

Sünneti anlat... 
BAŞKAN — !Bir saniye efendim, bir 

saniye... (SOP ve DYP sıralarından gü-
rü'ltü'er) 

'Sayın ımilletvekillferi, hatibin sözünü 
kesmeyiniz efendim. (SHP ve DYP sı
ra! anından gür ültüter) 

(MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, 'grup 
basıkanvek i İleri var, sustursunlar; yoksa, 
bizi susturamazlar!.. 

AHMET ıKARAEVLl (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri... 

.BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Ka-
raevli... (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

AHMET ıKARAEVLl (Devamla) — 
Sayın Başkanım, süremizden gidiyor. 

IBAŞKAN — /Bir dakiika efendim... 
Herhalde, sayın üyefer konuşacak, siz-

ler dinleyeceksiniz. Herhalde öyle ola
cak, 

(İBRAHİM TEZ <TAnlkaira) — Bütçe 
üzerinde (konuşsun ©fendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
bakımız, konuşmalara sabahleyin başla-
dılk. Bu konuşmalar sükûnetle cereyan 
ederken, söylenenler ne etki 'yapar ibillimem; 
ama, linfialli anllaımıyoruım! Kürsü açık, 
kürsüde konuşacaksınız efendim. Grup

lar ıhaklaınnı kürsüde diilıe ıgetireeeklbr. 
Bizi, defeaıtle Ibu hususu hatırlatmaya 
mecbur bırakmayınız. 'Burada bütçe gö-
ıtüşmeleri yapılınyor, hep birilikte konuş-
ımutyoruz efendim. Eğer 'birilikte konuşa
caksak, biz Ibu görüşmeleri devam ettîı-
remeyiz efendim. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, bütçe üzerinde konuşsun. 

BAŞKAN — Bakın, yine iltıiraz edi-
yoırsunuz efendim, 

Buyurun Sayın KaraeviK:. 

AHMET KARAlEVUÎ (Devamla) — 
— Saıyın (Başkan, sayın mıilûebvefcillleıri; 
ibir mdsaî ollsun diye söıyllüyorum. özeli-
'liklle seçimlilere yakın İbir süre kala, An
kara'nın Mamak ItBçesıiı ile ilgili 'bir iddia 
ortaya atıldı. Mamak konusunda dendi 
ki: «Efendim, Mamak''ta, vatandaşlara, 
Fakir Fukara Fonundan, Sosyali Yardım-
Başma Dayanışma Fonundan, oy gaye
siyle, oy alınabilsin di:ye para dağıtılı
yor.» Bu iddia ortaya atıllıır atılmaz -
işin (başında Fon (Kurulu Başkanı olarak 
ben vardım - konuyu derhal araştıırmı-
şızdır. B©l|gıeler elimizde, <ve son durumu 
kaymakamlıktan bir 'daha istedim. Ba
kınız, Mamak'ın ilçe nüfusu 379 bin 
460; haltta, buı köy ve şehir toplamı. Şe
hir 'toplamı 3711 bin 904, köy toplamı da 
7 556. Buradaki kayıttı seçmen sayısı -
tahminî olarak söylüyorum, Takamda ya
nılmış offialbMırim - 210 bin civarında. 

1987 yılı boyunca, bu merkezdeki 
fondan, 'vakıflara aktarılıp yardım elli 
uzanan vatandaş sayısı, nakdî olarak 
1 542, aynî olarak da 999 kişi olmak 
üzere, 2 54:1 kişidir. Bunlara •verilen para, 
145 miDyon 560 bin 931 Uira. Hatta üç 
ayda bir... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN ((Sitint) — Hangi ayda .. 
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AHMET KARAEVLI (Devamla) — 
Onu söyleyeceğimi, aylara dağıtalım. 

1.1.1987'den 1.3.'1987'ye kadar 1 192 
kişi ve ©n büyük yardım Ibu devrede 
yapılmıış. (Daha seçim falan da yok. 

1.4.1987'den 30.6.U987'ye kadar 505 
kişli ve 28 ımillyoin. 

Gelelim - 'referandum -başlıyor. 
•1 ..7.19871den 30.9.1987'ye, 6 Eyllüll de 
dahili iiştin içine - 4113 fciışi ve yapılan yar
dım 37 milyon 967 bin 805 Üiira. 

1,10.il98 7'den - erken seçiım tarihi 
yaklaşıyor antik, referandum biıtıti -
31.12.1987 tarihine, yani yıl1 sonuna ka
dar 431 kişi ve yapıllatı yardım 'tutarı 50 
miiliyon 867 Ibin 710 ıliira. 

Şiımdi, hani «{Bu/ fondan aktarılan kay
nakları har vuırop ihanman savuruluyor» 
veya «Seçim içim, oy dçiin buradan para 
dağıtılıyor! «Ne oldu?.. Bildiğini kada
rıyla, biaiım, Mamak ilçesinden alıdığı-
ımıiz oy sayısı 40 binim üzeninde, haltta 
Ibeliki de 80 Ibin civarında, INasıl ollluyor, 
yani üç ay içerisinde isadeae 431 kişiye 
dağıtmakla mı biz 'bu oyları aıldı-k?.., 

Muhterem milletvekilleri, şunu sıöy-
Deyeyim: Doğrudur, geçen yıl yaptığımız 
Ibir anket çalışmasında, Anavatan İkti
darının en beğenilen icraatı Sosyal Yar-
dımliaşmia ve Dayanışma Fonu (Hayırlı 
Fon) olmuştur. Çünlkü Ibu, hakikaten 'bi
zim vatandaşımıız için Ibir sosyal' daya
nışma hadisesinin en güzel örmeğidir. 

Tekrar ediyorum; Elimde Ibir ıtek bel
gesi olup da Ibu konuda o kişileri uyar
mak durumumda dllan mlllbtvekililerıimiz 
varsıa, iışte Hükümetimiz, işte valiler 
ıorada, işte kaymakamlar... Devlet Jn 
temsilcilerine güvenmezseniz, bu, siya-
ısî iktidara veya ıhüiküım'ete veya siyasî 
parti grubuna değil, devlete olan gü
vensizliktir. Her konuda, valiye, kay-
rnıalkam'a (güveniyoruz da, ıbu konuda 

niye (güvenmiyorsunuz? iflSOP ve IÖYP sı
ralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ '.(IGaziıantep) 
— Size (güvenmiyoruz; emiir veniyorsuı-
nuız omlara!.. 

AHMET ÎKARAEVL1 (Oevamlla) — 
ıNiteikim, işte liısıpatı., Bunu lispatHaimıışız. 
I(ANAP sarailarımdan allkıışllar, (SHP ve 
OY1P sıradanından gürültüler) 

İM. HALİT DAĞLI i(]Adana) — 
Sayın Başkan, ANAP Grubunum, ıbüıt-
çeylle iılgilü görüşü yok mu? 

AIHMİET KARAEVLİ '(Devamıla) — 
Muhterem ımiıletvekiıllllerii, ayrıca şunu 
da söyleyeyim!: IBiız ine dedik? Fonda, bu 
vakılflarda, ısadeoe bizim ıbellediye Ibaş-
kaıiarımıız yok; Doğru Yıoll Partisinin 
de, SHP'min de belediye başkanillan var, 
pekatia oralardan 'tespit eddbilirsimiz. Ama, 
;şunu Ibiıze Söyletmeyin lütfen; hiç söyle
nmek işitemiyorum: «İnsaniları nasıl bilir
siniz? Kendim gibi.» Sizin belediye baş
kanlarımız bumu öyle mi kullla'nıyor ki? 
IKulfandırahlir imi? Mlümkün değil! Bu 
mümkün değildir ibeyiletr. 

O zaman iddia edildi, «Bu paralları 
lioplayamazsınız, ıbu kadar gelir gele
mez,» denıdi. Bugün, büyük ımutluluklla 
görüyoruz ki - vakıfların, ayrıca kurban 
denlisi ve diğer hâsılat gelirleri var, ıbe
lediye bütçelilerinden gelirlileri var - sadece 
merkezdeki fona, yıilda 250 milyar liralık 
kaynak geliyor. Bundan sonra, kimse, 
Türkiye'de fakir fukara edebiyatı yapa
maz, aritık; özeıllliklle bu fcoınuda. Bu, me
selenin önümüzdeki yıllılarda* kökünden 
çözülmesi için yapılmış, ortaya konuli-
rnuş yepyeni ıbir uygulamadır. 

M. IHALİT DAĞLI (Adana) — Tür
kiye'de aç var mı, yok mu? 

AHMET KARAEVLt l(Devamfla) — 
Bütün vatarudaşUarımıza, özellikle fakir 
fukara insanımıza hayıırlı olsun diyoruz 
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ve ilave >ediyonuız «Lütfen, ıbu vakıflar
dan imkân almak durumunda oltan va
tandaşlarımız biç çekinmesinler. Hiç 
kiımsenıin partisine bakılmaz.» 

Hangi konuda baktık? (Biz, İmar Ya
sasıyla, 1,5 milyon vatandaşımıza tapu 
verdik; bunların iheps'iı Anavatanlı mıy
dı? Biz, itopliu (komut vasıtasıyla 585 hin 
aileye kredi açmışız; bunların hepsi Ana
vatanla. mı? Biz bu vesileyle 2 (milyon 
linsana yardım etmişiz; ounlar Anava
tanlı mı? IBöylle Ibir manıtığın doğruluğu 
asla düşünülemez. 

Belediyelere ibu kadar destelk sağlanı
yor, merkezden otooıaitik ıgelirfller veni-
llüyıor. Eslküden olduğu gilhi, ıbelediye baş
kanları kapı kapı dolaşmıyor. Bunların 
(hepsini, memleketimize, miıllletiımıize -
ayırt ötmeden - akılcı, sosyal! adaletçi 
Ihizmet etmek için yapmışızdır. Bundan 
dolayı da, ıbu uygulamalarımız rni'ilet ta-
ırafundan destek görmüş ki, bugün hâlâ 
(buradayız. 

LATTOF SAKJICI (Muğla) — Yüzde 
36 ile!.. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Kaç 
fabrika açtınız? 

AHMET KARAEVİLİ (ODevamJla) — 
(Muhterem milletvekilleri, yine, özelikle 
Hükümetimizin '6 Kasımdan sonra prog
ramına a'Mığı Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu illerinin kalkındırılması meselesine, 
kalkınmada öncelikli yöreler meselesine 
gedeceğim1: 

Bakınız, Ibiz işbaşına (geldiğimizde, ıbu 
(kalkınmada... 

iMEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Ne yaptınız?.., 

İBRIAH'UM (DEMİR (Antalya) — Ne 
yaptınız ki, ne söyHeyecdksiıniz?.. 

AHMET KARAEVL't i(1Devaımlla) — 
Söyleyeceğimi (efendim. Özellikle, soru-
!lan lüleni söyleyeceğim. 

MEHMET AIBDURREZAK CEY
LAN ((Siirt) — Söyle ıbakalım Siirt'e 
ne yaptınız? 

AHMET (KARAEVLt ((Devamla) — 
•^tükümet olarak ıgeri kalmışlığı ıbir ka
der olarak görmüyoruz ve o bölgelerin 
makus talihini (yenmeye kesin olarak 
lazme'btik; bunun için ide, ne gibi değişik
likler yapıümasiı gerekiyorsa hepsini ya
pacağız» dedik, işte, yine de aldığımız 
kanunlardan binisi! oralarda yaşayan, ora
larda çalı/şan insanlarımıza daha faz
la imkân verebilmek, onların verg>i cet
vellerimde liyiıleşltirmeler yapmak, onla
ra diğer sosyal imkânlardan daha faz
da katkı sağlamakla ilgilidir, prada ça-
'üışan insanlar, brlüt ücretlerinden, Tür-
kİyemıizim diğer yerlerinde çalışan insan-
ılıardan daha fazilıa istifade edebiknekte-
d'inler. Orada çalışan insanlarımızın, 
özellikle lojman meselesi, tamamen hal
ledilmiş durumdadır. Bakınız, ıbiz «Batı
da ne varsa, doğuda, -güneydoğuda da 
o oüacak; çünkü, memleketimiz bir bü-
tüündür. Türkiyemizin her köşesii hizmete 
ılâyıktır; ne kadar ücra yer olursa ofeun 
vatan parçası üzerinde hizmet eti uzan
mamış yer kalmayacak» dedik, İşte, 
1984 İten Ibulgüne kadar öten hadise... 

İsterseniz il di vereyim; «Elazığ» den
di deği miı? 

(MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN ((Siirt) — Siirt :ilini ver, Siirt, 

AHMET KıAıRIAEVUI ipevamla) — 
Elazığ'da, 1980 yılında elektrikli köy sa
yısı 223, sadece yüzde 42 - 1983 yılında 
3'32 - Elazığ'ı ıseçmemizıin sebebi var; 
çünkü orada Keban Barajı var - eder 
yüzde 59. İşte, bütün cumhuriyet tarihî 
(boyunca Elazığ'ın köylerine yapılan hiz
met bu! Şimdi ne olmuş?.. 1987 yılında 
yüzde 100 olmuş. 
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Daha çarpıcı rnıisaler verelim: Hak
kâri'ye gelelim... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN <îSitirt) — Siirt'e gel. 

AHMET KARAEVLÎ (Devamla) — 
Siıintle de geleyim. 

1980 yıllında 'elektrik sadece 46 'köy
de var, oranı yüzde 9'dur... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN dSiiırıt) — Kaç faibrika var 

AÖMET KARAEVLÎ »(Devamla) — 
... 1983 yıkıda, 114 köyde var., oranı 
sadece yüzde 212 ve 'bugün yüzde lOO'ıün-
de elllefctrtik vardır. 

(MIEHMET ABDURREZAK CEY
LAN '(Siirt) — Yatırım olarak ne yap
ıtınız?, 

AHMET KARAEVLÎ {Devamla) — 
Teîefon konusuna geliyorum: 1983 yılımı 
elle allatan; çünkü, 1980'llerde küsurat-
ıllar 'biılle -yok. 1983 yılına kadar, Elazığ' 
in |8'5 köyü - oran yüzde 14 - 1987 yılı 
sonunda, ıtamamıı telefona kavuşmuştur. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Sürt) — Bütün hizmetllerimiz te
lefon mu? 

AJHMET KARAEJVL1 (İDevamlIa) — 
Elazığ, Hakkâri, Siıkıt ve diğer 2'8 ilin ta
mamında elektrikli köy oranı yüzde 40 
idi, buıgün yüzde 100'dür. 

Telefonlu köy oranı yüzde 20 idi, 
bugün yüzde 97'diır ve şimdi şunu söylü
yoruz: İşte, 'batıda ne varsa, doğuda da 
o oldu. Hatta, 'telefon konusunda, doğu 
sınır vilayetlerimizdeki köyler 'batı vla-
yetilierimıizdeki köyleri geçti. Bu değil mi 
dengeyi sağlamak? Bu değil mi akıllı 
sosyal adaletçilik? O Ibakımdan, Ibu ko
nulara bizimi yaklaştıığımuz gilbi, hiçbir 
vakit, hiç kimsıe yaklaşiamaırnış. 

Balkım nasıl yapmışız: 1983 yılkıda 
Ibu bölgelere yapılan yatırım miktarını 
sizlere şuradan söyleyeyim: Sadece 184 

milyar lira ve ayrılan miktarlarım ancak 
yüzde 451i harcanabilmiştir; ama, 1987 
yılımda 1,3 trilyon llira ve bunda da Ka
mu Ortaklığı Fonundan yapılan hızlan
dırmaların büyük kısmının buna dahil 
ılımadığını ifade edebikıiz. 

Sonuçta, artık o bölgelerde, b'z «Ora
da hiır köy var uzakta; giıtmesek de gel'-
tnesek de, o 'köy bizim fcöyümüzdür» gi
bi savsaklamalar yapamayız. Çünkü, 
biz, hizmetin eşit sekilide bütün tnemfe-
kebimize yayıllmasından yanayız. Kamu 
Ortaklığı Fonundan yüzde 10'unu, bu 
bölgelerde sanayimin teşviki için harekete 
geçireceğimizi kanuna koymuşuz. Sanayi
de, sadece o bölgeler için f arklıMc ya
pıyoruz ve devlet orada öncü olur di
yoruz. Hangi usullerde? Devletin, özel 
idareler de dahi, en az yüzde 10 oritak 
olduğu kuruluşlarda. Buıgüme kadar Ka
mu Ortaklığı Fonundan bu itip kuruluş
lara, ıbu tip yatıranlara 203 milyar 'liralık 
'finansman sağîanjmış, bunun 140 ımilyar 
lirası fiilen ödenmiş. Bugüne kadar, o 
bölgelere verilen teşvik oram, Türkiye 
genelinde, sanayi ve diğer imalat sana
yiine verilen teşviklerin ancak yüzde 
i8,6'sı iken, ıbugün yüzde 16'sı olmuş; 
ama, sumu kabul edin ıtalbiî; yalarca 
'elektrik bile gitmemiş - Keban'ın etra
fındaki köye elektrik gitmemiş - bir böl
geye, elektrik g'der gitmez, hemen ısanayi 
yatırımı gider mi? Gitmez tabiî. Biz, 
onun zaman alacağımı da gayet ıtalbiî ki 
ıbilliıyoruz. 

Tarımsal) kredilerde, 60 milyar İra
dan 250 milyar iliraya çıkmışız. Yiıne, 
'özellikle şeker sanayii konusunda, dedik, 
ki, «Şeker sanayiini, IDoğu ve Güney
doğu Anadolu'ya kaydıınacağız.» İşte 
Çorum fabrikası, iişıte Ağrı - Erciş Fabri
kası ve 'bunlara el atan bizimi iktidarımız 
ve imşailHah ıbu iktidarımız döneminde de, 
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Kars Şeker FalbrJkası, Yozgat Şeker Fab
rikası, Çankırı Söker Fabrikası ve Hak
kâri Şeker Falbrikasıı muhakkak başlatı
lacaktır. /(1ANAIP sıralılarından alkışlar) 
Çünkü, o bölgelerdeki insanımızın duru
munu düzelmek istiyoruz. Bu arada, Si
vas'ın da incelemeye alındığını stöyüeye-
Iblkıim. 

/MEHMET ABDURRIEZAK CEY
LAN ıflSikıt) — Ne zaman gidecek? 

ORHAN ŞENDAĞ ;(Adana) — Ne 
zaman yapılacak: 

İM. HAUtT DAĞLI (Adana) — 
ANAP Grulbu ıhiilie inanmıyor. 

(AHİMETT KARAEVLİ (Devaımlla) — 
O bakımdan, ıbiız diyoruz İki, bu bölge-
nim meselelerine salhibiz. Sahip ollma-
mıza, sizler bellkıiı siyasî nedenlıerıle karşı 
çıkabilirsiniz; ama, vaıtandaşımız, <biı-
zim Ibu konuya verdiğimiz önemi anla
mış. 

IMisal verelim: IMadem siyasî bir ha
dise, konuşmakta mahzur yok. .işit© 
Kars'ta 4b 2'diır; üstelik de oyumuz 12 
ıpuıan artrnış. )(piY!P sıralarından, «Seçim 
Kanunu öyle» sesleri) İşte Erzurum'da 
- siz de çok dyıi ıbjliyorsunuz - 6'ya 1 
Anavaltan aıllrnış, 

Şimdi gefliiıyoruım, hepsini aldığımız 
yarllere: Ağrı'da 4'e 0; Adıyaman'da 4'e 
0; Bitlis'te 3'e 0; Muşta 3'e 0; Van'da 
5'e 0; GAP'ın olduğu Şanlıurfa'da 7'ye 
0; 1(ANA!P sırakrundan «Bravo» ıseslleri, 
alflcışlar) 

Sayın Başkan, süremde nerhaılde bi
raz 'tolerans tanıyacaksınız, grubum adı
na 1 saat kullanmak işitiyorum; çünkü 
çok kesildi. Zannediyorum şu ana kadar 
küremin 45 dakikasını kuMandum. 

BAŞKAN — Sayın KaraeVİi, konuş
ma süresi gruplar için 2 saattir, bu sü
reyi kendi aranızda paylaşacaksınız. 

AHMET KARAEVLİ ^Devamla) — 
Sayın Başkan, değen!» mllietvekillleri; 
gejelm Güneydoğu Anadolu Projesi 
'(GAP) mesellesin©: 

Yailnız, şurada ıhiç polemik yapmak 
istemiyorum; kesinlikle... Doğru Yol 
Partisi Genel' Başkanı Sayın Sülieyman 
Demire! Salbahleyin, «Güneydoğu Ana
dolu Projesi öyle 1960'larda başlamaz, 
1977'de başlar» dediler. Sayın Demire!; 
ıbuınu ibiz demedik. Yalnız, şunu söyle-
ye'-'im, Iburada GAP'la ilgilli sizin parti
nizin verdiği genel' (görüşme önergesinin 
görüşülmesi! sırasında Sayın Sellalhattin 
Kılıç - eski Bayındırlık ve (İskân Baka
mda olsa ıgerek - diyor ki, (tutanaktan 
okuyorum efendim: «Keban'ı da katar
sak 14 proje var. Keban bitmiştir. Ka-
rakayanın inşaat kusmı ıtürnüyle bitmiş, 
santralarının üçü bitmiş.» Hatta (ben de 
cevabî konuşmamda, «Keban Barajının 
GAP (Projesiyle alakasını anlayamadım» 
demişini. Evet, Keban'ın GAP'ın içinde 
olmaması demek, Keban'ın değerini or
tadan kaldırmaz; Keban'ı yaptıranların 
da değerini düşürtmez, yapandan Allah 
razı olsun, ayrı konu; ama bazen «Ke
ban da dahil!» veya Ibazen «1960larda. 
(başladı... 1906'da; ama, hayır 1976'da...» 
diyorsanız, Öyle allalım. İşin (başlangıcı 
Karakaya Barajıysa, Karakaya Barajı
nın 'temeli 1976 yılında atılmış. 1976'dan 
1984 yılkıa kadar, hangi rakamı alırsa
nız, alın fizikî gerçekleşme, nakdî ger
çekleşme yönünden, en kabadayı rakam-
flarila sekiz senede beşte Ibiri ıbiıtiriılebilmiş. 

Hiç kimsenin bir suçu yok; kaynaklar 
o kadarmış, imkânlar o kadarmış, Devle
rin o bölgesinde Ihuzur yokmuş, güven 
yokmuş; ama Anavatan gelmiş, bu hadi
seye, demin söylediğim, Kamu Ortak
lığı vasıltasıylla, o toplanan kaynaklar, ge-
lıir ortaklığı senetlerinden oraya üç yıl 
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lilçeriısaindıe ıbu/güdkıü değerferfe 222 milyar 
lira vermiş ve Karakaya Öarajının Ibi-
itidifimesioi! Ibiir yıl1 evvelle alimış. (ANAP 
sırallarından «Bravo» ısesteri, alkışlar) 

lİlBRAHIM GÜRDAL {Saparta) — 
Doğuda her gün 20 vatandaş Ölüyor. 

AHMET KARAEVLİ ((Devamla) — 
Üç lyıilldla 2212 miyar ne demek?.. Kara-
'kaya (Barajı üretiyor 7,5 miıliyar fcilbvat 
feîiefctırjk. Bunu 30 lıiraylla çarpın - biızim 
Ibu (fon meselesindeki hesabımız - 225 
milyar lira para 'eder. Veriırsıin üç yılda 
222 trillyar, alırsın (bir yılida 225 miyar; 
(hem de dkonomiye katkı... Bu, akılı iş 
değ'il miı? 'İşte GAİP'a sahip çıkma bu
dur, GAP'a (böyle sahip çıkıHır. (İANAP 
ısıraitorıından «dBraıvo» sesleri, afaşilar) 

tş burada da kalmamıştır. Atatürk 
Barajı... Doğrudur, Atatürk Barajının te
meli bizden evvel atılmış; ama, burada 
münakaşa açmak istemiyorum, dış kredi 
meselesi çok tartışıldı ve biliniyor kimin 
yaptığı, ettiği; fakat bu fondan biz, bu
güne kadar Atatürk Barajına, 334 mil
yar liraya yakın kaynak aktarmışız ve ne 
olmuş, söyleyeyim: Atatürk Barajında 
15 Haziran 1986 yılında derivasyon tü
neli yapılmış, yani gövde inşaatına baş
lanmış. Biz oraya 7.7.1987'de gittik; ne 
gördük?.. 13 ayda, tam 28 milyon metre
küp gövde inşaatının yapılmış olduğunu 
gördük. Peki bu nasıl olmuştur? İşte bu, 
hızlandırılarak olmuştur. Bunun ne de
mek olduğunu da söyleyelim : Barajın 
gövdesinin tamamı 84 milyon metreküp
tür. Keban Barajının ise 14 milyon met
reküp. Yanlış hatırlamıyorsam, Keban 
Barajının inşaatı 8 yılda bitmişti geçmiş
te. Peki şimdi ne olmuş? Bir yılda 28 
milyon metreküp inşaat bitirilmiş. Yani, 
Atatürk Barajı o kadar hızlandırılmış ki, 
artık orada 6 ayda, bir Keban Barajı 
gövdesi yapılıyor. işte Anavatan Partisi 

bu işi bu kadar hızlandırmış. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şunu söyleyeyim... 
BAŞKAN — Sayın Karaevli, eğer sü

reniz 1 saat ise tamamlanmış oluyor efen
dim. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Sayın Başkan, beş dakikalık bir tolerans 
tanırsanız, 1 saatlik süremi kullanmış ola
cağım. 

BAŞKAN — Tüm süreniz 2 saattir. 
Öbür arkadaşınızdan alıyorsunuz. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan; çok kesinti
ler oldu, o bakımdan... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ayrıca, sadece bunlarla da kalınmamış ta
biî. Kralkızı, Dicle, Batma.n Barajı; bun
ların hepsinin inşaatına başlanmış ve bu
ralara gerektiğinde Kamu Ortaklığı Fo
nundan destek verilmiş, işte, orada Sil
van'ın, orada Ulusu'nun bütün projeleri 
takip edilmekte. Merak etmeyin, Devlet 
Planlama Teşkilatı da bu işe entegre bir 
proje olarak bakmakta; ama bakınız, eğer 
sizin endişeniz şu ise, doğrudur: Bu 
GAP Projesi 2000 yılına kadar devam 
edecektir. Milletimizin bu desteği devam 
ettiği müddetçe, 2000 yıllarında bu GAP 
Projesinin açılışı Anavatan iktidarına na
sip olacaktır. Ona, sizler için bizim çare 
bulmamız mümkün değil. (ANAP sıra
larından alkışlar) Çünkü balkın, siz geç
mişte birçok hadiseye iktidar olarak, ha
yırlı, doğru işlere karar vermişsiniz; ama 
açması sizlere nasip olmamış olabilir. Bu 
bir şans meselesi, milletin verdiği destek, 
tanıdığı imkân meselesi, Allah'ın nasip et
mesi. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Herhalde size de öyle olapak. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Biz, bugün başladığımız işleri hızlı şekil-
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de yaptığımız için bitiren bir iktidarız. 
2000'Ii yıllarda GAP Projesi bittiği za
man o güzel proje bittiği zaman, haki
katen, Çukurova'nın dört beş misli, Tür
kiye'ye yepyeni bir ufuk verecek büyük 
bir projedir, bu konuda emeği geçen her
kese teşekkür ederiz; ama emek değerlen
dirilirken yavaş yapanla hızlı yapanı da 
ayırt etmenizi özellikle rica ederim. (DYP 
sıralarından «Keşke» sesleri, ANAP sıra
larından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, biz, Türkiye' 
de her konunun takipçisi olan bir iktida
rın, iktidar partisinin grubuyuz ve biz di
yoruz ki, memleketimizin önünde mesele
ler vardır. Memleketimizin, milletimizin 
meselelerine çözüm bulmak iktidarların 
görevidir; ama bu Anavatan iktidarı beş 
yıllık uygulamalarında bu meselelere sa
hip olduğunu göstermiştir, ispat etmiştir. 
Benden sonraki sayın konuşmacı arkada
şım bu konulara uzun uzun değinecektir. 
Biz diyoruz ki, meseleleri çözmede, bir
lik ve beraberlik halinde, Anavatan Gru
bu inşallah, Hükümetine destek verecek 
ve bu meselelerin hepsi birer birer çözü
lecektir. Çünkü, artık geriye dönüş yok
tur. Türkiye yepyeni bir yola girmiştir. 
Bu yeni yolda, ileri, modern, gerçekten 
gelişen Türkiye'de bu meseleleri çözmek 
için cesaretli adımlar atmak lazımdır; ge
rekirse - doğrudur - fiyat ayarlamaları 
yapmak lazımdır. 

Sayın Süleyman Demirel, burada özel
likle, ikide bir Samsun misalini verdi; 
«Samsun sigarası 500 lira, Marlboro siga
rası şu kadar...» 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — 
Yalan mı? 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — 
Yalan mı, yalan mı? 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) •— 
Şimdi, piyasada var, piyasada olan bir şey 

için bu kadar fiyat konusunu söylemenin 
manası yok. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Peynirle zeytini anlat. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Halbuki biz, «Ne olursa olsun, Türkiye' 
de mal bolluğu olsun» diyoruz. 

M. HAL1T DAĞLI (Adana) — Para 
var mı, para? Para yoksa neyle alacak? 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
«İkili fiyat olmasın» diyoruz, işte o parayı 
da inşallah bu yeni bütçede vatandaşımı
zın durumunu daha iyi hale getirmekle, 
biz, çok daha fazla vatandaşımıza verece
ğiz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Sen dediklerine inanıyor 
musun? 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Yalnız, bu şikâyet, sanki Samsun sigara
sı ortada yok veya Marlboro sigarası ge
tirilmek istendi de getirilemedi, piyasada 
yok gibi bir endişeyle söylense, ben bu
nu kabul ederdim. Halbuki, bakın geç
mişte ne olmuş : Doğrudur, bugün 'biz o 
sigaralardan, yabancı sigara ithalatından 
da, yerli tütün üretiminden de bu fon
lara kaynak aktarıyoruz; fiyatları da o 
yüzden biraz yüksektir, üzerinde vergi 
vardır, fon vardır, doğrudur; ama her 
malda olduğu gibi, piyasada da istediği
niz sigara vardır. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Para yok, para... 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Halbuki, geçmişte bu Samsun Sigarası 
için bakın neler olmuş : Gazetelere, konu 
olmuş. Size buradan bir güzel misalle 
veda etmek istiyorum; 10 Mart 1979 ta
rihli Tercüman Gazetesinde' Yavuz Do-
nat'ın sütunundan •: 

«Kaybımız; 
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Tanınmış Anadolu 'tütün ailesinden, 
merhum Harman Bey ile mütevef f iye Ma
dam Serkldoryan'ın oğulları, merhume 
Maltepe Hanımefendinin eşi, ımerhurn© 
beyaz uç Samsun'un ilkiz kardeşi, merhum 
Yenice'nin dayısı, merhume Hisar'ın 
eniştesi, merhum Sipahi ile Barış'ın baba
ları, merhume Gelindik ile Bahar'ın ka-
yınpaderii ve merhuma Bafra ile Birinci'nin 
dedeleri...» 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Burada bütçe konuşuyoruz, ciddî ol. Sa
yın Başkan, saçmalamaya başladı, bunla
rın bütçeyle ne alakası var? 

AHMET KARAEVLt (Devamla) — 
«... Bütün tiryakilerin gözbebeği Kara
deniz eşrafından sarı uçlu Samsun, müp
tela olduğu hastalıktan kurtulamayarak 
rahmet-i rahmana 'kavuşmuştur. Cenazesi 
Samsun'a gönderilecek ve yarın öğle na
mazını müteakip Tekel Mezarlığına gö
mülecektir, Tiryakilerin onulmaz acısın 
paylaşırız. 

Tütün Üreticileri 
Not : Cenaze töreni süresince Marl-

boro yakılmaması rica olunur.» 
ıBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 

Yakışmıyor bunlar; ayıp, ayıp. 

AHMET KARAEVLt (Devamla) — 
Biz memleketi nereden aldık, nereye ge
tirdik, en güzel misaldir. 

Sevgiler, saygılar sunuyorum. (ANAP 
.sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —r Sayın Mükerrem Taşçı-
oğlu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 1988 yih bütçesini ve bu bütçe hak
kındaki görüşlerini arz eden ar'kadaşıma 
ilaveten Anavatan Partisi Grubu olarak 
ben de görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — 
Bütçe arz etmedi... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖ-
LU (Devamla) — Efendim, bütçe arz et
me konusunda, sabahleyin, Sayın De
mirci'den çok yerinde sözler 'işittik. Büt
çe görüşmelerinde her şey konuşulur, tea
mül o merkezdedir. Arkadaştım bazı ko
nulara temas etti, müsaade ederseniz biz 
de, dilimizin döndüğünce, akılımızın er
diğince bazı konulara temas etmek isti
yoruz. 

Balkınız, bütçe nedir? Bütçe, yine sa
bahleyin bir sayın konuşmacının ifade et
tiği gibi, bir gelir - gider düzenlemesinden 
ibaret değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yarısı 
açık bir bilançodur. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Devamla) — Bunu niçin söylüyo
rum? Meseleyi biraz makro planda ele 
alacak olursak; bugün Türkiyemizde nü
fusumuz 50 milyonu aşmaktadır. 770 kü
sur bin kilometre kare büyüklüğünde 
çok geniş bir alana sahip bir ülkeyiz. 
Bu kadar geniş alandaki bir ülkede, bu
gün 50 milyon, asrın sonuna doğru 70 mil
yonu bulacağını tahmin ettiğimiz bu 
milletin her gün artan ihtiyaçlarını, her 
gün yükselen hayat seviyesini, her gün ço
ğalan taleplerini karşılayabilecek bir dü
zeni kurmak mecburiyetindedir bütün 
hükümetler; isim ne olursa olsun. Hadise
yi biz böyle görüyoruz. Siz de biliyorsu-
sunuz, nüfus artış hızımız Batılı ülke
lerdeki gibi öyle yüzde İlerde değil, yüz
de 2,6'da seyrediyor; yüzde 3'tü de, 
nüfus planlamaları yla ine ine buraya in
di. Tabiî bu konunun üzerinde ne kadar 
çalışırsak çalışalım, örflerimiz, adetleri
miz, alışkanlıklarımız, ne derseniz deyin, 
nüfus artışını daha fazla frenlemeye 
maalesef müsaade etmiyor. 
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Demek ki, bir yanda artan nüfusumuz 
var; bir yanda da, artan ve her gün biraz 
dahası istenen hayat seviyesi, yaşam tar
zı var. Bunu birlikte götürmek mecburi
yetinde olan hükümetler için asıl güç 
mesele budur. Bunu neyle yapacaksınız? 
Bunu, millî gelirinizle ve tabiî, yetmedi
ği içindir ki, iç ve dış borçlanmalarla ya
pacaksınız, karşulayacaksınız. 

Tabiî şu söylenebilir : Bu ihtiyaçların 
bu nüfusa yetiştirilebilmesinin, bu den
genin kurulabilmesinin hızının ayarı, bi
zim o «plan» dediğimiz tercihler manzu-
mesıinded'ir. Yani, derseniz ki, beş senede, 
on senede kalkınacaksak, büyüyeceksek, 
zenginleşeceksek, otuz senede kalkına-
lım, kırk senede, elli senede kalkmalım... 
Bu bir tercih meselesidir, tşte sözlerimin 
başında belirtmdc istediğim husus bu
dur. Anavatan Partisi İktidarı, tercihini, 
en kısa zamanda büyüme yolunda kullan
mıştır. Yoksa, tenkit için söylemiyorum 
ama, cumhurİyetli yılarda bazı hükü
metlerin yaptığı gibi, ayağınızı tam yorga
nınıza göre uzatırsanız, yavaş yavaş kal
kınırsınız, çağın gerisinde kalmayı ka
bul ederseniz, insanlarınız çağdaş olma
yabilir. Bu bir tercih meselesidir. Bütçe 
bu dengeyi, bu görüşleri ve bunlara çö
züm bulmak için beş yıllık planların bi
rer yıllık bölümlerinden ibarettir. Biz 
böyle anlıyoruz. Evvela bu tespitimizi 
yapmış olalım. 

Görüyoruz ki, (Sayın Maliye Bakanı
mızın vermiş olduğu izahlarda, bu sene 
gayri safi millî hâsılanın artmasında yüz
de 5 veya biraz daha üstünde bir rakam 
seçilmiş. Geçen sene bu rakam 7,4'tü. Bu 
rakamın çok büyümesi de doğru değil
dir biliyorsunuz. O zaman, sıkıntılar faz
la olmaya başlar ve hükümetler, sadece 
bugünü değil, yarınları da düşünmek mec
buriyetinde oldukları içindir ki, bu hız 

ayarlamasını öyle yapmalıdırlar ki, ha* 
ten yaşayanlarla, yarm onların çocukları 
ve torunları gittikçe artan bir yaşam se
viyesine ulaşabilirler. Meselenin zorluğu 
buradadır, 

Anlat'mak istediğim husus gayet açık; 
biraz frene basarsınız, o çok şikâyet et
tiğimiz enflasyon da iner aşağıya; ama 
büyüme hızınız da küçülür; Batılı, geliş
miş ülkelere nazaran daha aşağıda bir ya
şam seviyesinde yaşamayı kabul edersiniz; 
bu mümkündür. Meseleyi biraz da bu şek
liyle ele almakta fayda vardır. Biraz son
ra bunu rakamlarla ifadeye çalışacağım. 

Bakınız, akıllı plan, program ve hesap
larla ve bu imkânları en faydalı şekilde 
kullanmak suretiyle kaynaklarınızı yönet
mekle mükellef olduğunuz toplumu her 
gün biraz daha müreffeh, biraz daha mut
lu kılmanın yollarını aramaktır hükümet
lerin esas vazifesi. 

Biz, 1987 yılı için tespit edilmiş bu
lunan tüketim artış hızı olan 7,2'yi, bu 
önümüzdeki 1988 yılı için aşağıya çök
meyi uygun bulduk. Tüketimi azaltmak 
lazım; bir. 

Bu yetmez, tasarrufu teşvik ötmek la
zım. Tabiî, bunları temin edebilmek için 
de ihracat konusuna son derece önem ver
mek lazım. Büyümeyi, iç talep artışıyla 
değil, dış talep artışıyla yapmak lazım. 
Biz bu sene (1988 yılında) ihracatta hedef 
olarak 12 milyar 300 küsur milyonu göz-
önüne almış bulunuyoruz. Bunu, Sayın 
Maliye Bakanımızın verdiği izahalardan 
anlıyoruz; ama şu üç ayı geçer geçmez 
elde ettiğimiz rakamlara bakarsak, Allah 
izin verirse, bu rakamı 13 - 13,5 - 14 mil
yar dolara kadar götüreceğiımizîi iftiharla 
söyleyebiliyoruz ve bu son derece sevin
dirici, gurur verici bir olaydır. 

Tabiî tüketim artışını yavaşlatmanın, 
tasarrufu teşvik etmenin yanı sıra, siya-

— 69 — 



T. B. M. M. B : 45 

sî ilişkilere de önem vermek suretiyle ih
racatı artırmada hızlanmak da gerekir. 

Bu genel görüşlerimizi birkaç cümle 
ile böylece ifade ettikten sonra, müsaade 
ederseniz, burada, üstünde çok konuşu
lan bir konuyu biraz ele alıp irdelemekte 
fayda var. Bu konu, indeksler konusudur. 

Tabiî, herkes bir başka indeksin ifade 
ettiği rakama başvurmakta. Bu, politik 
polemiğe çok uygun, çok kolay bir yol; 
ama, hangi indeksi alırsanız alın, netice 
'itibariyle, gerçekçi bir gözle ortalamasına 
baktığınız zaman, itiraf etmek lazımdır 
iki, son aylarda, indeks yüksek rakamlar
da seyretmekte. indeks dediğimiz bu ola
yın halk dilindeki ismi, pahalılıktır. Bu
nu da zikretmekte ve bu konunun üzerine 
samimî ve gerçekçi bir şekilde eğilmekte 
fayda vardır. 

Evvela şunu söyleyeyim, biz, Ana
vatan Partisi olarak, kurulduğumuz gün
den bugüne kadar, özellikle İktidarda ol
duğumuz günlerde, yapamayacağımız şe
yi vaat etmedik. Bunu iftiharla söylerim 
ve vaat ettiğimiz şeyi de behemahal yap
tık, hiçbir zaman milleti aldatmak yoluna 
gitmedik, 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Enflasyon ne oldu?... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Enflasyonu anlatıyo
rum. 

Hiçbir zaman, hiçbir seçimde, özellik
le seçim evvellerinde biz, «Zam yapmaya
cağız» demedik. Bu konu son derece mü
himdir arkadaşlar. Türk halkı dürüstten 
yanadır, doğrudan yanadır. Biz hiçbir za
man «Zam yapmayacağız» demedik,- «Bu 
memleketin, bu milletlin ekonomisinin 
faydasına ne gerekli ise onu 3/aparız» di
ye daima söyledik, Fazlası var : Son 
1987 seçimlerine bir ay kala da, bazı mal
lara çekinmeden zam getirdik. Oy hesabı 
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iiçinde olmadık. Biliyorduk ki, bu şekilde 
dürüst davranmamız, bizi seçen ve kaç se
çimdir 'bize oyunu tercihen veren halkı
mız nezdinde itibarımızı yükseltmeye ya
rayan husustur. Anavatan İktidarının dü
rüst olduğunu bu millet biliyor. Anavatan 
Partisi İktidarının yaptıklarının gerekli ol
duğuna bu millet inanmıştır. Kaç defa 
sandığa gittik, hep birinci parti olduk; se
bebi budur. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Tabiî, çağın gerisinde yaşamayı kabul 
edersek, birtakım nimetlerden vaz geçer
sek; V|t>aşka tabirle söyleyeyim, kanaatkar 
olursaik, bu pahalılık, bu enflasyon iner 
arkadaşlar. Bunu bilmeyen yok. 

Batkınız, bu konuda sadece Anavatan 
İktidarı zamanında konuşulagelen bir 
mesele değildir; bütün iktidarlarda, sade
ce biiim ülkemizde değil, bütün ülkelerde 
konuşulan başlıca mesele budur. 

Mjüsaade ederseniz, size, bu mesele
nin 1969 senesinde de bu kürsüden gö
rüşüldüğüne ait bir pasaj okuyacağım 
Meclis zabıtlarından. Sene 1969. 

«Halil özmen - Muhterem arkadaşlar, 
bir husus daha var : Hayat pahalılığı ne
reye jgidiyor, fiyatlar nereye gidiyor ar
kadaşlar?... Kuru soğanın kilosu bugün 3 
liraya çıktı - Anlaşılıyor ki, o gün de 
kurul soğan edebiyatı varmış - fiyatlar 
yükselmekte, paramızın değeri gün geçtik
çe düşmekte. İtalya'ya giderseniz, İtalya' 
da bijr bardak su 50 liret; bizim 1 liramız 
20 liret. Binaenaleyh, dikkat ederseniz 
paraıtnzın değeri düşüyor, fiyatlar alabil
diğin^ yükseliyor, para Ğeğtni düşüyor. 
Runaj, muhterem arkadaşlarımızın mutla
ka çkre bulmaları lazım. Hayat pahalılığı 
o kadar yükseldiki arkadaşlar; küçük 
memur, dargelirli memur, halk tabakası. 
fakiri halk bugün ıstırabın içindedir. (Ay
nı bugün söylenenler.) 
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Arkadaşlarıma mütemadiyen mektup 
yazmak mecburiyetindeyim. Görüyorlar 
kendileri, hergün 3 tane, 5 tane mektup 
yazıyorum Çalışma Bakanına, Ulaştırma 
Bakanına, Devlet Bakanına. Çünkü, her
gün en aşağı 20 arkadaş geliyor iş istiyor. 
İşsiz, okuyacak, gece lisesinde okuyacak, 
gündüz çalışacak iş istiyor, iş yok. Para
sız 'kalmış, iş istiyor; yok. Amelelik ya
pacak; yok. 

Binaenaleyh arkadaşlar, hükümet ola
rak, cumhuriyet hükümeti olarak, De
mirci Hükümeti olarak evvela 'bu nokta
ya eğilmesini ve Türkiye'de sosyal den
genin, sosyal güvenliğin mutlaka halledil
mesini rica ediyorum. Biri ver biri bakar, 
kıyamet ondan kopar.» Sene 1969 arka
daşlar. 

'Sonra, bakın bir gazete kupürü, biraz 
sonraya ait; 2 Mart 1979 tarihli : 

«Resmî fiyat endeksleri ucuzluk vade
den hükümeti yalanlıyor. Gıda maddeleri 
fiyatları yüzde 170 arttı.» 

Gelin 12 Haziran 1979... Hani sabah
leyin şikâyet ediyordu ya, «Sadece zen
ginler tedavi ediliyor, fakirler ne yap
sın?» diye. 

«Hastane ücretleri yüzde 500 ilâ 1 000 
artırıldı.» Tarih, 12 Haziran 1979. 

İBRAHİM GÜRDAL {İsparta) — 
Sırtını dönmeden oku... 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Boş sıra
lara okuyorsun, bize dön de oku. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bu
günkü bütçeye gel. Sekiz sene geçti, gel 
bakalım bugüne. 

MEHMET MÜKERREM TA$ÇIOĞ-
LUİ (Devamla) — Sonra, gidiyorum efen-
idüm, 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bu
raya dön, buraya... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖ-
LU ((Devamla) — 21 Temmuz 1980. 

«örtünecek kadar giyecek, tadacak 
kadar yiyecek alabiliyoruz; çarşı pazar 
ateş pahası.» 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bu
güne gel, 5 senedir iktidarsınız. 

MEHMET MÜKERREM TAŞjÇIOĞ-
LU (Devamla) — Geleceğim efendim, 
acele etmeyin. Bugüne gelebilmek için 
dünü iyi bilmek lazım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖ-
(LU (Devamla) — Bakınız ne diyor, 1980' 
de bu : 

«Fiyatlardaki baş döndürücü artışlar 
sabit gelirli yurttaşlar için geçim sıkıntı
sını büsbütün ağırlaştırmış bulunuyor.» 
Atlıyorum. 

«Ucuzluk umuduyla gittiği pazarlarda 
hayal kırıklığına uğruyor.» Geçelim. 

«Hükümet aldığı ekonomik tedbirlerin 
ışığında, vatandaşların kemerlerini sıkma
sını istedi; ancak, bir tek kuru maaşından 
başka gelir kaynağı olmayanlar geçinebil
me derdine düştüler.» Biraz daha geçe
lim. 

«Halkın anatüketim maddelerinde, 
1979 - 1980 yıllarına göre, yüzde 100 ilâ 
150 arasında fiyat artışı dikkat çekmek
te.» 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî, çok na-
ztfk, çok hassas bir konuyu, özellikle mu
halefet, en kolay bir yol olarak seçmeyi 
daima âdet haline getirmiştir. Bugün mu
halefette, dün iktidarda olanlar da aynı 
şeyi yapmışlar. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Siz de öyle yapacaksınız. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Bizim cevabımızı arz 
edeceğim, biraz sabredin efendim; biz öy
le yapmayacağız. 
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Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bazı 
mallarda, özellikle itihal mallarda, mese
la petrolde, mesela yassı mamullerde, o 
malları dünya fiyatlarına uydurmanın dı
şında başka bir yol yoktur. Kesinlikle ifa
de ediyorum. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Ücretleri de... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Efendim, müsaade 
edin, ücret ayrı konu, ona ayrı gelece
ğiz, acele etmeyin; ifade edelim de ondan 
sonra... Biz sabırla, saatlerden beri nasıl 
dinliyoruz, siz de dinleyeceksiniz, Millet 
de dinliyor, hiç sesi çıkıyor mu? (SHP 
ye DYP sıralarından gürültüler) 

(HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Milletin sesi kalmadı ki. 

(MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — Efendim, siz o mey
danlarda toplananları değil, sandıktan çı
kanların, onun yüz misli, bin misli olan-
lların sesine kulak verin, onları sayın siz. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
On meydanda 20'şer bin kişiden 200 bin 
kişi toplarsınız. 20 milyon oydan ne alın
dı, kim birinci parti oldu?.. Onu düşün
senize. Toplanan kalabalıklar kime ha
yır getirdi?.. 

(İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yüzde 36... (DYP sıralarından gürültü
ler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OöLU (Devamla) — Şimdi, müsaade 
edin efendim, devam edeyim. 

IBAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya-
ilım efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OÖLU (Devamla) — Bakınız, itfeal mal
larda dış fiyatlara ayak uydurmak mec
buriyetindesiniz. Yapmazsanız ne olur? 
Çok basit. Alalım Ereğli Demir - Çelik 
Fabrikalarını; Zannediyorum ki, senede 

1 milyon küsur bin ton üretimi var ve bu 
üretim bu memleketteki tüketime yetmez. 
Ne yapacaksınız? Dışarıdan yassı ma
mul ithal edeceksiniz. Eğer dışarıdaki 
fiyatlar yüksekse, o takdirde içerideki 
mallar kapış kapış olur. Ne olur? Kota
lar, tahsisler başlar, karaborsa başlar, 
kuyruklar başlar. Kotaların, tahsislerin 
arkasından iltimaslar başlar, kayırmalar 
başlar, yolsuzluklar başlar. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Si
zin yaptığınız gibi. 

(MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Demek ki, bunun 
yolu nedir? Dış fiyatları, içerideki üreti
cilerin takip etmesi, o fiyatlar paralelin
de devamlı ayarlama yapmasıdır. Petrol 
fiyatları da böyledir; dışarıyla ilgili bü
tün mallar da... Tabiî, bizim gibi, serbest 
ekonomiye geçip, gümrük duvarlarını 
(hemen hemen kaldırıp, rahatça ithalat ya
pabilme imkânına sahipseniz. Yoksa, ka
pıları kilitlersiniz, polis diker gibi güm
rük memurlarını oralara dikersiniz; o za
man, kıtlık, yokluk, kuyruk, karaborsa 
alır başını gider, onları önlemeye imkân 
kalmaz. Bu, eski, 1980 evvelinin tablosu, 
oralara dönmeyelim. 

(Bunu niçin söylüyorum? Bunu şunun 
için söylüyorum: Fiyat ayarlamaları eko
nominin gereğidir. Bir anlamda bunu 
böyle kabul ediniz. 

M. HAL1T DAĞLI (Adana) — Or-
tadireğin durumu eskiye göre daha mı iyi, 
daha mı kötü? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bakınız, ben, 
«Zamlar yoktur, pahalılık yoktur, mil
let bundan memnundur, sıkıntı çekmiyor» 
diye bir iddiada bulunmuyorum. Bilakis, 
eski bir Çalışma Bakanınız olarak söy
lüyorum; sabit dargelirli, ücretli, aylıklı 
işçi, memur, bunların emeklileri, dulları, 
yetimleri sıkıntı çekmektedir. Bunu söy-
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lüyorum; ama, onun gerisindekiler de 
abartılmış laflardır; onu da söylüyorum. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Köy
lü yok mu, köylü? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Köylümüz var 
efendim. Köylümüz şikâyetçi değil, biz 
köylerden geliyoruz. 

TAYFUR ÜN (Bliecik) — Kan ağlı
yor! 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Bakınız, işin ko
lay tarafına kaçarak, tabiî, ne yapacaksı
nız? Dönt, dörtbuçuk sene içerisinde, ha
kikaten -bunu içtenlikle söylüyorum, bu
nun politikayla alakası yok - hiçbir hü
kümetin erişemediği başarıları sıralayan 
bu Hükümet, bu iktidar, bu parti, sandık
tan birinci parti olarak çıktığı için, şaşır
dınız kaldınız, ne yapalım; ne yapalım; 
«Yakaladık biz ayıp noktasını» dediniz, 
pahalılık konusunu aldınız elinize, haydi 
tekrar meydanlara... Gelin burada ko
nuşun. Daha seçimden çıkalı üç ay ol
muş, ne işiniz var meydanlarda?.. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Demok
rasinin gereği, demokrasinin... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Beni dinleyin, be
ni; öyle bağırmakla olmaz, siz beni din
leyin... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, bir da
kika efendim... 

ZEKİ ÇELIKER (Siirt) — Sivas 
kongrenizdeki haliniz ne idi, onu söyle
yin? Sivas kongrenizde vatandaş size ne 
dedi? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Keşke öyle kongre
ler hep size ̂ ıas'ip olsa. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, bir 
dakika efendim... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — 6'ya 1 Sivas'ın ta
rihinde mi vardı? Nasıl ağzınıza alabili
yorsunuz bunu siz? 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, bir ' 
dakika... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — 6'ya 1 Sivas'ın ta
rihinde mi vardı? Röferandumda yüzde 
62; Sivas'ın tarihinde mi vardı? Ondan 
evvelki seçimin rakamlarına bakın, ta
rihinizde mi vardı? Sivas'a adım mı ata
biliyordunuz? Çok rica ederim... (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ ÇEUKER (Siirt) — Kongre
den kaçmak mecburiyetinde kaldınız. 

IBAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, bir sa
niye efendim... (Gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Bakın, bazı konu
lara girmeyin... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, bir da
kika efendim... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Buyurun efendim. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Köy
lü dinliyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Köylü bizimle be
raber. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 

M. HALIT DAĞLI (Adana) — Doğ
ruyu söylesin... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lüt
fen efendim... Doğruyu takdir Genel Ku
rula ve sayın milletimize aittir, şahısları
mızla ilgili değildir. Grubunuz adına, 
doğru veyahut yanlışı burada ya zatî âli
niz söylersiniz yahut grup sözcünüz söy
ler efendim. 

M. HALÎT DAĞLI (Adana) — Söy
lediler, cevap versin onlara. 
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BAŞKAN — Efendim, söylediler; siz 
de susun dinleyin. 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — Ce
vap versinler, cevap... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşma yok. Cevap verir veyahut ver
mez... (DYP sıralarından gürültüler) 

Lütfen, sayın milletvekilleri... Bizim 
iyi niyetimizi istismar etmeyiniz efendim. 
Burada... 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — İyi niye
tinizi istismar ediyoruz diye ortada bir 
olay yok. Siz bağımsız hüviyetinizi mu
hafaza edin her şeyden önce. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, bu
ranın bir çalışma düzeni vardır. Eğer bu 
düzene uymayacak arkadaşımız varsa, be
nim ona diyeceğim yok, hiçbir diyeceğim 
yok. O, düzene uyma meselesidir. Eğer 
biz bu düzenlere uyamazsak... 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — Bu
rada, uymayacak kimse yok. 

BAŞKAN — işte bakın zatı âliniz be
nim sözümü keserseniz, bu düzene uydu
ğunuzu iddia edemezsiniz efendim. Be
nim sözümü bir dana kesmeyin efendim. 

Buyurun Sayın (Taşçıoğiu. 

MEHMET MÜKERRJEM TAŞÇI-
OGLU (Devamla) — Muhterem millet
vekilleri, bakınız, bütün o dörtbuçük 
senede yapılanların hiçbirini nazarı itiba
ra almadan, münhasıran bir tek konunun 
üstüne gidiyorlar; milletin, bu hassas, bu 
zayıf taralfından, hislerinden istifade ile 
onu istismar ediyorlar. Müsaade ederse
niz, ben, bu işleri başarmış bir partinin 
grubunun temsilcisi sıfatıyla, bir film şe
ridi gibi hızla, neler yapıldığını söylemek 
mecburiyetindeyim. Bunların unutulması
na gönlümüz razı değil. 

İstisnalar hariç, 34 bin köye -çoğu 
mezralara ait - elektrik verildi; köylerin 
çoğuna telefon verildi. (SHP sıralarından 

«Çalışmıyor, çalışmıyor» sesleri, gürül
tüler) Bunların, milletin tekrar tekrar ha
tırlaması için söylüyorum; yapılanları, 
'başarılı bir hükümetin icraatım bir tek 
noktada ele alıp da, hepsini yok farz et
memeniz için söylüyorum; politikayı nan
kör bir uğraş olmaktan çıkarmanızı temin 
için söylüyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo sesleri, alkışlar; SHP ve DYP. 
sıralarından «Sağol sağol» sesleri) 

Şehirlerdeki küçük sanatkârın ve sa
nayicilerimizin korkulu rüyası olan, on
ları felç eden programlı elektrik kesinti
lerine son verilmiş; 28 baraj dört senede 
bitirilip, 69 tanesinin inşaatına devam 
edilmiş; kaliteli tohumla tarımda olağan
üstü verim sağlanmış; doğu ve güneydo
ğu köylerinin altyapısını amenajmanın üs
tüne çıkarmış... (DYP sıralarından gü
rültüler) Dünyada kredi itibarı en hızlı 
artan ülke haline gelmiş; 2,3 milyar do
larlık ihracattan, 12 küsur, 14 küsur mil
yar dolarlara ulaşmış. Kim ne derse de
sin, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, 
televizyon gibi, uzun yılar lüks sayılan 
mallan alabilenlerin sayısı tahminlerin çok 
üstünde. 

Ben, bu seçimde, Sivas'ın köylerine 
gittim -cevap veriyorum- «Kaç televiz
yonunuz var bu köyde?» diye sormak
tan, baktım ki yanlış netice alacağım, 
«Bu köyde kimin televizyonu yok?» diye 
sordum. Köylerimize o derece televizyon 
-(bile- girmiş arkadaşlar. (SHP ve DYP 
şuralarından gürültüler) Nereden nereye 
gelmişiz?.. 70 sente muhtaç ülke olmak
tan çıkan; karaborsacıyı, kaçakçıyı orta
dan silen; devlet mafiyasının elinden kur
tararak, bu ülkeyi, sigara, lüks eşya ve 
gümrük kaçakçılarının cenneti olmaktan 
çıkaran; gazete manşetlerinde, «Gümrük 
kaçakçılığı, karaborsacılık, stokçuluk, ko
ta tafaisisi, döviz kaçakçılığı» gibi hafber-
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terin çıkmasını tarihe karıştıran... (DYP 
sralarradan gürültüler) ... şehirlerimizin, 
ilçelerimizin telefon sıkıntılarını halleden; 
belediyelere verdiği imkânlarla şehirleri
mizin çehresini değiştiren; turizmde ta
savvurların üstünde başarı sağlayan; si
yah - beyaz televizyondan iki kanallı 
renkli televizyona geçen; gecekondu ve 
imar affını çıkaran; konut meselesini hal
leden; kamu ortaklığı konusunu ele alan; 
vergide reform yapan; kambiyoda rejim
leri değiştiren; otoyolları ve daha nice 
nice konuları, gözle görülür, elle tutulur 
hale getirdiği ve bundan dolayı da mü
kâfatların en büyüğü, milletin teveccühü
ne ve oylarına salhip olan bu iktidar... 
(DYP sıralarından gürültüler) Bunları 
sileceksiniz, bunları yok farz edeceksiniz; 
sandığın ezikliğini gidermek için hep ay
nı konuyu pişirip pişirip buraya getire
ceksiniz... Allah izin verirse, o konuyu 
da halledeceğiz. 

Biz, dürüst hükümet olduğumuzu, dü
rüst iktidar olduğumuzu, bunu kendimize 
prensip ittihaz ettiğimizi, birinci günden 
beri söyledik. Söylüyorum, hangi kesimin 
ıstırap içinde olduğunu: Biz devraldığı
mız zaman, asgarî ücret 16 300 lira idi. 
Taksimetreyi orada açtınız, bize orada 
teslm ettiniz. 16 300 liralık asgarî ücreti, 
iki sene, iki buçuk sene içinde... (DYP sı
ralarından gürültüler) 

Sayın Başkanım, nefesim yetmiyor, 
lütfen şu seslere bir son verir misiniz? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ne
fesin yetmez tabiî... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ba
kınız, bizim yapacağımız şey söz kesme 
için İçtüzükte düzenlenen hükümleri tat
bik etmektir; başka yapacağımız bir şey 
yok. Eğer siz bu neticeye bizi getirmek 
istiyorsanız, ben üzülerek ifade edeyim ki, 
bu niyette değilim. Ben, Meclisin bütçe 
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konuşmalarının sükûnet içinde geçmesini 
istiyorum. Bu anlayışı sizin göstermeniz 
lazımdır. 

(Biraz sonra diğer grup sözcüleri de 
konuşacaklardır... Aynı itirazların, aynı 
yüksek sesle konuşmaların onlar için de 
yapılacağım düşünürsek, bu konuşmalar
dan Meclis ne elde edecektir efendim; 
nasıl olacaktır?.. Siz kendi şahsî tatmini
nizle mi yetineceksiniz? O sıralardan ba
ğırmak, söz söylemek mühim değil efen
dim. Eğer içinizde o cesareti göstereni
niz varsa, buyurun, kürsüden konuşun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, ben son ihtarımı yapıyorum: 
Bana burada verilen yetkileri kullanaca
ğım. Onun için, lütfen sükûnetle dinle
yiniz ve görüşmelere mani olmayınız 
efendim. Aksi takdirde, bu iş bütün grup
larca ele alınır, bu taktik kullanılırsa, biz 
görüşmeleri idare edemeyiz efendim. 
Şimdiden... 

töBRAHÎM DEMİR (Antalya) — 
Askerce bir yaklaşım... 

BAŞKAN — Askerlikle alakası yok 
efendim; askerlikle alakası yok. Burası 
millî iradenin tecelli ettiği yerdir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Sözleriniz tehdit mahiyetinde
dir. 

BAŞKAN — Burası, millî iradenin 
tecelli ettiği yerdir sayın milletvekili. Size 
ihtar ediyorum; buyurun olurun. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — İstediğiniz kadar ihtar edin, 
tehdit etmeye hakkınız yok. 

BAŞKAN — Evet, size ihtar ediyo
rum ve size son defa söylüyorum: Bura
sı millî iradenin tecelli ettiği yerdir, millî 
iradeye saygılı olun, ona yakışır şekilde 
davranın efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Siz 
de lütfen... 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Doğru konuşan hatiplere söz atılmıyor 
ki... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MEHMET MÜKERREM ıTAŞCI-

OĞLU (Devamla) — Muhterem millet
vekilleri, sözlerime devam edeyim. 

IBiz aldığımız zaman, asgarî ücret 
16 300 lira idi, brüt, net değil, yüzde 
25'ini düşeceksiniz. ikibuçuk sene içeri-
ısinlde zorladık kendimizi, bir kere yüzde 
50'nin üstünde, bir kere yüzde 61 küsur, 
bir kere de yüzde 79,3 zam yaptık; 74 250 
brüt; bıraktığım zaman durum buydu. 
Doğrudur, bunun neti 49 bin küsurlarda
dır; bununla geçinilmez. Asgarî ücret, 
geçinme ücreti midir? O tartışmayı ayrı 
bir yere koyalım; ama kanunun emrinin 
de ötesine geçerek ikibuçuk sene içerisin
de, üç defa, komisyonu toplayıp yük
seltmeye çalışmışız. Bize teslim ettiğiniz 
rakamlar bakın, biz buraya getirdik. 
Alalh izin verirse, Sayın Başbakanımız, 
bir iki saat sonra herhadlıe size bu konu
larda... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Müjdeler verecek... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Benim de temen
nim o; müjdeli birtakım haberler vere
cektir; çünkü, demin de ifade ettiğim 
gibi; ama, fazla abartmadan söylüyo-> 
rum... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Az 
yalan söyle. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Esnaf, memur, işçi, 
bunların emeklileri, dul ve yetimleri maa
lesef sıkılmaktadır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ortadirek?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
PGLU (Devamla) — Ortadirek bunun 

biraz üstünde efendim; arabalarda kuy
ruk var kuyruk, arabalarda kuyruk var... 
SizJler bizden iltimas istiyorsunuz, araba
da öne geçelim diye. 150 bin arabayı se
nede kim satın alıyor? Yok mu orta sı
nıf? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ne demek? Açıkla; ne demek işitiyorsun? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız 
©fendim, lütfen.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
«İltimas istiyorsunuz? sözünü, benim la
fımın üzerine söyledi», açıklasın. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Sizin için değil. 

Şimdi, nasıl sabahleyin rasgele beş on 
porje hakkında konuşulduysa; müsaade 
ederseniz, ben de, sadece iki mevzuu, o 
da eskiden vazifeli olarak, bakan olarak 
bu işlerle uğraştığım için, anlatacağım. 

Bakınız, bir tarihte, -yine size vesika 
okuyayım, daha iyi oluyor böyle vesi
kalı- sene 1974... (DYP sıralanndan gü
rültüler) 

KADİR DEMIÎR (Konya) — Biz 
adam gibi dinliyoruz, siz niye dinlemi
yorsunuz?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bir dakika... Bı
rakın arkadaşlar, bırakın.... Bırakın bu
radan cevap vereyim. 

Sene 1974. O tarihlerde, hatırlarsınız, 
CHP - MSP Koalisyonu var ve bir parti 
liderinin «Turizm ahlak götürür, döviz 
getirir» filan dediği devirlerdir bunlar. 
Hükümet başkam çıkıyor, «Değerli mil
letvekilleri, memleketin önemli kaynak
larından birisi de turizmdir.» O zamanın 
başbakanı söylüyor: «iBugünkü hüküme
tin turizm meselesindeki tutumunu da 
anlamak mümkün değildir, yani haki
katen turizmin ülkeye zararlı olduğuna 
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kani midir, yokısa şeklen kanidir de, fiilen 
karşı mıdır? Bunlar meçhuldür. 

Sayın miletvekillıeri, 1964 senesinde 
Türkiye'nin turizm gelirleri 2,5 milyon 
dolardı. 1974 senesinde bunun 200 mil
yon dolara çıkması lazımdır. 2,5 milyon 
dolardan, Türkiye, 200 milyon dolarlık 
bir yabancı kaynak, daha doğrusu tediye 
muvazenesini düzeltecek bir kaynak bu
labilmesi hailine gelmiştir. Türkiye'de tu
rizm gelirlerim en kısa zaman içinde 500 
milyon dolara çıkarmak hedef alınmalı
dır.» 

Bizim hedeflere ballan, o hedeflere ba
kın... 

ERTEKİN DURUTÜRK (Antal
ya) — Sene kaç?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇ1-
OĞLU (Devamla) — 1974. O tarihte 
hedef alıyor birileri. 

Biz geldik 1983'ün sonunda. Bize tes
lim edilen turizm gelirleri toplamı 411 
milyon dolar, tkibuçuk sene içerisinde 
1,5 milyar dolara çıkardık. (ANAP sıra
calarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 500 
milyon doların üç misimi; onların düşün
dükleri, tasavvur ettiklerini' hemen ger
çekleştirmişiz; 1,5 milyar dolar. Dahası 
var, farka bakın, farka: Bu beş yılın so
nunda, Allah izin verirde büyük hadise
ler olmazsa, turizm gelirleri 5 milyar do
lara çıkacaktır arkadaşlar. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ne 
gibi hadise olacak? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — 500 milyon dolar 
düşünce seviyesine bakın, 5 milyar dolar 
gerçekleşme seviyesine bakın... 10 misli 
fark var aramızda, 10. Her türlü tasavvu
run fevkinde gidiyor Anavatan İktidarı. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, çok 
kısa bir vesika daha arz edeceğim. Sene 
1965; biraz gerilere gittim, kusura bak
mayın. 
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M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Daha geriye git, daha geriye... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Gidilir efendim, gi
dilir; 1988'e de geleceğim. Bakın, bunun 
cevabı olarak 1988'e geleceğim. 

Bakın, o tarihte, Başbakan ne diyor: 
«Programımızda yazılıdır, servet beyan
namesi kaldırılacaktır. (ANAP sıraların
dan alkışlar, «Bravo» sesleri)» 

Servet beyannamesini kim kaldırdı? 
Anavatan Partisi İktidarı. Hangi sene 
kaldırdı? 1984 yılında. Düşünebiliyor mu
sunuz?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Servet yoktu o zaman, servet... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Sizin düşündükle
rinizi, sizden sonra gelen, siz dahil, siz
den sonra gelen hükümetler onüç sene, 
bir türlü gerçekleştirememiş; gelmiş bir 
işbitirici Anavatan, «pat» demiş bir gün
de oylayıp kaldırıvermiş. Ne konuşuyor
sunuz yahu?.. (ANAP sıralarından al
kışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — «Ya
hu» diye hitap edilmez. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Servet 
beyannamesini kaldırmak bu memlekete 
ihanettir Sayın Taşçtoğlu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Servet beyanname
si konusunu ayrı bir günde konuşuruz, 
başbaşa da konuşuruz. Servet beyanna
mesini vermek bir şey ifade etmez. Alır
sınız gelir senedini, koyarsınız bankaya, 
beyannamenizde göstermezsiniz. Geçti o 
günler, geçti... Başka bir çağ başlamış 
Türkiye'de, siz hâlâ eski metotlarla gidi
yorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin 
aklınız o kadar erer. 
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ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Fa
kirlik çağı... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Pa
patya çağı... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OCLU (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, tabiî, vaktim azalınca ben de işi 
kısa tutmaya çalışıyorum. Tatlı tatlı ko
nuşup, çok şeyler anlatılır. Bizde po
tansiyel dolu, dolu; saatler yetmez bize, 
saatler yetmez... 

Bakınız, 1969 yılı: Bizim böyle, Sa
yın Başbakanımızın ağzından her vesi
leyle ifade ettiğimiz, «ihracatı artırmaya 
mecbursunuz, başka kurtuluş yoktur» di
ye söylememizi, çok şükür, senelerce ev
vel anlamış, anlatmaya, çalışmış kimseler 
de var; hep kötülemeyiz biz, dürüstüz 
biz. Bakın, 1969'da ne diyor: «İhracat: 
1950 senesinden 1965 senesine kadar Tür
kiye'nin ihracatı 300 - 350 milyon dolar 
arasında değişmiştir. Sattığınız dört ka
lem mal; fındık, üzüm, tütün, pamuk, 
biraz da maden cevherleri. Ne olmuş? 
1964 senesinde ihracat 411 milyon do
ları bulduğu zaman, günün hükümet 
başkanı 'Ses duvarını aştık' diye radyoya 
çıkmış. (AP sıralarından gülüşmeler) 1969 
senesindeki ihracat, 550 milyon dolar ola
cak, 550 milyon dolar...» Tekrar edi
yor; çok büyük rakam. 

Şimdi neredeyiz arkadaşlar, nerede
yiz? 12 küsur, 13 mü, belki de 14, bu 
yılın sonunda; milyon değil, milyar do
lar. Yahu, ölçülere bakın, nasıl değiş
miş, kim değiştirmiş bunları? Bu Hükü
met bu kadar kötü de, bunları nasıl ya
pabilmiş? Saymakla bitiremiyorum. 

EROL AĞAGIL (Ankara) — «Yahu» 
demek size yakışmıyor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Sayın Başkan, «yahu» 
diye hitap edemez Meclise. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bakın, atlaya at-
laya okuyorum. Biraz da başkasından 
misal vereyim: 

Benim çok takdir ettiğim, çok değer
li, zamanın Maliye Bakanı Sayın De
niz Baykal'ın bir beyanı var, okuyalım... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sayın Taşçıoğlu, siz 1969'da hangi par
tiye oy veriyordunuz da, devamlı okuyup 
duruyorsunuz?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — «Tüketim vergile
ri mevzuatı da herkesin malî gücüne gö
re vergi ödemesini sağlayacak bir düze
ne kavuşturulacaktır. Bu amaçla, önü
müzdeki yıllarda Katma Değer Vergisi 
sistemine geçilmesi düşünülmektedir.» O 
zamanın Maliye Bakanı katma değeri 
düşünüyor. Kime nasip oldu Katma De
ğer Vergisini koymak?.. Hangi sene?.. 

işte böyle, kürsüye çıkarlar, teker te
ker, sizin söylediklerinizi, sizin düşün
düklerinizi, sizin tasavvurlarınızı, hatta o 
küçücük hedeflerinizi nasıl ve kim ger
çekleştirmiş, sayarlar... Sayarlar... (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Sayın Başkan, «yahu» 
diye konuşuyor hatip. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Ben öyle bir şey 
söylemedim. Kaildi ki, onu geçen gün de 
söylediniz, «Yahu, Ya Allah» demektir. 
Bunun neresi hakaret? Kelime de öğrete
ceğiz size ya... (DYP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bu hususa dikkat ede
lim Sayın Taşçıoğlu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Peki efendim. (DYP 
sıralarından gürültüler) 
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Efendim, borçlanmaiar konusunda, 
- Bu da böyle çok istismar edilen, çok 
polemik konusu haline getirilen bir ko
nu olduğu için söylüyorum- hiç kimse
nin endişesi olmasın. Biz bugün, bizim 
yaptığımız değil, bizden evvelkilerin yap
tığı; ama bizim için de bir şeref, namus 
borcu olan borçları ödemekle mükelle
fiz. Her hükümetin vazifesi budur. Hü
kümetler birbirinin devamıdır. Onların 
borcu bizim borcumuzdur. Onlar da o 
gün o memleketin faydasına o borçları 
almışlardır; tıpkı bizim bugün, ekono
mimizin faydasına, milletimizin refahına 
almaya çalıştığımız ve çok şükür rahat 
aldığımız borçlar gibi. Bu borçlar, biz 
işbaşına geldiğimizden bugüne kadar, gü
nü gününe ödeniyor. Hiç merak etme
yin, bundan sonra da ödenecektir. Za
ten, ödememiş olsa idik, herhangi bir 
millî bankanın bir şubesinde .tatbik edi
len usul burada da tatbik edilirdi, bize 
artık borç vermezlerdi. Borç verilebildi
ğine göre, bizim kredimiz, bizim itiba
rımız devam ediyor. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Hangi şartlarla?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — «Hangi şartlar» 
diye sorma. Borcu ödemediğin için sana 
vermiyorlardı, bana veriyorlar; bunu ba
na söylettirme. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Ne özelliğin var senin?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — Efendim, itibarım 
var. Senin borcun da dahil, ben ödüyo
rum, günü gününe. Onu anlatmaya çalı
şıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Çifte pasaportlu musunuz siz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Böyle laflar Mec

lise yakışmaz; yapmayın, olmaz böyle 
şey yani... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
«Özelliğim var» diyorsun da, onun için 
soruyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim! Lütfen... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Dış borç, eğer iti
barın varsa, vardır, yoksa mümkün de
ğildir. Sadece onu anlatmak istiyorum. 
Ben kimseye çatmak istemiyorum, kim
seyi kötülemek istemiyorum. Eğer, dış 
borç alamıyor idiysen, itibarın yokmuş; 
ben alabi'tiyorsam itibarım var; bunu 
söylemek ayıp değil ki... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ödün 
vermiyorlardı, ödün... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Mühim olan, aldı
ğınız borçları akıllı bir şekilde kullan
maktır arkadaşlar. Hani bir laf var, 
«Borç yiğidin kamçısıdır.» Doğrudur; 
ama, yiğitsen; yani, borcunu, vaat etti
ğin günde ödeyebiliyorsan... (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Niye, zamanında kapılar yüzümüze 
kapanıyordu da, şimdi herkes kollarını 
uzatıyor? Bunları düşünmek lazım. Çu
valdızı başkasına, iğneyi kendisine... Bu 
kürsüye çıkanların, hafızai beşerin nis-
yan ile dolu olduğunu, sadece bunun doğ
ru olduğunu aklında tutması doğru değil
dir. Zorlarsanız, hafıza, kendine rağmen 
bazı şeyleri hatırlar; o hatırlamazsa, in
sanlar buraya çıkar, hatırlatır. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî dış iti
bar kadar, istikrar mühimdir. Bunu biz
den evvelki konuşmacılar da gayet gü
zel şekilde belirttiler. İstikrarımızı, iti
barımızı kollamak mecburiyetindeyiz. Bu 
sadece iktidarın değil, bu, muhalefetin 
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de vazifesidir. Bu gittiği zaman, bu ge
mi ile beraber hep birlikte batarız. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖ-
LU (Hatay) — Yok öyle, yok... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Biz, itibar ve is
tikrarımızı, içeride rejimimizin istikrarı
nı hep birlikte korumaya mecburuz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sizi 
filikaya alacağız. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bakınız, dokunmak 
istemiyordum; ama, o meseleye de do
kunacağım. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Aman 
fakir fukaraya dokunma. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bu kürsüye gelen arkadaşları
mızın çoğu muhalefet partilerine men
suptur. Ağızlarında -kusura bakmasınlar 
tabirde bir hakaret kastı yok - sakız gibi 
çiğnedikleri bir yüzde 36 nispeti var, bi
raz onun üstünde duralım: 

Muhterem arkadaşlarım, söyledik; bu 
İkamın, Anavatan Partisi kazanırsa, bu 
yüzde 36 ile birinci parti olur, iktidar 
olur, şunu alır, bunu alır, diye çıkmadı, 
herkese eşit hak verdi; bu bir. (DYP sı
ralarından gürültüler) Sayacağım arka ar
kaya, biraz sabredin. 

Bakınız, eğer sizlerden birisi yüzde 36' 
ya kavuşmuş olsaydı, «Ben kabul etmi
yorum, bu doğru değil» diye vaz mı ge
çecektiniz? Bu iki. 

Bu suallerin cevabını istiyorum. 

HtLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Biz o kadaır saf mıyız? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Müsaade edin efen
dim. 

Bu, acaba başlka ülkelerde yok mu? 
(DYP sıralarından «Yok» sesleri) Buyu

run, «Yok» diyenlere cevap veriyorum;' 
«Yok» dediğiniz için anlatayım efendim. 

Elimde, demokrasinin beşiği sayılan 
İngiltere'de, seçimlerle ilgili bakanlığın 
neşrettiği resmî istatistik var. Bunu çok 
dikkatle dinleyin, rica ediyorum. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
İşinize geldi mi öyle alıyorsunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞL.U (Devamla) — Müsaade edin efen
dim. 

ingiltere'de 1983 yılı seçimlerinin ne
ticelerini arz ediyorum. 650 milletvekili 
bulunan ingiliz Parlamentosunun teşkil 
tarzı, aldığı oylar: 

Yüzde 42,4 ile Muhafazakârlar 397 
sandalye almış - «Yoktur» diyenlere söy
lüyorum - ve matematik nispete bakar
sanız, 121 sandalye eksik alması lazımdı. 
Bunu bir kenara bırakın, bakın şimdi ne 
var... 

VEFA TANIR (Konya) — Oyu yüz
de kaç?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bakın, işçi Par
tisi yüzde 27,6 ile, yani yüzde 27,5 ile 209 
milletvekilliği kazanırken, ondan 2 puan 
eksik, yani yüzde 25,5 ile Liberaller sa
dece 23 milletvekilliği almıştır. Buyuru
nuz, işte vesika... Yalan deyin... Yalan 
deyin efendim... 

VEFA TANIR (Konya) — iktidar 
partisi yüzde kaçmış?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bakın, bizim şu 
tablodan, size göre çok daha çarpık bir 
tablo. Nereden alıyorum? Patagonya'dan 
değil, İngiltere'den, 1983 seçimleri... Dün
yayı takip edeceksiniz, ithamda bulunur
ken, dünya nasıl idare ediliyor diye ba-
kaçaksınız. Öyle, demokrasi sizin aklı
nızdan geçer gibi değil. Kaldı ki... 
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VEFA TANIR (Konya) — ingiltere 
yüzdeleri tutmadı ama. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) —Müsaade edin efen
dim. 

Kaldı ki, biz Anavatan Partisi ola
rak, tavrımızı, düşüncemizi birinci gün 
ortaya koyduk. Bakınız, şuralardan ara
yıp bulmak isterim; fakat vaktim doldu, 
zamanında, burada bir milletvekili, Sa
yın Demirel'in ağzından, koalisyonlarla 
bu memleketi idare etmenin artık müm
kün olmadığını ifade eden... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Doğru söz! 

VEFA TANIR (Konya) — Nerede, 
görelim bakalım? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — Meclis zabıtların
da var; arar, bulur gösteririm. 

...ifade eden sözü var. Biz de bu 
kanaatteyiz. Biz bunu birinci gün ilan 
ettik. Biz, koalisyon hükümetlerinio bu 
memlekete fayda getireceğine inanmıyo
ruz; sadece bu memlekete değil, hiçbir 
ülkeye fayda getireceğine inanmıyoruz. 

«Biz bir seçim kanunu yapacağız» de
dik; Anavatan Partisi için değil, bütün 
partilere de aynı hakkı tanıyoruz. «Kuv
vetliyi daha kuvvetli yapacağız. Seva
bıyla, vebaliyle bu toplumun yönetimi
ni omuzlarına alan kimselerin güçlü ol
masını temin edebilecek, mümkün mer
tebe koalisyonlara fırsat vermeyecek bir 
idare tarzı, bir tablo meydana getirsin» 
diye bu kanunu yaptık; boğazınızı sık
madık; bir. 

ZEKİ ÇELtKER (Siirt) — Aynı şart
larla mı seçime gittiniz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Anayasa Mahke
mesine gittiniz; niçin bozmadılar, niçin 
bozmadılar? Demek ki, Anayasaya uy

gun, hukuka uygun, dünyadaki ileri, geliş
miş, özellikle demokraside gelişmiş ülke
lerin seçim sistemlerinde tatbikat görmüş 
tyr sistemi biz bu memlekete getirip; san
dıktan çıktıktan sonra, «Tu kaka» mi
sali, bu kadar yüklenmenin ne âlemi 
var? Niye kabul edip, geldiniz buralara, 
onu da sorayım?.. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) Siz bizim gayrimeşru-
luğumuzu iddia ederken, aslında kendi
nizin de gayrimeşruluğunu iddia etmiş 
olmaz mısınız? Bir seçim sistemi, Yüce 
Meclisten geçmiş, Anayasa Mahkemesin
den geçmiş; milletin, sandıklarda düşün
celerine, oylarına başvurulmuş, netice 
alınmış... Ne konuşuyorsunuz bunları? 
Bunları sormak lazım. Ya bu suallerin 
cevabını verin, ya da bir daha böyle fu
zulî yere, o, ağzınızda çiğnediğiniz sa
kızı kullanmayın muhterem arkadaşla
rım, çıkarın atın bunu. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Vatandaş «açız» diye bağırıyor. Haziran
da erken yerel seçime gelin. 

BAŞKAN — 3 dakikanız var efen
dim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; demokrasimizi iyi kullanmak mec
buriyetindeyiz. Bu, biraz evvel de ifade 
ettiğim gibi, bizim, yani iktidann olduğu 
kadar, muhalefet partilerinin de vazifesi
dir. Politikayı - biraz evvel yine söyle
dim - nankör bir uğraş olmaktan kurtar
mamız lazım. Politikada vazife alan ar
kadaşların arkasından, politikada vazife 
görenlerin yüzlerine, daima kötü, daima 
tenkitkâr konuşmakla, onları ümitsizliğe 
uğratırsınız. Bugün size, yarın bize; dün 
olduğu gibi... Politika nankör bir uğraş 
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değildir, politika, kutsal bir uğraştır; 
millete hizmet arz etmenin bir usulü, bir 
sanatıdır. 

BAKt DURMAZ (Afyon) — Milleti 
ezmek değildir; doğru. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Her iktidarı kö
tüleme yolunu terk edelim; lüzumu ka
dar ve lüzumunda kötüleme yoluna, 
muhalefet olmamızın verdiği vazife ola
rak başvuralım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Parla
mentoyu hep birlikte açık tutmaya de
vam edeceğiz. Bundan sonra, Türkiye' 
de, rejim meselesi diye bir kavga bahis 
konusu olmamalıdır. Bundan hep birlik
te mesulüz ve tabiî, bunu sağlarken, baş
kasının tökezlemesini bekleyerek değil, 
kendinizin kendinize ait olan fikirleriyle, 
düşünceleriyle, eylemleriyle milletin oyu
nu kazanarak iktidara gelme yolunu se
çiniz. Hep tersi yapıldı, hep iktidardaki-
nin tökezletilmesine çalışıldı. 

Bir de müsaade ederseniz, -müsaade 
dileyerek söylüyorum- bir tarihte kulla
nılmış bir söz var, «bunalımlı sabahların 
ne getireceği belli olmaz» düşüncesine ar
tık bel bağlamayınız. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Türkiye'de, 
artık, bunalımlı sabahlar yoktur ve el 
ele verip birlikte çalıştığımız müddetçe, 
bundan böyle, Türkiye'de bunalımlı sa
bahlar olmayacak; aydınlık, güneşli sa
bahlar olacak. (ANAP şuralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Türk toplu
mu ne istiyor? Türk toplumu, uygarlaş
mak istiyor, çağdaşlaşmak istiyor, çolu-
ğuyla çocuğuyla, sağlıklı, mutlu bir ya
şam istiyor; kavga istemiyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anava
tan bunu veremez. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Sen verdin mi millete 
onu? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bakınız, bu Meclis 
kürsüsünden, köylerdeki kürsülere kadar 
bütün kürsüler, Allah'a çok şükür ser
best. Kaldı mı yasaklı?.. Yok. Çıkıp, is
tediğiniz yerde istediğinizi söyleyebilirsi
niz ve millet bundan son derece mem
nundur. Her fikir, her düşünce saygıde
ğerdir; ama biz Anavatan Partisi ikti
darı olarak, burada küçük bir tarizde bu
lunmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Se
çimlerden çıkalı üçbuçük ay oldu olma
dı, yine bakıyoruz ki, çareyi meydanlar
da arıyorsunuz. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

HILMt ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Bu kadar zam yapıyorsunuz; ne yapa
lım yani? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ta
bii ki, meydanda arayacağız. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bu biraz, sandığa 
saygısızlık olmuyor mu? (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, kavgayı bı
rakın. Bakın ben size, «Gelin el ele vere-
l'rn» diyorum. Rejim meşalelerinde, bu 
Meclisin çalışmasında, demokrasinin ko
runmasında, hürriyetlerün hükümran ol
masında el ele vereceğiz, bunda parti far
kı gözetmeye lüzum yok, hiç lüzum yok. 

Bakımız, size küçük tavsiyelerde bu
lunayım, alınmayım; işçiyi iktidarın üze
rine yürütmek yerine, ne olur, siz iktidar 
olsanız, işçiye ne yapacağınızı anlatsamı-, 
za ve bunu memur için, esnaf içilin, bütün 
sorumlarımız için, iktidara hep böyle baş
tankara yükleneceğinize, ne olur, Allah 
rızası için, biraz da siz fikir üretsemize, 
çare ürötsenize. (ANAP sıralarından al-
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kışlar, DYP sıralarından «Süresi doldu 
Sayın Başkan» sesleri) Bitiriyorum, son 
cümlem efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, belki biraz 
romantik olacak; ama, aramızdan bazı 
arkadaşları yolcu ederken, şu Meclis 
önündeki merdivene sıralanırız ve haki
katen içten ge'.en b:r saygıyla onları yol
larız. Arada bir de olsa, o saygıyı, çok 
bunalıma girdiğimiz, hiç değilse o kav
galı gürültülü oturumlarda birb.TJmize 
göstersek ve şu, her şeyiyle hür Meclisi, 
demokrasinin vazgeçilmez unsuru o'.an şu 
Meclisi, çalışır halde ve çalışırken de bir-
biirimize saygı göstererek, sevgi göstere
rek yürütmeyi 'bir ispat etsek... 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) — 
Sen, oturaklılığını, evvela Türk halkına 
göster. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — 1988 yılı bütçesinin 
aziz milıletiimize hayırlı ve uğurlu olması 
tömennileriyle, saygılarımı arz ©diyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası, Sosyoldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdal 
İnönü'de; buyurun Sayın İnönü (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın İnönü, lütfen, bana bir saniye 
müsaade eder misiniz efendim. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bir da
ha tekrar ediyorum; hatibin sözünü kes-
meyinliz. Konuşulanlar hoşunuza gidebilir 
veyahut gitmeyebilir. Bu söylenecek söz
lerin Meclise söylenip söylenmeyeceği hu
susundaki takdir, Başkanlığa aittir ve biz, 
hatibin sözünü, ancak, İçtüzük hüküm
lerine uygun olarak kesebliriz. Bu sevi
yeyi tutmak ve bozmamak mecburiyetiin-
IdEe olduğumuzu, hepimizin bunu savun-
maJk mecburiyetinde olduğumuzu bir ke
re daha hatırlatıyor, şimdiden teşekkür 
ediyorum. 
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Buyurun efendim. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Sayım Başkan, biz Sayın İnönü'nün 
sözünü kesmeyiz efendim. 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖ
NÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri,- 1988 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerl'nıi sun
mak için huzurunuzdayım, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Sayın .milletvekilleri, bugün 'bütün va
tandaşlarımız bir beklenti içerisindedir : 
Evinde mutfak derdine düşmüş kadınla
rımız, tarlasına gübre atamayan, ürünü
nün değerini alamayan köylülerimiz, evi
ne ekmek götürme ça'bası liçerisindıe olan 
işçilerimiz;, geçim silkintisi içinde bunal
mış memurumuz, emeklimiz, sabahtan ak
şama dükkânında müşteri bekleyen esna
fımız, sayıları milyonları bulan işsizleri
miz, bütün gençlerimiz, tüm halkımız; 
bu bütçe, bu sıkıntılarına çare getirecek 
mi, getirmeyecek mi, bunun beklentlisi içe
risindedir; ama, cumhuriyet tarih inim en 
büyük bütçe 'açığıyla, alt üst olmuş den
geleri ve yapisıyıla, küçültülüp iyice sı
kıştırılmış yatırımlarıyla, yarısını oluştu
ran 'borç ödemeleriyle, halkımızın hiçbir 
sorununa çözüm getirmeyecek olan böyle 
bir bütçeyi ciddîye alamıyoruz. 

Enflasyonu ve hayat pahalılığını da
ha da artıracak olan, âdeta bir borç öde
me defterOne dönüşmüş olan bu bütçe 
tasarısını şimdilik bir kenara bırakacağını; 
önce, çok önemli gördüğüm bazı ıkonula-
ra değineceğim. 

Sayın milletvekilleri, özellikle iktidar 
partisinin ve Sayın Başbakanın, son gün
lerde, Anayasa yaklaşımıyla ilgili konu
larda ortaya çıkan durum karşısında, ba
zı düşüncelerimi özetlemek istiyorum. 
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Çok değil, daha üç ay önce, hükü
met programı üzerinde konuşurken, Baş
bakanın, Anayasa değişikliğinden, yalnız 
bir yerde ve ne anlama geldiği belli ol
mayan bir şekilde bahsetmesini eleştir
miştin! ve özetle şöyle demiştim: «Genel 
olarak Sayın özal'ın Anayasaya yaklaşı
mı, düşündüğü icraatın yapılmasına veya 
belirli bir zamanda yapılmasına, Anaya
sadan bir engel çıkarsa, o engeli ortadan 
kaldırmak için, bir değişikliş yapmaya ça
lışmaktan ibarettir. Bu, tamamen kişi
sel bir yaklaşımdır, bizim için bir değer 
taşıyamaz.» 

Bu sözlerimi sanki doğrulamak ister
cesine, Sayın özal, şimdi de yerel seçim
lerle ilgili, yeni bir Anayasa tartışması 
ortaya çıkarmıştır. ANAP, haziran ayın
da yapılması gereken, yerel yönetim ara 
seçimlerinden kaçmaktadır. (SHP sırala
rından «Korkuyor» sesleri, alkışlar) Bu 
seçimden kaçışı perdelemek istiyor, onun 
için, gelecek yıl yapılması gereken, yerel 
yönetimin genel seçimlerini, 5 ila 6 ay 
öne alarak, yerel yönetim seçimlerinin 
tümünü, bu yılın ekim ayında yapmak 
istiyor; görünüm bu. 

Sayın Özal, Meclisteki çoğunluğuna 
dayanarak, her şeyi yapabileceğini sanı
yor. Nitekim, daha önce Anayasanın 84 
üncü maddesi, biliyorsunuz, askıya alın
mıştı bir süre; ANAP'ın yararı öyle ge
rektirdiği için; hem de uzunca bir süre 
askıya alınmıştı. Anayasa Mahkemesinin 
iptal edeceğini bile bile, kanuna' karşı 
rlile yaparak, Anayasaya aykırı kanun
lar çıkarılmıştı. Şimdi bu konuda son 
marifet, yerel seçimlerle ilgili olarak, 
«Anayasayı bir def acık ihlal edeceklerini» 
tam bir sorumsuzluk içinde, söylemiş ol
malarıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu yaklaşım ve bu tutum, devlet ada
mı ciddiyetiyle, devlet adamı sorumlulu

ğuyla hiçbir şekilde bağdaştmlaımaz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bir devlet adamının, bir Başbakanın, 
açıkça, Anayasayı ihlal edeceğinden söz 
etmesi vahim bir olaydır sayın millet
vekilleri; demokratik rejim için vahim 
bir olaydır, bu sözü söyleyen kişi için 
vahim bir olaydır, ülkemizin geleceği 
için vahim bir olaydır. 

Anayasayı bilerek ihlale teşebbüs et
menin sorumlulukları vardır. Bu kürsü
den, SHP adına açıkça ifade ediyorum 
ki, Anayasa ile bu biçimde oynamaya, 
hukuk devleti ilkelerini böyle hafife al
maya, ne Başbakanın, ne de herhangi 
bir vatandaşın hakkı yoktur. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biz Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti olarak, 1982 Ana
yasasında önemli değişiklikler yapılması 
gereğini her zaman ifade etmiş bir parti
yiz; ancak, usulüne göre değiştirilinceye 
kadar, Sayın özal dahil1 olmak üzere, 
herkes Anayasaya uygun davranmak zo
rundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
burada, Anayasayla böyle oynamayı Sa
yın Başbakanın ve onu destekleyen 
ANAP milletvekillerinin nasıl göze aldık
larını da bir kere sormak istiyorum. 

Burada, bütçe üzerinde, günlerce, sa
atlerce konuşuyoruz. Milletin emeğiyle 
toplanan bir devlet Hazinesi var. Bunun 
gene millete en yararlı şekilde nasıl sarf 
edileceğini meydana çıkarmak için ka
rarlar alıyoruz; ama, bütün bu karar
lar, devletin hukuksal yapısı sağlam kal
dıkça değişmez bir anlam taşır, güvenceli 
bir şekilde uygulanabilir. Anayasayla is
tediğiniz gibi oynayıp, şurasını burasını 
keyfinize göre çökertirseniz, millî irade
nin bütçeyle ilgili olarak alacağı karar
lar da giderek anlam değiştirirler ve ya-
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rarlı olmaktan çıkarlar. Hatırlarsınız bu
nun bir örneğini, geçen yıl Anayasanın 
siyasî yasaklarla ilgili geçici 4 üncü mad
desinin kaldırılması konusunda ANAP 
çoğunluğunun getirdiği gereksiz Anayasa 
değişikliğinde gördük. Biz o zaman, geçici 
4 üncü maddenin kaldırılmasını önerdi
ğimizde, Meclisin bir günde, bilemediniz 
bir haftada sonuçlandırabileceği bu ya
sak kaldırma işlemini; halkoylamasına 
götürmekte ısrar etmek, birçok hukuksal 
sakıncası yanında, devlete o kadar lüzum
suz masrafa mal oldu ki, hâlâ altından 
kalkamadınız. 

Şimdi, genel yerel seçimleri, Anaya
saya aykırı olduğu halde bu yıl yap
mak için formüller arıyorsunuz. Haberi
niz olsun, vatandaşlar bu çelişkilerin far
kındadırlar. Bu tutarsız davranışların, 
her ne pahasına olursa olsun iktidarda 
kalmak için yapıldığım gayet iyi görü
yorlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Unutmayınız ve kızmayınız ki, son 
genel seçimlerde aldığınız oy, sadece yüz
de 36'dır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Gene kızmayınız; başka bir deyişle, 
halkımızın yüzde 64'ü zaten karşınızda-
dır. Göz boyama ile başarı kazanma dö
nemi artık bitmiştir sayın milletvekilleri. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Kişi ya da parti çıkarları için Anayasa 
ile oynamaktan vazgeçin. Gerçi iktidarı
nızın, milletin parasına dayanarak en 
yeni model arabalar, uçaklar, teknik araç
lar gibi pahalı oyuncaklarla oynamayı 
çok sevdiğini biliyoruz... (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) ...ama, Ana
yasa oyuncak değildir, değeri de hiçbir 
parayla ölçülemez. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Anayasada da demokratik haklar ve öz
gürlükler konusunda yargı bağımsızlığı

nı sağlamak, sendikal hakları güvence al
tına almak, üniversitelerin bilimsel Özerk
liğini sağlamak, kısaca demokrasiyi bü
tün kurumlarıyla, kurallarıyla gerçekleş
tirmek, yerleştirmek için yapılacak birçok 
önemli değişiklikler vardır. ANAP'ta bu 
doğrultuda herhangi bir çaba görmüyo
ruz; ama, SHP olarak biz, ilk adımda 
güncel ve temelli, bir anayasa değişikliği 
olarak çalışma hayatını düzenleyen 51, 
52, 53, 54, 55, 82 ve 102 nci maddelerin 
ele alınmasını, bu maddelerde, çağdaş 
ihtiyaçlara karşılık verecek değişiklikle
rin gecikmeden yapılmasını istiyoruz. 

Bunlar nelerdir? Bir defa yalnız işçi
lerin değil, işçi, memur bütün çalışan
ların sendika kurma hakkı olmalıdır. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Gerek akçalı, gerek sosyal hakları
nı, çalışanlar, sendikalar yoluyla aramak 
ve korunmak güvencesine kavuşmalıdır
lar. Sendikaların etkili çalışmasını engel
leyen yapay sınırlamalar kaldırılmalıdır. 
Sendikalar, çalışanların haklarını koruya
bilmek için ülke siyasetine ağırlıklarını 
koyabilmelidirler, örneğin, bir seçimde 
hangi partiyi desteklediklerini açıkça söy-
leyebilmelidirler. Bunlar, bugün Avrupa' 
da ve bütün dünyada, uygar saydığımız 
ülkelerde, demokrasilerde mevcut olan, 
çalışma hayatım düzenleyen ilkelerdir. 
Aslında, ülkemizde de, çalışma hayatı, 
vaktiyle büyük ölçüde böyle bir, serbes
tiye sahipti; sonra kazaya uğrayarak 
ortadan kaldırılan bu uygar temelleri ye
niden çalışma hayatımıza getirmek za
manı gelmiştir, geçmektedir. 

Biliyorum,-ANAP sözcülerinin ve ba
kanlarının bugüne kadar sergiledikleri 
tutum, çalışanlara demokratik haklarını 
kazandıracak herhangi bir öneri karşı
sında, ya savsaklamak, «Zamanı değil
dir, çıkmaz ayın son çarşambasında ya-
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jparız:» demek, ya da «Türkiye'ye uy
maz» diyerek kesinlikle karşısına çıkmak
tır; ama bu davranışların sonunda vardı
ğımız yer nedir sayın milletvekilleri, bu
nu açıklıkla görmek gerekir. Ücretiyle, 
maaşıyla yaşayan bütün işçi, memur, 
emekli kesimi, bugün, görülmemiş dere
cede yoksullaşmıştır. Memurların uğradı
ğı haksızlıklar bir türlü düzeltiiememiş-
tir. İşçileri işten çıkarma olayları her 
gün artmaktadır. Dayanılmaz geçim sı
kıntısı, çalışma barışını, huzurunu açık
ça bozma noktasına gelmiştir. Gördüğü
müz grevler, boykotlar, mitingler ne ka
dar yaygınlaşmaktadır. 

Şimdi, Meclisteki muhalefet partile
ri olarak, çalışma hayatı konusunda ha
zırladığımız Anayasa değişikliği önerisi
ne iktidar partisini de katılmaya çağırı
yorum. Ulusal çıkarlarımız için yapılma-
ısı gereken budur, iktidar partisi de bize 
katılsın; ama, içtenlikle katılsın; Avrupa 
Topluluğunu ya da Uluslararası Çalışma 
örgütü temsilcilerini avutmak için değil, 
içtenlikle katılsın ve hızla bu önemli Ana
yasa değişikliklerini gerçekleştirelim. 
(SHP sıralarından.alkışlar) Çalışanlarımı
zı ferahlatalım, ekonomimizi daha sağlık
lı temellere oturtalım ve böyle yapmak
la, dünyadaki itibarımızı da yükseltelim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
aralık ayı sonunda yapılan hükümet prog
ramı görüşmelerinde, birçoğu ara dönem
den kalmış, ama vatandaşlarımızın hâlâ 
kurtulamadıkları haksız ve insafsız uygu
lamalara artık son verilmesini, ben de, 
milletvekili arkadaşlarım da tekrar tek
rar istemiştik. Bu alanda bazı olumlu ge
lişmelerin ortaya çıkmasından - örneğin, 
Avrupa Konseyinin işkence ve kötü mu
amelelere karşı davranışla ilgili sözleş
mesine imza koymamız ve sözleşmenin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde onay

lanması olumlu bir gelişmedir- duydu
ğum memnunluğu ifade ederim. Bu ara
da, hükümetin, fişlemelerin kaldırıldığı, 
güvenlik soruşturmasının on yılla sınır
landırıldığı, 1402 sayılı Yasa, ile görev
lerinden alınanların görevlerine döndü
rüldüğü, pasaport alamayan grupların 
azaltıldığı şeklinde, açıklamalarını duy
duk. Bu açıklamalar ne ölçüde doğrudur 
bilemiyorum; çünkü, böyle haksız işlem
lerle mağdur olan vatandaşlarımız bize 
başvurmaya devam ediyorlar. Büyük bir 
vatandaş kitlesinin, sakıncalı insanlar ola
rak yine ayrı tutulmaya devam edildiği
ni anlıyorum. 1402 sayılı Yasa ile gö
revlerinden alınanların, hâlâ görevlerine 
dönmediklerini gösteren canlı şahitler ta
nıyorum. Sayın Başbakanın «Geri dön
mek isteyenlerin çoğu döndüler, dönme
miş olanlar herhalde dönmek istemeyen
lerdir» şeklindeki sözünü hiç inandırıcı 
bulmadığımı söylersem herhalde şaşmaz
sınız. Ayrıca bu konuda, çözülmediğini 
bildiğimiz çok garip bir sorun var. Sıkı
yönetimin kaldırılmış olması nedeniyle, 
birçok vatandaş, kendilerini sakıncasız 
ilan edecek bir merci bulamadıkları için, 
sakıncalı durumları devam ediyor. Her
halde bu da, en olmayacak şey; ama, 
devam ediyor. Çok üzücü ve uyarıcı, 
utandırıcı, baskı ve işkence olayliannıı 
duymaya devam ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet bu 
haksız uygulamalara kesin olarak! son 
vermelidir; ama böyle yaptığına da her
kesi inandırmalıdiir. Bunun tek çaresi, 
muhalefet milletvekiillerinin de katılaca
ğı ortak komisyonlarla bu konuların in
celenmesine olanak vermektir. Bir Mec
lis araştırma komisyonu, 1402 sayılı Ya
sa ile görevlerinden alınmış insanların, 
bugünkü durumlarını ortaya çıkarıp, 
Meclise bilgi vermelidir, öteki haksız uy
gulamalar için de benzeri araştırma Ko-
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misyonları kurulmalı ve çalışmalarının 
tsonuçlarını Yüksek Meclise sunmalıdır
lar. Hükümetin ve ANAP yöneticileri
nin, böyle bir yol tutmanın yararları 
üzerinde düşünmelerini istiyorum ve so
nunda bu yolu tutmalarını öneriyorum. 
İnsan hakları konusunda araştırıma yapa
cak komisyonlar kurmak, hiçbir partiyi, 
hele iktidar partisini hiçbir şekilde kü
çültmez, tersine, yüceltir; demokrasimi
zin yerleşmesine de en olumlu katkıyı 
yapar. Bunları düşünmenizi istiyorum sa
yın milletvekilleri. 

insan hakları konularından söz eder
ken, geçirdiğimiz anarşi döneminin ya
ralarını kapatacak bir affın, yeniden gün
deme getirilmesi isteğini ifade ederim. 
(SHP sıralarından alkışlar) Ceza Yasa
sının düşünce suçu yaratan müphem hü
kümlerinin kurbanı olanlar, özellikle bir 
an önce bu aftan yararlanmalıdırlar. 
(SHP sıralarımdan alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
son haftalarda nasıl ortaya çıktığı belli 
olmayan bir şekilde, basının güncel haber 
verme, yorum ve eleştiri yapma görevle
rini zorlaştıracak ya da engelleyecek bazı 
yasa hükümlerinin Hükümetçe hazırlan
dığı duyuldu; «Yalan haber vermeyi ya
saklamak» şeklinde ortaya çıktı. Bu öne
ri, bir süre, Hükümet tarafından şiddet
le savunuldu; ama sonra, basının ve mu
halefetin karşı çıkması üzerine, yasak
lama, önce para cezasına dönüştü, sonra 
«Yeniden hazırlayacağız» diye geri çek
tiler. Şimdi, Hükümetin basına nasıl bir 
sınırlama getirmeyi düşündüğünü bilmi
yoruz; ama, bu arada, tanınmış edebiyat 
eserlerini yasaklamak, hatta imha etmek 
gibi Ortaçağdan kalmış baskı ve ka
rartma yöntemlerinin yeniden ortaya çık
tığını gördük. Sanatçılarımıza böyle sı
nırlamalar, engellemeler getirerek, vatan

daşlarımızı, bütün dünyaya, geri kalmış, 
kendi iyiliği için nasıl davranacağını bi
lemeyen insanlar gibi göstermek cüreti
ni hiçbir şekildie affetmiyoruz. (SHP sı
ralarından: alkışlar) 

Bir taraftan demokrasimizi kusurla
rından arındıracağız, haksızlıkları tamir 
edeceğiz havasını verirken, öbür taraf
tan, basının çalışmasına sınırlama getir
mek, tutarsız ve hiç güven vermeyen bir 
davranıştır. Gerçek şu ki, Hükümet, ken
di itibarım azaltacağını sandığı eleştiri
leri önleyip, icraatını öven davranışları 
ortaya çıkarmaya çalışıyor, bunun içim 
her çareye başvuruyor. 

TRT'yi, devletin tarafsız olması ge
reken yayın organını, yöneticilere baskı 
yaparak, iktidarın sürekli propaganda ara
cı haline getirdi. Basını yönlendirmek 
için de malî baskıyı, ya da ödüllendir
meyi fütursuzca, insafsızca kullanıyor. 

Hatırlarsınız, bir bakan hakkında gen
soru verildiği gün, o akşam Mecliste 
müzakereleri merak eden, ne olduğunu 
anlamak isteyen vatandaşlar, karşıların
da - devlet televizyonunda - bambaşka 
bir olayı, bambaşka bir haberi yarım sa
at, hem de kansere çare bulundu gibi, 
herkesi derinden etkileyecek bir haberi 
dinlediler. Herhalde, günlerce önce ha
zırlanmış böyle bir programı itam o ak
şam yayınlamak, iktidar lehine yayıncı
lıkta kolay kolay erişilemeyecek bir re
kordu. (SHP sıralarından1 alkışlar) 

Şimdi, böyle bir geçmişi olan TRT-
Hükümet ilişkilerinin bu Hükümet değiş
medikçe, tarafsız yayına olanak verecek 
şekilde düzeltileceğine inanmak çok zor
dur; ama şunu da söyleyeyim ki, TRT, 
tarafsız karakter kazanmadıkça, demokra
simizin en büyük kamburu olmaya de
vam edecektir, önceden hazırlanmış 
programlarla, yalnız Hükümetin değil, 
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muhalefet partilerinin de konuşabildiği, 
görüşlerinin duyurulduğu, çeşitli siyasî 
partilere mensup uzmanların tartışabil
dikleri, sade vatandaşların çeşitli siya
sal görüşleri yansıtabildiği, yurttaki ve 
dünyadaki olayların gerçek haber değe
rine göre yansıtıldığı bir TRT, demokra
sinin sağlıklı işleyişine katkı yapacağı 
için, aslında, iktidar için de muhalefet 
için de en hayırlı kuruluş olacaktır. Bir 
gün bu gerçeği hepinize kabul ettireceğiz 
sayın milletvekillerimiz. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1988 bütçesini olağandışı koşullar içeri
sinde ele alıyoruz. ANAP iktidarının oy 
çoğunluğu ile kararlaştırılan bir erken se
çimden yeni çıktık. Bu seçimin zamanının 
iyi ayarlanmaması yüzünden... 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Saygı 
göster, dinle biraz Sayın Taşçıoğlu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Ben dinliyorum ve not 
alıyorum. Kendilerine saygım var, hiç 
merak etme. 

ERDAL, İNÖNÜ (Devamla) — ...da
ha doğrusu, yalnız iktidar partisinin um
duğu çıkarlarına göre belirlenmesi yü
zünden dört aylık geçici bir bütçe ile yı
lın üç ayını geçirdik. Bu, olağandışı bir 
durumdur; ama, benim değinmek istedi
ğim olağandışı durum başka, sayın mil
letvekilleri. 

Hemen hiç görülmemiş bir hal karşı
sındayız. Bakınız, daha üç ay önce hü
kümet programı yeni okunduğunda, kar
şımızda, geçmiş icraatını övmek için söz 
bulamayan, yakın gelecekte de aynı dav
ranışa devam ederek - programdan oku
yayım - Türkiye'yi ileri ve modern, da
ha güçlü ve itibarlı bir ülke haline geti
receğini söyleyen, memleketin meselele
rinin çözümünü bildiğini de iddia eden 

bir Hükümet vardı. Bütçenin Mecliste in
celendiği bugünlerde ne görüyoruz? Zam 
üstüne zam yaptıktan sonra, üç ayda, yal
nız gıda fiyatlarını yüzde 40 artırdıktan 
sonra, televizyonda, vatandaşların karşı
sına geçip, «Ne yapalım, devlet zarar 
ediyor, sizden para alamazsam kimden 
alabilirim?» diye sızlanan bir Hükümet! 
Üç ay önce icraatını yere göğe sığdıra-
mayan, öve öve bitiremeyen, vatandaşa 
cennet vaat eden Hükümet, şimdi cehen
nem sıkıntısına katlanmamız gerektiğini, 
sıkılmadan söylüyor. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Peki ne olmuştur? Bugün açıklanan 
sıkıntıların, güçlüklerin kaynağı nedir? 
Sayın Başbakanın, bugüne kadar, basın
da olsun, TRT'de olsun verdiği demeç
lerde gösterdiği gerekçelerin hiçbiri, üç 
ayda durumun nasıl değiştiğini açıklaya
madı, açıklayamazdı da. 

Nüfus artışı, köylerden şehirlere akın, 
hızlı kalkınma arzusu; bütün bunlar, yıl
lardır birlikte yaşadığımız gerçekler. Üs
telik, nüfus artışı ve köylerden şehirlere 
akının da son zamanlarda hızı azaldı. 
Sözü edilen bu gelişmeler ve eğilimler, 
yalnız son üç ayda, hatta yalnız ANAP' 
in iktidarı zamanında ortaya çıkmadı-
lar; hep vardılar. 

Hele, bütçe açığını geçen yılki seçim
lerin yapılmasına bağlamak ne kadar 
yanlış; tam, «özürü kabahatinden bü
yük» denilen şey. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Seçim var diye, bütün devlet olanak
larını hesapsız israf etmeye sizi kim zor
ladı? Bunu yapmak şart mıydı ve doğru 
muydu? 

Oy alacağız diye, köylerde, kasaba
larda, göstermelik işlerle vatandaşın gö
zünü boyamaya çalışmak; sağa sola pa
ra ve mal dağıtmak; bütün bunları dev-
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let bütçesinden yaparak devlet bütçesini 
perişan etmek... Bunları niye yaptınız? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün ekonomimizin, yeniden, yüksek 
enflasyonla birlikte yaşanacak bir du
raklama dönemine girdiğini görüyoruz; 
bunun nedenlerini, hiçbir şekilde, Sayın 
özal'ın bahsettiği sudan gerekçelerde bu
lamayız; karla, kışla yüzde 70'lik enflas
yon açıklanamaz. 

Özal politikasının temel yanlışlarını 
ve gerçek nedenlerini biz yıllardır söylü
yoruz : Yatırım yapmadan, üretimi artır
madan, vergi adaletini sağlamadan, dışa
rıya ve içeriye sürekli borçlanarak, borç
ları ancak, yeni borçlarla Ödeme yolunu 
tutarak eninde sonunda varacağımız yer, 
başlangıçtaki darboğazdan başka bir yer 
değildir; ama, ikinci defa üçüncü defa 
bu darboğazdan çıkmak daha güç ola
caktır; bunu da unutmayın. 

24 Ocak kararlarını sürekli bir mo
del diye ele. alırsak, öyle yürütmeye ça
lışırsak, sonucun bu olacağı belliydi. 
Bunu hep söyledik. Sayın özal ise geç
mişte «Enflasyonu yüzde lO'lara indirme
den ekonomiyi düzeltemeyiz» diyordu ve 
«yürüttüğü bu politika ile enflasyonu 
kesinlikle düşüreceğini» söylüyordu. 

Sayın Özal daha pek çok şey de söy
lemişti; birkaç tanesini söyleyeyim bakı
nız : 24 Ocak 1980; yani, meşhur tarih
te ne demişti Sayın özal?.. «Enflasyon 
ve hayat pahalılığı artışı, ücretle çalışan 
büyük grubu dayanılmaz sıkıntılara so
kacaktır. Karaborsa, kaçakçılık genişle
yecek, haksız kazanç sağlayanlar arta
caktır. Gelir dağılımı fevkalade bozula
caktır. Aşırı kazanç sağlayarak lüks ya
şayanlar yanında, fakirlik yaygınlaşacak
tır. Yatırımlar iyice azalacak, işsizlik da
yanılmaz boyutlara varacaktır.» 
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Sayın özal'ın bu sözlerini unutmak 
mümkün değil; ama, bakıyoruz, bu fela
ket tablosu aynen gerçekleşmiş. Peki 24 
Ocak kararları ne işe yaradı? (SHP sı
ralarından alkışlar) Şimdi, vatandaşımız 
bu sorunun cevabını Sayın özai'dan bek
liyor. 

IROPAN DBMİRALP (Samsun) — 
Veremez veremez. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 19 
Ekim 1981 tarihlinde, gene, «24 Ocaktan 
bu yana uygulanan politika, zigzagsız, 
sağa sola adım atılmadan dört beş sene 
yüirütülürse, Türkiye'nin varacağı yeri 
ben bile hayal edemem» demişti Sayın 
özal. 

Hayale gerek yok; görüyoruz. Ara
dan sekiz sene geçtikten sonra vardığı
mız noktayı açıkça görüyoruz. Sayın 
özal'a sormak isterim; hayal ettiği du
rum bu muydu? 

29 Haziran 1983 tarihinde, «Yapa
mayacağını vaat eden parti kaybetmeye 
mahkûmdur» demiş Sayın özal. 

3 Ağustos 1983 tarihinde de «Vaat 
edip de yerine getiremedliniz mi, bu, va
tandaşın aklından çıkmaz» demiş Sayın 
özal. Benim bir şöy söylememe gerek 
yok; olsa olsa, Allah söyletmiş diyebili
rim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yine, 1981 yılında, «Eğer biz, darge-
lirlileri, halkın büyük çoğunluğunu dü
şünüyorsak, temelden, enflasyonu aşağı
ya çekmemiz lazımdır. Birisi karşımıza 
gelip de, hayır, enflasyonu aşağıya çek
meyin derse, benim onların yanında ol
mam mümkün değildir» demiş Sayın 
özal. Yanında değil; ama, bugün galiba 
başlarında. (SHP sıralarından alkışlar) 

Nihayet, 1983 yılında aldığımız sözler 
içinde, «Bu memlekette, işçinin, memu
run dostu, hayat pahalılığını azaltandır. 
Enflasyonu yüzde 10'a indirirsek, alınan 



T. B. M. M. B : 45 4 . 4 . 1988 O : 2 

ücretler yeter» demişti. Evet; ama 
bugün, Sayın Özal, «Hızlı kalkınmak is
tiyorsak, yüksek enflasyona katlanmalı
yız» düyor. Sonunda dia, yine sekiz yıl ön
ce uyguladığı reçetenin benzerim uygula
maya girişiyor. Gerekçeler değişiyor; 
ama, reçete değişmiyor. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — O za
man bankerler battı, bu sefer de banka
lar. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın milletvdkillerıi, demek ki, bu reçete 
Türkiye'nin ihtiyaçlarından değil, d ı şiarı -
dan kaynaklanıyor. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Bu noktayı işaret ettikten sonra, Sa
yın özal'm son günlerde zam konusun
da kullandığı bazı bahanelere de değin
mek işitiyorum. Yeni Hükümet daha ku
rulmadan - seçimden sonra ama - büyük 
bir zam dalgası geldiğinde, Hükümfete 
sormuştum, «Bu zamlar niçin gerekli, he
sabı nerededir, bize açıklayın?» demiştim; 
hiçbir doyurucu açıklama yapılmadı. Sa
yın Özal'ın söylediği sadece şu oldu : 
«Ekonominin gereğidir; ekonominin ge
reği olarak yapıyoruz» bir de, «Çaresi 
yoktu, hangi parti iktidarda olsa, o da 
yapardı» dedi. 

•Bunların ikisi de yanlıştır sayın millet
vekilleri; yanlıştır, kandırmacadır, sap Ur -
maçadır. İBu zamlar, ekonominin gereği 
değildir; bu zamlar, Öza'l ekonomisinin 
gereğidir. (SHP ve DYP .sıra'arındlan al
kışlar) Ya da -daha basit konuşalım- Sa
yın 'özal'ın tutumunun gereğidir, yakla
şımının gereğidir. Eğer, ekonominin gere
ği olsaydı, Avrupa'daki öteki üpkelerde 
de görecektik; halbuki görmüyoruz; Ba-
t* AVrupa'da enflasyon çoktan yüzde 5'le-
re, hatta daha aşağılara indi. Böyle zam-

•ılıar yok orada. 

Sayın miffetvekiEeri, SHP iktidarda 
o1 saydı, bu zam'arı yapmazdı; onu da 
açıkça söylüyorum. (SHP ve ANAP sı
ralarından alk ı ş lar) 

Çünkü, sayın milletvekillerıi, SHP, du
rumun bu kadar kötüleşmesini çok daha 
önce önlerdi. Daha önce, adaletli; vergi 
alınsaydı, herkesten kazancına göre vergi 
alınsaydı, kaynaklar, alınan borçlar çar
çur edi'meşeydi, bu zamllara gerek kal-
ımazdı; ama, bunu Özal yönetimi yapa
madı, yapamıyor da. 

ANAP, kendisini; iktidara getiren çev
relerden hakça vergi alamıyor sayın mil
letvekilleri; onun için hep halka, hep dar-
gel.irli vatandaş kitlesine yükleniyor. 
ı(SH3P sıralarından a'lkışlar) Gözü hep, 
halkın mutfağında, eli .sürekli, vatanda
şın cebindedir, «Aman biraz daha ke
mer sıkın; dayanın aziz vatandaşlarım» 
diyor. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Kendisi 
şişmanlıyor. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamta) — «Dev
let zarar ediyor, sizden başka kimden bu
nu çıkarabilirim?» diyor. Devlet zarar 
ediyorsa sayın .miiletvekiilieri, onun ba
şındaki yöneticiler olarak, bu zararın ne
reden kaynaklandığını şimdi bize açıkça 
ari'atmaılıdırilar. Zararın nedeni, hesapsız 
gösteriş yatırım'arıdır, har vurup har
man savrulan kaynaklardır, seçimde sa
ğa sola dağıtılan paralardır, haksızca kul
lanılan, sonsuz sayılan, ama sonu oldu
ğu görülen devlet olanaklarıdır. Ş'mdi 
bunu vatandaşlardan çıkarmaya hakkı
nız yoktur Sayın Özal, Heıle, başta siz 
olmak üzere, bütün yönetim kadronuz, 
en büyük debdebe ve gösteriş içinde ya
şarken, halka kemer sıkmayı önermeniz 
-kusura bakmayın ama- halkı isyana teş
vik etmekten başka bir şey değiüdir. 
;(SHP sıralarından «IBravo» sesleri, alkış
lar}) 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sekiz yılda, gidile gidile bir arpa boyu 
yol gidilmiştir. Bu kanaatini, ANAP hü
kümetlerince uygul'anan politikaların bu
gün önümüzde duran bilançosuna dayan
maktadır. Bu bi'lançoya bir göz atmak 
yeterlidir. 

Gelir dağılımının bozukluğu sürüp-
gitmektedir. Adaletsiz gelir dağılımında 
hiçbir düzelme yoktur. Bu konuda hiç
bir ciddî düzeltici önlem alınmamıştır. 
Buna karşın, sağlık ve eğitim gibi en te: 

mel sosyal sorun'larda dünyanın geri ü1-
keteri arasında olmaya devam ediyoruz. 
©u konuda bütçeye yeterli ödenek koy
mayan Hükümet, yeni çıkardığı vergi ya
salarını savunurken, «tşte bu vergilerle, 
eğitim ve sağlık hizmetlerini geliştirece
ğiz» diyor; ama, aslında yapılmak iste
nen bu adaletsiz vergilere kılıf hazırla
maktır; çünkü, bu vergiılerin yarısı bütçe
ye gidiyor, yarısı da bir fona gidiyor. De
mek ki, yarısı denetimsiz ku'llanılacak, 
yarısı da bütçe açığını kapatmaya gide
cektir. Sermaye sahibinin geliriyle, emek
çinin geliri arasındaki korkunç uçurum 
yetmiyormuş gibi, bir türlü durdurulama
yan fiyat artışları, haksızlığı da, adalet
sizliği; de her gün artırmaktadır. 

Yeni bütçe, 1988 yılımın ciddî bir enf
lasyon yılı olacağını gösteriyor. Bu büt
çede, kamunun olağanüstü finansman açı
ğı, net bir biçimde görülüyor. Hükümetin 
kendisi, sunduğu bütçede, açığın 2,5 tril
yon lira olduğunu söylüyor; buna daya
narak da, «Bütçemiz samimîdir» diyor; 
ama, bütçede, fonil ardan aktarılacak 1,6 
trilyon liranın karşılığı: yok. O halde, bu 
miktarı da bütçe açığıma eklemeliyiz. 
Ayrıca, 1986 yılına kadar bütçe içinde 
gösterildikten sonra, dış ve 'iç borçlar, bi
liyorsunuz, gösterilmiyor; ama, topla
mı yaklaşık 3,8: trillyon (lira olan iç ve dış 

borç taksitleri de bu yıl ödeneceğine gö
re, bütçe açığına eklenmelidir. Bunların 
hepsini topladığımız zaman, ortaya, kay
nağı henüz be'lli olmayan, yaklaşık 8 tril
yonluk bir açık çıkıyor. Bu rakam, yakla-
ş-k 21 trilyon lira olarak sunudan bütçe
nin yüzde 38'idir. Nerede samıimî bütçe? 
Bu açığın ne kadarı yeni borçilanmalarla, 
yeni vergilerle ya da KtT satışlarıyla, ge
lir ortaklığı senetleriyle kapatılabilecek, 
belirsizdir. 

Gene, samimî olarak taktim edüldiği 
söylenen 1987 yılı bütçesinde öngörül-
müş 920 milyarlık bir açık vardı. O za
man tahminen 920 mili yar diye söylenen 
geçen yıllın açığı, yıl sonunda tam 2,4 tril
yon 'lira olarak, yani 3 kat fazlasıyla ger
çek eşti. Şimdi, buna bakarsanız, bu yılkı 
gelirlerin de abartılmış olduğunu hatırlar
sanız, bu yıl bütçenin gösterdiği 2,5 tril
yonluk açığın, benim söylediklerimin dı
şında, ne kadar büyüyeceğini kolaylıkla 
görebilirsiniz. Bütçe açığı, bu yıl, geçen 
yılla kıyaslanamayacak kadar büyük ola
caktır. Tahlî, fiyat artışları da geçen yıl
dan aşağı kalmayacaktır. Korkarım ki, 
bu yı'l, Birinci Özal Hükümeti dönemini 
arayacağız. Zaten, Birinci Özal Hüküme
ti dönemini aramak, ancak İkinci Özal 
Hükümetinin icraatı ille mümkün olabi
lirdi. {SHP sıralarından gülüşmeler, al
kışlar) 

1988 bütçesi, üıke ekonomisinin, son 
derece sıkıntılı bir noktaya getirilmiş ol
duğunu gösteren bir belgedir. Bu bütçe
de, hizmet değil, yatırım; değil, geçmiş 
yü'ların hesapsız borçlanmalarının fatura
sı var; hem de bu, borç faturasının ilk 
taksididir. 

Bütçeye balkınız, bütçenin yarıya ya
kını, vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmet-
ılere değil, transferlere, borç ödemeleri
ne ayrılmıştır; yaklaşık 10 trilyon lira, sa-
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deoe borçların taksit ve faizleri için har
canacaktır; çünkü, son dört yıldır uygu
lanan, «Serbest ekonomi» diye de göste-
rli'.em bu sistemde yapılan, sadece, el ke
sesinden -içte ve dışta borç alarak- ya
pay bir refah yaratmak ol'muştur. ANAP 
İktidarı, bir gösteriş ekonomisi kurmuş
tur ve bu gösterişli yapı, sadece bir de
kordan ibarettir; arkası boştur, vitrinler 
doludur; ama, alabilen küçük bir lazımlık
tır. 

(Bu bütçe ile, bu sahte zenginliğim, bu 
gösterişin faturası, halkım önüne konu
yor, halikımıza, hiç hıaık etmediği bir fa
tura çıkarılıyor, «Haydi bakalım ödeyin» 
deniliyor. Bu vitrin olayı, borçlanarak 
sağlanan bu yalancu tüketim dünyası, 
halkımızın dünyası değildir. Nasıl olsum' 
ki, vatandaş daha en acili ihtiyaçlarımı, 
ekmeğimi, giyeceğini;, ilacını karşılayabil
menin derdindedir, Hükümet de bu ko
nuda son derece duyarsızdır. 

IBu bütçeyi, Hükümet, yüzde 33'lük 
bir ^enflasyonu öngörerek hazırlatmış; öy
le diyorlar. Gider rakamlarını bilerek kü
çük göstermişler, buna karşılık, gelirleri 
büyütmüşler, böy'lece, gerçek bütçe açı
ğını kapatmak istemişler. Aslımda, bu yıl, 
fiyat artışlarının yüzde 33'ün çok üstün
de olacağını Hükümet de biliyor, hem 
de çok iyi biliyor; çünkü, bu artışları 
kendisi yapıyor; zam üstüne zam geti
rerek, artışlarım! me olacağımı biliyor. Hem 
bu zamlarla fiyatları artıracaksınız, hem 
de fiyatlar fazla artmayacak diye tahmin 
yapacaksınız... Böyle şey ollmaz. Hükü
met, bütçede yüzde 33'lük bir enfllasyon 
öngörürken, memur maaşlarımı, işçi üc
retlerini ve tarım ürünlerinin taban fiyat
larını düşük düzeyde tutmayı amaçlıyor, 
ımaksat bu. Vatandaşımız, yıllardır, Hü
kümetin söyledikleri ile icraatı arasındaki 
farkı görüyor; artık, yayımlamam enflas

yon rakamlarıma da 'itibar etmiyor. Va
tandaş, cebine ine girdiğini, cebinden me 
çıktığını gayet iyi anladı. Hele, özellik-
llıe akaryakıta yapılan ve kısa süre içimde 
yeniden yapılacak zamlarla, iğneden ipli
ğe herşeyin pahalılanacağını herkes bili
yor. Zaten, bu bütçeyi dört aydır da gör
dük, denedik, buna bakarak, gelecek se
kiz ayın ne olacağını kolaylıkla kestire
biliriz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Allah yardımcımız olsum. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın ımillletvekillerıi, 4 Şubat kararlarıyla, 
Hükümet sekiz yıl öncesine dönmüştür. 
Sadece bu, politik bir iflasım ilanımdan 
başka bir şey değildir. (SHP sıralarından! 
alkışlar) 

'Faizlerim yükseltilmesiyle, yeni yeni 
zamlarla, vergilerle, Hükümet, sekiz yıl 
önce yaptıklarımı tekrar ediyor. Eko
nomi, demek her dört veya beş yılda bir, 
ıkötii bir noktaya ulaşıyor, başladığı ye
re geliyor, daha çok çıkmaza giriyor. Bu 
Hükümet, artık, bütün bunlardan sonra, 
halikımızın karşısına çıkıp yemi bir süre 
listeyemez sayım milletvekilleri. (SHP sıra
larımdan alkışlar) Halktan, ücraat içim yar
dım da isteyemez, anlayış da isteyemez. 
Ha1kımız, yeterince sabır göstermiştir, ye
terince yoksulllaşmıştır, yeterince özveri
ye katlanmıştır. iŞimdi, Sayım Başbakanım 
yapacağı tek şey vardır; ya vatandaşa da
ha fıazlla yüklenmeden, halkın merhame
tine daha fazla sığınmaya çalışmadan, bu 
güç durumdan çıkmanın yollunu bulur, 
ya da açıkça, «Ben bu işi götüremiyo-
rum» der, o zaman da gereği yapılır. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, allkış-
îlarj 

JBiz, bu noktaya gelineceğini yıllar
dır söylüyoruz. Yıllardır Hükümeti uyar
dık; ama, ANAP İktidarı içte ve dışta 
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borçlanarak, bir, «Vur patlasın, çal oy
nasın» dönemi yaşamayı tercih etti. Onun 
için, bugün, iktidar kimseden anlayış bek
leyemez ve beklemesin. Ne demişler?.. 
«Kendi düşen ağılamaz.» 

Son yıllarda arttığı iddia edilen büyü
me hızı da, özellikle hizmet ve ticaret 
sektöründeki şişmelerden kaymaklanıyor. 
Nitekim, Avrupa Topılulluğunun en fa
kir ülkelerinde bile kişi başına millî <ge-
llıir 4 bin dolarun üstündeyken, son açık
lanan resmî rakamilar, ülkemizde kişi 
başına millî gelirin, hâlâ 1979 yılındaki 
düzeye ulaşamadığını göstermektedir. 

iSayıın milletvekilleri, öteden beri eleş
tirdiğimiz fon olayına, Sayın Karaevli' 
nin değinmiş olduğu olaya ben de değin
mek istiyorum : özal Hükümetllerinin, 
Meclıisin ve dolayısıyla halkın denetimin
den uzak bir yönetim özlemi1 içinde oldu
ğunu biliyoruz, icraatlarıyla, bu özlem 
ortadadır. İşte, fon olayı bunun en be
lirgin örneklerinden1 biridir. 

İDevletiımizin temel kuralılarından biri, 
ıhükiimetilerin icraatların"! bütçeyle yapma
sıdır ve bu bütçenin Yüce Mecliste denet-
lenımesi! ve onaylanmasıdır. Hükümetin, 
herhangi bir faaliyetini fon oluşturarak 
yapması, ancak çok özel durumlar için 
düşünülmüştü. Bu gibi durumlarda da, 
fonun hangi amaca yöneleceğinin ve nasıl 
denetleneceğinin önceden bilıintmesi şart
tır. Bütçe oylaması, Hükümet için aynı 
zamanda bir güven oylamasıdır; ama, 
özal Hükümetlerinin fon anlayışı, bütün 
bu geleneğin, bütün bu kura'Uarın dışına 
çıkmıştır. Hükümet, fonları görünüşte 
belli amaçlara tahsis etmekle birlikte, 
fonlar arasında dülediğince aktarma yap
ma yetkisini dinde tutarak, halkın para
sıyla oluşmuş bu kaynakliarı dileğince 
kullanmaktadır, öte yandan, bu fonların 

Büyük Milet Meclisince denetlenmesin
den de özenle kaçınmaktadır. 

'Sayın milletvekilleri, bu yolun seçil
mesinin nedeni açıktır. Çünkü, fonlara 
ilişkin uygulamalarda usulsüzlükler var
ıdır. örneğin, vatandaşların konut edin
mesini kolaylaştırmak için kurulmuş bir 
fondan, pek çok özel şirket ıkurtarılmış-
tır. Kârpayı ve faiz ödenerek sağlanan 
kaymaklar, faizsiz olarak, «avans» adı 
altında, ayrıcalıklı biçimde, özel şirketile-
re kullandırılmıştır. Kamu ve KtTIlere 
ait yapım halindeki veya işetmeye alın
ma aşamasındaki birçok kuruluş ve işlet
me, yine bu fon yönetimleri aracılığı ile, 
sessizce, 9, 11 ve 15 yıl vadelerle bazı 
özeli kuruluşlara satı'mıştır. Bu öze1! sek
tör kuruluşlarına, üç yıllık, beş yıllık, altı 
yıllık Ödemesiz dönemler tanınmıştır. 

İSatışı yapılan işletmelerin ve yapımı 
tamamlanmış kuruluşların satış bedelle
rinin nasıl saptandığı, niçin -örneğin Te-
ıletaş da olduğu gibi- reklamlarla satışa 
sunulmadığı hiç beli değildir. Ayrıca, ne
den bazı şirketlere satış yapılırken, yine 
aynı şirketftere, hisse alımı yoluyla kay
nak sağlandığı da bilinmemektedir. Bütün' 
bu uygulama örnekleri, fonlar konusunda 
duyduğumuz endişeleri güçlendirmekte
dir. 

IBu fonların afclanab ilmesi için, Hü
kümetin fon uygulamalarının aklanabil-

• mes'i liçin, geçmiş yıl faaliyetlerinin Baş
bakanlık Yüksek Denetlleme Kurulu ve 
Sayıştay raporları üzerinden, Yüce Mec
lisçe denetlenmesinin sağlanmasını istiyo
ruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Fon olayı küçümsenemez ve geçişti-
rilemez bir boyuttadır. Sadece büyük iki 
üç fondaki kaynak tutarı, bu yılki bütçe
de yatırımlara ayrılan kaynak kadardır. 
'Bütün fonlardaki toplam kaynak miktarı 

Hİ ise, geçen yılın bütçesine yakındır. 
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Ayrıca, fon kaynaklarının, kaçakçıla
ra, giden paralardan oluştuğu iddiası da 
hiç doğru değildir. Yabancı sigara ve içki 
üzerinden alınan fon payları, toplam fon 
gelirleri içinde çok düşük bir yüzdeye sa
hiptir. Kaldı ki, birkaç milyon dolarlık 
bir kaçakçılığı ödemek 'için, birkaç yüz 
milyon dolarlık ithalat yapmanın da sa
vunu1', acak bir mantığı olamaz. (SHP.sıra
larından afkış'ar) Onun için, sayın mil
letvekilleri, konu, hiç de Sayım Karaevli' 
m:n biraz evvel söylediği gibi değildir. Ya
bancı sigara içimi, biliyorsunuz hep artı
yor. Fon'ar başladığına göre, şimdi daha 
arttı; ama, Toplu Konut Fonunda bugün 
para yoktur. Demek ki, oraya giden pa
ra, yabancı sigaradan gelmiyor. 

Sayın üyeler, fonların asili gelirleri, 
vergi payılarından, faiz ödenerek sağla
nan iç borçlanmalardan ve kârpayı veri
len gelir ortaklığı senetlerinden oluşmak
tadır. Kısacası, fonlarda biriken paralar, 
kaçakçılarım değil, halkın parasıdır, hal
kın cebinden çıkmaktadır. Bu nedenle de, 
Türkiye Büyük Millet Meclisti tarafından, 
ciddî biçimde, fon denetimi muhakkak 
sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Özal Hükümeti, 
yabancı firmalara hazırlattığı raporlara 
dayanarak, ha'kın ödediği vergilerle ku-
ru'an ve toplumun malı oüan KtT'leri, ya
ni devlet !m fabrikalarını, tesislerini iç ve 
dış tekellere satmak istiyor. Hükümet, bu 
konuda büyük bir çelişki içindedir. Bir 
yandan, kendi döneminde KtT'leri kârlı 
duruma getirmekle övünüyor, öte yan
dan, bu kuruluşların kamu kesimi için 
bir kambur olduğunu ileri sürüyor. Eğer, 
KİT'ler kârlı ise satıllmaları gereksizdir; 
bütün vatandaşlar bu kârdan yararlan-
maktadırılar. Hükümetin İzlediği politi
kayla, kârlı olanlar satılacak ve devletin 
elinde sadece zarar eden KİT'ler kalacak

tır. Bu, yanlış politikadır. KİT satışının 
hak'lı tek bir gerekçesi olabilir, o da, ku
ruluşların yalnız öze1! sektör ellinde ve
rimli ve kârlı olabileceği savı; eğer doğ
ru olsaydı; ama, yanlıştır ve de maksat
lıdır; çünkü, Millî Prodüktivite Merkezi
nin çalışmaları, KİT'lerim, özel sektör ku
ruluşlarından daha verimli olduğunu gös
termiştir. Nitekim çok büyük bir KİT 
olan Sümerbank, başarılı yönetimi tara
fımdan, kendisini gerçekten -reklaırnların-
daki gibi- halikımıza sevdirmiştir, verim
liliğin ve kârlılığın güzel bir örneğini ver-
nvştir. Ne çare ki, bu kuruluşun da satıl
ması kararlaştırıldığı 'için, genel müdür 
görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 

öte yandan, bu kurumilarda ça'lışan 
işç'erin KİT hisselerini almaları söz ko
nusu değildir. Ekmek parası peşinde olan 
işçinin böyle bir şeye gücü olamaz. Bu 
durumu, KİT satışlarını planlamakla gö
revlendirilmiş olan ve bu işi, şüphesiz, 
yüksek ücret karşılığı yapmış olan yaban
cı bir kurü'uş da itiraf etmiştir. Kaildi ki, 
KİT satışına ilişkin çalışmalar yeteri ka
dar titizlikle hazırlanmamıştır, bunları da 
görüyoruz. 

(Bundan öte, bu tür satışlar, gelir da
ğılımının bozuk olduğu Türkiye gibi ül
ke'erde, adaletsizliği, haksızlığı artırır. Bu 
kuruluş'ar halkın malıdır. Bütün bu po
litika yanlıştır sayın milletvekilleri. 

Zaten, öbür yandan, Hükümet, batan 
özel sektör şirketler ini çeşitli formüllerle 
kurtarmaya çalışıyor. Bu nedenle, bugün, 
kamu banka'ları son derece güç duruma 
sokulımuştur; Ziraat Bankası, Anadolu 
(Bankası gibi KİT konumundaki banka
ların dengeleri bozulmuştur ve sonunda, 

-Hükümet, bu bankaların denetimini de 
KİT Komisyonundan kaçırmak zorunlu
luğunu duymuştur. 

Bir yandan batan bankalar, batan şir
ketler devlet tarafından kurtarılırken, 
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öte yandan, devletin, elindeki, kâr eden 
KİT'leri satması, çelişkinin, akil aılmaz-
llığın bulunmaz bir örneğidir sayın millet
vekilleri, 

'Sayın Başkan, sayım milletvekilleri; 
çok ün'ü, dışa açılıma politikası sonuç 
vermemiştir. İhracat, sekiz yılda, yakla
şık 3,5 ıkat artarken, Türk Lirasının de
ğeri aynı dönemde- tam 25 kat düşürül
müştür. Bunun anlamı :kısaca şudur : İh
racattaki artış, rekabete değil, teşvik'ere, 
vergi iadelerine dayalı bir artıştır; her 
gün Türk Lirasının değerini düşüren, 
ıkeyfî Ikur uygulamasına bağlı bir artış
tır. Hükümet, pahalıya ürettiği malı, ucu
za satarak bu ihracatı sürdürmektedir. 
Oysa, 1980 öncesi sekiz yılda da ihracatı
mız, yaklaşi'k yine 3,3 kat artmıştı; ama 
o zaman Türk Lirasının değer kaybı sa
dece 3 katla sınırlanmıştı. 

İhracatı teşvik lamacıyla do'ları pahalı 
alıp, ithalatçıya ucuz satma pollitiikası, 
aynı zamanda, enflasyonun da önemli bir 
nedenidir. Bu uygulama, primli döviz it
halatına dönüşmüştür. Yani, nerede ise, 
dışa açılma, karaborsadan Türk Parası 
ile döviz satım alma işlemi şeklinde yü
rütülmektedir; dolayısıyla da, tabiî haya
lî ihracat usulü geniş ölçüde teşvik gör
mektedir. 

İhraç ımaıllarımız içinde sanayi ürümle-
rinin artıyor görünmesi, ayrıca, ihraç edi
len sanayi ürünleri miktarındaki yavaş ge-
rşmeye rağmen, değerindeki büyük artış, 
dünya piyasalarında iz'enmeyen büyük 
artış'lar, hayalî ihracatın, toplam ihracat 
iç'ndeki yer:'ın:n g;derek arttığını gösteri
yor. Bir tahmine göre, ihracatın üçte bi
ri hayalîdir. Dış ticaret tarihimizde, her
halde en yeni gelişme, Hükümetin hayalî 
ihracat konusunda takındığı umursamaz 
ve teşvik edici tavırdır. 

.Sayın milletvekilleri, carî işlemler 
açığında zaman zaman görülen olumlu 
gelişmenin ilginç bir yönü de, turizm' ge
lirlerinde kendimi gösteriyor. Bilindiği gi
bi, 1985 yıllından beri, turizm gelirleri
miz, tahmin yöntemiyle, yani hayalî öl
çülerle bdirlerumektedir. 'Bir özel firma
ya kamuoyu araştırması yaptırılmış; ya
bancı turistlerin ülıkemizde harcadıkları 
döviz, bu araştırmaya göre tahmin edil
mektedir. Ülkemize gelen turist sayısı, bu 
tahminî ve hfcya'lî harcama rakamı ,i!e çar
pılarak, turizm geliri bulunmaktadır. Bu 
uygulamanın sonucu, liste, 1985'te turizm 
gelirlerimizi birden'bire, yüzde 100 ora
nında artırdı. Ama, yabancı istatistiklere 
baktığımızda şunu görüyoruz; örneğin, 
Türkiye'ye gölen turist sayısı, Portekiz'e 
giren turist sayısının yarısı kadar. Gece
leme sayısı üçte biri kadar; ama, döviz 
gsi'.iri, hemen hemen aynı. Bu nasıl olu
yor..? !Bu karşılaştırma, Yunanistan, İs
panya gibi ülkeler iç:m de yapıldığımda, 
Türkiye'ye ge'em turistlerin birdenbire çok 
faz1 a harcama yaptıkları gibi bir sonuç-
!la karşılaşıyoruz. Bu şekilde inandırmaya 
çalışmakla, ekonomimizi düzeltemeyiz 
değerli arkadaşlarım. Anlaşılan, Hükü
met, ödemeiler dengesi açığını bu yoil ve 
yöntemlerle düşük gösterme çabası içine 
girmiştir. 

ıDışa açılma konusunun önemli bir 
yönü de, şüphesiz, dış borçlarla ilgilidir. 
Hükümetim verdiği rakamlara ve bilgile
re göre, 1987 yılı sonu itibariyle, dış borç-
larnmız 41 milyar doları bulmuştur. Tabiî 
döviz tevdiat hesarJlanndaki hükümlleri 
de katarsanız, daha çoğu, yani 45 milyar 
doları bulur, belki bu rakamı da aşar; 
ama şunu açıkça görüyoruz ki, dış borç
lar, döviz borçlarımız, millî gelirin yüz
de 70'dne varmıştır ve daha da yükseğe 
doğru tırmanmaktadır. IBu rakamüar, du-
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ruımuın ne denli endişe verici olduğunu1 

b'ize göstermektedir. 
1983 yılımda 20 milyar dolar olan dış 

borcumuz, 4 yıl içinde 25 [milyar dollar 
artmıştır. Bu durumu ile, Türkiye, Batı 
dünyasının borçta ülkeleri arasında be
şinci; borç artış hızında birinci; ihracatı
nın borcunu karşılama oranına göre de, 
en borçlu ikinci1 ülke konumundadır. 
Toplam borcun yüzde 30 dolayında bir 
bölümünün de kısa vadeli borçlardanı 
oluşması da, ayrıca, ciddî bir durumdur 
sayın millîetvakiillleri. Ancak, Hükümet, 
bu konulanın konuşulmasını istemiyor; 
hatta konuyu gündeme getiren muhalefe
ti, ülkeyi yabancılara jurna'llemekie suç
lamak kadar ölçüsüz beyanlar duyduk... 
(SHP sıralarından alkışlar) Ama, Merkez 
'Bankasınca bu konuda hazırlanmış ra
porlar, yabancı bankacılara ve tefeci pi
yasasının komisyoncularına, pervasızca 
sunulabilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Öza'l'la 
birlikte, sanayileşme geri plana itilmiştir; 
devT.etin, sanayileşmekteki etkinliği önlen
miştir; ama özel kesimin bu allama yatı
rım yapması da, bu politikalarla imkân
sız hale ge'miştir. Bir yandan yüksek faiz 
uygulatmaları, bir yandan himayeden uzak 
ithalat politikası, sanayiciyi yeni yatırum 
yapmaktan caydırmaktadır. Sanayileşme, 
artık yerini büyük ölçüde ticarete terk et
miştir; ama sanayüeşıme ve üretim olma
yınca, elbet, bir süre sonra satılacak mal 
kal'mayacaktür. Sanayüleşıme olmadan, 
bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulundu
ğu sorunlara çözüm bulamayız, çare bu
lamayız. 

Avrupa Topluluğunun eşit haklı, 
onurlu bir üyesi olmanın yolu-da sana
yileşmekten geçer. Bizim amacımız, Ba
tı gibi Battlılaşmaktır, yani Batı dünyası
nın sanayileşmiş, gelişmiş ve temel sorum-
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terini çözmüş bir üyesi oilmaktır. Oysa 
görüyoruz ki, Sayın Başbakanın politika
sı başkadır; bütün yolları açıp Batıya, 

.«Gelin, siz bizi Batılılaştırın» demek po
litikasıdır. Bu politika teslimiyetçi bir po
litikadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye büyük 
bir ü'kedir; nüfusuyla büyüktür, hallkıy-
lla büyüktür, yetişmiş insan gücüyle bü
yüktür, kaynaiküarıı ve potansiyeliyle bü
yüktür. Böylesine olanaklara ve potansi
yele sahip olan Türkiye, sanayileşmeyi bir 
yana iten kafalarla yönetitemez. (İSHP 
sıralarından alkışlar) Sanayileşme ve sa
nayiin ülke çapında dengeli dağıtılması1, 
bizim için vazgeçilmez bir hedeftir., 

Sayın ımMetvekillleri, bölgelerarası ge
lişmişlik farklarınım giderilmesinde, dev
letin öncülüğüne ve girişimciliğine daya
nan, sanayMeşimeyi hedef alan bölgesel 
ıka'ikınmıa planlarına ihtiyaç vardır. Bu 
çerçevede, öncelikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri ele alınmalıdır. Doğu 
Anadolu Bölgesi İçin, hayvancılığa ve yö
renin doğal kaynaklarıma dayalı; Güney
doğu için, sulu tarıma ve doğal kaynakla
ra dayalı ka'kınma planları, uygulamaya 
sürate konulmalıdır. Bu bölgelerde, bu 
temellerle dayalı sanay ili eşme kallkunmayı 
sağlar, yöne halkı Türkiye'nin gelişmıesin
den hak ettiği payı alabilir. Böyle bir ge
lişme, millî birlik ve bütünilüğümüzün 
önemli bir güvencesidir. 

Hemen belirtmek isterim ki, Güney
doğu Anadolu 'Projesi (GAP), yukarıda 
beVırttiğim çerçeve içinde elle alınması ge
reken çok önemli bir projedir. GAP, 
sadece bir enerji üretimi ve sulama pro
jesi değildir. Bu proje, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlardaki katkılarıyla, bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir. Cum
huriyet tarihimizin en büyük projesi olan 
GAP, öncelikle böı'ge halkıma yarar sağ-
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lamalıdır. GAP, toprak dağılımındaki 
adaletsizlikleri düzelten, yeni gelişecek 
ekonomik faaliyetlerle, sömürüye kapalı, 
adaletsizliklere yol açmayacak bir yapı 
oluşturmalı, bu sekilide yürütü'mıeli ve 
zaman:nda bitirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, tarımda, son yıl
larda gelişmiş kapitalist üike'erin bile ken
di çiftçilerini korumak için, desteklemek 
için birbirleriyle yarış içinde olduklarını 
görüyoruz. Bu ülkelerde, geçimini tarı
ma bağlamış olan nüfus grubu, çalışan 
nüfusa göre azalmıştır. Buna rağmen, 
tarım sektörünün stratejik önemi olması 
yüzünden, gelişmiş kapitalist ülkeler bile 
tanım sektörlerini destekleme ve koruma 
zorun1! ulluğunu bırakmamışlardır. Dünya
da durum böyleyken, Türkiye'de, tarım
dan, destek ve koruma kaldırılmıştır. 

1987'de tanıma, çiftçimize, 1,3 trilyon
luk destek verildiği iddia ediliyor; ama, 
destek, aslında ve genelde, gübre ve tarım 
ilaçları üreten fabrikatörlerle, tohum it
halatçılarına gidiyor. Düşük taban fiyat 
politikasıyla, çiftçinin a'l imlerinim nasıl sö
mürüldüğünü bir örnekle göstermek isti
yorum. Aslında örnekler (pek çok; ama 
bazı ürünlerin taban fiyatlarına bakmak 
yeteı*. 

1987 yılında buğday fiyatımda yüzde 
22, arpada yüzde '216, mısırda yüzde 28, 
pamuk fiyatında ise yüzde 21 artış ol
muş. ıBuna karşılık, enflasyonunun yüz
de •60'im üstünde olduğunu herkes kabul 
ıc di yor; Hükümetin ku'lanmayı çok sev
diği DİE toptan eşya fiyatları! indeksi 
bile, yüzde 50'ye yakın oranda arttığını 
söylüyor. Nerede çiftçiyi destekleyen po
litika? 

Durum bu iken, Hükümet yetkilileri 
hiç sıkılmadan, «Destekleme politikaların
da çiftçimizin alın terinin karşılığını ver
dik» diyorlar. Vermemişlerdir sayım mit-
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letvek.ill.eri, hiçbir şekilde vermemişlerdir; 
verilmiş o'.saydı, bugün köylere icra ta
kipçileri girmezdi. (SHP sıralarından 
«(Bravo» sesleri, alkışlar) Günlerdir, bü
tün milletvekillerimlzln, hepimizin aldığı 
mektuplar, feryatlar gerçek olmazdı. 

Sayın milletvekilleri', tekrar vurgula
mak istiyorum ki, Batılı gelişmiş ülke
lerde uygulanan piyasa ekonomisi ile ül
kemizdeki arasında, şartların aynı olma
masından kaymaklanan büyük farklar var
dır. Batı'da bir yandan piyasada tam re
kabet koşulları özemle uygulanırken ve tü
ketici korunurken, öte yandan, gelir 'da
ğılımının dengeli olması, piyasaya, gerçek 
toplumsal ihtiyaçların yansımasını sağla
maktadır. Oysa ülkemizde, bırakınız te
kelleşmenin enigellenirnesim.il ve tüketicimin 
korunmasını -onlar yok- gelir adaletsiz
liği nedeniyle ikincil önemde pek çok 
mil ve hizmete aşırı talep oluşurken, ge
niş emekçi kesimlerim en acil, en hayatî 
ihtiyaçları, gelir düşüklüğünden ötürü, 
piyasaya yansıyamıyor ve üretim planla
malarını etkiüeyemiyor. Bu bozukluklar 
giderilmeden, gelirin hakça bölüşümü sağ
lanmadan piyasa ekonomisini başıboş bı
rakırsanız, kaynaklar yerimde kullanıla
maz, kıtlık ve savurganlık bir arada ya
şanır. îşfce, bugün lizlediğimiz tablo da 
bundan başka bir şey değildir. Bu, libe
ralizm filan deglildir; bu, vahşi kapita
lizmdir. (SHP sıralarından alkışlar) Açık
ça gördüğümüz gibi, toplumu da patla
ma noktasına itmektedir. Bunları göz ardı 
ederek ülkeye yarar sağlayamayız sayın 
milletvekilleri. 

Ne 1950-60 liberalizm denemesi, ne 
1965 sonrasının sağdaki muhafazakâr ik
tidarları, devletçi uygulamalardan uzaık-
laşam'amışlardır. ANAP hükümetleri de, 
örneğin KİTlere ilişkin satış programla-
rı hazırlarken, Türk ekonomisinin devlete 

http://letvek.ill.eri
http://enigellenirnesim.il
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ve devletçiliğe dayanmak zorunda oldu
ğunu, yaşayarak öğrenmektedirler. Tür
kiye'nin koşulları ve ekonomik yapısı, 
halen, devlet müdahalesini ve dikkatli bir 
planlamayı gerektiriyor. 

1950'li yıllardan bu yana, her ikti
dar döneminde KlTlerim sayısı artmış, 
liştirakleriyle birlikte, kamunun, ekonomi 
ve üretim üzerimdeki yapıcı etkisi büyü
müştür, Bugün, kamu kuruluşlarımın, ve 
iştiraklerinin sayısı 300'e yakındır. Özel 
sektörün birçok kuruluşunda ikam unun 
payı vardır. ANAP döneminde de, birçok 
şirket, iflas nedeniyle devlet yönetimine 
geçmiştir; yani, liberalizmi savları, pro
pagandadan öteye geçmemiştir, geçeme
miştir. Hükümetin, devlet eliyle şirket 
kurtarırken; yani, hatalı yönetimi mede
niyle batan özel şirketleri, yönetim ve 
işletmecilik yönünden eleştirilen kamu ke
simine devrederken, çıkıp da, kârlı kamu 
kuruluşlarını özel sektöre satmaya çalış
ması, gerçekten ilginç bir görüntüdür. 

Sayın milletvekilleri, bu hususlara işa
ret ettikten sonra şunu da söylemek isti
yorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 
ne özel ımülkiyete, ne özel sektöre, ne de, 
ekonominin gücü ve halkım varlığı arttık
ça, tüketim olanaklarının genişlemesine 
karşıdır. Elbette, emekçilerimiz mülk sa
hibi olabilmelidir, özel giüişirnıciMk geliş
melidir; ırefah arttıkça ve yaygınlaştıkça 
insanlarımız yabancı tüketim mallarını 
kulılanab ilmelidir. Devletçilikle plancılık 
anlayışımız bunları engelleyici değildir, 
kolaylaştırıcıdır; bu gelişmeleri gerçekleş
tirecektir. 

Türkiye, 1930'iardan bu yana, devlet
çilik deneyimlerinde çok yol almıştır. 
Plan uygulamasında ise, dünyada, geç
mişi en eski olan ikincil ülkeyiz. Bu ko
nularda, hiçbir sekilide bağnaz değiliz, 
kalkınmadan ve sanayileşmeden ödün ver-
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meyiz, Bizim karşı olduğumuz, çalışan 
halkın ezilmesidir, gelecek güvencesinden 
yoksun bırakılmasıdır. Biz, 'bozuk bir dü
zende, emekçi halkın, ürettiğinin karşılı
ğını alamamasına karşıyız. Buna işveren
lerimiz de karşı. Bugün görüyorsunuz, 
ücretlerin maliyetin içindeki payınım çok 
düşük olduğunu açıkça söylüyorlar. Bi
zim için, devletçilik, amaç değil, halktan 
yana devleti gerçekleştlirmek için bir 
araçtır. 

Şimdi biraz, ekonominin reel süreci 
içinde, hangi önlemlerle, hangi politika
larla bu amaçlara varmayı düşündüğümü
zü de söylemek istiyorum. Aslına bakar
sanız, ayrıntılı öneriler sunmak için, has
tayı yakından muayene edebilmeliyiz; 
ama buna, Özal Hükümetleri! hiçbir şe
kilde izim vermiyorlar. Son defa, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının indeks ya
yımlamasını bile yasakladılar. Böyle bir 
ortamda, teknik ayrıntılar, ancak, iktidar
dayken kararlaştırılabilir, onlar üzerinde 
konuşulabilir; ama, bazı temel hedefleri
mizi de kısaca söylemek isterlim. 

SHP'nin para ve kredi politikasına iliş
kin yaklaşımı, zedelenmiş banka sistemi
mizin, devlet denetimine alınması biçimin
de olacaktır. Banka olayınım, banker ola
yına dönüşmesinle engellemek gerekmek
tedir, Geçen yılki bütçe konuşmamda bu 
konuya da değinmiştim. Töbank olayı, 
teşhislerimizin doğruluğunu ve bu sektör
deki sağlıksız yapınnı sürdüğünü gösterdi,, 
Bu yıl da Hükümetin, Anadolu Banka
sıyla, Emlak Kredi Bankasını birleştirme
si bir tesadüf değildir. «Bankaları kamu-
laştıracağız» demiyorum, «Yönetimleri. 
devlet kontrolüne alınmalıdır» diyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) Böyle bir yak
laşımın gerekliliği, genelde kabul göre
cektir. Nitekim, özel sektörün temsilci 
kuruluşlarının başındaki kişilerin banka 
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siısterrıine ilişkin ştikâyetferini, yainrz özel 
sohbetlerde değil, basında da 'izliyoruz. 
Bankaların yüksek faiz politikasıyla ilcine 
düştükleri dengesizlik ve güçlükler, büyük 
ölçüde, özel sektör kuruluşlarımı ve gi
derek, ekonomimin tüm kesiımlerinii etki
lemiştir. 

Öte yandan, faizin halika sağladığı reel 
gelir de yoktur sayın milletvekilleri. Ger
çekte, toplumun 'büyük kesiminim tasar
rufu ve bankayla Mişkisii yoktur. Tasar
ruf mevduatınım büyük çoğunluğu, faiz
den etkilenmeyecek küçüklüktedir. Faiz
lerin düşürülmesi gerekmektedir, Faizlerim 
bugünkü durumda düşürülmesi ise, ancak 
köklü bir operasyonla gerçekleştirilebilir. 
Biz SHP olarak, bu yaklaşımımızla, eko
nomiye önemli rahatlıklar getireceğimize 
inanıyoruz. Böylece, banka ve. şirket 
iflasları azalacaktır. Öte yandan, batma 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunan şirket
lere yardım da, ancak böyle bir uygula
mayla köklü çözümlere ulaştırılabilir. 

Bunlar, belki kısa vadeli önlemlerdir 
ve geçiş dönemi için geçerlidir. Asıl 
amaç, yeni ve pahalı teknolojileri gerek
tiren yatırımları kamu öncülüğünde ge
liştirmek, ikincil ve ucuz teknolojilerle 
ilgili yatırımları özel sektörün üstlenme
sine bırakmaktır. 

Kamu sektörü, zamanla, yenilikçi atı
lımlarla gerçek fonksiyonunu sürdürebi
lir. Örneğin, savunma sanayii, kamunun, 
sosyal kârı nedeniyle maliyetini üstlene
bileceği üretim dallandır. 

Bunun dışında, devletin, özel sektör 
tarafından kolayca üretilen mail ve hiz
metlerde sübvansiyonist bir üretim poli
tikası sürdürmesi yanlıştır. Bu tür kuru
luşlar, kamudan ek finansman isteme
dikleri, piyasada yarışabildikleri sürece 
sorun olmazlar, kamuya gelir sağlarlar. 
Ancak, özel kesimle yanşamayan ve top-
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lumsal açıdan yaşamsal önem taşımayan 
kamu kuruluşları, özel bir incelemeye ge
rek gösterebilir. 

Sayın milletvekilleri, kısacası, bu ko
nuda toptancı yaklaşımlarla sonuç alına
bileceğine inanmıyoruz. 

Dış ekonomik ilişkiler konusunda dü
şüncemiz, Türkiye'yi kapılarını dünyaya 
kapamış bir ülke konumuna getirmek 
değildir. Elbette dünya ülkeleriyle tica
ret ilişkilerimizin ve ihracat olanakları
mızın sağlıklı biçimde artmasından yana
yız. Sanayimizin gelişmesi için dış kay
naklı yatırım mallarına, ara mallarına 
ve hammaddelere ihtiyaç vardır. Buna 
karşın, teşviksiz ve desteksiz bir rekabet 
ortamında ithal ihtiyacımızı karşılayacak 
gerçek bir ihracat setkörüne henüz ka
vuşamadık. O halde, dış kaynak sıkıntı
sının çözümü, devletin, salt ihracatı teş
vikiyle değil, ithalatı kontrolünü de gerek
tirmektedir. Tabiî, gümrükleri de kapa
talım demiyoruz; ama gösterişten ve 
abartmadan kaçınmalıyız. Tüketim mal
ları ithalatını denetlemek, dampinge ka
çan ithalatı frenlemek; örneğin, kamyon 
ve otobüs gibi üretim kapasitelerimizin 
yeterli olduğu ithal kalemlerinde koru
macı olmak zorundayız. 

SHıP olarak, abartmasız ve ayrıcalık
sız bir teşvik politikasından, devletçe 
sübvansiyon sağlanan ürünlerin, devlet 
tarafından ihracından (Örneğin, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin yaptığı gibi) yanayız. 

Kamu kuruluşlarının, kendileri için 
gerekli olan ithalatlarını aracısız yapabil
melerini örgütleyeceğiz. Dış ticaretini 
devlet eliyle yürüten ülkelere karşı, dış 
ticaretimizi, ilke olarak devlet eliyle yü
rüteceğiz. 

Döviz kontrolünü Merkez Bankasına 
vermekten yanayız. 
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Hayalî ihracatı, her şeye rağmen dö
viz getiren bir yöntem diye değerlendi
ren hükümetin bu tutumunu paylaşmıyo
ruz. Tekrar ediyorum; bu anlayış, bu, ih
racatı sürekli devalüasyonlarla geliştir
meye çalışmak, özünde, Türk Lirasıyla, 
karaborsadan döviz satın almaktır. 

Sayın milletvekilleri, kendimizi al
datmayalım; dış açığımızın ve dış borç
larımızın ödenmesinde ana kaynak, ihra
catımız değil, dışarıdan alınan yeni borç
lardır, Dış borç, genelde sanayileşmeye 
ciddî bir katkı sağlamamıştır. Yıllık ana 
para ve faiz ödemeleri, toplam ihracat 
gelirlerimizin 2/3'üne yaklaşmıştır. Bun
dan sonra, 1990'a kadar, şimdiki progra
ma göre, her yıl 6 milyar dolar üzerin
de borç ödeyeceğiz. Dış borç alınması, 
«Kalkınmayı hızlandırmak» diye öne sü
rülüyor. Bu mantık, hem borçlu ve hem 
de alacaklı açısından geçerlidir. Dış kay
nağımızı, borç ödeme ve tüketim aracı ol
maktan çıkarıp, kalkınmaya yönlendirir-
sek, ancak sağlıklı bir çözüme ulaşabili
riz. 

Her zaman yardım istenen yabancıla
ra, Türkiye'de uygulanan modelin sakat
lıklarını göstermiyorlar. Şüphesiz, onlar 
da sekiz yıldır uygulanan politikaların 
başarısızlığını görüyorlar. Gelişmekte olan 
ekonomilerin hemen tümü için, dış borç 
önemli bir sorundur sayın milletvekille
ri; ama bu sorunun, uzun vadede, borç
lu ve alacaklıların yeni yaklaşımlarıyla 
çözümlenebileceğine, uluslararası kuru
luşların da başarısızlığını gördükleri bu 
istikrar modelinde ısrarlı olmayacakları
na inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'ye kre
di güvenilirliğini sağlayan tek modelin 
istikrar modeli olduğu nereden çıkmıştır? 
Zaten, eğer böyle olsaydı, daha sağlıklı 
bir dış kaynak olan yabancı sermaye gi-
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rişi, geçen yedi yıl içinde önemli boyut
lara ulaşırdı; böyle bir şey olmadı. Biz, 
gerek yabancı sermayenin, gerek dış kre
diyi sağlayan kuruluşların, sanayileşen, 
kalkınan ve pazarı genişleyen güçlü bir 
Türkiye'yi daha güvenilir görecekleri dü
şüncesindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, enflasyon konu
sunda da bir düşüncemi söylemek isti
yorum. Enflasyon, başlıbaşına bir hasta
lık değil; ama, bu hastalığın ateşi, bün
yedeki rahatsızlığın önemli belirtisi; bu 
belirti başka rahatsızlıklar da doğuruyor. 
Onların hepsi doğru; ama, kendisi bir 
hastalıktan geliyor. Bu hastalığı doğru 
dürüst teşhis etmeden, enflasyona karşı 
geçerli politikaları da saptayamazsınız. 
Hükümet, Ibaşıtan beri, ibu 'teşhiste yanı
lıyor, ifcaibiî ıtedavide de ıbaşanlı olamı
yor. Bunu, ıbültün )bu icraatın başarısız
lığı açıkça (gösteriyor. ISekiz yıl1 içinde, 
enflasyon kronik Ihalle (gellmişttiır1; özal 
IHülkürmeti, enflasyona ve pahalılığa ye
nile dlüşmüışittür. 

Sayın Başkan, sayın milİetivekillleıri; 
SHP olarak, Avrupa TopMuğunum 
onurlu bir üyesi olımayı amaçlıyoruz. 
Avrupa Topluluğuna baş vurumuzu, uDu-
sal ve uluısıllararaısı ptofoırımlarda savu
nurken, (ekonomik açıdan, henüz toplu
luğa üyelik için (gerekli koşulara tam 
sahip ölmadığıımızı, önlümüzde uzum bir 
yoH olduğunu da biliyoruz. Bizce, isıkım-
ıtılarımız, ıbelui ölçülerde, asıl karektıeri 
siyasal) bütünleşme ollan topluluk içinde 
karşılıklı arayışlarla daha kolay çözüle-
oefeüir; ancak, Avrupa Topluluğuna tam 
üyelik girişimi bize, (bir an önce sana
yileşme ve ıgeli'şme yönünde uyarıcı ol
malıdır. Sorunlarımızı Çözmede, her şey
den önce, kemdi gücümüze ve kendi' ka
rarlılığımıza güvenmeliyiz; alternaitifsiz-
ililk karamsarlığına düşmeye fgerıek yok-
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ıtuır. TDürk ekonomisi, kendini besleyebi
lecek olanaklara sahiptir; kamu kuruluş-
lıaırı güçlü, özel sektörü deneyimllidıiır. 'Bu 
nedenlerle, Ibiız ISHP olarak, hiç karam
sar değiliz; geleceğin demoktatMfeşmıiş, 
sanayileşerek dengelii (bit kalkınmayı ba
şarmış Türkiye'sine umultLa bakıyoruz; 
böyle bir Türkiye!yi ıgörçekleştâırıme gü
cünü ve heyaeanını da kendiımizde bu
luyoruz. (SHP sıra'lanndaın alkışlar) 

'Sayın Başkan, sayın miliebve'killler.i; 
duş politika üzerindeki bazı görüşlerimi 
de özetlemek istiyorum. 

Geçen yıllarda, azal Hükümetlerinin 
dış borçlanmadan korkmayan ekonomi 
politikalarını dleştiriırken, hep •söylediği-
milz bir şey vardı: «Sürekli, dış borç
ları lartırırsıanız, sonunda dış politikamız
da bağımsızlığınızı kaybedersiniz, buna 
dikkat ©din» diyorduk. Buıgün kaygıyla 
görüyorum ki, ibu yıl dıış borçların öden
mesinde zorluk çıkabilecek düzeylere 
varılmış olması, dıış politikayı etkileme
ye başjfarmşitır. IBu etki iki şekilde ken
dini (gösteriyor: Binisi, borç ödemede 
ıgüçillük olabileceği güvensizliğini ortadan 
kaldırmak için, kamuoyunun dikkatini 
başka konulara, dış politika konularına 
çekmeye çalışılıyor; ıbu [maksatla, daha 
çok, propagandaya, gösterişe dayanan 
geziler, dış politika davranışları tertiple
miyor. Bu davranışlar, eğer maksadı 
aşan ölçülere varmazsa, kalıcı sakınca-
lliar doğurmayaibilir. «IHadi ne ise» diyelim; 
finanıs çevrellerimi korubroli eder 'büyük güç
lerin dış politikamıza baz» ıbaskılar getirme
sidir ve eğer bu eıtkilye karşı koyamazsak, 
tişte o zaman, ibağımsız iç politikamızı kay
bederiz. (Her iki etkiye karşu dikkatlıi ol
mak zorundayız. Bu konuda Hükümeti 
uyarmak, muhalefetin, basınım ve yeri 
geldiğinde namuslu bürokratların göre
vidir. 

— ıoı 

Dış politikadaki gelişmeleri, artık, bu 
açıdan da değetllendiinmek zorundayız. 
lAynı zamanda, dıış borçları daha fazlla 
arıtınmayacak ıbir ekonomıiı ıpoltitikasii yü-
ıriültmenin zorunluluğu da, şimdi herkesin 
ve umarız ki, iktidar yetkelerinin gözleri 
önüne açıkça gelmiştir. 

iSayın Başkan, sayın miıltetlvekilllerıi; 
komşularımız 'tran ile Irak arasındaki 
savaşın tırmanışını, büyük kentlerin, fü
zelerle, hedef gözetilmeden bombalan-
ımasımı, daha da korkunç olarak, kimyasal 
silahların sivili halka karşı kullanıldığı 
haberlerimi ibüyük üzüntü ile, kaygı i e 
izledik. Cenevre Antlaşması ile yasak
lanmış kimyasal silıahltara ıbaşvurulmıası-
nı şiddetle kınıyoruz, 'iki komşumuzun, 
kaynaklarını, anlamışız bir savaş çabası 
içinde yok etmelerini, genç insıariarmı 
cephelerde, kadın erkek her yaşta imsan-
ılarını evlerde, işyerlerinde ıbir daha dön
memek üzere kaybetmelerini, 'inısana 
saygı, emeğe saygı açısından, (insanlık 
açısından İbüyük kaygı ile görüyoruz. 
Kendi bölgemizde, iSitapi yakınında son 
sımır bombalama olayımı kaygı ile izle
dik. Bu da gösterdi ki, Ibu savaşın ülke
mize sıçraması ıtehlikesi de düşünülecek 
ıbir olaydır. Sonradan, ibu kaygımız ibazı 
dış kaynakların, Türkiye'nin bu savaşta 
aktif ıröl oynaması telkinleri üzerine da
ha da arıttı. IBu telkinlere karşı düşün-
'cemiizi açıklıkla ıbiır defa daha tbelı'ırtmıek' 
isterim. Güney sınıırlarıımızın ötesinde 
askerî 'bir 'müdahaleye kesinlikle karşı
yız. ı(SHP Sina'larından alkışlar) Böyle 
bJr maceraya atılmayı, ulusal- çıkarları
mıza tamamen aykırı (buluyoruz ve ka
bul etmeyiz. Sayın Başbakanın bu yol
daki demecini de memnunlukla karşıla
dık. 

Komşuilanımız arasındaki savaşın or
taya çıkardığı gelıişmeleri, elbet yakundan 
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izleriz ve hakllarıımızı, çıkarlarımızı, 
mevcut ulüsliararası anılaşmalar çerçeve
si iç'ilnde titizlikle koruruz. Şunu da söy
leyeyim ki; çağımızda antik, uluslararası 
ianıllaşma'Ilara dayanımayan, zorto fgerçek-
iBeştiiriilecek'Sinır! değiışMıMerinıi dünyaya 
kabul ettirme olanağı kallmamııştır. İran -
Irak arasında sekiz yılı aşkın şiiredir de
vam eden bu savaşın, bir an önce biltıme-
siıni •ijçterilüklle diliyoruz. 

Sayın Başbakan, yapltığı gezilerden 
edindiği izleniımlerıi, umarım Ibize bura
da anlatacaktır. Buı arada, 'Irakla yap
tığımız kredilıi ihracatın ödeme durumu
nun ne olduğumu; Ihan'giı taralfım borçlu, 
hangi tarafın alacaklı olduğumu da sotr-
ımak isterim. 

öteki güney komşumuz Suriye ille 
.olan liılliışikillenimizde, ıgeçen yıla göne biri 
ilerleme olduğunu görmüyoruz. (Her ilki 
ıtaraıfta da çaba'llarıın devam etmesi; gerek
tiği açıktır. 

(Sovyetler Biriliği itle ililşkillierimizdekiı 
nispî iyileşmeden memnunluk duyuyoruz. 
ıKıaradenizdeki IFIIR hattının, kıyılarımız
dan 30 mil kuzeye kaydırılmasından do
ğan ırahaltlık, ıbiır an önce uygulamaya 
sokulmalıdır. Bunun içjn, diğer Karade
niz ülkeleriyle ısoırunun bir an ömoe çö
zümlenmesi gerekiyor. Aksi hallide,' Sov-
yetlller Biriliği lilie • yapılan anlaşma, kâğıt 
üzerimde başarı olarak katır. 

Sarp Kapısının açılmasını, beklediği -
miz otuımlu bir adım olarak değerlendlı-
rJyoruz. 

Bulgaristan'la olian iliışjfcledmiızde, 
itrnzaîandığını /basından öğrend.'İğimiz pro
tokole rağmen, anılmaya değer ibiır gelıiış-
me olduğumu söylemek müirnkün değil-
diır. 

Biillganisıtan'dalki soydaşlarımız Türk
ler, hâlâ, aynı baskı rejimi altında ya
slıyorlar. Türkiye'deki ailelerinin yanına 
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ıgönderlmiış bir iki) çocukla idıişkier dü-
zeSmiş'titr diye düşünmek, çok iyimser, 
ya da çok saf olmayı gerektirir. Proto
kolün imzasından sonra temıetHi bir ;geîl:;ş-
meye götürecek müzakerelleriın ine zaman 
yapılacağı hakkında Sayın Başbakanın 
açıktama yapmasını bek'iyoruz. 

Yunanistan'la ilişkilerimizde normal
leşme eğitimlinin doğmasını olumlu kar
şıladık ve bunu açıkça söyledik. Ancak, 
ünllii Davos (ruhunum, Türkiye'nin kar
şılıksız ödünler vermesine yol açabitece-
ği kaygısını, başında taşıyorduk, şimdi 
ide taşıyoruz. i(SHIP ısırıalarından alkışlar) 

'İki Başbakan arasındaki konuşmalar
dan sonra, Türkiye'min hangi Yunan ta-
lepleriın'i yerine getirdiğinin, buna karşı
lık Yunanistan'ın, somut olarak ne gibi 
adımlar attığının Hükümet tarafından 
Mecliste açıklanması zamanı ıgeltmiış, 
geçmiştir. Bu bilgiyi de, Yunan Parla-
menıtosundan almak istemiyoruz. 

Görebildiğimiz kadarıyla, Ege ada
larının 'SİilahlIandırılması, Batı Trakya 
Türklerine ve mallarına uygulanan hak
sız eylem ve istemler; yani, Lozan Ant
laşmasının ihlalleri sürüp gitmektedir. 
IKıta sahanlığı, FİR hattı, 110-mildik ha
va sahası, karasularının 12 mille çıkarıl
ması olasılığı; bütün bu sorunlar gün
celiğini ve sıcaklığını korumaktadır. Bu 
sorunların şimdilik askıda tutulması, 
Hükümetin, uyanıklığını sürdürmesine 
engel olknaımatıidır. 

(Kılbrıs konusunda olumlu bir geliş
me hâlâ gerçekleşmedi. İlki böljgetiı, eş'ıt 
haklara sahip ilki topfllumlu, bağımsız;, 
bağlantısız ıbiır Hedere devlet kurulması 
umutları, bu yüzden ıgölgdieniıyor. Rum 
ıyiönet.*minin yeni liderinim konuya yak
laşımı, Kılbrıs Türklerıin'i ikinci sınıf va
tandaş olarak tgörme eğiıliımıiınim yeni bir 
göstergesi olmuştur. 
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Açıkça söyleyeyim; Hükümet, Kıbrıs 
'konusunda ödün vermez politikasını1 sür
dürdüğü ölçüde, kendisini desteklemeye 
devam edeniz; ancak, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin başka devletlerce de ta
nınması için, şimdiye kadar olduğundan 
daha çok çalba sarf edilmesi gerekliğine 
b:ir kez daha işaret edeyim. 

İslam dünyası ite ekonomik, siyasal 
ve küllbürel ilıişkiteririTİzin • geliiştiriilımesi1-
nıi destekliyoruz; ıbu arada, tou ilıişkierim, 
Türkiye'nin kesinlifclle ibağliı olduğu Batı 
demokrasisi ilkellerine .ve özelÜMe la'klik 
iillkesiine gölge düşürmeyecek biçimde 
yürütfüllmesiı -gereğini de ıhiır kez daha vur-
ıgul'uyoruz. l(80P sıralarından alkışlar) 

Fiılıistin halkının vazgeçilmez meşru 
haklarını (tanımamakta ısrar eden İsrail'in, 
bölgede huzursuzluk yaratan tutumunu 
ve Ihete son insanlık dıışı uygulama'lannı 
endişe İle iızUiyor, 'şiddetle kınıyoruz. Fi-
lıisıtiın sorununa hakça ıbir çözüm getire
cek olan 'bütün girişimleri yürekten des-
tekliiyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleriyle olan 
önemli ilişkilerimizdeki gelişmeleri, dış 
borçlarımızın vardığı düzeyi 'göz önüne 
alarak, dikkatte lizliiyonuz. 

ıSon günlerde, anlaşması zor bir ace-
leciıl.'kle, Savunma ve Ekonom'k İşbirliği 
Anlaşması !Ek Mektubu onayladı. Bu su
rette, müzakere kolaylığı sağlayabilecek 
bir olanak ortadan kaldırıldı.' Bu, bizce 
yanlîış olmuştur. Bu aceleye ne gerek 
vardı Bu acele kararda ekonomik güç
lüklerin payı inedir? Bunların da Büyük 
Meclüıse açıklanmasını işitiyoruz. 

Türkiye'deki ortak savunma tesisleri
nin, NATO'nun tartışmasız amaçları dı
şında kullanılmasının kesiniMıe karşısın
da olduğumuzu ve olmaya devam ede-
ceğimîızi bir kez daha vurgulamak isterim. 
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Sayın Başkan, sayın mitetvekiMeri; 
iiki, süper güç arasında imzalanan, Avru
pa'dan Orta Menzilli .Nüküeer Füzelerin 
KaMırıîiması Anıtlaşmasını, ibarışsever bir 
'ülkenin, barışsever b.r partisi olarak 
destekliyoruz ve öbür silahlara da genel-
teşt.'rü'mesi üç'ln, yollların kararlılliklla aran
masını istiyoruz. 

Orta Avrupa'dan kaldır ilan nükleer 
füizeHerlm yerinil alabilecek başka nükleer 
silahların ülkemize gelbirillmes'i gilbi öne
rilere karşı olduğumuzu, iböyfe önerileri 
'tamamen tutarsız ıbulduğumuzu, başın
dan beri söyledik. Hükümetin de ka
tıldığını ifade ettiği bu (görüş, sanıyoruz 
ki, 'NAT[|0'nun Brüksel'deki (doruk ıtop-
kn'tıısında şimdilik onaylandı; ama, ş:m-
dillik... Bundan sonrası için durumun na
sıl! gönüldüğünlün de, '-burada yetki liderce 
bizftere an'Daülimasını istiyoruz. 

Keza, Avrupa Topluluğuna üyelik 
ıbaşvurumuzlia iDgili son durum nedir; onu 
da (burada dinlemek 'isteriz. 

iSayın milletvekilleri, ıgörüyorsunuız 
ki, Sayın Başbakanın, son aylardaki geliş
melerle ilgiıl'i olarak bize açıklaması ge
reken ıbirçok konu vardır. Bu açıkDama-
ları, dana 'fazla geoiikmeden, gelecek yıla 
bırakmadan, şimdi yapmasını istiyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

İSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
iikinoi Özaî Hükümetinin, bu dönemde. 
özelikte sağlik ve eğitim konularına 
ağırlık vereceği, ANAP sözcüleril tara
fından birçok kez ifade ediılrniştir; onun 
için, bütçenin 'bu genel görüşmesi sıra
sında bu alanlardaki bazı görüşlerimi 
de Ibeliirtmek istiyorum. 

Önce, hemen şunu söyleyeyim : Hü
kümet sözcüleri, «Bu dönemde, özelikle 
sağlık ve eğitim üzerinde duracağız» 
derken, herhalde şunu kastediyorlardı. 
«Geçen dönemde ekonomi üzerinde dur-
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duk, şimdi, eğitim ve sağlığa geüyoruz». 
Tabiî, ibu yaklaşıma karşı hemen adlımıza 
gelen şey şu. Geçen dönemde ekonomi 
ile uğraştınız, sonuç meydanda; aman 
şimdi, eğitime ive sağlığa el' 'aıtaıflcen dik
katli o'lun; ya hiç dokunmayın, yada 
dokuınacaksanız ıhiiHenlere «orun, ona göre 
liş yapın IflSSHiP sıralarından alkışlar) 

Sayın ımlllebvekilıiem, ama, ne kadar 
yazık iki, ANAP'ım en ıtahlükelü icraatını, 
sıağiılk politikasında getirdiği değişiklikte 
©öndük; onum için, şimdi diyorum ki, 
eğitim ve sağlık sorunlarına ağırlık ve-
reoekifer'ime ve !bu politika değişikliğimi 
yürütmeye girişecdklerime göre, halkımı
zın işi çok zordur, halkımızın sağlığı 
tehlikededir. 

Geçtiğimiz yıl «reform» diye sunu
lan Sağlık IHizmetÜeriı Teme! Kanunu, 
biliyorsunuz, ülkenin temel sağlık poli
tikasını! değiştkımiş'tlir. Sağlık hizmetleri, 
artık hu yasa ©ereği, ticarî esaslara ıgörie 
yürütülecektir; yani, sağlık hizmetlileri tl-
carieşitiınMlmişitir. Bu yasa ilıe, insanımı
zın sağlığı, 'alınıp satıllabillen bıir mal' 
haline gelmiştir. IBu alışverişin nasıl' yü
rütüleceğimi 'ilse, Sağlık 've Sosyal 'Vardım 
(Bakanlığınca, mart ayı hasımda, Sağlık 
ve Sosyali Yardım Bakanlığı, Ün iver siste, 
Devlet ve ıKamu İKurum ve Kuruluş Has
tanelerinin Tedavi ve Bakım Ücretleri YÖ-
metmıelı iğinde açıklanmıştır. Şimdi, vatan
daşlar, sağlık hizmetlerinin, hastane 'biz
ime tilerinin iınamıllmaz boyutlarda pahah-
landığını görerek şaşkına dönmüşlerdir. 
Artık, devletin ve kamunun basitanelle-
riınde ücretsiz tetkik ve tedavi olanağı 
kalmamıştır; takdir edilen Ücretler son 
derece yüksek Iboyuifetadır. 

(Hükümetin (İddiasına göre, yoksullar 
ve lödeme gücü olmayan herlkes, vakıflar 
ve iran'lardan yardım görecektir; ama, 
ıböyle h:ır sistem kurıolllmarnıştır; hangi 
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parayla kurulacağı da ıbel'li değildir. Has
tanelerin ücretleri; o denli 'boyutlara yük-
selimİıştiır ki, simidi, halkımız yeni bir 
kuşku ve korku liçlindedir; hasta olmak 
kuşkusu, hastanelere düşmek korkusu. 
'•Hastalanınca, nerede, nasıl 'tedavi göre
cek, ikim parasını verecek?.. 

Bakınız, bir aydır, hastanelerde ima-
nıi'imaz olaylar cereyan ediyor sayın 
ımilîletvekiMerii. Tedavisi biten hastalar, 
ödeyemeyeceklleri ıfaıturalıarla karşılaşın
ca, hastanelerden, kimseye görünmeden, 
geoe yarısı kaçmaya çalışıyorlar. Ame
liyat olan başkaları, daha (tedavi ıbiltme-
den, dikişlileri alınmadan hastaneden kaç
maya çahşıyorÖar. Hastanede ölen yalkın-
iliarının maşını almak (için milyon Kira
lık senetler iımzallamak gerekiyor. Hasta
lar paralarımı ödesinler diye, iyi; olduk
tan sonra hastanede rehin tultuiluyorlar. 
İnsanlarımız Iböyle bir muameleyi hak 
etmemişîerdıir sayım milletvekilleri. Böy
le, devlet yönetilmez. Sağlık konusu gi-
ıbi, hayatla Ibağlantılı 'öMuğu için herkesi 
ilgilendiren bu en önemli konuda, bu 
kadar kökllü değişiklikler, ıböyle aceleye 
getirilir imi; bu kadar sorum'suzca 
yapılır mı? YapıHmaımahdır sayın millllelt-
vekilllleri 

Bu yasa tasarısı, geçen yıl' günde
me geldiğinde, hiçbir partiden, sağlıkla 
lilgiii hiçbir kuruluştan desıtdk görmedi, 
en ağır eleştirililer yapıldı; ama, Hükümet, 
hiçbirini dinilamedi, uyarılara kulak as
madı ve şimdi bunun cezasını vaıtandaş-
ilarıımıza çektiriyor. Talbiî, TRT de gö
revimi yapmadı; o zaman, yeterince bun
ları duyurmadı. 

Gerçek şudur sayın milletvekilleri: 
'Hükümet, bu yasa ile, devletin temel 
niteliklerinden 'birini değiştirmiştir. Tür
kiye Cumhuriyeti sosyal 'bir devlettir; 
sağlik hizmeti (bir kamu hizmetidir; üc-
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reltsiz oflmahdır. SağMc hizmetinde 
kaynak, devlet 'bütçesidir. Hükümetler, 
hu hizmetim gerektirdiği) payı, devlet 
Ibütçelıerinden ayırmak zorundadırlar. Bu
mu yapmazlarsa, sadece görevîierini yap-
marmşiSardiır; bumu açıklamakta biç va-
ıkiıt kaybeiımes'm'ller; yaıpıil!an yani'41 Lir ve 
düzdititaeîlidiır. 

ISon beş yıılda, bütçeden, sağlığa ay-
<rıîan pay, giderek 'azaltmıştır. Hükümet, 
islimdi, Ibir kallbura dönırriüş bütçe dışın
dan sağliık hizmetlerine kaynak arıyor; 
böyle ibufflamaz. Sağlanan Ibu paralar, 
hastane hizmetleri 'istetmesinin düzeci 1-
ımesilni sağlayamaz sayın ım;llllietvek;ılıleri,. 

IBu yasa uygulanabilir mi, bu yasa 
Ibaşarıh ollaibıiiır m'i? Olamaz. Her şeyden 
önoe, Sağllık 'Hizmetteni Temeli Kanunu, 
Anayasaya ve Anayasanım «Sosyali dev
let» ilkesine aykırıdır; ISosyaldemokrat 
HaCkçı Parti, ıbu nedenle, Anayasa Malh-
kemesime başvurmuştur. 

iSağlık sorunlarımın çözümü, .bize gö
re, sosyal bir devlette sağlık hizmet
lerimin sosyalleştirmesi politikasıdır. Sağ
lık ıhliametüleri, koruyucu ve ıtedavi edici 
hizmetlerin bütünü içimde, vatandaşlara, 
yörelerinde ve ücretsiz olarak sunulma
lıdır. 

Aslında, 1961 'den iberd, ülkemizde, 
sağlık hizmetlerimin sosyallbştiriıllmesinim . 
gerektirdiği İttir alltyapının oluşturulması
na çaba gösterilmiştir, çaılışıömıştır; bi
na, anaç gereç ve benzeriı önemli bir allt-
yapı birikimi de vardır. Sosyaldemokrat 
Halkçı Panti, • gerçekçi bir planlama ve 
düzenlemeyse, ıbu politikanın gereğmi 
inançla yerine getirecek, iktidara geldi-
ğinde, sağlık sorunlarımızı çözecektir 
sayın miDafcvıeklIieri. (SHP sıralarından 
alkışlar) 
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Sayın Başkan, sayın 'millletvekilıleri; 
nüfusunun üçte hinimi gençlerim oluştur
duğu ülkemizde, eğiıt'me ağtrûlık vermek, 
sosyal devflet -anllayışımıızın doğal sonu
cudur. (Türkiye'de gelmiş geçmiş. oum-
hurtiyet hükümetlileri, ANAP dışında, millî 
eğitiıme Ihep ıbüyük ağırlık vermişlerdir. 
ANAJP'ın da ıbu yolu tutması beklenir-
di, şiırndi de böyle söylüyorlar; 'ama, 
bütçenin kendisi bu iddiayı doğrulamıyor. 
iKönsolMe bütçe ödeneklerim m dağılı
mında da, şahit sermaye 'yatırımillarıında 
da, eğimimiın payı, geçen yıilki oranlarım 
aşağı - yukarı aynısıdır; binde 2-3 'fark 
var. Yeni vergi yasasından eğitime ge
deceği düşünülen ek gelliir de, eğer bütçe 
açığından kendimi kuntarıp dönehillirsıe, 
ıbu oranlan pek az değiştirecektir. 

Onun 'içim, sayım milletvekillileri', mi
lî eğitim hizmetlerimin bu yılı da maddî 
açıdan hiçıbir d'üzellme göstermeyeceğimi 
görüyoruz. Demek ki,, ilk ve ortaöğre-
'tiımdıe, yetersaz binalarda, eksik araç ve 
gereçlerle, 60 - HOO kişitt sınıflarda, ikiıli 
•ve üçlü eğitim, gene sürüp gidecektir. 
Manevî açıdan ise, önem'Ue beklediğimiz 
ve takipçisi olduğumuz ıbir şey var; bu 
davranışı hiç ollmazsa göıstermelisıin'iz. 
'Mi'Jlî eğ.'ıtlim'm, cumhuriyetiımiziın yerleş
tirdiği temel» »ilkeler doğrulltusuında yürü-
ıtüllmesi, sizden beklediğimiz davranıştır. 
ıflSHIP sıraılarandan alkuşliar) Türkiye'de, 
aslımda, cumhuriyetim ıilk yılarından ibaş-
ılayarak, çeşiıtDi hükümetler zamanında 
oBgumlia'ştırılimış ve önemıiıi ölçüde devlet 
politikası İHalıime gelmiş bir miiî eğitim 
politikası vardır. Temellilerini! Atatürk il
kelerinden, ulüısal tarih ve kültürden 
aHam, toik ve özgür ittir düşünce ortamı 
içimde çocuklarımızı çağdaş uygarlığım, 
yetenekii, kendine güvenen kiişilleri olarak 
yetiştirmeye çalışan bu poHi^kadan sap
mamak, her Mıildfî 'Eğitim Bakanının te-
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mel görevi olunandır. ('SHP sıralarından 
alkışlar) 

Son yılarda, «Eğitimim bidı'ğiı» 'ilke
sinden ve «Laik eğitim» esaslarından ay-
rıCima eğilüımi güç kazanmıştır. Bu hare-
ketferM kesin oilanak karşısında oi'Jduğu-
muzu 'iıfade ©örndk. dsıterim; iktidar partisi 
yetik ilililer imi de bu yolda davranmaya da
vet -ederim. 

(Dîn eğitimi', ellhet yapııllacaktır. Ge
nel leğiltitm, laik 'temellilere (bap. kalacak
tır. Baışka ıtiiirfflü ibiir davranış, ulusa! 
millî eğitdım po'lliıtıikasıı anlayışlımıza uy
madığı ıgfthi, çağdaş uygarlığa da götür
mez. Siyasî çıkar hesaplan için, çocuk
larımıza devlet eiliyUe doğa gerçeklerine 
uymayan bilgiler veriillmesıini kabuli ede
meyiz. 

Sayın iBaşkan, .sayın imiliil'eCvefciilılieri; 
okul önoesii leğtiıtiımden yükseköğretime ka
dar ter basamakta, eğitimin ıbaşarısı, bü
yük ölçüde Öğretmenlerle ıbağhdur; öğ
retmenlerin me ibüyüik sorunları vardur, 
toplumdaki saygın görevlierıi ve soruımOu-
faklarına uyacalk olanaklara sahip de
ğildirler. Güç koşulularda, yüce meslek
ilerimi özveriyle sürdüren öğretmenleri-
nrıziin, ekonomik, sosyali güvencelerine 
!bir an önce kavuşmalarını iütiyoruz. 
Ihaksız uygulamalardan kurtarılmala
rını, korunmalarını ibeklıiyoruz. 

Sayın 'Başkan, sayın miilfJetvekilferi; 
yükseköğretim ve ünüverısiıtelisr konula
rında, geçmişte, ANAP 'İktidarını birçok 
kez uyardık; faydasını görmedik; ama, 
Yükseköğretim {Kanunu ille 198'2'de geıti-
ır';Jmİ!ş olan uygulamanın bu yedllnoi1 yı
lında, ıh'ir defa daha, bazı temel gözlem-
letıilmizi 'Yüksek Heyetinize sunmak is-
tiıyonum. 

Türkiye tarihimde, bu kurum kadar, 
llıer kesimden; öğrendiler, akademik 
kadrolar ve valiler dahil, her kesimden 
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'bu denlii ağır eleştiri alan, hiçbir kurum 
herhalde oümamıştır. Ancak, maalesef, 
sorumlu Hükümet ve Bakanlık, üniver-
•s itenin evrenseli niteliklerini, 'ülkenin 
yükseköğretim kurumlarını bu kadar so
rumsuzca alitlüst eden uygulamaları gör
mezlikten gdlmiıştir. Üniversitenin altı 
yıl sonumda nereye .vardıklarını çok kı
sa özetleyeceğim. 

Anayasanın bir istihdam planlaması 
ve eşgüdüm kurumu olarak, öngördüğü 
YÖK, bu planlamayı yapmadan, yüksek
öğretimde kapasiteyi artırmak için, bir 
çırpıda, 8 yeni üniversite açmıştır. Sa
dece, Eskişehir Anadolu Üniversitesi bün
yesindeki Açıköğretim Fakültesine 1983 
yılında 35 bin ve 1984'te 40 bin konten
jan ayrılmıştır. 1981 - 1984 yılları ara
sında üniversite kontenjanları, toplam 
olarak yüzde 160 oranında artırılmıştır; 
ama kontenjanların ayrıntılı dağılımları, 
ısağlıklı bir yapı göstermiyor. YÖK'ün ilk 
dört yılında, 5 bin dolayında öğretim 
üyesi; profesör ve doçent ile öğretim üye
si adayı, doktorası olan gençler üniversi
telerden ayrılmıştır. Bunların sınırlı bir 
kısmı 1402 sayılı Yasa ile uzaklaştırıl
mış, bir kısmı ayrılmaya zorlanmış, en 
'büyük çoğunluğu ise, idarî ve bilimsel 
özerkliği kalmayan bu kurumlarda çalış
mak istemedikleri için ayrılmışlardır. 

Bugün, Türkiye üniversitelerinde, cid
dî bir, öğretim üyesi eksikliği vardır. 
Kontenjanları artarken, öğrenci artarken, 
öğretim üyesi azalmış, başarı oranı düş
müştür. Bu nedenle, her yıl, yüzlerce, 
binlerce öğrenci okuldan atılma duru
munda kalmakta ve her yıl birkaç kez 
öğrenci affı gündeme gelmektedir. 

Öte yandan, üniversitelerin bilimsel 
araştırma yapmak, teknik ve bilim üret
mek görevleri durmuştur. Bilim, özgür 
bir düşünce ortamı gerektirir, bağımsız 
düşünce gerektirir. 
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Özetle ve tekrar vurgulamak isterim 
ki sayın milletvekilleri, YÖK üniversite
leri, artık, nitelikli ve yüksek düzeyde 
meslek adamı yetiştiremiyor. YÖK üni
versitelerinde, artık, bilim ve teknik üre
tilmesi de durmuştur. Kısacası, Türk üni
versiteleri, evrensel niteliklerine yeniden 
ve süratle kavuşturulmalıdırlar. Yüksek
öğretim Kanunu değiştirilmelidir sayın 
milletvekilleri. 

Sayın milletvekilleri, özet olarak söy
lemek gerekirse, Türkiye gibi, gelişme
sini tamamlamamış ülkeler için ana he
def, ekonomik ve sosyal gelişmedir. Daha 
çok üretim, daha çok yatırım gereklidir 
Türkiye'de. Türkiye, yeniden büyümeli-
dir, yeniden kalkınmalıdır ve hakça bö-
lüşmelidir. Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin hedefi, kalkınan, üreten ve hakça 
bölüşen bir Türkiye'dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütçeyi görüşürken, son olarak, uygula
mayla yakından ilgili olan bir konu 
üzerinde durmak istiyorum, o da, iktida
rın beş/ yıldır sergilediği, herhalde, Sa
yın Başbakandan kaynaklanan ve za 
manla azalacağına artan, keyfî yönetim 
anlayışıdır; Meclisi dışlayan, kanun gü
cünde kararnameleri yasalara tercih eden, 
hiçbir Meclis araştırmasını kabul etme
yen, Bakanlar Kurulunu nadiren topla
yan, partisel ya da kişisel çıkarlar için 
Anayasa ile oynamaktan çekinmeyen, 
her türlü yönetim düzenlemelerini, kişi
sel etki alanını artıracak şekilde düzen
leyen bir keyfî yönetim anlayışı. 

Hiç şüphe yok ki, bugün getirilen 
bütçenin, bir borç bütçesi olmasında; 
yarısından çoğunun borç ödemelerine, 
geri kalan bölümünün de çoğunlukla ca
ri harcamalara ayrılmış olmasında, zam
lar ve vergilerle halkın gelirinden önemli 
parçalar çekip, kaynak açıklarını kapat-
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maya yönelinmesinde, bu keyfî yöneti
min büyük payı vardır. Devletin alışıl
mış usulleri, denetim mekanizmaları, bu 
keyfî yönetim karşısında etkisiz kalıyor
lar, devreden çıkıyorlar. Son haftalarda, 
devletin saygınlığı, denetim görevinin cid
diyeti kavramlarını, ANAP'taki keyfî yö
netimin ne ölçüde tahrip ettiğini ortaya 
koyan bir örneği, MÎT raporuyla orta
ya çıkan ve nasıl düzeltileceği hâlâ belli 
olmayan kargaşada gördüm. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Devletin güvenliği için, yüksek ulusal 
çıkarlar için, en ciddî ve üstelik gizli 
çalışması gereken bir kuruluşta, kişisel 
hesaplaşmaların; ve daha vahim olarak, 
iç siyaset çekişmelerinin önemli rol oy
nadığı meydana çıktı. Millî İstihbarat 
Teşkilatı gibi bir ulusal örgüte iç siyaset 
hesaplarının girmesine en büyük tepkiyi 
göstermesi gereken Başbakan, konuyu 
hiç ciddiye almadı; âdeta, «Olur böyle 
vakalar, müfettişim yakalar» havasına gir
di. (SHP sıralarından alkışlar) Böyle de
meçlerle, kamuoyunu daha çok şaşırttı. 
Herhalde, «Kendi sorumluluğumu kapa
tayım» derken, konu ile ilgili herkesi bir
birine düşürdü; sonunda, olayı soruştu
racak müfettişlerin sayısı artırıldı; ama, 
güven verecek bir gelişme, tabiî sağlana
madı. 

Yüksek düzeydeki keyfî yönetimin 
öteki örneğini de, Millî Savunma Baka
nı hakkındaki iddiaların araştırılması için 
tutulan ve tutulmayan yollarda izledik. 
İlk defa, Dışişleri Bakanlığında yapılan 
inceleme yeterli görülmediği için iddialar 
yaygınlaşmıştı ve onun üzerine Sayın Baş
bakan, kendisine verilen belgelerin, ileti
len iddiaların araştırılmasını, kendi seç
tiği bir muhakkike (inceleyiciye) vermiş
ti. Sonra ne oldu; ne gördük?.. Bu mu
hakkikin raporu herhalde hoşa gitmedi 
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ki, açıklanmadı; «Önemi yok» gibi an
lamsız bir sözle geçiştirildi. Dışişleri Ba
kanlığında tekrar bir inceleme heyeti ku
ruldu. Şimdi, bir kez daha, Dışişleri Ba
kanlığı heyetinin raporu beklenecek. An
laşılıyor ki, iddiaları çürütebilecek bir ra
por ortaya çıkıncaya kadar, yeni incele
me heyetleri kurulmaya devam edecek ve 
biz de beklemeye devam edeceğiz. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) Ama, bu 
kadar keyfî bir denetim işlemiyle kimi 
neye inandırabilirsiniz? Güvenilirliği bu 
kadar ortadan kaldıran bir Hükümetin 
getirdiği bütçeye nasıl olumlu oy vere
bilirsiniz? Biz vermeyeceğiz sayın millet
vekilleri. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ekonomimize, fiyat artışlarıyla dur
gunluğu birlikte getiren,, köylümüzü bu
günden icra takibiyle kovalamaya başla
yan, çalışan, çalışamayan, genç yaşlı, 
kadın erkek, bütün vatandaşlarımızı zam
larıyla ezen, daha başında, kaybedilmiş 
bir yılın bütçesi olduğu kabul edilen bu 
bütçeye olumlu oy vermeyeceğiz. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

SHP Grubu olarak, bütçenin tümüne 
ret oyu vereceğimizi ifade eder, Yüce 
Meclise saygılarımı sunarım. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Baş
bakan* Sayın Turgut özal söz 'istemiştir; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (is
tanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
ınilletivekilleri; 1988 bütçesi ile ilgili ola
rak muhalefet partisi liderlerinin ve di
ğer arkadaşlarımızın ortaya koyduğu 
'tenkitler, temenniler hatta teklifler üze
rinde görüşlerimi açıklamak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

4 . 4 . 1988 Ö : 1 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ya
lansız olsun. (İANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiî, Yüce Meclisin karşı
sında iktidar ollmanın sorumluluğu içe
risinde hareket edeceğimi hepinizin çok 
yakından bildiğini tahmin ediyorum. 
(İANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Bugün ibu Yüce Mecliste en bü
yük grup olarak temsil edilen Anavatan 
Partisi, zihniyeti itibariyle sevgiyi, kar
deşliği ve müsamahayı esas almıştır. Şim
diye kadar, yaptığımız icraat da bütün 
bunjarın birer b'irer delilleri ile doludur. 

Biz, Türk toplumunun bütününü kav
ramak istiyoruz, icraatımızın ana pren
sibi şunlardır : Programımızı uygulama
da kararlılık. Zorluklar olabilir, şartlar 
aleyhimize olabilir, hatta karşımızdaki 
muhtelif güçler çok sıkı da bir işbirliği 
içerisinde olabilir. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Hiçbir zaman, 
istikametimizi değiştirmeyiz, zikzak yap
mayız. Hak bildiğimiz yoldan asla ay
rılmayız. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Kısa vadeli hesap yap
madık ve hiçbir zaman da yapmayaca
ğız. Her şeyin doğrusu neyse, onu da 
açıkça söyleyeceğiz, hatta bu doğru aley
himize olsa bile. 

Mulhlterern milletvekilleri, sözlerimin 
başında hemen bir önemli konuya, Sa
yın inönü temas ettiği için, temas et
mek istiyorum. Belki bir yanlış anlama 
olarak mütalaa edeceğim, bazen basını
mızda çıkan konularda çok değişik yo
rumlar yapıPmaya da müsait şekilde ya
zılar oluyor; belki de öyledir. «Anayasa 
bir defa çiğnensin ne olur?» diye bir laf 
söylemedim. Söylenen şey şudur : 1983 
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senesinden sonra, bildiğiniz gibi, Türk 
Anayasası, 1984 Aralık ayına kadar bir 
sene süre içinde mahallî seçimlerin ya
pılmasını emretmiştir. Demek ki, bu se
çimler 19'8'4 içerisinde, ta aralık ayında, 
Meclis Başkanlık Divanının kurulduğu 
tarihe kadar yapılabilirdi. Tabiî, o ta
rihte -hatırlayacaksınız- biz bu seçimle
rin 25 Maltta yapılmasını istedik, bu se
çim kanunu da Meclisten cılktı ve netice 
itibariyle 25 Martta seçim yapıldı. Hatta, 
hatırlıyorum bir eski başbakan arkada
şımız, «bu kış kıyamette seçim mi ya
pılır?» dilyerek, bilhassa seçim propagan
dasının sürdüğü şubat ayının fevkalade 
z)or olduğunu söyledi; ama, bizim bir 
bakıma acelemiz vardı; şöyle acelemiz 
vardı: Belediyelerimizin başında tayin 
edilmiş yöneticiler vardı. Bir an evvel, 
'buralara, demokrasi icabı, seçilimiş yö
neticileri getirmek istedik. Aslı budur. 

Tabiî, kanun hazırlanırken, dikkat 
ederseniz şölyle de bir madde konulmuş 
ve denilmiş ki -Anayasaya göre mahal
lî seçimler beş senede bir yapılıyor ya-
«IBeş senede bir, Haziran ayında yapılır». 
Mart ayının mahzuru düşünülerek, «Ha
ziran ayında yapılır» denmiş. 

Simidi, bizim getirdiğimiz kanun, bu 
haziran ayında olacak seçimi daha mü
sait bir aya, ekim ayına getiriyor. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Hangi 
ekim?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ekim ayına. Tabiî, şimdi so
racaksınız; o ekime, bu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi karar verecek. Benim söy
leyeceğim sadee odur. 

ÎBRAH8M DEMİR (lAntolya) — Ka
rar vermez, kanun çıkartılır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Kanun çıkartır, karar verir. 
O da yazılmıştır. 
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İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Anayasayı bir daha okuyun. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, netice itibariyle du
rum şudur : Her halükârda, eğer Ana
yasanın lafzına bakarsanız, «Beş senede 
ıbir seçim yapılacak» hükmüne bakarsa
nız ve bu seçimin de Mart 1984te oldu
ğunu düşünürseniz, demek ki bundan 
sonraki seçimler, o lafza uyduğunuz tak
dirde, hep mart ayı içerisinde, bir hafta 
evtvel, bir halfta sonra yapılacak manası 
çıkar diye düşünenler de olabilir; ben o 
kanaatte değilim. Anayasa Mahkemesi
nin eski zabıtlarını inceleyin, burada vak
itliyle Senato seçimlerinin bir seneden 
fazla uzatıldığını gösteren Anayasa Mah
kemesi kararı vardır. 

İ'BRAHİM DEMİR (Antalya) — 62 
Anayasası o. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 62 değil efendim, 61 Anayasası. 

Bu konuya bu şekilde açıklık getir
dikten sonra, şimdi, müsaade ederseniz 
görüşler im izi açıklamaya devam ediyo
rum. 

1987 seçimlerinde, her siyasî parti 
kendisine göre bir seçim kelimesi kul
landı, slogan deyin, başka şey söyleyin; 
biz de «Çağ atlama» kelimelerini kullan
dık. Tabiî, sual sorulacaktır, «Ne yap
tınız?» Huzurunuzda şunu çok rahatlık
la söyleyebilirim; biz, geçtiğimiz dört se
ne içinde, Türkiye'de çok önemli deği
şiklikler, çok büyük transformasyon ve
ya yapısal değişiklik yaptık. Bunun esa
sı nedir; niçin yapılmıştır? Bizim mille
timizin, ta Osmanlı devrinden beri bir 
ezikliği var; son 100 senesi, Batıdan geri 
kalma, Batıya karşı bir aşağılık duygu
su, kompleksine kapılma. (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 
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İiBRAlHİÜM DEMİR (Antalya) — Kim 
dedi? 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Bizde yok o. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
»Millete hakaret ediyorsunuz. 

İIBRAHtM DEMİR (Antalya) — O, 
'size ait. 

AH(M(ETT KÜÇÜKEL (Elazığ) — 
Çok yanlış Sayın Başbakan, Yunanlıya 
karşı kompleks mi var sizde? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Dinleyin, dinleyin. (DYP sıra-
'larımdan «Kompleksiniz mi var sizin?» 
sesleri) 

O halde, niçin, «Batıya yetişme» diye 
'boyuna programlarınıza alıyorsunuz? Ni
çin yetişmeye çalışıyorsunuz? (1ANİAP 
sıralarından «iBravo» sesleri alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Oy 
kompleksi ıbu. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bunu, bu konuyu yenmek üze
re, gelmiş geçmiş iktidarlar, Osmanlı dev
rinden itibaren birçok yenilik hareket
lerine başvurmuşlardır; bunlar tarihî 
gerçeklerdir. 1830'larda, 1860'larda bü
tün bu hadiseler olmuş, o zaman, Os
manlı toplumu içinde de «Acaba şöyle 
mi yapalım, böyle mi yapalım» diye çok 
münakaşalar yapılimıştır. 

Netice itibariyle, cumhuriyet kurulu
yor, cumhuriyetin kurucusu Büyük Ata
türk aynen şunu söylüyor: «En önemli 
hedef, muasır medeniyet seviyesine ulaş
maktır, batta üstüne çıkmaktır.» Nasıl 
çıkacağız? Nasıl yapacağız? 

BİEŞER BAYDAR (Ankara) — Ke
çeci ler'le... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Dikkat ederseniz, iş kolay de-
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ğildir. Şimdi ben size bazı rakamlar ve
receğim. Belli bir sahadan başlayaca
ğım, 

Dünyada üç çeşit ülke var; birisi ta
rım ülkeleri, diğeri hammadde üreten
ler, üçüncüsü de ileri sanayi ülkeleri. 
Böyle bir ayırım var. Hepimiz çok iyi 
biliyoruz ki, bugün dünyanın düzeni, 
çarkları, ileri sanayi ülkelerinin lehine 
çalışıyor. Tarım ülkeleri ve hammadde 
üreten ülkelerin hepsi, birer birer, bu sa
nayi ülkeleri tarafından, lafı yanlış an
lamayın; ama, bir mana'da sömürülüyor; 
doğrusu budur. (SHP sıralarından «Doğ
ru» sesleri) 

Şirridi, birkaç misalle bu sözümü da 
ha da açmak istiyorum. Burada, pamuk
tan bahsedildi. Pamuğun, birkaç sene 
evvel, kilosu 2 dolara kadar çıktığını ha
tırlıyorum; ama, ondan birkaç sene son
ra 1 dolara kadar düştüğünü hatırlıyo
rum. Halihazır pamuğun fiyatı 1 dolar 
30 senttir. Buğday; bundan takriben bir
kaç sene evvel, Türkiye, buğday ithal 
etti, tonu 290 dolardan, 250 dolardan. 
Bugün, buğdayın tonu 90 dolardır. Bü
tün bu rakamlar şunu gösterilyor ki, ta
rım ülkeleri, hakikaten, elleri mahkûm 
olan ülkelerdir. 

Gelelim hammadde üretenlere. Bun
ların en zenıginleri petrol üreten ülkeler
dir. Bakınız ne bale geldiler. Varili 40 
dolara petrol satılıyordu, bugün petro
lün varili 13,5 - 14 dolara düşmüştür. 
1986 yılında ise, 8 dolara düşmüştür. 

İSALİH SÜMER (Diyarbakır) — Biz
de niye yükseliyor? 

MIEHMETT ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Bu zamlar niye? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bizim ülkemiz acaba 
1950'lerde, 1960'larda hatta 1970ı'lerde 
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'demin tarif ettiğim ülke grupları arasın
da hanıgi ülke gruıbuna girer? 

HASAN NAMAL (Antalya) — Bor
ca batmış ülkeler grubuna. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Söyleyeyim, tarım ülkeleri gru-
'buna girer. Neden olduğu da şu rakam
lardan bellidir: Türkiye'nin ihracat ra
kamlarına bakınız, 1946 yılında 216 mil
yon dolar, 1950 yılında 263 milyon do
lar, 1959 yılında 354 milyon dolar, 1964 
yılında 411 milyon dolar. Bu konukla bir 
enteresan hatıraim da var, ,bu 400 raka
mını ilk defa geçiyoruz, o zaman da İnö
nü'nün Babası Rahmetli İnönü... (SHiP 
sıralarından «Sayın İnönü» sesleri, gü
rültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — «Sa
yın İnönü» efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — «(Erdal Bey» demedim, İnönü 
dedim; dikkat ediniz... 

SAUİIH SÜMER (Diyarbakır) — Biz 
sana «Sayın Özal» diyoruz ama... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Çok inatçı oluyorsunuz. 

IBASİBAKIAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — RahmetH İnönü Başbakandı 
ve 411 milyon doları geçtiğiımiz zaman, 
«Ses duvarını .geçtik' dedi. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Evet, «Ses duvarını 
geçtik» dddi. 

Sene 1970 ve rakam 588 milyon do
lar, sene 1974 npara operasyonu yapıl-
mış-1,5 milyar dolar, 1976'da 1 milyar 
960 milyon dolar 1977'de -düşmüş- 1 
milyar 753 milyon dolar. Bu rakamları, 
şu zabıtların dili olsa da konuşsalar, o 
zaman, iki partinin (Adalet Partisiyle 
Halk Partisinin) bu rakamlar üzerinde 
yaptıkları münakaşaları da çok güzel 

'dinlemek mümkün olurdu. 1978'de 2 mil-
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yar 288 milyon dolar, 1979'da 2 milyar 
261 miiyıon dolar... Bu şekilde geliyor. 

'MUSA GÖKiBEL (Muğla) — 1983'ü 
de oku. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1983te 5 milyar 727 milyon 
dolar. 1987 de 10 milyar 190 milyon do
lar... (ANAP sıralarından alkışlar) 
Hayır, mesele bu kadar basit değil. 

vŞümdi, yanında, başka rakamlar, muka
yeseli rakamlar vereceğim; lütfen iyi din
leyin. 1953te bizim ihracatımız 396 mil
yon dolar, Güney Kore'nin 18 milyon 
dlolar; 1964te bizimki 411 milyon dolar, 
Güney Kore'ninki 120 milyon dolar; 
1970te bizimki 588 milyon dolar, Gü
ney Kore'nin 882 milyon dolar. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ko
reliler duyarsa artık kredi vermez size, 

BAŞBAKJAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1974te bizimki 1,5 milyar do
lar, Güney Kore'ninki 4 milyar 5'16 mil
yon dolar; 1976'da bizimki 1 milyar 960 
milyon dolar, Güney Kore'ninki 7 mil
yar 814 milyon dolar; 1977'de bizimki 
1 milyar 753 milyon dolar, Güney Kore' 
ninki 10 milyar dolar; 1978'de Türkiye' 
ninki 2 milyar 288 milyon dolar, Gü
ney Kore'ninki 12 milyar 711 milyon 
dolar; 1979'da .bizimki 2 milyar 261 
milyon dolar, Güney Kore'ninki 14 mil
yar 705 mil(yion dolar ve 1987yde İ0 mil
yar 190 milyon dolar olan bizimkine mu
kabil, Güney Kore'ninki 40 milyar do
lar. 

Şimdi dikkat ediniz, aslında, Güney 
Kore, Türkiye'ye göre coğrafyası çok 
daha müsait olmayan bir ülke, toprağı 
daha az, nüfusu biraz bizden az ve bir 
de harp geçirdi. Dikkat ederseniz, aşağı 
yukarı 1960 senesinde orada da bir ha
reket oldu, bizde de bir hareket oldu. 
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Onlar bir başka tarafa doğru gittiler, biz 
bir başka tarafa doğru gitıtiik. Netice iti
bariyle, Güney Kıore, bugün sanayileş
miş ülkeler arasına fiilen girmiştir. 

VEFA TANIR (Kıonya) — 40 bin de 
Amerikan askeriyle... 

IBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Mesele Amerikan askerinin 
olup olmaması değildir. Biz, burada me
seleyi ekonomik açıdan inceliyoruz. 

ıf. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ya-
'bancı sermaye, ucuz emek. 

TEVFÜK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Güney Kore perişan, Güney Kore et bu
lamıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şilmdi onları da söyleyeceğim. 

Güney Kore bu işi nasıl yapmış? Gü
ney Kore'de bugün, sosyal sigorta yok
tur, emiekl'ilik yoktur... 

ÎBRAıHtlM DEMİR (Antalya) — Tür
kiye'de de mi olmasın? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır, onu söylemiyorum. Gü
ney Kloren'in nasıl yaptığını söylüyorum. 

Güney Kore, bir nevi diktatör ida
resiyle götürülrniüş'tür. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

İlBRAHtM DEMİR (Antalya) — Öz
leminiz, değil mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ve o idare, Güney Kore işçi
sini askere almış, dışarıda çalıştırmıştır. 
Güney Kore, şirk etlerin in, Suudi Ara-
ıbiısfcan'da ve muhtelif yerlerdeki büyük iş 
hacimleri böyle temin ediUmiştir. 

Söylemek' istediğim şu : Burada, di-
yelbillrsinıiz ki, bir zorba çıkmış, elline so
payı almış, milleti çalıştırmış, bir nok
taya getirmiş; tersine de yapabilirdi, hiç
bir netice de elde edeimeyebiilİrdi. El
de etmiş. öneml'i olan bir şey var, şu 
veya bu şekilde, bunlar insanın çalışma

sı sonunda elde edıilmüştıir, onu söylernıek 
istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ve bizim yaptığımız iş, 1980'den 1987'ye 
gelirken, Türkiye'nin yaptığı iş, hele bi
zim dönemimizde (11984 - 1987 dönemin
de) tam manasıyla, demokratik düzen 
(içerisinde yapıllmışltır. iflA'NlAP sıraların
dan alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — De
mokratik düzen var mı memlekette? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, demokratik düzen olma
sa, buraya, bu kürsüye çıkıp konuşa-
mazîinız. 

KAMER GENÇ ^(Tuncelıi) — Kara
kollarda kızlık muayenesinle ta<bi tutu
luyor vatandaş Sayın Başbakan; mem
lekette işkence halen kalkmış değildir. 
ı(ANAP sıralarından «Sus, ötür yerine» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın ırolleflvek illeri, sa-
Ibah'tan bu yana yapmış olduğumuz gö
rüşmelerde, Yüce Meclisin zıaman za
man göstermiş olduğu sükûneti devam 
etirmeisini ve görüşmelerin bu düzeyde 
devamında ne denli fayda olacağını mü
teaddit defalar ikaz ettim. Bunun başka 
teir ölçüsü yök. Bu ölçü sizin tarafınız
dan konacaktır. Bu anlayışı lütfen gös
teriniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; söylemek istediğim, sadece, 
Türkiye'nin ihracat artışı değildir. Es|as 
söylemek istediğim., bu ihracatın kom
pozisyonudur. Kalbul ötmek lazım ki, 
Kore'nin, verdiğim rakamları, çok bü
yük çaplta sanayi mamulleri ihracatını 
içermektedir. 

Türkiye'nin durumu nedir? Kısa bir 
inceleme, Türkiye'nin durumunun, 1950' 
lerden ta 1980'e gelinceye kadar, hatta 
1980 de dahil, tarım ürünleri ihracatının 
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yüzde 80 ile yüzde 60 arasında değişti
ğini gösteriyor. Türkiye, bir tarım ülkesi 
karakterindedir 1980 yılı dahi dahil ol
mak üzere; ama, taibl'o çok süratle deği
şiyor; 1983'te sanayii ürünleri ihracatı, 
1979'da yüzde 34 civarındaki sanayi 
ürünleri ihracatına muka'bil, yüzde 63'e 
çıkıyor, 1987^ de, bu rakam yüzde 
80'e ulaşıyor. 

TEVFİK BRTÜZÜN (Zonguldak) 
— Sayın Başbakan, onun katm'a değeri 
önemli; ne kadar değer katmış? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
RseksıporMan bahsediyor. 

BARBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu rakam, Türkiye'den yapı
lan ihracaittır, bu rakamın içerisinde re-
efcsport yoktur. 

İkincisi, tabiatıyla, sanayi ürünleri 
nispeti yüzde 80'e gelmiştir; içerisinde, 
gayet taibiî, başta hızla sanayileşen bir 
ülkenin tekstili olacaktır, demir-çeliği 
olacaktır, makine parçaları olacaktır; 
ama, Türkiye'nin 3 bine yakın muhtelif 
sanayi ürünlerini bugün fiilen ihraç et
tiğini biz biliyoruz. 

Muhterem mille&vekilleri, ocak-şufoat 
ayı rakamları var; gerçi bir gazetemiz
de, ocak ayı ihracatımızı 200 milyon do
lar azaltma eğilimi belirdi, 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ha
yalîsini çıkar... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, onun için burada söy
lüyorum,, millet duysun diye söylüyorum. 
Hayalî olmadığı anlaşıldı. Bu kayıtlara 
girmemiştir. Bir sahtekâr, sahtekârlık 
yaparsa... Mesela bankayı da dolandı
ranlar var; ama, istatistiğin kayıtlarına, 
Iböyle bir ihracat girmemişitir; ama bL::m 
aramayanlar, sırf bize bir nakısa olsun 
diye, 1988 ocak ayı ihracatını, manşette 
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200 milyon dolar azaltmaya kalktılar. 
İşte, ıgerçek dışı haiber diye buna derim. 

UBRAH1M GÜRDAL (İsparta) — 
Hayalîyi çıkmışlardır. 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1988un il'k iki ayı, geçen se
neye göre, yüzde 44 artış gösteriyor. Eğer, 
Ibu tahmin tutarsa, yani bu tempo devam 
öderse, bizim yıl sonunda varacağımız 
rakam, 12,5 milyar dolar ile 14 milyar 
dolar arasında bir rakam olacaktır. 
{ANAP sıralarından, alkışlar) 

İRFAN DEMtRALiP (Samsun) — 
Enflasyona gelelim, enflasyona. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şjtond'i, dikkatle dinleyiniz. 
Türkiye, 19501den bu tarafa, 1980'e ge
linceye kadar, 30 sene müddetle, bir ta
rım ülkesi karakterini muhafaza ediyor, 
bütün bu gayretlere rağmen, son yedi 
sekiz senede ne oluyorsa, işte o zaman 
oluyor, Türkiye bir sanayi ülkesi karak
terine bürünüyor ve dışarıda sesi duyul
maya .başlıyor. 

Bizim ihraç ettiğimiz ürünlere, hiç 
önem vermezlerdi; am'a baktılar ki, bü
yük çapta ihracat yapıyoruz, kotalar 
ko'yımaya başladılar, evet, engellemeye 
haşladılar; ilk defa bu devirde olmuş
tur... 

iMUSA ÖÖKİBEL (Muğla) — 1975' 
ten bu yana bota var. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — O senin söylediğin, ipliktedir 
sadece. 

!BAŞKAN — Sayın milletvekili, lüt
fen, hatıMn sözünü kesmeyin efendim... 
Size ihtar ediyorum. 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Netice itibariyle, bugün Tür
kiye, asırlık problemini çözmüş ve ken
disini tarım ülkeleri grubundan, ezilme-
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yen sanayi ülkeleri arasına sokmayı ba
şarmıştır. (İANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Eğer, dikkatle Güney Kore'nin ra
kamlarını incelerseniz, aynı tempoda, 
aramıza çok büyük bir fark olmadan, 
bizim de aynı rakamları elde edebilece
ğimizi çok rahatlıkla görürsünüz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Aynı prensiplerle mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır, Türk'iyıe, demokrıasti al
amda yapacak; en büyük avantajımız 
da bu. (ANAP sıralarında «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bu, Anavatan İktidarının çözdüğü en 
Önıemli problem, en önemli meseledir. 

İkinci konuya geliyorum. Bizim eko
nomik tarihimizi gözden geçirdiğimiz za
man, Şöyle ıbir durumla karşılaşıyoruz : 
'Kalkınma, devamlı oJaralk yüklsek hızla 
gidemiyor. Bir müddet sonra, yüksek 
hızla kalkınma yapan ülkenin tabiatıyla 
'büyük çapta ithalata ihtiyacı oluyor; ta
rım ürünleriyle tonlarla mal satıp kilo
larla karşılığını alamıyorsunuz, ondan 
sonra, .bir yerde ödemeler dengesi dama 
demeye başlıyor. Bu, başımıza 1955 -
1959 döneminde gelrriiştir, kısmen 1968 -
1969 döneminde gelmiştir ve nihayet, en 
ağın 1975 - 1980 döneminde gelmiştir. 

Üçüncü olarak da, bakınız, 1981'den 
sonra bir kalkınma hızı başlamış. 1980 
yılının kalkınma hızı negatiftir, 1981'de 
4,1; 1982'de 4,5; 1983% 3,3; 1984te 6 
civarında, l985Ue 5,1; 19>86\l'a 8,1 ve 
1987'de -en son çıkan tahmin- 7,4'tür. 

Şimdi, bu konu, dikkat edilirse, yük
sek kalkınma hızı devam etmeye başla
dığı zaman, eski tecrübelere göre ödeme
ler dengesi sıkışmaya başlıyor. Eski tec
rübeler böyle; ama bu, ilk defa bu dö
nemde olmuyor. Geçen sene, bizim öde-
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meler dengemiz, 1 milyarın altında bir 
açık verdi. Bu sene, inşallah, onun da 
epey altında olacaktır. Bütün göstergeler, 
bu söylediğimin olacağım gösteriyor. 
Türkiye'nin ihracatı, eğer tahminlerin üze
rinde giderse, belki sıfıra kadar gidebilir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — İn
şallah... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İkinci bir şey daha söyleye
yim: Gene bizim yaptığımız bir incele
meye göre, kalkınma hızı bir müddet gi
diyor, ondan sonra, döviz darboğazına 
takılmaya başladığımız zaman da kalkın
ma hızı düşmeye başlıyor. İşte, bunun 
misali çok tipik olarak, 1975'te ve 1976' 
da çok yüksek kalkınma hızları olarak 
(7,9 ve 8 gibi) var. Hemen akabinde, 
1977'de döviz darboğazına takılmışız, 
Şubat 1977'de özel sektörün transferleri 
durdurulmuş, 1977'nin kalkınması yüzde 
3; 1978ün kalkınması - zannediyorum -
yüzde 2 küsur ve 1979'un kalkınması 
-0.4; 1980 yılınınki de- 1,1. Bunun da 
bir manası var, o da şudur: Bu kalkınma 
hızları düşerken, beraberinde, tasarruf 
eğilimleri de ortadan kalkmaya başlıyor. 
Yani, Türkiye, yüksek tasarruf eğilimin
den, aşağıya doğru, aynen, bu hızlara pa
ralel olarak gidiyor. 

Sayın milletvekilleri, burada hemen 
i, ışunu ifade edebilirim: Bizim kalkınma 
hızımız devam ediyor. Dikkat ederseniz, 
kalkınma hızımızla beraber, 198 3'teki ta
sarruf nispetinin gayri safi millî hâsılaya 
oranı yüzde 16,5'den, 1987'de yüzde 23,5'e 
çıkmıştır. 1975 yılında ise yüzde 19,6dan 
1979'da yüzde 15,7'ye düşmüştür. Yani, 
işler kötüye giderken, bu söylediğimiz 
göstergelerin hepsi, kendini bir bir belli 
etmeye başlıyor. 

Muhterem milletvekilleri, 1975 ile 
1980 arasında, Türfciyeldeki millî gelir 
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artışı, vasati yüzde 3,4'tür, yıllık artışı 
vasati yüzde 3.4*tür. 1984 ile 1987 ara
sında, Türkiye'de millî gelir artışı vasati 
yüzde 6,7*dir. 

Şimdi, üçüncü konuya geliyorum. Bu 
da çok önemli bir konu, çok önemli bir 
gösterge. Plan Teşkilatı, devamlı olarak, 
işgücü analizleri yapar. Bakınız, «İşgücü 
fazlası» diye bir tabirleri var, 1984 sene
sinde 2 milyon 905 bin, yüzde 16.1; 1985' 
te artıyor, 2 milyon 979 bin, yüzde 16,3; 
1986*da ilk defa düşüyor, 2 milyon 920 
(bin, yüzde 15,8; 19871de, son millî gelir 
tahminine göre, rakam 2 milyon 845 bin, 
ıgene düşüyor ve düşen rakamın nispeti 
yüzde 15,1. Yani, burada söylenen laf
lardan birini, «İşsizlik artıyor» sözünü, 
bu söylediğim rakamlar tamamıyla ya
lanlamaktadır. (ANAP sıralarından alkış
lar, DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ger
çekleri söyleyin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Büt
çedeki yatırım rakamları nedir? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — işinize geldiği zaman devletin 
resmî rakamları, işinize gelmediği zaman 
devletin resmî rakamlarını kabul etmeme 
gibi bir sistemi anlamak mümkün değil. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bana, bir
çok kereler, plan dokümanından rakamlar 
(söyleyerek konuşan hatiplerinizi biliyo
rum. Bu da plan dokümanından alınmış 
ve ilk iki senesinde, işsizliğin arttığını gös
teriyor. Gene bizim dönemimiz. Biz buna 
itiraz etmedik, aksini de söylemedik. 
Bu da, azaldığını gösteriyor. Kızacak 
ibir şey yok herhalde, memnun olmanız 
lazım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sa
mimiyetin ifadesi ağlamak olamaz her
halde; millet, «Açız» diye bağırıyor. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türkiye, Anavatan Partisi 
iktidarı döneminde modern bir ülke gö
rünümüne hızla girmektedir. Bakınız, 
meşhur bir, Türk Parasını Koruma Mev
zuatı var; maliye bakanlarımız çok iyi 
bilir, ellerindeki en önemli silahlardan bi
ridir. Neye yaradığı da şöyle: İnsanları 
hapse atmak için kullanılır. Cebinde dö
viz, mark yakalayibilirseniz, ondan son
ra, atın içeri... Biz, bu Türk Parasını Ko
ruma Mevzuatım kaldırdık. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Gümrük kaçakçılarım kurtardınız. (ANAP 
sıralarından, «Dinle, dinle» sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bunu kaldırdığımız- zaman de
diler ki: «Döviziniz kaçacak.» Hiç kaç
madı. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Enf
lasyondan bahset sen. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Oraya da geleceğim, dinle yal
nız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İkiyüz 
defa dinledik bu olayı Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bakınız, bugün, Türk banka
larında her türlü hesabı açmak mümkün
dür. Birçoklarınızın cebinde kredi kartla
rı olduğunu biliyorum, dışarıda kullanan
lar var. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bizde 
yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Olmayanlar vardır; olanlar, 
olmayanlara göstermesin. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — On
larda var, bizde bir şey yok, biz açız. 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — Bize 
vermiyorlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Gayet basit. Milletvekili maa-
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şıyla kredi kartı alabilecek kadar gücü
nüz vardır da, onun için verirler size, 
merak etmeyin. 

M. HALftT DAĞLI (Adana) — Ver
miyorlar; ANAP'lı olmak lazım; 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, önemli bir konu, 
gerek burada, gerek hükümet programı 
görüşmelerinde tenkit edilmiştir; «Tür
kiye'nin sanayileşmesi durdu» diye, «Tür
kiye sanayileşme yapmıyor» diye, «Bu 
faizlerle bu sanayiler kurulamaz» diye... 
Bunlar hep söylenen laflardır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bu 
faizlerle olmaz ki zaten. ~ 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biraz yuvarlakça, biraz, me
seleyi bilmeyen arkadaşlarımızın veya 
teknisyenlerimizin, artık, düşleri mi di
yeyim, başka bir şey mi diyeyim, hep 
böyle söylenen laflar. 

Şimdi bakınız, doğru tarafı var. 1975-
1980 arasında Türkiye'de yapılan toplam 
ıknalat sanayi yatırımları ile 1983-1987 
arasında yapılan toplam imalat sanayi ya
tırımlarını 1987 fiyatlarıyla mukayese et
tiğiniz zaman, bir tanesinin fevkalade 
yüksek olduğunu görürüsünüz. 1975-1979 
dönemini söylüyorum, -dört senelik ol- . 
duğu için, mukayese edilme bakımından -
21 trilyon 413 milyar, 1987 fiyatlarıyla, 
1984-1987 aynı devrede, bunun yarısın
dan az, 9 trilyon 807 milyar. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — «Çağ atladık» diyorsunuz, hep 
geri dönüyorsunuz, hiç ileri bakmıyorsu
nuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Mesele tabiî burada. Mesele, 
'bu sanayi yatırımları azaldı, acaba sa
nayi istihsali azaldı mı? Acaba, daha ev
vel yaptığımız yatırımlar doğru yatırım-
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lar mıydı? Veyahut da o yatırımlara bir
takım daha güzel yollarla çok daha ucuz 
imkânlarla mı ilaveler yapılabildi? Mese
le buradadır. Onun da ispatı şurada: 
1975-1980 arasında Türkiye'nin sanayi 
sektörünün millî gelirdeki hızı, bütün beş 
sene için, yüzde 8,2'dir; yıllık hızı orta
lama 1,6'dır. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ge
lişme hızı mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet; 1,6. 

1980-1983 arasında, aynı sanayi 
ısektörü yüzde 25 büyümüştür; onun da 
ortalaması yüzde 7.8'dir. 1983-1987 ara
sında yüzde 40,4 büyümüştür; onun da 
ortalaması yüzde 9\lur. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Bu söylediğim rakamlar da açık bir 
şeyi gösteriyor: Evet, söyledikleriniz doğ
ru, biz fazla sanayi yatırımı yapmadık; 
ama, yaptıklarımız hep akılcı yatırımlar
dır, netice alan yatırımlarıdır. İşte, proje 
meselesi burada önemli hale gelir. Biraz 
sonra misallerini de vereceğim. 

Muhterem arkadaşların, Anavatan İk
tidarının prensibi çok açık olarak ortaya 
konmuş. Biz, kamu sektörünü imalat sa
nayiine sokmak işitemiyoruz ve nitekim 
yaptığımız imalat sektörü yatırımları, es
ki şendere göre çok azalmıştır. Bizim 
yaptığımız işler, sizlerin, sizden evvelki
lerin başladığı işleri bitirmekten ibarettir. 
Tabiî, kusura bakmayın, «sizler» derken, 
ben biraz, Cumhuriyet Halk Partisiyle 
Adalet Partisini hatırlıyorum da onun 
için. Size de aykırı gelmediği için, onun 
için söylüyorum. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Bizim ne olduğumuz belli, sizin belli de
ğil. 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Buraya kimlerin sayesinde geldiğiniz or
tada. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Zaten, bakınız, bir gösterge
si daha var: Sayın inönü, konuşmasında, 
«Sanayileşemiyoruz» dedi. Sayın Genel 
Sekreteri de geçen akşam televizyonda 
«Servis sektörleri, hizmet sektörleri bü
yüyor» dedi. Bir kere, hizmet sektörleri, 
ancak sanayi ve tarımın bir fonksiyonu 
olarak büyür, yoksa kendi başına büyü-
rnıez; yani onlar büyümezse hizmet sek
törleri büyümez, onun için, öyle bir şey 
mümkün değildir. Biraz daha iyi öğren
meniz lazım. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — 
Siz bilmiyorsunuz. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, burada Türk halkı karşısın
da doğru konuşmuyor, yalan konuşuyor, 
sataşma yapıyor Sayın Başbakan... (ANAP 
sıralarından «Otur yerine» sesleri, gürül
tüler) Sayın Başbakan doğru söylemiyor, 
yalan konuşuyor ve sataşma yapıyor, kür
süye çıkarsam, yalan söylediğini açıkla
yacağım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, tarım
da, Anavatan döneminde önemli modern
leşme hamleleri yapılmıştır. Ben, fazla 
zamanınızı almak istemiyorum; çünkü bu, 
(muhtelif vesilelerle burada anlatılmıştır; 
ama, kısaca söyleyeceğim bazı şeyler var: 

Tohum meselesini Türkiye'ye biz ge
tirdik... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ne 
tohumu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Her türlü tohumu getirdik. 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ver
diğiniz tohumu ofise götürüyoruz, bize 
para vermiyorlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (de
vamla) — Yüksek verimli tohumlar ve 
yüksek verimli tohumlarla ilgili olarak 
vaktiyle ithal edilen bu tohumlar, bugün, 
Türkiye'de 30'u mütecaviz, yerli yabancı 
teknolojik şirketler tarafından üretilmekte 
ve sade kendi ihtiyacımız için değil, yurt 
dışına da ihraç edilmektedir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Şu 
anda, karaborsadan 175 liraya gübre alı
yoruz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Geçtiğimiz dört senede -1987 
dahil - 40 - 50 bin hektar arazi değil, 540 
bin hektar arazi sulamaya açılmıştır. 540 
bin, 550 bin. (ANAP sıralarından alkış
lar) Bu sene sonunda da, inşallah, 700 
bin hektar arazinin sulamaya açılmış ola
cağını ümit ediyorum. 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Es
ki projeler değil mi efendim? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Hangi bütçe ile Sayın Başbakan, hangi 
bütçe ile? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biraz da GAP Projesinden bah
sedelim müsaade ederseniz. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Enf
lasyonu yüzde 60'a getirmeyi nasıl ba
şardınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Demirel, GAP Projesini 
30 trilyonluk proje yaptı. Tabiî, hangi 
tarife giriyor; onu ayrıca düşünmek la
zım; çünkü, bazen «Yedi küpeli gelin» 
diyorlardı, sonra baktık ki, gelinin 13 ta
ne küpesi varmış, -yani barajlara küpe 
diyoruz da o bakımdan- 13'e kadar çık
tı. Sulanacak arazi şu kadardır, bu ka-
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dardır... Ben bu tariflere girmek istemi
yorum. Üzerinde durduğum nokta şu: 
önemli olan, bu proje, anahtar proje, 
Atatürk Barajı, Urfa Tüneli ve Urfa ilk 
ka'deme sulamağıdır, bu üç elemandır. 

IBu projeler için yapılmış, halihazırda
ki yatırım miktarı, gene 1987 fiyatlarıyla, 
1 trilyon 800 milyar lirayı aşmış bulu
nuyor. Tabiî, bunun içerisinde sade bun
lar değil, Karakaya Barajı var, Hanca
ğız, Kralkızı, Batman barajları da yar. 
Yani, Güneydoğu Anadolu Projesi içine 
giren. 

Bu yatırımın yüzde 68'i bizim za
manımızda, yüzde 23'ü bizden evvelki 
askerî idare döneminde, yüzde 9'u da 
ondan evvelki dönemde yapılmıştır. Bu 
kadar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Biz hiçbir şey yapmadık; hepsini siz 
yaptınız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu proje Türkiye için fevka
lade müsait bir siyasî şart olmuştur tah
minime göre. Komşularımız buradan hak 
iddia edemiyorlar kolay kolay. Karaka
ya Barajı yapılırken zorluklarımızı hatır
lıyorum; Atatürk Barajı için ne kadar 
zorluk çekeceğimizi, bu işlerde çalışmış 
olanlar bilirler; ama, hiçbir zorluğumuz 
olmadı, Alılah bir imkân verdi, netice 
itibariyle, bu büyük projeyi tamamla
mak inşallah bize nasip olacak. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

SALÎH SÜMER (Diyarbakır) — 
2000 yılına kadar iktidarda kalırsanız, 
millet perişan olur. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

İBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bu sıene inşallah siz de 
daihiıl olmak üzere arkadaşlarımı davet 
edeceğim, barajın kapaklarını kapatacağız, 
su tutmaya başlayacağız. Davet edelim, 
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gelin görün. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

SALÎH SÜMER (Diyarbakır) — Ön
ce kamyonları çıkaralım, içindeki cena
zeleri çıkaralım. 

BAŞKAN — Saym milletvekili, lüt
fen... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ba
raj alanında 2 cenazemiz vardır ve 2 Mart 
tarihinden beri orada duruyorlar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilli, hati
bin sözünün kesilmeyeceğine dair, İçtü
züğümüzde müteaddit hükümler var; bir 
daha hatırlatmak lüzumunu hissetmem 
inşallah. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, madem yeri 
geldi, arkadaşımız sorduğu için, Türki
ye Büyük Millet Meclislinin de bilme
sini isterim. Hakikaten, kendi akrabala
rına ait bir kamyon, meşhur Malabadi 
Köprüsü civarında suya düşüyor, 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ma
labadi Köprüsünden. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) —• Malabadi Köprüsü civarında 
düşüyor. Bize geldiler haber verdiler; 
hem Savunma Bakanına, hem İçişleri Ba
kamına, hem de Bayındırlık ve İskân Ba
kanına, «Gerekli alakayı göstermelerini» 
söyledim. 

Hadise şudur : Orada fevkalade faz
la ş'st vardır ve kamyon şistin altına gir
miş, üstü tamamıyla kum toplamış. Dal
gıçlar indiler, birçok vasıtalar getirdiler, 
maalesef, vasıtayı çıkarmak o imkânlarla 
mümkün olmadı; yani, orada mevcut 
tekniğin veya Türkiye'deki mevcut tek
niğin şu anda yapamayacağı bir hadise. 
Söylediğimiz budur. Siz geldiniz bana söy-
!İediniz,ben ide emir verdim; bu, işte böy
le yapılsın diye. 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ama, 
yapılmadı Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yapılmadı; ama, işte söyledik 
neden yapılmadığımı. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — 90 
bin lira ile milleti nasıl geçindireceğiz, 
onu da açıklayın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; elektrik enerjisi konusunda da 
Türkiyemiz çok büyük mesafeler aldı. 
Çok uzun söylemeye lüzum yok; 1975 se
nesinde 15 milyar 700 milyon kilovat, 
1979'da 23,5 milyar kilovat olan elektrik 
üretimi, 1987'de 45 milyar kilovat ve 
1988'de de inşallah 51 milyar kilovata ge
lecektir. (ANAP sıralarından alkışlar) Ge
ne, 1975'ite mevcut 4 186 megavat kuru
lu güç, 1983'te 6 935'e ve 1987'de 12 524 
megavata yükselmiştir. Yani, bugün, Tür
kiye'nin hiçbir elektrik sıkıntısı kalma
mıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) Köy
lerin elektriği tamamlandı. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Telefon, telefon?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Köylerin telefonu çok büyük 
çapta tamamlandı; evet, hepsi bağlandı. 
Belki, eksik birkaç tane vardır. 

Telefon şebekesine baktığınız zaman, 
1980'de telefon hattı sayısı 1 milyon 297 
bin, 1983'te 1 milyon 906 bin, 1987'de bu 
rakam 4 milyon 623 bine çıkmıştır. Bu
gün, Türkiye'nin her tarafından, dünya
nın her tarafıyla konuşmak mümkündür; 
otomatik alarak konuşmak mümkündür. 

'HASAN NAMAL (Antalya) — Borç
ları konuşmayacak mısın, borçları? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Barajlar : 1983'e kadar 84 ba
raj yapılmıştır. 1987 sonuna kadar bu sa
yıya 24 daha ilave edildi; 79 baraj da 
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inşa halindedir. Bu 79 adet inşa hallin
de olan barajın 22'sin'n inşaatı, 1983 ön
cesinde başlamıştır. 

Termik santrallar, zannediyorum sa
dece Seyitömer'in iki ünitesi haricinde 
şu santralların tamamlanması bize nasip 
olmuştur : Yeniköy, Yatağan, Elbistan, 
Çayırhan, Çatalağzı, Kemerköy, Haımita-
bat Gaz Çevrim Santralı ve inşa halinde
ki Ambarlı Gaz Çevrim Santralı. 

Gübre istihsalimi soruyorlar : Gübre 
istihsali 1975'te 2 milyon 688 bin tondu, 
,1987'de 7 milyon 678 bin tondur. 

Çimento; 1980'de 12 milyon 875 bin 
tondu; 1987'deki istihsal ise 21 milyon 980 
bin ton. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — 
20 yıllık mukayeseyi mi yapıyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır, 7 senenin. 

Sıvı çelik; 1980'de 2 milyon 380 bin; 
istihsal bunlar. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 1983' 
le mukayese edin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1983'te 3. milyon 940 bin, 
1987'de ise 7 milyon ton. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Linyit; 1975'te 9 milyon ton, 1980'de 
17 milyon ton, 1983'te 24 milyon ton, 
1987'de ise 41 milyon ton. (ANAP sıra
larından alkışlar) Bu rakamları daha da 
fazla uzatabilirim. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ-
LU (Bursa) — Fiyatları nasıl? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Dış 
'borçları, iç borçları kim ödeyecek? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Karayolları : Dikkat ederse
niz Türkiye'nin standart karayolu ağı 60 
bin kilometre civarındadır. Bunun 38 bin 
kilometresi bizden evvelki dönemde asfalt 
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idi. Bizim dönemimizde bu rakam 45 hin 
kilometreye çıkmıştır, 

ALİ ŞAHİN (Kahraraannıaraş) — De
miryolu?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu 45 bin kilometrenin, takri
ben 4 bin kilometresi de beton asfalt yol 
halindedir. 1 500 kilometre otoyol inşa 
halindedir, tik otoyolu da dnşafeh bun
dan bir sene sonra beraberce gideriz. 
Üç dört sen© içinde de, Edirne'den An
kara'ya kadar otoyolda gideriz. Bunların 
hepsinin finansmanı temin edilmiştir, bir
çoklarının inşaatları da başlamıştır. 

'KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalnız, 
Türkiye'nin sınırı Ankara'da bitmiyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
nün temelini 29 Mayıs 1985'te ottuk, üç 
sene sonra, yani 1988 Mayısında trafiğe 
açıyoruz; davet ediyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Bütün bunlar, işlerin ne kaıdar süratli 
yapıldığımı göstermektedir. Bizim bütün sı
kıntımız, daha evvelden kalmış binlerce 
projeyi, bir an evvel bitirme arzusudur. 

Televizyonu, 31 saat yayın yapan, ço
ğu da siyah beyaz olan bir yerden aldık; 
bugün ıiki kanallı, 130 saatten fzla yayın 
yapan ve tamamıyla renkli bir televizyon 
halime getirdik. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞ-
LU (Bursa) — Sadece kendinizi gösteren.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türkiye Cumhuriyeti tarihin
de bütün öğrenci yurtlarındaki yatak ka
pasitesi 50-52 bin civarındaydı. Biz buna, 
bir senenrn içinde 45 bin yatak kapasitesi 
ilave ettik. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bizden evelki dönemde yapılan bütün 
sanayi siteleri 24 bin ünitedir. Bizden ev
velki dönemdedir ve bütün yapılan 24 
bin ünitedir. Dört senede yapılan da bu 

— 120 

rakama çok yakındır. Halen de, 80 bin 
ünitelik sanayi sitesi ıinşa halindedir. 

Türk Hava Yolları yeni uçaklarla teç
hiz «dikmiştik. 14 tane almıyor; yakında 
10 itanesi tamam olacak. Bakın, Türkiye 
dışa açılıyor. Hiçbir yere gidemezken... 
Güdük bir hava yolu nasıl gidebilsin? Bu
gün ilave olarak gittiği yerleri sayıyo
rum : Şam, Sofya, Belgrad, Madrid, Bah
reyn, Singapur, Delhi, Kuala Lumpur, Tu
nus, Cezayir Lyon, Basel ve yakın gelecek
te New York, Tokyo, Sidney, Moskova, 
Pekin, Helsinki, Budapeşte, Bükreş, Bang
kok ve Hong Kong. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Gü
ney Kore yok mu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Turizm konusunda çok fazla 
bir şey söyleyecek, tenkit edecek -zannet
miyorum ki- imkânınız yok. Hakikaten, 
turizmde çok büyük mesafeler alındı. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Sahil
lerde nelerin döndüğünü anlatacağız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Aldığımız tarihte 50 bin tane 
turistik yatak vardı, bu sene sonunda 200 
bini geçmektedir ve inşallah 5 milyar do
lara turizm geliri çok rahatlıkla çıkacak
tır, belki de onun üstüne. 

Konutta, kırk senede, Türkiye Cum
huriyeti gerek Emlak Kredi Bankasıyla, 
•gerek Sosyal Sigortalarla verebildiği kre
diyle, yani ıdevletin verdiği krediyle 400 
bin konut yaptırabilmiştir. Bizim son dört 
senede kredi verdiğimiz konut sayısı 600 
bine yakındır. 200 'bini tamamlanmıştır, 
bu sene de inşallah 100 küsur bini ta
mamlanacaktır. Ölçüler, kırk seneyle dört 
sene gibi... 

1,5 milyon gecekonduya biz tapu ver
dik. İmar ıslah planları yapıldı. 
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Efendim, o laflan söylemeyin yine; 
Sayın inönü birkaç ıkere söyledi, yanıldı
ğını anladı, ondan sonra söylemedi, «Bun
lar yalan» dediler, «Bunlar olmaz» dedi
ler. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — 
Tapu verdiğin doğru mu Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Takır takır tapular veriliyor, 
hatta ben bir -tapu tahsis değil- tapu töre
nine Sayın İnönü'yü bizzat davet edece
ğim, onun elinden verdireceğini. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Sayın 
Başkan, Başbakan da olsa, bir partinin 
genel 'başkanına böyle hitap edemez. 
(ANAP sıralarından «Otur yerime terbi
yesiz» sesleri, gürültüler) 

Lütfen, Sayın Başkan, bir partinin ge
nel başkanına bu şekilde hitap edilmesi
ne müsaade etmeyin. Konuşmacıyı uya
rın. (ANAP sıralarından «Otur yerine» 
sesleri, gurultular) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, gece
kondu sahibi, tapusuna sahip olma kor
kusunda iken, şimdi imar ıslah planları 
ile mevcut kondusuna kat çıkma imkânını 
elde etmiştir. 

tşte, «gelir dağılımı, gelir dağılımı» de
diğimiz konularda hiç hesaba girmeyen 
b'r faktör. Bu .gecekondu sahiplerinin her 
birisi, tabiî yerimin durumuna göre 50 ilâ 
300 ırnlyon liralık mal mülk sahibi ola
cak insanlar haline gelecektir. 

I 
Türkiye'nin 'bütününde, inşallah elek

trik şebekesi gibi uzayacak bir gaz şebe
kesini, tabiî gaz şebekesini de biz bu ül
keye getirdik. Ankara, bu senenin sonun
da o şebekeden gaz alacak; İstanbul da 
'alacak; Bursa alacak, İzmit alacak, Es
kişehir alacak... İnşallah, diğer şehirleri
mize de peyderpey uzatılacak. 
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ALAETTIN KURT (Kocaeli) — Rus
ya 'verirse... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, tertemiz gaz; Rusya'dan 
alıyoruz. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Komünist değil1 mi o?! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) —r Ticaretin komünisti, (kapitalis
ti olmaz. (Alkışlar) Bu kadar bağnaz 
olmayın, 

Efendim, gelir dağılımıyla ilgili konu
ya geçmeden, bir konu da şehirlerle il
gili; çok kısa : Anavatan İktidarının yap
tığı en önemli ihracatlardan bir tanesi, 
şehirlere verilen önemdir ve inşallah, Türk 
şehirleri, artık, eskisi gibi 'belediye reis-
nının, Maliye Bakanının kapısına gelip 
«Memurumun parasını ödeyemıiyorum» 
ded:ği günlerden çok uzaklaşmıştır. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 
Samsun iflas etti. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, ufak tefek yerler var, 
onlara da biz yardım ediyoruz; ama, bü
yük şehirlerin, istanbul Belediye Başka
nının, Maliye Bakanının kapsına gelip 
para dilendiğini 'herhalde hatırlarsınız. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Aytekin Bey burada, söyleyebilir tahmin 
ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugün, Türk belediyeleri, 1983'e göre 
tam 20 misli daha büyük yatırım yap
maktadırlar. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Borç
ları ne kadar? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Borçları fazla yok, bizim bor
cumuz biraz daha fazla. 

Gelir dağılımı meselesi de, Türkiye'de 
çok konuşuluyor. Bu sefer fazla konuş
madılar, ufak bir laf edildi o kadar; 'ama, 
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söyleyeceğim. Gecekonduda, geçenlerde 
büyük bir etüt yapıldı; «Bu gecekondu
larımızda neler var?» diye. Bakınız, çı
kan neticeyi: söylüyorum : Siyah-beyaz te
levizyon yüzide 54,6. Gecekonduların 
yüzde 54,6'sında siyah beyaz televizyon 
var. Renkli televizyon yüzde 44. Toplar-
sanız, aşağı yukarı yüzde 100 ediyor. 

Buzdolabı; Yüzde 89'unda buzdolabı 
var. 

•BAKİ DURMAZ (Afyon) — İçi boş 
Sayın Başbakan. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Borç
ları ne kadar, borçları? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — İçin
de ne var biliyor musunuz Sayın Başba
kan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Dur dur, daha bitmedi. Hoşu
nuza gidiyor galiba. 

Buzdolabından sonra, çamaşır maki
nesi; yüzde 52'sinde de çamaşır makinesi 
var. 

Teyp, yüzde 54; yani, müzik seti, öyle 
basit teyp değil. 'Siz, izanımızı kullanın da, 
bunları alanın, herhalde ekmeği de ala
bileceğini düşünün. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Mille
tin durumu iyi, zamlara devam o zaman. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Muhterem miUetveıkilleri, ba
zen, siyasî parti liderlerimiz, benim 1980 
öncesi, 1980 sonrası tabiırıime biraz kızı
yorlar gibi geliyor. Tabiatıyla, böyle bı'r 
tabiri, yani milattan evvel, milattan sonra 
gibi bir tabiri ıkullanmıam, herhangi bir 
kasta mahsus değildir. 

M. TURAN BAYAZrr (İzmir) — 
1983, Sayın Başbakan?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1980 bir noktadır. O noktayı 
tespit etmişizdir. Türkiye bir başka zih-
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niyetle yönetiliyordu, 1980 sonrasında da 
değişik bir zihniyet geldi. Bunları belirt
mek için söylüyorum. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ-
LU (Bursa) — Siz yoktunuz 1980'den 
evvel 

EAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Vardık da, biz bu tarafa geç
tik. (Gülüşmeler) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ya
kında başka bir tarafa da geçersiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, o dönemin bariz vasfı, 
şurada eski zabıtlar var. Okuduğunuz za
man, hakikaten... Tavsiye ediyorum, bü
tün arkadaşlarıma. 1979 ve 1980 döne
minin bütçe müzakerelerini okumalarını 
tavsiye ediyorum. Okudukları zaman, 
çok ibret alacakları yerler göreceklerdir. 
Zaten, derler ki, .tarih, tekerrür etmeme
si için öğrenilmesi lazım. Biz de bu mak
satla öğreniyoruz, yoksa başka bir gaye
miz yok. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Enf
lasyondan bahset Sayın Başbakan; enf-
las>ona ve dış borçlara zaman kalmıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Zamanı sen mi tutuyorsun 
orada. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Çift
çinin halini anlatın lütfen. Biz bu konu
larda bilgi bekliyoruz; soru sorduk, ce
vap istiyoruz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De-
vamia) — Şimdi, borç konusundan bah
setmeden evvel şunu söyleyebilirim. Yap
tığımız bütün inceleme, 1970'li yılların, 
maalesef, Türkiye bakımından kayıp yıl
lar olduğunu çok açık bir surette göste
riyor. Kısır münakaşalar, koalisyon hü
kümetleri, o şunu söyledi bu bunu söy-
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ledi... Hakikaten, burada çok rahatlıkla 
ifade etmemiz gereken bir şey var ki, han
gi parti gelirse gelsin; ama tek başına 
gelsin. Onun için seçim sistemi böyle ku
rulmuş ve bunun da faydasını bu millet 
görmüş ve görmeye de devam edecek. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Böy
le kalsın seçim sistemi. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞ-
L ü (Bursa) — Yanıyor... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İşinize gelirse tabiî, İsteyin 
niye korkuyorsunuz? Kalsın... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Kor
kan sizsiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bakınız, gene bu der
gide şöyle bir kısım var, çok kısa oku
yacağım. Borç meselesi, aynı laflar bura
larda da söylenmiş, gene aynı şeyler söy
leniyor. 

Sayın Ecevit diyor ki, «74 sonunda 
Türkiye'nin ödenmemiş borçları toplam 
3 milyar 279 milyon dolardır.» 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ce
vap hakkı olmayanlara sataşmayın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sadece okuyorum, cevaplık 
bir şey yok, itirazımız da yok. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Er-
bakan'ı da anlat o zaman. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — ... bunun da sadece 229 mil
yon doları kısa vadeli borçtur. Üç yıllık 
cephe hükümetleri dönemi sonunda ne 
oldu? Dış borçlarımız 11 milyar 357 mil
yon dolar arttı, yani 3 katından fazla 
arttı ve bunun da çoğu kısa vadeli idi. 
Kısa vadeli borçlarımız da 30 kat artış 
göstererek, üç yılda 229 mülyon dolardan 
6 milyar 555 milyon dolara yükseldi ve 
faizleri ile birlikte toplam borçlarımız, 
çoğu kısa vadeli, hatta çok kısa vadeli 
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olmak üzere, 18 milyar doları buldu. Bu 
borçlardan büyük bölümü en olumsuz 
koşullara bağlıydı.» Bu da münakaşa 
edilmiş. Ben sadece bunun o tarihte de 
münakaşa edildiğini söylemek üzere oku
dum, bir netice çıkarmak için değil. 

M. TURAN BAYAZJT (İzmir) — 
Aynı gerçek. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Za
man doldurmak için. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sene 1975. Muhterem millet
vekilleri, bir hatıramı anlatmak istiyo
rum. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — İzmir 
adaylığı mı?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır, 1975 senesi. 

Ankara'ya geldim, Ecevit Hükümeti 
istifa etmişti, ayrılmıştı. Bilmiyorum, İs
mail Cem Bey burada mı? (SHP ve DYP 
sıralarından «Yoklama mı yapıyorsun?» 
sesleri) 

İSMAİL CEM (İstanbul) — Burada
yım. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir tesadüf, TRT'ye gittik, 
kendisi ile konuştuk. Bana bir sual sor
du. O sırada, daha, Milliyetçi Cephe 
hükümeti kurulmak üzere veya kurulma 
laflan var. «Kurulursa, bunlar başarılı 
olabilirler mi?» diye sordu. Ben de de
dim ki, «Vallahi, başarılı olabilirler, iyi 
götürürlerse. Bazı önemli konular var; 
onları çözerlerse, hakikaten bu meseleyi 
götürürler.» Birdenbire bozulduğunu his
settim, yani ben bu şekilde salık verin
ce, demek ki, şöyle biir düşünce geçti ak
lından, ekonomik durum kötüye gidiyor, 
karşı tarafa bırakalım, zaten bir sene 
sonra bu işi götüremezler, seçim olur 
hesabı yapılıyor gibi geldi bana. Hep 
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böyle düşünülür. Şimdi, tabiî, Sayın De-
mirel, hükümeti kurdu 1975 senesinde... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O za
manki Cumhuriyet Halk Partisi hüküme
tinin bir tane bürokratının sözüyle mi 
yorum yapıyorsunuz? Yani, bir hükümet, 
Jsmaî  Cem'in sözüne kanmış, öyle mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Kamer Bey, öyle değil, yani 
aralarında öyle bir konuşma geçtiğini 
tahmin ettim dedim; o kadar, başka bir 
şey yok ki bunda. Yok, onu dinlemiş, 
bunu dinlemiş... Böyle şey olur mu? 

Şimdi, Demirel hükümeti kuruldu. Bi
zim rahmetli arkadaşımız, Yılmaz Erge-
nekon Bey de Maliye Bakanı oldu. Ge
ne hatırladığıma göre, bir hatıra daha 
var.. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ha
tıra bütçesi... Olmaz böyle Sayın Başba
kan, olmaz!,. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Maliye Bakanı TRT'ye gitmiş, 
bütçeyi oradan okumak istemiş; denildi
ğine göre, ismail Cem Bey müsaade et
memiş. Yani, şimdi bizden, bugün, açık 
olarak Türkiye seyrediyor, o zaman, bir 
hükümetin bütçesini Malîye Bakanı TRT' 
den okuyamamış. (ANAP sıralarından al
kışlar) Bunu bana anlattılar. 

İkinci bir konu şu : Sayın Yılmaz 
Ergenekon... Tabiî, bilhassa döviz duru
mu kötüleşiyordu; doğrudur. Petrol fi
yatları üç misli olmuştu. Yalnız, Sayın 
Demirel'in dediği gibi, 30 dolar değil, 
11-12 dolardı, 11-12 dolar civarınday
dı, üç misli olmuştu ve o tarihlerde ye
ni bir sistem buldular; «Dövize çevrilebi
lir mevduat hesapları; yani DÇM.» 

Şimdi, DÇM şu : Bir sanayici dışarı
dan bîr bankadan para getirtiyor, bir 
Türk bankasına koyuyor. O banka, kar
şılığında, sanayiciye kredi veriyor. Kredi-
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nin faizi, o gelen kredinin faizinde olu
yor. Kur riski de yok; yani İsviçre Fran
gı ise, yüzde 3'ten veriliyor ise, Türk pa
rası da yüzde 3'ten veriliyor. 

Türkiye, bu şekilde, iki sene götü
rülmüştür; 75, 76, hatta kısmen 77'de di
yebilirim. Yekûn olarak 2,5 milyar do
lar, belki 2 milyar 700 milyon dolar bir 
borçlanmaya girmiştir. Tabiî, bankalar 
paralarını istemeye kalkınca da, bu pa
ralar ödenememiştir. Arkasından, tabiî, 
77'de transferler durdu, hatırlıyorum şu
bat ayında. Seçim oldu... Seçimden son
ra tekrar ikinci hükümet kuruldu, o da 
78 başına kadar gitti ve Ecevit Hükü
meti geldi. Yapılan iş şudur : 79 sene
sinde yapıldı zannediyorum. Bu borçla
rı, yani özel sektörün kullandığı bu pa
ralar^ Merkez Bankasının borcu haline 
getirdiler. 

Şimdi, 20 liraya ödenmiş paralar, bu
gün, 3 sene ödemesiz, 4 sene ödemeli; 
bilahara da bunlar 5 sene ödemesiz, 5 
sene ödemeli borç kredisi haline getiril
di. Türkiye, şu anda, 4 milyar dolara ya
kın borç ödüyor. Ne vakit başladı; ana
paranın başlaması 1985 senesindedir. Bi
ze geldi, biz ödüyoruz bunları : 85, 86... 

KAMER GENÇ (Tünedi) — Efen
dim, işçilerden para topluyorlardı, geti
riyorlardı ve bankaya yatırıyorlardı ve 
mal ithali ediyorlardı. DÇM'ler bunlardı; 
ama sonra Çavuşoğlu firması bunları dü
şük bedelle topladı. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bakın, söyleyeyim, iyi
ce dinleyin öyleyse. Bu paraları kullanan 
sanayiciler, bunun karşılığını, en fazla 
34 liradan ödediler. Yani, 1 milyon do
lar aldılarsa, 34 milyon lira ödediler, o 
kadar; ama, bugün Türk Devleti, daha 
doğrusu Merkez Bankası bu 1 milyon 
doları - faizi de bir tarafa bırakın - 1 200 
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liradan ödüyor, yani 1 milyar 200 mil
yon ödüyor. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bu 
hale düşürmeseydiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — O anlaşmayı yapanlara sorun 
onu; niye bize soruyorsunuz? (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ama, yeri geldiği zaman, «Siz bü
yük müteşebbisi koruyorsunuz, yok şöy-
ie yapıyorsunuz» sözleri. Bizde, hiçbir 
şekilde kur garantisi verilmemiştir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Şir
ketler kurtarılmıştır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hiçbir şirket de kurtarılma
mıştır; hep söylüyorlar, hiçbiri de kur
tarılmamıştır. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bakınız, bunun mahzuru ne oldu, 
mahzuru nedir onu da söyleyeyim : Bu 
paralar 1985, 1986 ,1987, 1988 ve 1989' 
da bitiyor. Şu ana kadar Merkez Ban
kası - nereden ödeyecek Merkez Ban
kası? Döviz satın alacak ödeyecek. Ya
ni, piyasaya para çıkaracak öyle ödeye
cek bunu - ne kadar para çıkardı diye 
hesabını çıkardık, şu ana kadar, 1 trilyon 
753 milyar liradır; Türkiye'nin emisyo
nu da 3 trilyon liradır; hesap buradadır. 
Şimdi, bana enflasyon meselesini soran
lar, bu andığımız yükün nereden geldi
ğini kendileri düşünsünler. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 1975' 
te siz neredeydiniz Sayın Başbakan? 
(ANAP sıralarından gürültüler) MESS 
Başkanıydı kendileri. (Gürültüler) 

EAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiî, Türkiye bu halde yok
luklara girdi, birçok zorluklara girdi. 
Hemen şunu da söyleyeyim, bu yokluk
lardan bir tanesini, demin arkadaşım 
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okudu, bir tanesini de ben okuyayım. 
(DYP sıralarından «Meraklısınız, oku
yun» sesleri) Çok meraklıyım. 

«Acı bir kayıp» başlığı altında şun
lar yazıyor, şimdi onu okuyorum : «Ma
ruf akaryakıtlar ailesinden merhum pet
rolün torunu, merhum asfalt ile merhu
me fuel - oil hanımefendinin çocukları, 
merhume motorinin eşi, merhum benzin 
ve süperin babaları ve plastiklerin dede
si, Anadolu insanının ısı ve ışık kayna
ğı, gazyağı beyefendi, elim bir trafik ka
zası neticesi hakkın rahmetina kavuş
muştur. 

Cenazesi, Deniz Baykal dergâhında 
kılınacak öğle namazından sonra top
rağa verilecektir.» (Gülüşmeler, ANAP 
sıralarından alkışlar) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Sayın Başkan, burada bütçe görüşül
müyor, oyun oynanıyor; ciddiyete davet 
edin. (SHP sıralarından «Tiyatroya çe
virdiniz» sesleri, gürültüler) Enflasyon
dan bahset! (SHP sıralarından «oilddî 
olun, bir Başbakana yakışmıyor bunlar, 
hafif bir Başbakan örneği sergiliyorsu
nuz» sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bana, enflasyon sebebini sor
dunuz, onu anlatmaya çalışıyorum, daha 
bitmedi. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Ekonomi nasıl iflas etti, onu anlatın. 
Ciddî olun; Başbakansınız. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Baş
bakan mısınız, orta oyuncusu musunuz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Enflasyon sebebi... Klasik teo
ride para arzı, kalkınma hızı, ihracatın 
artması ve işsizlik meselesine çözüm ara
maya kalktığınız zaman enflasyonist bas
kıların olacağı aşikârdır. 
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"UFAN DOĞU (Muğla) — Hafiflik 
bitmedi; devam... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Komedi bitmedi. 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — 1983' 
te böyle demiyordunuz ama. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Geleceğim, geleceğim, merak 
etmeyin, hepsine geleceğim. 

Biz, 1983 yılının sonunda iktidara gel
diğimiz zaman karşılaştığımız önemli 
problemlerden bir tanesi - demin rakam
larını verdim - yatırımlar meselesi, diğer 
bir tanesi de işsizlik meselesidir; çünkü, 
Türkiye büyük bir yıkıntıdan çıkıyor; 
197S yılında negatif millî gelir artışı ol
muş, nüfus artışını karşılayamayacak bir 
millî gelir artışı olmuş, 1979 yılında ne
gatif millî gelir artışı olmuş ve 1980 yı
lında negatif bir millî gelir artışı olmuş. 
İşte, bu yıkıntıdan çıkan Türkiye'nin 
kendini toparlaması lazım. 

Evet nitekim, 1982 yılına baktığınız 
zaman, enflasyon hızının düştüğünü gö
rürsünüz; ama, o günkü konuşmalarda 
da devamlı olarak birçok kaynaklardan 
tenkit edildiğimiz «Yatırımlar ne oldu? 
İşsizlik ne oldu? Ayyuka çıktı» diyenler 
sizleı değil miydiniz? (SHP sıralarından 
gürültüler, «İşsizliği hallettiniz mi?» ses
leri) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Enflasyona gel, enflasyona. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, iyi dinleyin. İlk hede
fimiz, Türkiye'nin ödemeler dengesini, 
hakikaten yıkılmaz bir hale getirmektir, 
bunda başarıya ulaştık. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Bozdunuz, bozdunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De-
vamila) — Evet, bunda başarıya ulaştık; 
çünkü bu olmadığı takdirde, ne enflas-
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yonla, ne yatırımla, ne işsizlikle uğraş
manız mümkün değildir. Birinci nokta 
budur. 

İkinciye geliyorum : Biz, birçok pro
jeleri üzerimize yük olarak aldık, 9 bine 
yakm proje vardı... 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (De
nizli) — Hazırladık, yapılacak... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ-
LU (Bursa) — Kendinizin yaptığı çok 
var sanki. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bu projelerin çoğunun 
iç parası, bir kısmının dış parası - Tür
kiye'nin kredibilitesi yok - bulunmuş de
ğil. Askerî idare büyük problemle karşı
laşmıştır, onu da gayet iyi biliyorum... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
O dönemde de mi çalıştın? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, o devrede de çalıştık. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — 
Beceriksizliğinizden bu hale geldi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, buyurunuz bir önemili 
projeyi beraberce irdeleyelim; ama dik
katli dinleyin, Türkiye'nin büyük proje
lerinden biri. Gene hu Meclis zabıtların
da, CHP ile AP arasında uzun münaka
şalara sebep olmuş : Elbistan Termik 
Santralı. 1974 senesinde temeli atılmış. 
1971 senesinde temeli atılan santralın ilk 
ünitesinin servise konulması bize nasip 
oldu; 1984'te. 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — 1975 
Temmuzunda atıldı, onun temeli Sayın 
Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla),— 74, 75 .... Programda 72 yazı
yor hatta. Aç programa bak, 72 yazıyor. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Enflasyon, enflasyon?.. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, netice itibariyle şunu 
söylüyorum... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Vatandaş kan ağlıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bugün, o santralın tamamı iş
letmededir. 87 fiyatlarıyla maliyetini he
sap ettik. Kaça mal oldu Türkiye'ye; söy
leyeyim de, biraz ürkün : 3 trilyon 100 
milyar lira. (SHP sıralarından «Siz ürktü-
nüz mü?» sesleri, gürültüler) 3 trilyon 
100 milyar lira, 87 fiyatlarıyla. 

Şimdi, ne olduğunu da söyleyeyim... 

TUFAN DOĞU (Muğla) — «Ür
ken» diyor. Ne demek ürkmek? Hayvan 
mıyız biz? Siz ürktünüz mü? (ANAP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

IBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ne 
demek ürkmek? 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Biz 
hayvan değiliz. Hakaret etmesin Mecli
se, «Ürken» diye. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen, sayın 
milletvekili... 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Siz ür-
kersenîz imam olarak, cemaat de arka
nızdan gelir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Kimler 
ürker Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Anlayanlar ürker. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Siz ür
kersiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, anlayanlar ürker; siz an
lamadığınız için ürkmediniz. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bugün Türkiye'de... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, Sayın Başbakanı, Meclise 
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yakışır bir üslup içinde konuşmaya da
vet edin. (ANAP sıralarından gürültüler, 
sıralara vurmalar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bugün Türkiye'de bir Ambarlı 
Santralı yapılıyor. Bu Ambarlı Santra
lının gücü 1 360 megavattır; demin söy
lediğim Elbistan 'Santralımın gücüne eşit
tir. Bu santral 32 ayda tamamlanıyor. 
İlk ünitesi 10,5 ay içinde devreye giri
yor; diğer üniteler, arka arkaya 2,5'ar 
ayda tamamlanıyor. 32 ayda servise gir
diği zaman, bu süre içinde de asgarî 5 
milyar kilovat elektrik üretiyor; yani, 
kendisini amorti ediyor. Bu tesisin bede
li ne kadardır biliyor musunuz? 440 mil
yar .lira. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Şimdi, alın, 440 milyar lirayla 3 trilyon 
100 milyar lirayı mukayese edim... 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bir mem
leketin paraları 'bu şeiküde yanlış yerlere 
gider, 13 sene bekletilirse, o memleket
te enflasyon kaçınılmaz olur. Hâdise 
budur.| (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sadecle bu kadar değiil, aynı santra
lın kömür tesisleri için yatırılmış olan 
paranın 1987 değerleriyle kıymeti 2 tril
yon 100 milyar liradır, ikisini toplayın 
5 trilyon 200 milyar lira eder. Bu 5 tril
yon 200 milyar lirayla, Atatürk Bara
jı, Urfa Tüneli ve Urfa'nın altındaki 
bütün sulamalar ve başka sulamalar da 
yapılırdı. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem artkadaşlarım, bir önemli 
konuyu söylemek: istedim; o da sadece 
para 'arzı, sadece şu mesele djeğil; pro
je seleksiyonunun anemine işaret etmek 
istedim. Zaten, Sayın Demire! de sözü
nün basında aynı şeyi tekrar etmiştir; 
iyi projeler seçilecek, iyi projeler seçil
mediği takdirde, hakikaten, paralarınız 
yerin dibinde kalır. 
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MUSA GÖKBEL (Muğla) — O pro
jelere vize veren isinsiniz. (ANAP sırala
rından gürültüler) Planlama vizesi sizden 
alındı. (ANAP sıralarından «Sus, otur ye
rine» sesleri) Planlamanın başındaydı... 

'BAŞKAN — Sayın milletvekili, söy
lediklerimizi bütün Genel Kurul duydu. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Duy
ması içim söyledim. 

BAŞKAN — Tamaim efendim, bun
dan sonra, herhalde, daha yüksek s^sle 
konuşmazsınız efendim; hepsini duyduk,, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, gerek 
burada, gerekse başka yerlerde mıemle-
Iketim 'iyi idare edilip edilmediğindim bah
sediliyor. ©alkımız, bir misali huzurunuz
da vermek istiyorum. Bu da gene, de
mim söylediğim., Millet Meclisi zabıtia-
larıma geçmiş bir hâdisedir; TARtŞ ko
nusu. Bugün de bahsedildi TARİŞ'ten. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Bugüne gelin Sayım Başbakan, bugüne. 
Geşmişi yaşayamazsınız, geçmişe boş 
verim^ (ANAP sınalıarımdan gürültüler, 
(Dinle, dinilıe» sıesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1977... 

BAŞKAN — Bir sianiıye, Sayın Baş
baikan... 

Sayım milletvekilli, müteaddit defalar 
yerimizden yüksek sesle konuşuyorsunuz. 
Çok hem de, bir, liıkıi-, üç, dört değil1; 
adet haline getirdiniz. Herhalde memnun 
değilsiniz. 

KADİR DEMİR (Konya) — At dı
şarıya Sayım Başkan. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Hiçhk milletvekilini, kimse dışarı ata
maz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ıBAHRt KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 

— Gerçelklıerden rahatsız oluyorlar. 
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BAŞKAN — Lütfen, görüşme düze
nimi bozacak hareketlerde bulunmaya
lım. 

Buyurun efendimi. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De

vamla) — Değerli milletvekilleri, bu 
münakaşa, «O zamam TARİŞ'te bizim 
8 foıim işimiz vardı, siz geldiniz 3 binini 
çıkardınız, 6 bin laldınız» gibi, bir mü
nakaşadır; yani, devletin veya koopera
tiflerim tesislerimi, hakikaten seçim mak
sadı ile kullanmaktır. Burada bu müna
kaşa yapılmış. 1977 senesinde, TARİŞ' 
teki bütün işletmelerde mevcut işçi ve 
memur, sayısı 7 198'dir; 1978'de deği
şiyor, '8 699 oluyor; 1979'da 9 549, olu-
oluyor. (SHP sıralarımdan «Doğru de
ğil» sesleri) Evet, rakamlar burada. On
dan sonra, 1980'de 8 246; 1983'te 6 983 
ve şu anda 5 369'dur ve şu anda daha 
fazla istihsal yapılıyor. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Yani, birinin 
söylediği gibi, biz bilemezmlydik; biz 
de oraya 2 bin tane adam koyardık... 
Yapmadık hiçbir zaman... 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
KİT'lere müşavir atıyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hiçbir zaman bu yollara git
medik, balkımız, size açık söyllüyoruım; 
bugün, devletin memur sayısı 1 milyon 
200 bindir. Bu, 1 milyon 200 bine ilâ
ve ettirmiyoruz; bütün kadrolar Başba
kanlıktan geçiyor... 

İBRAHİM DEMlR (Antalya) — Da
nışma kurulları ne?... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Danışma kurullarınla ne oldu Sayın Baş
bakanım? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sizin de ihtiyacınız var, son
ra, görürüz. (ANAP sıralaondaın alkış
lar) 
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IBRAHtM DEMİR (Antalya) — Ne 
demde yanıi?, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, de
ğerli mMetveklileri; bazı kısa cevapla
rım alacak... 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Hiç, patatesten, pancardan bahsetmiyor
sun. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendimi, sayın liderlerin söy
lediği bazı rakamları tashih edeyim. Bir 
ifianesini ısöylbddm, il977'de, petrol 30 do
lar değil, 12 dolardı, İkincisi, fosfat ka-
yasıyllıa igilii: Sayın Demiırel, bir ara 
«l! ımiilyiar doîan> dedi, belki başka şey
leri©: karışmış olabilir, 10nun1 için hepsi
mi alıdım^ Amonyak, fosfat kayası ve di
ğerleri; yani gübrenin bütün girdilerinin 
toplamı, 200 (milyon dolardır, hepsi bu 
kadar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Niye pahalı öyleyse? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Fosfat kayası, 26 milyon do
lar. 

Sayın Denilire!, «Pamuk 440 'liraya 
düştü» dedi; halihazırda, Ispartaltlar, ga
liba, Hatay'da 630 liraya alıyorlarmış... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — 600 liraya veriyorlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 690 liraya da alanlar varmış. 

Bıir de şu konu var: Sayın Demire!, 
«Çelik tüketimi, Türkiye'de 130 kilo, 
Batııda 1 000 kilo» dedi; Batıda, 300 - 400 
kilo anasında, 1 000 kiloya çıkan hiçbir 
ülke yok. 

Efendim, bu borç meselesiinde, ne
dense, gerek SHP, gerekse DYP fevkala
de hassas... 

İRFAN DEMIRALP (Samsun) -
Çok hassas,! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De 
varnla) — Çok hassaslar. Neden oldu
ğunu anlıyorum. Sebebi gayet basit... 

IBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — 
Biz ödeyeceğiz de, 0nun1 için hassasız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) —- Evet, başınıza geldi de onun 
İçin hassassınız; başınızdan geçmese bu 
hassasiyet olmaz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) O tecrübeyi yaşadınız, belki onu 
bize söylemek istiyorsunuz; ama ben de 
o tecrübenin içinde bulundum, korkma 
yın. 

Bugün, Türkiye'nin borç rakamı o 
söylenilen gibi abartma makamlar değil
dir. 

İBRAHİM DEMtR (Antalya) — 
Ne kadardıır? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, söyleyeyim: 18 mil
yar dolardan, diyelim ki, 38 milyar do
lara... Daha fazlasını siz ilave edin. 

IBRAHtM DEMtR (Antalya) — 
Küçük özal öyle demiyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bu aradaki farkın... 
Dikkat ederseniz, bu hesaplar şöyle ya
pılıyor. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, ne oluyor böyle? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu hesaplarda şöyle bir fak
tör var. Bu paralar muhtelif paralar
dır; Alman Markı vardır, dolar vardır, 
yen vardır, SDR vardır, Svviiss Frank 
varıdır vesaire^ Şimdi, döner de 1983 bor
cunu rnark diye hesap ederseniz, çevire-
bi'liirsinliz. Dolar yerine markı kullana
lım. Ondan sonra, 1987 borcunu da ge
ne mark diye hesap ederseniz, rakam 
ne oluyor söyleyeyim: Birincisi 51 mil
yar mark, idincisi de 61 milyar mark 
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oluyor. Yaklaşıyor, 80 milyar civarında 
oluyor. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Sayın Başbakian, o zaimıan, ihracatı da 
markla hesaplayın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De 
vamla) — Dolarla da hesaplanıyor, mark
la da hesaplanıyor. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Markla ne kadar? 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — İşi
nizle geldiği zaman dolarla, işinize geldi
ği zaman markla hesaplıyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, yalnız, aradaki kur far
kından dolayı 8 milyar dolar kadar bir 
fark geliyor, o kadar. Hesap gayet basit; 
bizim aldığımız, borç değil, kurların de
ğişmesinden dolayı gelen, dolar cinsin
den hesap edilmesinden dolayı. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
İhracat, markla azalıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu işi anlatmak biraz zordur, 
çok iyi bilenler de anlayamıyor. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

Efendim, Sayın İnönü «Döviz kontro
lünü Merkez Bankasına vereceğiz» dedi. 
Öyle dediniz değil mi efendim?.. Yanlış 
anlamamışım. Maazallah, felaket olur. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler). 

'Bir kere, sizi Ortak Pazara almazlar. 
Bir market ekonomi 'böyle olmaz, pazar 
ekonomisi 'böyle olmaz. Merkez Bankası, 
dediğiniz döviz operasyonunu yapmaz. 
Bir kere, yanlışlık burada. Bunu kim si
ze söylemişse - affedersiniz - yanlış söy
lemiş. 

KADİR DEMİR (Konya) — Enis 
söylemiştir, Enis... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir kere, Merkez Bankası kale 
gi'bi bir banka olacak. O, icabında piya-
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saya müdahale edecek. Evet, 'bizim gibi, 
gelişmekte olan ülkelerde -1980 senesin
de - bütün bu mükellefiyet merkez ban
kalarına verilmişti. Biz, bunu değiştirdik; 
şimdi, bunu bütün bankalar yapıyor. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Biz 
de değiştireceğiz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Eğer, geriye, o günlere döne
cekseniz, vay Türkiye'nin haline. Zaten 
gelemezsiniz ki... (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Şimdi, 'bir şey daha söyledi; aslında 
'hoşuma gitti. «İkinci Özal, birinci Özal'ı 
aratacak» dedi. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Çok doğru, çok doğru... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — «İkinci özal, birinci Özal'ı ara
tacak?!.» Ama, bunun içinde bir mana 
var: Yani, alternatif yok, gene Özal var 
demek; anlamıyor musunuz?... (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Üç senedir aynı şeyleri söylüyorsunuz; 
'bayatladı bu laflar. 

KAMER GENÇ ı(Tunceli) — Sayın 
Başbakan, olayları değiştiriyorsunuz. 
Böyle, gerçek dışı beyanlarda bulunma
yın. Bizi de müdahale etmeye mecbur 
ediyorsunuz... (ANAP sıralarından gürül
tüler, «Otur yerine» sesleri). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, müsaade ederseniz 
bir noktayı daha söyleyeyim: Son gün
lerde bir şey dikkatimi çekti. Sayın İnö
nü... «Sayın» dedim... 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ge
lişme var... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın İnönü, hakikaten Başba
kanlığa hevesleniyor ve maşallah, yeni 
gerdeğe girecek güvey gibi hazırlanıyor. 
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(ANAP sıralarından gülüşmeler, SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler, DYP sıra
larından sıralara vurmalar). 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Bu fazla oldu. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Sizin gibi maskara Başbakan olursa böy
le olur. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Ayıp ayıp! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Niye kızıyor bunlar?.. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler). Ne var 
bunda yahu? (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler). 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) -
Fazla oldu; hayır... 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) 
— Halkı enayi olarak aldığınız, halkla 
dalga geçtiğiniz için ben sizin tutumunu
zu halk namına protesto ediyorum ve Ge
nel Kurulu terk ediyorum. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ama, Türkiye'de Başbakan ol
manın yolu, bizlere rica etmek değil, se
çim sandığından çıkmaktır. (SHP sırala
rından gürültüler, ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Sana kimse rica etmiyor. Başbakan ol
manın yolu Amerika'dan geçmiyor. Had
dini bil, haddini. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
na ne rica edeceğiz be! 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — İk
tidar talep etmek suçsa, zatı âliniz suçüs
tü vaziyettesiniz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir konuyu daha açıklayayım. 
Toplu konut meselesinde dediler ki, «Si
garanın hiçbir rolü yoktur». Söyleyeyim, 
Marlboro veyahut da diğer yabancı siga
ralar Türkiye'ye 12 bin ton ithal ediliyor. 
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Bunun, yabancıya ödenen, yani Türkiye 
dışına ödenen parası aşağı yukarı... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 400 
milyon lira. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Söyleyeceğim. 180 milyon do
lardır. (DYP sıralarından «Kaç, kaç?» 
sesleri). 180 milyon dolardır. 180 milyon 
dolar da aşağı yukarı bugünkü fiyatlarla 
diyelim ki, 300 milyar lira eder. Bu siga
raların satışı 960 milyar liradır. Aradan 
farkı çıkarırsanız, aşağı yukarı 600 mil
yar lira, devlete vergi olarak veya fona bu 
kadar büyük para girer; hesap bu kadar 
da basittir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — He
sap yanlıştır Sayın Başbakan, Maliye Ba
kanına sorun. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Eğer bunu ithal etmezseniz, 
1978 -1979 senesinde aynı miktara yakın 
Marlboro Sigarası da geldi ve aradaki 
büyük farkları da kaçakçılar, karaborsa
cılar, işte, türlü işleri için kullandılar. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Ne 
kaçakçısı? Marlboro Sigarası köy bakka
lında satılıyor. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sen 
devlete sahip ol. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bir konuyu da şöyle 
söyledi: «KİT'ler kamburdu, kâra geçir
diniz, niye satıyorsunuz?» Bizim politika
mız, - bir kere onu söyleyeyim - yani, bi
zim sizden farklı olan politikamız budur 
ve şunu da bir kere daha ifade edeyim : 
Belki şaka yaptığımı zannedeceksiniz, biz 
bir an evvel satalım da... Ne olur ne ol
maz; gelirsiniz, tersini yaparsınız, kam
bur çıkarırsınız... Onun için satıyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Gücünüz yetmeyecek, gücünüz yetmeye
cek. 
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DURMUŞ FİKRt SAĞLAR (tçel) — 
Geleceğimizi siz de biliyorsunuz yani. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır, kambur bırakırsınız. 

DURMUŞ FİKRt SAĞLAR (içel) — 
Zaten kambur sizsiniz. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Dinle
yin, dinleyin; biz dinledik, siz de dinle
yin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Anavatan, yepyeni bir partidir. Bi
ze çok şey söyleyenler var, «göçebe» di
yenler var; ondan sonra, «askerî idarenin 
bizi desteklediğini» dahi söyleyenler var. 
(SHP sıralarından, «Hepsi doğru; yalan 
mı?» sesleri). Buraya nasıl geldiğimizi 
millet bilir, Allah şahittir. (ANAP sıra
larından alkışlar). 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — İh
tilal artığı olduğunuz yalan mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz buraya, eğer, Anavatan 
Partisinin Lideri olarak, Başbakan olarak 
bundan dolayı gelmişsek, kendi gayreti
mizle, hem de bayağı büyük gayretimizle, 
milletimizin desteği ve Allah'ın yardımı 
ile geldik, başka hiçbir şey yok. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — Ya
saklar olmasa idi ne olacaktı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Kimseden en ufak yardım gör
medim; hatta köstek gördük. 

Bizimle ilgili olarak çok tahminler ya
pıyorlar, yapılıyor. Yalnız, bu tahminle
rin hepsi boşa çıkmıştır şimdiye kadar. 
Şimdiye kadar hiçbirisi doğru çıkmamış
tır. Çünkü, biz, millete, veremeyeceğimiz 
bir şeyi hiçbir zaman vaat etmedik, onu 
da çok açık söylüyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) - - Enf
lasyon ne oldu? 
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GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 
Enflasyon yüzde 10/a inecekti, söz ver
miştiniz... 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Üç 
seneden beri, yüzde 5'e iniyor... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Onu da düzelteceğimize söz 
verdik. Çünkü, bakınız bu anlattıklarım
dan sonra, bütün Türk Milleti biliyor ki, 
enflasyonu aşağı çekse çekse, yine Özal 
çeker derler. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Va
tandaşla dalga mı geçiyorsun? Enflasyonu 
niye çekmiyorsun aşağıya? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Erken seçim yapalım öyle ise. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hatırlayacaksınız, geçen prog
ram müzakerelerinde bir vesika okudum. 
Hani, o devirde, Cumhuriyet Halk Partisi 
«Köylünün şu 500 liralarını ödeyelim» de
mişti. Ondan sonra da Sayın Demirel çık
tı dedi 'ki, «Böyle saçma şey olur mu? Biz 
1.000 lira diyemez miydik? Devleti, mil
leti, müesseseleri batırırsınız». 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Za
man doldurmak için ortaoyunu oynama
ya gerek yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz hiçbir zaman... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Siz 
köylüyü tanımıyorsunuz; tanıyın artık. 
Köylüyü tanımıyorsunuz bir türlü. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Eğer, köylü o laflara inansay
dı, o zaman, Cumhuriyet Halk Partisine 
verirdi, Demirel'e vermezdi Eğer -bu
gün Demirel'in yaptığı tam tersi var, onu 
da gösteririm - onlara inansaydı Demirel'e 
verirdi, bize vermezdi. Bize verdi, ona 
vermedi. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 
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İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ver
medi, vermedi... Gene aynı hikâye. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Televizyon ve devlet olanaklarına rağ
men, oyunuz yüzde 36. Ayıp ayıp! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bakın, «yarından geçerli, tüm 
emekli, dul, yetimlerimizin - reklamınızı 
yapmıyorum - aylıklarını süper emeklilik 
oranında yükseltecektir. Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur 
emeklileri arasındaki eşitsizlik kaldırıla
caktır. (Sayın Demirel)» 

İBRAHİM GÜRDAL (rsparta) — 
Seçimdi; bütçe geldi, bütçe. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Başka bir 
şey 'bulamadınız mı bu sürede? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — «Yarından geçerli olmak üze
re, köylümüzün tüm borçlarını faizi ile 
esnafımızın borcunun da 100 bin lirasını 
silecektir». (DYP sıralarından «Doğru» 
sesleri). 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ta-
şar'dan alıp köylüye verecek. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Uzatmaya lüzum yok, eğer 
'bunlara inanılsaydı ve milletin - onun ga
yet güzel söylediği gibi - aklıselimi olma
saydı, onlara rey verirdi. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — 
(Bir de sizin olsaydı... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ama, bizim milletimizin aklı
selimi vardır ve inşallah, hangi seçim ge
liyorsa, orada da hepsini beraberce göre
ceğiz; ama, Sayın İnönü, başbakanlık 
koltuğuna oturmak için bir dört sene, beş 
sene bekleyeceksiniz. 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Siz 
beş seneye dayanamazsınız. Bizim bekle
meye tahammülümüz var. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir sa
niye lütfeder misiniz efendim? 

Sayın milletvekilleri, programımıza 
göre, gündüz çalışma süremiz dolmak 
üzeredir; ancak, Sayın Başbakandan son
ra şahısları adına yapılacak iki konuşma 
ile görüşmeler tamamlanmış olacak. Ge
nel Kurulumuzun takdir ettiği ölçüde, ara 
vermeden, programı tamamlayabiliriz. Bu 
hususu oylarınıza sunacağım... 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, bana bir sataşma var. 

İSMAİL CEM (İstanbul) — Bana da 
aynı şekilde, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İki sayın üye bütçe üze
rinde konuşacaktır. Bilahara, Sayın İs
mail Cem'in, İçtüzüğün 70 inci maddesi
ne göre bir söz istemi var, onu da bu ko
nuşmalardan sonra vereceğim nedeniy
le... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Sayın Başkan, Sayın İnönü'nün de var 
efendim. 

İSMAİL CEM (İstanbul) — Sayın 
Başbakanın konuşmasından sonra arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Bize ulaşmadı efendim. 
Ne hakkında olduğunu bilemiyorum efen
dim... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Dinlemiyorsunuz ki, dinlerseniz açıklaya
caklar. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... Sa
dece, ben söz istiyorum demekle, Başkan, 
söz vereceğini hemen ifade edemez ki. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — 70 
inci maddeye göre (sataşmadan dolayı) 
söz, isteniyor efendim. 

BAŞKAN — Ama, ne hakkında oldu
ğunu açıklayacaklar değil mi efendim?.. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
İzin verirseniz açıklayacaklar. 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Kürsüde hatip var Sayın Başkan. 

BAŞKAN :— Müsaade buyurunuz, bir 
kere kararlaştıralım, söz verip vermeye
ceğimizi, görüşmelerin uzatılıp uzatılma
yacağını oylayalım, bilahara o hususlar
da karar vereceğiz efendim. 

Görüşmelerin uzatılıp uzatılmamasını 
oylarınıza sunuyorum: Uzatılmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Bana söz 
verecek misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bittikten sonra verece
ğim. 

Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZ1T (tzmir) — 

Sayın Başkan, televizyon naklen yayını 
sonuna kadar yapılsın. Geçen sefer Sayın ^ 
Başbakandan sonra bitti, yayınlanmadı, 
Sayın Genel Başkanın konuşması naklen 
verilsin... 

KADİR DEMİR (Konya) — 2 saat 
konuştu başkanınız; söyleyeceklerini söy
lemedi mi hâlâ? (SHP sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen, kendi aranızda konuşmayın efen
dim. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De

vamla) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; sözlerimin sonuna gelmiş bulu
nuyorum. Burada bir kere daha şunu te
yit etmekten ve bunu özellikle belirtmek
ten fevkalade bahtiyarım! Biz, ne icraat 
yapacaksak, nasıl icraat yapacaksak, o 
işin en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sizce... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Vergi ise vergi, fiyat artışı ise 
fiyat artışı.,. 
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MEHMET DÖNEN (Hatay) — «Fi
yat artışı», «ayarlama» değil; «zam» Sa
yın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Gerekli ise, onu da korkmadan 
yaparız; oyumuz azalacakmış diye, asla 
zikzak yapmayız. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Kısa vadeli dü
şünemeyiz; çünkü, hiz kendimizi değil, 
Türkiye'yi düşünüyoruz. (ANAP sırala
rından alkışlar, SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler). İleri ve modern Türkiye'yi, 
'bu Anavatan Grubu, kurmaya azmetmiş
tir. Beş sene içinde, inşallah, ihracatımız 
20 milyar doları geçecek; 5 milyar doları 
geçecek turizm gelirleri; oto yolları, terte
miz şehirleri, şirin köyleri, ileri derecede 
sanayileşmiş merkezleriyle, Türkiyemiz, 
ileri ülkeler arasındaki layık olduğu yeri 
muhakkak alacaktır. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — In-
şallahla maşallahla olmaz bu işler. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1988 yılı bütçesinin, memleke
timize, milletimize hayırlı olmasını te
menni ediyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, ayakta alkışlar). 

İSMAİL CEM (istanbul) — Sayın 
Başkan, sataşma nedeniyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, elini öpmeye gidiyorlar? 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bu 

tarz konuşmayla çok ayıp ediyorsunuz; 
saygılı olun yeter!.. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Sayın Başkan, arka sıralara bir bakın; 
kahve mi, Meclis mi burası? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Başbakan gitti, ANAP -bit
ti! 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen, gö
rüşmelerin devamına müsaade ediniz, ge
rekli ortamı hazırlayınız efendim. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın İnönü'nün 
ve Sayın İsmail Cem'in, İçtüzük 70 inci 
madde mucibince, kendilerine... (SHP sı
ralarından «Televizyonu kestiler» sesleri, 
gürütüler). 

Televizyon çalışıyor efendim. (SHP sı
ralarından «Hayır» sesleri). Biz, televiz
yonun görüşmeler bitinceye kadar çalış
masına müsaade ediyoruz. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — 
Siz ediyorsunuz da; Başbakan öyle emir 
vermiş; Sayın Başibakanın emri üzerine 
kapattılar. Emir verin de yayına devam 
etsinler efendim. (SHP sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, gö
rüşmelere devam ediyoruz efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Emir verin de, televizyon görüşmeleri ya
yınlasın efendim; Meclis Başkanısınız, 
emir verin! (SHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — 70 inci maddeye göre 
söz istemleri vardır; ancak, bunların 
madde içeriğine uygun olup olmadığını, 
verilen bu dilekçelerden veyahut bu öner
gelerden henüz anlamış değiliz. 

- İSMAİL CEM (İstanbul) — Yazılı 
efendim orada ne için olduğu. (SHP sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... Bir 
saniye... 

Bütçe görüşmeleri tamamlanmış de
ğil. Ben şahısları adına konuşma yapacak 
olan arkadaşlara söz verdikten sonra, 
bunları - ne hakkında olduklarını da ko
nuşma talebinde bulunanlara sorma'k üze
re - değerlendireceğim efendim. (SHP sı
ralarından gürültüler). 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın 
İnönü hakkında, «Gerdeğe girmeye ha
zırlanan damat gibi bekliyor» dendi Sa
yın Başkan. Bu konuda sataşma nedeniyle 
söz istiyoruz. 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade edi
niz, müsaade ediniz... 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Açık efen
dim!.. 

BAŞKAN — İçtüzük 'bunu amirdir 
efendim; söz verme sırasını takdir bana 
aittir. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Ben 
de, takdirinizi haklı bulmadığımızı ifade 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Tak

dirinizi haklı bulmadığımızı ifade ediyo
rum. 

BAŞKAN — Olabilir, olabilir; ben 
bütçe görüşmelerini tamamlayayım, on
dan sonra kişisel konulara geleceğim efen
dim. Genelde, bütçe görüşmeleri yapıyo
ruz; bütçe görüşmeleri üzerinde söz almış 
olan... 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bu 
geçen konuşmalar bütçe görüşmesi içinde 
olmadı mı? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — O 

kişisel sataşmaya söz verecek misiniz? 
BAŞKAN — Evet, evet efendim. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — O 
halde, verin ısöz efendim. 

BAŞKAN — Sırası gelene vereceğim 
efendim. Lütfen... 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ken
dimize göre yorumluyorsunuz! 

BAŞKAN — Takdir hakıkımıza mü
dahale etmeyiniz efendim. Beğenip be
ğenmememiz sizi ilgilendirecek bir *ko-
nudur. 

Ben, bütçe görüşmelerini tamamlaya
cağım. Bu nedenle, şahısları adına söz al
mış olan ve birinci sırada bulunan Sayın 
Mehmet Onur'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
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HtLMÎ ZtYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, lehte mi, aleyhte mi ko
nuşacak? 

BAŞKAN — Lehte konuşacak efen
dim1. 

MEHMET ONUR (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; bütçenin tümü üzerinde şah
ısım adına söz almış bulunuyorum. Ko
nuşmama başlarken; Yüce Meclisi saygı
larımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bütçemin tümü 
incelendiğinde, özellikle tasarrufların ' 
teşviki ve yaratılan kaymakların verimli 
ve dikkatli bir şekilde kullanılması; ya
tırım ve üretim artışları ile, istihdam im
kânlarının geliştiği; dış ödemeler den-
geslinin istikrarlı ve sürekli çözüme ka-
vuşturu'la'biılmıesi için, ihracatın artırılarak, 
milî gelir içindeki payının yükseldiği ve 
dış mütaıahhitlik, taşımacılık ve turizm 
gjbi köklü döviz kazandırıcı hizmetlerin 
teşvik edildiği görülmekte; iktisadî, malî, 
para ve kredi politikalarında karar bü
tünlüğünün sağlanması ve uyguılıaımanın 
ahenk içinde yürütülmesi gerçeği yansı
tılmaktadır. 

Değerli ımiiletvekilleri, devletimizin is
tikrar içinde büyümesi, ekonomik ola
rak, bulunduğu yerden daha tileri nokta
lara götürülmesi, modern ve müreffeh 
ülkeler seviyesine ulaşması, millet olarak 
hepimizin ortak arzusudur. 

Bu hususun gerçekleştirilmesi ise, eko
nomimin, bütün kural ve kurumlarıyla 
uyum içerisinde ve belirliı periyotlar da-
hıilinde, ahenkli çalışmasına ve hatta ça
lıştırılmasına bağlıdır. Bu geçiş dönemi 
içerisinde de zaman zaman sıkıntılar ola-
bileoelktir. Bizlerin görevi, gerektiği za
man ve pireyi deve yapmadan bu sıkın
tılara göğüs germek, ekonomik yönden 
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milletimizi daha ileri noktalara götürmek 
olmalıdır. 

Parti grubumuzun uygulamayı vaat et
tiği 'ekonomik politikayla, Hükümetimizin 
süratle icraya koyduğu kararlar arasında 
büyük bir ahengin olduğunu; tespit edi
len politikalardan hiç sapma olmadan, 
tavizsiz olarak gidildiğini, hu işin de mem
leketimizin ve milletimizin hayrına, dyi 
bir gelişme olduğunu burada ifade et
mek istiyorum. 

Değerli [milletvekilleri, bütçelerin sağ
lıklı olabilmesi, gelişen teknoloji ve bir
takım gerçekler karşısında, devamlı ola
rak artan ve büyüyen İhtiyaçlarımıza ce
vap verebilmesi, bütçe açıklarının asgarî 
düzeye indirilebilmesi, malî yapımızın de
vamlı gözden geçirilmesine, aksayan yer
lerin düzeltilmesine ve gelir artırıcı ted
birlerin gündeme getirilmesine bağlıdır. 
1988 malî yılı bütçesinin, hu nedenler
le, müspet yolda olduğu kanaatindeyim. 

IGeriye dönüp baktığımızda, 1970'ıli 
yıllardan itibaren, bu konuda, vergi ka
nunlarımızda bazı ufak düzeltmelerin dı
şında gelir artırıcı hiçbir köklü tedbirin 
alınmadığını, burada belirtmek isterim. 
Buna bir misal vermemiz icap ederse, 
esnafımızın yıllarca korkulu rüyası hali
ne gelen servet beyanı mı; sal göster ilebilir. 

Yine, Hükümet tarafından 'alınan ted
birlerle ve sürdürülen denetimlerle, kötü 
niyetli kişiler küçük çıkış kaplılarına yö
nelmiş ve Hazineyi zarara sokma çabala
rını sürdürmekte iseler de, bütün haksız 
kazanç peşinde koşanlarla ve kaçakçılar
la mücadele edildiğini ve bu konuda Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının her türlü 
imkânının seferber edildiğini müşahede 
etmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin in
san potansiyelinden, tabiî kaynaklarından 
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ve coğrafî avantajlarından en iyi şekil
de istifade etmeliyiz. 

Bugün, kalkınma ve gelişmemizi geç
mişte durdurucu boyutlara ulaştıran alt
yapı ve enerji yetersizliğirnıizin süratle te
lafi ©dildiğini ve bunun için her türlü 
imkânımızın seferber edildiğini kimse in
kâr edemez. 

Ülkemiz, gelişmiş Batı ülkeleriyle, 
zengin petrol kaynaklarına sahip tslam 
ülkeleri arasında stratejik bir mevkie sa
hiptir. Bu mevkimizin avantajını kul
lanmamız gerekmektedir. Hükümetimiz 
'bu avantajları en iyi şekilde kullanma
ya devam edecek ve Türkiye, bu ma
namda, Batı ile Doğu arasında köprü ol
ma görevini sürdürecektir. 

Ödemeler dengesi, gelişme ve kalkın
ma yolundaki ülkemizin önünde bir dar
boğazdı, bu konuda da büyük bir me
safe alınmıştır. İhracat teşvik edilmiş, 
dış piyasaya açılmamız konusunda önem
li tedbirler alınmıştır. Uluslararası reka-
Ibeft platformunda, ileride daha büyük ba
şarılar elde edeceğimize inanmaktayım. 
Bu konuyu, millî bir hedef olarak be
nimsemekteyiz. 

Sayın millletivekileri, işsizlik ve işsiz
liğin azaltılması konularında geniş ted
birler alınmış önemli ölçüde sayılacak 
'haşarılar kazanılmıştür. İşsizlik üç, beş, 
yıl içerisinde hallolabilecek bir mesele 
değildir. Bunun idraki içerisindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, işsizlik mese
lesinin temelinde, insanlarımızın beceri sa
hibi olup olmadıkları yatıyor. Beceri sa
hibi olmayan bir insanın, bizim siste
mimize göre iş bulması kolay değildir. 
Işjte, biz, insanlarımızı bunun için beceri 
sahibi yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda 
yapılan çalışmaları takdirle karşılamak
tayız. Eğitim sistemimize baktığımızda, 
ileride iş sahibi olmayacak insanın de-
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ğil, ileride herhangi bir işte faydalı ola
cak insanın yetiştirilmesi amaçlanmakta
dır. Bunun için, televizyonun ve bilgi-
sayarların kuUani'lması çok müspet neti
celer verecektir. 

Değerli mıilletlvekilleri, getirilen fon
ların hemen hemen hepsinin çok başarılı 
sonuçlara ulaştığını söylemek mümkün
dür, bunları tek tek saymayacağım. 

Muhterem mille'tvekilleri, dünyada, 
bütün meselelerini çözmüş hiçbir ülke 
yoktur. Ülkelerin gündemlerinde prob
lemleri daima olacaktır; ancak, her ül
ke için, problemlerin sayı ile özelliği de
ğişiklik arz eder. Dün, sadece yol iste
yen köylümüz, bugün, asfalt istiyorsa, 
su istiyorsa, insanımız bilgisayar ve oto
matik telefon işitiyorsa, sanayi, elektrik 
santralleri ve modern altyapı tesisleri is
tiyorsa Türkiye'nin meseleleri belli bir 
doğrultuda yönleniyor demektir. Hükü
met programında da ifade edildiği gibi, 
ıbiz, Türkiyemizin meselelerinin köklü 
yaklaşımlarla çözümlenebileceğine inan-
maiktayız. Bunun içindir ki, Hükümet, 
'Meclisimize, geçmişte memleketimizin 
pek çok temel meselesine köklü çözüm
ler getirmiş bulunan önceki dönemlerde 
düşünülemeyen, cesaret dahi edilemeyen 
<ve ha^ta her biri, ait olduğu sahalarda 
reform mahiyetinde olan tasarılar getir
miş ve bu tasarılar Meclisimizde kanun
laşmıştır. Bunları tek tek saymak, za
manınızı alacaktır. Ezcümle, Türkiye' 
nin en büyük malî reformu bu dönem
de yapılmış, bürokrasiyle gerçek şekil
de bu dönemde mücadele edilmiş, tasar
rufların teşviki ve kamu yatırımlarının 
hızlandırılması, toplu konut meseleleri
miz ve daha birçok meselemiz bu şekil
de halledilmiştir. 

Değerli mille'tvekilleri, biz, Hüküme
timizin, Türkiyelde demokrasinin tam ve 
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eksiksiz olarak ve bir daha kesintiye uğ-
ramaksızın yerleşmesi konusunda elin
den gelen tüm çabalan yaptığına, gerek
li tedbirleri aldığına ve almakta da de
vam edeceğine inanmaktayız. 

Biz, varlığımızı, Türkiye'ide demok
rasiye borçluyuz. Demokrasiye inanıyo
ruz, ona bağlıyız ve ayrıca; Türkiye'de 
d'emokrasi'mıi'zin en büyük teminatının da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu
na inanıyoruz. Bu nedenlerdir ki, Yüce 
Meclisin itibarı üzerine titreriz. Bu mü
esseseye en küçük bir gölge düşürülme
sine asla müsaade eteneyiz. Kanaa'üimce, 
li'tilbarlı bir Meclîs, istikrarlı bir idare, an^ 
cak bu yolla ve bu zihniyetle sağlana
caktır. 

Sayın milte'tıvekilleri, şüpheszi ki, enf
lasyon, gelir dağılımını bozan, sosyal 
rahatsızlığı körükleyen bir ekonomıik 
hastalıktır. Enflasyonla mücadele kolay 
değildir; dikkatli ve sürekli yapılması 
gerekli şeyler vardır. Bunun yanı sıra, 
ülkemizin kalkınması ve sanayileşmemiz 
konusunda büyük atılımlarımız, dışa açıl
ıma gayretlerimiz vardır ve bir yandan 
da, hızlı nüfus artışıımız. Bu itibarla, Hü
kümetimizin, bütçede, enflasyonla mü
cadele performansını ölçerken, bu konu
ları ve bu kilitlerleri gözden uzak tut
mamamız gerektiğine inanmaktayım. Hü
kümetimizin, enflasyona karşı mücadelesi 
'sürerken, ortadireğin enflasyon aitınlda 
ezilmemesi için, ek tedbirler almasını 
ayrıca takdirle karşılıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yüksek malum
larınız olduğu üzere, iktisadî kalkınma
nın darlboğazsız sürdürülmesi, ekonomi
nin ihtiyacı olan döviz akımının munta
zam ve sürekli olarak temin edilmesine 
Ibağlıdır. Hükümetimizin, bu kondda al-
idığı tedbirleri memnunlukla karşılıyor, 
takip edilen bütçe 'politikasının, ekoııo-
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mPk ve sosyal politikaların paralelinde 
olduğun'a ve arta hedefin, istikrar için
de kalkınmayı sağlamak olduğuna inan
maktayım. 

Sayın milletvekilleri, tenkitler her za
man yapılabilir ive yapılacaktır; ancak, 
'tenkitlerde yapıcı ve biraz da insaflı ol
mak lazımıdır. İnsafı kaybettiğimiz za
man, vatandaşlarımız hu durumdan ıstı
rap duyacaktır. Eğer, memleketimlizde 
Ibjayırh hizmetler meydana (getirmek işiti
yorsak, istikrar istiyorsak, bunun yolu, 
her şeyi karalamak değildir, iyi şeyler 
'yapılıyorsa, onun takdir edilmesıi; ten
kit edilirken de, onun alternatliflerinfın 
Ibelirtiknesi gerekmektedir. Çok partlili 
'demıokrafcÜk parlamentonun gereği bu
dur. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
bu konuyla alakalı konularda, eskiden 
geçmiş ve milietiımliızin tasvip etmediği 
nahoş hadSiseleri buraida hatırlatmak is
temiyorum. İstikrar ve güvenin sağlan
ması, görülüyor ki, sadece iktidarın gö
revi ve sorumluluğunda değil, muhale
fetin de üzerindedir. Türkiye'nin güvene 
layık blir ülke olduğunun anlatılması ve 
inandırılması, hepümfein vazifesi olma
lıdır. Bu kondda, muhalefetten, akılcı bir 
yaklaşım beklemek, Hükümetin ve Yü
ce Miltetiraiızıin en tabiî hakkıdır. • 

Sayım milletvekilleri, Türkiye'mde, si-
yaısî iktlildar ve onun istikrarı, her şeyin 
üzeninde tutulmalıdır. Tüıtkîye'îde siyasî 
isltikrarı sağllayacak ki'sıi ve kurumların, 
bu bilinç ve inanç içerisinde olmaları ge-
rekmektdir. istikrar oPmayan bir ülke
de, .tek kelime ile, triiçibir gelişmez olmaz; 
yatırımların devamı &Ç>in kredü temini, 
işsizliğin önlenmesi, Türkiye'nin gelişme
si, istikrara bağlıdır. Geri kalmışlığımız
dan kurtulmamız buna bağlıldır. Mikrar 
sayesiinlde, ikinci, üçüncü 'hatta dördün
cü boğaz köprülienini de bitireceğiz. Ba-
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rajlıaırımızı, otoyollarımızı, san'triaüarıımızı 
'tamamlayacağız ve ödemeler dengemizi 
lliam teessüs ettireceğiz, Türkiye'nin kur
tuluşu, Türk ekonomisinin kurtuluşu bu
radadır, 

Şu anda, tranısfer darboğazımızın ol
madığı, isteyenlin, istediği nerşeyfi aşağı 
yakarı bulduğu; karaborsacılığın ve stok
çuluğun cirit atmadığı; havadan, cila
dan para kazanma yollarının tıkandığı 
(bir Türkiye'de yaşamaktan iftihar etme
miz lazım, Bu işin temini kolay olma
mıştır. Bunun kıymetlini bSilmemiz lazım. 

Bu memlekette, geçmişlte, siyasî istik
rarsızlık nedenliyle kuyruklar oto ustu; 
ıtüpgaz ve margarin kuyruklarını unut
madık. Bir tütün ülkesi olan ülkemizde, 
Türlk sigarasına hasret kaldığımız gün
leri unutmayalım. Tezgâh altından veri
len birer adet Samsun ve Maftepe siga
ralarını ,gizlice afdığımız günleri unutma
yalım., 

HASAN ZENGİN (Mariisa) — Aç
lıktan ölenleri gazöüelerde okumuyor mu
sun? 

MEHMET ONUR (Devamla) — Bu
günlere geri döriülmemesi için, Hükülme-
tîmlizin aldığı tedbirleri uygun ve yenin
de mültjalaa ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, <bir ortaçağ ya
şam seviyesinde kaderine terk edilmiş 
Türlk. köylüsü, Anavatan Partiisi iktida
rında, (hak ettiği seviyelere doğru hızla 
yükselmeye başlamıştır, 

Türk köylüsü, büyük şehirlerde ve 
ıbaş'kla ülkelerde hayatın nasıl olduğunu 
ve nasıl olması icap ettiğini; kendi yö
neticilerinin çalınmalarını, başarılı veya 
başarısız olmalarını dah|a iyi degerlerid ir
me imkânına Anavatan iktidarı- zama
nında kavuşmuştur. Doğrusu budur. 
Türk köylüsü, bundan dolayı da mem
nundur. inşallah, ben inanıyorum kii, 
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köylerimizin yollarının .büyük bir kısmı 
asfalttanacakltır, içme suları şebeke ha
line dönecsktıir, köylerim'izin, ileride, 
Batı standartlarındaki köylerden farkı 
kalmayaeialktır. 

Anavatan Hükümeti, vatandaşa, «nur
lu uifulkl'ar» derken, hiçbir zaman yalan 
söylemiyor. «İleride daha muitlu, dahîa 
müreffeh yaşam» derken samimîdir. Büt
çedeki rakamlardan, bunun ispatlandığı
nı anlıyorsunuz. Kavgasız siyasî ortam, 
demokrasiyi ayakta tutma çabaları ve 
doğru ekonomi politikaları her zamanki 
gilbii ısrarla ta'tib'ik e'tlt'iğimliz takdirde, Tür-
kiyemizin, süratle, daha iyi imkânlara 
kavuşacağına inancımız sonsuzdur. 

Mufhıfierem arkadaşlarım, bakınız, her 
sektörde, her üretim sahasında ve diğer 
sahada rakamlar katlanmıştır. Bunlar 
resmî istatistiklerdir. Bütün bunlar, biz
lerle güven ve daha fazla çalışma azmii 
vermektedir. 

Millî eğl'bim ve sağlık konularında 
çok djalha müspet adımların atılacağına 
inanıyoruz. Türkiyemizin sağlık ve mil1-
lî eğitim meseleleri gün geçtikçe daha 
fazla artmakta, çığ g'iibi büyüyen sorun
lar meydana geldbıilmektedir. Meseleye 
'bu açıdan baktığımızda, sağlık ve millî 
eğÜ'llim meselelerimıizde alınan tedbirlerin 
<ve yaratıdan imkânların tasMipkârı olma
mak mümkün değilldir. 

iftiharla ifade etmek istiyorum ki, 
özal Hükümeti, Türkiye 1de tavizci eko
nomik politika yenine, iük defa, gerçek-
çii bir ekonoimli politikası izlemektedir. 
JBunu takdirle karşılıyorum ve yine onun, 
ülkerriizin geleceğini ipotek altına alacak 
davranışlardan uzak durması, milletin ve 
memleketin parasını ve kaynaklarının 
poliitik çıkarlar uğruna, virajlar yaparak 
vıe oy hesabıyla çarçur edilmesine müsa-
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ade etmeyen bir polMka izlemesini her 
zaman takdir ediyor ve düsitekliyorurn. 

Türkiye'nin tanıtılması için, önemli 
adımlarım atılması ve Avrupa ve Orta-
doğunun en zayıf ülkesi durumundan, en 
güçlü ve istikrarlı ,bir ülke durumuna 
gelimesıinde, onun rolü büyüktür. 

Eskiden, (borçlarımızın vadel'edmde 
ödenmesi bir hayaldi; bugün, her bor
cumuzu zamanında (öder duruma gel
dik. B<u jest, Türkiye'ye, 'duş dünyada 
lömemlii bir güven temin etmiştir. 

Değerli ımiiletvekiilılieri, şunu vurgu
lamak gerekir İki, kalkıınımada 'asıil' hede
fin sosyal (gelişmenin siağÜanması oldu
ğu bilinen bir gerçektir. IKaCkınmalcta 
olan ülkemizde yaşam şartlarımın ağır
lığım duyan 'kesim, işçi, memur ve bun
larım lernekliillleni, duilılian ve yet̂ ımıleridiır, 
yani, saibiit ve darigelıirılliılerdir. (Hükümet
lerim çok dikkat ötımelleri icap 'eden bir 
konuda, bu dar ve sabit gelirlilerin, eko-
momiımıiz içerisiındefci bu değişim karşı
sında yaşam sıeviyderiinden dahıa fazla 
fedakârlık yapmalarımı mecburî kııllacak 
durumları önlemek olması lazım geldi-
ğilne imanmıaktayım. Oüklümetliımizıin, 
Ibu konunun üzenimde ûiddiıyöffle durdu
ğuna iınamımaktayım. 

ISayın miltfeitivekiılılerii, oyumun rengi
nin ibeyaz olduğunu bildirerek sözleriıme 
ıson verinken, 1988 yıllı 'bütçesinin, va-
ıtanımıza ve milletimize hayırillı ve uğur
lu olmasını diller, Yüoe Meçte saygııla-
rıımla selamlarım. (IAINAIP sıra'Darından 
«Bravo» sesleri, alkışjlSar) 

(BAŞKAN — Sayın Hilmi Ziıya Pos
tacı; ıbuyuırun lefemdiım. f()SHP sıraların
dan alkışlar) 

HtLM/t ZİYA POSTACI ItfAydın) 
•— Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; 
yıldırım seçimim geciktliırdiği 1988 yılı 
bütçesiınim ıtümü üzerinde, aleyhinde 
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•söz aılımış bulunuyorum. Ayrılan 20 da
kikada, hemen her şeyi söyleyeb ilime 
şansına sahip değilüm. Yine de, önemli 
ıgördüğüım birkaç moktada göröşlerıiırnıiı 
açıkllaımak fetiyoruım, 

XVIII. Dönemim ilk günlünden ıbu 
yana, bu kürsüye her çıkışımda, diya-
üogdam kaçmamak gerektiğini ve sorum
ların komuşullarak çözümallanımesi gerek
tiğimi ısrarila söylüyorum. Aslında, doğ
ru söylemek gerekirse, Sayım Başbakan, 
hoşuna giden bazı kesimlerle, em dar 
samanımda bile komuşabiillmekt'e, önce 
omları ikna etmenim yolarını buDmakta 
ve ardımdan, o kesimllerfim i'siteklerimi de 
yerime getirmektedir. ISayın Başibaka-
ınıin bu (tercihlini, yalnız sevdikleri' için 
değil; ülkemin Başbakanı olduğu içim, 
sevmek isitemıedikleri içim de sürdürmek 
zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk, mu-
ıhalöfeti, lile, işçisi ile, memuru ile, emek
lisi ile, kısacası her kesimi ile ilgisi var
dır. 

ıKıymetİ arkadaşlarım, Sayın Özal, 
bu ıbü'tçe ile ıberaJber, 1980 sonrasındaki 
sorumluluklarını Ibir kere daha düşjüın-
mek 'zorundadır. Daha beş ay önce se
vabını hiç kimse lile 'paylaşmak iısteme-
diği 24 Ocak Ikararlarımı, bugünlerde 4 
ıŞuibaıt kararılarııyla iby - pass'a almıştır. 
Halkımıza yenliden acı ilaç sunmak zo-
trunda kalllmıştır. 

Bu kürsıüden, daha işim başımda, 
açıkça söylüyorum, 24 Ocak kararları
mın hazırüaıyıcısı ve uygulayıci'sınm kim 
olduğu, zaman zaman tartışma konusu 
olmuştur; ancak, 4 Şubat kararlarımın ha
zırlayıcısı ve uygulayıcısı olarak, İkindi 
Özal Hükümeti, sevaplarınıkendisiime, gü
nahlarının bir başkasına yükleyemez. Bu 
nedenle, Sayın Başbakan ve ikinci Hükü
metinin üyeleri ve XVIII. Dönem ANAP 
ımliltetvekiılleri, ıbu vebali müştereken taşı-
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yacaklardır. Sayın özaî, ıhiır türlü, peşin 
alışverişe de yanaşmamaktadır. Her zam 
paketini açışında foki-üç sene vade üste-
ımek'te; protesto olim'ak üzereyken de, 
yenli vadeler talep etmektedir. Türk 
Halkı, 'bdır gün gelir, igenç genel müdlür-
lerimim yaptığı gibi, senedini tahsili et
mek içiin, nerede olursa olsun muhata
bını 'bulur ive gecikmiş 'alacağını da is
ter, arkadaşlarım. Son vergi paketi de, 
ekonomik anlayışlımızın ihiır acı /ilacı ol
muştur ive diıyebiîlmekıtesiniz ki, «)Ne ya-
pa&m, vatandaşın cebime el atmak zorun
dayız» Hangi cebime beyler?.. Cep mil 
kaldı. Türk Halikı, bütün üyi niyeti ve 
sessizliğine karşın, artıik, yaşanamaz ha
yat sıkıntılarına isyan eder İhale gelimiş-
itir. Bunu siz de biiyorsunuz. "Bildiği
niz için de, hazirandaki ara seçimden 
kaçmanın yolunu, ©rfken yerel seçliım 
ikahramanlığıını arkasına sığınmakta bu
luyorsunuz. Sîz, 1988 Ekim ayında da 
yerel seçime gidemezsüniz. Amacınız, 
anayasaya aykırı tavırlarla, süreyi, ola-
ıbillir en uzak tarihe atmaktır. 25 Mart 
1989*dan sonraki her 'tarihte buyurum 
seçime. Asılında, 6 Kasım 1983 seçimle
rinde işbaşına gelirken, Sayın özal', enf
lasyon canavarıyla baş edebilleceğiini ve 
İlkeyi ıkısa sürede düzltüğe çıkaracağını 
söylemişti; ama, balkınız ne yaptınız: 
1979'da 35 Türk Lirası oton 1 doları -
198'3Ue 280 liraydı - 1987 sonunda 1 000 
Türk Lirasına ulaştırdınız. Her para bi
rimine karşı, lirayı erittiniz. 1970'1'L' yıl
larda, Türk Lirasının büyük olduğu bir
çok para vardı. İtsin kötüsü, bugün drah-
mlj bile hıradan üstün; 'Liret de öylie. Yal-
nızca bu sabıkanız bile sizi küme dü
şürtür. Olsa ollsa, bu karartanla, siz, 
«zampiyon» olursunuz ve oldunuz da 
arkadaşlllarım. 

Sayın Başkan, sayım miMetvekilferi; 
1986 yılı sonunda, lenfliasyonun, 1987 
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yılında şahmeran olacağının belirtileri 
ide vardı. Referandum ve erken geneli 
seçim bu faciaya kılıf olarak (hazırlan
mıştır, suç. ı^OMen 'bu yana uygulanan 
modelde değilî, erken genel seçimler içim 
uygulknan seçim ekonoımJiısinde gösteril
miştir. IBu, bir Ölçüde de doğrudur; ama, 
referandum da, seçim de oîmasaydı ar
kadaşlarımı, siz 4 Şulbat kararlarını allmak 
zorumıda Oealacaktımız. 1987 ballarımda si
yasal yönden azınlık oylarıyla üktidara 
gelme hazırlıkları yapıhrken, ekonomik 
yönden de suçu atabilecek bir yer ara
yışı fıçertisimdeydiniz. Bakınız, 1987 yılıMc 
ekonomik raporun 99 uncu sayfasında 
me diyorsunuz1: «Tarım kesimime açılan 
r̂ediflerim 1987 yıllında, geçen yıla göre 

özetöMe haziram ayından itübaren hızla 
ıgertişlediğiı görüümekitedir. Hazine kısa 
vadeli avansında, destekleme, sanayi, 
ihracat iılle esnaf ve sanatkâr (kredilerim
de de ıbüyük artışlar gönüllmekıtediır. 1987 
Haziran öncesinde aylık 1,9 trilyon civa
rımda olan Merkez BanOcası kredileri top
lamı, her ay füze hızıyla aratarak 2,5; 
2,7; 2,9 ve Kasım 1987\ie 3,1 trilyona 
'yükselmiştir. 

Sayın üyeler, 1987 Haziranımda bu 
gelliışmeHer oklarken, ailınmış Ibir erken se
çim kararı yoktu; ama, Sayın Başbakan, 
işlerim, söylediği glibi iyiye gitmediğini 
de görüyor ve biliyordu. Suçu bir yere 
yılkmallıydı. Kafasının .içerisinde, önce 
halflooylaması ve ardından erken genel 
seçiımi biçimlendirmiş ve böylece, bir 
•taşla bimkaç kuşu vurmayı da amaçla
mıştır; ama, Aralık 1987'ye gelindiğin
de, deniz bitmiştir. Yüzde 36 oyla ikti
dar olunmuş; ama, bu iktidarı sağlama 
pahasına çarçur edilen Hazine, yeni ya
malarla yamalanmak istenmiştir. İşte, 
4 Şubat eserimiz ıbu anlayışınızın ürünü
dür! Sayın Başbakan, «Çaresizim, va-
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tandasın cebine el atacağım; başkaca 
yolu yok» demektedir. 292lik. ANAP 
İktidarımın oluşması için devlet kesesin
den ödenen faturayı, Ihalkın delllk cebi
ni ortak ederek (karşılama çabası iiç'me 
düşmüştür. İktidarda kalabilmek üçin 
denenmiş olan bu yol, en kötü yoldur. 
IBu denemenin sizlere hiçbir şey kazan
dırmayacağını da yakında göreceksiniz. 

XVIII linçi Dönemin ilk günlerimde (ge
çici bütçenizi savunurken, demetimden 
uzak 'tuttuğunuz 'fonlarımıza da eli attı
nız, bütçenize bu fonlardan yüzde 30 
(yardım yaptınız. Fonlarınız, sözde, va
tandaşı kurtaracaktı; şinıdi, asıl kurtarı
cılık görevini, bütçeniz liçiın yapıyor. 
Yüzde 30 yötmeyeCektilr arkadaşlarım, 
çök yatkında, fonlarla topladığınız (para
larım (tümünü bütçenize aktaracaksınız. 
Aslında, bizim de 'istediğimiz bu idi ıiş;m 
başından beri; ama, slize bu fonlar yü
zünden kanan yurttaşlar, yen! sıkıntıla
ra düşecektir. 'Mesela, Topllu 'Konut Fo
nunuzu ele alalım: Yüzde 30'unu kesti
niz yılbaşında, 1987 sonu (itibariyle 
bu fonda 1 trilyon 140 milyar lira bi
rikmiş. O tarihte açılmış kredilerin top
lamı 1 trilyon 738 milyar ltira. öden
miş olanı ise, 1 trilyon 80 milyar li
radır, Yani, 1987 yılı sonunda, bu fon
da 60 ımlilyar HJra kalmış. Şu anda, Top
lu Konut, yeni bir başvuru kabul etme
se - 'ki istese de edemeyecektir - 1988 'de 
bu Ifonun gelMerimden yüzde 30 kesinti 
de çıktıktan sonra Ikalaoak hâsılat, da
na önceki başvurulara belki de yeteme-
yecektilr, artan enflasyon 'nedeniyle. (Bu 
tablonun «(Banker Faciası» na dönüşme-
sîinden korkuyorum. Yüzbinlerce aiıle, 
bu fonun hayalliyle, sıkıntılaıra katlana
rak bugünlere gelmiştir. Artan maiyet
ler ve enflasyon, ülkeyi, tamamlanma
mış 'konutlar ıharabesine döndürecektir. 
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Şimdiden, birçok konut, ilkindi:, üçüncü 
elden sahiplerime geçmiş ve bu ıgidiş 
(hızla antıma eylemlime dönüşmüştür. 
Ama, zaran yok diyeceksiniz, «Baltu-
tanlar» bu fondan yararlanmışlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri'; 
Oükühıet sözcüleri, sıkça, iihracaıtımız-
daki sanayi ürünleri payının arıttığını 
söylemekte kasıtlı olarak da, tarım ürüm-
ılerimin payının düştüğünü belliırtmekte-
diırler. Âdeta, tarım kesimi emekçilerine, 
«Daha fazlasını bekleme, sana daha faz
la pay ayıramaım» demektedirler. Ama, 
balkınız, Odalar Binliğinin «on üç aylık 
raporunun 37 nci sayfasımda ne yazıyor: 
Sanayii ürünleri ihracatımızda en önemli 
payı olan dokuma sanayiıiı ürünleri dh-
racaatı, bu dönemde, yüzde 45,9 aırta-
ra!k, 2 miyar 408 miıDyon dolara' yük-
seîmılştir. Peki, sayın üyeler, bu dokuma 
sanayi k'ime dayanmaktadır? Tarıma 
emekçilerimiz üretmezse, dokuma sana
yii dışarıdan pamuk ithal ederek yaşa
mını ne kadar sürdürebilir? Gellimiz, 
bu yanlış ıbakış açınızı da değiştiriniz; 
montaj saınayiimi sanayi diye yutturma
yınız. Türkiye'de gerçek sanayi ve dün
yada kafa ıtutacak sanayi, tarım sektö
rüne dayalı sanayii olacaktır. Tekstüli' ide 
olacaktır, derisi ile olacaktır, etiyle sü
tüyle olacaktır, kemliği i e olacaktır, or
manı i e olacaktır. r 

Sözlterİmin burasında, ÖAP'a değim -
irmek istiyorum. GAİP, yalnızca barajlar 
projesi değildir. Bu projenin en önem
li yanı, yıllardır suya hasret Harran 
)0tvaı&ı ive çevresini, enerj/i üretirken de 
sulayabirmektir. Barajı bjtıirir, ovayı su
layacak tümeli1 bitiremezsiniz, siz, ülke
ye değil aşağıdaki komşularımıza düzen
li' su rejimi sağlarsınız. Yanli, açıkça 
söylüyorum': Türk halkının katlandığı 
sıkıntıların karşılığımı, hiç de hakkı ol-
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mayana, alttın tespi liçerlisiınde sunarsı
nız. Buna kiımsenim hakkı olmasa gerek. 
GAİP'in itüm üniıte'ieriyle 'birilikte, ön
yargıdan uzak ve 'bi'rl'Ükte ib.iifciiiilmes.ine 
karar a'Mlım, ıbiıtirelliım. XVIII. Dönem 
üyeleri yalnızca ibu konuda amlaşabdlmnş 
öîsa, inanın her türlü noksanımıza kar
ışım, (halikımız ve tarih önünde övgü ile 
anılacaktır. 

Tıürk çiftçisi, (her ıgeçen gün, üretim
den, dıaıha 'fazılla üretme İsteğimden de 
vazgeçer olmuştur. Türk çiftçisi, yalınız 
üretici değil, aynı zamanda iyi bir istih
dam kaynağıdır. Anadolümum çiliekeş 
»topraklarında üretim çabasında olanlara, 
devletimiz, demir pençesini değil, yu
muşak etini uzatmalıdır. 

'Kıymetli, arkadaşlarım, 1987 yılı sa
nayi üretimi içerisinde saydığınız he
men her alt grupta artışlar olurken, 
gıda üretimi, artan nüfusa rağmen azal1-
ımıştır. !Bu, büyük bir tehlikedir. İnsanı
mız, arıtan nüfusa karışın niye taliep ede
memekte, niye üretim artmam aktadır? 
Bu, yamhş (tarım politikalarının sonucu 
olduğu kadar, aynı oranda da beslenmesi 
için, artan hayat pahalılığı nedeniyle, 
itüm arzusuna rağmen alamamakta, ;yani 
cebi bu pahalılığa yetişmemektedir. 

Geliniz, şu «mercimek proteinli» hi
kâyesinden de vazgeçiniz. Hakkımızı 'bu 
kadar hor görmeyi'ıniz. B'r tböügede se
çim kazanmak için oluşturduğunuz 
mercimek stoklarını eritmek için -böyle 
yanlıış'5ar yapmayınız. Benim insanımın 
hayvansal proteine ihtiyacı yok mu? Be
nim halikım- kemiklü et almayı bitilir; 
ama, halkıma «Etlıiı kemOk yiyin» diye-
mezsinıiz. Kendi halkıımıza veremediği
miz, 'vermediğiniz eti, yabancılara, hem 
de ucuz fiyatla yediremezsiniz. «Eti ya
bancının kemiği halkımın» diyemezsiniz. 

— 143 

ıflSHP sıralanndan «IBravo» sesleri, al
kışlar) 

Kıymetli arkadaşlarım, yem üretimi 
sıon yıkarda neden düşmüştür? Yem üre
timi düşen ibir ülkede hayvancıılık iler
ler imi?, 

Sayın üyeler, aç kalan insan her şe
yini yitirir, yer; hatta inançlarımı da. 
Bakınız sayın üyeller, liyi .beslenmeyen, 
dengei besüenımeyen insanların yaşadığı 
hir ülllkede, sağlık da, birlik de kalmaz. 
Bugün bile yetersiz kalan sağlik kurum
larınız, yarın felç olur, insanımız kırı
lır. Hastalıklİ! toplumlar atılım yapamaz, 
kalkınamaz. Dünyada bumun çokça ör
nekleri var. 1988 bütçenizde sağlik hiz-
mefcîer.ine yetemediğinızi, kendiniz açık
lamak zorunda kaldınız. Devlet haısta-
neHerlini lüks otel ıgilbi- görmeye ibaşladı-
nız. Delik cebimde o kadar 'parası olisa 
ıbenriım vatandaşım hasta ölür mu zanne
diyorsunuz? Bütçenizde, 87 oranı kadar 
bile para ayırmadınız. Herkes kendi ba
şının çaresine baksın diyorsunuz. Ar
tan tarifeler yetmiyor gülbi, 'bir de, ek 
zam ve vergi paketimizle vatandaşımıza 
yükllendinliz. Yapmayınız, bu terazi 'bu 
sıkleti kaldırmaz. 

Tedavi ücnetlleriındeki artışlar kadar, 
tedavimin devamı olan ilaç fiyatların
dan da haberiniz var mı? Hastalık ne 
zaman gelÜr 'belüi ollmaz. «Has'ta foa'İfm-
den hasita olmayan anlamaz» derler; 
doğrudur, Doğrudur; ama, Sayın Baş
bakan, kendi sağllıığı için gösterdiği dik
kati, yurttaşlarımıza da göstermek zo
rundadır. 

Sayın Başkan, sayın milffietvekilbrıi; 
zamanın eDverdiği Ölçüde konuşmak zo
rundayım. Bu nedenle, şimdi de neden 
ıbu ıbütçenim aleyhinde olduğumu söyle
mek istiyorum1: 

http://ib.iifciiiilmes.ine
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1. ©u bütçe, yatınım ödeneMlerö yö
nünden - ne derseniz devliniz - 1986 (ve " 
1987 yı'Jlarının bie gerisimde fcallmıışitır. 
Önoefcinden ıbilie ifaala yatırım şansı oll-
mayan 'bu bütçeyle, ülke kalkımımasım-
dan .bahsedemezsiniz. 

2. İBu bütçe, daha öç ay önce ge
çici ıbüıtJçeylle çıkardığınız katsayıyla per
sonelim önlüne çıkmaktadır. Son üç ay 
liçerisiındeki! enflasyon, ontaîfığı yangın 
yerine çevürmiışken, yenli bir katsayı ge
tirmediği oçin, faturayı -yine dar gellırK-
liere yükllemektediır. 

3. Sağllık Bakanlığına ayırdığınız 
yatırım miktarı, araç alımı için ayıırdı-
ğınız paradan da düşüktür. Aynı konu, 
IMıilLÜî Eğitim (için de geçerllidir. Bu büt
çe, aczimi, fanlara ve dolayısıyla va-
sııta'lı vergiterOe dargelûrlıimin ensesine el" 
atarak g'zllamıek listamektediir. 

4. 9 trilyon borç ödemesine giden 
ıbu bütçe, daha başımda, «2,5 trilyon açı
ğım da var» demektedir. «Bu açığı iç 
borçlanmayla karsıılayacağım» demekte
dir. 

Bu bütçeyi getirenler, ıbu sabıkaları
nı, geçmiş ıb'übçelierinde de göstermiş
lerdir; 1987 yılında 2 trilyon 127 milyar 
lira net borçlanmaya, 1 trilyon 624 mil
yar i ra faiz ödemesi yapmışlardır ar
kadaştanım. 

ALİ TOPÇUOĞLU ((Kahramanma
raş) — Fazla, fazlia. 

HtLMt ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Benim söyled'ilklierfiım, geçen yâ net iç 
borçlanmanın karşısında o borca karşı 
ödediğiniz faizdir; yaniı, rakamı büyült
mek istemiyorum. İç borcu kimden allı
yorsunuz ve bu kadar yüksek faizi de 
krıme ödüyorsunuz beyller? 

5. Bu bütçe, yüksek oranda dış borç 
ödemesiyle de karşı karşıyadır. Artan dış 
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borçların nedenini açıklayamamakta, bor
cu borçla öderim havasını taşımaktadır. 

6. Bu bütçe, darda kaldıkça, özel
leştirme bahanesiyle, KİT'leri satarak 
açık kapama havasındadır. 

Sayın üyeler, biraz önce de, Sayın Baş
bakan göğsünü gere gere, «KİTleri sata
cağımı» dbdi. Satacaksınız; ama, size ba
zı kesimlerden bir mesaj var; okudum; 
satarken yanlışlık yapmayın. Nasıl bir 
alışveriş istiyor bu arkadaşlar? Çok saf, 
çok iyi niyetle bir öneri getirmiştir, iste
dikleri, rayiç bedelden de düşük bir fi
yatla KİT'lerin satılmasıymış. Yani, ra
yiç bedelden düşük fiyatla bu satış işle
mi yapılırsa, hem vatandaşın hem de bu 
yatırıma yönelenlerin hevesi artmış... Şu 
gün, KİT'leri rayiç fiyattan bile satmanı
za, burayı almaya talip olanlar hazır de
ğil; bunu da bir kenara not edin arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, süreniz 
dolmak üzeredir efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
—- Bitiyor efendim. 

HİLMİ BtÇER (Sinop) — Beş dakika 
geçUi, 

HtLMt ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Yok, yok, geçmedi. 

HtLMt BtÇER (Sinop) — Geçti. 
HtLMt ZİYA POSTACI (Devamla) 

— Alışın canım o kadarına, 
7. Bu bütçe, iç ve dış borca artarak 

ihtiyacı olduğunu kendisi söylemekte ve 
vergi reformundan bahsetmektedir. Ver
gi reformu derken de, aklına nedense hep 
zam gelmektedir. 

8. Bu bütçe, en yakını TÜSİAD'ın 
görüşlerinin bile gerisindedir. TÜSİAD, 
«OODE ülkelerine göre düşük bulunan 
ülkedeki vergi gelirlerinin artırılması şart
tır; ancak, bunun yeni vergiler koymak 
veya mevcut vergi oranlarını artırmak ye-
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rine, hiç veya gerektiği gibi vergilendiril
meyen kesim ve faaliyetlerdeki vergii ka
yıp ve kaçaklarını önlemek suretiyle uy
gulanması uygun olur» diyor arkadaş
larını., 

Siz, kadim dostunuzun uyarısına bile 
kulak tıkıyorsunuz. Bu bütçede, tarife
leri yükselterek, yeni zamlar ve yeni ver
gi paketleri açarak açık kapamaya gidi
yorsunuz.; 

9. Bu bütçe, 1980'li yılların başından 
beri vergi adaletini yok eden anlayışın 
eseridir. 1980'de, vasıtasız vergiler top
lamı, yüzde 67,7 -iken, 1987'de yüzde 49,6' 
ya inmiş, buna karşın, aynı dönemde, va
sıtalı vergilerin oranlan da yüzde 37,3'ten, 
yüzde 50,2'ye çıkmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
listeyi uzatmak mümkün,- ama, konuşma 
süremi uzatmak mümkün değil. Başından 
beri açıkladığım nedenlerle ve bir kez da
ha belirteyim fei, İkinci özal Hükümeti, 
yeniden 'iktidar olabilmek uğruna, perişan 
ettiği Hazinenin yaması için, aslında mut
luluklar getirilmesi gereken halkımıza, 
kendi iktidarının faturasını zorla ödettir
meye yöneldiği ve ekonomik darboğaza 
girildiğinde, ara rejiimden söz edenler ol
duğunu bilmesine karşın, bu sözü, Baş
bakanı ağzıyla gündeme getirdiği için, 
bu bütçeyi kabul etmiyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar 
sunuyor, hepinize teşekkür ediyorum. 
(SHP ve ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şa
hıslar adına yapılan konuşmalar tamam
lanmıştır. 

Sayın Ism'a! Cem, Sayın Başbakanın, 
kendisiyle ilgili yanlış anlamaya yol aça
cak beyanda bulunduğunu ifadeyle, İç
tüzüğün 70 inci maddesi mucibince söz 
istemiştir. 

(Sayın Cem, bu konunun ne olduğunu 
bize açıklar mısınız? Sizin görüşünüze ters 
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düşen yahut yanlış anlaşıldığını iddia et
tiğiniz konu nedir efendim? 

İSMAİL CEM (İstanbul) — Onu izah 
etmek için söz talebinde bulundum. 

BAŞKAN — Ama, ben onu bileceğim 
ki, size söz verip vermeme hakkım da ol
sun efendim. 

İSMAİL CEM (İstanbul) — Sayın 
Başbakan, benimle ilgili olan görüşmesin
de, düşüncelerim hakkında, yanlış görüş
lere yol açabilecek bir biçimde, bazı 
görüşler dile getirdiler ve benim düşün
düğümün dışında olanları, bana mal edip 
konuştular. O nedenle, müsaade ederse
niz açıklamada bulunmak istiyorum; 
çünkü ismim verildi, benden bahsettiler 
ve yanlış bahsettiler, zabıtlarda <Ja var 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, ben mü
saade edeceğim de, bakın bu maddenin 
uygulamasında açıklık var. Yani, biraz 
beni de rahatlatmanız gerekiyor. Şimdi, 
hangi fikirde konuşacaksınız; ileri sürü
len görüş nedir, size ters düşen, sizin yan
lış anlaşılmanızı gerektiren cümle, fikir 
veyahut cümleler?... 

İSMAİL CEM (İstanbul) — Ama, 
efendim, konuşmamı buradan yapmak 
durumunda kalacağım, uygun görüyor
sanız yapayım efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bana, 
«Ben şu konuyu ters gördüm, ben öyle 
düşünüyorum, öyle ifade etmedim» der
seniz, buyurun; biz de o konuda... 

İSMAİL CEM (İstanbul) — Efendim, 
birincisi tarihleri yanlış verdi, yanlış şey
ler söyledi ve benim için söyledikleri doğ
ru değil; müsaade ederseniz açıklayayım. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim; 
buyurun; ama, ben tatmin olmuş değilim, 
onu biliniz efendim. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar.) 
İ3MAİL CEM (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; önce izni-
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nizle, yanlış gördüğüm, biraz da yakışık
sız gördüğüm bir noktaya değinmek is
tiyorum.: 

Burada bazı iddialarda bulunuyoruz. 
Örneğin, Sayın Genel Başkanım hakkın
da, benim hakkımda, başka arkadaşları
mız hakkında bazı iddialarda bulunulu
yor. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Cem, «iddia» yok. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekil
leri.., Hatibin sözünü kesmeyin efendim. 

İSMAİL CEM (Devamla) — Bu id
dialarda bulunanların, asgarî nezaket ku
rallarına göre, iddialarına verilen cevapla
rı dinlemesi lazım. Yani, bunun aksi, bir 
yerde bize yakışmıyor düşüncesindeyim, 

Şimdi, efendim, Sayın Başbakan, be
nimle ilgili birkaç noktaya değindiler. 
Aslında, biz burada pahalılığa nasıl çö
züm bulunacağını, eleştirilerin nasıl ce
vaplanacağını dinlemeye geldik; fakat, her 
nedense, biraz hatıra, biraz da sohbetle 
karşılaştık. Bu sohbet içinde, Sayın Baş
bakan, benimle ilgili olarak, 1974 ve 
1975 yıllarına ait olduğunu zannettiğim 
ve ayrıca, tarihini de yanlış söylediğini 
zannettiğim birkaç cümle kullandılar. 
Şimdi ben, kısaca, 'bunlardan söz etmek 
istiyorum., 

Tahmin ederim, Sayın Başbakanla o 
dönemdeki konuşmam, kendisinin, Made
nî Eşya Sahipleri Sendikasının Başkanı ol
duğu döneme rastlıyor... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — Yanlış söylüyor; MEÖ'S Baş
kanı... 

İSMAİL CEM (Devamla) — MESS... 
Yanlış söylediımse de doğru anlayabilir
siniz. 

Şimdi, orada, Sayın Başbakan şunu 
karıştırmış : Bir iki noktaya değineceğim. 
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Kendileri öyle konuştular ki, sanki Cum
huriyet Halk Partisi; yani, beni TRT Ge
nel Müdürlüğü görevine getiren Ecevit 
Hükümeti çe'kilmiş veya çekilmek üzere 
ve ben Sayın MESS Genel Başkanı ile 
görüşüyorum ve ona «Ne olacak bu eko
nomik durum?» demişim; kendileri de, 
«Çok iyi olacak» veya «İyiye gidebilir» 
dediği zaman... 

t. ÖNDER KIRtI (Nevşehir) — O, 
tabiî Bond çantada... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

tiSMAÎL CEM (Devamla) — O du
rumda ben de şunu düşünmüşüm : Bırak
sak da, bu Milliyetçi Cephe kötüye git
se...» Yani, Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümeti ile beni özdeşleştirmiş. Yani «Biz, 
iktidarı bunlara bıraksak da bunlar, iş, 
kötüye gitse» diye düşünmüşüm. Sayın 
özal da bunun aksini söyleyince, bir 
çeşit, -Sayın Özal'ın deyimiyle- biraz bo
zulmuşum !(!) Bu yanlış : Neden yanlış? 
Çünkü -somut birkaç maddî hatadan 
bahsetmek istiyorum- 1974 yılında Ecevit 
Hükümetinin iktidardan ayrılması söz 
konusu olduğunda ve Sayın Özal'ın iddia
sına göre, «Karşı tarafa bırakalım» diye 
konuştuğumda -eğer konuşmuş isem bu 
şekilde- ortada Milliyetçi Cephe falan 
yok, öyle bir olay zaten yoktu. 

MEHMET ÖZALP (Aydın) — «Var» 
demedi zaten.... 

BA'ŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen 
hatibin sözünü kesmeyelim efendim. 

İSMAİL CEM (Devamla) — Müsaa
de edin efendim. 

Yok eğer, olay 1975 senesinde ve ger
çekten de Milliyetçi Cephe kurulmak üze
reyken cereyan etmişse, o zaman, gene 
yanlış; çünkü, «Karşı tarafa bırakalım; 
ama, neyimiz var ki bırakalım?» O dö
nemde, zaten, İrmak Hükümeti başta, 



T. B. M. M. B : 45 

EceVit Hükümeti istifa edeli aylar ol
muş. Yani, bu tarz bir karıştırma Sayın 
Başbakan tarafından söz konusu. 

Şimdi, efendim, aslında bu o kadar 
önemli değil. Benim daha fazla önemse
diğim bir başka nokta var. Müsaade eder-
seniz.H 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Çok 
önemli bir hadise değil bu mesele, 

İSMAİL CEM (Devamla) — Yani, 
ben, çok nazik, çok saygılı bir şekilde, 
söylenen her şeyi dinledim, lütfen siz de 
müsaade ediniz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Biz de dinledik ama., 

İSMAİL CEM (Devamla) -•• Bitiyor 
efendim. 

Şimdi, Sayın Başbakanın şu sözünü 
kabul efcmiyoruım : Saym Başbakan de
miş (ki, «Bunlar gelecek, bu hükümet iyi 
işler yapacak» ve o zaman ben bozulmu
şum, tkendi kendime demişim ki : «Hay 
Allah, keşke biz bunlara...» 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Nere
den çıktı Sayın Cem?... 

İSMAİL CEM (Devamla) — Aynen 
efendim, Şöyle bir... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
«Yapmazlar» dedi, bir- şey demedi ki. 

İSMAİL CEM (Devamla) — «Birden
bire bozulduğunu hissettim» diyor; bozul
muşum. «Yani, ben bu şekilde bir salık 
verince, demek ki şöyle bir düşünce geçti 
aklından : Ekonomik durum kötüye gi
diyor, karşı tarafa bırakalım, zaten bir 
sene sonra bu işli götüremezler, seçim 
olur hesabı yapılıyor gibi geldi bana» de
diler. 

Sayın milletvekilleri, ben, siyasette hiç
bir zaman rakibimin zaafı üzerine he
sap bina etmem. Siyasette, kim K :cye 
varacaksa kendi gücüyle varır. Yani, 
kalkıp da, aman bunlar memleketi çok 
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kötü yönetsin, onlar kötü yönettiği için 
memleket onlardan bıksın, ardından da 
friz gelelim.» 

Birincisi, bu iyi hesap değildir, doğ
ru hesap değildir. İkincisi de, sonuca gi
decek hesap değildir. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Siz o 
zaman bürokratsınız?... 

İSMAİL CEM (Devamla) — Bu ba
kımdan, ben Sayın özal'm şu sözlerin
den gerçekten üzüntü duydum. 

Son Maliye Bakanı konusuna gelince: 
Sayın özal, «Sayın Yılmaz Ergenekon 
Bey de Maliye Bakanı oldu. Gene hatır
ladığıma göre» diye bahsediyor ve »Sayın 
Ergenekon'un bakanken söz istediğini, 
benim de tm sözü TRT Genel Müdürü 
olarak vermediğimi belirtiyor. 

Şimdi, efendim, bugün zaten bu büt
çe müzakereleri biraz da sohbet hatıratı 
oldu ve sık sık şahit gösterildi. Ben de 
izinleriyle, Sayın Süleyman DemireTi şa
hit göstermek istiyorum. (ANAP sırala
rından gürültüler.) Bunu, lütfen sizin dik
katinize sunmaktayım. TRT'de, Sayın 
Demirel muhalefet lideri olarak söz ve 
cevap hakkı istediği vakit, gelip, uzun 
uzun o cevap hakkını kullanmıştı; çün
kü o isteği yasalara uygundu; ama, sayın 
bakan, hatırlamadığım böyle bir talepte 
bulunmuş ise ve bu talebi yasalara uygun 
değil ise onun için uygulanmamıştır. Ya
ni, şunu demek istiyorum : Bugüne kadar 
ve son yıllarda, özellikle son yıllarda 
Türkiye'nin televizyonu, sayın 'bakanları-
ımız için bir çeşit «yol geçen hanına» çev
rildi. Buna son vermek lazım ve zannede
rim Sayın Başbakan da, bu sözleriyle bu 
durumu açıklıyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Bunlar kanunsuz mu? 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Kanunsuz mu bunlar Sayın Cem? 
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İSMAİL CEM (Devamla) — Ayrıca, 
şunu da söyleyeyim : Ben bu nüktelerden, 
sohbetlerden fevkalade memnunum; siya
setin biraz da böyle yapılmasında fayda 
görüyorum. Bu bakımdan, Sayın Özal'a 
özel 'bir kırgınlığım yok; ancak, insanlar 
hattında yanlış düşüncelere yol açma
mak için dikkatli davranmasını da kendi
sinden rica ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (SHP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın înönü, «Sayın Baş
bakan konuşmasında, görüşümden farklı 
bir görüş ileri sürmüştür, bana atfetmiş tir, 
ısöz istiyorum şeklinde müracaatta bulu
nuyorlar efendim. 

Sayın înönü, hangi konuda olduğunu 
açıklar mısınız efendim? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Damat yaptı, damat olmam diyor. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler.) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen efendim... 

ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın 
Başkan, birden fazla konuda, görüşümü 
değiştirerek ifade et€ Sayın Başbakan; 
ayrıca da bazı noktalarda sataştı, onun 
için söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun; ama, yine de 
bir açıklık kazanmıyor efendim. 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Baş
kana teşekkür ederim, içtüzüğümüzün 
ilgili maddesi doğrultusunda bana yapı
lan sataşmadan ve sözlerimin, görüşleri
min değiştirilmesinden dolayı, cevap ver
me imkânı sağladınız. 

Hatırlarsanız, böyle bir olayı geçen 
defa hükümet programının görüşülmesin
de de yaşamıştık. Senaryo aynı idi. Gö
rüşmelerin sonunda Sayın Başbakan söz 
alıyor, muhalefetin dile getirmiş olduğu 
konuları bir tarafa bırakarak, dış politi-
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ka gibi özellikle bu kadar güncel dış po
litika olayları üzerinde sorduğumuz so-
ıruları hiç kaale almayarak, yakışıksız 
bazı imalarda, sataşmalarda bulunuyor ve 
bu, televizyon yayının sonuna geldiği içini 
sonra ayrılıyor; bizim cevabımızı yurdu
muzda aynı dinleyici kitlesi duyamıyor. 
Şüphesiz, Yüce Meclisin üyelerinin duy
ması benim için yeterli bir onur; ama, 
demokrasi içinde olduğumuza ve kendi 
gücümüzle iktidara gelmek istediğimize 
göre, seçmenlerin bizi duymasına izin 
vermemek tam bir haksızlıktır. Bunu da 
dikkatinize sunmak isterim. 

Yalnız, bu defa bir fark var; Sayını 
Başbakanı, geçen hükümet programı gö
rüşmelerine göre daha değişik buldum. 
Âdeta korkuyor. (SHP sıralarından alkış
lar) Âdeta, son kamuoyu yoklamaları 
ibakışını değiştirmiş. Ağzından kaçırdı 
«Ne olur ne olmaz belki iktidara gelir
siniz» dedi... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — is
tifa etmenizden korkuyor. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Daha 
ne söyleyecek Sayın Başbakan?.. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Kamuoyu yoklamalarının kendisini ne 
kadar etkilediğini bu kadar açıkça söy
lediği için, herhalde sayın milletvekille-
rimiz memnun oldular; ama ne yazık ki, 
seçmenler duyamadı. 

Şimdi, Sayın Başbakanın sataştığı ve 
görüşümü yanlış aksettirmeye gayret et
tiği noktalara birer birer cevap vereyim. 

Tapu tahsis belgeleri için bir şey söy
lediler. Benim sanki tapu tahsis belgele
rine... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
O, sataşma değil Sayın Başkan. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ha
yır hayır, bu, görüşü değiştirmek... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
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AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Görüşlere değil, sataşmaya Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen efendim... Hatibin sözünü kesmeyi
niz. Lütfen efendim... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — İçtü
züğün maddesine göre, görüşlerimi de
ğiştirmeye hakkı yok. Sayın Başbakan 
açıkça söyledi, hatırlarsınız: «Sayın inö
nü tapu tahsis belgeleriyle ilgili icraatı-
(mızı eleştiriyordu, ona inanmıyordu; 
ama sonra unuttu ve bu konuyu artık 
bıraktı» dedi; bu yanlış; unutmadım, se
çimden önce de, hatırlarsınız, vatandaş
larıma açıkça söyledim. Sayın Başbakan 
Mamak'ta bir yere gitti, törenle tapu da
ğıttı. Sayın. Başbakan ayrıldı, polis geldi, 
o belgeleri vatandaşlardan topladı «Yan
lışlık oldu» dedi, geri aldı. Şimdi, ben 
rica ediyorum; Sayın Başbakan bir tören 
hazırlasın, o vatandaşları bulsun; o in
sanlara o tapuları verirken ben de gide
rim; ama bu şekilde yapalım, yani va
tandaşların gerçek bir ihtiyacına karşılık 
verelim. Yoksa, Sayın Başbakanın tapu 
tahsis belgelerinin vatandaşların başına 
ine çorap ördüğünü gayet iyi biliyorum. 
Her gittiğim yerde bana anlattılar. Za
ten kendileri de bundan sonra pişman ol
dular; iş bitirecek diye özel yeminli bü
rolar açmışlardı, sonra hepsini kaldırdı
lar, bu işin böyle olmadığını gördüler. 
Onun için, yapılan işin yanlışlığını gö
ren Sayın Başbakandır ve fırsat olsa 
da, Mamak'ta polis tarafından tapuları 
elinden alınanlara - herhalde tapu değil
di aslında - gerçek tapuyu verseler, o za
man ben de oraya giderim; bu bir. 

«Anayasayı bir defa ihlal etmekten 
bir şey çıkmaz, demedim. Bunu basından 
herhalde yanlış anlamış Sayın inönü» de
diler. Hayır Sayın Başbakan; burada de

ğiller gerçi; ama, herhalde sayın bakanlar 
söylerler... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Başbakana cevap veriyor Sayın Baş
kan. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Böy
le olmadı. Basından değil, televizyondan 
gördüm ben kendilerini. Televizyonda 
kendileri anlattılar meseleyi, sonra, «Evet, 
bir defa Anayasayı ihlal etmiş olacağız; 
ama çaremiz yok» dediler. Bunu ben gör
düm televizyonda. Onun için, söylediğim 
yanlış değildir ve söylediğim budur; bü
tün görüşlerim de buna dayanmaktadır. 

Şimdi, daha konular var; ama, çok 
fazla vaktinizi almak istemiyorum. Mer
kez Bankasının daha etkin görev yapma
sını istedim ben. Ona da, Sayın Başba
kan, yanlış bir şekilde, «Eskiye dönüyor
lar; bu şekilde, Avrupa Topluluğuna gi
remezler» dedi. Hayır, gireriz; yalnız, si
zin yaptığınız gibi teslimiyetçi girmeyiz... 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, ne oldu, tartışma mı açıldı? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Görü
şümü değiştirdi Sayın Başbakan; düzelti
yorum; nasıl anlaması gerektiğini anlatı
yorum. Hakkım var, hiç merak etmeyin. 

Burada, esaslı bir fark var aramızda; 
ama bu, çok önemli bir fark. Avrupa 
Topluluğuna girerken nasıl gireceğiz? 
Oranın, onurlu, etkili, eşit haklı bir üye
si olarak mı gireceğiz? O zaman, biz, 
kendi istediğimiz düzenlemeleri yaparız 
ve bunu onlara kabul ettiririz. Yoksa, 
onlara gideceğiz ve aman bizi kabul et
sinler, diye lüzumundan fazla ödün vere
rek mi gireceğiz, onlara teslimiyetçi bir 
yaklaşım mı yapacağız? Ben onu istemi
yorum. Yoksa, Merkez Bankasının, kont-
rolları elinde tutması, bizim oraya gir
memize engel değildir. 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Her 'konuşmasına cevap veriyor Sa
yın Başkan. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ama, 
hepsi, görüşümü yanlış aksettiren nokta
lar. 

Şimdi, sataşmaya geliyorum Sayın 
Başkan... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Tüm konuşmaya cevap mı verecek
ler Sayın Başkan?.. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
taşmaya geliyorum Sayın Başkan ve sizi 
daha fazla korkutmayacağım. 

Sayın Başbakan, son derece yakışıksız 
bir ifade kullandı. Bunu, bir anlamda, 
benim konuşmamda geçen esas tezimin 
doğrulanması, diye alıyorum. Yani, gö
rülmemiş bir keyfî yönetime düşmekte
dir Sayın Başbakan. Bu sataşmayı, bu
nun bir sonucu, örneği, göstergesi diye 
alabilirsiniz; ama, söylediği son derece 
yaikışıksızdı: «Kendilerini başbakanlığa 
hazırlanır görüyorum» dediler. Buna bir 
şey demem. Tabiî ki, anamuhalefet par
tisi başkanı, başbakanlığa adaydır, o 
normal. «Rica etmekle oraya gelemezler» 
dedi. Bu ne demek sayın milletvekilleri?.. 
Bunun ancak bir şekilde yorumu yapda-
bilir. Çünkü, ben kimseye böyle bir ri
cada bulunmadım, bu açık; ama, Sayın 
Başbakanın aklına böyle bir şey geldiy
se, bu ancak, daha önce böyle bir şey 
yapmış olmasından (kaynaklanır. (SHP 
ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Ne zaman bilemem; ama, böyle 
bir şey yapmış olmayan bir insan, bana 
böyle bir suçlamada bulunamaz. 

Son olarak söylediği şey, aslında önem
siz; ama, yine bir şey gösteriyor: Bir 
damadın gerdeğe girme hikâyesinden bah
settiler. 

Sayın milletvekilleri, bunu düşünen 
insan, bir kıskançlığa yakalanmış de
mektir. Bir şeyi kıskanıyor ve korkuyor; 
ama, ben buna başka türlü cevap vere
ceğim ve ondan sonra huzurunuzdan ay
rılacağım. 

Birtakıma hatıralardan bahsetti Sayın 
Başbakan. Hatıralar, insanın aklına ken
disi istemeden gelir. Duyduğu bir şey, 
aklında, bazen onbeş sene evvel, bazen 
dün geçmiş bir olayı, birdenbire canlan
dırır. inanır mısınız bilmiyorum; ama, 
Sayın Başbakanın burada yaptığı teşbih, 
bundan aşağı yukarı onbeş sene kadar 
önce bir seçim mücadelesinde, gittiğim 
bir toplantıda, rakibim tarafından aynen 
söylenmişti, aynı sözlerle söylenmişti, ay
nı maksatla söylenmişti. 

Sayın milletvekilleri, o seçimin sonun
da ben kazandım. Bunu söyleyerek hu
zurunuzdan ayrılıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından ayakta alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ge
lini bekliyoruz, gelini... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sa
yın bakan tarafından cevaplandırılması: 
önerilen bir ısoru vardır, okutuyorum: 

AHMET KARAEVL1 (Tekirdağ) — 
Bütçenin tümü üzerinde sual var mı Sa
yın Başkan? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın bakan ta
rafından cevaplandırılmasını saygıyla ri
ca ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Güney Kore modeli ve Filipin 
demokrasisinin şartlarıyla uygulanan eko
nomik tedbirlerin neticesi yüksek faiz, 
duran yatırımlar, had safhadaki işsizlik 
ve «açız» diye bağıran milyonlarla, yıllık 
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enflasyon yüzde 60 civarında iken, hü
kümetin, ücretliler için yüzde 32 enflas
yon artışını öngörmesi, Türkiye'yi oıere-
ye götürür, nasıl bir tablo çıkarır? 

2. Ekonomik, sosyal ve politik kar
gaşa içinde bir Türkiye yaratan zamlar 
ve ağır vergiler daha ne kadar devam 
edecektir? 

3. Türk Milletinin beş yıl daha böy
lesine çelişkili ekonomik modeli ve yük
sek enflasyonu taşıyacağım nasıl garanti 
ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Sayın Başkan, sualleri not al
dım. Müsaade ederseniz, kendilerine ya
zılı olarak takdim edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe 
Kanunu Tasarılarıyla, 1986 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli idareler Kesinhe-
sap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Şimdi, 1988 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1986 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli ida
reler Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
maddelerine geçilmesini oylarınıza suna
cağım. 

1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı
sının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısının maddelerine geçilmesini oyla-
irınıza sunuyorum.: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1988 Malî Yılı Katma Bütçeli idare
ler Kanunu Tasarısının maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1986 Malî Yılı Katma Bütçeli idare
ler Kesinhesap Kanunu Tasarısının mad
delerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sırasıyla, her 4 tasarının 1 inci madde
lerini okutuyorum : 

1988 Malî Yıh Bütçe Kanunu Tasarısı 

BtRtNCt KISIM 
Genel Hükümler 

(BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider 'Bütçesi 
(MADDE 1. — Genel Bütçeye giren 

dairelerin harcamaları için (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 
ı(20 719 4811 000 000) liralık ödenek veril

miştir. 

1986 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı 

Gider 'Bütçesi 
'MADDE 1. — Genel Bütçenin gider

leri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; 

•a) Yıllı Bütçe Kanunu ile verilen 
ödeneklerden, 

1(2 541 816 964 687) lirası cari, 
(583 481 613 «36) lirası yatırım, 
(4 69'8 430 029 416) -lirası sermaye 

teşkili ve transfer, 

b) Özel Kanunlar uyarınca kaydolu
nan ödeneklerden', 

(2 332 109 8®5) lirası cari, 
(7 789 401 782) lirası yatırım, 
(10 230 43ı8 574) lirası sermaye teş-

;kilii ve transfer, 

harcamaları o'lmak üzere toplam 
(7 844 080 55'8 180) lira gider yapılmış
tır. 
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Katma Bütçeli İdareler 1988 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasana 

IBİRÎNCÎ KISIM 
Geneli Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yar
dımı 

İMAODE 1. — a) Katma bütçeli ida
relerin 1988 yılında yapacakları hizmet
ler için (3 276 559 000 000) İka ödenek 
verifımiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1988 yılı 
gelirleri (175 000 000 000) lirası; öz ge
lir, (3 101 559 000 000) lirası Hazine yar
dımı ö'ımak üzere toplam, 
(3 276 559 000 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

1986 Mal Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesiıthesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Katma bütçeli idare-

Iterin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen Öde
neklerden 

IV. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-

nak'ın, Türkiye üzerinden İran'a silah 
nakledildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın yazılı cevabı (7187) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunduğum sorularımın, Baş
bakan tarafımdan yazılı olarak oevap'lıan-
dırıljmasını talep ediyorum. 

Saygı lile arz ederim. 
(Mahmut Almak 

Kars 
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«(423 060 741 423) likası cari, 
1(884 906 032 250) lirası yatırım, 
(137 61616 603 536) lirası sermaye teş

kili ve transfer, 

'b) Özel kanunlar uyarınca kaydolu
nan ödeneklerden {319 337 5!81) lirası cari, 

1(377 5199 924 841) lirası yatırım olmak 
üzere toplamı (1 823 552 639 631) liralık 
gider yapılmıştır. 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Anayasanın 164 üncü maddesi uyarınca, 
Bütçe Kanunu Tasarısıyla, Kesinhesap 
Kanunu Tasarılarının görüşmeleri birilik
te yapılacağından; okunmuş bulunan 1 
inci maddeler kapsamına giren kuruluş
ların 1988 malî yılı bütçeleriyle, 19816 ma-
•A yılı kesinhesabunın görüşmelerine, ya
rınki birleşimde başlanacaktır. 

Yarınki programda yer alan kuruluş
ların bütçe ve kesinhesa'bını görüşmek ve 
5 Nisan 1988 Salı günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kaplatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.20 

VE CEVAPLAR 

İBİlindiği gibi, biri Belçikalı, Fransız 
iki gazeteci tarafından kaleme alınan 
«İran için silahlar» adlı kitapta, Türkiye 
üzerinden üç ayrı yoldan İran'a silah nak
ili yapıldığı belirtilmektedir. 

Ayrıca, İran'a yasa dışı yollarla silah 
satışına adı karışan firmaların başında 
yer alan Oerlikon-Buhre isimli Firma 
yetkilileri, Davos'ta Başbakan Turgut 
Öza!l tarafından kabul edilerek, kendileri 
ile Türkiye'de yapacakları yatırımlar ko
nusunda görüşme yapılmıştır. 
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Bu görüşme Firmanın1 Türkiye so
rumlusu Neil Hoffer tarafından doğru-
llıanmıştır. 

Konunun gizi ve kapalı katan bir çok 
yanı daha vardır. 

©u gelişmeler karşısında aşağıda su
nacağım soruların yazılı olarak cevap-
landırıilmasını tallep ediyorum1. 

1. Türkiye üzerinden iran'a böyle 
bir silah nakli otauş mudur? 

!2« Olmuş ise MOK veya zamanın 
Hükümetinin bilgisi var mıdır? 

3. lBöy!e bir sftah naklinin, MGK 
veya Hükümetin bilgisinin dışında olma
sı mümkün müdür? 

4. Bu gelişmeler karşısında soruş
turma açılacak mıdır? 

5. Soruşturana açmak için Anayasa
nın geçici 15 inci maddesini kaldırmayı 
düşünüyor musunuz? 

'6. Oerlikon-Buhre Firması yetkilile
ri il© görüştünüz mü? 

TG 
Millî Savunma (Bakanlığı 

Ankara 
Kanun •: 19'88/3'62-ATG 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
30 . 3 . 1988 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi 
Başkanlığına 

ligi : (a) 17.3,1988 tarihli ve 7/87-
479/02410 .sayılı yazınız. 

(b) Başbakanlığın 18.3.1988 .tarihli 
ve K. K. Gn. Md. 07/106-14(7/02151 sa
yılı yazısı, 

Kars Milletvekilli Mahmut Almak ta
rafından hazırlanan ve İlgi (a) üzerine 
İlgi (b) ile Sayın Başbakan adına tara
fımdan cevaplandırılması istenen yazılı 
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soru önergesi ile ilgili bilgiler ekte su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ©derim, 
Ercan Vuraflhan 

IMi'Mî Savunma -Bakanı 
Kars Milletvekili Mahmut Alınaik'ın Sa
yın Başbakan'a Tevcih Ettiği Yazılı So

ru önergesine Cevaptır 
T, Türkiye üzerinden İran'a silah 

nakli yapıldığına ilişkin iddia ilgili Ba
kanlıklarca incetenırniş o'lup, bu iddiıanın 
mevcut resmi bilgi ve istihbaratla doğru
lanmadığı belirlenmiştir. 

12-3. Birinci maddenin cevabı, bu 
maddeler bakımından da geçerlidir. 

4. Elde soruşturma açılmasını icap 
ettirecek herhangi bir kanıt bulunmamak
tadır. 

5. Soruşturma açmak için Anayasa' 
nın geçici 15 inci maddesinin kaldırılma
sını düşündürecek herhangi bir sebep 
yoktur. 

6. Ocalk ayı son'larımda İsviçre-Da-
vos seyahati esnasında Savunma Sanayii 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başka
nı, Oerlikon 'Firması Başkanı ve yetkilile
riyle bir görüşme yapmıştır. Bu görüş
mede sadece anılan Firmanın Türkiye'de
ki isteri hakkında bilgi alınmış ve Oer
likon Firması lisansı ile kurulan Çankırı 
tesisinin daha rasyonel bir işletme haline 
getirilmesi konusu üzerinde durul'muştur. 

Ercan Vuralhan 
'Millî Savunma Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, pamuk ithalinin pi
yasada kriz yarattığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı 
(7/88) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

'Pamuk Çiftçisinin enflasyondan ko
runmak için, köyündeki ambarıma sakla-
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yabildiği pamuğun, uygulanan politika 
yüzünden para etmez duruma düşürül
mesi karşısımda, aşağıdaki soruılıarımın 
'Başbakan Sayın Turgut Öza'l tarafından 

" yazılı olarak cevaplandırılmasını] saygı ite 
rioa ederim. 

Mustafa Murat Sökmıenoğlu 
Hata^ 

1. tthiall sevdası ite ülkeye sokulan 
kısa elyafllı kalitesiz pamuklarım, piyasa
da yarattığı krizi düzeltecek ne gibi ted
bir aldınız? 

2. Türkiye'miın her sene yüzbim ton 
ihtiyaç fazlasına ilaveten, ithal edilen 130 
bin ton yabancı menşeli pamukla, stok
ları 200 - 230 bin tona niçin yükseltilmiş
tir? Söz konusu stokları eritecek, ihra-
caatı sağlayacak bir tedbir niçin' alınma
maktadır? 

3. îplliıkçi, mevsim başındaki pamuk 
fiyatları ile fiyatllarını iılan etmiş, ma-
muli madde de o günıkü piyasa fiyatları 
İte teşekkül etmişken, çiftçinin allım teri
ni ucuza kapattıracak politikaları niçin 
destekliyor sunuz? 

4. Türkiye'nin döviz ihtiyacı had saf
hada olduğu bugünlerde, fonları niçin 
kaldıranı yor sunuz? 

5. Neden, çiftçinin feryadının fela
ketlere dönüşmesine yo!l açacak politika
larda israr ediyor sunuz? Bu hususta ne 
gi'bi tedbirler aldınız? 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basım ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 1 . 4 . 1988 

Sayı : 5/MM498 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
BaşkaMığımıa 

ligi: 21.3.1988 tarih ve 7/88-501/02526 
sayılı yazınız ile Başbakanlık 'Kanunlar 
ve Karanlar Genel Müdürtlügünun 
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25.3.1988 tarih ve K. K. Genel Md. 
07/106-1<64/02227 sayılı yazısı. 

•Hatay MililetVeki'li Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'num, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği ancak tarafımdan oevaplian-
dırıüıması istenen yazılı soru önergesi ite 
ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilierinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

iSanayi ve Ticaret Bakamı 

Hatay Milletvekili Murat Sökımenoğlu' 
mun Yazıllı Sorularına Cevaplarımız 
Soru 1'. İthal sevdası ide ülkeye soku

lan kısa elyafjli' kalitesiz pamukların piya
sada yarattığı krizi düzeltecek mıe gibi ted
bir aldınız? 

iSoru 2. Türkiye'nin her sene yüzhiın 
ton ihtiyaç fazlasına ilaveten ithal edilen 
l'3'Ö bin ton yabancıı menşeli pamukla 
stokları 200-230 bin torna m'için yüksel-
ti'lmiştir? Söz konusu stokları eritecek, 
ihracaatı sağlayacak bir tedbir niçin alın
mamaktadır? 

Soru 3. İplikçi mevsim başındaki pa
muk fiyatları ile fiyatlıarını ilan etmiş, 
mamuil madde de o günkü piyasa fiyat
ları ile teşekkül etmişken, çiftçimin alın 
terini ucuza kapattuıacak politikaları ni
çin destekliyor sunuz? 

Soru 4. Türkiye'nin döViz ihtiyacı 
had safhada olduğu bugünlerde fonları 
niçiın kalldırımıyor sunuz? 

'Soru 5. Neden çiftçinin feryadınım 
felaketilere dönüşmesine yol açacak pb-
(litifca'larda ısrar ediyor sunuz? Bu husus
ta ne gibi tedbirier aldınız? 

Cevabımız : Türk çiftçisinin alın te
rini değerlendirmek ve emeğinin karşılığı
mı vermek, Hükümet politikamızın ana 
ilkelerinden birisidir. Türk çiftçisi çeşitli 
tarım girdilerine yapılan sübvansiyonlar-
lla gerektiği şekilde destek'lenmeiktedir. 
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Ancak, Hükümetimizce uygulanan li
beral: ekonominin bir sonucu olarak, ta
rım ürünü de olsa, hiç bir malın spekü
latif amaçla kullani'lımasıma asla izin ve
rilmemektedir. Nitekim; ihracatımızda 
önemü bir payı bulunan tekstil sanayimi
zin hammaddesi pamukta spekülatif 
amaçjlı .davranışlar içerisine girildiğinin 
görülmesi ve dış piyasada rekabet imkâ
nımın ortadan kalkması sebebiyle bu sek
törün krize sürüklenmesi sonucunu do
ğuracak gelişmeler üzerine, Hükümetimiz
ce arz ve talebi dengeleyici tedbirlerin 
uygulamaya konulmasından kaçınüma-
ım,'ştii\ 

Geçen üretim döneminde (1986 ürü
nünde) pamuk üretimi ülke ihtiyacını 
karşılayacak seviyede o'lmasıma ırağmen; 
.spekülatif amaçlı davranışlar sebebiyle 
mahflıç pamuk fiyatlarının dış piyasa fi
yatlarına göre iç piyasada aşırı ölçüde 
artması piyasaya müdahale edilmesi za
ruretini doğurmuş ve alınan ekonomik 
tedbirlerle mıahlıç pamuk fiyatları nor
mal seviyesine çekilmiştir. Sorularınıza 
cevaben aşağıda yapılan açıklamalar, yu
karıda verlOen genel bilgiyi tamamlayıcı 
niteliktedir. 

Cevap 1. 1986/87 döneminde Ege ti
pi ST-I beyaz kütM pamuğun ortalama 
alım fiyatı 300 TL./Kg., Çukurova tipi 
ST-I beyaz kütlü pamuğun ortalama alım 
fiyatı 285 TL./Kg. olmuştur. 1987/88 dö
neminde ise Tarım Satış Kooperatifleri 
'Binlikleri Ege tipi ST-I beyaz kütlü pa
muğu ortalıama 635 TL./Kg., Çukurova 
tipi ST-I beyaz kütlü pamuğu ise ortala
ma 580 TL./Kg.'dan mubayaa etmişler
dir. Anlaşılacağı gibi, ürün mubayaa fi-
yatl'arı bir önceki yıla göre % 100'den 
fazla artınrmıştır, 

Ayrıca, son iki dönemdeki pamuk 
mubayaa fiyatları dış piyasa fiyatlarının 
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da altında kalmamış ve üretici elindeki 
ürünü değer fiyatına satabi'lmiştir. Dola
yısıyla üreticinin ezilmesi ve mağduriyeti 
söz konusu değildir. Ancak, üreticinin 
elinde çekirdekli pamuk kalmamasına 
rağmen spekülatörler tarafından satın alı
nıp stokllanan mahllıç pamuğun arz-talep 
dengesini bozacak bir şekilde borsaya sü
rülmesi ve fiktif alım-satımlar suretiyle 
sunî fiyat artıştı yaratılması gayretleri üze
rine 1987 yıih başlarından itibaren pa
muk ihracatına Ege-Antalya pamuğu için 
35 Oent/Kg., Çukurova pamuğu için 20 
Gent/K'g. fon getirilmiş, pamuk ithalatın
dan alınan fon da 1 $/Ton'a indirilerek 
arz-talep dengesinin kurulmasına matuf 
ekonomik tedbirler alınmıştır. 

Ayrıca, ithalatın doğrudan sanayici ta
rafımdan ihtiyaç duyduğu pamuk cinsi 
esas alınarak yapılması sebebiyle, kısa el-
yaflı pamuk ithal edilmiş olduğu iddiası
na katvlmak mümkün değildir. 

Cevap 2. "Ülkemizin mıahlıç pamuk 
üretimi 530 Ö30 Ton, tüketimi ise yakla
şık 500 'OOO ton olduğuna göre, ihtiyaç 
fazlası pamuk miktarı 200 000 - 230 OOO 
ton değil, Eylül 1987 Ağustos 1988 döne
mini kapsayan 1987/88 sezonunda yapı-
llan yaklaşık 40 000 ton ithalat da dahil 
olmak üzere, maksimum 70 000 tondur. 

Bu miktara çok kötü kalitedeki pa
muklar da dahildir. 

IBuna göre, pamuk stoklarının aşırı öl
çüde yükseldiğini söylemek mümkün de
ğildir, 

Cevap 3. tlıan edilmiş olan destekle
me alım fiyatları ve Birliklerin yeterli öl
çüdeki ilave fiyatları ile üreticinin alın te
rinin ve emeğinin karşılığı verilmiş ve 
üretici elindeki kütlü pamuğun tümünü 
değerlendirmiş bulunmaktadır. 

Cevap 4. Pamuk ihracatı planlanır
ken, Ülkemize yılda yaklaşık 2 milyar 
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dolar ihracat geliri sağlayan tekstil sek
törünün hammadde ihtiyacını gözden 
uzak tutmamak gerekmektedir. Bu amaç
la mevsimi başından bu yana tekstili; sek
törünün hammadde ihtiyacı gözönünde 
bulundurularak pamuk ihracatından alı
nan fonların düşürülmesi gerekmemiştir. 
Ancak, 1987/88 döneminde bugün için 
ortaya çıkan pamuk arz-tailep dengesi dik
kate a'lınarak Ege ve Antalya tipi pamuk
lar için kiloda 35 sent olan Destekleme 
ve Fiyat İstikrar Fonu primi 25 sente, 
Çukurova tipi pamukta ise 20 sentten 15 
sente indirüımiştir. 

Cevap 5. Çiftçi ürününü kampanya 
döneminde sattığına göre, çiftçinin fer
yadı yerine spekülatörlerin feryadından 
söz etmek daha uygun olacaktır. 

3 — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, MÎT raporuna ve 
sorumluları hakkında açılan soruşturma
nın sonucuna ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakam Mehmet t azar'in 
yaz'lı cevabı (7/96) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Jurnalle kişileri ve kişilikleri aşarak, 
devlete fitne ve fesat karışmasına sebep 
olan MİT raporu konusundaki gelişme
ler karşısında, aşağıdaki sorularımın, Baş
bakan Sayın Turgut Özal tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Jurnalle kişileri ve kişilikleri aşa
rak devlete fitne ve fesat karışmasına se
bep olan MÎT raporunu hazırlayanlar, 
sızdıranlar hakkında açılan soruşturma 
ne olmuştur? Niçin parça parça incele
nip meselenin yozlaşmasına ve uzaması
na, dolayısıyla MİT'in yıpranmasına mü
samaha edilmektedir? 
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2. Devletin bütünlüğünü zedeleyici 
mahiyetlere ulaşan MİT öyküsünde «kös
tebek» kimdir? 

3. Kişilerin haysiyet ve şerefleri ile 
oynanmasına müsamaha ile bakılıp, içe
rik yerine niçin sızdıranın peşindesiniz? 
İçerik sızdırılmasından daha az mı önem
lidir? 

4. Böylesine çok boyutlu bir rapo
run Türkiye Büyük Millet Meclisinde in
celenmesine, millî iradeden saklanmasına, 
millî irade temsilcilerinden oluşacak bir 
araştırma komisyonuna niçin engel olu
yorsunuz? 

5. Devletin güvenlik kuvvetlerine ve 
onun mensuplarına, siyasî ve içtimaî ki
şilere leke süren MİT raporunun hazır
lanmasını kim istemiştir? Neden istemiş
tir? Gaye nedir? Niçin emir veren ben 
yaptırdım demiyor da, onun yerine kur
ban aranmaktadır? 

6. Meselenin esas sorumlusu hak
kında ne yapılacaktır? 

7 MİT raporunun sızdırılandan iba
ret olmadığı halde 123 sayfalık ekinin 
de içeriğini niçin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden kaçırıyorsunuz? 

8. Fısıltı ile devletin daha fazla tah
rip olmasına niçin göz yumuyorsunuz? 

9. Başbakanlığa Sayın Üruğ tarafın
dan vaki müracaata niçin bugüne kadar 
cevap verilmemiştir? Cevap alamazsa 
kendilerine yargı yolu nasıl açılacaktır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 03-8-(10-l) 659 4.4.1988 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Hatay Milletvekili Sayın Mustafa 

Murat Sökmenoğlu'nun Başbakan Sayın 
Turgut Özal tarafından cevaplandırılma
sı ricasıyla Yüksek Makamınıza vermiş 
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bulundukları 7/96-539 sayılı yazılı soru 
önergesine cevaplanınız aşağıda arz olun
muştur. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

Cevaplar : 
1. Basında MİT raporu olarak ya

yınlanan belge ile ilgili tahkikat devam 
etmektedir. Olay adlî ve idarî mercile
rin ayrı ayrı yetki ve sorumluluklarını 
ilgilendirdiği için her yönden tahkik edil
mektedir. Tahkikatın sıhhati, süratine fe
da edilemeyeceği cihetle ve tahkik mer
cilerine müdahale uygun olmayacağı için 
neticesini beklemek tabiîdir. 

2. Tahkikat neticesi alınmadan bu 
konuda bir beyanda bulunmak mümkün 
değildir. 

3. MİT ile ilgili belge ve bilgiler 
2937 sayılı Yasa gereğince gizli olup if
şası suçtur. Hadisede böyle bir suç iş
lenmiş ise takibi yasa emridir. Söz ko
nusu metrenin içeriği hakkında Devletin 
güvenliği açısından, ilgili merciler kendi
lerine düşen görevi elbette yaparlar. 

4., Türkiye Büyük Millet Meclisine 
de arz olunduğu gibi olay tamamen ida
rî ve adlî mercilerin yetki ve sorumlu
luklarına bırakılmıştır. Olay siyasî araştır
ma mekanizmaları ile aydınlatılacak nite
likte ve özelikte değildir. Buna bu saf
hada ihtiyaç da yoktur. 

5. Kuruluşun bünyesinde kalmak 
şartıyla MİT içinde, görev ile ilgili her 
konuda çalışma yapılması yasaldır. Bu 
konuda bir çalışma yapılması için MİT 
dışından bir istek ve emir söz konusu 
değildir. 

6, Henüz tahkikat devam ettiği cihet
le birtakım yorumlar yapmak mesnetsiz 
olur. Tahkikat neticesinde suç ve suçlu
lar tespit edilirse haklarında yasal işlem
lerin yapılacağı şüphesizdir. 
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7. Basında MİT raporu olarak tak
dim edilen ve kısmen neşrediküğmi be
yan ettiğiniz metin ile ilgili bilgi ve de
lillerinizi; tahkikat neticesinin bir an ön
ce alınmasına yardımcı olmak üzere adlî 
veya idarî tahkik mercilerine vermeniz 
yararlı olur. 

8. Bir delil ve mesnede dayanmayan 
«fısıltılar» Devletimize zarar veremez. 
Kamuoyumuz dikkatli ve tecrübelidir. 

9. Tahkikat devam etmektedir. Kişi
lik halkları kanunlarımızın himayesi al
tında olup, müracaat usul ve esasları ilgili 
kanunlarda gösterilmiştir. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sıkıyönetim Kanunu uyarın
ca görev yerleri değiştirilen veya görev
lerine son verilen kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Abdullah Tenekeci'nin yazılı cevabı 
(7/99) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, İçtüzüğün 94 üncü 
maddesi gereğince, aşağıda belirtilen 
soruların Sayın Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunda 
gerekenin yapılmasını saygılarımla arz-
ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. 19/9/1980 tarihinden, sıkıyöne -
timin sona erdiği tarihe kadar, 1402 sa
yılı sıkıyönetim yasasının, 2 inci madde
sinin son fıkrasında belirtilen, Sıkıyöne
tim komutanlarının; bölgelerinde genel 
güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açı
sından çalışmaları sakıncalı veya hizmet
leri yararlı görülmeyen kamu personelinin 
statülerine göre atanması veya işine son 
verilmesi hükmünün uygulanması ile; 

a) Kaç tane kamu ve mahalli idare 
görevlisinin yerleri değiştirilmiş, 
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b) Kaç tane kamu ve mahalli İdare 
görevlisinin işine son verilmiş, 

c) Bu dönem içerisinde görevlerine 
son verilenlerden kaç tanesinin sakınca
ları Sıkıyönetim komutanlıklarınca kal
dırılarak görevlerine tekrar iade edilmiş
lerdir? 

2. Sıkıyönetim döneminde görevle
rinden uzaklaştırılan görevlilerin durum
larını yeniden tetkik edip, sakıncaları 
yoksa, bunların görevlerine iadesi husu-
ısunda yetkili merci kimdir? Bu konuda 
kişisel olarak Genelkurmay Başkanlığı
na baş vuranlara, talep edilen konu
da Genelkurmay Başkanlığının yetkili 
olmadığı, yetkili mercinin Sıkıyö
netim Komutanlıkları olduğu belirtil
mektedir. Sıkıyönetim sona erdiğine gö
re, anılan şahısların yeniden görevlerine 
dönmeleri nasıl mümkün olacaktır? 

3. Sıkıyönetimin sona ermesi ile 
birlikte, görevlerine iade edilmeyen per
sonelin, hangi gerekçe ile görevlerine iade 
edilmedik'leri bilinmekte midir? Bu kişi
ler hakkında sakıncalı olduklarına dair 
raporlar mevcut mudlur? Şayet mevcut 
ise, bunları açıklayarak, kamuoyunun bu 
konuda aydınlanmasını düşünüyor mu
sunuz? 

4. Sıkıyönetim döneminde görevle
rine son verilenlerin, kaç tanesi öğretim 
üyesi (Profesör, doçent, öğretim üyesi, 
öğretim görevlisi), öğretmen, memur ve 
işçidir? 

5. Görevlerine son verilen bu şahıs
ların, siyasî düşüncelerinden dolayı ömür 
iboyu kamu görevine dönememeleri, ka
mu vicdanını nasıl etkileyecektir? Bu gö
revlilerin, olağan düzene geçildiğine gö
re tekrar eski görevlerine iadesi ve bu 
süre içerisinde ortaya çıkn mağduriyet
lerinin ortadan kaldırılması hususunda, 
demokratik hukuk devleti prensipleri 
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çerçevesinde ne gilbi önlemler aldınız? 
Şimdiye kadar bunları uygulamaya koy
madı iseniz, bu konudaki tasarınız nedir? 

T. a 
Devlet Bakanlığı 4.4.1988 

Sayı : 03.3 « 02/0477 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 

24.3.1988 gün ve 7/99-556/02703 sayılı 
yazısı. 

Ib) Başbakanlığın 31.3.1988 gün 
K. K. Gn. Md. 07/106-74/02314 sayılı 
yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
lay'ın «1402 sayılı Kanun uyarınca 
görevine son verilen veya bölge dışına 
atanan kamu personeli» konusunda Sayın 
Başbakana yönelttiği ve yazılı olarak ce
vaplandırılması istenilen sorusu ilgi (a) 
yazınız ile Başbakanlığa gönderilmiş ve 
ilgi (b) yazı tarafımdan cevap verilmesi 
için Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Soru ile ilgili cevap ilişikte sunulmak
tadır. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uygula
ması hakkındaki soru önergesi aşağıda 
açıklanmıştır. 

1. 19.9.1980 tarihinden Sıkıyönetimin 
son bulduğu tarihler arasında Sıkıyöne
tim Komutanlıklarınca 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin 
son fıkrasına göre; 

Adet 

a) Görevine son verilen personel 
4891 

ıb) Görevine son verilme sakıncası 
kaldırılan personel 3406 
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c) Görevine son verilme sakıncası kal 
dırılmayan personel! 1485 

d) Bölge dışına atananlar 
4509 

e) Bölge dışına atanma sakıncası kal 
dırılan personel 1869 

f) Bölge dışına atanma sakıncası kal 
dırılmayan personel 2640 

2. 1402 sayılı Kanunun değişik 2 nci 
maddesi gereğince görevine son verilen 
personelin durumları 2766 sayılı Kanun 
gereğince ilgili Sıkıyönetim Komutanlık-
larınca tekrar incelenmesi sonucu l/b 
maddesinde belirtilen personelin görev
lerine son verilme sakıncaları kaldırılmış 
olup, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş
larınca göreve başlatılmışlardır. 

1402 sayılı ve 2766 sayılı Sıkıyönetim 
kanunları gereğince kişinin görevine son 
verilmesi, bölge dışına atanması, göreve 
son verilme sakıncasının kaldırılması ve
ya bölge dışına atama sakıncasının kal
dırılması ilgili Sıkıyönetim Komutanlık
larına verilmiş bir mükellefiyet olup, 
mevzuat değişikliği yapılmadığı sürece 
bu hakkı hiç bir Kamu Kurum ve Ku
ruluşu kullanamaz. 

3. 2 nüi maddede açıklanmış olup, 
bunun dışında kişi hakkında herhangi bir 
sakıncalı raporun bulunup bulunmadığı 
idarece bilinmemekte olup, yapılan işle
min gerekçesi ilgili Sıkıyönetim Komu
tanlıklarında mevcut bulunması gerek
mektedir. 

4. Görevine son verilme sakıncası 
kaldırılan personelin meslekî grupları; 

Adet 

a) Üniversite öğretim Üyesi 25 
b) öğretmen 1882 
c) Memur 1179 
d) işçi 301 
e) Diğerleri 19 
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5. Görevine son verilme sakıncası 
kaldırılmayanların göreve iade edilmesi, 
ilgili Sıkıyönetim Komutanlıklarının ta
sarrufunda bulunmaktadır. Ancak, Sı
kıyönetim Komutanlıklarının hukukî var
lığı sona ermiş bulunduğundan müm
kün bulunmamakta olup, mevzuat de
ğişikliğini gerektirmektedir. 

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbas'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğüne göre kurulması gereken Tet
kik Kuruluna ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım 
Akbulut'un yazılı cevabı (11115) 

24.3.1988 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi 

Sayını Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Başkanlığı

nız tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına izninizi saygılarımla rica ederim. 

Fethi Çeiikbaş 
Burdur 

Halen Meclis çalışmalarını düzenle
yen İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesinde: 
«Meclis Başkanlığı kanun tasarı ve tek
liflerini Anayasa dili, kanun yazılış tek
niği bakımından incelemekle görevli ye
teri kadar uzmandan kurulu bir heyet 
teşkil eder. Bu heyet komisyonlara da
nışmanlık yapar.» Hükmü yer almış bu
lunmaktadır. 

h Bu heyet kurulmuş mudur? 
2. Kurulmuşsa, üyeleri ve kimlikleri 

hakkında bilgi verilmesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Geneli Sekreterliği 1.4.1988 
Kanunlan ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 
Kân* Kar. Md. 

Sayı Î 7/115-614/02823 
Sayın Fethi Çelifcbaş 
Burdur Milletvekli 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğüne göre kurulması gereken Jet-



T. B. M. M. B : 45 

kik Kuruluna ilişkin 24.3.1988 tarihli ya
zılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizde yer alan sorularınız 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye, Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

1. içtüzüğün 86 ncı madesinin ön
gördüğü Tetkik Kurulu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığınca 1974 yılın
dan itibaren kurulmuş ve hizmet vermiş
tir. Bugün söz konusu görev, 2919 Nu
maralı Teşkilat Kanunu çerçevesinde Ka
nunlar ve Kararlar Müdürlüğü bünyesin-

4 . 4 . 1988 O : 2 

de bir Müdür Yardımcısının başında bu
lunduğu ve yeteri kadar uzmandan olu
şan, Araştırma ve İnceleme Bürosu tara
fından yürütülmektedir. 

2. Komisyonlara, siyasî parti grup
larına ve milletvekillerine yasama konu
larında inceleme, araştırma ve danışma 
hizmeti veren bu büroda; 

— M. Ali Çalgüner, Kanunlar ve 
Kararlar Müdür Yardımcısı (Hukuk) 

— Işıl Küçük, Uzman Raportör (Hu
kuk) 

— E. Engin Gültekin, Raportör (Hu
kuk) 

— îbranim Araç, Raportör (1. T. t. 
Akademisi) 

Görevlendirilmiş bulunmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 İNCİ BİRLEŞİM 

4 . 4 . 1988 Pazartesi 

Saat : 9.00 

II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

• 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Birgen Kdeş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarım gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgtili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
GÖlhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasamın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
rniralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Keman Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller

de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'mn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C.: Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yoFun, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 



22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerkşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (5/34) 

24. — Kütahya MMle'bvekili Mehmet 
Rarikimaz'ın, KütJalhya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağıma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

25. — İzmir Miletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

26. — İçel Miletvekili M. Isterniihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

28. — Kocaeli MillletVekiili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

29. — Zongul'dak MiıHeüvdkiH Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/40) 

30. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

31. — Çorum MilÜetvekiili Cemıal Şa-
hin'in, Çorum lü Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü som önergesi (6/42) 

32. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

33. — Ankara Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü som önergesi (6/44) 

34. — Tuncelii Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere iliş'kin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

36. — Antalya Miletvekilü Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişlkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 



37. — Çorum Milletvekili Rıza Hı-
man'ın, Çorum ili Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

38. — Haltay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

39. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

40. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

42. —• Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nıin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) 

43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/56) 

44. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
miralp'in, bankall ardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De-
•miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakllarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekilli Baki Dur-
Maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştir ilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devfiet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi ı(6/66) 



53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'im, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözılü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin ımağduriyetHerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlîü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğiu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirier alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü ioru önergesi (6/71) 

'58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
iıdim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkim Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Esikihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarıma ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesıine bağlı mahaılleler-

den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma ©aka
nından SÖZLÜ soru önergesi (6/75) 

'62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açıılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. _ 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halik Cumhuriyeti Arasında Kon-



solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve1 Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti d'le Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihii: 22 . 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti d'le İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 

Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve SağT.ılk ve Sosyal İşler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(ı3. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişıleri 
(komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 1985 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayllanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) <B. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
me, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil-
ıletler Sözleşmesinin Onaylanmasının1 Uy
gun Bullunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/391) <IS. Sayısı : 4,1) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 



X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katıılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri ıkomisyonları 
raporları (1/372) (5. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak

kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 



Ditem : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

1988 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarıs 

ve 
Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M 

İle 
Plan ve Bütçe Komisyonu R 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/393 

Karar No. : 9 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Bakanlar Kurulunca Anayasanın öngördüğü süre içerisinde ve 15.10.1987 tarihinde Türkiy 
nulan ve Komisyonumuza havale edilen «1988 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» 17 nci dönemin 
29 KasMn 1987 tarihinde yapılan Milletvekili Erken Genel Seçiırferi sonucunda Türkiye Büyük 
nem çalışmalarına 14.12.1987 tarihinde başlamış, ancak Hükümetin yılbaşına kadar olan süre 
sını hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması ve bu süre içinde tasarının kanunlaşm 
rak, 16.12.1987 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Bakanlar Kurulunca geçici 
Komisyonumuzun 26.12.1987 günkü birleşiminde görüşülerek Genel Kurula sunulmuş, Genel K 
rüşülerek kabul edilen sözkonusu «1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya K 
ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı» 31.12.1987 tarihli R 
girmiştir. Daha sonra, 15.2.1988 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet 
Yılı Genel Bütçe Kanun Tasarısı» ve ekleri aynı tarihte Komisyonu muza havale edilmiştir. 

Komisyonumuzda bütçe görüşmelerine 24 Şubat 1988 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakan 
ha sonra Komisyon üyelerinin görüşmelere hazırlanması için verilen kısa bir aradan sonra 2 M 
nın genel görüşmelerine geçilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanı, genel görüşme öncesinde yaptığı kısa açıklamada; 1988 yılı 
yar lira ödenek ihtıVa ettiğini ve bu tutarın içinde cari hizmet ödeneği olarak7trilyon040mil 
sonel cari bölümü için 4 trilyon 340 milyar lira, diğer cari harcamalar için 2 trilyon 700 milya 
465 milyar lira, transfer harcamaları İçin ise 10 trilyon 335 milyar liralık Ödenek ayrıldığını be 
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Tasan mcelenftiğınde; 1988 yılı konsolide bütçe ödenekleri ile 1987 ödenekleri karşılaş 
93, diğer cari ödeneklerde % 39, yatırım Ödeneklerinde % 87, transfer ödeneklerinde ise % 
artış görülmektedir. 

Bu yıl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 'b 
yük artış görülmektedir. Böylece memleketimizin en ağırlıklı konularından ikisini oluştura 
çüsünde daha fazla ödenek ayrıldığı ortaya çıkmaktadır. 

1988 yılı bütçesinin finansmanı için konsolide bütçe gelirlerinin 18 trilyon 375 milyar l 
minlerinin içinde, vergi gelirleri 15 trilyon 100 milyar lira, vergi dışı normal gelirler 1 trily 
1 trilyon 600 milyar lira, katma bütçe gelirleri 175 milyar lira şeklinde bütçede yer almıştır. 
sonu gerçekleşmesine »göre toplam % 81,2 oranında artış ifade etmektedir. 

1988 yılı konsolide bütçesinde 2 trilyon 465 milyar lira açık öngörüldüğü ve 1987 yılın 
açığı oranının 1988*de 2,8 oranına düşmesinin beklendiği genel gerekçenin incelenmesinden an 

Bu yıl ilk defa olarak fon bütçeleri, konsolide bütçe tasarısı ile, komisyonumuzun inc 
törünün bankacılık faaliyetleri de ilk defa bu yıl ve bundan böyle de komisyonumuzda in 
Öngördüğü 20 trilyon 840 milyar ödeneğin, 86 trilyon 646 milyar Türk lirasına ulaşacağı tahm 
tutarında olduğu görülmektedir. 

Gayri safi millî hâsılanın yaklaşık dörtte biri büyüklüğündeki 'konsolide bütçenin uygu 
ana hedefi kamu tüketiminde azamî tasarruf şeklinde ele alınmıştır. Kamu gelirlerinin artır 
dağılımının gerçekleştirilmesi ve önemle üzerinde durulan diğer hususlar olarak görülmekte 
kaynaklan dikkate alınarak en rasyonel şekilde ve etkinlikte kullanılması ana üke olarak te 

Bu genel değerlendirme dışımda bütçe kanunu tasarısı üzerinde eleştiri ve görüşler şu 

Devkıüin bu yıllki yatınım harcanıaiUarı, kitlelerin artan vergi yüküne rağmen iki yıl 
gösitennıejktedlr. Bu azailimanın öriüimüadeki yıllarda da devam etmesi müimlkün görüfaekteK 
me hızı. hükümetlin fiıyalt istikrarını sağlayamadığı, dış ticaretini dengeleyemekiiğt ve dış öde 
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ıBkbnotmide yavaşlama göıütodotodıir. Tükeltkn artış hızı büyük ölçüde düşürütaıejk/teıdir. K 
nomide tümüylle hir yavaşlama gözflenmekteldir. Bu durum karşısını da gelirlerde öngörülen art 
bu hesaplar gerçekçi olmaktan uzaktır. 

Getir kademleıdnjdekd artış ekonomik büyüme hızsyla tutarlı değildir. Bu sebeple bütçede 
ulaşacağımı şimdiden söylemek mümkündür. 

(BüDçede eniflasyon, haıyat pahalılığı, işsizlik, gelir dağıİHnı gibi temel sorunîara çözüm ge 
ların güderek artmasına sebep olacaktır. 

Bütçe gelir tahminlerinim gerçekleşmesi hallinde vergi adaletsizliği artacaktır. Gerçekleşme 
artacağından bunun talbiî sonucunda emülsiyona gidilecektir kli bu da enflasyonu körüMeyece 

1988 yılı konsolide bütçesii mutlaka kamu açığının azalmasına ve fiyatların belli bir ölçü 
zorundadır. 

Türkiyenin gelıir ve kıaynak meselesıi bütün şiddeti ile devamı ediyor. Yalnız bu geDir ve 
olaraik düşünmek de doğru değildir. Ayrıca, harcama da çok önem İldir. Harcamanın mutlaka 
büyük yarar vardır. 

Bütçede yatırımlar düşük tutulmuştur. Bu durum ise, 1988 yılımda ihracatımızın hedefle 
mektedir. Kadı ki, ekonomik anlamda, bilimseli anffamda sorun ele alınmaksızın tüketim kısılar 
dir. Oysa memleketimizde yapılan buldur. 

1987 de % 8,6 civarında olan kamu açığı 1988 de mutlaka aşa ğııya çekiinM'idir. Zaten hü 
bu kaça çekilmek isteniyor? Bunun bütçe etkiinliğıiiyle geri çekilmesi nasıl o'nacaktır? Kitterdek 
caktır ve bu indirim hangi araçlarla ne ölçüde olacaktır? 

Hükümetçe uygulanan ekonomik politikalar, sağlıksız bir dışa açılma politikası olup, bu 
olacaktır. Sağlıklı vergi geflürleri yenine kaiynak olarak sağlıksız borçlanma tercih edilmektedir. 

Hükümetin dışa açılma politikası yanlıştır. Zira dışa açılma, gerçek hir rekabete dayand 
mallar dünya piıyasaflanoda kendisini gerek fiyat gerekse kalite olarak kanıltiayabiliyorsa anla 
teklif edersek, bu hatalı olur. 
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Bajtkia da uygulanan ve teknik olarak gerçekten iyi sonuçlar veren KDV'nin amacın 
gisi kaçağının asgarî düzeylere indMmesd gerekmektedir. Bu yapıl mandan KDV uygafla/m 
başlamıştır. Bu biri beîgestiz çalışma diğeri ise şahitle belgeciMkten kaynaManmalk'takiır. B 
mıelktteıdiir. Bunun önlenmesi gerekmektedir. 

1988 yüı konsolide bütçesinde % 50 ye yakın bir kısım hizmet lere değiî transferlere a 
çesi Meniimi vermektedir. 

Hükümet ciddî bir anlti-enflasıyonist poîMka uygulamalıdır. 
Vergi sisteminde dolaylı vergilerin devamlı artması, vergi adaletini zeddemekitedir. 

retli! kesim üzerindedir. Ücretlilerin toplam milî gelir içindeki payları % 18 dolaylarında 
lannda olması bunun bir delilidir. Bunun düzeltilmesi gerekir. 

Yeni ekonomi anlayışı içerisinde bütçe ikinci plana itilmiş izlenimi vermektedir. Bun 
Bütçemin getirdiği bazı zoduklaa" ve bürökraifcik sıkıntılar öne sürülerek, kolay hareket e 
ması, Tüıfltiy© Büyük Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonlarını zayıflatmıştır. Şimdi ise 
dır. Ancak bu, fonların % 30'nu kapsamaktadır. Bu ise yeterli değendir. 

Piarih ekönomlinm kabul edlilip edilmemesi bir siyasî anliayıştır. Ancalk, hükümetin yü 
let Planlama Teşkilatının etkinliği giderek gerilemektedir. 

Olumlu görüşler ve öneriler ise şöyledir ; 
ıBütçöde bu yıl sağlik ve eğitim hizmetlerine daha çok pay ay rılması olumlu bir adım 
1988 yttı konsolide bütçesi ile kamu kuruJuşlarına yıllik program hedefleri dbğruılft 

ciddî bir şekilde enflasyon ile mücadele öngörülmektedir. 

Uygulanan ekonomi politikalar neticesinde ülkemizde artık enerji ve dış ödemeler da 
Ekonomide yeni ilave kaynaklar yaratılmış ve altyapıda hızlı (bir gelişme olmuştur. 

nilenmesi ve geliştirilmesi, mal ve hlizmet üretiminin arttırılması, gelir dağıiımınıın iyileştir 
gesel dengesizllikterin giderilmesi ve devlet daire ve kurumlarının hizmet düzeylerinin yü 



1988 yılı konsollide bütçesinde enflasyonu önCefyfici fakfCör olarak tasarrufa azamî dikkatt 
Antik günümüzde dolaylı vergilerin adaletM olup olmadığı konusunda tartışmalar yapılm 

laylı vergiler dana rasyonel vergiler olarak kajblrl edilmektedir. 
Geçmiş dönemlerde ekonomiye büyük yükler getiren Kamu İktisadî Teşebbüsleri, alınan 

ruluşlar haline gelmişlerdir. 
Uygulanaın ekonomik poliiıtûkalar sayestode artık Türkiyede ula şım ve haberleşme sektörler 

son teknikler alındığından onlardan da Meridir. Ayrıca, sanayi ürünlerimizin ihracatımız içinde 
Türkiye'nin meselesi kaynak yaşartmaktır. Kaynak yaratmak ise fevkalade zordur. Bu itiba 

reti vaındır. Günkü, Türkiye'deki iç kaynaklar arzu ettiğimiz ölçüler içerisinde süratle artaamafa 
Zamlar arzu edilen birşey değildir. Ancak zam yapılmazsa sübvansiyona gitmek zorunlulu 

bunun faturası bütün vatandaşlarımıza çıkacaktır. Aynca, karaborsa ve haksız kazanç çoğala 
ması zarurîdir. 

Türkiye uzun zaman içe dönük bir sanayileşmeye gitmiştir. İç tüketiciye dönük ve kali 
ucuz kredi ortamında rekabet gücü sem derece zayıf bir sanayiden gelişme beklenemez. Bu sa 
rekmektedir ve bu konuda yapılan atılımlar isabetlidir. 

Hükümetin takip etmiş olduğu dışa açılma politikası sanayileşme açısından fevkalade is 
Ülkemizde işgücü fazlası rakamları yüksektir. Ancak, geçmişe göre de nispî b:r azalma gö 
Türkiye'niin ilhracaatıııda sağladığı hızlı gelişme göz önüne alındığında, vadesi gelen dış b 

güç değildir. Bugün ihracatımızın artış hızı ithalatımızın artış hızından fazladır. Ayrıca dış ül 
yet verici bir düzeydedir. 

YıUardanlberi Türkiye'niin önemli probleminin biri dış ticaret açığı ile bundan kaynaklana 
yıllarda alinan önlemler ve takip edileni dışa açılma politikası ile dış ftiicaıret ödemeler dengesi s 
rıca, sabit kur ayarlamasından vaçgeçüllmesi kambiyo rejiminin re vize edilmesi ve Türk eko 
sağlanması suretiyle, dışticarett açığını giderecek azaltıcı tedbîrlerin 'alınması olumlu bir yakla 
caattının ithalatı' karşılama oranı % 871ere ulaşmıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda, uygulan 
misi önümüzdeki yıUanda hamle yapacak düzeye gelmiştir. 
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1988 yılı konsolide bütçesinin iki önemli hedefi vardır. Bunlardan biri % 55'lere ul 
de (istihdamı olumsuz olarak etkilemeden kalkınma hızı oranını % 5'ler seviyesinde t 
ile enflasyonu % 3 3'tere indirmek büyümeyi durdurmamak yeni işsizliklere sebebiyet ve 
dürmek, ihracatı geliştirmek, yeni yatırımlar yapmak ve bütün bunların hepsini 1988 
mek önemli hedefler olarak tespit edilmiştir. Elbetteki bunlar zordur ve şunu da memn 
mik ve malî şartlar içerisinde yapılabilenin en iyisi yapılmaktadır. 

Bütçe söylendiği gibi büyük ve geniş bir bütçe değildir. Büyüyen bir ekonominin 
kıldığı büyüklükteki bir bütçedir. Zira 1988 yılı rakamları 1987 yıh rakamları ile muka 

Bütçede transfer harcamalarının % 50'yi bulduğu ve bunların tümünün borçlara gid 
fer harcamaları yalnız borçlara yönelik değildir. Çeşitli sosyal amaçlı transferler de bu ka 

Hükümet devletçiliği reddetmemektedir. Ancak ekonomik anlamda bir devletçilik r 
devletçilikten uzaklaşılırken diğer yandan siyasî ve idarî anlamda güçlü bir devlete sah 
tedir, Devlet Planlama Teşkilatı etkinliğim kaybetmemekte, ancak çok daha önemli yen 
ni ndeki etkinliğini artırmaktadır. 

Yukarida özetlemeye çalışılan olumlu ve olumsuz görüşler ileri sürülmek suretiyle gö 
tümü benimsenerek rnaddelerinin görüşülmesine geçSüimişlffir. Tasarının «Gider Bütçesi» b 
velde yer alan kuruluş bütçelerinin görüşmelerinde; 

Türkiye Büyük Millet Meciiisi Bütçesinin (10)1-01-2-00(1-600) harcama kalemine; T 
kam hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı amacıyla 150 000 000 TL. (111-01-1-00 
ret eden parlamento heyetleriınin ziyaretlerini iade etmek amacıyla.Türkiye Büyük Millet 
program doğrultusunda bü ziyaretlerin gerektirdiği gideri karşılamak üzere, 115 000 0 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına temsil ödeneği verilmesine imkân sağlamak amac 
harcama kalemine1, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmalarını çağ 
verimli artırmak amacıyla Komisyona bir bilgisayar ünitesi ve ihtiyacı karşılayacak kapasitede 
cıyla 40 000 000 TL. ödenek eklenmiş, bağlı taşıt cetveline l-b(XX) sıra numarası ile makam 
adet binek otomobil ilave edilmiş, ayrıca (R) cetvelinin (200 - YOLLUKLAR HARCAMA KA 
rası ite (II) nci bendi <101-01-2-001-600) harcama kalemi yapılan ekleme doğrultusu 
ğının (101-02-1-002-300) harcama kalemine lojman ihtiyacını karşılamak üzere kiralanacak m 
eklenmiş; Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin (101-02-2-002-600) harcama kalemine, siyasî partilerin 
için gerekli görülen «kesintisiz güç kaynağı» aleti alınması amacıyla 40 000 000 TL. eklenmiş; 
(101-02-1-001-400) harcama kalemine Diyanet İşleri Başkanlığı merkez - taşra diyalogunun kuru 
tırılması ve hizmetlerde metod birliğinin sağlanması amacıyla ve Diyanet gazetesinin din gör 
sağlamak üzere 100 000 000 TL.; (101-02-2-001-600) harcama kalemine, Başkanlık merkez ku 
Tele-faks sisteminin kurulması amacıyla 55 000 000 TL.; (101-02-2-002-700) harcama kalemine 
müftülük binasının onarımında kullanılmak üzere 150 000 000 TL.; (101-02-2-002-700) harcama 
ğünde halkın da katkısıyla yaptırılan imamevi inşaatlarının kısa sürede tamamlanabilmesini s 
miş, (101-02-3-601-900) harcama kalemine Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet binası yapımınd 
eklenmiş; Adalet Bakanlığı Bütçesinin (101-02-2-003-700) harcama (kalemine Seydişehir ilçesine 
üzerine adliye 'binası inşaatına başlanabilmesi amacıyla 10 000 000 TL.; (111-02-3-331-900) har 
içerisinde yapılması gereken mahallî seçimlerin ön çalışmalarının zamanında yapılabilmesi içsin 
sağlamak üzere 7 500 000 000 TL. eklenmiş; İçişleri Bakanlığı Bütçesinin (101-01-1-004-200) ha 
ve 19665 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 12180 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre yurt 
için ayrılan ödeneğin yeterli olmadığı gerekçesi ile 120 000 000 TL. eklenmiş; Emniyet Genel M 
harcama kalemine Emniyet Genel Müdürlüğü için kiralanacak olan helikopterler için 2 500 000 0 
Müdürlüğü İnşaatlarının zamanında bitirilebilmesi ve Diyarbakır helikopter tesislerinin tama 
harcama kaleminden 2 000 000 000 TL. düşülerek, (101-02-2-001-700) harcama kalemine eklenmiş 
likopterler (için İçişleri Bakanlığına tahsis edilen (101-01-1-005-400) harcama kalemindeki 10 000 
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düşülerek Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinin (111-03-2-001 «700) harcama kalemin 
{101-O2-Î-0O1-300) harcama (kalemline 332 000 000 TL.; (101-02-1-001-400) harcama kalem 

{101 -02-1-001-500) harcama kalemine 150 000 000 TL. ve (101-02-2-002-700) harcam 
terli görülmeyerek artmimış, kuruluş bütçesinin satın alınacak taşıtlar Üstesine sehven kon 
taşjt listesin© 18 sıra numarası ile eklenmiş, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin { 
1986 tarihinde Cumhurbaşkammızın başlattığı Aile Planlaması kampanyasının yurt sathın 
Derneğine yardımda bulunmak üzere 100 000 000 TL. eklenmiş; Çalışıma ve Sosyal Gü 
harcama kalemine kurumdaki bilgisayar sistemini takviye etmek amacıyla 50 000 000 
bütçesinin (111-02-2-001-700) harcajma kaleminden düşünlen 960 000 000 TL., Küçük Sana 
Bütçe görüşmeleri sırasında öngörülmeyen ancak Bütçe tasarısının şevkinden sonra gerç 
gelen ücret artışları, 1987 yılında açılan merkezlerin faaliyetlerini geliştirecek şekilde ist 
ilave açılacak merkezlerin masraflarmı karşılamak üzere (111-02-3-142-900) harcama ka 
lığı bütçesinin (101-01-1-003-300) harcama kalemine turizm potansiyeli yüksek bölgelerd 
için 150 000 000 TL.; (101-01-2-001-600) harcama kalemine araştırma, plan ve koordin 
120 000 000 TL.; {101 -02-1 -001 -200) harcama kalemine, bakanlık yetkililerinin 1988 yıl 
rekli olan 100 000 000 TL.; {101-02-1-001-300) harcama kalemine, destek hizmetleri faa 
taşıt araçları ile büro makinelerinin bakım ve onarım giderleri ve hizmet binaları kirala 
harcama kalemine ısıtma elektrik su ve havagazı giderlerini karşılamak amacıyla 150 00 
lemine ülke turizminin geliştirilmesinde en önemli faktörlerden birini teşkil eden nitel 
sine imkân sağlamak amacıyla 150 000 000 TL.; (111-01-3-446-900) harcama kalemine ul 
dönümü çalışmaları için 150 000 000 TL. eklenmiş; (111-02-2-441) faaliyetinin açıklama 
Millî Konuları İçeren Filirrilerin Yapılması Giderleri» şeklinde değiştirilmiş; (111-02-3-44 
kültürü ile ilgili olarak üniversitelere ve bilim kurumlarına yaptırılacak araştırma, incel 
TL.; (111-03-2-001-700) harcama kaleminden düşülen 75 000 000 TL. eski eserlere hizm 
nin 2 nci sırasında yer alan binek otomobilden 20 adet alınmasını sağlamak üzere (111-0 
(111-04-1-001-300) harcama kalemine Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kütüphane başka 
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tiyaçiarmı karşılayabilmek için 200 000 000 TL.; (111-04-1-001-400) harcama kalemine aynı gerekçe 
harcama kalemine bakandık Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün hizmet verdiği b 
150 000 000 TL.; (111-04-1-003-300) harcama kalemine, ödenecek telif haklan için 200 000 00 
lemine, İstanbul Bayazıt Devlet Kütüphanesi merkez olmak üzere, Derleme Müdürlüğü, Süley 
pedisi Büro Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi için öngörülen birer terminal ile otomasyon ve 
miş, İl Özel İdareleri Kanunu, yörenin kalkınması için yatırım yapma yetkisini İl Özel İdareler 
kanlığı, yatırım programında bulunan altyapı yatırımlarım ivedilikle ve rasyonel bir biçimde g 
İdaresi ile işbirliği yapması gerekmektedir bu münasebetle Bakanlığın 1988 yılı bütçe tasarısın 
rinin bütçedeki (112-01-2- 301, 302, 303, 304, 305 ve 306 faaliyet projeleri 900) transferler h 
Turizm Bankası Anonim Şirketine ve/veya ilgili kamu kuruluşları ile İl Özel idarelerine öden 
amaçlı uçak yapım pisti yapım onarımı» faaliyeti açılarak 900 transferler harcama kalemine 250 
masına (bu ödenek Ulaştırma Bakanlığına ödenir) ibaresi eklenmiş, yine Erciyes Dağı Turizm Geli 
harcama kalemi açılarak 30 000 000 TL. eklenmiş ve açıklamasına (Turizm Bankası A.Ş.'ne ve 
ibaresi ilave edilmiş, ülke tanıtılmasına büyük ölçüde katkıda bulunan TÜTAV'ın faaliyetlerini 
mak amacıyla (900-04-3-443-900) harcama kalemine 50 000 000 TL. eklenmiş, ayrıca İstanbul K 
tan masrafları gözönüne alınarak (900-04-3-443-900) harcama kalemine 100 000 000 TL. ilave 
lığı bütçesinin (930-08-3-309-900) yedek ödenek tertibine, 13 milyar lirası İstanbul Büyükşehir B 
ve daha önceki yıllara ait vergi zam ve cezalarının ödenmesinde, 17 milyar lirası da belediyeleri 
kullanılmak üzere 30 000 000 000 TL. eklenmiş ayrıca, ödeneğin açıklanmasında yer alan «50 
ralık...» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesine bağlı (A) cetvelinde belirtilen ödenen miktarı Komisyonumuzd 
deniyle (20 719 481 000 000) olarak değiştirilmiş, Gelir Bütçesi başlıklı 2 nci maddesine bağlı ( 
ılüm 5, kesim 1 çeşitli gelirler» kalemine 54 481 000 000 TL. olarak eklenmiş ve dolayısıyla 2 nc 
toplam (18 254 481 000 000) şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının «Resmî taşıtlara ait hükümler» başlıklı 9 uncu maddesinin «b» bendinde yer 
«..31.12.1987 tarihinde» olarak değiştirilmiştir. 
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«Bağlı cetveller» başlıklı 22 nci maddenin «6» numaralı bendinde belirtilen «R» işaretli 
Müşavir Firma veya Kişilere Ödemeler» ayrıntı koduna, «j» fıkrası olarak Çalışma ve So 
tırma, inceleme, etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği her türlü giderleri kapsam içeris 
onarımları» ayrıntı kodu bölümünün 2 nci fıkrasının sonuna, olağanüstü hal kapsamına g 
bölük ve karakol inşaatları ile mevcutların kapasitelerinin artırılmasına ilişkin inşaat ve o 
fıkrada öngörülen limitler tçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan Olağanüstü Hal Bölge Va 
bilir» hükmü ilave edilmiş, 500 Demirbaş alımları harcama kalemlerinin «520 büro mak 
2 000 000.— TL'lık limit yeterli görülmeyerek 8 000 000.— TL.'sına çıkartılmış, eski Cumh 
zarının yapımı giderlerinin karşılanması amacıyla 900 Transfer harcamaları kaleminin «94 
hurbaşkanı Celâl Bayar'ın anıt mezarının yapım giderleri. (Bu amaçla ilgili kuruluş bütç 
sinin yedek ödenek tertibinden aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.) 
miş, aynı maddenin «b» fıkrasına bağlı «H» cetvelinin «II sayılı cetvel»inde yer alan 

«Döner sermaye gelirlerine ilişkin hükümler» başlıklı 24 üncü maddenin birinci fıkra 
bağlı döner sermayeli işletmelerin tamamını maddenin kapsamı dışında bırakacak şekîilde 

30 uncu madde, madde kapsamında yer alan seyyar görev tazminatının 29 Şubat 198 
yımlanan 311 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
rarname ile yeniden düzenlendiği için, gerek görülmeyerek madde metninden çıkartılmışt 

«Fazla çalışma ücreti» başlıklı 33 üncü madde, «D» bendi yeniden düzenlenmek sur 
«Konferans ücretleri» başlıklı 35 inci madde 34 üncü madde olarak ve «c» fıkrasın 

onayı» şeklinde değiştirilmiştir. 
59 uncu ıma'dlde teldavı güderlerinin bel!irM bir inıdirim dahlilin'de fatura edilmesini öng 

madde şeklinde değiştirilmiştir. 

60 inci madde 59 uncu madde olarak ve «c» fıkrasının (9) numaralı bendi 2872 sayı 
ğiştirilmesi Hakkında Kanunla düzenlendiği gerekçesi ile 10 numaralı bent ise tasarı me 
lantısı nedeniyle metinden çıkartılmış ve bent numaraları buna göre yeniden düzenlenmiştir 
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Tasarının yürürlük maddesi olan 62 nci madde ise 61 inci madde olarak ve «..tarihinde.. 
re..» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasanmn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 
nin metinden çıkartılması nedeniyle 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
61 ve 63 üncü maddeler ise 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
meye ilişkin 62 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, 2.4.1987 tarih ve 346 sayılı Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde «Kanunla ve 
kurutauş olan fonların 1988 yılı gelüır ve gider tahminleri ile 3346 -saydı Kanunun 2 nci ma 
reği incelemeye alman kaımu bankalarından (Türkiye Halik Bankasının 1984, 1985 ve 1986; 
Ziraat Bankasının 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986; Devlet Yatırım 'Bankasının 1985 ve 1986 
Türkiye Emlâk Rretfii Bankasının 1983, 1984, 1985 ve 1986; Denizcilik Bankasının 1985 ve 
kası (DESİYAB) 1985 ve 1986; Turtuimibanlkın - tasfiyesi tamamlanan, üç aylık - 1986) yıll 
ilgili ve bağlı bütçelerin görüşülmesi sırasında yapüsmştır. 

— Ekonomik ayırıma göre 1988 yık genel katma ve konsolide bütçe ödenekleri ve Ko 
Tablo I'de; 

— Genel bütçeye,dahil dairelerle ilgili olarak Komisyonumuzda yapılan değişiklikler ekl 
— Genel bütçeye dahil daiı elerin cari, yatırını ve transfer harcamaları ile Komisyonumu 
— Genel bütçeye dahil dairelere bağlı fonların gelir ve gider dökümü ekli Tablo IV'de 

Diğer taraftan, genel bütçeli kuruluşlara bağlı kurumlar bütçelerinin komisyonumuzda ve T 
bütçe programı içinde ele alınması yerine, o kurumun bağlı olduğu genel bütçeli kuruluşun b 
yer almasını teminen gerekli düzenlemenin yapılması; genel ve katma bütçeli kuruluşların, T 
bütçe kanun tasarıları ile kesinhesap kanun taşanlarında içerik ve şekil (boyutlar) yönünde 
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şülmek üzere bu yıl ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kamu fonlaruun yen 
bMeştirilmesini ve tasfiye edilmesi gerekenler için ise gereğinin yapılması; hususlarında tem 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan -
Kemal Akkaya 

Samsun 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nihat Türker 
Afyon 

İbrahim Demir 
Antalya 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara . 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Muhalefet şerhim eklidir. 



H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Ali Topuz 
İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Birgen Keleş 
İzmir 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Muhalefet şerhim eklidir. 

İdr is Ar ikan 
Siirt 
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Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir. 

İV. Kemal Zeybek 

İstanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Şakir Şeker 
Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Muhalefet şerhim eklidir. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. 3346 sayılı Yasanın 12 nci maddesi uyarınca, geçmiş yıl faaliyetleri Bakanlık Büt 
T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından karara bağlanması gereken fon bütçele 

tindeki Sayıştay ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporları Komisyona sunulmamı 
Divanı, adı geçen yasanın 1987 yılında yürürlüğe girmiş olmasını ileri sürerek, bu raporla 
gulamayı böyle yapmıştır.. * . • 

Komisyon Başkanlık Divanının, 3346 sayılı Yasanın amacına, ruhuna ve lafzına aykırı b 
dığı usul nedeniyle, fon bütçelerini yasanın öngördüğü biçimde denetlemek mümkün olam 

Fon bütçelerine ilişkin oylamalar, yukarıda belirtilen nedenlerle usulsüz ve geçersizdir. 

2. KİT tanımı içine giren Kamu Bankalan'nın 3346 sayılı Yasa'nın 2 nci maddesi ve 
1985-1986 yıllarına ilişkin hesaplarının denetimleri, T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporları üzerinden yapılmamıştır. 

Komisyon Başkanlık Divam, anılan yasanın ilgili maddelerine aykırı bir tutumla ve A 
nin MGK Anayasa Komisyonunca belirtilen gerekçesine ters düşerek, Başbakanlık Yüksek 
sini sağlamamıştır. 

Başkanlık Divanı'nm denetleme usulüne ilişkin bu tutumu ve uygulaması nedeniyle, KİT 
pılamamıştır. 

Bu nedenle, Kamu Bankalarının denetimine ilişkin oylamalar usulsüzdür ve geçersizdir 
3. Maliye Bakanlığınca sunulan 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı, samimiyet ilkel 

gerçeklerden uzaktır ve abartılmıştır. 
Ayrıca, iç ve dış borç ana para ödemeleri, bütçe içinde gösterilmemiş, 2.5 trilyon TL. 

saklanmak istenmiştir. 

Öte yandan transfer harcamalarının, Bütçe ödeneklerinin !% 49 una ulaşması, bu Bütçe 
şünülmediğini ve halkımızın gereksinmesine ters düştüğünü göstermektedir. 
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1988 Bütçesi, bu biçimiyle bir borç ödeme bütçesi olup, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
tirmekten uzak bir bütçedir, 

Öngörülen ,%33 lük enflasyon hedefi bilinçli olarak düşük tutulmuştur. Tarım ürünlerin 
toplu sözleşmelerdeki ücretleri düşük düzeyde tutmak için bu yol izlenmiştir. Böylece çalışan 
yılında daha da kötüleşecektir, 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Plan ve Bütçe Komisyonunda F 
uygulanan inceleme ve denetleme usullerine karşı olduğumuzu arz ederiz. 

Ali Topuz Birgen Keleş 
İstanbul îzrnir 

Mehmet Moğultay Enis Tütüncü 
îstöambul Teflflirdağ 

Abdulkadir Ateş 
Gazüahtep 

Onur Kumbaracıbası 
Kocaeli 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının temel nitelikleri hakkındaki tespit ve kanaatl 
1. 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, bir önceki yıla göre yatırım ve cari h 

malarının bütçe içindeki payının % 49.5'e ulaşması bu bütçenin bir «Borç ödeme bütçesi» 
sonrasında uygulanan aşın, pahalı ve kısa vadeli iç ve dış borçlanma politikasının sonucu ola 
sı transfer harcamalarına ayrılmıştır. 

2. Transfer harcamalarının % 50'ye yakın kısmının iç ve dış borç faiz ödemelerine 
kaynak sıkıntıları yaratacak özelliktedir. 

3. 1988 Bütçe ^Kanunu Tasarısı, uygulanmakta olan enflasyonist politikanın bütün ö 
nansmanında kullanılacak olan vergilerin ve fonların hedeflenen ölçüde gerçekleşmesi için en 
mesi gerekmektedir. Hedef alınan bütçe açığının Gayrı safi Millî Hâsılaya oranının % 2.8 o 
da son derece güçtür. 

4. Kamu kesiminin ekonomideki ağırlığı giderek artmaktadır. Toplam vergi yükünün % 
çe dışındaki fonlar ve bir vergi haline dönüşmüş olan KİT zamları da eklendiğinde kamu 
Fert başına gelirin 1 000 doların biraz üzerinde olduğu ülkemizde bu ölçüdeki kamu fina 
ağırlaştığı açıktır. 

5. Artan kamu finansman yükünün adil olarak dağılmadığı da müşahade edilmektedir 
rin toplam vergiler içindeki payının % 55 olarak öngörülmesi vergi adaletinin giderek bozu 

Bir yandan vasıtalı vergiler payının artması, diğer yandan fon ve zamların giderek b 
borçlanmaya başvurulması gelir dağılımını bozan ciddî sebeplerdir. 

6. Henüz çok sınırlı olan sermaye piyasasından kamunun en bü yük payı alması ve bu p 
nak sıkıntısı içine sokmaktadır. 

7. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel sosyal hizmetlere ayrılan payın 1988 bütç 
geleri ciddî olarak tehdit etmektedir. 
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8. Kamudaki israfı önleyici, kaynak kullanımında etkinliği, ve bütünlüğü sağlayıcı hiçbir 
9. Dar gelirli işçi, memur, çiftçi ve esnaf kesiminin içinde bulunduğu geçim sıkıntılarına 

tırıcı özellikler taşımaktadır. 
10. SONUÇ : Türkiye'nin başta enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, yatırım, döviz ve g 

rine çözüm getirmekten uzak olduğuna ve bunları daha da ağırlaştıracağına inandığımız için 
muhalifiz. 

Sümer Oral Tevfik Erîüzün 
Manisa Zonguldak 

Mahmur Öztürk 
Niğde 

Ay kon Doğ 
İsparta 



TABLO I 
EKONOMİK AYRIMA GÖRE 1988 YILI GENEL, KAT 

D a i r e l e r 

GENEL BÜTÇE 
Cari hizmet ödeneği 

a) Personel ödeneği 
b) Diğer cari hizmet ödeneği 

Yatırım ödeneği 
Transfer ödeneği (1) 
KATMA BÜTÇE 
Cari hizmet ödeneği 

a) Personel ödeneği 
, b) Diğer cari hizmet ödeneği 
Yatırım ödeneği 
Transfer ödeneği 

TOPLAM 
HAZİNE YARDIMI (—) 
KONSOLİDE BÜTÇE 
Cari hizmet ödeneği 

a) Personel ödeneği 
b) Diğer cari hizmet ödeneği 

Yatırım ödeneği 
Transfer ödeneği (2) 
(1) Hazine yardımı dahil 
(2) Hazine yardımı hariç 

VE KONSOLİ 
1988 Yıh 
Önerisi Ek 

20 665 000 
6 094 502 
3 635 000 
2 459 502 
1 291 228 
13 279 270 
3 268 349 
945 498 
705 000 
240 498 

2 173 772 
149 079 

23 933 349 
3 093 349 
20 840 000 
7 040 000 
4 340 000 
2 700 000 
3 465 000 
10 335 000 
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TABLO H 

GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN 1988 MALÎ YILI BÜTÇELERİNDE K 
YAPILAN EKLENTİ VE KESİNTİLER 

D a i r e l e r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı \ 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Hükümet 
Teklifi 

37 887 
1 802 
14 098 
1 583 

110 790 
34 041 

7 436 243 
3 076 
3 909 
5 552 
9 207 

127 290 
48 740, 
19 182 

225 360 
2 405 000 
132 122 
502 200 

Komisy 
Eklenen 

352 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
80 
440 
— 

1 505 
— 
— 

7 510 
— • 

120 
4 500 
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D a i r e l e r 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım - Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

TOPLAM 

1988 Yılı 
Önerisi 

264 985 
16 905 
195 377 

5 775 911 
1 797 372 
118 141 
565 090 
231 276 
275 185 
19 606 
104 538 
67 062 
115 470 

1 

3 

20 665 000 6 
+ 5 
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TABLO (IH) 
GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELERİN CARÎ, YATIRIM VE TRANSFERLERLE İLG 

RİNDE YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLERİN LİSTE 

Cari Yatırını Tra 

Kuruluşun adı 

Türküye Büyük Milfclt Meclisi 
Diyanet İsteri Başkanlığı 
AkMdt Bakanflığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Danıştay Başkanlığı 
İbişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Janjdarma Genel Komutanlığı 
Dışişlleri Bakanlığı 
Sağlik ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlîik 
Bakanlığn 
Sanayi ve Ticaret Bakanilığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Eklenen 

162 
100 

80 
120 

524 

450 

1 250 

Düşülen Eklenen 

10 000 

19Q 
705 
10 
4Q 

4 500 
10 000 

90 

Düşülen Eklenen 

2 000 

700 
7 500 

400 

100 

50 
— < 
625 
— 

— 
960 
75 
— 

— 
960 
75Q 

38 210 

TOPLAM 2 686 10 000 16 210 3 035 48 620 
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TABLO - IV 

GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER 

Bağlı olduğu bakanlık veya kuruluş 

— BAŞBAKANLIK 
— Devlet Planlama Teşkilatı 
— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
— MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
— İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
— MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
— MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
— BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
— SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
— ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
— TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
— ÇALIŞMA Vfi SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
— SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
— ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
— KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

TOPLAM 

İLE İLGİLİ 

Ge 

843 
237 
938 
107 
101 
290 
44 
509 

2 
39 

190 
28 
10 

8 347 
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GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER İLE İLGİLİ FONLAR 
Bağlı Olduğu Bakanlık 
veya Kuruluş Fonun Adı 

BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA ıTEŞK. 

HAZ. VE DIŞ TİC. MÜST. 

Toplu Konut Fonu 
Kamu Ortaklığı Fonu 
Tanıtma Fonu 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik F. 
Geliştirme ve Destekleme Fonu 
Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 
Yatırım Malları İmalatı Teşvik Fonu 
İhracatı Teşvik Fonu 
Finansman Fonu 
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
Dış Krediler Kur Farkı Fonu 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Sermaye Piyasası Kurulu Fonu 
Tedrici Tasfiye Fonu 
Menkul Kıymetler Tanzim Fonu 
Türk - Alman Özel Kredi Fonu I 
Türk - Alman Özel Kredi Fonu II 
Tasarrufları Koruma Fonu 
Banker Tasfiyeleri ile İlgili Giderlerin Karşılanması Fc 
İhracatı Geliştirme Fonu 
Kamu Araçları Garanti Fonu 



Bağlı Olduğu Bakanlık 
veya Kuruluş 

MİLLÎ SAVUNMA BAK. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

EMNİYET GENEL MÜD. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAK. 
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Fonun Adı 

Smır Ticareti Fonu 
Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenl 
Fonu 
Hariçte Çalışan İşçiler İçin İkraz, Konut ve Küç 
Sanat İşletmesi Kredi Fonu 
Tarım Ürünlerinin İhracatının Geliştirilmesi ve 
Tarımsal Yapının Bu Amaçla Düzenlenmesi Fo 
Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu 
Sellektif Kredi Fonu 
Sigorta Murakahe Kurulu Fonu 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
İl Özel İdareleri Fonu 
Mahallî İdareler Fonu 
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu 
Sivil Savunma Fonu 

Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu 
V ergi İdaresini Geliştirme Fonu 
Katma Değer Vergisi Fonu 
Tütün Üretimini ve Satışını Geliştirme Fonu 
Akaryakıt Tüketim Fonu 



Sağlı Olduğu Bakanlık 
veya Kuruluş 

M. EĞT. GENÇ. SPOR. BAK 

BAY. VE 1SK. BAK. 

SAĞL. VE SOSY. Y. BAK. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

TARIM ORM. KÖY. BAK. 

27 — 

Fonun Adı 

Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve 
Yaygınlaştırma Fonu 
Deprem ve Afetler Fonu 
Gecekondu Fonu 
Belediyeler Fonu 
Geri Kalmış Yörelere Halk Konutu Fonu 
Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu 
Devlet Lojmanları Yapım Fonu 
2981 Sayılı İmar Affı Kanunu Gereği Kurulan Fon 
(Mahallî idareler Fonu) 

Sağlık Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme F. 
Gemi İnşa, Gemi Satın Alma ve Tersane Kurma ve 
Geliştirme Fonu 

Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu 
Millî Parklar Fonu 
Tarımsal Köy Kooperatiflerine ve Üst Kuruluşlarına 
Yapılacak Devlet Yardımı Fonu 
Köylerde Elsanatlarını Geliştirme Fonu 
Kooperatifleri Tanıtma ve Eğitme Fonu 
Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yardım Fonu 



Bağlı Olduğu Bakanlık 
veya Kuruluş 

ÇALIŞMA VE SOSY. BAK. 
SANAYİ VE TİC. BAK. 

ENERJİ VE ıTAB. K. BAK. 
KÜLTÜR VE TURZ. BAK. 
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Fonun Adı 

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar 
Sanayi Kredisi Fonu 
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Sitele 
İnşaatı ve İşletmesi Kredisi Fonu 
Küçük Sanat Siteleri (Tesis ve İşletme Kredisi Fon 
Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme F. 
Küçük Sanayinin Geliştirilmesi Fonu 
Halk Girişimlerini Destekleme Fonu 
Çimento Fonu 
Hollanda Fonu 
Garanti Fonu 
Kooperatifleri Tanıtma ve Eğitme Fonu 
Yurt Dışında Hizmet Veren Kuruluşlar ile 
Malî Sıkıntıya Düşen İşçileri Destekleme F. 
Madencilik Fonu 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarını 
Onarımına Katkı Fonu 
Turizmi Geliştirme Fonu 
Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme Fonu 



O 
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A — CETVELİ 

(Milyon TL.) 
Kuruluşla!! Lira 

•Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşikülatıı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Darphane ve D. M. Genel Müdürlüğü 
Danıştay 
V'argııtay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet iş'leri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürilüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahiil Güvenil ik Komutanhğı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bayındıriik ve iskân Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Ulaştırma Baıkanilığı 
Tarım - Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenüık Baıkanilığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaıklar Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

38 239 
-I 802 

14 098 
1 583 

110 790 
34 041 

7 436 243 
3 076 
3 989 
5 992 
9 207 

128 795 
48 740 
19 182 

232 870 
2 405 000 

122 242 
504 700 
274 985 

16 905 
195 991 

5 814 121 
1 797 372 

118 141 
565 190 
231 276 
275 185 
20 106 

104 538 
67 062 

118 020 

TOPLAM 20 719 481 
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A Ç I K L A M A 

VERGİ GELtRLERt 

GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir vergisi 
Kurumlar vergisi 

SERVETTEN ALİNAN VERGİLER 
Motorlu taşıtlar vergisi 
Veraset ve intikal vergisi 

MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Dahilde alınan Katma Değer vergisi 
Ek vergi 
Taşıt alım vergisi 
Akaryakıt tüketim vergisi 
Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
Damga vergisi 
Harçlar 
Tapu harçları 
Yargı harçları 
Noter harçları 

G 

Madde 

267 0 
31 0 
37 0 
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^ A Ç I K L A M A 

4 Pasaport ve konsolosluk harçları 
5 Trafik harçları 
6 Diğer harçlar 

DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük vergisi 

lj Akaryakıt dışındaki maddelerden alman gümrük 
vergisi 

2 Akaryakıttan alınan gümrük vergisi 
3 Tek ve maktu vergi 

İthalde alman katma değer vergisi 
İthalat damga vergisi 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde almacak 
damga resmî 

2 Akaryakıttan ithalde almacak damga resmî 
Rıhtım resmî 

X Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan rıhtım resmî 
2 Akaryakıttan alman rıhtım resmî 

KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kaldırılan vergiler artıkları 

G E 

Madde 

27 00 
13 00 
55 00 

72Q 00 
10 00 
5 00 

400 00 
45 00 

105 OO 
30 00 
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Ş A Ç I K L A M A 
«$ 
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VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HÂSILATI VE DEVLET PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hâsılatı 

i; Resmî basımevleri, okullar ve diğer kurumlar hâsılatı 
2 Katma bütçeli idarelerin gelir fazlaları 

Devlet payları 
U Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
2 Petrolden Devlet hakkı 
3 Petrolden Devlet hissesi 
4j Madenlerden Devlet hakkı 
5 Oyun kâğıdı gelirleri 

Belli giderler karşılığı gelirler 
|j Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet 

Merkez Bankasından alınan 
2 Teftiş mukabili şirketlerden alınan 

T. C. Merkez Bankası safi hâsılatı 



ty«~ 
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A Ç I K L A M A 

DEVLET PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
t Taşınmaz mallar gelirleri 

| Taşınmaz mallar satış bedeli 
2 Taşınmaz mallar idare gelirleri 

3 Taşınır mallar gelirleri 
1 Taşınır mallar satış gelirleri 
2 Değerli kâğıtlar satış gelirleri 

3 Hazine Portföyü ve iştirakleri gelirleri 
t iktisadî Devlet teşekküllerinden gelirler 
2 İştirakler gelirleri 
3 Döner sermayelerden gelirler 
4 Diğer cüzdan gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ 
ALINANLAR 

t Faizler 
2 Tavizlerden geri alınanlar 
31 ikrazlardan geri alınanlar 

CEZALAR 
t Para cezaları 

G 

Madde 

210 00 
46 00 

3 50 
40 0 

10 0 
10 0 
70 0 

5 
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I A Ç I K L A M A 

Vergi ve zam cezalan 
Trafik cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 

ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve yardımlar 
FONLAR 
Akaryakıt İstikrar Fonundan Hazineye yatırılacak 
miktar 
Merkez Bankasındaki 34 No. lu NATO hesabından 
Hazineye Devrolunacak miktar 
Tarımsal İhracat Fonu 
Fonlardan aktarılacak miktar 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

GENEL TOPLAM 

G E 

Madda 





C - Cetveli 
(Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) 



- C/2 -

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

> 
> 

> 

» 
> 
> 

27. 
14. 

14. 
17-

22. 

1. 
29. 
29. 

11 .1336 
4 .1341 

1 .1926 
2 .1926 

2 .1926 

3 .1926 
4 .1926 
5 .1926 

66 
618 

716 
743 

748 

765 
815 
867 

Tebliğ 

Kanun 10. 6 .1926 

27. 1 .1927 

Ö Z 

1925 VE DAHA EVVELK 
istiklal Madalyası Hakkındaki Kanu 
Limanlar Kanununun 11 inci madde 

1926 YILINA 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 n 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye 

kümleri ile taksim, irtifak ve intifa hakkı te 

Emvali Milliye ve Metrükeden veya 
diyelere satılacak arazi ve arsalar hakkında 

Türk Ceza Kanunu. 
Kabotaj Kanununun 5 inci maddesin 
Ziraat Vekaletine merbut bazı mekt 

Kanunun 3 üncü maddesi. 

— Hazine protföyü geliri ile banka nez 
tahakkuk eden faizler ve akçe farkları v 
olan gelirler hakkında. 

927 Sıcak ve soğuk maden sularının istism 
• 5 inci maddesi. 

968 
1927 YILINA 

Millî Matbaa tahsilatının mütedavil 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

26. 5 • 1927 

29 . 4 . 1933 
12. 6 .1933 

1050 

» 
> 

Kanun 

» 

Kanun 
» 

> 

21. 
25. 

17. 

20-

7. 
7. 

4. 

6 .1927 
6 .1927 

5 .1928 

2 .1930 

1 .1932 
4 .1932 

6 .1932 

1118 
1160 

1266 

1567 

1918 
1943 

2000 

Ö Z E T 

Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü 
leri, mahkuminbih borçlar faizi, masarifi muh 
muhassesatı mazbutu meyanma alınan vakıflar 
paralan vesair çeşitli hâsılatı.) 

Oyun kâğıtları inhisarı Hk. 
Mükerrer Sigorta Hk. 

1928 YILINA AİT 
Islahı Hayvanat Kanununun 28 inci maddesi 

1930 YILINA AİT 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 

1932 YILINA A t i 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hk. 
Mazbut emlak, yurtluk, ocaklık maaşı mu 

daki Kanunun 1 inci maddesi. 
Tıp Fakültesinden meş'ed edecek tabiblerin 

nun 3 ve 4 üncü maddeleri. 

1933 YILINA AİT 
2159 İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 
2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupo 

Hazineye intikali hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

28.11 .1933 

2 . 6 . 1 9 3 4 
21 . 6 .1934 
21 . 6 • 1934 

30. 6.1934 

5 . 7.1934 

14. 6.1935 

» 

» 

anun 
> 

20. 4.1936 

11.12.1936 

10. 2.1937 
5 . 5.1937 

Numarası Ö Z 

2376 Sıcak ve Soğuk maden sularının istisn 
ran 1926 tarih ve 927 sayılı Kanuna müzeyy 

1934 YILINA 
2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu. 
2510 İskân Kanunu. 
2526 Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın mua 

müesseseler hakkındaki Kanunun 3 üncü m 
2550 Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkınd 

lerini değiştiren ve bu Kanuna bir madde ek 
2582 Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıs 

daki Kanunun 6 ncı maddesi. 

1935 YILINA 
2809 Sıcak ve soğuk maden sularının istis 

ek Kanunun birinci maddesi. 

1936 YILINA 
2950 Vakıf mallarının taksitle satılması ve 

maddesi. 
3078 Tuz Kanununun 12 - 15 inci maddeler 

1937 YILINA 
3122 öğretici ve Teknik Filmler Hk. 
3167 Kara Avcılığı Kanunu. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Çeşidi 

Nizamname 
Kanun 

Nizamname 
Kanun 

2. 6.1937 
9 . 6.1937 

24 .12 .1937 

21 . 3 .1938 

29. 6.1938 

1 8 . 1 . 1939 

17. 1.1940 

3 . 7.1940 
10. 7.1940 
24.12 .1940 
30.12.1940 

Numarası Ö Z E 

2/6738 Orman Nizamnamesi. 
3224 Maarif Vekaleti Prevantoryumu ve Senato 

desi. 
3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz ed 

desi. 

1938 YILINA AİT 
3340 Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerd 

nci maddeleri. 
3468 Pul ve kıymetli kâğıtların bayiler ve mem 

satış aidatı verilmesi Hk. 

1939 YILINA ATT 
3563 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukan h 

Kanunun 20 nci maddesi. 

1940 YILINA AİT 
x 3777 Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki K 

nunun 1 inci maddesi. 
3890 2004 sayılı Kanunun bazı maddelerinin deği 
3894 Denizde Zapt ve Müsadere Kanununun 79 

2/14931 Orman Nizamnamesine Ek Nizamname. 
3959 T.C. Refik Saydam Merkez Hıfsıssıhha M 

inci maddeleri. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

5. 6.1941 

8. 6.1942 

26. 6,1944 
15. 9.1944 

20. 5.1946 

10. 6.1946 

25. 5.1948 

5. 7.1948 

Numarası Ö Z 

1941 YILINA A 

3975 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayr 

hakkındaki 3524 sayılı Kanuna ek. 

1942 YILINA 

4250 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanu 

1944 YILINA 

4604 Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Kanun 
4668 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fak 

dair Kanunun 1 inci maddesi. 

1946 YILINA A 

4897 Kibritin ve çakmağın tekele geçişi, işl 
devri hakkındaki Kanunun S üncü maddesi. 

4922 Denizde Mal ve Can Korunması Kan 
para cezalan Hk. 

1948 YILINA 

5202 Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş 
yok edilmesi hakkındaki Kanunun 7 nci ma 

5254 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veril 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 
% 

> 
> 

10. 6.1949 
10. 6.1949 

16. 6.1949 
7.12.1949 

5422 
5435 

5441 
5451 

> 
» 
» 

Kanun 

> 
> 
> 

» 

18. 
2. 
13. 
15. 

25. 
25. 
1. 

15. 

1 .1950 
3 .1950 

. 3.1950 
7 .1950 

5 .1951 
5 .1951 
9 .1951 

2 .1952 

5516 
5584 
5591 
5682 

5772 
5775 
5842 

5881 

1942 YILINA At i 
Kurumlar Vergisi Kanunu. 
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin 

desiyle bazı para cezalarının 3 ve bazılarınında 5 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanu 
İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Hakkın 

riyle Aynı Kanunun 4658 sayılı Kanunla D 
mesi Hk. 

1950 YILINA AİT 

Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde 
Posta Kanunu. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kan 
Pasaport Kanunu. 

1951 YILINA AİT 

Millî Piyango Teşkili Hakkındaki 3670 sayı 
Limanların İnşa, Tevzi, Islah ve Teçhizi Hk 
Denizcilik Bankası TAO. Kanununun 17,1 

1952 YILINA AİT 
Tuz Kanununun Bazı Maddelerinin Deği 

lenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanım 

Ö Z 

Kanun 
» 
» 

> 
» 
> 
> 

21 . 7 .1953 
18 .12 .1953 
21 .12 .1953 

13 • 1 .1954 
27. 1 .1954 
10 . 2 .1954 
15 . 2 .1954 

6183 
6200 
6202 

6219 
6237 
6245 
6258 

7. 
7. 
8. 

9. 

9. 

13. 

3 
3 
7 

4 

4 

5 

.1954 

. 1954 

.1954 

1955 

.1955 

.1955 

6326 
63^^ 
6433 

6552 

6553 

6558 

1953 YILINA 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Ha 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Ka 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 

1954 YILINA 
Türkiye Vakıflar Bankası TAO. lığı K 
Limanlar İnşaatı Hakkındaki Kanunu 
Harcırah Kanununun 60 inci maddesi 
Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Kanunla Değiştirilen 1 ve 3 üncü; 4328 
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Sü 
İlavesi Hk. 

Petrol Kanununun 86 ncı Maddesi. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hk. 
1955 YILINA 

İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanunun 5451 sayılı Kanunla Değiştirile 

6326 sayılı Petrol Kanununun Bazı 
ralar İlavesi Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 
» 

> 
» 

» 
» 

Kanun 

» 
> 

18. 
18. 

28. 
22. 

13 
13. 
29. 

31. 
1. 

5 
5 

2 
6 

. 7 
7 
8 . 

8 
9 

.1955 

.1955 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

6566 
6570 

6688 
6747 

6802 
6804 
6829 

6831 
6846 

> 
» 

» 
» 

Kararname 
Kanım 

9. 6 
25. 6 

19. 2 
8. 6 
19.12 
21 .12 

.1958 
•1958 

.1959 

.1959 

.1959 

.1959 

7126 
7154 

7251 
7338 

4/12528 
7397 

Telsiz Kanununun 5 inci Maddesinin Değiştir 
Gayrimenkul Kiraları Hk. 

1956 YILINA ATT M 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı Madde 
Şeker Kanununun 4 üncü Maddesi ve Ayn 

Göre Alman Şeker İstihlak Vergisi Hk. 
Gider Vergileri Kanunu. 
iç İstikraz Akdi Hk. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 19 

Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Orman Kanunu. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki K 

Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ilavesi Hk 

1958 YILINA AİT M 
Sivil Müdafaa Kanunu. 
Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesinin D 

Kaldırılması Hk. 
1959 YILINA AİT M 

Tebligat Kanunu. 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındak 
Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında 
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Vergilerin, roaûmlerm ve başka gefirleria 
dayanakları 

Çe$idi Tarihi Numarası Ö Z 

Kanun 
> 

Kararname 

> 

Kanun 

» 

Kanun 

6. 
6. 

15. 
15. 
12. 

24. 

18. 
24. 
29. 
5. 

6. 

2, 

2. 
6. 

, 5 
5. 

8. 
8, 
9. 

10, 

11 
11. 
11. 
12. 

12, 

1, 

1. 
1 

.1960 

.1960 

1960 
1960 
1960 

.1960 

. 1960 

.1960 

.1960 

.1960 

.1960 

1961 

.1961 

.1961 

7471 
7473 

5/236 
5/239 
5/316 

112 

132 
140 
144 
152 

153 

189 

192 
193 

1960 YILINA 
T.C. Ordusu, Subay, Askerî Memur v 
Tarım Bakanlığına Bağlı Mektep ve 

sayılı Kanuna Ek. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 
Mülga Türk Parası Kıymetini Korum 

biyo Karşılık Fonu Tasfiye Hesabından Ö 
name. 

Hürriyet İstikrazı Hakkındaki 11 Nu 
Eklenmesi Hk. 

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş K 
6746 sayılı Şeker Kanununun 16 ncı M 
Türk Ceza Kanununun 481 inci Madde 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkınd 

delerinin Değiştirilmesi Hk. 
7129 sayılı Bankalar Kanununa Ek. 

1961 YILINA 
MtöB. lığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiy 

menkullerden Lüzumu Kalmayanların Satıl 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun 
Gelir Vergisi Kanunu. _ 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 
» 
» 

» 
Kararname 

9. 
10. 
12. 

12. 
12, 

1 .1961 
1 .1961 
1 .1961 

1 .1961 
, 10.1961 

210 
213 
219 

224 
5/1768 

Kararmama 
Kanun 

Kararname 

» 
> 

» 

Kanun 

11. 
6. 

6. 

21. 
11. 

11. 

20. 

1 .1962 
3.1962 

8.1962 

8.1962 
12.1962 

2.1963 

2.1963 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Baz 
Vergi Usul Kanunu. 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla D 

rasına Bir Bent Eklenmesi ve 5 inci Maddesinin 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hk 
65 sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle T.C 

«Kambiyo Karşılık Fonu Tasfiye Hesabından 
me ile Aynı Bankada Tesis Edilen «istikrar F 
Hk. 

1962 YILINA AİT 

6/114 Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 
40 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil U 

Eklenmesi Hk. 
6/763 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 

Konulması Hakkında Kararname, 
6/847 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

6/1154 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1963 YILINA AT 
6/1342 İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma 

Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararname. 
186 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 3 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çejidi Tarihi Numarası Ö Z 

Kanun 

> 

Kanun 
» 
> 

> 

» 
» 

» 
» 

Kararname 

Kanun 

> 

20. 

20. 

20. 
23. 
23. 

28. 

28. 
28. 

28. 
18. 
4. 

19. 

5 . 

2.1963 

2.1963 

2.1963 
2.1963 
2.1963 

2.1963 

2.1963 
2.1963 

2.1963 
4.1963 

6 •1963 

6 .1963 

7 .1963 

187 

188 

189 
197 
199 

202 

204 
205 

210 
223 

6/1734 

251 

261 

Gider Vergileri Kanununda Bazı De 
gileri Hadleri Artırılmış olan Akaryakıtla 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 
si ve Muvakkat Birinci Maddesinin Kaldır 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanun 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun 

Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hk. 
31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Gelir 

tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler E 
ması Hk. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kan 
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi U 

mesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenm 

Değerli Kâğıtlar Kanunu. 
Denizaltı, Dalgıç, Kurbağa Adam Taz 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 

Konulması Hakkında Karar. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah 

desinin 5 inci Bendi ile 60 inci Maddesinin 
İhracatı Geliştirmek Amacı ile Verg 

birler Hk. 



— C/13 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kararname 

> 
> 

Kanun 

» 

> 

> 

> 
Kanun 

> 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

23. 

11. 
9. 

27. 

25. 

26-

26. 

1. 
1. 

2. 
26. 

8. 
22. 

7 

10 
9 

12 

6 

6 

6 

7 
7 

7 
10 

1 
1 

.1963 

.1963 

. 1963 

.1963 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

.1965 
•1965 

6/2913 

6/2231 
6/2127 

365 

482 

484 

485 

488 
489 

492 
6/3737 

522 
6/4160 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındak 
ması Hakkında Kararname. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

lüğe Konulması Hakkında Karar. 
Gelir Vergisi Kanununun Bazı Madde ile Fı 

1964 YILINA AİT 
Gider Vergileri Kanununun Bazı Maddeler 

Hükümler İlave Edilmesi Hk. 
31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Gelir Verg 

rının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümle 
4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul K 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Ekl 
Damga Vergisi Kanunu. 
Bazı Vergi ve Resimlere Zam Yapılması H 

Maddesinde Değişiklik Yapılması Hk. 
Harçlar Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında K 

1965 YILINA ATT 
1964 Kalkınma istikrazı Hakkında Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

Konulması Hakkında Karar. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z 

K ırarname 
» 
> 

Kanun 

Kararname 
Kanun 
Kanun 

Kararname 
» 

Kanun 
> 
> 

> 

> 

Kararname 
Kanun 

22. 
25. 
19. 
24. 

6. 
14. 
28. 

25. 
31. 

29. 
29. 
11. 

8. 

28. 

18-
28. 

1 
2 
6 
6 

7 
7 
7 

8 
12 

1 
2 
2 

3 

3 

4 
6 

.1965 

.1965 

.1965 

.1965 

.1965 

.1965 
•1965 

.1965 

.1965 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

6/4165 
6/4568 
6/4913 

639 

6/4826 
642 
664 

6/5075 
6/5722 

717 
723 
724 

753 

756 

6/6249 
766 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa 

ilgili kâğıtlar) Bölümünün 18 inci Fıkrasın 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 
202 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Ma 
6S02 sayılı Gider Vergileri Kanunun 

lardan Alınan Hazine Hissesinin Kaldırılm 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 

1966 YILINA 
1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında. 
1557 sayılı Kanunun Yürürlük Suresi 
Gelir Vergisi Kanununun değişik g 

ğiştirilmesi Hakkında. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Kanunla İlave Edilen (Ek Madde 2) nin D 
13.7.1956 Tarih ve 6802 sayılı Gide 

i] e IV Numaralı Tablonun Sonuna Birer P 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kar 
Tapulama Kanunu. 



C/15 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kararname 

> 
Kanun 

> 

Kanun 
> 
» 
» 

Kararname 
Kanun 

Kararname 

Kanun 
» 

» 

8. 

8. 
24. 

29. 

2. 
12. 
10. 
1. 

1. 
8, 

15. 

24. 
28. 

23. 

7 

7 
11 

12 

2 
2 
4 
6 

7. 
. 7, 

7. 

, 7, 
12. 

1, 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1967 
•1967 
.1967 
.1967 

1967 
.1967 

1967 

.1967 

.1967 

.1968 

6/6616 

6/6628 
784 

818 

827 
828 
851 
876 

6/8376 
890 

6/8424 

903 
980 

992 

18.6.1965 Tarihli ve 6/4826 sayılı Kararna 
ruma Hakkında 17 sayılı Karara Ek Kararın Yü 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 unc 

mesi Hakkında. 
1966 Yılı Kalkınma İstikrazı Hakkında. 

1967 YILINA AİT 
Rıhtım Resmi Kanunu. 
İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Deği 

ğiştirilmesi Hakkında 11.2.1966 Tarihli ve 724 sa 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değiş 

Tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanu 
Tarih ve 484 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesini 

İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma H 
Yürürlüğe Konulması Hakkında. 

Medenî Kanunda (Vakıf Hakkında) Yapıla 
Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 

1963 YILINA AİT 
1967 Kalkınma İstikrazı Hk. 



— C/16 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 

13. 3.1969 

31 . 3 .1969 
30. 5.1969 

10. 1.1970 

1132 

7/3 

Kanım 
> 
» 

» 
» 
» 
» 

11. 
29. 
11. 

11. 
14, 
29. 
29. 

1 .1970 
1 .1970 
2.1970 

6.1970 
7.1970 
7.1970 
7.1970 

1211 
1216 
1224 

1267 
1310 
1318 
1319 

Ö Z 

1969 YILINA 

Gelir Vergisi Kanununun Bazı Madd 
lerinin Kaldırılması Hakkındaki 19.2.1963 
sayılı Kanunlarla Değiştirilen Geçici 4 ü 

1137 Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Y 
1117 Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. 

1970 YILINA 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 
nunla Değişik 1 inci Maddesine ve 16.9.19 
desine göre Zat ve Aile İhtiyaçlarında Ku 
Otomobil İthalatı ve İthalattan İstikrar F 
Yürürlüğe Konulması Hk. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
1969 Kalkınma İstikrazı Hk. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma H 

ması Hk. 

Gider Vergileri Kanununa Ek. 
16.6.1949 - 5441 sayılı Kanunun Değiş 
Finansman Kanunu (İşletme Vergisi, 
Emlak Vergisi Kanunu. 



— C/17 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

Ö Z E 

7 . 8 . 1970 

27.11.1970 

Kanun 
Karar 
Kanun 

22. 
12. 
20. 

3.1971 
7.1971 
7.1971 

5 . 2.1972 
24. 2.1972 

9. 3.1972 

7/1102 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak 
Kanunla Değişik 1 inci Maddesi Ve 16.9.1960 
desi Hükümlerine Göre 2.6.1961 Gün ve 5/12 
Fıkralar Eklenmesi Hk. 

7/1652 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak 
Kanunla Değişik 1 inci Maddesine 16.9.1960 T 
desine Göre Aile İhtiyaçlarında Kullanılmak 
bil İthalatı ve Bu İthalattan İstikrar Fonuna 
Karar. 

1971 YILINA AİT 

1380 Su Ürünleri Kanunu. 
7/2811 Memur Konutları Yönetmeliğinin Yürürlü 

1446 29.7.197C Tarihli ve 1319 sayılı Emlak V 
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Ekle 

1972 YILINA AİT 

1512 Noterlik Kanunu. 
1544 13.7.1956 Tarihli ve 6802 sayılı Gider 

Değişiklik Yapılması Hk. 
1571 Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapıla 

Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fonu 



- C/18 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z 

Kanun 

> 

Yönetmelik 
Kanon 

Kararname 

Kararname 

17. 

20. 
1. 

3. 
5. 
25. 
20. 

1. 

1. 

1-

29. 
28. 

15. 
29. 

7. 

. 7, 
9. 

1. 
. 4, 
. 4, 
. 6 

10 . 

3 , 

8 . 

8 
11 

4 
4 

,1972 

. 1972 

.1972 

.1973 

. 1973 

.1973 

.1973 

.1973 

.1974 

1974 

.1974 

.1974 

.1975 

.1975 

1610 

1605 
1615 

7/7387 
1702 
1710 
1743 

7/7202 

7/7877 

7/8642 

7/8810 
7/9028 

7/9731 
7/9802 

29.7.1970 Gün ve 1319 sayılı Emlak 
dırılması, Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 

6785 sayılı İmar Kanununda Bazı Deği 
Gümrük Kanunu. 

1973 YILINA 
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön 
Petrol Reformu Kanunu. 
Eski Eserler Kanunu. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

lenmesine Dair Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 

1974 YILINA 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hak 

Kurulmasına Dair 21 sayılı Karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hak 

Kurulmasına Dair 21 sayılı Karara Ek Kara 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 

1975 YILINA 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 



— C/19 — 

Vergilerin, 

Çeşidi 

Kanun 

> 
> 

Kararname 

> 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi 

24 . 5 .1975 

10. 6 .1975 
12. 7 .1975 

11. 9 .1975 

1 9 . 9 . 1 9 7 5 

Numarası 

1894 

1908 
1927 

7/10506 

7/10663 

Kanun 1 . 4 . 1 9 7 6 

21 . 4 .1976 

20.11 .1976 

2 8 . 2 .1977 

Ö Z E 

19.7.1972 Günlü ve 1615 sayılı Gümrük K 
ten Kaldırılması ve Bu Maddeler Yerine Yeni M 

500 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Deği 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25/7 n 

12 Aylıktan 24 Ayhğa Çıkarılması ve 1475 s 
tirilmesi Hk. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Kurulması Hk. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Kurulmasına Dair 23 sayılı Karara Ek Karar. 

1976 YILINA AİT 

1977 492 sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 sayılı 
ğiştirilmesi, Değişik 86 ncı Maddesinin Sonun 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 

1981 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu Deiğşt 
4 üncü Maddesinin Tadili Hk. 

2026 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ü 
tirilmesi Hk. 

1977 YILINA AİT 
2034 22.1.1962 Tarihli Bir sayılı Kanunun, 5.6. 

ğişik 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu K 



— C/20 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

> 
Kararname 

Kanun 

> 

> 
Kararname 

» 

24. 

25. 
8-

10. 

10. 

10. 
5. 
5. 

8 

8 
9 , 

9 

9 

9 
10 
10 

.1977 

.1977 

.1977 

.1977 

.1977 

.1977 

.1977 

.1977 

2099 

2106 
.7/13918 

2104 

2107 

2108 
7/13947 
7/13948 

» 
Kanun 

13.10 .1977 
31 .12 . 1977 

7/13957 
2109 

Ö Z 

17.7.1964 Tarih ve 506 sayılı Kanunun 
Ek Bir Madde ve Bir Geçici Madde Eklenm 

1908 sayılrKamınun Birinci Maddesine 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 

Kurulmasına İlişkin 1.3.1974 Tarihli ve 7 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Ma 

17.7.1972 Tarihli ve 1610 Numaralı 
Bendin vt 11.7.1972 Tarihli ve 1606 sayılı 
ğiştirilmesi Hk. 

11.7.1963 Tarih ve 269 sayılı, Tahsis 
kân Veya Lüzum Kalmayan Harp Sefiner 
daki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilm 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Y 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hak 

nunla Değişik Birinci Maddesine ve 16.9.1 
desine Göre Zat ve Aile İhtiyaçlarında K 
Otomobil İthalatı ile Yurt Dışında Çalışa 
Vatandaşlarımızın Bedelsiz Olarak Yapaca 

Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı 
7.2.1967 Tarihli ve 828 sayılı Kanun 

ncı Maddesini Değiştiren ve Yürürlük Sü 
Kanunun Yürürlük Süresinin Uzatılması H 



C/21 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

» 
Kanun 

> 
Kararname 

7. 

17. 
29. 

14. 
10. 

3 

3 
9 

10 
11 

•1978 

.1978 

. 1978 

.1978 
.1978 

7/14832 

7/15114 
2171 

2172 
7/16703 

Kararname 

K.H.K. 
Karamama 

» 

» 
» 

10. 

27. 
28. 

16. 

16. 
27. 

2.1979 

2.1979 
2.1979 

3.1979 

3.1979 
3.1979 

7/17080 

42 
7/17242 

7/17298 

7/17299 
7/17320 

Ö Z E T 

1978 YILINA AİT 

İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma Ha 
Fonu Kurulmasına Dair 21 sayılı Kararın De 
Konulması. 

Arsa Sayılacak Parsellenmiş Arazi Hk. 
Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında E 

vurganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonom 
Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

Konulması Hakkında. 

1979 YILINA AİT 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu v 
Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk. 

Muhasebei Umumiye Kanununun Bazı M 
Kara ve Su Avcılığından Elde Edilen Ta 

Uygulanacak Götürü Gider Emsalleri Hk. 
Akaryakıtların Alım - Satım, Dağıtım ve F 

Fonu Kurulması Hk. 
15.3.1979 Günlü ve 7/17298 sayılı Karar Hk 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

leri Düzenleme Fonu Kurulmasına İlişkin 20 say 



— C/22 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

Kararname 

10. 4.1579 

12. 5.1979 

341 

12. 4.1979 7/17319 

13. 4.1979 7/17359 

7/17395 

Kanun 

Kararname 
> 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

15. 

22. 
2 . 
9 . 

11. 
16. 

5.1979 

5.1979 
6.1979 
6.1979 

6 .1979 
6 .1979 

2231 

7/17412 
7/17598 

2241 

7/17597 
2244 

Ö Z 

Genel Bütçeye Dahil Dairelerle Katm 
İşletmelerin Bir Ay İçinde Gayri Safi Geli 
Sonu Kârlarının Genel Bütçeye Peşin Gelir 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 04. 0 
Alan Sırası ile Tereyağı, Margarin ve Ser 
İç ve Dış Lastiklerin Daha Önce İndirilmiş 
% 60 ve % 90'a Çıkarılması Hk. 

Ekonomiyi Güçlendirme Programı Çe 
Karşılıkları ve Faiz Farkı Ödeme Oranlar 
lisi Kararlarının Yüksek Planlama Kurul 
Üzerine Yürürlüğe Konulması Hk. 

Televizyon Resim Tüpü Yapmakta K 
Gümrük Vergisi Oranının % 25'e İndiril 
dirilen Gümrük Vergisi Oranının % 35'e Y 

5680 sayılı Basın Kanununun Değişik 
desinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu K 

Fosforik Asitin % 15 Olan Gümrük 
Akaryakıt Perakende Azamî Litre Satı 
6846 sayılı Kaçakçılığın Men ve Tak 

ğiştirilen 60 inci Maddesinin Birinci Fıkra 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 
492 sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü 



— C/23 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi' Tarihi Numarası 

Kanım 
> 

Kanun 

Kararname 

Ö Z E 

16. 
20. 

1979 
1979 

22 • 6 .1979 

5 . 7 . 1979 

2245 
2448 

2249 

7/17637 

» 
Yönetmelik 
KHK 

> 

28. 
17. 
28. 

28. 

8 
9 
9 

9 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı M 
10.5.1979 Tarih ve 5435 saydı Kanunun 2 

larına Uygulanacak Misli Artırmalarla İlgili Yen 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak 

delerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Madde Eklenmesi Hk. 

Gümrüğe Terk Edilen Eşyalarla Devlet D 
durmaları ve Diğer Sundurma ve Antrepolard 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce, Ta 
Çaykur Genel Müdürlüğünce Satış ve Tasfiyeler 

7/18015 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındak 
— Gümrük Yönetmeliğinin 192 nci Maddesini 
31 237 sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 n 

mesi Hk. 
32 4060 sayılı % 5 Faizli Hazine Tahvilleri 

nunla Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri ile 9 un 
nıma Geçici Bir Madde Eklenmesi Hk. 

28 . 9 . 1979 

28 . 9 -1979 

33 

34 

474 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Güm 
Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci 

261 sayılı İhracatı Geliştirmek Amacı ile 
nacak Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci Maddesi 



— C/24 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 
> 

Tebliğ 

Kararname 

10. 
11 
11 

18, 

10 
.10 
.10 

.10 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

7/18182 
7/16837 

— 

7/18095 

Kanun 
Karar 

21.11 .1979 
24.12 .1979 

2253 
7/18625 

» 

Kararname 
Kanun 

> 

> 

21. 

25-
20. 
21 . 

23. 

1 

1 
3 
9 

9 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

Ö Z 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 
Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yol 
1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı H 

ğişik 2 nci Maddesine Dayanılarak Çeşit 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 24.0 
Dışsatım Yapılan İşlenmiş Veya Harmanl 
Sigaraların Gümrük Vergi Oranlarının Sı 
ve 7/13512 sayılı Kararnamede Belirtilen v 
ile Bir Yıl Uzatılan Sürenin Bir Yıl Daha U 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, G 
Memur Konutları Yönetmeliğinin B 

rürlüğe Konulması Hk. 

1980 YILINA 

8/167 Türk Parası Kıymetini Koruma Ha 
ması Hk. 

8/181 İthalat Damga Resmî Nispetinin % 25 
2299 Bedelli Askerlik Hk. 
2301 " 1402 sayılı Kanunun Bazı Hüküml 

lenmesi Hk. 
2302 Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yı 

Kurulması» Hk. 



— C/25 — 

Vefgülerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
> 

» 

» 

25. 9.1980 
29 . 9 .1980 

23 .10 .1980 

23 .10 .1980 

2303 
2305 

2319 

2320 

Kanun 

28. 
28. 
28. 
28. 

28 

28 

11 
11 . 
27. 

,11 
.11 
.11 
11 

.11 

.11 

.12 
12 
12 

.1980 
•1980 
. 198C 
.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 
, 1980 

2343 
2344 
2345 
2346 

2347 

2348 

2350 
2353 
2361 

Ö Z E T 

1580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğ 

Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer Ala 
çaklar ve Benzeri Aletler Teslimi Hk. 

854 sayılı Deniz İş Kanununun 1926 sayı 
Değiştirilmesi, 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen 

1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanu 
tirilmesi, 98 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenm 
1927 sayjlı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin 
sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Yürürlükten K 

210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda D 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda D 
492 asyılı Harçlar Kanununda Değişiklik Ya 
1318 Finansman Kanununun Taşıt Alım V 

Yapılmasına Dair Kanun. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Yapılmasına İlişkin Kanun. 

197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi K 
Kanun. 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değiş 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişikl 



— C/26 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 

Kanun 

Ö Z 

27 .12 .1980 
31 .12 .1980 
31 .12.1980 

25 . 1 .1981 
5 . 2.1981 
17 .2 .1981 
17 .2 .1981 

2 7 . 2.1981 
27 . 2.1981 

8 . 3.1981 
8 . 3.1981 

1 4 . 3.1981 
22 . 3.1981 

22. 3,1981 
26. 3.1981 
26 . 3.1981 
26 , 3 . 1981 

2362 
2365 
2366 

2367 
2380 
2382 
2385 

2418 
2419 

2420 
2421' 
2427 
2430 

- 2431 
2433 
2434 
2438 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda Deği 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişikl 

1981 YILINA 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda D 
Belediyeler ve Özel idarelere Genel B 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak 

Hatları ile Taşınması, Depolanması ve Da 
5682 sayılı Pasaport Kanununda Değiş 
1615 sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 s 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme 
Maddeler Eklenmesi Hk. 

Memur Meskenlerinin İnşaası Kanunu 
2644 sayılı Tapu Kanununda Değişikli 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kan 
492 sayılı Harçlar Kanunu ve Bu Ka 

Kanun ile 21.11.1980 Tarihli 2345 sayıl 
Tahsilatın Hızlandırılması Hk. 
2346 sayılı Finansman Kanununda Değ 
2348 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi K 
2082 sayılı Kapalı Çarşıların Onarımı 



C/27 — 

VergSLtria, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 
» 
> 

Kanun 
» 

26 . 

3 . 
19. 
5 . 
5 . 
S. 

3.1981 

4.1981 
4.1981 
5.1981 
5.1981 
5.1981 

2438 

2443 
2447 
2454 
2455 
2457 

25. 6.1981 

25. 6.1981 

10. 7.1981 
10. 7.1981 

10. 7.1981 
18. 7.1981 

2478 

2480 

Ö Z E 

2082 sayılı Kapalı Çarşıların Onarımı 
ması Hk. 

Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hk. 
Gider Vergisi Kanununda Değişiklik Yapı 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişik 
Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılma 
854 sayılı Deniz İş ve 1475 sayılı İş Ka 

ve Bu Kanuna Bir Madde ile 2319 ve 2320 
mesi Hk. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İk 
mesi Hk. 

4759 sayılı İller Bankası Kanununun De 
Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hk. 

2486 Borçlar Kanununun 110 uncu Maddesine B 
2488 5424 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Toh 

ğişik 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın 

2489 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 7 nci M 
2493 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu 

Hakkında. 



— C/28 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z 

Kanun 18. 7.1981 

30. 7.1981 
30. 7.1981 
20 . 8.'1981 

2 5 , 8.1981 
7 . 9.1981 

15. 9.1981 
15. 9.1981 

15. 9.1981 

6 .10 .1981 

1.6 .10 .1981 
18 .10,1981 
18 .10.1981 
18 .10 .1981 

2494 1086 sayılı Hukuk Usulü Mahkemel 
mesi ve Bu Kanuna Yeni Maddeler Ekle 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakk 

2499 Sermaye Piyasası Kanunu. 
2504 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 in 
2508 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 

desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 
2514 Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizme 
2517 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kan 

Karar Verilen Borçların Silinmesi Hakkınd 

2520 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri K 
2521 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler 

pımı, Alımı, rSatımı ve Bulundurulması Hk. 
2529 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve K 

pılması Hk. 

2530 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T 
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hk. 

2533 Siyasî Partilerin Feshi Hk. 
2534 Sayıştay Kanununa Bir Ek Madde Ekl 
2535 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda 
2536 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 



— C'29 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Ö Z E 

24.10.1981 

28.10.1981 

10.11 .1981 

5 . 1 .1982 

2539 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2299 say 
rinci ve İkinci Fıkralarının Değiştirilmesine ve 
si Hk. 

2546 243 i sayılı Tahsilatın Hızlandırılması H 
mesi Hk. 

2548 Gemi Sağlık Resmi Hk. 

2571 

» 
» 

K. H. K. 

Kanun 
» 
» 
»> 
» 
» 
» 
> 

5. 
5. 
14. 

21 . 
21. 
26. 
27. 
27. 
27. 
27 
27. 

1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 

1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
. 1.1982 
1 .1982 

2573 
2574 
35 

2581 
2582 
2586 
2587 
2588 
2589 
2590 
2591 

1982 YILINA AİT 
2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması H 

mesi Hakkında. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişi 
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Banker 

name, 

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve 
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununda Deği 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda De 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değ 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Y 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda D 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda Değ 
7388 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka 



— C/30 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

K. H. K. 

Kanun 

K. H. K. 

Kanun 

Kanun 

3 . 2.1982 

15. 2.1982 

24. 2.1982 

16. 3.1982 
1 6 . 3 . 1982 

36 

2595 

37 

16. 

19. 

29. 
29. 

3. 

3. 

5. 
6. 

1982 

. 1982 

.1982 

.1982 

2637 

2639 

2674 
2686 

Ö Z 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve K 
pılmasına İlişkin 2.10.1981 Tarihli ve 252 
lük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanun 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanu 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Ban 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeler 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükm 

2634 Turizmi Teşvik Kanunu 
2636 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile B 

Eğitim ve Öğretim, İşbirliği Anlaşmasını 
Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap C 
faatlerinin Tazminine İlişkin 4 Haziran 1 
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

21.6.1927 Gü ve 1111 sayılı Askerlik 
kında Kanun. 

Kara Suları Kanunu., 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda Değ 



— C/31 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

K. H. K. 

K. H. K. 

Kanun 
> 

» 

21. 

6. 

13, 
27. 

27. 

. 7.1982 

, 8.1982 

8.1982 
,11.1982 

11.1982 

42 

43 

2698 
2716 

2718 

11.12.1982 

30 .12 .1982 

30 .12 .1982 

2762 

2768 

2769 

Ö Z E 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerl 
Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci Madde 
Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmün 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Banker 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Ekl 
rarname. 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
5383 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı G 

mesi Hakkında 474 sayılı Kanunun 2 nci Ma 
İlişkin 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen 

1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet K 
Kanunun 2 nci Maddesine 7380 sayılı Kanun 
tirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair K 

1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Madd 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunla 
kında Kanun. 

3.6.1938 Tarihli ve 3423. sayılı Millî Eğit 
tedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci 
Kanun. 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 sayılı İthald 
nun ile Değişikliklerinin Yürürlük Süresinin 
İlişkin Kanun. 



— C/32 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
daıyanalkları 

Tarihi Çeşidi 

Kanun 31.12.1982 

31.12.1982 

22. 1.1983 

22 . 1 .1983 

22 . 1 .1983 

22. 1.1983 

29 . 1 .1983 

24. 2.1983 

21 . 3.1983 

30. 3.1983 

Numarası Ö Z 

2772 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir V 
1598 sayılı Malî Denge Vergisi Kanununun 

2773 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurumlar 
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

1983 YILINA A 
2787 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Baz 

Kanun. 
2788 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 

Yapılmasına Dair Kanun. 
2790 10 Haziran 1949 Tarih ve 5435 sayılı 

Dair Kanun. 
2791 4.1.1961 Tarih ve 213 sayılı Vergi Us 

Değerli Kâğıtlar Kanununda Değişiklik Yap 

2795 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu 
ve Bir Bendinin Kaldırılmasına Dair Kanun 

2801 Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzla 

2805 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ay 
İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun B 
nun. 

2808 Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin 
Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun. 



c*\ 
Yengilerin, resimlerin ve başka; gelirlerim 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

K.H.K. 

Kanun 

7. 
20. 

20. 

27. 

27. 

4, 
4. 

5. 

5. 

5. 

.1983 
,1983 

.1983 

1983 

.1983 

2810 
2817 

60 

2830 

2831 

18. 
17. 
18. 

6.1983 
8.1983 
8.1983 

2845 
2876 
2877 

19. 8. 

10. 9 
24. 9, 

1983 

,1983 
,1983 

2880 

2886 
2890 

Ö Z E T 

Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden D 
1615 sayılı Gümrük Kanununda Bazı Değ 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktis 

münde Kararname. 
13.3.1913 Tarihli, İdarei Umumiyei Vilayet 

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 
79 sayılı Millî Koruma Suçlarının Affına, 

Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhd 
nin Değiştirilmesine İlişkin 20 Sayılı Kanun H 
kında Kanun. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş v 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum 
19.2.1947 Tarihli ve 5016 sayılı Milletlerara 

Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümet 
7.11.1980 Tarihli ve 2335 sayılı Kanunla Değişi 
kında Kanun. 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun B 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Devlet İhale Kanunu. 
24.4.1930 Tarihli ve 1593 sayılı Umumî H 

nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde E 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
> 

K.H.K. 
» 
> 

Kanun 
> 
» 
» 

24. 9.1983 
27. 9.1983 

6.10.1983 
6.10.1983 
6.10.1983 

7.10.1983 
8.10.1983 

15 .10 .1983 
15 .10.1983 

2891 
2896 

90 
91 
92 

2098 
2911 
2916 
2917 

» 
•» 
> 
» 
> 
» 

18.10.1983 
19 .10.1983 
20 .10.1983 
20 .10.1983 
22,10.1983 
22.10 . 1983 

2918 
2920 
2924 
2925 
2926 
2928 

22.10.1983 2929 

— C/34 — 

Ö Z 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun B 
31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayılı Orm 

mesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Ödünç Para Verme İşleri Hakkında K 
Menkul Kıymetler Borsaları Hakkınd 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet M 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir M 
Kararname. 

Dernekler Kanunu. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kan 
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanu 
5.1.1961 Tarih ve 222 sayılı İlköğre 

Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldır 
sine Dair Kanun. 

Karayolları Trafik Kanunu. 
Türk Sivil Havacılık Kanunu. 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanu 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Ç 
6.11.1981 Tarihli ve 2548 sayılı Gem 

Değiştirilmesi Hakkmda. 
İ. D. T. ve Kamu İktisadî Kuruluşlar 



— C/35 — 

(Vergilenin, resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 22.10.1983 2930 

» 
» 
» 
» 

22.10 .1983 
27 .10.1983 
3.11.1983 
3.11 .1983 

2932 
2935 
2937 
2940 

» 
» 
» 
» 

» 
K. H. K. 

Kanun 
> 

8.11 
8.11 
11.11 . 
13.11 

13.11 
14.11. 

19.11, 
22.11 

.1983 

.1983 

.1983 

.1983 

.1983 

.1983 

.1983 

.1983 

2941 
2942 
2946 
2950 

2951 

164 

2957 
2960 

Ö Z E T 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk S 
Tarihinde İmzalanan Türk - Libya Ortak Tar 
Dair Anlaşma ile Ortak Deniz Nakliyat Şirket 
İlişkin Mektupların Uygun Bulunmasına Dair K 

Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayınl 
Olağanüstü Hal Kanunu. 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihba 
11 Temmuz 1963 Tarih ve 269 sayılı Tahsi 

İmkân Veya Lüzum Kalmayan Harp Sefinelerin 
da Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu. 
Kamulaştırma Kanunu. 
Kamu Konutları Kanunu. 
15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 sayılı Bası 

tirilmesine, Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine, 
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun. 

Tekel Bey'iyeleri Üçte Birinin Dağıtımı Hak 

Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Kuruluş 
name. 

Bazı Askerî Hastanelere Döner (Sermaye Tah 
Boğaziçi Kanunu. 



Vergilerin, resimlerin ve başka; gefirlerin 
dayanaMarı 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

K. H. K. 

Kanun 

K H.K. 

14 . 

8. 
8. 

8. 
8. 
15. 
1. 

8. 

16. 

16. 

17. 
17. 
28. 

1 . 1984 

2.1984 
2.1984 

2.1984 
2.1984 
2.1984 
3.1984 

3.1984 

3.1984 

3 .1984 

3 .1984 
3.1984 
3.1984 

2970 

2974 
2975 

2977 
2978 
2976 
2982 

2981 

192 

194 

2983 
2985 
196 

— C/36 — 

Ö Z 

1984 YILINA 
31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Geli 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değiş 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarını 
21.7.1953 Tarihli ve 6183 sayılı Am 

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 

İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düze 
Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Ka 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkınd 
Konut İnşaatında ve Kalkınmada Ön 

gi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Ta 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına A 

6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesin 
2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı 

Kanun Hükmünde Kararname. 
7388 sayılı Veraset ve İntikal Verg 

İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatır 
Toplu Konut Kanunu. 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kan 

Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair K 



Vergilenin, resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 
• • — — • • I — - I — - 4 I . • • • . • . . I 

Kanun 27. 4 . 1984 2995 

» 27. 4.1984 2997 

» 1 .5 .1984 2999 

K.H.K. 8. 5.1984 198 

Kanun 15. 5.1984 3004 

» 24. 5.1984 3007 

» 7 . 6 . 1984 3012 

» 18. 6.1984 3018 

20 . 6 . 1984 3016 

— C/37 — 

Ö Z E 

31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Gelir 
sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapı 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka 
ci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 16.3.1 
Kararnamenin Kabulüne İlişkin Kanun. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
pılması Hakkında Yetki Kanunu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro 
rarname. 

2.2.1981 Tarihli ve 2380 sayılı Belediy 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkın 
Kanun. 

Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Ed 
nunu. 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 sayılı Gayrime 
Tarih ve 2912 sayılı Kanunla Eklenen Geç 
mesine Dair Kanun. 

2953 sayılı 1984 Malî Yılı Bütçe Kanun 
lik Yapılması Hakkında Kanun. 

20.7.1966 Tarihli ve 775 saydı Geceko 
tirilmesine Dair Kanun. 



Vergilenin, resimlerin ve başka) gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 22.. 6.1984 3023 

K.H.K. 29. 6.1984 241 

Kanun 9 . 7 ;j 1984 3030 

Kanun 9 . 7 . 1984 3031 

» 9 . 7.1984 3032 

> 28. 7.1984 3035 

> 28. 7.1984 3040 

« 9.10'. 1984 3046 

* 16 .10 .1984 3053 

— C/38 — 

Ö Z E 

8.6.1942 Tarih ve 4250 sayılı İspirto ve 
3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararn 

Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi H 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında. 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
mesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde 

22.4.1983 Tarihli ve 2820 sayılı Siyasî 
Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Bi 

8.6.1965 Tarihli ve 625 sayılı Özel Öğre 
nin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin K 
kında. 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 sayılı Futbo 
tibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Madde Eklenmesine Dair Kanun. 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasla 
Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 sayıl 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameni 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 s 
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerin 



— C/3* 

Vergilerin, resimlerin ve başka; gelirlerin 
daiyanaikları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 16 . 10 . 1984 

16.10.1984 

21 . 10 . 1984 

2 .11 .1984 
6.11 .1984 

20. 11 .1984 

20.11 .1984 
20 . 11 .1984 

2i . 11.1984 

3054 

3055 

Ö Z E 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun. 

Başbakan ve Başkanların Temsil Ödenek 
nek ve Yollukları Hakkında Kanun. 

3060 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriy 
ve Emlak Haklanna Dair Sözleşmenin. On 
Kanun. 

3065 Katma Değer Vergisi Kanunu. 
3066 19.2.1947 Tarihli ve 5016 sayılı Millet 

ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hü 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakk 

3073 5682 sayılı Pasaport Kanununun Bazı M 
İki Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun H 
bulü Hakkında Kanun. 

3074 Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu. 
3075 1.7.1964 Tarih ve 488 sayılı Damga Ve 

Kaldırılması Hakkında Kanun. 
3076 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 

Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükm 
Hakkıda Kanun. 



— e/46 — 
Verigilienin, resimlerin ve başka; gelirlerin 

dayanaıkları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 

K. H. K. 

Kanun 

1. 12 .1984 

1.12.1984 

1 . 12 .1984 
1 .12 . 1984 
6 . 12 .1984 

6.12 .1984 
12.12.1984 

12.12.1984 

15 .12 .1984 
15.12.1984 
15.12.1984 

15.12.1984 

15.12.1984 

3081 

3082 

3083 
3086 
3088 

3089 
243 

3094 

3091 
3093 
3098 

3099 

3100 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükt 

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Halle 
Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esasl 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesin 
Kıyı Kanunu. 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kan 

nun. 
1318 sayılı Finansman Kanununda Değişi 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 

pılması Hakkında K.H.K. 
4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usu 

yılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmes 

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Teca 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merke 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair K 

25.10.1984 Tarihli ve 3065 sayılı Katma 
rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 
Mecburiyeti Hakkında Kanun. 



_ c/41 — 

Veflgilfcrin, resimlerin ve başka, gelirlerin 
dayaııafklan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
> 

19.12.1984 
19 .12 .1984 
19.12.1984 

3092 
3095 
3096 

Kamun 

19. 1.1985 

22. 1.1985 

22. 1.1985 

2 . 3.19S5 

27. 3.1985 

29. 3.1985 

11. 4.1985 

13 .4 .1985 

3149 
3150 

3151 

3158 

Ö Z E 

Çay Kanunu. 
Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin K 
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Ku 

mı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 

1985 YILINA A 
Üst Kademe Yöneticilerin Yetiştirilmesi H 
25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî 

Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi H 
18.5.1955 Tarihli ve 6570 sayılı Gayrime 

Madde Eklenmesine Dair Kanun. 
2978 sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Ha 

Dair Kanun. 

3172 Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İ 
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 

3174 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 

3177 15.5.1959 Tarihli ve 7269 sayılı Umumî 
cak Tedbirler ile Yapılan Yardımlara Dair 
ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Eklenmesi Ha 

3180 492 sayılı Harçlar Kanununun Bazı H 
Kanun. 



— C/42 — 

VeıtgHeıin, resimlerin ve baştkâ  gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 17. 4.1985 3181 4.1.1961 Günlü ve 213 sayılı Vergi Usul 
ne Dair Kanun. 

» 8. 5.1935 3186 Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair K 

» 8. 5.1985 3189 2.3.1984 Tarihli ve 2985 sayılı Toplu K 
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

» 8. 5.1985 3191 Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sözleşm 
da Kanun. 

» 9 . 5 . 1 9 8 5 3194 îmar Kanunu. 
* 22. 5 .1985 3202 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün T 

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulün 
* 4 . 6 . 1 9 8 5 3206 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanun. 

•» 4 . 6 . 1 9 8 5 3208 27.9.1970 Gün ve 1319 sayılı Emlak Ver 
kında Kanun. 

» 4 . 6 . 1 9 3 5 3209 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil U 
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve 51 
Kanun. 

» 4 . 6.1985 3210 4.1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul K 
Kanun. 



— C/43 — 

Vefrgifleıiîn, resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayanaklan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

7. 6.1985 

11. 6.1985 

11. 6.1985 

3212 

3215 

3217 

15. 
15. 
15. 

15. 

25. 

25. 

6. 
6. 
6. 

6. 

6 

6. 

.1985 

.1985 

.1985 

1985 

.1985 

.1985 

3213 
3218 
3219 

3220 

3225 

3228 

Ö Z E 

Silahiı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal v 
Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı 
Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun. 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 sayılı K 
terek Enfrastrüktür Programı Gereğince Tü 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi 
ğiştirilmesi ve Aynı Kanuna Üç Ek Madde İ 
Kanununun 44 üncü Maddesinin (a) Bendin 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun. 

Maden Kanunu. 
Serbest Bölgeler Kanunu. 
8.6.1959 Gün ve 7338 sayılı Veraset ve 

pılması Hakkında Kanun. 
11.2.1959 Tarih ve 7201 sayılı Tebligat 

mesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, De 

Bağlı Kurumlarda Döner tSermaye Teşkili ve İ 

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhur 
ğından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiri 
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 



_ c/44 — 

Veıgiteıtin, resimlerin ve foasşikaı gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

2> 

K. H. K. 

Kanun 

Ö Z E 

25. 6.1985 

25. 6.1985 

28. 6.1985 
28. 6.1985 

9. 9.1985 

1 3 . İ İ . 1985 

3229 

3233 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuri 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve D 
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da 

11.12.1985 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet K 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak 

3226 Finansal Kiralama Kanunu. 
3230 Tamuna Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tar 

Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Ek 

250 775 sayılı Gecekondu Kanununun Bazı 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki 
Kanun Hükmünde Kararname. 

3238 Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekl 
Temmuz 1939 Tarih ve 3670 sayılı Millî Piy 
ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 sayılı Katma 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

3239 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayıl 
lar Vergisi Kanunu, 2978 sayılı Ücretlilere 
Harçlar Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi K 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 sa 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 2380 sa 
nel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 



— C/45 — 

'Vergilerin, resimlerini ve başka» gelirlerin 
jrfaıyanaftllapı 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 3 . 1 . 1986 3250 

» 

» 
» 
» 

> 

K.H.K. 

Kanun 

15. 

7. 
23. 
26. 

26. 

28. 

4. 

1 .1986 

2.1986 
2.1986 
2.1986 

2.1986 

2.1986 

3.1986 

3255 

3257 
3259 
3262 

3263 

253 

3264 

Ö Z E 

gileri Kanununda Değişiklikler Yapılması ve B 
ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
lenmesi Hakkında Kanun. 

1986 YILINA AİT 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yera 
Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında 
lenmesi ve 2 iici Maddesinin Yürürlükten Kaldır 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
Dair Kanun. 

Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu. 
İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyet 
10.11.1983 Tarihli ve 2951 sayılı Tekel Bey' 

Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşim 

vet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilen 
Düzenleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygu 

5682 sayılı Pasaport Kanununun Değişik 
Cümle Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Ka 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir 
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 
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Vergilerin, resimlerin ve başkaı gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarüü 

8. 3.1986 

12. 3.1986 

19. 3.1986 

Numarası 

3265 

25 
6 

1986 
1986 

13. 5.1986 

3266 

3268 

3269 
3280 

3283 

s> 
Kanun 

» 

16. 
28. 
3. 

5.1986 
5.1986 
6.1986 

3285 
3288 
3291 

Ö Z 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Irak 
1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anla 
gun Bulunduğuna Dair Kanun. 

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriya 
Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 i 
ydı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair K 

Memur ve Diğer Kamu Görevlileri H 
masına Dair Yetki Kanunu. 

Uzman Erbaş Kanunu. 
5682 sayılı Pasaport Kanununun Değ 

Cümle Eklenmesine Dair Kanun Hükmün 
kında Kanun. 

Bazı Kanunlarla Tamnmış Olan Gü 
Kanun. 

Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu. 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda D 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti M 

Kanunu, 2983 saydı Tasarrufların Teşviki 
kında Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut K 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda 
keli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürü 
büslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanu 



— C/47 — 

Vergilertiö, resimlerin ve başka; gelirlerin 
jdaytanıajdtan 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 3 . 6 . 1986 3292 Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanm 
» 3 . 6 . 1 9 8 6 3293 2813 sayılı Telsiz Kanununun Bazı Madd 

» 7. 6.1986 3290 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanunun 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka 

» 7 . 6 . 1986 3296 2977 sayılı idarî Usul ve İşlemlerinin Yen 
nunun Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun. 

» 14 . 6.1986 3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvi 
» 19. 6.1986 3298 Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun. 
» 19. 6.1986 3301 2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Madd 
» 19. 6.1986 3302 31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayılı Orman K 

mesi Hakkında Kanun. 

Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Mallar 
Adana İlinde Seyhan ve Yüreğir Adıyla İki 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. 

20. 6 . 1986 3297 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 
nun, 1606 sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk 
me Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç 
Kanunun, 2767 sayılı ıSıtma ve Frengi İlaçları 
şiklik Yapılması ile 1118 sayılı Oyun Kâğıtları 
Kaldırılması Hakkında Kanun. 

14. 
19. 
19. 
19. 

19. 
19. 
19. 

6. 
6. 
6. 
6. 

6. 
6. 
6. 

.1986 
1986 
1986 
. 1986 

.1986 
1986 
1986 

3294 
3298 
3301 
3302 

3303 
3306 
3308 
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Veıigiferm, resimlerin ve başka, gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z 

K.H.K. 

Kanun 
« 
« 
« 

25. 8 . 

11 . 11 . 
11 . 11 

11 . 11 
22 . 11 . 

. 1986 

. 1986 

. 1986 

. 1986 

. 1986 

258 

3316 
3318 

3319 
3320 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Perso 
münde Kararname. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kan 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda D 
Memurlar ve İşçiler ile Bunların E 

ması Hk. 

« 22 . 11 . 1986 3321 13.10 1983 Tarih ve 2918 sayılı Kara 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici M 

K.H.K. ' 31 . 12 . 1986 265 241 sayılı Kanun Hükmünde Karar 
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kan 
Değişiklik Yapılması Hakkında. 

1987 YILINA 
« 31 . 3 . 1987 3332 Sermaye Piyasasmm Teşviki, Serma 

Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 542 
Vergi Usul Kanunu ve 3182 sayılı Bank 

« 31 . 3 . 1987 3336 3065 sayılı Katma Değer Vergisi K 
« 9 . 4 . 1987 3346 Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fon 

lenmesinin Düzenlenmesi Hk. 



— C/49 

Vengüerıin, resimlerin ve 'başka, gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

K.H.K 

K.H.K. 

Kanun 

28 . 4.1987 3357 

28 

15 
18 . 

26 

26 . 

26 . 

26 . 

26 . 
26 

• 4 .. 

. 5 , 

.5 . 

. 5 . 

. 5 . 

5 . 

5 . 

. 5 

. 5 

, 1987 

. 1987 
1987 

. 1987 

, 1987 

1987 

1987 

1987 
. 1987 

3358 

3359 
3361 

3360 

3362 

3364 

3366 

3369 
3371 

Ö Z E 

28.12.1960 Tarihli ve 189 sayılı Millî 
Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
rın Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkınd 
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair. 

1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek A 
kerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Deği 
Maddeler Eklenmesi Hk. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 
7.11.1982 Tarih ve 2709 sayılı Türkiye 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü 
13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kan 
2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci M 

rilmesine Dair. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ön 
Bulunduğuna Dair. 

22.5.1986 Tarih ve 3290 sayılı Kanun 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi H 

Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 ncı 
10.2.1954 Tarih ve 6245 sayılı Harcırah 

mesi Hk. 



— C/50 — 

Vea&itorin, resimlerini ve ba$ka| gelirlerin 
dayanakiları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

26 . 5 . 1987 

28 . 5 . 1987 

28 . 5 . 1987 
17 . 6 . 1987 
24 , 6 . 1987 

24 . 6 . 1987 

25 . 6 . 1987 

25 . 6 . 1987 

25 . 6 1987 
27. . 6 . 1987 

27 , 6 . 1987 
27 . 6 . 1987 

Ö Z E 

3372 29.8.1977 Tarihli ve 2108 sayılı Muhtar 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde 

3373 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı M 
Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında. 

3376 Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Su 
3378 Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı 
3380 Tarımm Teşviki ve Çiftçinin Destekle 

5422 saydı Kurumlar Vergisi Kanununda Değ 

3386 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklar 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler E 

3379 21.12.1959 Tarih ve 7397 saydı Sigorta 
nun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştiri 
dırılması ve Bu Kanuna (7) Ek ve (5) Geçici M 

3385 Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletç 
lerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında 

3388 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme V 
3391 Bursa İli Merkezinde Osmangazi, Yıld 

Hk. 
3398 Gaziantep İli Merkezinde Şehitkamil ve 
3399 Konya İli Merkezinde Karatay, Selçukl 



— C/51 — 

îVergilierîn, resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

« 

Kanun 

K.H.K. 

Tarihi 

30 1987 

Numarası 

3393 

« 
« 

Kanun 
K.H.K. 

€ 

4.7. 
9.7. 

9.7; 
14 . 7 . 
27 . 7 . 

. 1987 

. 1987 

t 1987 
1987 
1987 

3392 
3395 

3402 
285 
287 

10 , 9 . 1987 

11. 9 . 1987 

29 . 9 . 1987 

289 

3403 

276 

Ö Z E 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 
da Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımla 
lıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 
Yapılması Hk. 

103 İlçe Kurulması HL 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine 
Kadastro Kanunu. 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Ha 
Olağanüstü Hal Bölge VaHMği İhdası H 

rarnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası 
Devlet Memurları ile Diğer Kamu Göre 

ğiştirilmesine Dair. 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Deği 
Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Ge 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması H 
Eski Alacaklar : 
a) Tevziattan İstirdat 
Tevzien Verilecek MebaMğden İstirdat, 

si, Ziraat Kanunları ve Diğer Hususî Kanu 
liğden İstirdat 



VeırgilerSıv resimferinı ve başka; geferfe 
dayanalfcları 

Çeşidi Tarihi Num 

— C/52 — 

Ö Z E 

İrade ve Kanunlara Müsteniden Veya H 
Akdolunan Her Nevi İmtiyaz Mukavelenam 
Müteallik Hükümleri. 

b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları. 
Muhtelif Tarihlerde lağvedilmiş Veya 

namelerin Mer'i Bulundukları Senelerde Tah 
melere Tevkifan Yeniden Tahakkuk Edecek 
tizam Bedelleri ve Zamları ve Cezaları Bakay 

Cezalar : 
a) Para Cezaları, 
Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunlara 

Vesair Mevzuatın Para Cezası Alınmasını Ta 

b) Zam Cezaları, 
Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunlar 

Cezası Alınmasına Tazammum Eden Hükü 
matnameler Gereğince Devlet Namına Okut 
Etmemeleri Sebebiyle Alınacak Tazminata D 

Faizler : 
— Hazine Portföyü Geliri ile Bankala 

ne Lehine Tahakkuk Eden Faizler ve Akçe 
büslerden Hâsıl Olan Gelirlerf 



Vergilerin, resimlerin ve başka, geürieriîi 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

— C/53 — 

Ö Z E 

DİĞERL 
— Bu Cetvellerde Herhangi Bir Şekilde 

Kanun, Nizamname, Kararname, Yönetmelik 
mim, Sirküler Vesair Mevzuatın Gelir, Tarh, 

— Bu Cetvelde Herhangi Bir Şekilde Y 
Taraflı Her Türlü Anlaşmaların Gerek Geçm 
İlişkin Olarak Gelir, Tarh, Tahakkuk ve Tahs 





C - Cetveli 
(Vatanî Hizmet Ayhklan) 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.013 Sabri Dura 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Reyhan Oko 

VH.000.014 Mustafa Lütfi Azer 
TBMM Birinci Dönem Siverek Milletvekili 
Eşi : F. Nakhe Azer 

VH.0Q0.025 Hilmi Çayırhoğlu 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı: E. Fahriye Özaka 

VH.000.028 Veli Saltıkgil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : inci Saltıkgil 

¥H.000.033 Mehmet Yasin Kutluğ 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Kıza : IS. Muzaiffer Gökçe 
Kızı : Ülker Kutluğ 

VH.OQ0.O34 Osman Nuri özgen 
TBMM Birindi Dönem Lazistan Milletvekili 
Kızı : Saadet Tonak 

VH.000.036 Eşref Akman 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : Enise Raynak 

Ç / 2 -

Göst 
l i 

http://VH.0Q0.025
http://VH.OQ0.O34


Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH 000.045 

VH.000.054 

VH.000.058 

VH.000.083 

VH.000.089 

VH.000.119 

VHO00.121 

Hüseyin Aksu 
TBMM Bilinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Zehra Aksu 
Kızı : Saime Aksu 
Tevfik Rüştü Araş 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Eşi : H. Bahire Araş 
Şevki Göklevent 
TBMM Birinci Dönem içel Milletvekili 
Kızı : L. Şevki Gök 
Ahmet Fevzi Erdem 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdem 
Osman Işıklı 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Sabiha Çıngıllıoğlu 
Kızı : Memduha Çelebi 

Emin Geveoi 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı : M. Adalet Geveci 
Hüseyin Öz 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Fatma Öz 

- Ç / 3 

Gösterge 
Lira 

550 
400 

550 

400 

550 

400 
400 

400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.127 Ethem Fehmi Arslanlı 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Kızı : Hayriye Noyangil 
Kızı : Z. Iclal Arslanlı 
Kızı : ikbal Arslanlı 

VH.000.128 Hakkı Hamdi Ulukan 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : F. Perihan Ulukan 

VH.000.146 Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Ulviye Orakçıoğlu 

VH.000.169 Mustafa Darman 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : F. Nigar Darman 

VH.000.180 Rıfat Çalıka 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : V. Sevim Karakimseli 

VH.0Q0.191 Damar Arıkoğlu 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Eşi : H. Sabahat Arıkoğlu 
Kızı : Melahat Arıkoğlu 

Gös 
L 

http://VH.0Q0.191


Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.194 Mesut Benli 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Meziyet Benli 
Kızı : Dicle Benli 

VH.000.203 Yasin Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 

VH.000.204 Tevfik Gençtürk 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Hidayet înceoğlu 

VH.000.206 îlyas Sami 
TBMM Birinci Dönem Muş Milletvekili 
Kızı : Behice Bbduroğlu 

VH.000.233 Sadık Ünver 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Kızı : Nazire Sultanoğlu 
Km : Saadet Sultenoğlu 

VH.000.254 Naci Karaali 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Enise Karaali 

Gösterge 
Lira 



- ç / « 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.256 Hamdi Yılmaz 
TBMM Birinci Dönem Bingöl (Genç) Milletvekili 
Eşi : Latife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 
Kızı: Azize Bozgen (Yılmaz) 
Kızı : Fikriye Akay 
Kızı : Saadet Akdemir 

VH.000 259 Şakir Kınacı 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : Nadiye Çubukçu 

VH.000.265 Emir Paşa 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Eşi : Fatma Maraşan 

VH.000.269 Hacı Bedir 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Bedriye Turanlı 

VH.000.272 Abdullah Karabina 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Ziynet Kula 

VH.000.275 Yahya Kaptan 
Kuvayi Milliye Komutanı 
Kızı : Fikriye Gürsel 
Kızı : Muzaffer Örencik 

Göster 
Lira 

5 
4 
4 
4 
4 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.281 Lütfullah Yetkin 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Makbule Yetkin 

VH.000.304 Yusuf Kemal Tengirşenk 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Ülker Tengirşenk 

VH.aOO.321' Faik Öztrak 
T.B.M.M. Birinci Dönem Cebelibereket MilletvekiT 
Kızı : Handan İnan 

VH 000.325 Abdulgafur Iştın 
TBMM Birinci Dönem Karasi Milletvekili 
Kızı : H. Lamia Iştın 

VH.000.340 Necmettin Bilgin 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Suphiye Özcan 
Kızı : tsmet Bedük 

VH.000.346 Yusuf Başkaya 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Eşi : Zehra Başkaya 

VH.000.350 Hafız Ahmet Tezemir 
TBMM Birinci Dönem İzmit MiHetvek&ü 
Eşi : Makbule Tezemir 

Gösterge 
l i ra 

400 

400 

400 

400 

400 
400 

550 

550 

http://VH.aOO.321'
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.363 İbrahim Süreyya Yiğit 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Eşi : Mediha Yiğit 
Kızı : Oamdan Yiğit 

VH.000.366 Abdülkadir Kürkçü 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Sevim Kürkçü 

VH.000.382 Fahrettin Altay 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Fatma Hayrünisa tnsel 

VH.000.384 M. Salih Yeşiloğlu 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Eşi : Fethiye Yeşiloğlu 
Kızı : A. Nimet Yeşiloğlu 

VHOOO.387 H. Hilmi Vaner 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi ': M. Nurliye Vaner 
Kızı : Nebahat Konik 

VH.000.388 Hasan Tahsin Sürenkök 
TBMM Birinci Dönem Antalya Milletvekili 
Kızı : Rukiye Sürenkök 

Göste 
l i r 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.391 I. Remzi 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : F. Seniha Başer 
Oğlu : M. Reşat Berkün 

VH.000.400 Mehmet Şükrü Üçüncü 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Melahat Üçüncü 

VH.000.401 Mehmet Nafiz Özalp 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Esi : Kadriye Özalp 

VH.000.402 ibrahim Hakkı Akgün 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Nesligör Akgün 
Kızı : Mühübe Akgün 

VH.000.411 Yunus Karlıova 
Eşi : Zehra Karlıova 

VH 000.415 Hakkı Sutekin 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Eşi : Hatice Sutekin 
Kızı : Sadiye Yazgan 
Kızı : M. Muazzez Karagülle 

Gösterge 
Lira 

400 
400 

400 

550 

400 
400 

550 

550 
400 
400 



Sicil No. " Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.417 Harun Atay 
Gaybubeti Tahakkuk Eden 
Eşi : Naf ia Atay 

. Kızı : Fatma Atay 

VH.000.422 Mustafa Ragıp Soylu 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Vuslat Suel 
Kızı: Bedia Şahenk 

VH.000.423 Hüseyin Aydın 
Abu Islah Köyünden 
Eşi : Hanife Aydın 
Kızı : Müveddet Aydın 

VH.000.426 Avni Paşa 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Kızı: F. Bedia Vardar 

VH.000.427 Mehmet Vehbi Bolak 
TBMM Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili 
Kızı: H. Edibe Alpan 

VH.000-431 Müfit Kurutluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Eşi : Saliha Teslime Kurutluoğlu 

ç/ ıo-
Göste 

l i r 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.437 Kadri Oktay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kızı : Cavide Yasa 
Kızı : Beşire Kalkan 

YH.000.439 Mehmet Tevfik Kütükbaşı 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Kızı : Makbule Şahsuvar 

VH.000.440 Mehmet Ragıp Topala 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : K. Veliye Topala 
Kızı : A. Saime Gün 
Kızı : E. Bahire Topala 

VH.Q0Q.45O Ahmet Hamdı Yalman 
T.B.M.M. Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı: Et Ülker Savucu 

VH.000451 Mehmet Necati Memişoğlu 
TBMM Birinci Dönem Lazistan Milletvekili 
Kızı : Mesture Memişoğlu 

VH.000.456 Nuri Bayram 
T. B. M. M. Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Mediha Helvacıoğlu 

ç/ıı 
Gösterge 

l i ra 

40 

http://VH.Q0Q.45O
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.457 Mehmet Alim Çınar 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Zübeyde Çınar 
Kızı : Nadire Bıçakçı 

VH.000.465 Raif Dinç 
Sivas Kongresine Geçirilen Temsili Heyeti Üyesi 
Eşi : Fatma Behiye Dinç 
Kızı : Nebile Dinç 
Kızı : H. İffet Dinç 

VHJQ0D.467 Şevket Canan Er 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Nezihe Tanyolaç 

VH.000.469 Cevat Abbas Gürer 
TBMM Birinci Dönem Bolu Milletvekili 
Kızı : Mualla Gürer 
Kızı : Sevda Gürer 

VH.000.471 Mustafa Sabri Baysan 
TBMM Birinci Dönem Sürt Milletvekili 
Eşi : Şefika Baysan 
Kızı : Sıdıka Öcal 

Gösterg 
l i ra 
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Sicil No. Aydık ısalhiplieriniin isimleri 

VH.000.477 Asım Celalettin Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili 
Kızı : M. Azize Turgay 
Kızı : F. Azize Öztekin 
Kızı : N. Azize Öztekin 

VH.000.480 Halil İbrahim 
Şehit Çarkçı Yüzbaşı 
Kızı : Necibe îlvan 
Oğlu : Celalettin Erkan 

VH.000.482 Adil 
Usat ile vukubulan müsademede şehiden vefat eden Kızılca Na
hiyesi Müdürü 
Kızı : îffet Meral 

VH.000.483 Çevket Kurt 
27 Mayısla ayağını kaybeden 

VH.000.486 Mehmet Nuri Ateşoğlu 
Kızı : Mübeccel Ateşoğlu 

VH.000.487 Tabir Kucur 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : Tuna Kucur 
Kızı : F. Türkan Kaya 
Kızı : H. Gülten Şaklar 

Gösterge 
l i ra 

400 
400 
400 

400 
400 

400 

700 

400 

400 
400 
400 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.492 Mehmet Atıf Beyazıt 
TBMM Birinci Dönem Beyazıt Milletvekili 
Kızı : Melike Dönmez 

VH.000.497 Turan Emeksiz 
Şehit 
Annesi : Zeynep Emeksiz 

VH.000.503 İbrahim Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : Zarife Sarıbeyler 

VH.000.510 Mehmet Şerif 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Nimet Nefise Kayhan 

VH.000.516 Ragıp Yoğun 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Kızı : Fethiye Yoğun 

VH.000.518 Ziya Gökalp 
Kızı : Hürriyet Gökalp 

VH.000.521 Salman Pak 
Milli Mücadelede yararlılık gösteren 

Ç / 1 4 -

Göst 
L 



- Ç/15 -

Sicil No. 

VH.000.522 

VH.000.524 

VH 000.526 

VH.000.527 

VH.0O0.53O 

VH.000.533 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge 

Lira 

Memduh Necdet Erberk 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Hatice Erberk 
Kızı : Ülker Kılıç 
Kızı : Suna Kor 
Hüseyin Onur 
28 Nisan 1960'da İstanbul Beyazıt Meydanındaki nümayişte ba 
cağını kaybeden 

Hüseyin Çelik 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kızı : Güzide Koksal 
Kızı : Nebahat Türktan 
Salih Atalay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Şükriye Ekin 
Halit Akmansu 
Milli Mücadelede fevkalade hizmetleri görülen 
Kızı : Netimin Akmansu 

Necati Kumla 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Şükriye Kumla 
Kızı : Vasfiye Kumla 

550 
400 
400 

700 

400 

400 
400 

400 
400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH00O.536 Servet Akdağ 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Eşi : Emine Akdağ 

VH.000.541 Tahir 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Gamide. Barlas 

VH.000.542 Yusuf Ziyaettin Basara 
TBMM Birinci Dönem Sivas MilletvekiV 
Kızı : Emine Lütfiye Basara 

VH.000.545 M. Sadık Sevtekin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Semiha Sevtekin 

VH.000.547 Mehmet Hulusi Erdemir 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdemir 

VH.000.548 Lütfi Tiğrel 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Saniye Pirinççioğlu 

VH.000.549 Hulusi Kutluoğlu 
TBMM BMnci Dönem Afyon Miletövekili 
Kızı : F. Türkan Kutluoğlu 

Göste 
l i 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.553 Mustafa Vasfi Süsoy 
TBMM Birinci Dönem Tokat Milletvekili 
Kızı : Nefise Süsoy 

VH.0O0:554 Veysel Rıza 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Saadet Kantek 
Kızı : Sahure Ataç 

VH.000.557 Haydar Arslan 
TBMM Birinci Dönem içel Milletvekili 
Kızı : Suzan Arslan 

VH.000.560 Mustafa Vehbi 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Duriye Alkoç 

VH.000 563 Hüseyin Hüsnü Işık 
TBMM Birinci Dönem istanbul Milletvekili 
Kızı : S. Fikriye Kuyaş 
Kızı : Fatma Davran 

VH.000.567 Rafet Belen 
TBMM Birinci Dönem izmir Milletvekili 
Eşi : Perihan Belen 

Gösterge 
Lira 

400 

400 
400 

400 

400 

400 
400 

550 
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Sicil No. 

VH.000.569 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Göste 

Lira 

VH.000.572 

VH.000.574 

VH.000.579 

VH.000.584 

VH000.585 

ibrahim Ruşen Murathan 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kıza : Safiye Murathan 
Kızı : Saadet Mısırlıoğlu 
Kızı : S. Türkan Lara 

Fuat Umay 
T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu Müetvekili 
Kızı : Esin Umay 

Arslan Toğuz 
TBMM Birinci Dönem Maraş Milletvekili 
Eşi : Nazmiye Toğuz 

Mehmet Neoip Güven 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Mükrüme Beşkardeş 
Kızı : Makbule Mutlu 

Mehmet Sami Arkan 
TBMM Birinci Dönem tçel Milletvekili 
Eşi : F. Talia Arkan 
Halil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Naile Araş 



Aylık sahiplerinin isimleri 

— Ç/19 -

VH.000.587 Şaban Vehbi Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Eşi : Behiye Öztekin 

VH.000.589 Zekai Apaydın 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Apaydın 

VH.000.590 Mehmet Emin Lekili 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Kızı : S. Melaike Özkutlu 
Kızı : M. Tülmülk Lekili 

VH.000.593 Emin Erkul Seyitoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : F. Hürrem Erkul Seyitoğlu 

VH.000.598 Ahmet Baytar 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Emine Enginer 

VH 000.600 Hakkı Ungan 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı: Ayten Ungan 
Kızı : Zühtiye Ungan 
Kızı : Habibe Ungan 

Gösltargıe 
Lira 

550 

400 

400 
400 

400 

400 

400 
400 
400 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.603 Arif Hikmet Özdemir 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Saliha Özdemir 

VH.000.613 Kemal 
Boğazlıyan Kaymakamı 
Kızı : Müşerref Güren 

VH.000.618 Reşat Aybar 
TBMM Birinci Dönem Sanman Milletvekili 
Kızı : Samime Kalkan 

VH.000 621 Ali Fethi Okyar 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Kızı : F. Nermin Okyar 

VH.000.626 Osman Kadri Bingöl 
TBMM Birinci Dönem Muş Milletvekili 
Kızı : Fahriye Bingöl 

VH.000.627 Mehmet Vasfi 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Aytekin Karakul 
Kızı : E. Türkan Karakul 

VH.000.629 Ah Sabri Güney 
T.B.M.M. Birinci Dönem îçel Milletvekili 
Kızı : Türkan Güney 

- Ç/20 -

Göste 
Lir 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.631 H. Sıddık Haydari 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi : A. Faize Haydari 

VHİ000İ634 Ahmet Hilmi Kalaç 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : P. Nehile Canka 

VH.000.635 İhsan Hamit Tiğrel 
Sivas Kongresine Seçilen Temsili Heyeti Diyarbakır Üyesi 
Kızı : Melek öktem 

VH.000.643 Yakup Örgü 
Van İli Tımar Bucağı Gedik Bulak Köyü 

VH.000.647 Yusuf Çelik 
Hopa ilçesi, Başoba Köyü 
Eşi : Makbule Çelik 

VH.000.650 Rezzak Altun 
Göle Çayırbaşı Bucağı Yeleçii Köyü 
Eşi : Esma Altun 

VHO0O.657 Rıza Hacıoğulları 
Eleşkirt İlçesi Molla Süleyman Köyünden 
Eşi : Gülzade Hacıoğulları 

VH.000.662 Isa Güneş 
Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman Köyünden 

Gösterge 
Lira 

550 

400 

400 

700 

550 

550 

550 

700 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.667 Şükrü Çeİikay 
TBMM Birinci Dönem Afyon Milietvdkili 
Kızı : Sadiye Sarısoy 

VH.000.668 ismail Suphi Soysallıoğlu 
TBMM Birinoi Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : E. Gönül Soysallıoğlu 

VH.000.670 Süleyman Sırrı îçöz 
TBMM Birinoi Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Kadriye Aksoy 

VH.000.671 Mazhar German 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Eşi : Mürşide German 
Kızı : Türkân Pirinççioğlu 

VH.000.674 Hacı Altıner 
Kore Savaşında üstün kahramanlık gösteren Mehmet oğlu 

VH.000.676 İbrahim Turhan 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Nermin Turhan 
Kızı : Ayhan Turhan 

VH.000.678 Hüseyin Hacım 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : Z. Nezade Eken ' 
Kızı : Perihan Fetvacı 

Gösterg 
Lira 

4 
4 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.679 A. Dursun Yalvaç 
TBMM Birinci Dönem Çorum Milletvekili 
Kızı : Turan Yalvaç 
Kızı : Rahşan Önen 

VH.000.680 Rüstem Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 
Kızı : Vasfiye Özerarslan 

VH.OQO.681 Ahmet Mazhar Akif oğlu 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Eşi : Nazife Cahide Akifoğlu 
Kızı : N. Özlem Akifoğlu 

VH.O0j5.981 Fevzi Çakmak 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kız Kardeşi : Nebabat Çakmak 

VH.006.576 Mehmet Akman 
Kore Türk Silahlı Birliği aşçısı 
Eşi : Satı Akman 

VH.511.801 Ali Rıza Acara 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Asiye Acara 

VH.512.735 Yusuf Bahri Tatlıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Fatma Tatlıoğlu (Süray) 

Gösterge 
Lira 

400 
400 

400 

550 
400 

400 

550 

550 

400 

http://VH.OQO.681
http://VH.O0j5.981
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Sicil No. 

VH.512.745 

Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.548.621 

VH.578.854 

VH.580,129 

VH.587.623 

VH.590.501 

Nurettin Yeniay 
Vatani hizmet yapmakta iken kaybubeti tahakkuk eden 
Kızı : Munise Yeniay 
Kızı : Fethiye Yeniay 

Mustafa Fikri 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : A. Zerrin Arıkoğlu 
Kızı : Ülker Alkaya 
Mevlüt Meriç 
5.3 1971 tarihinde (ODTÜ'de) meydana gelen silahlı çatışmada 
şehit olan 

Gösterg 
Lira 

4 
4 

Kızı : Fatma Şahin 
Kızı : Meryem Meriç 

Hüseyin Sıtkı Gür 
T.B.M.M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı: Nuriye idil 
Asım Sirel 
TBMM Amasya Milletvekili 
Kızı : Z. Zübeyde Elli 
Mehmet Akif Ersoy 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Suat Ersoy 

4 
4 

4 
4 



- Ç/25 — 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.591.100 Mustafa Fehmi Gerçeker 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Esma Yalvaç 
Kızı : A. Hesna Akman 
Kızı : Meliha Çetinkaya 

VH.593 424 Ahmet Cemalettin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Cemile Ulusoy 

VH.594.269 Hasan Tahsin Üzer 
TBMM Birinci Dönem tzmir Milletvekili 
Kızı : H. Nimet Tarakçı oğlu 

VH.595.977 Kemal Bahadır Demir 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : Melek Sina Demir 

VH.595.978 Mehmet Şamlı Baydar 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : N. Güner Baydar 
Kızı : A. Safiye Baydar 
Kızı : Asuman Baydar 

VH.596.649 Naci Tabir Nuri 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Eşi : T. Rüveyde Tuna 

Gösterge 
Lira 

400 
400 
400 

400 

400 

550 
400 
400 

550 



- C/26 

Sicil No. 

VH.601.099 

VH.601.307 

VH.601.457 

VH.601.45S 

VH.602.567 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Talip Yener 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken şehit edilen 
Annesi : Nuriye Yener 
Babası : Sabri Yener 
Eşi: Saniye Yener 

Oktay Cirit 
Lübnan'ın Beyrut şehrinde görevli iken şehit edilen 
Eşi : F. Gülen Cirit 
Kızı : M. Ece Cirit 

ferüal Şevket Erez 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken, görev başında şehit 
edilen 
Eşi : F. Necla Erez 

Hüseyin Daniş Tunalıgil 
Avusturya'nın başkenti Viyana'da görevli iken görevi başında 
şehit edilen 
Eşi : F. Firuze Tunalıgil 
Kızı : H Periel Tunalıgil 

Mahmut Sığınak 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Saadet öztürk 

5 
40 

5 
40 

4 

Göster 
Ura 

4 
4 
5 
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Sicil No. Aylık sahibinin isimleri 

VH.603.795 Ziya Tuğlu 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Yadigâr Savaşeri 

VH.6O5.3O0 Rüştü Bulduk 
TBMM Birinci Dönem Milletvekili 
Kızı : Kadriye Kulua'p 

VH.605,350 Mehmet Tevfik Durlanık 
TBMM! Birindi Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : Hatice Çivitçioğlu 
Kızı: K. Emine Sipahi 

VH.605.572 Mustafa Rasim Öztekin 
TBMM. Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Bedia Ökten Tekin 

VH.6Q6.335 Hafize Öztürk 

VH.606.516 Ömer Mümtaz îmamoğlu 
Sivas Kongresi Üyesi 
Kızı: înayet îmamoğlu 
Kızı : Firdes Ürkün 

VH.608.017 Şükrü Fırat 
TBMM Birinci Dönem Canik MilleitJveftdİi 
Kızı : H. Haittice Karamuk 
Kızı : A. Melek Saikaya 

Gösterge 
Lira 

40 
70 

40 
40 

40 
40 

http://VH.6Q6.335


Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.608.417 Rasim Basara 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Türkan Kınacı 

VH.609.269 Methi Kurşun 
VH.609.365 Gülali Gül 
VH.609.389 Dursun 

Kızı : Zülfiye Gürler. 
VH.609.390 Mehmet Kıran 

Kızı : Telli Kıran 
VH.609.518 Hüseyin Akbaş 

Şampiyon Güreşçi 

VH.609.535 Rıza Doğan 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.536 Nasuh Akar 
Şampiyon Güreşçi 
Eşi : Ayşe Alkar 

VH.609.546 Muharrem Candaş 
Şampiyon' Güreşçi 

VH.609.547 Mehmet Esenceli 
Şampiyon Güreşçi 

VTİ609.548 Hasan Sevinç 
Şampiyon Güreşçi 

Göster 
Lira 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.609.555 Adil Caridemir . 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.568 Hasan Gemdoi 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.586 A. Nihat Kabanlı 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.602 Mustafa Dağıstanlı 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.634 Sefer Baygın 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.638 Adi Atan 
Şampiyon Güıeşçi 

VH.609.699 Ömer Topuz 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.721 Yaşar Doğu 
Şampiyon Güreşçi 
Eşi : Hayriye Doğu 

VH.609.724 Nurettin Zafer 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609_.789 Müzahir Sille 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.790 Hasan Güngör 
Şampiyon Güreşçi 

Gösterge 
Lira 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

550 

7'JO 

700 

700 

http://VH.609_.789


Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.609.791 

VH.609.792 

VH.609.793 

VH.609.797 

VH.609.798 

VH.609.807 

VH.609.816 

VH.609.817 

VH.609.835 

VH.609.836 

VH.609.900 

Tevfık Kış 
Şampiyon Güreşçi 

Ahmet Ayık 
Şampiyon Güreşçi 
Mahmut Atalay 
Şampiyon Güreşçi 

Haydar Zafer 
Şampiyon Güreşçi 
S. Sırrı Acar 
Şampiyon Güreşçi 
Servet Meriç 
Şampiyon; Güreşçi 
İsmet Ath 
Şampiyon Güreşçi 
A. Gazanfer Bilge 
Şampiyon Güreşçi 
Cemal Yenilmez 
Şampiyon Güreşçi 
îsmail Oğan 
Şampiyon Güreşçi 
M. Cavit Oktay 
Şampiyon Güreşçi 

Göst 
Lir 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.609.940 Saim Polatkan 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Şampiyon Binici 

VH.609.974 Celal Atik 
Şampiyon Güreşçi 
Eşi : Nadiye Atik 

VH.609.997 Bayram Şit 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.063 Yaşar Yılmaz 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.064 D. Ali Erbaş 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.244 İbrahim Zengin 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.332 E. Yaşar Erkan 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.393 Cemal Kılıç 
VH.610.395 Mehmet Kartal 

Şampiyon Güreşçi 
VH.610.397 Mülazım Deniz 
VH.610.401 Kâzım Ayvaz 

Şampiyon Güreşçi 

- Ç/3J -

Gösterge 
Lira 

700 

550 

700 

700 

700 

700 

700 
700 

700 
700 

700 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.610.441 Mithat Bayrak 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.450 Salih Hayali 
TBMM Birinci Dönem Urfa Milletvekili 
Kızı : Gülendam Sayın 

VH.611.602 Cemal Kaçar 
VH.611.697 H. Üyas Alakoç 

Şampiyon Güreşçi 

VH.612.508 Mehmet Dığdığoğlu 
VH.612.680 Kaşir Kaşar 

Kızı : Çeşmi Çadırcı 

VH.612.681 Himmet Yıldırım 
Eşi : Hacer Yıldırım 

VH.612.900 Ali Tabak 
Eşi : Zülfiye Tabak 

VH.612.981 Remzi Gürkan 
VH.613.041 Hakkı Şenhür 
VH.613.072 Sabit Hafızoğlu 
VH.613.073 Embiye Çavuş 
VH.613.161 Hafız Kafkaslı 

Eşi : Nadire Kafkaslı 

— Ç/32 — 

Göst 
Lir 
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Sicii N a 

VH.613.233 
VH.613.952 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge 

Lira 

Sadri Alçay 
A. Rıza Alan 
Şampiyon Güreşçi 

VH.900.480 Sait Üçok 
TBMM Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : Atiye Sönmezer 

700 

700 

400 

«İlgililere ödenecek aylık tutarı, bu cetvelde yer alan gösterge rakamlarına, 657 
maddesi uyarınca tespit edilen memur aylık katsayısı uygulanarak belirlenire 





G - Cetveli 
(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İrin Verilen H 



— G/2 — 

G — CE 

(Gelecek Yıllara Geçici ' 
İzin Verilen 

Kanun 
No. 

1050 I Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerin-
5209 j de gösterilen hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Hay

darpaşa Limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası ara
sında münakit 4 kıta ihtilafname ve merbutatımn tasdikle-
lerine ait Kanun. 

2182 1 Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz ve icrasına dair olan 
2876 j 1219 sayılı Kanuna eklenen ve eki Kanun. 
2510 İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler. 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssihha Müessesesinde kullanılacak ya

bancı uzmanlara ait Kanun. 
2832 Millî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekkül

lerde kullanılacak yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve 
ustalara yapılacak mukaveleler hakkında Kanun. 

3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketleriyle 
aktedilen 10.12.1928 tarihli mukavelenamelerin bazı mad
delerinin tadiline dair 2 kıta mukavelenamenin tasdiki hak
kında Kanun. 

rVELt 
füklenmelere Girişmeye 
Hizmetler) 

Kanun 
No. 

4635 Devlet Öğret 
öğretmen, m 
kaveleler ak 

5368 Verem savaş 
766 Tapulama K 

2613 Kadastro ve 

6128 i Yeni radyo 
6588 j tasyonunun 

taahhütlere 

6181 İltisak ve ku 

6059 1 Doğu vilaye 
6373 j şaatı için ge 

da Kanun. 

6200 Devlet Su İş 
kında Kanun 

6237 1 Limanlar in 
7035 | 



No. 

6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Kon
ya ve Denizli vilayetlerinde 1955 - 1956 yıllarında tabiî 
afetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hakkında Ka
nun. 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilayetleri dahilin
de meydana gelen yer sarsıntısından zarar görenlere yapı
lacak yardım hakkında Kanun. 

7256 Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkında 
Kanun. 

165 Millî Eğitim Bakanlığınca 7475 sayılı Kanunla açılacak iki 
teknik okula ilaveten yeni bir teknik okul açılması hakkın
da Kanun. 

186 ] Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için 
338 | gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Ka

nun. 
222 
308 
353 \ İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 
68 

1731 
351 Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun. 

G/3 — 

Kanun 
No. 

1601 Türk Silahlı K 
araç ve gereçler 
ma Bakanlığına 
yetkisi verilmesi 

istanbul Opera 
idaresi hakkında 

Türk Silahlı K 
araç ve gereçle 
ma Bakanlığın 
me yetkisi veril 
maddelerinin de 

Jandarma Gene 
modern silah, a 
leri Bakanlığı J 
lara geçici yük 
Kanun. 

2433 2082 sayılı İstan 
rımı ve imarı H 
rinin değiştirilm 

6165 
7027 
7306 
350 

1904 

1632 
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Kanun 
N o . • , 

3212 Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetl 
tış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devl 
na Yurt Dışı ve Yurt içi Alımların Yapılması v 
Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 5 
desi. 

3402 Kadastro Kanununun 39 uncu maddesi. 
Diğer Kanunların gelecek yıllara geçici yüklenme 
meye izin veren hükümleri. 





— H/2 — 

H — C E T V E L İ 

(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 re 50 nci Maddeleri Uyarı 
Gündelik ve Tazminattan Gösterir Cetvel) 

I — Yort İçinde Yerilecek Gündelikler 
(Madde : 33) 

A — (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
— Başbakan 
— Cıımhurbaşltanlığı Konseyi Üyeleri 
— Anayasa Mahkemesi Başkanı 
— Genelkurmay Başkanı 
— Bakanlar 
— Milletvekilleri 
— Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı 
— Orgeneral ve Oramiraller 
— Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemeleri, Sayıştay Başkanları, Cum

huriyet Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 

B — Memur ve Hizmetlilerden 

— Ek göstergesi 3 300 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 
(6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (b) 
fıkrasına göre gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır). 



— H/3 — 

— Ek göstergesi 2 400 - 3 000 olan kadrolarda bulunanlar (492 sayıh 
Harçlar Kanununun 34 üncü maddesine göre ödenecek yol tazmi
natının hesabında bu tutar esas alınır). 

— Ek göstergesi 1 800 - 2 100 olan kadrolarda bulunanlar 
— Ayhk/kadro derecesi 1 olan diğer memur ve hizmetliler 
— Ayhk/kadro derecesi 2 - 3 olanlar 
— Aylık/kadro derecesi 4 olanlar 
— Ayhk/kadro derecesi 5-15 olanlar 

n — Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatla 
(Madde : 50) 

(I SAYILI CETVEL) 
(50 nci maddenin 1, 2, 4 ve 5 inci fıkralarında yer alan pers 

Kadro Derecesi 

1 - 2 olanlar 
3 - 4 olanlar 
5 - 6 olanlar 
7 -15 olanlar 

Bu cetvelden yararlananlardan arazide, şantiye veya gemilerde geceleyenlere, yukarıda g 
rısı ek olarak ödenir. 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca, orman kadastro hizmetlerinde ç 
yarısı ilâve olarak ayrıca ödenir. 
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(II SAYILI CETVEL) 

(50 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan Tapu ve Kadast 
Müdürlüğü Personeli) 

Görev Unvanı 

a) Bölge Müdürü, Kadastro Müdürü, Kontrol Mühendisi 
b) Bölge Müdür Yardımcısı, Kadastro Müdür Yardımcısı, Kadastro Şefi, Mü

hendis, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru 
c) Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Teknisyen 
d) Sicil Memuru, Sicil Kâtibi, Daktilograf, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

Personeli ve diğer hizmetliler 

Bu cetvelden yararlananlardan köylerdeki çalışma alanında hizmet gören
lerle 8.3.1984 gün ve 2981 sayılı Kanunun ek ve tadilleri uygulamasında çalı
şanlara yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Bunlardan çalışma 
alanında geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yansı ilave olarak ayrıca 
ödenir. 



• 

I - Cetveli 
(2886 Sayılı Devlet thale Kanunu ile 17 Sayılı K.H.K.'ye Göre Çeşitli K 
Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Limitlerin Sınırlarını Göste 
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İ — C E T V E L İ 

(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ite 17 Sayılı K.H.K.'ye Göre Çeşitli Kanunların Bütçe K 
Sınırlarını Gösterir Cetvel) 

Kanun 
No. Kanunun Adı Madde Fıkra 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 24 
64 
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Kanun 
No. Kanunun Adı Madde Fjkra. 

b) 2886 Devlet İhale Kanunu 
83 
17 
17 
45 
51 a) 

2 
3 

— 

İllerde, kuruluş merkezlerinde, 
askerî kurum ve kuruluşlarda 
ve nüfusu 50.000'i geçen ilçe
lerde 
İlçelerde 
(Devlet Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğince tespit edilen 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde 

55 
76 

81 
c) 4353 Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Başhükuk Müşavirliği ve Mu-
hakemat Genel Müdürlüğünün 
Vazifelerine, Devlet Davaları
nın Takibi Usullerine Dair Ka
nun 27 

28 
29 
30 
31 

t / 4 -

Fıkra 

miktarlara kadar olan alımlar 
için adı geçen yönetmelikte 
öngörülen ve ihale komisyon
larınca tasdik olunan fatura 
ve benzeri belgeler pazarlık 
kararı yerine geçer). 

Merkez ilçelerde 
Diğer ilçelerde 

1 (Taşınmazın aynına yönelik 
davalar nariç) 

5 (Taşınmazın aynına yönelik 
davalar hariç) 

-
- . 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde 

34 

d) 5539 KarayoUan Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun 32 

e) 6200 Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun 35 

f) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Vazife ve Teşkilatı Hakkında 
Kanun 14 

g) 3202 Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek 
JCatmiüne Dair Kanun 39 

- İ / 5 -

Fıkra 

(Taşınmazın aynına yönelik 
davalarda 27 inci madde ile 
sınırlı olmak üzere) 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 
10 000 liralık limit 
10 001 liralık limit 

1 
2 

1 000 liralık limit 
10 000 liralık limit 

— 1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 



Kanun 
No. Kanunun Adı 

h) 3234 Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun 

i) 2942 Kamulaştırma Kanunu 
j) 3081 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı 

Askerlik Kanununun Değişik 
10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun 

k) 3082 «Kamu Yararının Zorunlu Kıl
dığı Hallerde» Kamu Hizmeti 
Niteliği Taşıyan Özel Teşeb
büslerin Devletleştiriiebilmesi 
Usul ve Esasları Hakkında Ka
nun 

- 1 / 6 -

Madde Fıkra 

36 — 100 000 liralık limit 
20Q 000 liralık limit 
1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 

3 — 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde 

1) 3213 Maden Kanunu 13 

m) 3289 Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun 38 

- t/7 -

Fıkra 

250 liralık limit 
500 liralık limit 
1 000 liralık limit 

1 000 000 liralık limit 
2 000 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 





M - Cetveli 
(PANSİYON ÜCRETLERİ) 
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M — CETVELİ 

(PANSİYON ÜCRETLERİ) 

I — MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA 

a) İlköğretim Kurumları 
S. No.: Okulun Adı 

li Adana İMustafabeyM Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
2 Adıyaman Çellikhan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
3 Adıyaman Kâhta Göçerli Yatdı İlköğretim Bölge Okulu 
4 Adıyaman Kâhta Yatdı İlköğretim Bölge Okulu 
5 Ağrı Diyadin Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
6 Ağrı Doğubeyazıt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
7 Ağrı Eleşkirt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
8 Ağrı Tutak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
9 Ankara Ş. Koçhisar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 

10 Artvin Ardanuç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
11 Artvin Borçka Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
12 Balıkesir Bigadiç Yağcılar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
13 Bingöl Genç Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
14 Bingöl Genç Servi Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
15 Bingöl Kığı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
16 Bingöl Solhan Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
17 Bitlis Ahlat Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
18 Bitlis Hizan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
19 Bitlis Mutki Yatdı İlköğretim Bölge Okulu 
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S. No. : Okulun Adı 

20 Bitlis Tatvan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
21 Çanakkale Kirazlı Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
22 Çankırı Eskipazar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
23 Diyarbakır Çermük Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
24 Diyarbakır Kulp Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
25 Diyarbakır Lice Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
26 Diyarbakır Silvan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
27 Elazığ Baskül Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
28 Elazığ Karakocan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
29 (Erzincan Kemah Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
30 Erzincan Refahiye Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
31 Erzincan Tercan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
32 Erzurum Hınıs Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
33 Erzurum Horasan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu . 
34 Erzurum Karayazı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
35 Erzurum Narman Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
36 Erzurum Tekman Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
37 Erzurum Yavuz Selim Yatılı 'İlköğretim Bölge Okulu 
38 Gaziantep Kilis Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
39 Gaziantep Nizip Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
40 Gaziıamtep Oğuzeli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
41 Gaziantep Yavuzeli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
42 Giresun Alucra Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
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No.: 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

Okulun Adı 

Malatya Pütürge Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Manisa Selendi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Kahramanmaraş Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Kahramanmaraş Afşin Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Kahramanmaraş Pazarcık Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
Mardin Gazi (Merkez) Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Mardin Gercüş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Mardin İdil Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Mardin Mıazıdağı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Mardin Nusaybin Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Muş Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Muş (Merkez Korkut) Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Muş Malazgirt (Nurettinli) Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Muş Varto Yatılı İlköğretim Böige Okulu 
Niğde Aksaray Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Samsun Vezirköprü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Siirt Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Siirt Eruh Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Siirt Kozluk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Siirt Sason Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Siirt Şirvan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
Sivas Divriği Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
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•S. No.: Okulun Adı 

87 Sivas Hafik Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
88 Sivas İmranlı Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
89 Sivas Suşehri Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
-90 Tokat Artova Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
91 Tunceli Çemişgezek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
92 Tuncek Hozat Geyifcsu Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
*93 Tunceli Mazgirt (Bulgurcular) Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
94 Tunceli Nazimiye Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
"95 Tuncek Ovacık Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
96 Tuncek Pertek Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
97 Tunceli Pülümür Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
98 Şankurfa Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
*99 Şanlıurfa Akçakale Yatık İlköğretim Bölge Okulu 

100 Şankurfa Birecik Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
101 Şankıurfa Bozova Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
102 Şankurfa Hilvan Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
103 Şanlıurfa Suruç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
104 Şanlıurfa Viranşehir Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
105 Van İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
106 Van Başkale Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
107 Van Brciş Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
108 Van Gevaş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
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•S. No.: Okulun Adı 

131 Îstaobul-Fatih Sağarlar Olculu 
132 Istanbul-Beykoz Bozhane Sağırlar Okulu 
133 izmir Sağırlar Okulu 
134 Kastamonu Sağırlar Okulu 
135 Kayseri-Develi Sağırlar Okulu 
136 KocaeM-K#ramürsal Sagiidar Okulu 
137 Konya Sağırlar Okulu 
138 Malatya Sağırlar Okulu 
139 Niğde Sağırlar Okulu 
140 Niğde-Çamardı Sağırlar Okulu 
141 Rize Sağırlar Okulu 
142 Samsun Sağırlar Okulu 
143 Sivas Sağırlar Okulu 
144 Van Sağırlar Okulu 
145 Ankara Körler Okulu 
146 Çanakkale-Gelibolu Körler Okulu 
147 Gaziantep .Körler Okulu 
148 istanbul Körler Okulu 
149 izmir Körler Okulu 
150 Kahramanmaraş Körler Okulu 
151 Niğde Körler Okulu 
152 Tokat Körler Okulu 
153 Ankara Ortopedik Özürlüler Okulu 
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S. No.: Okulun Adı 

154 
155 
156 
15'/ 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 

b) Genel, Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları : 
Adana Fen Lisesi 
Adana Erkek Lisesi 
Adana Kız Lisesi 
Adana Karşıyaka Lisesi 
Adıyaman Lisesi 
Afyon Anadolu Lisesi 
Afyon Lisesi 
Amasya Anadolu Lisesi 
Amasya Atatürk lisesi 
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 
Ankara Anadolu Lisesi 
Ankara Söğütözü Anadolu Lisesi 
Ambara Fen lisesi 
Ankara Atatürk Lisesi 
Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi 
Ankara Haldde Edip Adıvar Lisesi 
Ankara Keçiören Ay vali Lisesi 
Ankara Çubuk Lisesi 
Antalya Akseki Şahinler Lisesi 
Aydın Cumhuriyet Lisesi 



S. No.: Okulım Adı 

174 Aydın Söke Lisesi 
175 Balıkesir Cumhuriyet Lisesi 
176 Balıkesir Dursunbey Lisesi 
177 Bilecik Ertuğrul Gazü Lisesi 
178 Bingöl Lisesi 
179 Bitliis Anadolu Lisesi 
180 Bolu Lisesi 
181 Burdur Lisesi 
182 Bursa Anadolu Lisesi 
183 Bursa Erkek Lisesi 
184 Bursa Kız Lisesi 
185 Bursa Cumhuriyet Lisesi 
186 Bursa Mustafakemalpaşa Lisesi 
187 Bursa Orhaneli Lisesi 
188 Çanakkale Lisesi 
189 Çanakkale Biga Lisesi 
190 Çanakkale Ezine Lisesi 
191 Çorum Atatürk Lisesi 
192 Çorum İskilip Lisesi 
193 Çorum Sungurlu Lisesi 
194 Denizli Anadolu Lisesi 
195 Denizli Lisesi 
196 Denizli Cumhuriyet Lisesi 
197 Diyarbakır Anadolu Lisesi 
198 Diyarbakır Cumhuriyet Lisesi 

M/11 — 
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— M/13 — 

224 İsparta Senirkent Uisesli 
225 İçel Anadolu Lisesi 
226 İstanbul Galatasaray Lisesi 
227 İstanbul ÇağalogLu Anadolu Lisesi 
228 İstanbul Kabataş Erkek lisesi 
229 İstanbul Behçet Kemal' Çağlar lisesi 
230 İstanbul Atatürk Fen Lisesi 
231 İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi 
232 İstanbul Çambca Kız lisesi 
233 İstanbul Erenköy Kız Lisesi 
234 İstanbul Kadıköy Kız Lisesâ 
235 İstanbul Kandilli Kız Lisesi 
236 İstanbul Üsküdar Kız Lisesi 
237 İstanbul Lisesi 
238 İstanbul Vefa Lisesi 
239 İstanbul Büyükçekmece Lisesi 
240 İstanbul Yeşilköy 50. Yıl lisesi 
241 İstanbul Şile 50. Yıl Lisesi 
242 İstanbul İnşa Lisesi 
243 İzmir Bornova Lisesi 
244 İzmir Fen Lisesi 
245 İzmir Atatürk Lisesi 
246 İzmir İnönü Lisesi 
247 İzmir Karabaglar Cumhuriyet Lisesi 
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S. No.:. Okulun Adı 

272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 

Malatya Fen Lisesi 
Malatya Lisesi 
Malatya Darende Kuruncak Lisesi 
Manisa Lisesi 
Manisa Salihli Lisesi 
Manisa Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi 
Mardin Lisesi 
Mardin Nusaybin Lisesi 
Muğla Turgutreis Lisesi 
Muş Lisesi 
Muş Malazgirt Alpaslan Lisesi 
Nevşehir. Lisesi 
Nevşehir Ürgüp Lisesi 
Niğde Anadolu Lisesi 
Niğde Lisesi 
Niğde Bor Şehit Nuri Pamir Lisesi 
Ordu Lisesi 
Sakarya Atatürk Lisesi 
Samsun Anadolu Lisesi 
Samsun 50. Yıl Lisesi 
Sivas Selçuk Anadolu Lisesi 
Sivas Lisesi 
Sivas Gazi Lisesi 
Sivas Cumhuriyet Lisesi 
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S. No . : Okulun Adı 

320 Eskişehir Yuınus Emre Öğrefaneaı l isesi 
321 Gaziantep Kilis Kız Öğretmen Lisesi 
322 Gümüşhane Mareşal Çaikmak öğretmen Lisesi 
323 İsparta Gönen Öğretmen Lisesi 
324 Kars Susuz Kazını Karabefcir Öğretmen Lisesi 
325 Kastamonu Göl öğretmen Lisesi 
326 Kayseri Mimar Sinan Öğretmen Lisesi 
327. Kırklareli Kepirtepe Öğretmen Lisesi 
328 Konya îvriz öğretmen Lisesi 
329 Malatya Akçadağ Öğretmen Lisesi 
330 Mardin Kız Öğretmen Lisesi 
33 T Muş Kız Öğretmen Lisesi 
332 Nevşehiir Kız Öğretmen Lisesi 
333 Samsun Akpınar Öğretmen Lisesıi 
334 Sakarya Arifiye öğretmen Lisesi 
335 Sinop Kız Öğretmen Lisesi 
336 Sivas Pamukpınar Öğretmen Lisesi 
337 Trabzon Beşikdüzü Kız Öğretmen Lisesi 
338 Van Muradiye Alpaslan Öğretmen Lisesi 
339 Ağrı Spor Meslek Lisesi 
340 Ankara Elmadağ Spor Meslek Lisesi 
341 Çanakkale Spor Meslek Lisesi 
342 Kahramanmaraş Spor Meslek Lisesi 
343 Yozgat Spor Meslek Lisesi 
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S. No.: Okulun Adı 

368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 

Giresun Şebinkarahisar Endüstri Meslek Lisesi 
Haikkâıi Endüstri Meslek Lisesi 
İsparta Seniırkent Endüstri Meslek Lisesi 
İsparta Uluborlu Endüstri Meslek Lisesi 
İçel Erdemli Endüstri Meslek lisesi 
İçel Gülnar Endüstri Meslek Lisesi 
İstanbul Kartal Endüstri Meslek Lisesi 
İstanbul Çatalca Endüstri Meslek Lisesi 
İstanbul Çatalca Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi 
İstanbul Tuzla Endüstri Meslek Lisesi 
İstanbul Tuzla Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi 
İstanbul Şişli Endüstri Meslek Lisesi 
İstanbul Şişli Yetişkinler Teknik Eğitim Merkez» 
İstanbul Ortaköy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi 
İstanbul Beykoz Denizcilik ve Su Ürünleri .Meslek Lisesi 
İstanbul Yapı Meslek Lisesi 
İzmir Kınık Endüstri Meslek Lisesi 
İzm'ir Mersinli Endüstri Meslek Lisesi 
İzmir Mersinli Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi 
İzmir Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi 
İzmir Tire Endüstri Meslek Lisesi 
Kastamonu Endüstri Meslek Lisesi 
Kastamonu Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Endüstri Mes. Lisesi 
Kayseri Endüstri Meslek Lisesi 
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S. No.: Okulun Adı 

392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 

Kayseri Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi 
Konya Endüstri Meslek Lisesi 
Konya Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi 
Konya Cihanbeyli Ali Fuat Belgin Endüstri Meslek Lisesi 
Konya Çumra Endüstri Meslek Lisesi 
Konya Hadim Endüstri Meslek Lisesi 
Kütahya Endüstri Meslek Lisesi 
Kütahya Gediz Endüstri Meslek Lisesi 
Kütahya Simav Endüstri Meslek Lisesi 
Kütahya Tavşank Endüstri Meslek Lisesi 
Malatya Pötürge Endüstri Meslek Lisesi 
Ordu (Fatsa Endüstri Meslek Lisesi 
Samsun Ladik Endüstri Meslek Lisesi 
Siirt Batman Endüstrii Meslek Lisesi 
Sivas Endüstri Meslek Lisesi 
Sivas Gemerek Endüstri Meslek Lisesi 
Van Endüstri Meslek Lisesi 
Adana Sabancı Anadolu Tekstil Meslek Lisesi 
Adıyaman Besni Kız Meslek Lisesi 
Ağrı Kız Meslek Lisesi 
Ankara Yenimahalle Kız Meslek Lisesi 
Ankara Polatlı Kız Meslek Lisesi 
Artvin Kız Meslek Lisesi 
Antalya Akseki Kız Meslek Lisesi 
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S. No. : 

440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
452 
463 

Okulun Adı 

İçsel Mersin Yetişkinler Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi 
İstanbul Anadolu Oteldik ve Turizm Meslek Lisesi 
İstanbul Yetişkinler Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi 
Muğla Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
Muğla Yetişkinler Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi 
Ordu Perşembe Otelcilik ve Turizm Meslek lisesi 
Ordu Perşembe Yetişkinler Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi 
Rize Ticaret Lisesi 
Tekirdağ OtelcEik ve Turizm Meslek Lisesi 
Tekirdağ Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi 
Adana İmam Hatip Lisesi 
Adıyaman İmam Hatip Lisesi 
Afyon İmam Hatip Lisesi 
Afyon Bolvadin İmam Hatip Lisesi 
Afyon Sandıklı İmam Hatip Lisesi 
Ağrı İmam Hatip Lisesi 
Amasya İmam Hatip Lisesi 
Amasya Taşova İmam Hatip Lisesi 
Ankara Enam Hatip Lisesi 
Ankara Çamlıdeare îmam Hatip Lisesi 
Ankara Kırıkkale İmam Hatip Lisesi 
Ankara Kjzücahamam İmam Hatip Lisesi 
Ankara Polatlı İmam Hatip Lisesi 
Ankara Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi 



S. No. : 
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464 Antalya İmam Hatip Lisesi 
465 Antalya Akseki İmam Hatip Lisesi 
466 Antalya Alanya İmamı Hatip Lisesi 
467 Antalya Korkuteli İmam Hatip Lisesi 
468 Artvin İmanı Hatip Lisesi 
469 Aydın İmam Hatip Lisesi 
470 Aydın Çine İmam Hatip Lisesi 
471 Aydın Nazille İmam Hatip Lisesi 
472 Balıkesir İmam Hatip Lisesi 
473 Balıkesir Bandırma İmam Hatip Lisesi 
474 Balıkesir İvrindi İmam Hatip Lisesi 
475 Balıkesir Savaştepe İmam Hatip Lisesi 
476 Bilecik İmam Hatip Lisesi 
477 Bilecik Söğüt İmam Hatip Lisesi 
478 Bingöl İmam Hatip Lisesi 
479 Bitlis İmam Hatip Lisesi 
480 Bolu İmam Hatip Lisesi 
481 Bolu Düzce İmam Hatip Lisesi 
482 Bolu Gerede İmam Hatip Lisesi 
483 Bolu Göynük İmam Hatip Lisesi 
484 Bolu Mengen İmam Hatip Lisesi 
485 Burdur İmam Hatip Lisesii 
486 Bursa İmam Hatip Lisesi 
487 Bursa İnegöl İmam Hatip Lisesi 
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S. No. : Okulun Adı 

488 Çanakkale İmam Hatip Lisesi 
489 Çanakkale Biga İmam Hatip Lisesi 
490 Çanakkale Ezine İmam Hatip Lisesi 
491 Çankırı 'İmam Hatip Lisesi 
492 Çankırı Orta înoam Hatip Lisesi 
493 Çorum İmam Hatip Lisesi 
494 Deniizli İmam Hatip Lisesi 
495 Denizli Çivril İmam Hatip Lisesi 
496 Denizli Tavas İmam Hatip Lisesi 
497 Diyarbakır İmam Hatip Lisesi 
498 Edirne İmam Hatip Lisesi 
499 Edirne Uzunköprü İmam Hatip Lisesi 
500 Elâzığ İmam Hatip Lisesi 
501 'Eskişehir İmam Hatip Lisesi 
502 Eskişehir Sivrihisar İmam Hatip Lisesi 
503 Erzincan İmam Hatip Lisesi 
504 Erzurum İmam Hatip Lisesi 
505 Erzurum İspir İmam Hatip Lisesi 
506 Gaziantep İmam Hatip Lisesi 
507 Giresun İmam Hatip Lisesi 
508 Giresun Alucra İmam Hatip Lisesi 
509 Gümüşhane İmam Hatip Lisesi 
510 Gümüşhane Bayburt İmam Hatip Lisesi 
511 Hakkâri İmam Hatip Lisesi 
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S. No.: Okulun Adı 

512 Hatay İmam Hatip Lisesi 
513 Hatay Yayiadağı İmam Hatip Lisesi 
514 İsparta İmam Hatip Lisesi 
515 İsparta Keçiborlut İmam Hatip lisesi 
516 İsparta Seflirkent İmam Hatip Lisesi 
517 İsparta Uluborlu İmam Hatip Lisesi 
518 İçel (Mersin) İmam Hatip Lisesi 
519 İstanbul Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi 
520 İstanbul İmam Hatip Lisesi 
521 İstanbul Küçükköy İmam Hatip Lisesi 
522 İstanbul Üsküdar İmam Hatip Lisesi 
523 İstanbul' Yalova îmanı Hatip Lisesi 
524 İzmir İmam Hatip Lisesi 
525 İzmir Urla İmam Hatip Lisesi 
526 Kars İmam Hatip Lisesi 
.527 Kastamonu İmam Hatip Lisesi 
528 Kastamonu Devrekani İmam Hatip Lisesi 
529 Kayserii İmam Hatip Lisesü 
530 Kayseri Develi İmam Hatip Lisesi 
531' Kayseri Yahyalı İmam Hatip Lisesi 
532 Kırklare! İmam Hatip Lisesi 
533 Kjrşehir İmam Hatip Lisesi 
534 Kjrsehir Mucur İmam Hatip Lisesi 
535 Kocaeld (İzmir) İmam Hatip Lisesi 



S. No. : Okulun Adı 

536 Kocaeli Gebze İmam Hatip Lisesi 
537 Konya İmam Hatip Lisesi 
538 Konya Beyşehir İmam Hatip Lisesi 
539 Konya Çumra İmam Hatip Lisesi 
540 Konya Doğanşehir İmam Hatıip Lisesi 
541 Konya Ereğli İmam Hatip Lisesi 
542 Konya Karaman İmam Hatip Lisesi 
543 Konya Yunak İmam Hatip Lisesi 
544 Kütahya İmam Hatip Lisesi 
545 Kütahya Emet İmam Hatip Lisesi 
546 Kütahya Gediz İmam Hatip Lisesi 
547 Kütahya Simav İmam Hatip Lisesi 
548 Malatya İmam Hatip Lisesi 
549 Manisa İmam Hatip Lisesi 
550 Manisa Demirci İmam Hatip Lisesi 
551 Manisa Kırkağaç İmam Hatip Lisesi 
552 Manisa Turgutlu İmam Hatip Lisesi 
553 Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi 
554 Mardin İmam Hatip Lisesi 
555 Muğla İmam Hatip Lisesi 
556 Muğla Köyceğiz İmam Hatip Lisesi 
557 Muş İmam Hatip Lisesi 

M/26 — 
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558 Nevşehir İmam Hatip Lisesi 
559 Nevşehir Kozaikh İmam Hatip Lisesii 
560 Niğde İmam Hatip Lisesi 
561 Ordu İmam Hatip Lisesi 
562 Rlize İmam Hatip Lisesi 
563 Rize İkizdere İmanı Hatip Lisesi 
564 Sakarya (Adapazarı) İmam Hatip Lisesi 
565 Sakarya Akyazı İmam Hatip Lisesi 
566 Sakarya Geyve İmam Hatip Lisesi 
567 Samsun İmam Hatip Lisesi. 
568 Siirt İmam Hatip Lisesii 
569 Sinop İmam Hatip Lisesi 
570 Sinop Boyabat İmam Hatip Lisesi 
571 Sivas İmam Hatip Lisesi 
572 Sivas Yıldızeli İmam Hatip Lisesi 
573 Tekirdağ İmam Hatip Lisesi 
574 Tekirdağ Malkara İmam Hatip Lisesi 
5 75 Tokat İmam Hatip Lisesi 
576 Tokat Zile İmam Hatip Lisesi 
577 Trabzon İmam Hatip Lisesi 
5 78 Tunceli İmam Hatip Lisesi 
579 Tunceli Pertek İmam Hatip Lisesi 
580 Şanlıurfa İmam Hatip Lisesi 
581 Uşak İmam Hatip Lisesi 
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S. No.: Okulun A<h 

582 Uşaik Eşme İmam Hatip Lisesi 
583 Van İmam Hatip Lisesi 
584 Yozgat İmam Hatip Lisesi 
585 Zonguldak İmam Hatip Lisesi 
586 Zonguldak Bartın İmam Hatip Lisesi 
587 Zonguldak Ereğli İmam Hatip Lisesi 
588 İstanbul Vaılidebağ Sağlık Meslek Lisesi 

Not : Yıl içinde yeni açılacak Pansiyonlu Okullar ile mevcut okullardan pan 
okulların pansiyon ücretleri bu cetvel esasları çerçevesinde Maliye ve Gü 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca tespit edilir. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

M — CETVELİ 

(Pansiyoner ogrencikrden Alınacak Ücretler) 

Okulun Adı 

Adana Sağlık Meslek Lisesi 
Adana Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi 
Adıyaman Sağlık Meslek Lisesi 
Afyon Sağlık Meslek Lisesi 
Amasya Sağlık Meslek Lisesi 
Ağrı Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Cebeci Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Doğumevi Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Keçiören Çevre Sağlık Meslek Lisesi 
Antalya Sağlık Meslek Lisesi 
Artvin Sağlık Meslek Lisesi 
Aydın Sağlık Meslek Lisesi 
Balıkesir Sağlık Meslek Lisesi 
Balıkesir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Bilecik Sağlık Meslek Lisesi 
Bingöl 60 inci Yıl Sağlık Meslek Lisesi 
Bitlis Sağlık Meslek Lisesi 
Bolu Sağlık Meslek Lisesi 
Bursa Sağlık Meslek Lisesi 
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Okulun Adı 

Çanakkale Sağlık Meslek Lisesi 
Çorum Sağlık Meslek Lisesi 
Denizli Sağlık Meslek Lisesi 
Diyarbakır Sağlık Meslek Lisesi 
Diyarbakır Çevre Sağlık Meslek Lisesi 
Edirne Sağlık Meslek Lisesi 
Elazığ Sağlık Meslek Lisesi 
Erzincan Sağlık Meslek Lisesi 
Erzurum Sağlık Meslek Lisesi 
Eskişehir Sağlık Meslek Lisesi 
Eskişehir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Gaziantep Sağlık Meslek Lisesi 
Giresun Sağlık Meslek Lisesi 
Hatay Sağlık Meslek Lisesi 
İsparta Sağlık Meslek Lisesi 
İsparta - Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi 
îçel Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul Zeynep Kâmil Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul Haydarpaşa Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul Şişli Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul Bakırköy Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul Bakırköy Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Ok. 
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Okulun Adı 

İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
izmir Tepecik Sağlık Meslek Lisesi 
Kars Sağlık Meslek Lisesi 
Kastamonu Sağlık Meslek Lisesi 
Kayseri Sağlık Meslek Lisesi 
Kayseri Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Kırklareli 60 mcı Yıl Sağlık Meslek Lisesi 
Kırşehir Sağlık Meslek Lisesi 
Kocaeli Sağlık Meslek Lisesi 
Konya Sağlık Meslek Lisesi 
Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Kütahya Sağlık Meslek Lisesi 
Malatya Sağlık Meslek Lisesi 
Manisa Sağlık Meslek Lisesi 
Kahramanmaraş Sağlık Meslek Lisesi 
Mardin Sağlık Meslek Lisesi 
Muğla Sağlık Meslek Lisesi 
Muş Sağlık Meslek Lisesi 
Nevşehir Sağlık Meslek Lisesi 
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Lisesi 
Niğde - Aksaray Sağlık Meslek Lisesi 
Ordu Sağlık Meslek Lisesi 
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Okulun Adı 

Rize Sağlık Meslek Lisesi 
Sakarya Sağlık Meslek Lisesi 
Samsun Sağlık Meslek Lisesi 
Siirt Sağlık Meslek Lisesi 
Sinop - Durağan Sağlık Meslek Lisesi 
Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
Sivas Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Tekirdağ Sağlık Meslek Lisesi 
Tokat Sağlık Meslek Lisesi 
Trabzon Sağlık Meslek Lisesi 
Şanlıurfa Sağlık Meslek Lisesi 
Uşak Sağlık Meslek Lisesi 
Van Sağlık Meslek Lisesi 
Yozgat Sağlık Meslek Lisesi 
Yozgat Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Zonguldak Sağlık Meslek Lisesi 



Od 
O 
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O — CETVELİ 
ORDU ÎHTtYACI İÇİN ALINACAK HAYVANLARA AÎT 

Yüksekliği Göğüs çev 
Hizmeti Cinsi (Metre) (Metre) 

Süvari bineği 
Topçu bineği 
Diğer binekler 
Sahra Top. Koş. (Dip.) 
Dağ top koşumu 
Nakliye koşumu 
Nakliye koşumu 
Makineli tüfek koşumu 
Makineli tüfek koşumu 
Mekkari 
Mekkari 
Hafif top koşumu 
Ağır top koşumu 
Top koşumu 
Araba koşumu 
Deve 
Eşek 
Köpek 
JKöpek 

Beygir 
Beygir 
Beygir 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Manda 
Manda 
Öküz 
Öküz 
Deve 
Eşek 
Kurt 
Kangal 

1.45 (En az) 
IL50 (En az) 
1*43 (En az) 
1,53 (En az) 
L50 (En az) 
1.42 (En az) 
1.35 (En az) 
£.35 (En az) 
1.35 (En az) 
1.36 (En az) 
1 36 (en az) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 

1.65 (En 
1.70 (En 
1.60 (En 
1.76 (En 
1.70 (En 
1.65 (En 
1.55 (En 
1.53 (En 
1.55 (En 
1.52 (En 
1.50 (En 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 





CJ 

o. 
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P — CETVELİ 

MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ VE 
SEFERBERLİK TATBİKATINA KATILACAK ARAÇLARIN 

GÜNLÜK KİRA BEDELLERİ 

Seferberlik tatbikatına 

Aracın cinsi ve tonajı 

10 ton idarî araç 
5 ton idarî araç 

1/2 ton idarî araç 
1/5 ton taktik araç 
1/2 ton taktik araç 

5 ton taktik araç 
2.5 ton taktik araç 
10 ton çekici 

Kar üstü aracı 
Kamyonet 500 - 1 000 Kg. 
Kamyonet 1 001 - 2 000 Kg. 
Kamyonet 2 001 - 3 000 Kg. 
Kamyon 3 001 - 4 000 Kg, ,' 
Kamyon 4 001 - 5 000 Kg. 
Kamyon 5 001 - 6 000 Kg. 
Kamyon 6 001 - 7 000 Kg. 
Kamyon 7 001 - 8 000 Kg. 
Kamyon 8 001 - 9 000 Kg. 
Kamyon 9 001 -10 000 Kg. 
Kamyon 10 001 -11 000 Kg. 
Kamyon 11 001 -12 000 Kg. 
Kamyon 12 001 -13 000 Kg. 
Kamyon 13 001 -14 000 Kg. 
Çekici 5 000 Kg. 
Çekici 10 000 Kg. 
Akaryakıt tankeri 5 000 Kg. 
Akaryakıt tankeri 10 000 Kg. 
Su tankeri 
Otobüs (40 kişilik) ' 
Loder yükleyici 
Silindir (Lastik tekerlekli çekici) 
Motorsiklet 
Kar üstü aracı 

Ortalama 
alım değeri (TL.) 

22 497 280. 
14 939 600 
6 151 600 

12 303 200 
7 381 920 

17 400 240 
14 939 600 
22 497 280 
22 497 280 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

katılacak araçların tahmini 
günlük kira bedeli (TL.) 

. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 

15 000 
19 000 
24 000 
27 000 
27 000 
30 000 
30 000 

•34 000 
34 000 
35 000 
35 000 
47 000 
47 000 
47 000 
56 000 
74 000 
39 000 
45 000 
45 000 

135 000 
68 000 
68 000 
10 000 
74 000 





î 
ü 
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R — CETVELİ 

(HARCAMALARA İLİŞKİN FORMÜL) 

Harcama kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayde
dileceği ayrıntı kodlan aşağıda gösterilmişim. 

100 — PERSONEL GİDERLERİ HARCAMA' KALEMİ: 

«110 — Aylıklar» Aynfaı Kodu 

•I. a) İlgili mevzuatına göre ödenecek devlet memurları aylıkları 
ile diğer kamu görevlileri ayMdarı, özel kanunlarındaki hükümlere 
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu ve benzeri kuruların başkan 
ve üyelerinin ayhk ücretleri, 

—• Görevden uzafcBaştalanliarın, kadrosuzluk nedeniyle açıkta 
kalanların ve yabancı ülkelerde çalışanların aylakları; 

— 657 Sayılı Kanunun 1327 sayılı kanunun 78 inci maddesiyle 
değişik geçici 5 inci maddesi, gereğince yapılacak ödemeler; 

— Kadroya dayalı vekalet ücretleri ile kanunî aylığın «asgarî 
ücret» seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar; 

>b) Emekli keseneği kaışıhkları: 5434 sayılı kanunun 14 üncü 
maddesinin (d) fıkrasıyla 15 inci maddesinin (e) fıkrası ve 34, 38, 39 
uncu maddeleri gereğince T.C. Emekli Sandığına (24.12.1980 ta
rih ve 2363 "sayılı kanunun hükmü dikkate alınarak) yapılacak 
ödemeler, 

c) Gösterge üstü ödemeler: Kanunları gereğince gösterge 
rakamlarına eklenecek ek gösterge karşılıktan; 

d) Emsali farkları 
murları ve askerî person 

«120 — Sözleşmeli 
II. a) Sözleşme d 

çevresinde ödenecek ü 
mizde çalıştırılacak yab 
yerel mevzuat ile örf 
meler ve intibakı yapıl 
zuatına göre intibakları 

b) NATO projesi 
lığının uygun görüşüne 
bit edilecek sayıda pers 
kıştırılacak sözleşmeli te 
ğince yapılacak her tür 
rece), 

c) Yabancı uzman 
ödenecek ücretler ve ücr 

d) Mevzuatı gere 
prim ve kesenek karşılık 

Ancak, sözleşme i 
ve yardımcılarının mev 
türlü istihkakları Maliy 



Gümrük 'Bakanlığınım olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurutun
ca tespit edilir. 'MİT'in sözleşmeli olarak çalıştıracağı personelin 
ücretleri ve her türlü istihkakları Başbakan »tarafından tespit edilir. 

e) 26.3.1985 tarih ve 3175 sayılı Kanun gereğince geçici köy 
korucuları için yapılacak ödemeler, 

«130 — tçşi Ücretleri» aynfnü kodu 
III. — İş Kanunu kapsamıma giren işlerde (kadrolu veya 30 

iş gününden »fazla süreli olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığının vi
zesi alınmak surttiıyle çahştırılanltorın günlük ve gereğinde aylak üc
retleri, ek ödemeler, iiş, toplu «iş sözleşmesi, grev, lokavt kanunları 
gereğince mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılacak ödemeler, aynî 
ve nakdî yardımlar huzur, hakem ücreti, fazla çalışma karşılıkları 
ve seyyar görev tazminatları, mevzuatı gereğince Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna ödenecek masraf karşıMclan 11.11.1986 tarih ve 3320 
sayılı kanun gereği konut edindirme yardımı üe ilgili olarak yapıla
cak ödemeler, 

«140 — Sosyal Yardımlar» ayrıntı kodu 
IV. — Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve karar

nameler gereğince ödenecek;1 

a) Aile Yardamı, 
ib) Doğum Yardımı, 
c) Ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardımı, 

e) Giyecek yard 
f) Yiyecek yard 

g) 11.11.1986 ta 
me yardımı Üe ilgili ol 

h) 'Diğer yardım 

«150 — Ek Çalışm 
V. a) Huzur üc 

netmelik ve kararnam 
memur olmayan üyel 
ödenecek huzur hakla 

b) Fazla Çalışm 
Yönetmeliği;» !$e diğe 
rine göre ödenecek ola 

c) 3.9.1974 gün 
yenileme işleminde ç 
ödenecek ücretler, 

d) Konferans Ü 
ödenecek konferans ü 

e) Ek ders Gö 
edilen saat başına ek d 

f) Ek dersle gö 
Sigortalar Kurumuna 



«160 — Tazminat!» ve Ödüller» ayrıntı kodu 
VI. a) İş iriıslki, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı: İlgili 

mevzuatına göre ödenecek iş »riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük 
zamları ve malî soırumluluk, özel) hizmet tazminatları, 

b) Hizmetleri tazminatı: 27.12.1960 tarih ve 182 sayılı Hizmet 
ve Seyis Erleri Hakkındaki Kanuna göre ödenecek olan hizmeteri 
tazminatı, 

c) Tayın 'bedeli: 'Kanunlarına göre askerî personele ödenecek 
tayın ve taamiye bedelleri ile sivil1 personele ödenecek tayın bedel'-
leri, 

d) Özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar: 13.5.1971 
tarih ve 1402 sayılı kanun uyarınca ödenecek sıkıyönetim tazmi
natı ve uçuş tazminatı! i e kurbağa adam ve dalış tazminatı; 31.12.4980 
tarih ve 2368 sayılı kanun gereğince ödenecek tazminatlar ile diğer 
•özel kanunlarına göre verilen tazminatlar, 

e) Ek görev tazminattan, 
>f) Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken diğer tazıminatliatr, 
g) 10.3.1983 tarih ve 2803 sayıto kanunun 21 inci ve 9.7.1982 

tarih ve 2692 sayuh kanunun 16 ncı maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler, 

h) ödül : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
123 üncü maddesi ille Bütçe Kanununa göre yapılacak ödemeler ve 
926 sayıli kanunun 202 ve 204 üncü maddelerine göre çıkardan tü
zükler gereğince yapılacak ödemeler, 

S) Diğer ödüller, 

«170 — ödenekler» a 
VII. — Kanun ve k 

rarnameler gereğince öden 

«180. — Tedavi Yar 
VIII. a) Tedavi ya 

liğine göre ödenecek her 
diği takdirde kurumların 
2886 sayılı Devlet İhale 
anlaşma yapılan eczanel 
gereğince şehit olan Sila 
giderleri, yurt dışındaki 
da görevli olup, teröris 
yaptırılan mezarların yapt 

b) Tedavi yolluğu 
edilen esaslara göre ödene 

c) 6.11.1981 tarih v 
hısların devlet mezarlığı 
nalkli yapılacalk Devrim. 
leri, 

«190. — Diğer Person 
IX. a) Harçlıklar : 

Eğitim Gençlik ve Spor 
deki okullarda okutulan 
83/7166 karar sayılı «M 
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bağlı ilkdkui, ortaokul, lise ve dengi okullarda burs, parasız yatı
lılık ve sosyal yardımlar» Yönetmeliği hükümlerine göre ödenecek 
harçlıklar ile Polis (Koleji ve diğer sMli okullardaki parasız yatılı 
öğrencilere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek aylık 
harçlık ödemeleri ile, yükseköğretim kurumlarında araştırma ve in
celemelerle ilgili olarak düzenlenen hertürlü sosyal, bilimsel, tek
nik ve 'kültürel toplantı ve gezilere katılacak öğrencilerin yol ve 
oturma giderleri, (öğrencilere ödenecek gürtdelik 500 lirayı geçme
mek üzere) toplantıya katılmanın zorunlu 'kıldığı fcayıtlı harç ve 
aidat giderleri, 

b) Er ve erbaş harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş 
harçlıkları İle tmunzam harçlıkları, 

c) Staj ve öğrenim giderleri : Yurt içi ve yurt dışı staj ve 
öğrenim giderleri, staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardım
lar; 657 sayılı 'kanun gereğince dış ülkelere yollananlardan 657 sa
yılı kanuna 1327 sayılı kanunla eklenen ek geçici 37 nci madde 
kapsamına girenlerin ve 'burssuz olarak yurt dışına gönderilenlerin 
aylıkları ile öğrenci 'baremi arasındaki farklar (657 sayılı kanunun 
79 uncu maddesi hükmü saklıdır.); 

Millî Savunma Bakanlığının aynı nitelikteki giderleri ,$tajla il
gili kayıt ve diğer öğrenim giderleri, 'bakanlıklara .bağlı ve bakan
lıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları Staj Çalışmaları
nı Düzenleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğren
cilere yapılacak ödemeler, memur olmayan (sivil öğrenci, sporcu 
gibi) kişilere yapılacak tedavi giderleri, 

200. — YOLLU 

«210. — Yurt t 

I. a) Yurt içi g 
çeşit gezi ve oturm 
kanun, çeşitli kararn 
meler, mahkûm vey 
fakat görevi ile 'bağ 
verilecek gündelikler 

b) Yurt içi tur 
Devlet Senfoni Ork 
Devlet Türk Halk 
ğu, Oda Orkestrası 
ve -diğer görevlilerin 

«220. — Yurt 

II. 6245 sayılı 
reğince (geçici ve d 
lunduğu yerden sağ 

«230. — Yolluk 

III. Fiilen ara 
da gezici olarak gö 
tazminatlar, 



«240. — Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları» ayrıntı kodu 
IV. Yurt dışına ve yurt dışında yapılacak; geçici gezi ve ata

malarda 6245 sayılı kanun, çeşitli 'kararname ve yönetmelikler ge
reğince yapüacak ödemeler, 

«250. — Yurt Dışı Sürekli Görev oYlluklan» ayrıntı kodu 
V. Yurt dışına veya yurt dışındaki atamalara 6245 sayılı ka

nun, çeşitli kararname ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödeme
ler, <Yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler gider
leri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere 
katılma gibi ödemeler ilgisine göre 240 ve 250 nci ayrıntı koduna), 

«260. — Tahliye Giderleri» ayrıntı kodu 

VI. Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda, Dışişleri Bakan
lığının tsaJimatı gereği, dış ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hiz-
metMerin aileleri l e birlikte görev yaptıkları ülkeden tahliyesinin 
gerektirdiği giderler, (Bu ödenek yıl içinde diğer tertiplere aktarıla
maz.) 

300. — HİZMET ALIMLARI HARCAMA KALEMİ : 
«310. — Müşavir Firma veya Kişilere ödemeler» ayrıntı kodu 
I. a) Proje yarışma ödülü : Yarışma konusu «olan projelere ya

rışma sonucunda önceden belirlenen bedelin ödül olarak ödenmesi, 
b) Proje düzenleme giderleri : Kuruluşların kendi personelleri 

dışındaki kişilere hazırlattıkları proje betieieri ile ancak bilgisayar-
larca hazırlanması zorunlu olan programların satın alma bedelleri; 

Devlet Planlama Teşkila 
ve proje »hizmetlerinin g 
Programının Uygulanımas 
kanlar Kurulu Kararının 
metotları yeniden düzenl 
lar ve Hükümet Program 
let memurları dışından k 
ile tespit edilecek tutarla 

c) Bilirkişi, ekspert 
tirdiği bilirkişi ve eksper 
kararlarına ilişkin giderl 
mallar ile Hazineye intik 
laboratuvar tahlil giderler 

d) Harita yapım gi 
gereğince harita alan ve 
derler, 

e) İhale yoluyla ya 
ile yapılan tarımsal müc 

f) Devlet malı dış 
mesi mahallî örf ve ade 
verildiği takdirde, sözleş 

g) Devlet malı gem 
ile ilgili giderler. 



hj Yurt dışında turizm ve ihracat imkânlarının artırılması 
amacıyla halkla iliştiler ve pazarlama firmalarına, uzmanlarına ve 
bü işleri© uğraşan kuruluşlara verecekleri hizmetler karşılığı yapıla
cak ödemelerle, hu konularda 'yaptırılacak araştırma giderleri, 

ı) Yaldımcı hizmetler sınıfına dahi personel tarafından yerine 
getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve -tedavi kurum
larının temizlenmesi, asansör, kalorifer gibi tesisatın hakim ve iş
letilmesi ile 'benzerlerinden kurumlarınca üçüncü şahıslara İhale yo
luyla gördürülmesi uygun görülenlere ilişkin giderler. 

j) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptıracağı araş
tırma, inceleme, etüd ve proje hizmetlerinin gerektirdiği her türlü 
giderler, 

«320. — Ulaştırma Giderleri» ayrıntı kodu 
Il.a) Telefon, teleks, vb. ücret, tesis, bakım, nakil, hat kira

lama ve abone giderleri, 
h) Fosta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler 

«330. — Taşıma Giderleri» ayrıntı kodu 
III. a) Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen 

taşıma giderleri, dışındaki (taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderler 
dahil) taşıma giderleri ile bunlara ilişkin giderler (konaklama, ba
rındırma, ardiye, kanal, geçiş ve liman giderleri dahil), 

b) Sonunda muayene kaydiyie 3 aydan fazla dinlenme ve ha
va değişimi alan er ve erbaşların muayeneye sevk ve gerektiğinde 
tekrar memleketine gönderilmesi halinde geçecek günler için yerel 

rayice göre verilece 
er ve erhaşının yere 
intikalleri ve buna i 
eşya ve hayvanların 
şıma giderleri, geçiş 
larının yol paraları, 
revlendirilen erbaş v 
ceza ve tutuk evle 
erbaşların kıtalarına 

«340. — Tarifey 
IV. a) îlan : 
b) (Sigorta gid 

lerine ilişkin olarak 
rının sigorta edilmem 

Ancak, 
aa) Yanıcı, pa 

yerlerinin sigorta gid 
hb) Dış ülkele 

let malı eşyanın ve 
gorta zorunluluğu 
veya kira ile tutula 
zorunluluğu konulm 

cc) Dış kurulu 
dd) Evrakı mü 

gorta ve navlun gide 



c) Komisyon, 

d) Kovuşturma giderleri; suçüstülere gidecek adalet memur
ları ile doktorların yol giderleri, yol tazminatı ve bilirkişi ve ta-
nikların ücret ve yol giderleri; ekspertiz gider ve ücretleri; ilk iyi
leştirme ve otopsi giderleri; suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sa
nıkların 'bir yerden diğer 'bir yere yollanma giderleri; mahkeme ilan 
bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adlî müzaheret giderleri; Me
denî Kanunla, Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından, açıla
cak davalar giderleri; Medenî Kanımla ve başka kanunlar gere
ğince yargıcın ve tioaret sicili memurunun kendiliğinden görmeye 
ve yapmaya ödevli bulunduğu dava ve İşler giderleri; nezaret al
tında bulundurulanlarla belirli yerde İkamet ve iaşe edilenler, sınır 
dışına çıkarılacak: ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek 
yabancıların ve 11.6.1937 tarih ve 3236 sayılı Kanun gereğince mah
keme kararıyla başka yerlere gönderileceklerin sevk ve iaşe gider
leri; 13.7.1965 tarih ve 647 ve 7.11.1979 tarih ve 2253 sayılı Ka
nunlar gereğince alınan tedbir kararlarının infaz, gözetim masraf
ları ve para cezalarının tahsili ile ilgili giderler, 

e) Diğer tarifeye bağlı ödemeler : Her türlü ve her yerde kul
lanılan radyo, televizyon, video abone ücretleri, 

«350. — Kiralar» ayrıntı kodu. 
V. a) Gayrimenkul Kiraları : Taşınmaz malların kira bedel

leri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına 
otomobil tahsis edilenlerin garaj kiralan; Amerikan Askeri Heyeti 

Başkanı ile Kara, Hava, 
Millî Savunma Bakanlığın 
lanacak binalar ve bunlar 
giderleri, 

9.11.1983 tarih ve 294 
inci maddesi uyarınca çıka 
netmeliği hükümleri çerçe 

Ev sahibi tarafından 
rım bedelleri, tutulacak b 
ve belediye vergi, resimleri, 

Dış kuruluşlar için ki 
re devir, tazminat ve gara 

Balkanlar Kurulu tara 
mekle olan net aylığa göre 
leketlerde sürekli görevle b 
nununa ve 926 sayılı Tü 
tabi personelin misyon şe 
dikkate alınarak önerilen 
kiralanan 'konutların (mö 
giderler dışındaki) kiralar 
% 30'unu aşması halinde, 
% 20̂ si memur tarafından 
kesinti yapılmamak koşulu 



b) Taşınır mal, makine, alet ve taşıt kiraları : Taşınır mal, 
makine, alet ve taşıt kiraları ile sözleşmeleri gereğince ödenecek 
diğer giderler ve anten küreği kirası, 

c) Nükleer yakıt kirası, 
d) Devletin yurt dışında müşterek mülkiyetine ait binalara 

ilişkin temizlik, aydınlatma, ısıtma, kapıcı, bahçıvan gibi ayrılma
yan müşterek masraflar, 

«360. — Makine, Teçhizat, Demirbaş, Taşıt Bakım ve Onarı
mı» ayrıntı kodu 

VI. a) Taşıt onarımı : Taşıtların işletme ile ilgili bakım ve 
onarımı için verilecek işçilik ücretleri, onarım malzemeleri ve ye
dek parçaları ile ilgili giderler, 

b) Makine, teçhizat, demirbaş bakım ve onarımları, sabitleş
tirilmiş, hareketli veya taşınabilen makine, teçhizat ve demirbaşın 
1.500.000 liraya kadar Ibakım ve onarımları ile onarım malzeme
leri, yedek parçalar; icabında mukavele ile teknik müesseselere 
ödenecek yıllık bakım ve tamir giderleri; bunlara ilişkin diğer gi
derler, 

«370. — Bina Küçük Onarımı» ayrıntı kodu 
VII. 'Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait taşın

maz imalarla (Mazbut vakıflara alt akar ve hayrat binalar dahil) 
Devlet dairelerince kiralanan binalar ve taşınmaz mallarda hizmetin 
gerektirdiği ve kiflayan tarafından karşılanması mutat olmayan za
rurî ve 3.500.000 liraya kadar küçük onarımları, 

Sözü edilen taş 
ya birlikte yapılacak 
onarımları, mevcut 
ve onarımları ve te 
lefon santralı hariç) 
Noter (senedi ile ku 
şınmaz malalrın get 
ları ve Jandarma G 
liraya 'kadar yeni 
400.000.000 liraya k 
ilişkin her türlü inş 
yurt dışındaki şehit 
ve tanzimi ile sair gid 

Bu fıkrada öng 
alan Olağanüstü Ha 
uygulanabilir. 

«380. — 1050 
rıntı kodu 

Sadece Bütçe K 
Yasanın 48 inci m 
rak : 

VIII. a) Beyiy 
b) Oranı Kna 
c) Mahkeme h 

dolayısıyla yapılacak 



ödenecek "harç ve vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, 
'icra kövuşturmalanylla sonuçlanan davalarda ilan ve diğer tarafa 
ödeme külfeti yüklenen her türlü giderler, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 415 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile diğer hü
kümler gereğince mahkemelerce resen tetiklik ve tahkikine lüzum 
görülen hususları gerektirdiği giderler, 

d) 'Bina ve arazi vergileri : Gerçekleşmiş veya gerçekleşecek 
bina ve arazi vergileriyle, geçmiş yıllardan tahakkuk edip de öden
meyen ibina ve arazi vergileri, (1050 sayılı Kanunun 48 inci madde -
sininin (c) ve (v) fıkraları hu kalemden karşılanmaz.) 

«390. — Diğer Hizmet Alımları» ayrıntı kodu 

IX. a) Telif, tercüme, derleme, patent hakları, kayıt yenileme, 
kitap, basılı veya basılacak eser inceleme ücret ve giderleri : Telif, 
tercüme haklarının satın alma ve kiralama ücretleri, patent haklan 
ve f flcir, sanat, teknik yapıtları tercüme bedellerinin (Subay ve ast
subaylara da) ödenmesi ve buna ilişkin diğer giderler; Dışişleri Ba
kanlığınca uluslararası siyasî, kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili 
olarak ülkemizin bilim kurumları veya djş ülkeler bilim kurumla-
rıyfca, tanınmış ilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı dil
lerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde yapılacak yayın mas
raflarına katılma giderleri, olağanüstü ve zorunlu hallerde kayıt
ların yenilenmesi ve Türkçeleştirilmesi, inceleme, derlemeler ve ki
tap, basılı veya basılacak eser incelemeleri için kurum personeli dı
şındaki kişilere ödenecek hizmet bedelleri, 

b) Vizite ücretleri 
mayan yerlerde Vizite ücr 

c) Geçici hizmet ü 
man ve yer acil'iyeti dol 

aa) 30 iş gününü 
Bakanlığından Vize alınm 
malî yıî içinde aralıklı 
süreler için en çok üç d 

bb) Dış kuruluşlar 
ödenecek ücret, prim, ikr 

cc) 657 sayılı Kanu 
ce çalıştırılan geçici pers 
ce sayım, propaganda ve 

<fdj Gelenekleri 
luluk duyulan çevirmen, 
ret, 'bedel veya hakedişl 
yarışmaların yapılacağı y 
cak personele bu müsab 
îer, yurt içinde ve yurt 
ile yarışmalar ve bunlar 
tılacak hâkem, antrenör 
ve yöneticiler ile bunlar 
gili (Bakanlar Kurulu Ka 
ödemeler, 



ee) Devlet sınır işaretleri giderleri, 'baca, foseptik temTzliği, 
elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ek-
mök pişirme, (kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, 
bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli 
hizmet alımları, 

d) 5.7.1967 tarih ve 6/8517 sayılı ©akanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe ıkonulan «Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yöne
timine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük»ün 210 ve 211 inci mad
deleri gereğince cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlü
lerin ücretleri, 

e) Aidatlar : Özel kanunları gereğince ödenecek fahri konso
losluklar aidat ve giderleri, 

f) Kurslara 'katılma giderleri : Kamu (kurum ve 'kuruluşları ile 
mesMc teşekkülleri, dernekler ve vakıflar tarafından düzenlenen 
bilimsel nitellkl'i toplantılara iştira'kleri kurumlarınca gerekli görü
lenlerin (katılma giderleri; kamu 'kurum ve Ikuruluşlarınca açılan 
kurs masraflarına 'katılma giderleri; 'kurumların üst yönetim görev
lileri ite ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle alınanlardan normal çalışma saatleri dışında veya 
tatil günlerinde yabancı dil 'kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bu
lunulan Bakanın onayı ile uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya 
yabancı dernek, vakıf veya (kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Millî 
Eğitim GençEk ve Spor Bakanlığınca kabul edilen dil kursları için 
ödenecek ders ücretleri (ücretin % 20'si memur tarafından Ödenir.) 

g) Haber alma giderleri, 

'h) Hazineye in 
ca ödenmesi gerekl 
'karşılanamayan gider 

ı) Özel Kanun 

j) 11.11.1983 ta 
uyarınca Hükümet 
tırılan radyo ve tel 
lanması için gerekli h 

400. — TÜKET 
HARCAMA KALEM 

«410. — Kırtasi 

I. a) Kırtasiye 
leri : Hizmetin gere 
mal ve malzemeleri 
her çeşti tüketim m 
ve yapımı ile bunlara 

b) Yayın alıml 
rih ve 2527 sayılı B 
sayılan basma yazı 
aynı nitelikteki 'basm 
giderler, 

c) Baskı ve cil 
kı işleri 'ile cilt giderle 



«420. — Yakacak Alımları» ayrıntı kodu 
II. Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, mal

zeme ve yakıtların satın akna 'bedelleri ile 'bunlara ilişkin (Depola
ma, bakım, 'koruma, dağıtım dahil) giderleri, (Hükümet konakla
rında ikamet eden bakanlık ve idarelerin yakacak alımları ve gider
leri tertiplerine konulan ödenekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
bütçesinin ilgili teftihine aktarmaya Maliye ve Gümrük 'Bakanı yet
kilidir. 

«430. — Akaryakıt ve Yağ Giderleri» ayrıntı kodu 
III. Makine ve taşıtların 'işletilmesi 'ile ilgili madde alımları 

(işletme ite ilgili "kimyevi maddeler dahil), 

«440. Elektrik, Su ve Havagazı Giderleri» ayrıntı kodu 
IV. Her türlü aydınlatma, soğutma bedelleri ile aydınlatmaya, 

ışıklandırmaya ve havalandırmaya zorunlu ve yararlı her türlü mad
de, eşya, ımalzeme alınılan ile su tem'izleme kimyevi maddeleri, iç
me ve kullanma su (bedelleri, çalıştırıcı kuvvet olarak elektrik be
delleri ve bunlara ilişkin giderleri, 

«450. — Yiyecek ve Yem Alımları» ayrıntı kodu 
V. Kanunla tespit edilen hakediş maddeleri ile bunların mü

badelesine tabi tutulan âcmalı maddeleri bedelleri, besin ürünleri ve 
beslenme ile ilgili her türlü ikmal madde ve vasıtaların satın alınma
ları ile bunlara ilişten her türlü .(depolama, 'bakım, onarım, koruma 
ve dağıtım, pişirme dahil) giderleri, yalnızca askerî ihtiyaçlar için 
mutfak ve yemekhane levazımatt alımına ilişkin giderler, 

Türk Silahlı (Kuvv 
mümkün olmayan er, e 
muayene ikaydı 'ile üç 
değişimi alan er ve erb 
değişimli er ve erbaşın 
leketlerine gönderilmesi 
cek istihkakları; celp v 
leri; (657 sayılı Kanunu 
netmelik hükümleri sak 

«460. — Özel Ma 
VI. a) Giyim - ku 

na dayanan tüzük, yön 
rin giyim ve kuşam v 
ikmal madde ve vasıta 
leri ile (bunlara ilişkin 
ruma ve dağıtım dahil) 
maşır ve çamaşır kurut 
bulunan birlik, kurum, 
benzeri teşkillerin giyim 
mal madde ve vasıtala 
derleri ile bunlara ilişk 
koruma ve dağıtım da 
da zehirleyici olduğu d 
ki işlerden bakanlığınc 
verilecek giyecek ve kor 



b) Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : Her cins ve her 
çeşit 'hayvan alım, koruma, 'balkım, kurtarma ve dağıtımı ile bun
lara ilişkin toer türlü giderler; özel ve tüzelkişilere ait hayvanların 
her çeşit tazmin ve taviz bedelleri; hizmette kullanılan hayvanların 
özel ve tüzelkişilere ikarşı işleyecekleri zararlar karşılığı verilecek 
tazminatlar; hayvanları yok etme, gömme giderleri İle bunlara iliş
kin diğer giderler, 

c) Temrinlik malzeme alımı : Temrinlik malzeme ile ilgili her 
türlü giderler, 

d) Spor araç ve gereçleri, 
e) Diğer özel malzeme alımları : Hizmetin özelliği gerektir

diği halde düğer harcama 'kalemlerinden alınamayan özel malzeme 
alımları, 

f) Tedhiş ve sa'bötaj hareketlerine ikarşı koruma giderleri; Ya
bancı ülkelerdeki temsilciliklerde görevli memurların tedhiş ve sa-
•botaj hareketlerine 'karşı güvenliklerini sağlayacak önlemlerle ilgili 
harcamalar, 

g) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda gerekli değişik
lik yapılıncaya kadar, Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak po-
lisevîeri ve mülteci m'isafiî'hanelerinin hizmete girişlerine ilişkin her 
türlü harcamaları ile halen hizmet veren polisevleri, moral eğitim 
merkezleri ve mülteci misafirhanelerinin her türlü giderleri, 

«470. — Savunma Alım ve Giderleri» ayrıntı kodu 
Sadece Bütçe Kanununa 'bağlı (A) işaretli cetveüde «Savunma 

araç, gereç ve hizanetterinin alımı» faaliyeti ile ilgili olarak : 

VII. a) Savaş g 
alım, yapım giderleri, 

aa) Silahlı Kuvv 
zeye çıkartılmasını ve 
türlü harp ve destek 
link sistemleri dahil) 
üstü ve yeraltı mahal 
cek bina ve iskân te 
ları, her türlü ikmal 
bakım ve dağıtanı ile 
imkânların, yerel kola 
bunlara ilişkin her tü 
şınmaz (silah, gemi, u 
ları, arazi ve tesis gÜB 
destekleyecek malların 
leri, 

bb) Çeşitli kuru 
hizmetler karşılığı öde 

cc) Bütün savaş 
cekleri zararlar için v 
cekleri zararlar dahil), 

dd) Savaş stokla 
alımı île'bunlara ilişkin 



ee) Uçaklarla İlgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, 
uçakların fabrika seviyesi 'bakımlanmida (kullanılacak özel form, çi
zelge, iş cetvelleri, fotokopi, kart, teyp ile Silahlı Kuvvetlerin di
zayn üle ilgili plan, keşif, resimhane ihtiyacı ve seyir, hidrografi, 
oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatın alım, yapım, tanzim, ter
sim, teksir ve tabi ile korunmalarının gerektirdiği giderler, 

ff) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri, 
tahkim tesislerine ve cephaneliklerine ait paratoner malzemesi alım, 
onarım ve yapım giderleri; 

gg) Silahlı Kuvvetlerin eğitim yardımcı malzemeleri ile her tür
lü silahlarla, yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin 
alım ,yapım, bakım, onarım malzemesi ve atış alanlarının onarım 
ve emniyeti ile ilgili diğer giderler, 

hh) Silahlı Kuvvetlere gerek millî bütçe imkânları ve gerekse 
dış yardımlardan sağlanan TOW güdümlü tanksavar silah, sistemi
nin yurt içinde yapılamayan •beşinci kademe fabrika bakım ve re
vizyonlarının yurt dışımda sözleşmeleri gereğince NAMSA Nort At
lantic Milütary Suppüy Agency) örgütünde yaptırılması halinde bu 
kuruluşun tesis, tevzi ve idarî (masraflarına katılma payları île bu 
silahların her türlü fabrika bakım ve onarım giderleri, bu silahın 
sahra bakımları ile ilgili olarak NAMSA aracılığı ite -yurt dışında 
yaptırılacak eğitim güderlerine katılma paylan; FMS (Foreing Mi-
litary Sales) ,YAS (Yabancı Askerî Satışlar) kredilerine ait anapara 
ve faiz Ödemeleri, 

237 sayılı Kanuna 
ile binek, otobüs ve 
kalemden alınmaz. 

b) Ani hareket, 
zırlıkların gerektirdiği 
yim, kuşam, savaş ger 
ve haberleşme giderler 

c) Manevra ve t 
katla ilgili alım ve gider 

d) 17.1.1938 tarih 
gerektirdiği giderler, 7 
züğün 119 uncu madd 

e) 9.6.1958 tarih 
ve 6/3150 sayılı Tüzüğ 
konulan giderler, aynı 
derler, sığmak, bakım 

f) 11.8.1982 gün 
gerektirdiği giderler, 

«480. — Temsil, A 
ayrıntı kodu 

VIII. a) Temsil 
amirlerin takdiri esas 
giderler, 



İlgili yönetmeliğine göre yetkililerce yapılacak görevle ilgili 
temsil giderleri ve cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedel
leri ile Türk Eğitim Vakfından kiralanan madenî çelenklerin kira 
bedelleri, 

b) Ağırlama giderleri : Yalbancı temsilciler ve konukların ge
leneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konut-
Ianmaiarının ve bu işlerie ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, 
verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafet
lerin gerektirdiği giderler, Dışişlerinde icabında, yetkililerin eşleri 
tarafından gelecek resmî ya'bancı konuklara verilecek ziyafet gi
derleri; Protokol Genel Müdürlüğünce ya'bancı konuklar için ha
zırlanan programlar gereğince yapılan törenin gerektirdiği giderler 
ve bunlarda görev alanlara verilecek kumanyalar; konukların yur
dumuzda hizmetlerine verilenlerle, korunmaları için görevlendirilen
lere yapılacak giderler. 

Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri he
diyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler, 

c) Konut giderleri : Konukların ikâmetlerine ayrılacak köşk 
ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri 
ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve 
bunların kira 'bedelleri, 

d) Tören Giderleri : Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta 
olan 'benzeri törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, Çanakkale, Za
fer Bayramı ve <benzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler, Üni
versiteler açılış törenlerinin gerektirdiği giderler, 

e) Organizasyon 
lama ,tören giderleri 
reli kongre, konferans 
ağırlama ve organizasy 

f) Fuarların Diğ 
kalemlerinden karşılan 
giderler, 

g) Tanıtma Gide 

aa) Yurdumuza 
yabancı basın, radyo v 
yurt içindeki ağırlama 
rüldüğü takdirde geliş v 

•bb) Plan, yıllık 
uygulama giderleri : 
yon, uygulama ve izle 
ram ve bütçelerin ulu 
türlü 'basın, yayın, ba 
fotoğraf, vesair araç, 
'bütçelerin hazırlanmas 
izlenmesinde görevlen 
zorunda kalan Devlet 
kanlığı personeline Ma 
tar ve esaslara göre öde 



«490. — Diğer Tüketim Malları ve Malzeme Alımları» ayrıntı 
kodu 

IX. a) Temizlik malzemeleri alımları : Her türlü temizlik ve 
temizl'ik malzemeleriyle bunlara ilişkin giderler, 

ıb) Bahçe malzemeleri alımları : Bahçe yapım ve bakımında 
kullanılan her türlü madde, malzeme ve hizmetlerin satın alma ve 
bunlara ilişkin her türlü giderler, 

c) Sağlık araç, gereç ve ilaç alımları : Sağlıkla ilgili olarak 
kullanılacak her türlü sağlık, araç, gereç ve ilaç alımları ve bunlara 
ilişkin giderler, 

500. — DEMİRBAŞ ALIMLARI HARCAMA KALEMİ 

«510. — Büro Malzemeleri Alımları» ayrıntı kodu 

I. Hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kul
lanılan eşyalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği büro 
malzemeleri gibi taşınan malların alımı ile ilgili her türlü giderler, 

«520. — Büro Makineleri Alımlar]» ayrıntı kodu 

II. Büro hizmetlerinde kullanılacak daktilo, hesap makinesi, 
değeri 8.000.000 lirayı aşmamak üzere kompüter gibi çalışmaya iliş
kin makine alımına ait her türlü giderler, 

«530. — Yangında 
kodu 

III. Yangından ko 
her türlü giderler, (Bu 
maz.) 

«590. — Diğer De 
IV. — Büro malzem 

metin gerektirdiği diğer 
çamaşır-makinesi, kaza 
dahil) alımlarına ilişkin 

600. — MAKİNE-
CAMA KALEMİ : 

«610. — Taşıt Alım 

I. 237 sayılı Kan 
şıtlar ile binek, otoibüs, 
mutat ekipman giderler 
hale getirilmesinin gere 
taşıtlara ilişkin giderler, 
törü için Amerikan iht 
nımı ile ilgili giderler; 
muayene giderleri; bölg 



turulan makine parkları, tabiî afetler ve olağanüstü haller ihtiyacı 
olan makine stoklarının oluşturulma ve kurulma giderleri, Dışişleri 
Bakanlığınoa, tehlikeli 'bölge olarak tespit edilen yerlerde hizmet 
veren başkonsolosluklara tahsis edilecek zırhlı taşıtların satın alın
masına ilişkin giderler, . ""* 

«620. — Makine, Tezhizat Alımları ve Büyük Onarımları» ay
rıntı kodu 

II. Yatırım projeleri ile ilgili olarak : 

a) Makine, teçhizat ve bunların yedek parçalarının satın al
ma, imal, montaj giderleri ile büyük onarımları ve bunlara ilişkin 
diğer giderler, 

b) Jenaratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen 
makinesi, telefon santralı gibi makine, ve vasıtalarla büro ihtiyacı 
dışında hizmetlerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi 
uzun ömürlü ve üretimin arttırılması amacına yönelmiş hizmet üre
timinde kulîahılan makine, alet, ci'haz ve şahit tesis giderleri ve 
kompüter satın alma bedelleri, 

c) Öğretim ve arastama kurumlarıyla hastane, laboratuvar, 
matbaa, atölye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleş
me ile ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine gö
re gerekli .makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

d) Yeni hizmete giren öğretim, çalışma, iş, hastane, inşa edi
lerek yeni hizmete giren savaş gemileri ve araştırma yerlerinin yal

nızca büro ihtiyacı d 
ve ci'haz koruması iç 
tahtası, soba, yatak, 
gerekli teçhiz giderler 

Geçmiş yıllarda 
araştırma yerlerinin 
demirbaş alımları» a 

Sanat modelleri s 
nek, el sanatlarının 
Sanayi ve Ticaret Ba 
canmak üzere Türkiy 

«630. — Dışalım 
ayrıntı kodu 

Gerektiğinde yıl 
yetlerle ilgili «'Dışalım 
faaliyeti ile ilgili olara 

III. 1050 sayılı 
nun Hükmünde Kara 
rasının (ki) •bendinin 
kredileri artıkları için 
tutulamaz. 

700 Yapı, Tesis 



«710. — Yapı, Tesis ve Büyük Onanın Giderleri» ayrıntı kodu 

J. a) ihale yoluyla yaptırılan yapı, tesis ve büyük onarım be
deli karşılığı olarak müteahhitlere ödenecek hakedişler, 

b) Taşeron marifetiyle yaptırılacak emanet işlere ait her türlü 
harcamalar, 

c) İnşaatla ilgili yapım sırasındaki danışmanlık hizmetleri gi
derleri, 

d) Özel kanunlarındaki usuller uygulanmak suretiyle müteah
hidine ihalesi mümkün olmayan hallerde, emanet usulü ile veya 
bizzat kuruluşlarca gerçekleştirilen yapı, tesis ve büyük onarımlarla 
ilgili (130-işçi ücretleri ayrıntı kodunda sayılanlar dışındaki) öde
meler, malzeme satın alınması, geçici şantiye tesislerinin yapımı ve 
prefabrik şantiyelerin satın alınmasına ilişkin giderler, 

«720. — NATO Enfrastriiktüriin İnşa ve Tesisleriyle İlgili Gi
derler» ayrıntı kodu 

Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «NATO Alt 
Yapı Hizmetleri» faaliyeti ile ilgili olarak : 

II. NATO Enfrastrük'türün- inşa ve tesisleriyle ilgili giderler. 

«730. — Taahhütlerden Devredilen Artıklar Karşılığı» ayrıntı 
kodu 

Gerektiğinde yıl içinde açılacak 751-799 kod numaralı faali
yetlerle ilgili «Taahhütlerden Devredilen Artıklar Karşılığı» faali
yeti ile 'ilgili olarak : 

III. 1050 sayılı Muh 
nun Hükmünde Kararna 
rasının (d) bendinin 3 ün 
artıkları karşılığı olarak 
lık tutulamaz. 

800. — DİĞER ÖD 

«810. — Vergi Resim 
I. Diğer tertiplerin 

gi, resim ve harçlar dışı 
işletmeye ilişkin vergi, re 
Hazineye ödenecek diğer 
ları ve giderleri formülü 
arazi vergileri hariç.) 

«820. — Diğer ödü 
kodu 

II. Kanun ve Kan 
nameler gereğince Devl 
çeşitli ödül, ikramiye, m 
meler, 

«830. — Gizli Hizme 
Sadece Bütçe Kanun 

Yasanın 77 inci maddes 
rak : 



III. a) Örtülü ödenek, 
b) 1.11.1983 tarih ve 2937 «ayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri 

ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun gerektirdiği giderler, 
c) Gizli haber alma giderleri, (İçişleri Bakanlığı ve Sahil Gü

venlik Komutanlığının istihbarat, bilgi toplama hizmetleri için ya
pılacak 'harcamalarda 1050 sayılı Mühasebe-i Umumiye Kanunu
nun 77 nci maddesi hükmü uygulanır.) 

«840. — Uluslararası Profesör, Uzman, Memur ve Öğrenci Mü
badelesi Giderleri» ayrıntı kodu 

IV. 20.5.Î946 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan 
sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının gerektirdiği giderler, ya
yın giderleri; uluslararası 'kültür kurumlarının heyet ve temsilcile
rinin ağıa-liama giderleri, Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya müba
dele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların 
Türkiye'deki gederleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için yapılacak 
ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu öğrencilerin 
her türlü öğrenim giderleri, yurt dışına gönderilen elemanların zo
runlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler, (öğrencilerin yollukları 
dahil), 

«850. — Karantinaya Alınma ve Emniyet Nezaretinde Bulun
durma Hizmetleri» ayrıntı kodu 

V. Sağhk nedeniyle karantinaya alınan kişilerle, çeşitli neden
lerle yurt içi yurt dışında emniyet gözetiminde geçici olarak tutu
lan kişilerin yiyecek ve barındırma ile her türlü giderleri, cenaze 

ve gömme giderleri 
giderleri; terkedilmi 
lerle polisin görevi 
polis gözetiminde k 

«860. — NATO 
Sadece Bütçe K 

metleri» faaliyeti ile 
VI. a) Güney 

Hava Kuvvetleri K 
olarak kiralanan b 
deki askerî temsilcil 
Türk teşkilatı taraf 
hizmet ve temsil g 
ifa edilen geçici gö 
mat) Karargâh per 
lerinde görevlendiri 
döşeme, demirbaş v 
delleri ve diğer ula 
Kanunla onaylanan 

b) NATO ask 
yaretlerinde makam 
hizmetinin gerektird 

Söz konusu ih 
pılmış olan giderler 
nemeyerek borca bır 



«870. — Tablo, Heykel ve Eski Eser Alımları ile Arkeolojik 
Kazı Giderleri» ayrıntı kodu 

VII. a) '21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Kanunu gereğince oranı belirtilen ikramiye, ih
bariye ve mükafatlar ile müzelere alınacak, her türlü eski eser satın 
alma giderleri, 

b) Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve arkeolojik kazı ruh
satnamesi hükümlerine göre ilmi bir heyetle, arkeolojik kazı yer
lerinde yapılan kazılarda, yeraltında bulunan eski eserlerin ilmî 
metotlarla açığa çıkarılmasında, mimarî kalıntıların yerinde korun
masında, taşınır eski eserlerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde 
koruma tedbirleri alınarak müzelere malediknesinde lüzumlu her 
türlü araç ye gereç giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım 
giderleri, kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, araç, gereç 
giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım giderleri, kazıda 
kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, işletme, bakım ve ona
rım giderleri; resim, film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malze
menin alım, işletme ve onarım giderleri; plan, harita, röleve, hava 
fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri 
ile tadat ve numaral'ama giderleri; arkeolojik sahalar ile müze ve 
ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenleme giderleri; taşınır ve taşın
maz eski eserlerin onarım ve korunmaları için gerekli her türlü 
araç ve gereçlerle, kimyevî maddelerin alım giderleri; 

Yurt dışı ve yurt içi 
şındaki millî anıtlarla mez 
giderler, 

c) Devlet resim-heyk 
rulan jüri tarafından seçi 
ve heykeller ile Bakanlık 
ruluşlardan satın alınacak 
olan her türlü resim, tablo 

900. — TRANSFER 

«910. — Kamulaştırm 

Aşağıda ayrıntılı ola 
bu harcama kaleminden 
faaliyetlerle ilgili; 

I. a) Arazi, arsa, bi 
taşınmaz malların satın 
ve katma bütçeli daire ve 
bunlara bağlı döner serm 
leri ve diğer kamu kuru 
nılabilir sahası 100 metr 
dikkate alınarak bu sınır 
izni gereklidir.) 

b) Üzerinde Medenî 
lar tesisi için ödenecek bed 



c) Kamulaştırma, satın alma, aynî hak tesisi işlemlerine iliş
kin giderler; geçici işgalin gerektirdiği giderler ve hasara uğrayan 
mahsul tazminatı ile bunlara ilişkin diğer giderler, 

d) Teferruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu ama
cıyla borçlu her çeşit tüzelkişilerden taraflarca mutabık kalınacak 
bedel üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz mal bedelleri ve 
aynî hakların tesisi ve bunlara ilişkin giderler, 

«920. — Kurumlara Katılma Paylan ve Sermaye Teşkilleri» 
ayrıntı kodu 

001-100 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
II. a) İktisadî devlet teşekküllerine katılma paylarına ilişkin 

ödemeler, 
b) Kamu iştisadî teşebbüslerine katılma paylarına ilişkin öde

meler, 
c) Ortaklıklara katılma paylarına iliişkin ödemeler, 
d) Döner sermayeli 'kuruluşlara katılma paylarına ilişkin öde

meler, 
e) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere katıl

ma paylarına ilişkin ödemeler, 
f) Diğer (kurumlara katüma paylarma ilişkin ödemeler, 

«930. — İktisadi Transferler ve Yardımlar» ayrıntı kodu 
101. 200 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
III. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve benzeri kurumlara yapı

lan iktsiadı transferler: 

a) İktisadî dev 
meler, 

b) Kamu İkti 
ödemeler, 

c) Hükümetçe 
rarları, 

d) Müdahale 
ödemeler, 

e) Diğer İktisa 

f) Kaynak açığ 
İşletmesine geçmiş v 
Bankası ve Türk H 
mahallî idarelerin 
18.6.1947 tarih ve 5 
reler Fonundan kar 
lacak yardımlara il 
meler, 

«940. — Mali Tr 
201 400, Kodlu 

IV. a) Katma 
ilişkin ödemeler, 

b) Bağımsız bü 
e) Özai idarele 
d) Belediyelere 



e) Fonlara katılma paylan ve ödemeler, (Merkez Bankası nez-
dinde açılacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Kalkınma 
Planı ve Yıllık Programlara uygun olarak kredilerin yönlendirilme
si maksadıyla öngörülen ihracat, sanayi, küçük esnaf, tarım, turizm 
ve maden sektörlerine verilecek krediler için faiz farkları ile 35 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 inci maddesine göre kuru
lan fondan, Tasarrufları Koruma Fonuna ödemeler.) 

f) Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
gj Uluslararası Kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
h) İkraz ve avanslarla ilgili ödemeler, 
i) Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler, 
j) 7/9245 sayılı Kararname gereğince gemi inşaat ve satın alma 

ile tersane kurma ve geliştirme fonuna yapılacak ödemeler, 
k) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere Genel 

Bütçe ve DESÎYAB kanalı ile yapılacak ikraz ödemeleri, 
l)i Seçim giderleri: Kanunları gereğince yapılacak her türlü 

seçimlerde kullanılacak büro ve malzeme giderleri ile 26.4Jl 961 gün 
ve 298 sayılı Kanunun 182 nci maddesinde belirtilen görevlilere öde
necek ücret, gündelik ve harcırahlar ve seçimle ilgili her türlü gi
derler, 

m) Yurt içinde Hazine mülkiyetinde ve Kültür ve Turizm Ba
kanlığı tasarrufunda bulunmamakla birlikte uğraş konusuna giren 
tarihi Türk Kültür mirası yapılarının gerektiğinde her türlü bakım, 
onarım, restorasyon ve donatım işlerini Kültür ve Turizm Bakan
lığının tayin edeceği şekil ve şartlara göre yapılma giderleri, 

n) Devlet gelirleri 
layıcı uygulamalara ge 
muhasebe sistemi üzeri 
cek personelin hizmet 
ma Değer Vergisi ve V 
Almanya İktisadî İşbirl 
liği Fonuna yapılacak 
reği uluslararası kurulu 
ödemeler, 

o) Eski Cumhurb 
pım giderleri. (Bu amaç 
rük Bakanlığı Bütçesin 
maya Maliye ve Gümrü 

«950. — Sosyal Tra 

401-500 Kodlu faa 
V. a) T.C. Emek 

şıliklan 1988 yılı içind 
Gümrük Bakanlığınca 
nunun ek 6 ncı madde 
netim giderlerine katıl 
Personel Kanununun 49 
ödemeler, 1425 sayılı K 
eklenen geçici 9 ve 
1.7.1976 tarih ve 2022 
Emekli Sandığına ilgili 



kümlerine göre yapılacak diğer ödemeler; (yukarıda belirtilen öde
melerle ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince takside 
bağlanmış ödemelerle gecikme faizleri gecikmenin vukubulduğu 
ödemeye ilişkin fıkradan karşılanır.) 

t>) T.C. Emekli Sandığı dışmda kalan emekli dul ve yetimlere 
özel Kanunları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 

c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları 
ile yazılma, öğretim, tasdikname, sınav ve diploma harçları ve ben
zeri giderler ile ilaç ve tedavi giderleri, 

d) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs 
giderleri, 

e) Yurt için eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu 
öğrencilerin burs giderlerine ilişkin ödemeler, 

f) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde
meler, 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17.6.1982 tarih ve 
2684 sayılı, 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Kanunlar gereğince indi
rimli ve parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde
meler* 

h) 15.2.1956 tarih ve 6660 sayıü Kanun gereğince yurt içi ve 
yurt dışında yetiştirileceklerin tedavi, derts araç ve enstrüman gider
leri; bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri; 
sanatları ile ilgili olarak kendilerine yaptırılacak konser, resital ve 
sergi giderleri ile yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refa
kat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, refakatindekilerle birlikte 

gidecekleri temsil, kon 
huliye ücretleri; taltif 
diyeler, sanatları ile ilg 
refakatindekilere öden 
yurt içinde yetiştirilec 
cırah Kanunu hüküml 
ge rakamının memur 
miktar üzerinden öde 
rencilerle, refakatindek 
için tahsilde bulunacak 
nan öğrenci baremi ve 

i) Dernek, birlik 
şekküllere yapılacak 
ile ATA Derneğine ya 
Basın Derneğine yapıl 
Genel Müdürlüğü bütç 

j) 657 sayılı Dev 
dayanılarak hazırlanan 
kanlar Kurulu Kararı 
cek Yardımı Yönetmel 

k) Türk kültür v 
aa) Türk kültür 

kin faaliyetlerle ilgili o 
yın giderleri ile fotoğr 
tın alma ve yollama g 
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içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere 
yaptırılacak her türlü ve her türde film (konulu, belgesel Vb. dahil), 
yazdırılacak senaryoların telif, inceleme vb. giderleri ile satın alına
cak her türlü ve her türde film, senaryo giderleri ve film yaptırılma
sı, satın alınması ile ilgili tüm diğer giderler, yabancı ülke okulla
rında ilkokul çağındaki Türk öğrencilerine ayrılan sınıflarda mey
dana gelecek zarar ve zorunlu sigorta hasar giderleri, 

b'b) Dış ülkelerdeki soydaşlarımıza ait okullar ve Türk sosyal 
ve kültürel teşekküller, Türk kurum ve derneklerinde ve Türk tarih 
kültürü ile ilgili tarihî ve bediî kıymeti haiz binalarda görevli öğ
retmen, memur ve personelin ödenmesi kalbul edilecek aylık, ücret 
ve yol giderleri, 

cc) Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile bi
naların bakım, onarım ve yönetim giderleri; bunların kontrol ve de
netimi için görevlendirileceklerin yolluk ve zorunlu giderleri, 

dd) Türk dil ve kültürünü dış memleketlerde tanıtmak ama
cıyla faydalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel ki
şilere ve yabancı ülkelerdeki Türk kültür kurumu ve derneklerine 
yapılması uygun görülecek yardımlar, 

ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde 
veya Türkiye'de öğrenim ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere 
yapılacak yardımlar, 

ff) Dış memleketlerde Türk kül'bür varlığını koruma ve tanıt
ma konusu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

nın önceden yazılı uyg 
ve kıırumîarca ülkemiz 
derleri, 

gg) Türk kültür 
feranslar, konserler, te 
lunmak, Türk sanat es 
oldukları ve ülkemizi y 
bit olan kişi ve toplul 
yabancı ülkelere gitme 
profesör, öğretmen ve 
nın çağıranlar tarafında 

hh) Türk kültür 
lerde düzenlenecek ser 
satın alınacak yayınlar 
nıtıcı her türlü malzem 
terileri için görevlendir 

ii) Dış ülkelerdek 
gülerinin geliştirilmesi 
amacıyla yapılacak gid 
ve teşekküllere yapılac 
den temin olunacak ili 
yollukları, ilgili faaliye 
lan ödenekten gerek gö 
ve Başbakanlığın uygu 
örtülü ödenek»le ilgili 



tarılabilir.) Yukarıdaki (aa), (bfo), (cc), (dd), (gg) ve (ii) fıkralann-
da yer alan farmül yurt dışındaki Türk işçileri için de uygulanır. 

1) Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yardım ve ödünç verme faa
liyeti ile ilgili olarak; Dışişleri Bakanlığınca yabancı ülkelerde güç 
duruma düştükleri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden 
iade edebileceklere ülkeye dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade ede
meyecek durumda oldukları görülenlere memlekete dönüş ve yolda 
yiyecek giderleri için verilen paralar, (Bu paralar, borçluların yurda 
dönüşlerinde ilgili saymanlıkça 6183 sayılı Kanuna göre takip edilir.) 
Ülkemizi tanıtma amacıyla yetkili makamlarca dış ülkelere geçici 
olarak gönderilenlerden güç durumda oldukları anlaşılanların ani ve 
ciddî müdahaleyi gerektiren, tedavi ve cenaze giderleri, muhtaç du
rumdaki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hu
kukî ve teknik danışma, avukat ücretleri ile bulundukları ülke
deki siyasal ve sosyal şartlar içinde muhtaç duruma düşen Türklere 
Dışişleri Bakanlığının talimatı uyarınca yapılacak her türlü iaşe, iba
te, giyim eşyası ve tedavi giderleri, {Muhtaç ve güç duruma düş
tükleri sabit olanların tedavi ve cenaze giderleri de gerekli takibat 
icrasından sonra ancak M.U.K.'nun 133 üncü madde hükümleri dai
resinde terkin olunabilir. Ödünç olarak verilen paralar tahsil za
manındaki resmî döviz kuru üzerinden tahsil edilir.) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin Yurtdışı tşçi 
Hizmetleri Faaliyetleriyle ilgili olarak, yabancı ülkelerdeki işçileri
mizin haklarını korumak amacıyla hukukî danışma ve avukat üc
retleri, yabancı ülkelerde güç duruma düştükleri anlaşılan işçilerimiz 

ve aile fertlerinin cen 
rafları, 

m) Dış ülkelerd 
ülkelerde siyasî aland 
mesi veya etkisiz hal 
pılacak ödemeler, kita 
tın alınması, bastırılm 
lanması, film yaptırıl 
özel gazete nüshaları 
leri; (Bu tertibe konu 
Bakanlığının teklifi ve 
Bütçesinin «830 - a ö 
tibine Malîye ve Güm 

Yapılacak anlaşm 
için gönderilecek uzm 
ve gidiş dönüş yolluk 
beslenmeleri için yapıla 

n) Üniversite bü 
nu» faaliyetindeki öde 
17.8.1983 tarih ve 288 
re Öğrenci Harçlar F 
tarılır. Bu fona aktarıla 

«960. — Borç Öde 
500 - 600 Kodlu f 
VI. a) İç Devlet 
b) îç Devlet borç 
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c) Dış Devlet borçları faiz ödemeleri, 
d) Dış-Devlet borçları genel giderleri, 
e) 15.12.1934 tarih ve 2618 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler, (İç ve dış devlet borçları faizlerine ve 2618 sayılı Kanun 
gereğince Hazine kefaletlerine ilişkin ödemeler, borcun doğuş yılı
na bakılmaksızın cari yıl bütçesinden karşılanır.) 

f) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları, 

g) Diğer cari giderler geçen yıllar borçlan, 
fa) Yatırım giderleri geçen yıllar borçlan, 
i) Transfer giderleri geçen yıllar borçları, 
j) İlama bağlı borçlar; aa) Bir ilama müstenit olarak doğan; 

Hizmetin yapıldığı yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenemeyen 
bbrçlar, 

Hizmetin yapıldığı yıldan sonra ortaya çıkan ve yılı bütçenin 
«Geçen ve Eski Yıllar Borçları» tertibinden ödenemeyen borçlar, 

Bütçede tertibi bulu 
!bb) Özel Kanunla 

mesine karar verilen hak 
cc) 6.6.1985 tarih 

rınca yapılacak ödemele 

k) Geri verilecek p 

1) Faiz, acyo, pa 
Hazine cari hesaplarını 
leri için çeşitli kanunlar 
fcJonolann faiz, komisyo 
zinece bankaların yaptı 
misyonlar, 2974 sayılı T 
necek faizler, 

m) Diğer «borç öde 



\ 

I 
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1988 YILI 

T — CETVELİ 

(Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Ortalama Satın Alm 
Bedellerini Gösterir Cetvel) ' 

Sıra No. Taşıtın Cinsi 

1 — 
1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

a •(*) Binek otomobil 
b (**) Binek otomobil 

Binek otomobil 
Station-Wagon 
Arazi - Binek (En az 4 eri çok 8 kişilik) 
Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
Kaptı - kaçtı (Arazi) 
Bick-Up {Kamyonet) (Şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 
Pick-Up (Kamyonet) (Arazi hizmetleri için şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 
Panel 
Otobüs {En az 20 kişilik) 
Otobüs (En az 36 kişilik) 
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3 501 Kg. 
Kamyon şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg. 
Kamyon şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 17 00Ö Kg. 
Ambulans 

Diferansiy 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 2 

4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 

6 X 2-6 X 
4 X 2 



Sıra No. Taşıtın Cinsi 

— T/4 — 

16 — Ambulans arazi hizmetleri için 
17 — Fick - Up (Kamyonet) Cenaze arabası yapılmak üzere 
18 — Motosiklet 45 - 250 cc'lik 
19 — Motosiklet en az 600 cc'lik 
20 — Bisiklet 
21 — a Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye 

ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

21 — b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirtenir.) 

{*) 237 sayılı Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ma
kamlar için., 

(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ilk üç 
sıradaki makamlar için. 

Önemli Not : 
Bu cetvelde gösterilen azamî fiyatlarda bu yıl içinde değişiklik yap

maya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Difera 

4 X 
4 X 



Dönem : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ( 

1988 Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan v 
Raporu (1/393) 

T. a 
Başbakanlık ' 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1945/01584 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Knnımnca 
«1988 Yık Bütçe Kanunu Tasansu» ve gerekçesi 3e eki cetveller ilişik olarak göndernmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
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1988 YILI 
MILLI BÜTÇE TAHMIN RAPOR 

1988 Yılı Ekonomik Programında, ekonomik istikrarın ve dengeli bir büyümenin temin 

1986 ve 1987 yıllarında, üretim - tüketim dengesini sağlıklı bir biçimde kurmak, dış ticare 
rını çözmek ve istikrarlı bir büyümeyi sağlamak için uygulanan maliye, para - kredi ve kamb 
mıştır. 1988 yılında da ekonomik istikrarın sağlanması için alman gerekli tedbirler yanında, 
belirlenmiş ve kamu ve özel tasarrufların, programlanan yatırımların kaynak ihtiyacım karş 
alınmıştır. 

1988 yılında toplam kaynaklarda % 4.8 oranında reel bir büyüme planlanmış, sabit serm 
kamu ve özel sabit sermaye yatırımlarında sırasıyla % 4.8 ve 11.8 oranlarında artışlar öngörü 

1988 programı, toplam tüketimin % 2.7 oranında artması esasına dayandırılmıştır. 1988 y 
timin % 2.7' oranında artacağı tahmin edilmiştir. 
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KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESİ 

1986 1987 1988 
(1) (2) 

GSMH 
Dış Açık (1) 
Toplam Kaynaklar 
Sabit Sermaye Yatırımı 
— Kamu 
— Özel 
Stok Değişmesi (1) 
— Kamu 
— Özel 
Toplam Yatırımlar 
— Kamu 
— Özel 
Toplam Tüketim 
— Kamu 
— Özel 

39.177.2 
1.023.0 

40.200.2 
9.120.7 
5.299.4 
3.821.2 

534.2 
43.2 

490.9 
9.654.8 
5.342.7 
4.312.1 

30.545.4 
3.552.6 

26.992.8 

55.757.2 
819.9 

56.576.1 
13.886.2 

7.550.1 
6.336.1 

61.2 
-41.1 
102.3 

13.947.4 
7.509.0 
6.438.4 

42.628.7 
5.254.7 

37.373.9 

86.646.1 
1.124.0 

87.770.6 
22.198.2 
11.709.6 
10.488.7 

736.0 
-609.5 

1.345.5 
22.934.2 
11.100.1 
11.834.2 
64.836.4 
8.246.2 

56.590.2 
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KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESİ 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

GSMH 
Dış Açık (1) 
Toplam Kaynaklar 
Sabit Sermaye Yatırımı 
—• Kamu 
— Özel 
Stok Değişmesi (1) 
— Kamu 
— Özel 
Toplam Yatırımlar 
— Kamu 
— Özel 
Toplam Tüketim 
— Kamu 
— Özel 

1986 

52.198.7 
1.680.4 

53.879.0 
13.399.9 
7.907.5 
5.492.4 

705.1 
57.1 

648.0 
14.105.1 
7.964.6 
6.140.5 

39.774.0 
4.882.0 

34.892.0 

1987 
(D 

55.757.2 
818.9 

56.576.1 
13.886.2 

7.550.1 
6.336.1 

61.2 
-41.1 
102.3 

13.947.4 
7.509.0 
6.438.4 

42.628.7 
5.254.7 

37.373.9 

1988 
(2) 

58.545.1 
747.8 

59.292.9 
14.998.8 
7.911.9 
7.086.9 

497.3 
-411.8 
909.1 

15.496.1 
7.500.1 
7.996.1 

43.796.8 
5.421.0 

38.375.8 

(19 
( 

Y 
1 

1 

Kaynak \- DPT. 
•1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
2) Gerçekleşme tahmini 
3) Program hedefi. 





1988 Yıl ı 
Bütçe Kanunu Tasarısı Gene 
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1988 MALI YILI BÜTÇE KANUNU TA 
GENEL GEREKÇESİ 

1985 - 1989 dönemini kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ana hedefler; denge 
sı, üretim faktörlerinin atıl bırakılmaması, verimlilik ve ihracat artışının teşvik edilmesi, tarıms 
sı, mevcut tasarrufların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretimde sanayiin payının yükseltilm 
melerin hızlandırılarak işsizliğin ortadan kaldırılması ve refahın dengeli bir şekilde toplumun t 
ortaya konmuştur. 

1988 yılı Bütçe Kanunu Tasansı, Kalkınma Planının temel hedefleri yanında, ülkenin içind 
şartlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bütçe tasarısında gelir ve gider politikaların 
para ve kredi poltikalarıyla uyum içinde olmasına özen gösterilmiştir. 

1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı da, 1986 Yılı Bütçesinde olduğu gibi, geçmiş yıllard 
bütçe tasnifinde iç borçlanma ve dış borçlanma hâsılatı bütçe geliri, iç ve dış borçlanma ana p 
mıştır. Bu anlayışla belirlenen bütçe giderlerinin bütçe gelirleriyle karşılanamayan kısmı «Bütç 
taya konmuştur. Bütçe giderlerinin ne ölçüde gerçek kamu gelirleri {vergi gelirleri ve vergi dı 
meyi kolaylaştıran bu uygulamada bütçe açığının, bütçe ile ilgilendirilmeksizin sağlanacak isti 
rilmeksizin ödenecek ana para geri ödemeleri yapıldıktan sonra geriye kalan «Net İstikraz Hâs 
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1988 MALÎ YILI BÜTÇE 
KANUNU TASARISININ MADDEL 

İLİŞKİN GEREKÇE 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1988 malî yılında yapacakları hizmetlerini 
tarım belirlemektedir. 

MADDE 2. — Genel bütçenin 1988 malî yılı gelir tebjaıinlerinin yer aldığı (B) cetvelinin 
MADDE 3. — Cari yıl bütçesine konulan ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler 

* karşılanacağına dair hükme yer verilmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bütçe Uygulama Esasları 

MADDE 4. — Ödeneklerin dağıtım ve kullanım esasları ile ilgili ilkeler tespit olunarak 
nı ve yıllık programda öngörülen hedef ve hizmet önceliklerine göre, tasarruf anlayışı için 
tedir. 

Madde ile ayrıca, Bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin, bazı i 
nın Bakanlar Kurulunca kesilmesine, kesilen bu miktann Maliye ve Gümrük Bakanhğı bütç 
ne ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarının iptal edilmesine dair hususla 
maktadır. 
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MADDE 5. — Personel giderlerinin malı yıl içinde program, alt program, faaliyet ve pro 
si, genel ve katma bütçeli idareler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti yürütecek kur 
ruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerindeki ihtiyaç fazlası ödeneklerin, ilgili kur 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin (Personel giderleri ödeneği) ne aktarılması ve 1988 yıl 
uyumlu olarak, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerin ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında a 
rük Bakanına yetki verilmektedir. 

Ayrıca, Genel ve Katma bütçeli kuruluşların Türkiye Elektrik Kurumu ile Büyük Şehir 
işletmelerine olan borçlarının ödenmesiyle ilgili esasların tespitine, sağlanacak mutabakat üzeri 
liye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine aktarma yapmak suretiyle ödemeleri gerçekleştirmeye, ayr 
lemlerini yapmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkili kılınmaktadır. 

MADDE 6. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, diğer kanunlar ve bütçe kanunlar 
de, tertip, harcama kalemi, ayrıntı kodu ve ilgili hizmet tertibi» gibi bütçe uygulaması ile ilgili d 

MADDE 7. — Hizmetlerin gerektirdiği durumlarda, bütçe uygulamasının sağlanması için 
(2) ödenek, gerekli durumlarda (3) ödenek türü altında yeni tertipler veya (A) işaretli cetvelin 
kalemlerinin açılabilmesine, gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde ka 
teklif olunmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

MADDE 8. — Bütçe ödeneklerinin kullanunında tasarrufun sağlanması, tutarlı, dengeli ve 
giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımı ile karşılanan özel kanunlar ile kurulmuş kamu k 
zenlenmesi, harcamalan ve istihdam esasları yönünden gerekli standartlarm tespiti ile sınırlam 
Gümrük Bakam yetkili kılınmaktadır. 

Özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadî teşebbüsleri için de 
ilgili tahakkuklardan ödenmediği için emanete alınmış olan miktarların gelir kaydma ilişkin hük 
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MADDE 9. — 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların edinilmesi, kullanı 
sarruflu bir bütçe politikasının izlenmesine yardımcı olmak üzere, uyulması gereken düzen 

Ayrıca, Taşıt Kanununa tabi kurumlarla, bunlara bağlı fonların bazı istisnalar dışında, 
nedeniyle büyük miktarda bakım ve onarım masrafına yol açan taşıtlarının, genel bütçeye 
rük Bakanlığına, diğer kuruluşlara ait taşıtların ise kendileri tarafından tasfiye edileceğine 

MADDE 10. — Kuruluşların çeşitli nedenlerle malî yıl sonuna kadar ödeyemedikleri g 
hasebei Umumiye Kanununa göre zamanaşımına uğramamış bulunan personel giderleri ge 
le diğer tertiplerden doğan geçen yıllar borçlarının tasfiye edilebilmesine ilişkin hükümlere 
katma bütçeli idareler bütçelerine 1050 sayılı Kanunun değişik 59 uncu maddesine dayanı 
ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır. 

MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye v 
dımı tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline'gelir yazılan mikta 
kısmaların iptali ile Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin malî yıl 
gelir yazılacağına dair hükümler yer almaktadır. 

MADDE 12. — Yıllık programlara dahil projeler dışında herhangi bir projeye yatırım 
lirtilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu olarak verilmesi durumunda, bu 
lacağına ilişkin esas ve usuller belirlenmektedir. Ayrıca, kalkınmada öncelikli yörelere ilişki 
yılın ilk ayı içinde sonuçlandırılacağına, ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince Valinin 
uygun görülen projelerin bedellerinin ilgili il özel idaresine ödeneceğine ve yıllık programa 
zorunlu değişikliklerin, «1988 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi 
rak yapılacağına dair hükümlere yer verilmektedir. 
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MADDE 13. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 37 nci maddesind 
ve amaçlar için genel ve katma bütçelere gerektiğinde aktarma yapılmak üzere Maliye ve G 
rinde yedek ödenek bulundurulabileceği ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya adı geçen baka 

Bu yasal dayanak muvacehesinde, malî yıl içinde ortaya çıkan acil ihtiyaçların aksatılma 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine konulan «Personel giderleri ödeneği», «Yatırımları h 
gibi gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklerin ilgili kuruluşlar bütçelerine aktarılmasmda uyu 
yer verilmektedir. 

MADDE 14. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve yurt dışında ok 
nulan ödeneklerin Genel Bütçeye kayıt şeklini belirleyen hükme yer verilmektedir. 

MADDE 15. — Yüksek Planlama Kurulunca, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Kanun hükümleri çerçevesinde, altyapı tesislerinin finansmanı için öngörülen kaynakların b 
rilmekte, ayrıca, 2983 sayılı Kanuna dayamlarak çıkarılan anapara iadeli Gelir Ortaklığı Sen 
ihale ve sözleşmelerde teminat olarak kabul edileceği hükme bağlanmaktadır. 

MADDE 16. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin y 
içişleri Bakanlıklarına (Jandarma Genel Komutanlığı) gelecek yıllara geçici yüklenmelere gir 
Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin yürürlük süresi uzatılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerine Stratejik Hedef Planı uyarınca temini gerekli modern s 
altyapı yatırımları için bütçe ödeneklerine ilaveten Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kay 
birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii icra Komitesince tespit edilecek esaslar 
Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden Savunma Sanayii Fon 
Hazineye yatırılacak paraların bütçeye gelir ve ödenek kayıtları ile geçen yıllar ödenek baki 
rilmektedir. 

MADDE 17. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güven 
hizmetlerin bedellerini karşılamak üzere, bu bütçeler arasında aktarma yapılması, Silahlı Ku 
ken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafınd 
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tipler arasında aktarılması, kamu kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması durumunda Bütçe K 
rın hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen işlemlerin yapılması ve Emniyet Genel Müd 
ne yönelik hükümler yer almaktadır. 

MADDE 18. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güven 
nacak kiralar, yabancı ülkelere yapılacak hizmetler karşılığı alınacak paralar ile yedek hava 
nacak paraların bütçelerine ödenek kaydedilmesi, yılı içinde harcanamayan kısımların ertesi 
maktadır. 

MADDE 19. — Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanacak imkânların Türk Lirası 
lardan bağış ve yardım yoluyla gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödeneklerin yetmeme 
gileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu 
ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile sağlanacak malzeme bedellerinin 
verilmektedir. 

MADDE 20. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerle, diğer özel ödeneklerden tahsis amac 
sis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlan ve bunlar dışında olup da 1 00 
halde harcanmayan ödenek artıklarının iptal edilmesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanın 

MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesindeki «Etüt ve Proje Hizmetleri» ve « 
nulan ödeneklerin kullanım esaslarına yer verilmektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bağh Cetvellere İlişkin Hükümler 

MADDE 22. — 1050 sayılı Mühasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu maddesi 
cetvellerden oluşacağı, eklenmesi öngörülen cetvellerin ilgili Bütçe Kanunlarının metinlerind 
vacehesinde, Bütçe Kanununa eklenen (A), (B), (C), (Ç), (G), (H), (İ), (M), (O), (P), (R), v 
maktadır. 
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MADDE 23. — 1702 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, petrol hakkı sahiplerinin ödey 

nel Müdürlüğü geliri olarak gösterilmiştir. Bu hükümle, söz konusu gelirlerin Genel Bütçe ge 
MADDE 24. — Bazı istisnalar dışında, genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idar 

bir ay içinde gayrisafi hâsılatından % 15'e kadar olan kısmım ve dönem sonu kârlarını gene 
ve Gümrük Bakanını yetkili kılan hükme yer verilmektedir. 

MADDE 25. — T. C. Merkez Bankasında NATO hesabında toplanan paralardan uygun 
rar Fonu» nun gelir fazlalarının Gelir Bütçesine gelir kaydedileceğine dair hükmü ihtiva etmek 

İKİNCİ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

MADDE 26. — 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesinde, sınıflara ait gösterge tablosun 
tutarlarına çevrilmesi için uygulanacak katsayının her yıl memleketin ekonomik gelişmesi, gen 
larının göz önünde bulundurularak Genel Bütçe Kanunu ile tespit edileceği hükme bağlanmış 

Bu hükme dayanılarak 1988 yılının ilk yarısı için uygulanacak katsayı belirlenmekte ve y 
lanmaktadır. 

MADDE 27. — Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner serm 
kefalet sandıkları ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları öd 
rın kullanım usul ve esasları ile sakat ve eski hükümlülerin çalıştırılma ilkeleri açıklanmaktadı 

MADDE 28, — Kurumların geçici işçi çahştırabilmeleri konusunda gerekli vize işlemlerini 
verilmekte ve vize işlemi yapılmadan geçici jşçi çalıştırılamayacağı ve ödemede bulunulamaya 

MADDE 29. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli ku 
8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlard 
ilgili usul ve esaslara ait hükümler yer almaktadır: 

MADDE 30. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 49 uncu maddesinin 2 nci fıkra 
rilmektedir. 
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MADDE 31. — Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Dair 2155 sayılı K 
günlük er istihkakının bir aylık tutarının esas alınarak hesaplanacağı, ancak, bu şekilde öd 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemey 
re ve ebelerinin kazandan iaşe edlitesmeyen^eriııin de bedelen iaşe edileceklerine dair hükme yer 

MADDE 32. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun uyarınca verilecek ikram 
katsayıya göre hesaplanacağına, kültür varlıklarının korunması ile ilgili Danışma Kurulu Ü 
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına kanunları gereği yapılacak öde 
konularında hükümler yer almaktadır. 

MADDE 33. — 657 sayılı Kanunun değişik 178 inci maddesine ve «Fazla Çalışmanın 
hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlar 
me ımiıktarı l e bazı kuruluşilarıın hizmet özelikleri dikkate alınarak, yapılacak fazfla ça'lışma k 
çalışma ücretlerinin miktarları ile ödeme esas ve usulleri açıklanmaktadır. 

MADDE 34. — 657 sayılı Kanunun değişik 176 ncı maddesi uyarınca, eğitim ve öğretim 
okutan öğretmen ve diğer personel© saat başına verilecek ek ders ücretlerinin miktarları il 
dir. 

MADDE 35. — Konferans ücreti ile ilgili esaslar ve ödenecek ücretlere yer verilmekte 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına ilişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri ve Devlet Borç Yönetimi 

MADDE 36. — Ödemelerin zamanında yapılahilmesini sağlamak ve tahsilatın göster 
mesini önlemek üzere malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, Hazine yardımı alan kamu kur 
bir yıl vadeli Hazine Bonoları satmaya, satılacak Hazine bonoları ile ilgili esas ve usuller 
vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakam yetkili kılma 



— 17 — 

MADDE 37. — a) Devlet 'borçlarının yönetiminin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınc 
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın Bütçe Kanunu Tasarıs 

iç borçlanma akdine, aynı sürede iç ve dış borç anapara geri ödemelerini 'bütçe ile ilgilendirm 
da izletmeye, yetkili okluğu, 

c) Devlet iç ve dış borçları faiz ve genel giderlerinin bütçeye konulan ödeneklerle karşı 
d) Devlet borçlarının uygulama sonuçlarının ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Tür 
e) Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili usul ve esasların ne şekilde düzenl 
Hususları açıklığa kavuşturulmaktadır. 

MADDE 38. — Bütçe kanunu tasarısı ile tespit olunan yetki sınırları içerisinde çıkarıla 
ret edilmekte ve Devlet Tahvilleri ile Hazine Bonolanyla ilgili hükümlere yer verilmektedir. 

MADDE 39. — Yabancı ülkeler, bankalar ve kurumlarla veya uluslararası kurumlarla y 
re, program ve proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânlardan Türk Lirası kar 
ne şekilde bütçeleştirileceğine dair hükme ve borçlanmalarla ilgili sözleşme taşanlarında uyu 

MADDE 40. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan borçlan 
nin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz, 
yapılması gereken geri ödemeleri sağlamaya, uluslararası kuruluşlarca kamu kurumlarına veri 
kelerde teminat mektubu vermeye, özel sektör kurumlanna verilecek kredilere transfer garanti 
turulmaktadır. 

MADDE. 41. — Dış finansman miktarını artırmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti adına 
Bakanlar Kurulunu yetkili kılan 244 sayılı Kanunun kapsamının genişletilmesi amaçlanmaktad 

MADDE 42. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesindeki Kaynak Kullanımını D 
alan ödeneğin, amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, bu Fona aktarılmasına dair hükme 

MADDE 43. — Saymanlıkların Hazine hesaplan dışında kalan mal varlıkları, emanetler 
kaydettirmeye ve konuya ilişkin gerekli önlemleri almaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kı 
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MADDE 44. — 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların ödeme şekli ve usu 
fazla ödendiği tespit olunan vergi iadelerinin tahsilinde uygulanacak yöntem hakkında açıklam 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hüküm 

MADDE 45. — Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, belediyeler, belediyelere 
sadî teşebbüsleri ve benzeri kuruluşlar ile fonlara tasarruf eden kuruluşların, gelir ve gider 
le olan alacak ve borç durumlarını ilgili mercilere vermeleri konusunda hüküm getirilmekted 

Ayrıca, Maliye ve Gümrük Bakanı adı geçen idarelerin her türlü malî işlemleri ile ilgil 
inceleme yaptırmaya ve incelemeler sonucu gerekli önlemleri almaya yetkili kılınmıştır. 

MADDE 46. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1987 yılı net kârları ile eski yıllar kârl 
miş sermayelerine mahsup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarların bütçeleştirilmesine i 

MADDE 47. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesini gerçekle 
tırım ve Finansman Programlarının gereklerini yerine getirmek, 2974 sayıh Kanun ile 233 sa 
lerini uygulamak amacıyla yapılacak işlemler konusunda hükümlere yer verilmektedir. 

MADDE 48. — 2974 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstleni 
anapara ve faiz ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip Devlet İç 
ödemelerini «Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı» ndan yaptırmaya, hesabın yılı 
yıla devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili kılınmakt 

MADDE 49. — Katma bütçeli idarelerin dış borçlarının bu Kanunun Devlet Borçlarını 
esaslara göre ödenmesi konusundaki hükme yer verilmektedir. 

MADDE 50. — Genel bütçeli dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu ikt 
lindeki ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre vergilendirilmesini önleyici hü 

MADDE 51. — Hükümet tarafından destekleme alımları için görevlendirilecek kamu 
rını karşılamak için çıkarılacak bonolara Hazine kefaleti verilmesine dair hükme yer verilme 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitti Hükümler 

MADDE 52. — Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere Devlet büt 
de bulundurulacak esaslar ile harcamaların bu esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak ya 
ve yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkelerin tespitine ilişkin açıklamalar ye 

MADDE 53. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olduğu halde mücbir sebeplerle takip ve 
re Encümenince silinmesine karar verilen kişi borçlarının kayıtlardan çıkarılmasına ve terkin 
ğına dair hükme yer verilmektedir. 

MADDE 54. — Devletin alacak ve borç hesaplarında lira kesirlerinin atılmasını sağlam 
MADDE 55. — Muhasebei Umumiye Kanununun 108 inci maddesindeki mahsup süreler 

ğini belirlemektedir. 

MADDE 56. — İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun 
dî teşebbüsleri ve Kamu Ortaklığı Fonuna olan borçlarının, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
tarih ve 2380 sayılı Kanun hükümlerine göre bu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek, b 
Maliye ve Gümrük Bakanının büyükşehir belediyelerinin ve bağlı kuruluşlarının aym mahiyette 
ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrılacak paylardan kesmesine ve gerektiğinde vergi 
leri ihtiva etmektedir. 

MADDE 57. — İlgili mevzuatı hükümlerine göre kurulmuş bulunan Vergi idaresini Geliş 
tarihine kadar ihalesi yapılmış olan işlerin bitirilmesi için gerekli olan miktarın bütçeleştirilm 
mak üzere ihalesi yapılmış işlerde Vergi idaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliği hükümlerinin 

MADDE 58. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
tının ihtiyaçlannda kullanılmak üzere ithal edilecek akaryakıt ve madeni yağlarla, savaş araç 
Teşkilatı ihtiyaçları için yurt dışından alınacak bir kısım malzeme ve cihazın vergi dışında t 
muştur. 
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MADDE 59. — PTT Genel Müdürlüğünce sağlanan (Telefon konuşma ve teleks ücretle 
dairelerle katma bütçeli idarelerden, normal tarifenin yarısı oranında tahsil edilmesine ilişkin 

MADDE 60. — Malî yıl içinde imkânların elvermemesi nedeniyle uygulanmayacak veya 
gulanacak hükümlere yer verilmektedir. 

MADDE 61. — 29.12.1987 tarih ve 3405 sayılı 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçele 
larının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanunun, malî 
rine canlılık kazandırmak için düzenlenmiştir. 

MADDE 62. — Genel Bütçe Kanununun L1.1988 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtme 
MADDE 63. — Genel Bütçe Kanununun yürütme esaslarım belirtmektedir. 



1988 Yı l ı 
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Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
1987 Yılında Gelir Vergisi tahsilatı 3 Trilyon 132 Milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 198 

yıllık programda öngörülen büyüme, /ergi gelirlerinin artırılması konusunda alman sağlıklı id 
netimlerinin ve Hayat Standardı esası uygulamasının tahsilat üzerindeki müspet etkileri ile Gel 
tarlarında mükellefler lehine yapılan düzenlemelerden doğan vergi kayıptan da dikkate alınar 
tışla Gelir Vergisi tahsilatının 4 Trilyon 930 Milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre.değişm 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar F a r k 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

730.021 .'2 
915.000.0 

1.128.723.1 
1.450.000.0 
1.750.000.0 
2.940.000.0 

594.817.0 
879.616.3 

1.069.256.7 
1.323.720.3 
2.103.713.2! 
3.132.452.2 

+! 
+ 
+; 
+ 
+ 
:+; 

20.570.7; 
284.799.3 
189.640.4 
254.463.6 
779.992.9 

1.028.739.0 

Gelirin Çeşidi: GELİR VERGİSİ 
Kesim : 1 



— 24 — 

Gelirin Çeşidi: KURUMLAR YERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
1987 Yılında Kurumlar Vergisinden 1 Trilyon 284 Milyar lira laihsiilai! yapılmıştır. Ül 

le, vergi kanunları değişiklikleriyle kurumlaşmanın teşviki, etkin denetim ve tahsil 
de! tutularak Kurumlar Vergisinden 1988 Yılıöda 1 Trilyon 850 Milyar liralık gelir elde ed 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982i 
1983 
1984 
1985 
198Ğİ 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

130.000.0 
220.000.0 
255.000.0 
385.000.0 

1.050.000.0 
1.300.000.0 

G E R Ç 1 E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Miktar 

172.413.7 
215.013.4 
271.736.2 
448.038.3 
949.160.0 

1.283.915.1' 

+ 
•+: 

+( 

'+: 
:+! 
.+; 

F a r k 

47.546.9 
42.599.7 
56.722.8 

176.302.1> 
501:121.7 
334.755J1! 
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Gelirin Çeşidi: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 
Kesim Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
Ülke içinde üretilen ve yurt dışından ithal edlilecek motorlu taşıtların artmasının yanısıra alm 

ğılan aüzenlemeleıi de dikkate alınarak 1988 yılında bu kaynaktan 140 Milyar lira gelir sağla 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1982 
1984 
1985 
198«| 
1983 

Bütçe 
Tahmini 

7.000.0 
7.000.q 

65.000.0 
30.000.Ö 
50.000.Q 
80.000.0 

G E R Ç E K L E 

'Bir önceki 

Miktar 

6.436.5 
8.353.7 
9.513.2 

16.600.9! 
43.277.11 
50.626.9i 

i+! 
+! 
:+! 
+; 
+! 

.;+.' 

S 

yda göre değişm 

F a r k 

87.11 
1.917.2 
1.159.5! 
7.087.7 

26.676.2 
7.349.8! 
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Gelirin Çeşidi: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
Veraset ve İntikal Verdinden 1987 Yılında sağlanan 15.9 Milyar liralık tahkiMın % 

ya ulaşacağı talimin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1985 
1984 
1985 
1986 
1981 

Bütçe 
Tahmini 

3.700.0 
7.000.0 
5.000.0 
7.000.0 

,10.000.0 
10.000.0 

G E R ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Miıktar 

3.438.3i 
4.978.1' 
5.725.3! 
7.374.4 
9.864.6 

15.921.2 

i+; 
+ 
+: 
;+; 
+! 
:+i 

F a r k 

6.4 
1.539.8 

747.2 
1.649.1! 
2.490.2 
6.056.6 
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Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1987 yılında bu vergiden 1 trilyon 566 milyar liralık tahsilat sağlanmıştır. 
Dahilde alman Katma Değer Vergisi kapsamına giren mal ve hizmetlerin üretim miktarları, 

yapılan düzenlemeler ile Katma Değer Vergisi sisteminde «0» oranının kaldırılmış olması, lüks 
uygulamaya konulması ile yapılan etkin ve yaygın vergi denetimleri, ödeme kaydedici cihaz k 
düzeni ile ilgili olarak alınmış bulunan tedbirlerin etkilerinin yanı sıra bu verginin süratle beni 
sonuçları dikkate alınarak 1988 yılında bu kaynaktan 2 trilyon 750 milyar lira elde edileceği ta 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar F a r k 

1985 230.000.0 566.860.4 — 
1986 875.000.0 1.039.749.3 + 472.888.9 
1987 1.600.000.0 1.565.972.0 .+. 526.222.7 

Gelirin Çeşidi : DAHİLDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 1 
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Gelirin Çeşidi i EK VERGİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu yerginin kapsamına giren malların üretim, tüketim hacimleri dikkate alınarak, 1988 
elde edilebileceği tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre d 

Yıl 

1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

170.000.0 
270.000.0 
280.000.0 

Miktar 

124.031.0 
177.936.3 
263.538.1 

+ 
+ 

F a r k 

53.905.3 
85.601.8 
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Gelirin Çeşidi ı TAŞIT ALEM VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülkemizde gerek iç üretim, gerekse ithalat yoluyla gelen taşıt sayısının artması ve el 

alınarak 1987 yılı sonunda yapılan idarî düzenlemelerin de etkisiyle 1988 yılmda bu kayn 
bir artışla 200 milyar liralık gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

8.000.0 
9.000.0 

11.000.0 
25.000.0 
50.000.0 

120.000.0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Miktar 

6.601.7 
9.363.9 

13.971.9 
20.591.4 
42.956.9 
74.430.9 

F 

+ 
+ 
+ 
+. 
+ 

a r k 

462.5 
2.762.2 
4.608.0 
6.619.5 

22.365.5 
31.474.0 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKİT TÜKETİM VERGİSİ 
Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
Akaryakıt tüketim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplamalarla yapılacak düzenlem 

vergiden 240 milyar lira gelir elde edilebileceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar F a r k 

1985 60.000.0 45.717.7 — 
1986 80.000.0 53.710.2 + 7.992.5 
1987 90.000.0 70.291.0 + 16.580.8 
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Gelirin Çeşidi i BANKA VE StGORTA MUAMELELERİ 
VERGİSİ Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Vergiye konu banka ve sigorta işlemlerinde meydana gelecek gelişmelerle 1987 yıl sonund 

tan 1988 yılında 400 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

75.000.0 
90.000.0 

119.000.0 
70.000.0 

120.000.0 
130.000.0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Miktar 

54.649.7 
95.855.0 
59.314.7 
58.635.2 
94.005.1 

155.471.9 

] 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 

F a r k 

758.2 
41.205.3 
36.540.3 

679.5 
35.369.9 
61.466.8 
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Gelirin Çeşidi ı DAMGA VERGİSİ 
Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ekonomideki ve dış ticaretteki gelişmeler sonucu hızla artan işlemlere paralel olarak bu ve 

Ayrıca, alman tedbirlerle pul yapıştırılarak ödeme usulü geniş ölçüde sınırlandırılmış; yerginin 
yaygınlaştırılmıştır. Bu tedbirler yanında Damga Vergisine konu işlemlerin yıllık artış gelişimi d 
tan 650 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

60.000.0 
74.000.0 

110.000.0 
146.000.0 
280.000.0 
360.000.0 

G E R 

Bir < 

' 
Mitte 

50.997.9 
80.195.7 

106.166.0 
181.519.3 
250.169.4 
378.969.7 

Ç ı E K L E 

önceki yıla göre değ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

2.237.3 
29.197.8 
25.970.3 
75.353.3 
68.650.1 

128.800.3 
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Gelirin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1987 Yılı Bütçe Kanununda 133 milyar lira olarak öngörülen bu kaynaktan yıl sonunda 

göre harca konu işlemler de meydana gelebilecek artışlar dikkate alınarak, tapu harçlarınd 
beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984" 
1985 
1986 
1987 

Bütçc 
Tahmini 

1.600.0 
50.000.0 
47.000.0 
65.000.0 
90.000.0 

133.000.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Miktar 

1.253.1 
38.087.8 
46.538.7 
61.811.0 

103.614.2 
152.529.1 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

0.8 
36.834.7 

8.450.9 
15.272.3 
41.803.2 
48.9149 



Gelirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 

34 — 

Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ s . . 
Geçmiş yıllardaki artış oranlan dikkate alınarak, 1988 yılında 51 milyar lira tahsilat s 

den, 1987 yılında % 70,8 artışla 30 milyar lira tahsilat yapılmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

, 

Yıl 

1982 
• 1983 

1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

3.1C0.0 
4.000.0 
5.000.0 
8.000.0 

15.000.0 
21.000.0 

G E R 

Bir 

Mtkıar 

2.891.6 
5.035.1 
7.658.9 
9.983.4 

17.599.3 
30.054.6 

Ç E K L E 

önceki yıla göre de 

. F a r k 

+ 215.5 
+ 2.143.5 
+ 2.623.8 
+ 2.324.5 
+ 7.615.9 
+ 12.455.3 
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GeKrin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Türkiye'deki Noter sayısı ve ekonomideki gelişmeye paralel olarak artan iş hacmi ve 

rak, 1988 yılında bu kaynaktan 37 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Vıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütço 
Tahmini 

3.1C0.0 
5.000.0 
6.CC0.0 
7.000.0 
8.000.0 

19.000.0 

G E R 

Bir , 
» 

Miktar 

3.205.2 
4.928.9 
4.997.7 
5.496.2 

14.798.6 
' 21.333.8 

Ç E K 

önceki yıla 

L E § 

göre değişm 

F a r k 

.—. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

624.0 
1.722.7 

68.8 
498.5 

9.302.4 
6.535.2 
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Gelirin Çeşidi ; PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi göz Önünde bulundurularak, 1988 yılında bu kayna 
tahmin olunmaktadır. ' 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yd 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

2.100.0 
3.000.0 
7.000.0 
8.000.0 

12.000.0 
20.000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

2.967.1 
5.658.0 
5.738.9 
8.443.4 

13.194.8 
15.855.5 

Ç E K 

önceki yıla 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

L E 

göre de 

F a r k 

1.107.1 
2.690.9 

80.9 
2.704.5 
4.751.4 
2.660.7 
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Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 

Kesini : 7 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Trafik harçlarına konu işlemlerdeki artış ile geçmiş yıllar tahsilat gelişimi göz önüne alın 

yar lira gelir elde edilebileceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

İ982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

1.600.0 
2.000.0 
1.500.0 
2.000.0 

• 3.000.0 
10.000.0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

828.7 
1.161.2 
1.342.2 
1.418.8 
7.372.0 
7.462.1 

L E Ş 

göre değişm 

F a r k 

— 
'+ 
+ . 
+ 
.+ 
+ 

204.4 
332.5 
181.0 
76.6 

5.953.2 
90.1 

— 

. 

. 



Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 

— 3« — 

Kesim : 7 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1987 yılında 35 milyar lira tahsilat yapılan bu gruptaki harçlardan 1988 yılında 55 m 
miştir. •', 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 ; 
1986 
1987 

Bütçe • 
Tahmini 

5.400.0 
8.000.0 
8.500.0 

12.000.0 
22.000.0 
37.000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

4.888.7 
6.244.3 

10.501.8 
13.613.7 
37.684.7 
34.640.2 

ç E K L E 

önceki yıla göre de 

+ 
.+• 

+ 
+ 
+ 
— 

F a r k 

455.7 
1.355.6 
4.257.5 
3.111.9 

24.071.0 
3.044.5 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT »IŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1988 Yıh için programlanan ithalat miktarı ile 1987 ve 1988 yılları içindeki kur değişiklikler 

gili ithalat miktarı gözönünde bulundurularak, bu kaynaktan, 1988 yıknda 720 Milyar lira ge 
miktar 1987 yılında tahsil edilen 423 Milyar liraya göre % 70.1 oranında bir artışı ifade.etme 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

53.700.0 
79.000.0 

135.000.0 
280.000.0 
300.000.0 
470.000.0 

G E R ç E K L E Ş 

Bir önoeki yıla göre değişm 

Miktar 

47.061.4 
89.825.4 

147.685.8 
217.416.7 
286.276.7 
423 il 82.2 

F a r k 

+ 9.301.3 
+ 42.764.0 
+ 57.860.4 
+ 69.730.9 
+ 68,860.0 
+, 136.905.5 
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GeKrin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1987 Yılı tahsilat tartarı 6.4 Miyar Jira olan. 'bu vergiden, 1988 Yılında Uö Milyar üra 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
19831 

,1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

3.7Ö0(.Ö 
6.0Û0.O. 

12.ÖÖÖ.0 
10.000.0 
5.000.0 

10.000.0 

G E R 

Bk i 

Mifctaır 

5368.5 
7.600.0 

" 13.501.5 
5.554.4 
5.763.4 
6.444.4 

Ç E K L E 

önceki ysk göre de 

F 

- + 
+ 
+ 
— 

+ 
+ 

a r k 

1.040.9 
2.231.5 
5.901.5 
7.947.1 

209.0 
681.0 



— 41 — 
Gelirin Çeşidi: TEK VE MAKTU VERGİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu ile veya yolcu beraberinde gelen ve 

yadan alınacak Gümrük Vergilerini göstermek üzere; kanunlardaki had ve nispetlere bağlı kal 
mek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Geçmiş yıllardak 
çeşidinden 1988 yılında 5 milyar lira tahsilat sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

1.800.0 
6.000.0 
6.000.0 

10.000.0 
5.000.0 
5.000.0 

G E R Ç E K 

OBir önceki yıla 

Miktar 

3.906.8 
4.961.8 
5.935.1 
3.083.4 
2.121.2 
1.682.4 

F 

:+. 
:+. 
:+ 
— 
— 
— 

L E Ş 

göre değişm 

a r k 

2.884.6 
1.055.0 

973.3 
2.851.7 

962.2 
438.8 
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Gelirin Çeşidi: İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1987 Yılı Bütçe Kanununda 825 milyar lira olarak öngörülen bu vergi, yıl sonunda 180 
olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, 1988 yılı için programlanan ithalat miktarı ile yıl içinde m 
önünde bulundurularak bu kaynaktan, 1 trilyon 720 milyar lira hasılat sağlanabileceği tah 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahinini 

362.O0O.O 
450.000.0 
825.000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

383.737.4 
528.024.7 

1.004.993.6 

Ç E K L E 

önceki yılıa göre d 

F a r k 

+ 144.287.3 
'•+' 476.968.9 
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Gelirin Çeşidi: AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1988 yılı için programlanan ithalat miktarı, 1987 ve 1988 yıllarındaki kur değişiklikleri ve ith 

miktarı göz önünde bulundurularak 1988 yılında 400 milyar lira Damga Resmi tahsilatı yapılac 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

4.200.0 
6.000.0 
8.000.0 

21.000.0 
68.000.0 

215.000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

3.247.0 
6.787.11 

13.625.0 
59.002.6 

102.880.0 
231.129.6 

Ç ı E K L E Ş 

önceki yıla göre değişm 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
!+ 

P a r k 

278.5 
3.540.1 
6.837.9 

45.377.6 
43.877.4 

128.249.6 
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Gelirin Çeşidi: AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK 
DAMGA RESMÎ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1987 yılında % 97.6 artışla 28 milyar lira tahsilat sağlanan bu kalemden 1988 yılında 45 

miştir. Bu miktar 1987 yılına göre % 60 oranında bir artışı ifade etmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmıini 

3.300.0 
4.600.0 
5.000.0 
9.000.0 

22.000.0 
35.000.0 

G E R 

Bk 

Mifctar 

3.596.2 
4.088.2 
4.438.3 

15.174.4 
14.236.2 
28.126.1 

ç E K L E 

önceki yıla göre d 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

F a r k 

546.1 
492.0 
350.1 

10.736.1 
938.2 

13.889.9 
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Gelirin Çeşidi: AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN RIHTIM RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1988 yılı ithalat programı ve Rıhtım Resminin yıllara göre gelişimi dikkate alınarak 1988 

tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

10.200.0 
8.000.0 
9.000.0 

43.000.0 
65.000.0 
75.000.0 

G E R 

Bir 

Milktar 

2.180.7 
11.987.9 
27.755.7 
46.879.2 
44.771.5 
64.594.6 

ç E K L E 

öncefci yıla göre değiş 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

F a r k 

437.8 
9.807.2 

15.767.8 
19.123.5 
2.107.7 

19.823.1 
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Gelirin Çeşidi: AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMİ 
Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1987 yılında % 82.2 oranında artarak 16.6 milyar lira tahsilat'yapılan bu kalemden 1 
tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

iBir öncöki yıla göre d 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986. 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

7.000.0 
. 10.000.0 

21.000.0 
17.000.0 
25.000.0 
25.000.0 

Miktar 

13.357.0-
15.497.6 
13.599.5 
15.207.5 
9.133.9 

16.644.6 

+ 
+ 
— 
4-

— 
+ 

F a r k 

2.391.5 
2.140.6 
1.898.1 
1.608.0 
6.073.6 
7.510.7 
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Gelirin Çeşidâ: KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan, mevcut bakaya miktarına göre, 1988 Bütçe Yılında 30 milyar lira gelir sağla 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

40.0 
3.000.0 

10.000.0 
120.082.0 
125.000.0 
50.000.0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki 

Miktar 

0.3 
10.651.0 
10.385.9 

189.205.9 
20.020.6 
12.663.6 

— 

+ 
— 
+ 
— 
— 

Ş 

yıla göre değiş 

F a r k 

19.7 
10.650.7 

265.1 
178.820.0 
169.185.3 

7.357.0 
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Gelirin Çeşidi: RESMÎ BASİMEVLERİ, OKULLAR VE DİĞER 
KURUMLAR HASILATI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllar tahsilat sonuçlan ve 1987 yılı tahsilatı göz önünde bulundurularak, bu ka 

sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

" 15.0 
50.0 
50.0 
70.0 

110.0 
35.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

18.6 
25.3 

103.7 
27.0 
31.8 
61.8 

ç E K 

önceki yıla 

* 

.— 
+ 
+ 
— 
+ 
[-t: 

F a ı 

L E 

göre de 

k 

25.6 
6.7 

78.4 
76.7 
4.8 

30.0 
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Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN GELİR 
FAZLALARI 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bazı Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 yılı Bütçe gelirlerinde fazlalık olacağı tahmin edi 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıfo. göre değiş 

Yü 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

100.0 
50.0 
1.0 
1.0 

15.0 
5.0 

Miktar 

0.3 
— 

12.9 
3.6 
— 

, 

F a r k 

—, 
— 
+ 12.9 
— 9.3 

— 
, 
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Gelirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN 
ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Millî Reasürans T.A.Ş.'dem. alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1988 Yılında 570 MüyK 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

15.0 
21.0 
5€i0 

200.0 
250.0 
400.0 

Miktar 

39.3 
60.1 

127.8 
84.7 

236.3 
465.1 

F 

+ 
+' 
+ 
— 

+ 
+ 

a r k 

20.0 
20.8 
67.7 
43.1 

151.6 
228.8 
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TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle, 1987 yılı tahsilatı göz önünde 
Yılında 1 Milyar 550 Milyon lira gelir öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Miktar F a r k 

0,4 
3.0 

11.8 
74.Ö 

180.7 
952.11 

— 
+i 
+; 
+ 
+ı 
+ı 

29.0 
2.6 
8.8 

62.8 
106.1 
771.4 

Gelirin Çeşidi: PETROLDEN DEVLET HAKKI 
Kesini : 2 Madde : 2 

Bütçe 
Yıl Tahmini 

1982 14.Ö 
1983 15.0 
1984 106.0 
1985 150.0 
1986 ~ 400.0 
1987 400.0 



— 52 — 

Gelirin Çeşidi: PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 
Kesim Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Enerji ve Ta!biî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle geçmiş yılların tahsilat g e n ç l 
1988 Yılırida 66 Milyar 500 Milyon lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

3.000.0 
16.000.0 
17.000.0 
25.000.0 
33.000.0 
35.000.0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki 

Milktar 

11.472.9 
14.050.9 
16.509.2 
24.443.2 
28.013.6 
37.097.6 

+\ 
+' 
+ 
+' 
+! 
+ 

yılla göre değ 

F a r k 

5.182.8 
2.578.0 
2.458.3? 
7.934.0 
3.570.4 
9.084.0 
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Gelirin Çeşidi: MADENLERDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1987 yılında 6 Milyar lira tahsilat yapılan bu gelirin, 1988 Yılında 10 Milyar lira olacağı t 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1982 
1983 
1984 
1985, 
1984 
1987! 

Bütçe 
Tahmini 

1.255.2 
5.050.0 
3.000.0 
6.000.0 
9.000.0 
9.000.0 

G E R ç E K 

Bir önceki yıla 

Mİfctar 

1.742.8 
2.847.tf 
3.833.8 
3.235.5 
4.472.9, 
6.004.9; 

+! 
+, 
+; 

. 
+; 
+; 

L E S 

göre değişm 

F a r k 

357.7 
1.104.8 

986.2 
5983 

1.237.4 
1.532.0 
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Gelirin Çeşidi: OYUN KAĞIDI GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1987 Yılı tahsilatı göz önünde bulundurularak, 1988 Yılında bu kaynaktan 5 Milyon lir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
198S 
1986 
1987! 

Bütçe 
Tahmini 

0.4 
ı.o 
5.Q 
3.0 
4.0 
5.0 

G E R Ç E K 

'Bir öncdki yıla 

Miktar 

0.3 
0:4 
1.9 
2.4 

22.5 
2.5 

L E 

göre de 

F a r k 

. , • 

+1 
+! 
;+( 
+, 
— 

—. 
0.3 
13 
0.51 

20.1 
20.0 
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Gelirin Çeşidi: KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE 
CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN 
ALINAN Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Bu kaynaMan, 1988 Yılında 5 Milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 
Bütçe. 

Yıl Tahmini Miktar F a r k 

1982 0.2 0.2 — 
1983 1.0 1.0 +! 0.8 
1984 1.0 1.0 — 
1985 3.0 3.0 +! 2.0 
198d 4.0 4.Ö + 1.0 
198? 5.0 5.3( +! 1.3 
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Gelirin Çeşidi: TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 
Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1988 Bütçe yılında bu kaynaktan, 15 Milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
19871 

Bütçe 
Tahmini 

0.2 
2.0 
3.0 
5.0 
7.0 

10.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

1.1' 
1.7 
2.4 
4.7 
— 

13.2 

Ç E K L E 

önceki yıla göre de 

'+'. 
+i 
+' 
+ 

F a r k 

0.4 
0.6 
0.7 
2.3. 
— 
—, 
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Gelirin Çeşidi: T.C. MERKEZ BANKASI SAFt HÂSILATI 

Kesim: 4 Madde: O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

14.1.1970 gün ve 1211 Sayılı T.C. Merkez Bankatsı Kanununun 60 ncı maddesine göre, net 
temettü hisseleri düşüldükten sonra kalan kısmı Hazineye devredilmekledir. 1988 Yılında bu k 
sağlanacağı tahinin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

'Bir önceki yıla göre değişen 

Yıl 

1982 
1983ı 
1984 
1985 
1986 
1987ı 

Bütçe 
Tahmıini 

600.0 
1.000.0 
1.784.0 
4.568.0 
3.000.0 
1.500.0 

Miktaır 

453.31 
2.363.6 
2.213.9 

0.4 
—• 

791.8 

—. 
+ 
—. 
— 

F a r k 

781.5 
1.910.3 

149.7 
2.213.51 

_ 
— 
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Gelirin Çeşidi ı TAŞINMAZ MALLAR tDARE GELİRLERİ 
Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1988 yılında bu kaynaktan, 46 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

'Bir önceki yıla göre değişm 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar F a r k 

1982 1.100.0 1.181.0 
1983 2.000.0 2.048.6 
1984 2.500.0 3.967.5 
1985 7.000.0 6.593.5 
1986 11.000.0 12.599.0 
1987 19.000.0 26.897.5 

+ 356.7 
4- 867.6 
+ 1.918.9 
+ 2.626.0 
+ 6.005.5 
+ 14.298.5 
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Gelirin Çeşidi ı DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMtN GEREKÇESİ : 

1988 yılında bu kaynaktan, 40 milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yû 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

2.073.0 
3.000.0 
4.000.0 
4.600.0 
6.000.0 

20.000.0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Miktar 

1.659.9 
2.086.3 
2.541.1 
4.640.8 

19.651.8 
22.648.6 

F 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

a r k 

372.4 
426.4 
454.8 

2.099.7 
15.011.0 
2.996.8 
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Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 10 milyar lir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 
Bütçe — 

Yıl Tahmüıi Miktar F a r k 

1982 34.000.0 
1983 60.000.0 
1984 93.000.0 
1985 50.000.0 
1986 1.500.0 
1987 100.000.0 

Gelirin Çeşidi : İKTİSADI DEVLET TEŞEKÜLLERİNDEN 
GELİRLER 

Kesim : 3 

13.4 — 2.667.7 
22.795.0 + 22.781.6 
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Gelirin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELİRLERİ 
Kesini : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazline ve Dış Ticaret Müsteşanlığımtan ataan bilgiye göre, Devletin iştiraki bulunan k 
kate alınarak, 1988 yılhnda bu kalemden' 10 iMüyar Dara tahsilat yapılacağı tahmin edümekted 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1989 
1984 
1985 
1986 
1987: 

• 

Bütçe 
Tahmini 

ıoao 
40.0 

2.400.0 
5350.0 
6.000.0 
6.000.0 

G E R ç E K L E S 

Bir önceki yılıa göre değiş 

Miktar 

116.4 
1.264.4 
1.617.4 

901.9 
4.145.9 
5.610.6 

- F 

+ 
+. 
+ 
— 
+ 
+ 

a r k 

47.5 
I1J148.0 

353.0 
715.5 

3.244.0 
1.464.7 
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Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 
Kesim î 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçe Kanun Tasarısına 'konulan biır hükümle döner sermayeli müesseselerden genel bü 

sağlanacağı tahmin edüfaıekitediır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1982 
1980 
1984 
1.985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahraini 

6xmo 
8.ÛTOJC! 
6.700.0 
8.000.0 

i4jocao 
25.000.0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göne deg 

Müktıaır 

3.530.3 
5.804.6 
8,329.2 

15.176.9 
28,799.5 
46.782.5 

F 

. , 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

a r k 

4.102.7 
££74.3 
£.524.6 
6.847.7 

13.6212.6 
17.983.0 
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Gdirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

T.C. Meıkez Bankasıncıa muhafaza edilen Hazine Portföyiindöki kıymetlerden 1988 yılın 
min edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü . 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

3.0 
3,0 

100.0 
50.0 
60.0 

100.0 

G E R 

Bir . 

Miktar 

2.5 
29.5 
30.6 
44.7 
60.1 

217.9 

ç E K 

önceki yıla 

L E s 

göre değişi 

F a r k 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

21.2 
27.0 

1.1 
14.1 
15.4 

157.8 
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GeÜrîn Çeşidi : FAİZLER 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Hazine hesaplarına bankalarca yürütülecek faizlerle, Hazine^ tarafından kanunî imkân 

den verilen borçların ve vergi teciMerinün faizlerinden meydana gelen bu kademden, 1988 yılınd 
lanacağı tahmin edimiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

©ir önceki yıla göre deği 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

3.000,0 
10.000.0 
14.000.0 
16.000.0 
35.000.0 
55.000.0 

Milktar 

7.952.6 
6.470.6 

15.624.1 
35.663.1 
57.927.1 
88.268.7 

F 

+ 
' — 
+ 
.+ 
+ 
+ 

.. ... 
a r k 

4.149.9 
1.482.0 
9.153.5 

20.039.0 
22.264.0 
30.341.6 
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Gelirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

198$ Yılında ıbu (kaynaktan 750 Milyon lira gelir sağlanacağı tahmüln edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987! 

Bütçe 
Tahmini 

130.Q 
9Û.Ö 

4.500i) 
5.0ÖD.O 

300.0 
600.0 

G E R ç E K 

Bir öncefci yıla 

Miktar 

115.4 
112.9 
157.9 
227.7 

ıjısaö 
497.6 

F a ı 

— 
— 
+, 
+i. 
'+, 
—. 

L E § 

göre değiişm 

k 

34.6 
2.5 

45j0 
69.8 

952.9 
683.0 

M 

e 

O 
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Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
Kesini : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, ka numî inlkâınlara dayanı 

rilen borçlar dolayısıyla. 1988 yılında bu kuruluşların ödeyecekferi taiksitlierden 8 Milyaır 7 
saplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

12.000.0 
16.500.0 
14.000.0 
13.000.0 
2.700.0 
1.500.0 

G E R Ç E K L E 

'Bir önoefci yıSa göre d 

Miktar 

1154 
3.468.2 

207.4 
1.585.9 

İdi .3. 
53.0 

F 

_ 
+ 
—. 
+ 
— 
—, 

a r k 

34.6 
2.626.9 
3İ260.8 
1.378.5 
'L424J6 

108.3 



Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 
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Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri dikkate alınmak suretiyle 1988 yılınkla 22 iriliyor lira geli 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

(Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

3.000.0 
3.000.0 
7.500.0 
7.000.0 
9.000.0 

14.000.0 

Miktar 

1.691.1' 
3.385.1' 
4.905.9 
7.040.6 

10.458.0 
13.067.9 

— 
+' 
+ı 
+• 

+' 
+< 

F a r k 

255.5 
1.694.0 
1.520.8 
2.134.7 
3.417.4 
2.609.9 
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Gelirin Çeşidi: VERGİ VE ZAM CEZALARI 
Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1987 yılında 145 miyar lira tahsilat yapılmıştır. 1988 Bütçe yılında 

mektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MOyoa TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

8.000.0 
15.000.0 
65.000.0 
60.000.0 

100.000.0 
124.000.0 

G E R Ç E K L 

©ir önceki yıla göre 
1 

Miktar 

10.593.8 
27.880.2 
31.127.2 
59.971.7 
92.940.8 

145.554.5 

+ 
+> 
+ 
+ 
+, 
+ 

F a r k 

3.603 
17.286 
3.247 

28.844 
32.969 
52.613 
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Gelirin Çeşidi: TRAFİK CEZALARI 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçen yıllar tafasillat seyri, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik K 
aiktarıbnası hususu «da gözönünde bulundurularak, 1988 yılında 8 'Milyar lira gelir elde e 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

4.000.0 
5.000.0 
7.000.Ö 

13.000.0 
15.000.0 
5.000.0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Mifctar 

3.820.3 
8.332.3 
9.145.9 
7.900.7 
7.692.7 
4.745.0 

+ 
-f 
+' 
— 
— 
— 

L E 

göre de 

F a r k 

1.369.5 
4.512.0 

813.6 
1.245.2 

208.0 
2.947.7 
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Getirin Çeşidi: ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Çeşitli kaymaJdatfdaın sağlanan gelirlerin toplandığı bu kalemin, geçmiş yıllardaki tahsila 

rak, 'bu kaynaktan 1988 yılında 600 Milyar lira gelür sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bütçe 
Tahmini 

67.294.0 
138.000.0 
341.676.8 
420.000.0 
497.650.0 
538.440.0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yda göre değ 

Miktar 

64.992.1 
203.155.6 
176.616.2 
272.408.7 
281.794.0 
349.858.2 

—, 

.+ 
— 

+ 
+ 
+ 

F a r k 

33.267.0 
138.163.5 
26.539.4 
95.792.5 
9.385.3 

68064.2 
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TAHMİN GEREKÇESİ : 
1988 Yılında Hibe ve Dış yardımlardan 90 Milyar lira hasılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar F a r k 

1985 75.000.0 98.530.0 — 
1986 40.000.0 73.114.0 — 25.416.0 
1987 100.000.0 14.980.0 — 58.134.0 

Gelirin Çeşidi: HİBE VE YARDIMLAR 
Kesim : 1 Madde : 0 
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Getirin Çeşidi : TARIMSAL İHRACAT FONU 
Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmanın öng 

Geliştirilmesi ve Tanmsal yapının bu amaçla düzenlenmesi fonu kurulmasına dair kararın 
donulan yöneftmeliğin 4 üncü maddesince» fonda biriken tutarın Genel Bütçeye gelir yazılma 
50 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Yü 

1983 
1984 
1985 
1986, 
1987, 

Bütçe 
Tahmini 

180.0 
180.0 
180.0 
250.0 
55.0 

Miktar F a r k 



— 77 — 

Gelirin Çeşidi: FONLARDAN AKTARILACAK MİKTAR 
Kesim : 6 Madde : a 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadaf Devlet Harcamalarının 
siline Yetüri Verilmesine Dair 3405 Sayılı Kanunun 12 nci maddecine göre, Kanunlarla veya K 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1988 MAL! YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için 

(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (20 665 000 000 000) liralık 
ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cet

velde gösterildiği üzere (18 200 000 000 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Denge 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler 

arasındaki fark net borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bütçe Uygulama Esasları 

Ödenek Dağıtım ve Kullanımı 
MADDE 4. — a) Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvellerindeki 

ödenekler, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve 
serbest bırakma oranlan dahilinde kullanılır. 

PLAN VE BÜTÇE K 
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Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 
idareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler 

ve serbest bırakma oranları dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık 
Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini göz önünde 
bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdür
ler. 

b) Bütçe kanunlarına bağla (A) işaretli cetvellerdeki ödenek
lerin (Hazine yardımı almayan katma bütçeli idareler ödenekleri 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin «930-08-3-309-900 Ye
dek Ödenek» ve «940-03-3-424-900 Siyasî Partiler Kanunu uyarın
ca Devlet yardımı» tertiplerindeki ödenekler hariç) % 8'ine kadar 
olan kısmını, konsolide bütçe büyüklüğü ile sınırlı olarak Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin 930-08-3-309-900 Yedek ödenek 
tertibine eklenmek üzere kesmeye Bakanlar Kurulu, 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kesilen miktarları Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine eklemeye ve bu işlemler 
sonucu doğacak Hazine Yardımı fazlalarını iptale Maliye ve Güm
rük Bakanı, 

Yetküiidir. 
Aktarma 
MADDE 5. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemin-

deki ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde prog
ramlar arası aktarma yapmaya, 

(Plan ve Bütçe 
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b) Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerin
de yer alan ödeneklerden yılı içinde kullanılması imkânı olmadığı 
tespit olunan miktarları, ilgili kuruluşla mutabakat sağlanmak su
retiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan (Personel 
Giderleri Ödeneği)'ne aktarmaya, 

c) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesin
den, malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin 
bütçesine ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yap
maya, 

d) 1988 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yıllık programda yapılacak 
değişikliklere muvazi olarak, değişiklik konusu projelere ait öde
nekleri ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 

Malî yü içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödenek
lerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire 
veya idare görevlidir. 

Genel bütçeli dairelerle, katma bütçeli idarelerin Türkiye Elek
trik Kurumu ile Büyük Şehir Belediyelerinin elektrik, su ve hava
gazı işletmelerine olan borçlarının ödenmesine ilişkin esas ve usul
leri tespite, gerektiğinde adı geçen idarelere yapılacak ödemeleri 
gerçekleştirmek maksadıyla, genel ve katma bütçeli kuruluşlar büt
çelerinden bu kuruluşlarla varılacak mutabakat üzerine Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine bu maksatla kullanıl-

(Plan ve Bütçe 



(Hükümetin Teklifi) 

mak üzere ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli bütçe işlem
lerini yapmaya veya ilgili kuruluşun borç tertibine ya da bu amaç
la yeniden açılacak tertibe aktarmada bulunmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 
MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe 

uygulamasında programlar şeklinde düzenlenir. Programlar alt-
programlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcamaların ni
teliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrı
lır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıda harcama kaleminden olu
şur. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda 
ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri bütçe sınıfilandırılrnasındaki 
«Program»ı, 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram»ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şe

kilde «Faaliyet» veya «Proje»yi, 
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı prog

ram, altprogram, ödenek türü, faaliyet - Proje ve harcama kalemi 
bileşimini, 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan 
ödeneklerin 100, 200 .... 900 düzeyindeki ayırımım, 

(Plan ve Bütç 

Bölüm Düzeni ve 
MADDE 6. — 

miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

f) «Ayrıntı kodu» deyimi, harcama kaleminde yer alan öde
nekler esas alınarak tahakkuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cet
velde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında gösterileceği 
altayırımı (bu ayırıma Kesinhesap Kanunu tasariilannda da yer 
verilir.), 

g) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet tertibi» deyimi, 
(Personel giderlerine ait harcama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri 
yalnızca personel giderleri borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) 
hizmet veya harcamanın ait olduğu program bazını, 

İfade eder. 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 

MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1988 Yılı Programına 

alınan projeler için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği 
hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipler; veya (A) işa
retli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri aç
maya, 

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve 
madde kalemleri açmaya, 

Yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe K 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
MADDE 8. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili 

bir bütçe politikası yürütmek amacıyla. ödenekHerin dağBtHn ve kul
lanımını, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararname
lerin uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlemüeri almaya, 
standartları tespite ve sınırlamalları koymaya, 

b) Giderlerinin yansından fazlası Hazine yardımları ile kar
şılanan ve katma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel ka
nunlarla kurulmuş kamu kuruluşlarının hizmet programlarını yılı 
içinde düzenlemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esaslan 
yönünden, gerekli standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

c) Fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nedeniyle 
emanete alınmış miktarları gelir kaydetmeye, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli 

kuruluşlar ve kamu iktisadî teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

Resmî Taşıtlara Ait Hükümler 
MADDE 9. — 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıt

ların edinilmesi, kulliamliması ve elden çıkarılması hususlarında ta
sarruflu bir bütçe politikası uygulanmasına yardımcı ohnak üzere; 
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a) Taşıt Kanunu kapsamına giren kuruluşlarla bunlara bağlı 
fonlar her ne suretle olursa olsun taşıt edinebilmek için mevzuatın 
gerektirdiği diğer işlemler yanında ayrıca, bağlı veya ilgili bulunu
lan Bakanın teklifi ve Malıiye ve Gümrük Bakanının uygun görüşü 
üzerine Başbakanlıktan önceden izin alacakliardır. 

b) 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kuruluşlarla, bunlara bağlı 
fonlar; binek, station wagon, arazi binek, minibüs ve otobüs tipi 
fiaşıtûardan, yurt dışında olanlaria 237 sayılı Kanuna ekli (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde sayılan zat ve makamlara tahsisli olanlar hariç ol
mak üzere, 1.1.1988 tarihinde model yılı itibariyle 15 yaşını dol
durmuş olanlarını 31.8.1988 tarihinden itibaren tasfiye etmek zo
rundadırlar. 

Bu taşıtlar 10.8.1988 tarihinden itibaren hiç bir şekilde kulla
nılamaz ye trafiğe çıkartılamaz, bakım ve onarım gideri yapılamaz. 

Genel bütçeye dahil dairelere ait taşıtlar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığmca, diğer kuruluşlara ait taşıtlar ise kendileri tarafından 
tasfiye edilir. 

c) Başbakanlık, taşıt edinilmesi, kullanılması ve elden çıka
rılması konularında her türlü düzenlemeleri yapmaya, tedbirleri al
maya ve ilgili kuruluşları bu amaçla görevlendirmeye yetkilidir. 

Geçen Yıllar Borçları ve İlama Bağlı Borçlar 
MADDE 10. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi 

emanet hesabına da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
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bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere göre 
yapılır. 

a) Yıllan bütçelerinin (1) ödenek, türü itibariyle, (100-Per-
sonel Giderleri) ne ait harcama kalemlerinden doğan borçlar, «Per
sonel Giderleri Geçen Yıllar Borçlan» faaliyetinden ödenir. 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki harcama kalemlerin
den doğan borçlar, borcun doğduğu tertibin ödenek türü dikkate 
alınarak; 

aa) Diğer cari giderlerden doğan borçlar, «Diğer Cari Gider
ler Geçen Yıllar Borçları», 

bb) Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, «Yatırım Gider
leri Geçen Yıllar Borçları», 

cc) Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, «Trans
fer Giderleri Geçen Yıllar Borçlan», 

faaliyetlerinden ödenir. 
Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100-Personel 

giderleri dışında kalan) aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki öde
neklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

c) Hâzine yardımı alan katma bütçeli idarelerde, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 59 uncu maddesinin ikin
ci fıkrası uyarınca, ilama bağlı borçlar tertiplerinde yılı içinde ger
çekleştirilecek ödenek artışları, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
Hazine Yardımı ile ilişkilendirilerek yapılır. 

(Plan ve Bü 
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Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 
MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleş

tirmek amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin Hazine 
yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) 
cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu 
tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı ile mutabakat kurularak ilgili idarelere ödenmeyerek Ma
liye ve Gümrük Bakanınca iptal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli 
idarelerin malî yıl sonuna göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır. 

Yatırım Harcamaları 
MADDE 12. — Yıll'lık programlara ek yatırım cetvellerinde yer 

alan proje dışında herhangi bir projeye yatınım harcaması! yapıla
maz. Ancak Silahlı Kuvvetler Bütçesinin programlarında (1) öde
nek türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapu, inşa, iskân ve 
tesisleriyle, NATO eMrastriiktiirün gerektirdiği inşa ve tesisler ve 
bunlara ilişkin! kamullaştırımalar ile RE-MO programı içerisinde yer 
alan alımı ve hizmetler, Devlet Planllama Teşkilatı1 vizesine bağlı ol
mayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası altın
da toplu olarak verildiği hallerde, bu toplu ödeneklerin hangi pro
jelerde kullandacağına ilişkin olarak ilgili bakan ve Devlet Plan
lama Teşkilatı' Müsteşarlığınca onaylanmış programlarda gösteri-

(Plan ve Bütçe K 

Katma Bütçeli İdarel 
MADDE 11. — Tas 

miştir. 

Yatırım Harcamaları 
MADDE 12. — Tas 

miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

!en ister esas alınır. Kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program
ların onaylanma işlemleri malî yılın ilik ayı içerisinde sonuçlandı
rılır. 

YıÜlıik Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan 
projelerden ilgili bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki 
ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, 
münhasıran proje ile ilgili harcamalarda ikulanılknatk üzere, hizme
tin ait. olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet niteliğini ta
şıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve 
proje safhasında da valilerin yetki ve sorumflukığuna devredilebilir. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapıllmasi 
zorunlu değişiklikler için «1988 Yıdı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve izlenmesine Dair (Karar» da yer alan usullere 
uyulur. 

Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödeneklere İlişkin Hükümler 
MADDE 13. — Maıüye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer 

alan ve gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin hükümler 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Personel giderleri ödeneği : 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine 

dayanılarak yapıian hesaplamalar sonucunda, bütçelerine konulan 
ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının ge
rektirdiği harcamailar için, 100 - Personel giderleri (Üniversitelerin 
gece öğretimine ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti ha-
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riç) ile yolluk karşıliığı verilen tazminatlar, sürekli görev yollukları, 
yurt dışında öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri iûe ilgili tertiple
re, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (93O-O8-3-3O1-90O) ter
kibindeki ödenekten aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yü
rüten kuruluşliann yukarıda sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız 
bu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili 
transfer tertibine aktarma yapıllabitir. 

b) Yatırımları hurfandırma ödeneği : 
Maüye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-303-900) ter-

iibindeki ödenekten; 

1988 Malî Yılı Programının Uygulanması, İzlenmesi ve Koor
dinasyonuna İlişkin Kararname hükümlerine uyularak, 1988 yılı 
yatırım prograniHiın uygulama durumuna göre gerektiğinde önce
likli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yıâı içinde 
gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve altsektörllerde yer alan ve 
programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya öde
neklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projeîere 
ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin) kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili 
faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. 
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c) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-311-900) ter-

tibindefci ödenekten, 13.5J19?1 tarih ve 1402 sayıüı Kanuna 15.5.1973 
tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklenen fıkra gereğince, her türlü sı
kıyönetim giderleri ile 25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanununun öngördüğü giderleri karşılamak üzere Başbakanlık 
Bütçesinde açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakam yetkilidir. 

d) Kur farkların» karşılama ödeneği : 
Yurt dışında kuniluşu olan Genel Bütçeye dahil dairelerin (3) 

ödenek türünde ölüp, 610, 620 ve 710 aynntı kodlarına gider kay
dedilecekler hariç, <?1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer 
alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak küilanıüması ge
reken ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin uluslararası) kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük 
ödeneklerin yabancı para karşılılarımı sabit tutmak ve 31 Aralık 
1987'deki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı kar
şılamak amacıyla ıMalliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-
08-3-302-900) tertibindeki ödeneği lîlgiili kuruluşların hizmet prog
ramlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 
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e) Yedek Ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakam; 
1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-309-900) 

tertibindeki ödenekten bütçeilerin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

2. Hizmetin gerektirdiği haKerde Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı Bütçesinin 910, 920, 930 ve 950 kod numaralı programla
rından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağiı; olduğu Baka
nın teklifi i!e yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 
MADDE' 14. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının 

bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki 
yatılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları 
öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, 
bu Kanuna bağlı (B) cetveline ge'iir ve bu öğrencilerin her çeşit gi
derlerini karşiflamak üzere (A) cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkinidir. 

Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlanacak Kaynaklar 
MADDE 15. — Yüksek Kanlama Kurulunca, 2983 sayı'lı Ta

sarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının HızlandıınllmasL Hak
kında Kanun hükümleri çerçevesinde, alt yapı tesislerinin finans-
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manı amacıyla ayrılan kaynakları, bir yandan' bütçede açılacak özel 
tertibe gelir, diğer yandan ilgili kuruluş bütçelerinde açıdacak ter
tiplere özel ödenek kaydetmeye, bunlardan yılı içinde harcanma
yan miktarı ertesi yıi bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatu bu suretjle temin edilen kaynakların 
1988 Yıh Programı ile ilişkisini yılı içinde gerçekleştirmeye yetki
lidir. 

2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli Gelir Or
taklığı Senetleri kamu kurumlarının yapacaMarı ihale ve sözleşme
lerde ve 6183 sayılı Amme Alacaklarımın Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 10 uncu maddesinin 3 numaralı bendine göre teminat 
olarak ve Hazinece satılacak millî emilak bedellerinin ödenmesinde 
nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

REMO ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile İlgili Hü
kümler 

MADDE 16. — Süahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, 
silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savunma 
ve İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı) Bakanlılklarına gedecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 1904, 
2020 ve 2300 sayılı Kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih ve 1601 sa
yılı, 23.11.1972 tarih ve 163İ2 sayılı Kanunların 8.9.1983 tarih ve 
2886 sayiı Devtlet İhale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin 
yürürlük süresi uzatılmış ve ilgili bütçelerde yeni tertip açmaya ve 
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geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye ve Gümrük 
Hakanı yetkili kıflınmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine Stratejik Hedef Planı uyarınca te
mini gerekli modem sfflah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek 
savunma ve NATO altyapı yatınmüan için malî yıl içinde yapıla
cak harcamalar, 7:111:1995 tarih ve 323'8 sayıilı Kanunla kurulan Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonu'nun kaynaklar», bu amaçla büt
çeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî imkânlar birlikte 
değerıtendirilmek suretiyle Savunma Sanayii îcra Komitesince tes
pit edilecek esaslar dairesinde karşıilanır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut 
ödeneklerden yukarıdaki fıkra gereğince tespit edilecek miktarla
rını Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ödemeye MİM Savun
ma Bakanı yetkilidir. 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan birinci fıkra çerçeve
sinde Hazineye yatınfiacak para'lan bir yandan bütçeye gelir, diğer 
yandan Millî Savunma Bakanağı bütçesıinin ilgili tertiplerine öde
nek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye 
Maliye ve Gümrük Bakana yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe 
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Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sa
hil Güvenlik Komutanlığı ile Görev ve Yetkileri Yeniden Düzen
lenecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bütçelerine İlişkin Aktar
ma İşlemleri 

MADDE 17. — a) Maliye ve Gümrük Bakanı; 
<1) MM Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutan

lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) arasında cari malî yıl içinde ya
pılan hizmetlerin bedellerini karşıHamaik amacı ile varılacak uzlaş
ma üzerine, ilgili bütçelerin' program, altprogram', faaliyet ve pro
jeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

(2) Yukarıda beliirtillen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetle
rin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tediariik hizmetleri 
ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yü
rütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya 
projeler arasında karşıılıiklı olaraık aktarmaya, 

(3) Kamu ıkurumı ve kuruluşlarımın yeniden teşklatâanması 
sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesapların hazır
lanması ile ilgili Olarak gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini 
ve düzenlemelleri yapmaya, 

Yetkilidir. 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilatlanması ile il
gili kanunî düzenileme yapılıncaya kadar, y»ln programına dahil ya-
tünmlarıınıın gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemlerden gerekli gördükle-
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rini Bayındırlıik ve İskân Bakanlığımın uygun görüşünü almak kay
dıyla, bizzat yapmaya yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hiz
met karşılıkları 

MADDE 18. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) IMiiüî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası 
kuruluşlara kiraya verilen veya 'bir hizmetin yerine getirilmesıinde 
kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından aılinan kira veya ücret 
tutarlarını; 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müessesele
rinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruıküu subay, astsubay 
veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devJetlerce ödenen 
miktarıarı; 

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek ha
vaalanlarının bakım ve onarımları için verilecek parafları'; 

Aynı amaçla kullanilmak üzere bir yandan bütçeye gelir, di
ğer yandan yukarıda yazdı kuruluş bütçelerinin sonunda açılacak 
özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolan 
miktanlardan yıiîı içindi harcanmayan kısımları ertesi yıla devret
meye, 

Yetkilidir. -
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Bağış, Hibe ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler 
MADDE 19. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe 

olarak malî yal içkide elde edilecek imkânların Türk Lirası karşı
lıklar mu gereğine göre bütçeye gelir veya gelir, ödenek ve gider 
kaydetmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınım teklifi üzerine 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalar içerisinde 
bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış 
alımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların kar
şılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açıilacak harcama 
kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Ma
liye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

c) 1988 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel komutanlığı ve Sahil Güven'lik Komutanlığı ihtiyaç
ları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer yol-
llardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedıeHeridi, bağlı <B) cet
velinde bu adlarla açıilacak tertiplere gelir ve karşılıklarımı da bu 
bütçelerde açınacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye 
Bakan'ar Kurulu yetkilidir. 

Bağışlar ve Diğer Özel Ödeneklere İlişkin Hükümler 
MADDE 20. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerle diğer özel 

ödeneklerden; 
ay Tahsis amacı; gerçekleştirilmiş ödenek artıkilart ile tahsis 

amacının gerçekleştirilmesi bakımlından yetersiz olanları, 
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b) (a) Fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (1 000 000) 
lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanlarr, 

İptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin; 
a) <111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kremini Dev

let Planlama Teşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama ilkele
rine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin ilgili ter
tibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye ve 
Gümrük ©akanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaç
larla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekküllerine ve diğer kamu 
teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (111-01-3-141-900) tertibinde yer a!an ödeneği, kalkınma
da öncelikli yörelere ilıişkin program ve projeleri desteklemek ama
cıyla, bütçelerin ilgili harcama ka'iemferine aktarmaya MaL'ye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşla
rına yapflacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

Bağlı Cetveller 
MADDE 22. — a) 1050 sayıüı Muhasebei Umumiye Kanu

nunun değişik 29 uncu maddesine göre, 
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(1) 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli, 
<2) özel hükümlerine göre 1988 malî yalımda tahsiline devam 

olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 
(3) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler «C» işaretli, 
(4) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet ay

lıkları «Ç» işaretli, 
(5) Gelecek ytllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 

kanunlar «G» işaretli, 

(6) Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
b) 6245 sayılu Harcırah Kanunu hükümileri uyarınca her yıl 

Bütçe Kanunu ile tespiti gereken miktarlar «H» işaretli, 
c) Muhtelif kanunflar ile kanun hükmünde kararnameler 

uyarınca ysîları bütçe kanunlarında gösterilmesi! gereken parasal 
sınırlar «i» işaretli, 

d) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı MİM Eğitim Bakanlığı Okul 
Pansiyonları! Kanununun üçüncü maddesi gereğince Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı' tarafından idare edilecek okul pansi
yonları ile Sağlık ve Sosyail Yardım Bakanlığıma bağlı sağlık okul
ları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri «!M» işaretli, 

e) 7.6.İ939 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanununun, 

(1) 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yo
lluyla alınacak hayvanlarım alım değerleri «O» işaretli, 

M) — 
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(2) 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım 
değerleri «P» işaretli, 

f) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde değişiklik ya-
pııiabiîmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurumların satın ala
cakları taşıtların en çok satın aJlma bedeffleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

(B) Cetveline İlişkin Diğer Hükümler 
MADDE 23. — 5.4,1973 tarih ve 1702 sayıl» Kanuna göre pet

rolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (1B) cetvelindeki «Petrolden 
Devlet Hakkı» tertibine gelir kaydolunur. 

Döner Sermaye Gelirlerine İlişkin Hükümler 
MADDE 24. — Genel ibütçeye dahil dairdenle, katma bütçeli 

idarelere bağlı döner sermayeli istetmelerin (Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversiteler, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığıma bağlı 3.6.1938 tarih ve 
3423, 7.7.1939 tarih ve 3704, 11.7.1972 tarih ve '1607, 12.10.1983 ta
rih ve 2916 sayılı Kanunlarla kurulmuş döner sermaye işletmeleri, 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
döner sermayeli iştetmeller ve 16.5Jl 984 tarih ve 3007 sayıilı Kanu
nun 2 nci maddesine göre kurulmuş döner sermaye istetmeleri ha
riç) bir ay içinde gayri safi hâsılatından % 15'e kadar olan kıs
mımı ve dönem sonu kârlarım genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir, 
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Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanmasına, tkaydına, 
raporG.anma.sina, yıil sonu kârlarına mahsubuna ve bildirim ve öde
me sürelerinin tespitine ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca bdirlenir, 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden' doğan Hazine 
kaybı, ilgili döner sermaye işletmelerinin ita amiri ve saymanından 
21.7.1953 tarih ve 6183 sayiili Kanuna göre yarı yarıya tahsil edilir. 

Peşin gelir hükümlerinin uygulanmasında Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca verilmiş ek süreler için gecikme zamrnıı uygulanmaz. 

Fonlara İlişkin Gelir Kaydı 
MADDE 25. — T.C. Merkez Bankasında NATO Hesabında 

toplanan paralardan Hazine ve Dış Ticaret 'Müsteşarlığınca tespit 
edilecek miktarlarla, 16.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin 1 inci fıkrası gereğince teşkil olunan «Akaryakıt İstik
rarı Fonu»n<um üçer aylık dönemler itibariyfie gelir fazlalarımdan ya
rısına kadar olan kisımları, yılı sonunda da net gelir fazlasının ta
mamı Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerin© gelir kaydedilir. 

İKİNCİ KISIM 
Kamu Personeline İKşkûı Hükümler 

Katsayılar ve Yurt Dışı Aylıkları 
iMADDE 26, — a) 657 sayılı Dev&et Memurları Kanununun 

değişik 154 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarının aylık 
tutarlarına çevrilmesinde (84) katsayı uygulanır. 
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b) Kurumıarun yurt dışı kuruluşlarına daJh.il kadrolarında gö
rev alan Devlet menfurlarının yurt dışı aylıkları, yeni ıkurlar vıe 
yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 12.3,1987 tarih ve «7/11595 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan 
hükümlere göre ödenir. 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 27. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katana büt-

çeM idarelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruöuşlara, Kanun
larla kurulan fonlara, kefalet sandıklarına ve hizmetlerini genel ve 
katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödenekjlerUe yürü
ten kuruluşlara tahsis edimdş bulunan serbest kadrolardan 31.12.1987 
taıihi itibariyle boş olanlar iLe bu tarihten sonra herhangi bir ne
denle boşalanların açıktan atama amacıyfia kullanılması Mailiye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın iznine tabidir. 
Ancak, mecburi hizmetli personel, hâkimlik ve savcılık meslekle
rinde bulunanlar ile bu meslekten saytian görevlerde ollanflar ve yük
seköğretim kurumlan öğretim elemanları için izin aranmaz. 

<b) Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve ka
mu iktisadî teşebbüsleri, özeli Kanuna veya özel kanunla verilmiş 
yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağ
la işyerleri, sakat ve eski hükümlüler için; 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci madde
sinde belirtilen genel ve özel şartları taşımak kaydıyfla anılan Ka
nuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolardan, 

(Plan ve Bütçe Kom 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 27. — Tasar 

miştir. 

http://daJh.il


(Hükümetin Teklifi) 

<2) Maliye ve Gümrük Bakanliğıaıca vize edilmiş işçi kadro 
ve pozisyonlar«ndan, 

İş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro 
ve pozisyon ayırtmaya' ve yükümlü oldukları kadar atama yapmaya 
mecburdurlar. 

c) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Değişik 17 
nci maddesine göre hükümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu 
amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ündien az ve 1% 
5'inden fazla olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zo
rundadırlar. 

Geçici İşçi Kadroları 

MADDE 28. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kanunla kuru
lan fonlar, hizmetlerini genel1 ve katma bütçelerin transfer tertiple
rinden aldıkları ödenefclerlie yürüten kuruluşlar iLe 8:6.1984 tarih 
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan 
kuruluşların 1988 yık içinde 30 iş gününden fazla süre ile çahştıı-
racaktarı ve 29.12.1987 tarih ve 3405 sayılı Kanunun 15 ve 16 ncı 
maddeleri uyarınca Ocak 1988 ayında vize edilen geçici işçi pozis
yonları 31.12.19ı88 tarihine kadar geçerli olup bunlar için yeniden 

vize yapdmaz. 

1988 malî yıllında, Kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 
1988 Yıtiı Programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen bi-
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ninniler için, yapılacak yeni vizeler dışında, 1987 malî yılında vize 
edilmiş miktarları; aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Güm
rük Bakanilığmın uygun görüşü ile başka unvanlı geçici işçi pozis
yonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. iBirimlerarası veya 
kuruluşlararasi! aktarmalarda da aynı usûle uyulur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir ör
neği, ilgisine göre, Sayıştay Başkanfiiğma veya Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve öde
me yapılamaz. 

Sözleşmeli Personel 

iMAıDDE 29. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, döner sermayeli kuruluşlar, bellediiyeler ve il özel idare
leri ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştımiacak per
sonelin genel çalıştırma esasilarına ilişkin 6.6.1978 tarih ve 7/15754 
sayıüı Bakanlar Kurulu Karan ile ek ve değişMiklerinin uygulan
masına devam olunur. Anılan Kararname ile ek ve değişikliklerin
de gerekli haillerde Balkanlar Kurulunca değişiklik yapıflabilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) fıkrasına göre çalıştırılacaklar hakkında birinci fıkrada sözü 
edilen Kararnamenin 14 üncü maddesine göre işlem yapılır. 
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Birinci fıkrada sayılan kuruluşların, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu duşında diğer kanun hükümllerine göre çalıştırdıkları 
sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri 
ve tip sözleşme örnekleri üzerinde, 29.12.1987 tarih ve 3405 sayılı 
Kanunun 15 ve 16 ncu maddelerine göre Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca Ocak 1988 ayında yapılan vizeler, 31.12.1988 tarihine 
kadar geçerli ofiup, bunlar için ayrıca vize yapılmaz. 

'Bütçe yılı içinde igüi mevzuat hükümlerine dayanüıarak son
radan görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de kuruluş
larca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsa
ması halinde tip sözleşme örneklerinin Ma'Itiye ve Gümrük Bakan-
lığuna vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki' fıkralara göre vize iş
lemleri yapılmadan sözleşme yapıüamaz ve herhangi bir ödemede 
bulunulamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen kararname hüküm
leri, Kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma büt
çelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuru
luşlar hakkında da uygulanır. 

Seyyar Görev Tazminatı 
MADDE 30. — 6245 sayiilii Harcırah Kanununun değişik 49 

uncu maddesinin 2 nci fıkrasında gerekli düzenleme yapılıncaya ka
dar, 49 uncu maddenin 1 inci fıkrasında sayılanlardan Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri 
uygun görülenlere; bu Bakanlııkça vize edilen cetvellere dayanıfa-

16 — 
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rak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları ay
lık/kadro dereceüerine göre anüstehak oldukları yurt içi gündelikle
rinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir. 

Tayın Bedeli 

MADDE 31. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve
rilmesi Hakkında 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli, 
gündük er istihkakının bir ayiiik tutan esas almanak hesaplanır. An
cak, bu şekilde ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı (500) gösterge 
rakamının memur aylak katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak 
miktarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edil
melerine devam olunur. Bunlardan, kazandan iaşelerinin mümkün 
olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince 
yazılı belge ile tevsik ediilen!!er bedelen iaşe edilirler. 

İkramiye, Ödül ve Muhtelif Ücret Ödemeleri 

MADDE 32. — A) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Kanun ile ek ve değişikliklerine göre verilen ve aynı Ka
nunla belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak 
ikramiyenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 
tarih ve 2867 sayıtlı Kanunla değişik 60 mcı maddesinin 3 üncü fık
rasında Bütçe Kanunu ile belirleneceği ifade edilen ikramiye kat-

n — 
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sayısı olaraik 1988 yılında Devlet memurları aylıkları için tespit olu
nan katsayı uygulanır. 

B) Kültür varlıklarımızın tespiti, kültürümüzün yaygıniaştıı-
rılması ve etkinleştirilmesi maksadıyla Kültür ve Turizm Bakanlı
ğında onayla oluşturulan yayın ve danışma kurullarının Bakanlık 
dışımdan katılacak üyelerine ödenecek huzur ücretleri ille ansiklo
pedilerin hazırlanması ile ilgili yazı kurulu üyeleri, düzeltici ve mad
de inceleyicilerine ödenecek ücretler Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte 
belirlenir. Ancak, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında 
Kanuna ek 14.7.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
ile Devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebî kurulun ti
yatrodan memur olmayan üyelerime her toplantı için özel Kanun
larında değişiklik yapılıncaya kadar {2 600) TL. toplantı ödeneği 
verilir. 

C) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanu
nunun 21 inci ve 2692 sayılı1 Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
nun 16 ncı maddelerine göre muhtelif ücret ödemesi; 

(1) ti jandarma alay komutanlıkları ile komando ve motorlu 
jandarma biriliklerinde ve bu biriciklerin hizmetlerini denizde üstle
nen Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarımda görevli subay, astsubay 
vs uzman jandarma çavuşlarına ayda (!ll 000) lira, 

(2) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahili Güvenlik Komu
tanlığı teşkilatımın yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, bir-
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lik; ve kurumlarında görevli subay, astsubay ve uzman jandarma 
çavuşlarına ayda 1(8 700) lira, 

olarak ödenir. Bu ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uy
gulanır. Ancak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı mensubu olup da andan kuruluş ve kadroları dışın
daki görevlere atanan personel, bu görevlerinin devamı süresince 
söz konusu ödemeden yararlanamazlar. 

Fazla Çalışma Ücreti 

MADDE 33. — A) 657 sayıllı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 178 inci maddesine ve «Fazla Çaiîışmanın uygulama Esas
larını Gösterir Yönetmelik» hükümlerine göre Bakanlar Kurulu kararı 
ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına dayanılarak saat 
başına yapılacak ödeme (80) liradan az, (180) liradan çok oiamaz. 

T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanjlığı Dairesi personeline yaptırıla
cak fazla çalışma için ödenecek ücretler ilgili mevzuatında yer alan 
esaslara göre yapıılır. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 178 inci 
maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar : 

(1) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatlı Kanununda bu konuda dü
zenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere; 

(a) Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge kuruluşlarında 
görevli personel ile Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M., Miliî Saraylar ve 
Başbakanlık koruma müdürlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Ko-
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rama Şube Müdürlüğünün koruma hizmeti ile görevli personeline 
ayda (M 000) lira, 

(b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile bu ku
ruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağîıik ikurum veya birimlerinde gö
revli emniyet hizmetleri sıauıfı personeline, merkez, il veya bölge 
(kuruluşlarında görevli mü'M idare, genel' idare, eğitim, sağlıık ve 
teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (8 700) lira, 

(c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarş: 
ve mahalle bekçilerine ayda (3 600) lira, 

fazla çalışma ücreti verülir̂  
(2) Görevlerinin' niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık 

•gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele, Bakanlar 
Kurulu Kararı aranmaksızın belediye meclisinin ıklararı ile tespit 
edilen miıktar, fazla çalıışma ücreti ollarak maktuen ödenir. 

(3) Orman Genel; Müdürlüğünde çalışan ve bu Genel Müdür
lüğe ait katma ve döner sermaye bütçelerinden aylık alan memur
lardan; görevlerinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin tespiti 
ve bir programa bağlanması imkânsız olan orman muhafaza me
murlarına ayda (9 500) lira, taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, 
telsiz operatörlüğü, telsiz santralcılığı, dağ telsiz santralcılığı, telsiz 
ve telefon hat bakıcılığı görevini yürüten teknisyen, haberleşme me
muru ve santral memurlarına (1 458 kişiyi geçmemek üzere) yal
nız Haziran - Ekim ayları için ayda <5 500) lira, fazla çalışma ücreti 
ödenir. > 
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(4) Başbakanlık Merkez Teşkilatı ille Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının tatil günleri ve günlük kanunî çalışma saatlerini aşan 
çalışma özelliği dikkate alınarak, Başbakandık için Başbakanın', Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı için Maliye ve Gümrük Bakanının onayı 
ile tespit oilunacak personele, 657 sayılı Kanunun değişik 178 inci 
maddesi hükümlerine bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geçmemek 
üzere (A) fıkrasında belirtilen' azamî miktarın iki katına kadar faz
la Çallısına ücreti ödenir. 

(5) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Svtma Eradikasyonu 
Teşkilatında çalışan memurlardan, görevlerinin niteliği gereği fazla 
çalışma günlerinin tespiti ve bir programa bağlanması imkânsız bu
lunan sağlık savaş nıenruriarına ayda (4 750) lira, sutma eradükas-
yonu hizmetSerinde görevlendiriüen sağlık memurlarına (300 kişiyi 
aşmamak üzere) ayda (3 600) lira, fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) 1615 sayılı Gümrük Kanununun li65 inci maddesinde ge
rekli değişiklik yapılıncaya kadar, ayni Kanunun 164 üncü madde
sine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlem
leri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden 
tahsil edillen ve emanete alınan ücretlerden en az yarısı 164 üncü 
madde hükümlerine göre belirlenecek hak sahiplerine ödenir. Bu 
ücretlerden kalan paraların söz konusu Bakanlık (bağlı kuruduşilar 
<İahil) personeline ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci mad
desinin 4 üncü bendinde belirtilen amaçilarla kullanamına yahut kıs-
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men ya da tamamen Hazineye irat kaydsna ilişkin esasları tespite 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

1615 sayılı; Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıdaki 
fıkrada belirtilen işlerde görevlendirilen diğer bakanlıklar persone
li ile bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları ve diğer me
murlar da yararlandırıllıriar. 

'D) (1) Milî Eğitim Genellik ve Spor Bakanlığıına bağlı her 
dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner ser
maye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dı
şında fiilen çalışanlara (şoförlerle, yardımcı hizmetler sınıfı per
sonelli hariç) öğretim ayilarında ayda 60 saati, millî ve dinî bayram 
günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul 
ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için en çok, «or
taokul ve ortaöğrenim kurumlarında gece öğretimi» için verilen üc
ret kadar ücret ödenir. 

(2) Mesteıkî ve teknik öğretim kurumlarında görevli atölye ve 
teknik ders öğretmenleri, ilgili mevzuata göre ayllıkları karşılığında 
okutmakla yükümlü oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, 
okul idaresince gerekli görüldüğü takdirde haftalık zorunlu ve is
teğe bağlı olarak okutabileceklleri ek ders saati sayısı kadar süre 
ile döner sermaye işleri üzeninde öğrencilerin çalışmaHarınıı düzen
lemek ve fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, çallışmaııın gündüz veya gece ya
pılmasına göre, bu Kanunun 34 üncü maddesinde tespit olunan ek 
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ders ücreti kadar ücret, döner sermaye hasılatından ödenir. Ancaık, 
bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya başka okul
larda gece ve gündüz ek ders görevi verilemez. 

(3) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerde yardımcı hiz
metler sınıfı personeline 1 inci fıkrada beliirHenen saatler kadar ve 
saat başına (15ü) lira üzerinden ödenecek ücret döner sermaye hâ
sılatından karşılan ur. 

E) (Bu maddenin B/(ll), (2), (3 sadece orman" muhafaza me
murları) sıralarına göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; 

(1) (Bir yılda topj'jamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, göre
vin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralan
ma ve sakatianma durumlarında, 

1(2) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime 
katılma ve geçici görevli bulunma durumlarında, 

(3) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, 
fcesiilmez. 

F) Bu madde uyarımca aylık maktu fazla çalışma ücreti alan
lara her ne suretle olursa olsun' ayrıca saat esasına göre fazla ça
lışma ücreti ödenmez. 

G) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü 
personeline 657 sayılı Kanunun değişik 178 inci maddesi hüküm
lerine bağlı kalınmaksızın bu maddenin (A) bölümünde belirtilen 
azamî miktarın iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak 
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bu miktar, Kurumun haber, program ve teknik hizmetlerinde ça
lışanlar için dört katı olarak uygulanır. 

Ek Ders Ücretleri 

MADDE 34. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
214 üncü maddesine göre çıkarılacak. yönetmelik, yürürlüğe girin
ceye kadar, aynı Kanunun1 değişik 176 ncı maddesi (Söz konusu 
Kanunun 89 uncu maddesinde öngörülen esasiaraı ilgiıli kurumlar 
itibariyle, Balkanlar Kurulunca tespit edilmiş oliması şartıyla) uya
rımca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul ve (kurslarda ek ders oku
tan öğretmen ve diğer personele saat başına verilecek ek ders üc
reti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

(1) Anaokulları, anasınıfiları, çocuk yuva
lan, yetiştirme yurtları, ilkokullar, ilköğretim 
okulları, ortaokullar, ortaöğretim okutan (Li
se ve dengi okullar), halk eğitimi ve çıraklluk 
eğitim merkezleri, diğer yaygın eğitim okul ve 
kurumları, rehberlik ve araştırma merkezlerin
de görevli yönetici, öğretmen, rehber öğretmen, 

(Plan ve Bütç 

mî miktarın iki katına 
miktar, Kurumun hab 
için dört katı olarak uy 

Ek Ders Ücretler 

MADDE 33. — 
olarak aynen kabul ed 



(Hükümetin Teklifi) 

Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

uzman, uzman yardımcısı ve usta öğreticiler ile 
ücretle ders verenlere (Millî Güvenlik dersi ve
renler dahili) 

(2) Yüksekokullar, kurumların elemanları
nın yetiştirilmesiyle ilgili meslekî okul, eğitim 
merkezi, ıkurs, seminer ve hizmetiçi eğitim faa
liyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendirilen; 

(a) Yükseköğretim Kurumlarımdan görev
lendirilen öğretim elemanCarına; 

(b) Öğretmenlere ve diğer memurlara; 
<3) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı

ğı merkez ve taşra teşkilatı personelinden; ince
leme, araştırma, planlama ve programlama, yö
netim ve eğitim görevi yapani'ara; 

650 800 

(Personel Kanun
larıma göre) 

1 300 1 600 

650 — 

(4) Cezaevlerinde ek ders vermekle görevlendirilen öğretmen, 
eğitici, vaiz, müftü ve meslek öğreten sanat erbabına 2 nci fükra-
ntn (b) bendinde belirlenen ücretler % 25 fazlası ile ödenir. 
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B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
150 inci ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü maddesi ge
reğince, fiilen ek ders görevi yapanlara ders sa'ati başına ödenecek 
ek ders ücreti aşağıdaki esaslara göre tespit olunur; 

(1) Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sanıf 
okullar», özel ihtisas okulları, Denizcilik Yüksekokulu, NBC, İs
tihbarat ve OH Okulu, yabancı dili okulları ve benzerleri ile harp 
okullarında ders görevi verilenlerden; öğretim elemanlarına Üni
versite Personel Kanunlarınla göre, öğretmenlere ve öğretmen ola
rak görevlendirilenlere öğretim görevlileri gibi ek ders ücreti öde
nir, 

(2) Ortaökuil. ve ortaöğrenim yapan askeri okullarda ve kurs
larda ders görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 1 inci 
sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti verilir. 

C) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun değişik 
11 inci maddesine göre hesaplanacak ek ders ücretleri % 60 fazlası ile 
ödenir. Ayrıca 11 inci Maddenin son fıkrasında belirtilen öğretim
deki ek ders ücreti de % 100 zamlı olarak ödenir. 

D) Polis Akademisinde ek ders vermekle görevilendirilen; 
(1) Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına Üniversite Per

sonel Kanunlarıma göre, 
(2) Üniversite dışından görevlendirilen öğretim elemanların

dan, 1 inci derece kadrolu ek ders görevlilerine, profesörlere, 2 nci 
.derece kadrolu ek ders görevlilerine, doçentlere, 3 üncü ve daha 
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aşağı derece kadrolu kamu görevlileri veya diğer ek ders görevli
lerime ise kadro derecelerine bakılmaksızın okutmanlara ödenmekte 
olan ek ders ücretleri ödenir. 

Konferans Ücreti 

MADDE 35. — Her bir konferans için (1 950) lirayı aşmamak 
üzere, 

a) 657 sayjllı Devlet Memurları Kanununun 176 nçı madde
sine göre ve yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca be
lirlenen öğretim programı dışında, 

b) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanunu
nun Tl inci maddesi uyarınca harp akademilerinde ve diğer yük
sek dereceli askerî okullarda <Harp okuUan, sınıf okulları, Denizel
dik Yüksek Okullu, özel1 ihtisas okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, 
NİBC Okulu gibi) 

c) Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders müfredatı dı
şındaki konularda Bakan onayı ile, 

Konferans verenlere kurumlarınca belirlenen tutarda konferans 
ücreti ödenir. 

Hizmetiçi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri ve Devlet Borç Yönetimi 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 

MADDE 36. — Genel Bütçe ödemelerini zamanında yapabil
mek ve tahsilatın göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan bu öde
melerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulanmakta olan 
para politikasını yönlenıdirmek amaçlan ile malî yıil içinde gerçek 
ve tüzelkişilere, genel bütçeden Hazine yardımı yapılan kamu ku
rum ve kuruluşlarına, Kanunla kurulmuş fonlara en çok bir yri 
vadeli Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın al
maya, satılacak Hazine bonolarımın çeşitlerini, miktarım, satış usul 
ve esasları l e şartlarını: tespite, 14.1.1970 tarih ve 1211 sayıilı Ka
nunun 50 inci maddesi esaslarına göre T.C. Merkez Bankasından 
kısa vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödeme
ler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler her türlü vergi (Gelir ve 
Kurumlar Vergisi hariç) ve resimden müstesnadır. 
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Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 37. — a) Devlet Borçlarının Yönetimi 16.4. 1986 ta

rih ve 3274 sayıilı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca yürütülür. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan malî yül içinde (3 500 000 000 000) liralık bir yıl ve daha uzun 
vadeli iç borçlanma akdine, aynı yıil zarfında iç ve dış borç ana
para geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirmeıksizin yapmaya, malî 
yıl! içerisinde ödenecek dış ve iç borç anaparaları ile dış ve iç borç
lanma tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda izletmeye yetkili
dir. Borçlanıiiabilecek miktar gerektiğinde yarısına kadar artırıla-
biilir. 

c) Devlet iç ve dış borçliarı faMeri ve genel giderleri bu amaç
la bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

d) Devdet borçlarının uygulama sonuçları Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak il
gili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil 
edilmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 

e) Devlet Borçlarının Yönetimi ve muhasebesi üe ilgili esas 
ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından birlikte düzentenir. 

MADDE 38. — Bu Kanunun.SU inci maddesıi ile verilen yetki 
sınırları içinde çıkarıdacaık Devlet tahvllerinin çeşitleri ile bunfiarın 
faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basiim ve satış yöntemleri ve 
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diğer şartları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca, tespit olunur. 
Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankailara ödene
cek komisyon ve banka muamelslleri vergileri ile satışa katılan ban
kaların satış istemleri doiayısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, 
resim ve harçlarım hazinece bankalara geri ödenmesinde ve tahvil
lerin basımıımda uygulanacak şekil ve esaslar Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasımda 1050 
sayılH Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nunu hükümleri uygulanmaksızın akdedilecek malî servis anlaşma
sı ile tespit edilir. 

Cari yıl içinde çıkarıiiacak veya daha önceki yıllarda çıkani-
mış tahviller, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle, erken itfaya tabi 
tutuf.abilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda 
sözü geçen malî servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bun
ların dışında kalan diğer konsolide Devlet Borçları ile ilgili gider 
ve işllemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) re-
s:m ye harçtan müstesnadır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonolon ile daha önceki yıl
larda ihraç olunan Devlet tahvili ve Hazine bonoları ve diğer kon
solide devlet borçlariiyla ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

1988 Yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarımı 
kaldırmaya veya uygulanacak oranları, yürürlükteki oranlar içinde 
kallmak üzere, tespit etmeye Balkanlar Kurulu yetkilidir." 

LO — 
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Devlet İç Borçlanma Tahvilleri ile Hazine bonoları kamu ku
rumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
Hazinece satılacak millî emlâk bedenlerinin ödenmesinde nominal 
değerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolor nominal bedele 
faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya teka
bül eden satış değerleri esas alımı r. 

Dış Borçlanma 

MADDE 39. — a) Yabancı ülkeler, bankalar ve kurumlarla 
veya uluslararası kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalara gö
re proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edillen imkânlların; 

(1) Türk Lirası karşılıkları; dış borç kayıtları yapılarak Ha
zine ve T>ış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 

(2) Malzeme ve hizmet bedelleri; taahhüt evrakı ve sözleşme 
tasarıları ile birilikte ilgilli kuruluşlar tarafından, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 
Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait büt

çelerde açılacak özel tertiplere; 
(1) Ödenek kaydederek, 
(2) (Mevcut ödenekl'erden aktarma yaparak, 

bütçeıleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları er
tesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 
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Daha önceki yullardia benzer şekilde sağlanan imkânların Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ye hizmet bedellleri için de yukarı
daki esaslara göre işlem yapılır. 

b) Duş borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve 
hizmetlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme tasarılan Maliye ve 
Gümrük Bakanilığınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleş
tirilemez ve ilgili miktarlariin dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı! gerektiğinde dış borçlanma üe ilgili bütşeleş-
tirrns işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarların Ödenek, gider ve 
dış borç kayıtları daha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakım ve 
sözleşme tasarısını vize etmeye yetkilidir. 

c) Dış Devlet Borçlarıyla siğili kredi anlaşmalarının yürürlüğe 
girmesini sağiayacak Kanunî düzenilemelerin tamamlanmasına ka
dar kredi anlaşmaları gereği peşin ödenmesi gereken komisyon, 
ücret, garanti ücreti ve benzeri giderleri «Bütçeden Mahsup Edile
cek Ödemeler Hesabından yaptırmaya, hesabın yılı içinde mah
sup edilemeyen artıklarını ertesi malî.yıla devretmeye, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığınım bağlı olduğu Bakam yetkilidir. 

d) Konsolide Dış Devlet Borçtlarıyla ilgili fcredü anlaşmala
rında öngörülen bütün ödeme ve işlemler her türlü vergi, resim ve 
harçtan müstesnadır. 

MADDE 40. — Yabancı ülkeler, uıluslararasL kurumlar veya 
yabancı banka ve kurumlardan borçlanma yoluyla sağlanan imkân
ları, ekonominin çeşitjli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla 

2 — 

(Plan ve B 

MADDE 39. 
rak aynen kabul ed 



— 123 

(Hükümetin Teklifi) 

ve antlaşmalar hükümleri uyarımca kamu ve özel sektör kurumları-
na ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması ge
reken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya (kredi
ye dönüştürmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığmım bağlı oldu
ğu Bakan yetkilidir. 

Yukarıda bellirtiüen imkânların doğrudan Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya 
tamamen anlaşma hükümleri ille beraber devralmaya, devralınan 
kredileri kamu kuramlarıma ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu 
kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için 
hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşartığımın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Uluslararası! kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşların
ca ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurum'larına (Özel hu
kuk hükümlerine tabi ölmaMa beraber sermayelerinin % 50'simden 
fazlası kamuya ait olanHar dahil) ve yatırım bankalarına venilecek 
kredileri, anılaşmalarındaki şartlarıyla garanti etmeye ulusal banka 
ve kamu küruluşlarunca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri 
ödenmesini garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat 
mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti vermeye, 
özel" sektör kurumllanna verilecek kredilere Türk parası kıymetini 
koruma mevzuatıma göre transfer garantisi vermeye Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığanıın bağlı olduğu Bakan yetkilidür. 

(Plan ve Bütçe Ko 
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Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçer

lidir. 

MADDE 41. — Yıllık programiiarıla belirlenen dış finansman 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı 
Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları! yap
maya ve projelilerin yapiabiMriiik çalışmalarının dış finansman ihti
yaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak: 
şartlarla (jlO 000 000) dolara kadar olan borçlanmaların yapıüma-
suna Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarllığınııh bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar savunma borçlanmalarına ilişkin kredi an
laşmaları ve bütçe kanunları hükümlerine dayanılarak yapKlmış ölüp, 
Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer 'kredi anılaşmalları Ba
kanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 31.5.1963 
tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi değildir. 

Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar hak
kında da bu hüküm uygulanır. 

Kaynak Kulanımını Destekleme Fonuna Ödemeler 
MADDE 42. — Hazine ve D?ş Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin 

Kaynak Kullanımlını Destekleme Fonuna ödemeller tertibinde yer 
allan ödeneği, amaçları dahilinde kullanılmak üzere bu Fona ak
tarmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımın bağlı olduğu 'Ba
kan yetkilidir. 

!4 — 
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Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 

MADDE 43. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bütün sayman
lıkların çeşitli neden'lerlle Hazine hesaplan dışında kalan mal var
lıkları ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paraflarını Ha
zine hesapilarma kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve 
bu amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı ıMuhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir 
saymanın yönetim ve sorumluluğunda dlmayan kamu fonları hak
kında da bu hüküm uygulanır. 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 44. — 27.6.1963 tarih ve 261 saydı Kanun uyarın

ca, geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenr 
mesinin şekül ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanllığı tarafından 
müştereken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği tespit olunan veya 
zamanında mahsup olunmayan tutarlar 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usullü Hakkında Kanun hükümîerine göre geri 
alınır. 

Fazla ödendiği tespit olunan' vergi iadelerinin tahsili ile ilgili 
olarak 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uy
gulanabilir ve bu Kanunun 58 inci maddesi ile 6.1.1982 tarih ve 
2577 sayılı Kanunun 27 nci maddelerinin uygullanması dolayısıy-
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la gösterilecek teminat tutarı, fazla ödendiği tespit olunan vergi 
iadesi miktarını geçemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler 

Ayrıntılı Harcama Planları 
MADDE 45. — 198'8 malî ynlında, genel bütçeye dahil daireler

le katma bütçeli' idareler, belediyeler, belediyelere bağü kuruluş
lar, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar 
ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edilecek esaslar ve 
suretlerde, 

a) Gelir tahınıMeıüni; 
b) Gider tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) (Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını', 
İlgili mercilere vermek zorundadiifllar. 
Maliye ve Gümrük Bakanı madde kapsamına giren idare, ku

ruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü malî işlemleri i e ilgili 
bilgi, belge ve hesap durumlarım almaya; bu belge ve hesap du
rumları ile borçlanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme 
yaptırmaya programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, belge 
ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve 
kurumlkrın bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarımı dur-
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durmaya, bütçe ödenekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde kul
lanmak üzere gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin Hükümler 
MADDE 46. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin yönetim veya mü

dürler veya genel kurullarınca onaylanan 1987 net fcarlarıyîa eski yıllar 
karlar, ve olağanüstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mah
sup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarları, bütçeye gelir ve 
yıllık yatırım ve finansman programları çerçevesinde veya genel 
kurul karanları gereğince sermayesine mahsup veya kendilerine ik
raz edilmek üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakam yetkilidir. 

MADDE 47. — Kamu ortaklıklarının ve âştiraklerinin yeni
den düzenlenmesi önlemlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımla
rına katılmak, yatırım ve finansman programlarının gereklerini ye
rine getirmek, 2974 sayılı IBazı Kamu Kurum ve Kurullüşları Borç-
iarmm Tahkimi Hakkında Kanun ile 233 sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümiierini 
uygulamak amacıyla : 

a) Hazineye her türlü sermaye artırımlarına katılınmasıoa ve 
her türlü sermaye paylarının satın allırumasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye payla
rını diğer kamu iktisadî teşebbüslerine ve katma bütçeli idarelere 
devrettirmeye ve onlar tarafından da devraldırmaya, 
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c) Kamu iktisadî teşebbüslerine Hazinece ikraz edilen tutar
lar» veya bu kuruluştarısn çeşitli fonlara olan borçilarıınii yuliiık ya
tırım ve finansman programlarına uygun olanak teşebbüslerin öden
memiş sermayelerine veya Hazinenin bu (kuruluşlara olan borçları
na mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarınjn vadelerini uzat
maya, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşaruığınm bağlı olduğu Bakan 
yetkiladir; 

d) Bu işlemlerin gerçekHeşmesi amacıyla belirlenen tutarları, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığinın teklifi üzerine niteliğine gö
re, bütçede açiiiacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye, 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

MADDE 48. — a) 2974 sayıllt Bazı Kamu Kurum ve Kuru
lukları Borçl&nnm Tahkimi Hakkında Kanun hükümlerinin uygu-
laniması sonucu Hazinece üsieni'lerek tahkim olunan borçlar için 
1988 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemöleriniaı gerektirdiği 
tutarda alacaklı kuruluşlarla özel tertip Devilet İç Borçlanma Tah
vili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini «Bütçe
den Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabından yaptımmaya, hesa
bın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yılla devretmeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının! bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir. 
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MADDE 49. — Katma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu Kanunun 37 nci maddesindeki 
esaslara göre ödenir. 

MADDE 50. — Genel Bütçeye dahil daireierle, katma bütçeli 
idareler bütçelerinden kamu iktisadî teşebbüsflerine yapılacak «İk
tisadî Transferler ve Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 
sayuh Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 51. — Hükümet tarafından destekleme ahtoılam ile 
görevlendirilecek kamu iktisadî teşebbüslerimin bu görevleri nede
niyle gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bonolara Hazi
ne kefaleti vermeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan yetkiıîidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 
MADDE 52. — Genel ve katma bütçeli kuruluşliar, bütçelerin

deki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık, vakıf ve benzeri te
şekküllere yapıHacak ödemeler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden 
yapacaklarj yardımCarda; anılan kurumlanın bütçeden) alacakları 
yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren 
plan ve dş programilarını istemek, bunlar üzerinde gerekîi incele
meyi yapmak, plan ile iş programlarının gerçekleştirilme durumda-
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rını izlemekle zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki ince
lemelere bağlı olarak gerektiğinde toksinler halinde ödenebilir, 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun 
olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların 
yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye ve Gümrük 
Bakam yetkilidir. 

Kişi Borçları 
MADDE 53. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî 

veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sa-
yıliı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca 
silinmesi Malî Müşavere Encümeni tarafından uygun görülen kişi 
borçlarından, tutarı 3 000 000 liraya kadar oCamlarmın kayıtlardan 
çıkaniknasma Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan 
kişi borçlarının terkini TjB.M.M.'nin onayına 'bağlıdır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 13fl inci mad
desi ile terkin yetkisi Maliye ve Gümrük Bakanına verilmiş olan, 
ayniyat ve nakit saymanları ile gelir ve ödemelerle ilgili memurların 
zimmetlerinden 1 000 000 lirayı laşarilarifliün terkin listeleri bütçe 
uygulama sonuçları ile birlikte T.B.M.M.'nin bilgisine arz edilir. 

Devlet Hesaplarında Kuruştu İşlemler 
MADDE 54. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para 

cezalan da dahil oknak üzere her türlü gelir ve giderlerinin tarh, 
tahakkuk, tahsili ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri verilrnesin-

•0 — 
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de ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında be-
lirtiknıiş tutar ve oranllar değişmemek şartıyla lira kesirleri dikkate 
alınmaz. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen hususlarla ilgili 
dlarak doğacak aksaklıkları gidermeye, vergi dairelerinin müfredat 
ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ama
cıyla denetim raporCanna dayanılarak tespit edilecek kesin farkları 
telkine yetkilidir. 

Mahsup Süresi 
<MADDE S5. — 1050 sayıilı Muhasebei Umumiye Kanununun 

108 inci maddesinde belirlenen mahsup süreleri malî yılın ikinci 
ayı sonunda biter. 1987 malî yılına iflişkin mahsup süresi için de 
bu hüküm uygulanır. 

İl Özel İdare ve Belediye Paylarının Borçlarına Mahsubu 
MADDE 56. — a) İl özel idareleri ile belediyelerin (bunCara 

ait veya tabi oîup ayrı tüzelkişiliği olan kuruluşlar dahil); 
(1) #183 sayıilı Kanun hükümlerine tabi borçları, 
(2) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren 

kamu iktisadî teşebbüsjleri ile Kamu Ortaklığı Fonuna olan her 
neyi borçlarından Hazine ve Duş Ticaret ıMüsteşarhğı veya Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince belMenecek miktarları, 

Maliye ve Gümrük JJakanllığınMi talebi üzerine, İller Bankası 
tarafı<ndlan, 2.2.19*81 tarih ve 2380 sayılı Kanun hükümlerine göre 
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bu idarelere dağıtılacak, paylardan kesilerek, belirlenecek hesaplara 
nakden veya hesaben ödenir. 

b) ıMaılıiye ve Gümrük Bakanı büyükşehir belediyelerinin 
(bunlara ait veya tabi olup ayrı tüzelkişiliği Olan kuruluşlar dahil) 
yukarıdaki fıkra kapsamına giren borçlarımı yine aynı fıkra hüküm
leri dairesinde, bu idarelere 27.6.1984 tarih 3030 sayılı Kanun hü-
kümilerine göre ayrılacak paylardan kesmeye ve gerektiğinde vergi 
borçlarına mahsup etmeye yetkilidir. 

MADDE 57. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen mükerrer 415 inci madde ile 
kurulmuş olan «Vergi İdaresini Geliştirme Fonu» nda toplanmış 
bulunan paradan, L 1.1988 tarihine kadar ihalesi yapılmış olan iş
lerin bitirilmesi için gerekti olan miktarı, bir yandan bütçeye gelir, 
diğer yandan Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili tertip
lerine ödenek kaydetmeye ve bu suretle kaydolan ödenekten yılı 
içinde harcanımayan miktarları ertesi yıla devretmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Giderleri Vergi İdaresini Geliştirme Fonundan karşılanmak üze
re ihalesi yapılmış olan isterde, 25.12.1986 tarih ve 19322 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Vergi İdare
sini Geliştirme Fonu Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
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Vergi Bağışıklığı 
MADDE 58. — 1988 malî yılı içinde; (Milli Savunma Bakan

lığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenllik Komutanlığı ve 
Millî istihbarat Teşkilatı ihtiyacı için. Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27.10) 
tarife pozisyonunda yer alan akaryakıt ve madenî yağların, (38.19.29) 
tarife pozisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kulUanıHan kimyevî 
müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı istihsalinde kul'la-
rulan katkı maddeleri (additifler) dışalım ve buruların yurt içinde 
üretilenlleriinin tesilimi, gü^nrük vergisi, belediye hissesi, ithalde alı
nan damga resmi, rıhtım resmi ve akaryakıt tüketim vergisi ile Ha
zineye, katma bütçâli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her 
türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden (Katma Değer 
Vergisi hariç) müstesnadıır. 

(27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî 
yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sa
hil Güvenlik Komutanllığı ve Milî İstihbarat Teşkilatı/ ihtiyaçları 
için ad» geçen kuruluşlara veya onCarun gerek göstermesi üzerine 
akaryakıt ikmalini yapan müesseselere birinci fıkradaki istisna esas
ları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma (Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlı
ğı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MM İstihbarat Teşki&atı ihtiyaç
ları için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan hampetro'lden el-
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de edilen ürünlerin bunilara tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki is
tisnadan faydalanamaz. 

Türk Sillahîı Kuvvetten savunma hizmetlerinin yürütülmesi için 
yurt dışından alınması zorunlu bulunan savaş silah, araç, makine 
ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalımları 
her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardıiye ücretlerine {Katma De
ğer Vergisi ıhariç) tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca yurt dışından satın aiiıınacak silah, makine, jeneratör, 
telsiz, radar ve muhabere cihazlan, televizyon ve sistemlerine ait 
cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça levazı-
matı, 1988 malî yılı içinde gümrük vergisi ve resimlerinden bağışık 
olarak ithal edilir. 

MADDE 59. — PTT. İşletmesi Genel Müdürlüğünce genel 
bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ifa edilen posta, 
telgraf ve telefon hizmetleri karşılığında alüiıacak ücretler (telefon 
konuşma bedeleri ile teleks ücretleri hariç) bu idarelerden normal 
tarifenin yarısı nispetinde hesapilanarak tahsil edilir. 
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Malî Yılda Kısmen veya Tamamen Uygulanmayacak Kanun 
Hükümleri 

MADDE 60. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla de
ğişik 37 nci maddesinin1 (a) fıkrası, 

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1744 sayıl» Kanunun ek 3/d üncü 
maddesi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayıilı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununun 17 noi maddesinin Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu
na pay verilmesine ilişkin, 

(4) 4.11.49811 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun değişik 46 ncı maddesinde yer alan «.... bu harç isteyen öğ
renciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı Devlet 
tarafından ödenir.» 

Hükümleri, 1988 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetve
linin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uy
gulanır. 
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b) 233 sayıiı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Karamameniin, 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası bu 
Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Ka
nunun 60 inci maddesinin 6 ncı bendinin a/l fıkrasında yer alan 
ikramiye oranları 1988 malî yılında sırasıyla (Yüzde yirmi) ve 
(Yüzde seksen) olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 
3239 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uyaranca bdlediyelere 
ve il özet idarelerine genel bütçe vergi gelinleri tahsilat toplamı üze
rinden ayrılacak paylarım hesaplanmasında ve dağıtımında; aynı 
Kanunim 3239 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile değişik geçici 
3 üncü maddesinde 1986 yılı için' tespit edilen nisbetlerin uygulan
masına 1988 yilmda da devam olunur. 

e) (1) Muhafazasına Lüzum 'Kakmayan Evrak ve Vesaikin 
imha Edilmesi hakkında 26.3.1956 tarih ve 6696 sayıllı Kanun; (An
cak, anılan Kanunda, sayılan kurumlar kendilerine ait yazı ve bel
gelerin yok edilmesini bu Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ha-
zırllayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine getirebilirler. 
Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak daha önceki yıl
larda bu konuda çıkarılmış olan yönetmelikler 1988 malî yulmda 
da geçerliliğini korur.) 

'(2) Şehir ıiçi konuşmalar dışımda Ankara, İstanbul, İzmir ve 
diğer şehirlerde tesis edilen meccani telefonlara ait 30.5.1926 tarih 
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ve 876 sayılı Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanununun 7 nci 
ve bu maddeye ek 5.12.1928 tarih ve 1366 sayıllı; 13.12.1934 tarih 
ve 2609 saydı; 10.3.1930 tarih ve 1569 saydı; 16.4.1933 tarih ve 
2142 sayılı; 11.6.1933 tarih ve 2304 sayılı Kanunllar ile 12.6.1936 
tarih ve 3054 sayıl* Kanunun 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı 
Kanunun 6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayıl» KanunlLa değişik 
7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 5 inci maddesi; 

(3) 29.8.1977 tarih ve 2108 saydı Muhtar Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Kanununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 

(4) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluş
larınca ve diğer her türiü dış kaynaklarca kamu kurumlarına, ya
tırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Hazi
ne tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek kre
diler ve bu kredilerin söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi doîa-
yısıyla düzenlenecek kağıtlar için 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Dam
ga Vergisi Kanunu; 

(5) 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Basın - tian Kurumu Teşki
line Dair Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri (özel Kanunla kuru
lan sosyali güvenlik kurumaları ille bunüarm aynı Kanunun 29 uncu 
maddesinin (b) bendi kapsamı dışında kalan iştiraMeri hakkında): 

(6) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 
birinci bendi; 

(7) 1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunun ek 3 üncü madde
sinin birinci fıkrası; 
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(8) 2886 sayilı Devlet İha!Ie Kanunumun 71 jjnci maddesi, (ih-
tiyaçjarım kamu kuruluşlarından karşılanmasına ilişkim esas ve usul
ler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

(9) 9.8.1983 tarih ve 2872 sayıilı Çevre Kanununun 4.6.1986 
tarih ve 3301 sayık Kanunla değişik 18 inci maddesinin (b) bendi; 

(10) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesinin 2 
nci fıkrası; 

(11) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 
nci fıkrası; 

(12) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görev
leri Hakkımda Kanunun 35 inci maddesinin (i) bendi ve son pa
ragrafı; 

Hükümleri 1988 malî yılında uygulanmaz. 

MADDE 61. — 1988 Mallî YA Genel ve Katma Bütçeleri Ka-
munllaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve DeViet 
Gelirlerimin Tahsilline Yetki Verilmesine Dair 29.12.1987 tarih ve 
3405 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin! iki ve üç numaralı fıkra
ları ile 7, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinin uygulanmasına 
31.12.1988 tarihine kadar devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 62. — Bu Kamum L1.1988 tarihimde yürürlüğe girer. 

(Plan ve Büt 

(8) 2886 sayılı 
tiyaçların kamu kuru 
ler Maliye ve Güm 

(9) 1615 sayılı 
nci fıkrası; 

(10) 3234 sayılı 
leri Hakkında Kanu 
ragrafı; 

Hükümleri 1988 m 

MADDE 60. — 
rak aynen kabul edil 

Yürürlük 

MADDE 61. — 
üzere yürürlüğe girer 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürütme 
MADDE 63. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millket Meclisi ille ilgili hükümlerimi Tür

kiye Büyük Mi'lilet Meclisi Başkanı1, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile litlgili hükümlierini Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile iEgili hükümlierini Türikiyıe Büyük 

Millet Meclisi Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakıanı, 
Yürütür. 

rak 

(Plan ve 

Yürütme 
MADDE 62 
aynen kabul 

Bütçe 

. — Ta 
edilmiş 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

/. K. Erdem 
Devlet Bakanı 

Y. B. Özal 
Adalet Bakanı 

M. 0. Sungurlu 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam V. 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakam 
E. Vuralhan 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam V. 
Ş. Yürür 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Devle 
V. 

Devlet 
- C. Ç 

Dışişleri 
A. M. Y 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Bayındırlık ve tskân Bakam Sağlık ve Sosyal Yard 
H. C. Güzel L S. Giray B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
H. H. Doğan t Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
F. Kurt 

Kültür ve Turizm 
M. T. Titiz 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/394 

Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLI 

Bakanlar Kurulunca Anayasanın öngördüğü süre içerisinde ve 15.10.1987 tarihinde T 
sunulan ve Komisyonumuza havale edilen «Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Yılı Bütçe Ka 
nedeniyle kadük oîmuştbur. 29 Kasım 1987 tarihinde yapılan Milletvekili Erken Genel Seçim 
lisi Genel Kurulu 18 inci Dönem çalışmalarına 14.12.1987 tarihinde başlamış ancak, Hüküm 
1988 yılı bütçe kanunu tasarısını hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclîsine sunması ve hu 
kün olmadığı dikkate alınarak 16.12.1987 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
nulmuştur, Bu tasan, Komisyonumuzun 26.12.1987 günkü birleşiminde görüşülerek Genel K 
târihi birleşiminde görüşülerek kabul edilen sözkonusu «1988 Malî Yılı Genel ve Katma B 
camalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun T 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra, 15.2.1988 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafni 
lığına sunulan «Katma Bütçeli idareler 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı» ve ekleri aym 

Katma Bütçeli idarelerin 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, bağlı cetveller ve f 
24.2.1988 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanının sunuş konuşması ile haşlanmış, tasannın 
takiben 2.3.1988 tarihinde 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile Katma Bütçeli İdarele 
tümü üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Bu görüşmelerde eleştiri ve öneriler olarak; 
yBütçenin enflasyonu önleyemeyen, aym zamanda da durgunluğu gideremeyen, kalkırımak 

mayan bir bütçe olduğu, fon uygulamasına ağırlık verildiği, böylece Türkiye Büyük Millet 
latddbğı, fon ekonomisinin son derece sağlıksız olduğu, 1988 bütçesinin, geçen yû bütçesi i 
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ulaştığı, oysa daha önceki yıllarda bu oranın % 401ar dolayında olduğu, 1983'ten bu yana izle 
bu bütçe ile ödendiği, devletin bu yılki yatırım harcamalarının halkın artan vergi yüküne ra 
san olacağı ve bu durumun önümüzdeki yıllarda da devam edeceği, öngörülen (büyüme hızı ile 
Kalemlerindeki artışın ekonominin büyüme hızıyla tutarlı olmadığı, bütçe açığının büyüyeceği 
ve neticede yine enflasyonunun artacağı gibi eleştiriler yanında; bütçenin samimi olduğu, enfla 
düğü, kamu kuruluşlarına yıllık program hedefleri doğrultusunda yeterli kaynak tahsisi yapıld 
de ağırlık verildiği, bütçenin söylendiği kadar büyük ve geniş olmadığı, büyüyen ekonominin 
ıriîzin ihracaatta sağladığı hızlı gelişme sayesinde ödenecek olan borçların önemli olmadığı, ih 
artış hızından fazla oîduğu, bütün bu gelişmeler sonucunda uygulanan ekonomik politikalar n 
deki yılarda hamle yapacak düzeye geldiği, Türkiye'nin kaynaklarına ilave kaynaklar yaratıldı 
yapının yenilenmesi ve geliştirilmesinin mal ve hizmet üretiminin artırılmasının, gelir dağılımı 
gıniaslmimasııun, bölgesel dengesizliklerin .giderilmesinin ve Devlet daire ve kurumlarının hiz 
alındığının bu bütçede açık bir şekilde görüldüğü gibi olumlu görüşler d© ifade edilmiştir. 

Bu görüşmeleri takiben tasarının tümü benimsenerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir 
25.3.1988 tarihine kadar devam eden görüşmeler, kuruluş bütçeleri ve bağlı fonların tümü 

desine b'ağü Katma Bütçeli İdarelerin Gider ve Gelir Cetvelleri ayrı ayrı incelenmiştir. 
Tasarının ödenek ve gelir bazında analizini şu şekilde yapmak mümkündür. 
Tasarı ile Kartıma Bütçeye bağlı 41 idarenin 1988 mali yılı harcamalian liçio (A) işareirli 

(3 268 349 000 000) lira ödenek vedlmüstbr. Bu ödeneklerin karşılığı ise (B) işardü-i cetoeto 
İkası kuruluşlar m öz gelirler-i, (3 093 349 000 000) lirası hazine yardımı cfiimak üzere toplam 
ödLum'şlıJr. 

Katma Bütçeli İdareler 1988 Mallî Yilı Büttçe Kanunu Tasarı ssnm görüşmelerinde idarele 
şetkMe özetlemek müaıMintdür; 

— Vakıflar Genel MüdlürfLÜğü; 
Çok geniş mal varlığı olan vakıfların keşfin bir vakıf envanteri çıkartrlmaİKİır. Belediyeler 

dışmda kulanma eğilimleri önlenımeSlÜ ve bu alanda dava konusu olan husutsüan biran önce 
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malı, niteliği değişitiirilen vakif maları yeniden vakıflara kazandırıl malıdır. Rayiç bedellere 
bedelere yükseMlImeldir. Mevcut personel sistemi yeterli değildir. Yeni bir personel sistem 
larda uzmanlaşmış kişilerin istihdam edülmesii hususumda gereken yapıknallııdır. Tarihî değe 
ve onaranları hususunda geç kalmınıaımaılıdır. 

— Çevre Genel Müdürlüğü; 
tMemizio gittikçe sanayileştiğü, sanayileşme ile bSıiMe gelişen ıhızlı kenıÜeşmenSn ülkem 

karşıya bıraktığı, bunun üHkemlizi ve halkımızı yakından imlendiren önemli bir konu olmasın 
ların çdk kısıltlı ollduğu; enerji üretimiyle ilgili ve çevre kirliliğine büyük kaıtikıları olan ter 
gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, birçok: kentlerimizde artık şehir içerisinde kalian çümen 
litiikalann geliştirilmesi gerektiği, Türkiye'de bir çevre envanteri yani kirlilik envanteri ya 
yük kentlerimizde otobüslerin ve düzel araçların egzozundan çıkan zehirli gazlar ve atıkları 
lettiği, bunu önlemek için kurşundan arıitıllmış akaryakıt kurlanıımı na ve raylı sisteme geçilm 
cevaplardıa; kalkınma planlarında çevre ve kalkınma dengesinin kurulduğu, termik sanıtrallla 
ca gazı desüllfirizasyon ünitelerinin yapılmaya başlandığı, çimento falbrikalaırıma da elektro 
Millet Meclisinden yenli çıkan Çevre Kanunınyla Çevre Genel Müdürlüğüne verilen denetl 
bileecğli, çevre envanteri yanında hava kirliliği ölçümlerinin de düzen' i olarak yapıldığı ifade ed 

— KaraıyoMarı Genel Müdürlüğü ; 
Karay olları Genel Müdürlüğünün Ulaştırana Bakanlığının konlt rolünden çıkartılmasının 

lık verilmesinin, petrole dayalı olması nedeniyle dışarıya bağımlılığı artımdığı, bu nedenle 
demiryolu taşımacılığına ağırlık verilmesi gerektiği, karayollarında yap-işlet-devret modelin 
lerinin Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde kendi kendini finanse edecek türden projeler y 
nomlik olmadığı ve bölgeler arası dengesizliği daha da artıracağı, ülkemizin son birkaç yıllda 
yatırımın Avrupa ile uzakdbğu arasındaki karayolu hattı olduğu, böy le bir hattın yapılmasını 
burudan önce üîkemizi kendi içeriisinde, çeşitli bölgelerini entegre edecek uil'aşım hatlarına ö 
nel Müdürlüğünün müteahhitlerin yaptığı işi denetler bir şekle düşürüldüğü, teknik eleman 
sından millî bir kayıp okluğu gjibi deşliirilerim yanı sıra, karayolları nın ödeneklerine bakâırsa 
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rüüdüğü, hailbuki Türkiye'de karayolaonuı henüz istenilen seviyeye gelmemiş olduğu, hem y 
hem de mevcut karayollarının stondardizasıyonumu muhafaza edebilmek için ilave bir takım 
karayollarına ayrılan ödeneklerim artıa-ılması gerektiği, otoyoftarın Türkiiyenin her tarafına 
yacak en iyi seçenek olduğu, demiry^u-otoyolu mukayeseleriniin alternatif mukayeseler ya 
yolları ille mukayese edildiğinde ekonomik olmadığı, otoyol sistemlinin kendi işletime gMerleri 
sına da imkân sağladığı sekinde olumlu görüşler de beliılJilmiştir. 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; 
Devlet Su İşleri'nin Güneydoğu Anadolu'ya yönelik projelerinin yetersiz olduğu, bunun ü 

ekonomisinin bütünleştirilmesine aykırı olduğu, projelerin çevre sorunları iyi düşünülmeden 
sorunları ile ilgilenilmediği, yöresel yatırımlar yapılmadığı, büyük projelerden, projenin uyg 
rektiği, sulama ücretlerinin yüksek olduğu, bunun da hem ürün maliyetlerini artırdığı hem 
diği, Orta Anadolu'nun sulanmasının ihmal edildiği gibi eleştirilere Hükümetçe verilen cevap 
tırımların toplam «Büyük Su İşleri» ödeneğinin % 57'si olduğu, büyük projelerin yapıldığı y 
resel hizmet veren birçok baraj bulunduğu, sulamada makul düzeyde bulunduğu ifade edi 

— Orman Genel Müdürlüğü; 
Türkiye'de ormancılık sektörü veya ormanların yalnızca ticarî bir meta olarak düşünülm 

fazla olduğu, ülkemizde orman varlığının çok önemli olduğu, özel sektöre orman kurma ye 
lunduğu, bazı orman köylerinin göçe zorlandığı gibi eleştiriler yanında, 6831 sayılı Orman 
düzenlendiği ve Ağaçlandırma Fonu kurularak ağaçlandırmanın teşvik edildiği, orman köylü 
olmadığı hatta Anayasa'nın ve Orman Kanunu'nun amir hükümleri uyarınca, orman dışına 
lüsüne verilmesi gibi olumlu çalışmalar yapıldığı dile getirilmiştir. 

—• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü; 
1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile kamulaştırılan arazilerin, kamulaştır 

gerekçesi ile 1980 yılından itibaren sahiplerine iade edildiği, bunun, Türkiye'de toprak mülkiy 
olduğu, toprak reformunda öncelikle ülke koşularına ve gerçeklerine uygun olarak topraks 
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sal işletme arazisine sahip olmalarının sağlanacağı gibi, tarım işletmelerimizde dünya üretim 
yüklüklerine ulaşılması gerektiği, uzun vadeli tarımsal politikaların yapılmadığı, bugün Avru 
munda toprağı işleyecek olan işletme sahiplerinin, yani çiftçilerin gençleştirilmesi programın 
larındaki eleştiri ve temennilere verilen cevaplarda; 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
edildiği ve yerine yeni bir kanun çıkmadığı, kamulaştırılan arazilerin sahiplerine iade edilm 
rulu Kararı ile kiraya verilmesi yoluna gidildiği, 22.10.1984 tarihinde çıkartılan 3083 sayılı 
Dair Taran Reformu Kanunu ile daha önce kamulaştırılan arazilerin 829 bin dekarının iad 
de çiftçilere dağıtılacağı belirtilmiştir. 

— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün daha evvel ayrı ayrı çalışan genel müdürlüklerde 

madığı, ancak bunları bir araya getirirken, bunların birbirinden çok farklı hizmetlerinin üst ü 
konularda ciddî sorunlarla karşılaşılabileceği, ayrı ayrı genel müdürlükler olarak çakşırken 
dırdıkları, köylünün zenginleşmesine neden olan faaliyetlerde bulundukları, bunların birleş 
cağı şeklinde eleştirilere verilen cevaplarda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kuruluşun 
ra'ksu hizmetlerinde yapılan başarılı işlerin dikkate alınması gerektiği eski Topraksu, YSE 
rinin birleştirilmesinin ileri sürülen görüşlerin aksine çok olumlu neticeler verdiği, bugün Köy 
rın, eski birimlerin başarılı insanları olduğu ve onların en iyi şekilde değerlendirildiği görüş 

— Petrol işleri Genel Müdürlüğü; 
Önemli bir tabiî kaynak olan petrolle ilgili T.P.A.O.'nun ve Petkim'in bir başka bak 

tabiî kaynakların topyekûn ele ailınarak değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar arasında koo 
bilmesi açısından bu kuruluşların Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde toplanmas 
nin dışa bağımlı olduğu, yabancı şirketlerin ciddî aramalar yapmadığı, petrol fiyatlarının bü 
vamlı ̂ yükseldiği, ülkemizdeki petrol rafinaj kapasitesi ve teknolojisinin yetersiz olduğu yo 
vaplarda T.PA.O.'nun Bakanlıktan ayrılmasının Bakanlığın petrol üzerindeki denetimini ve 
keleri arasında petrolü en ucuz saltanın Türkiye olduğu, petrol fiyatları ayarlanmazsa, maliyet 
vanıse edileceği, bunun da bütçe açığını büyüteceği ve enflasyon olarak vatandaşa yansıy 
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meden, petrolü tüketmiş olanlardan paranın alınacağı; aynı zamanda kaynak israfının ve a 
neceği belirtikraiştıir* 

—• Telsiz Genel Müdürlüğü; 
Telsiz Genel Müdürlüğünün kuruluşunun çok isabetli bir karar olduğu, çıkartılan ka 

nun da ekonomimiz üzerinde olumlu etkiler yarattığı vurgulanmıştır. 
— Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü; 
Spora verilen önemin kayda değer olduğu, yapılan ve yapılmakta olan çocuk oyun ala 

bana yaygınlaştırıldığı, bir memlekette sporun yapılabilmesi için altyapının gerekli olduğu, 
zeye getirilmesi çalışmalarında eğitimin yeri ve öneminin gözönünde bulundurulması gerekt 
mış olmasının sevindirici olduğu, üzerinde çalışıldığı ve yakın zamanda Meclis'e sunulaca 
leştirilmesi ile ilgili tasarının çok olumlu bulunduğu gibi hususlar belirtilmiştir. 

— Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı; 
Yüksek Öğretim Kurulunun iki nedenle kurulduğu, bunlardan birincisinin üniversiteleri 

gereksinimi olduğu ancak MçhMnin gerçekleşemediği, altyapısı olmadan birçok üniversite iku 
dığı, ülke ihtiyaçlarının, üniversitelerin fizikî kapasitelerinin gözardı edilip, sonuçta kalitesiz 
zunla mesleklerde enflasyon yaratılarak işsizler ordusunun artmasına neden olunduğu, öğ 
selesine titizlikle eğüinmesi gerektiği, üniversitelerde akademik kariyer sahibi olmayan üy 
sarstığı, YÖK Yasasıyla beraber eğitim programlarının da büyük ölçüde homojen hale getir 
lığın esas olduğu, YÖK'ün ünivereitderimizin idarî özerkliğini büyük ölçüde alıp götürdü 
kendi kendini yöneten üniversitelerin, tayinle yönetilir hale geldiği, idarî özerkliğin olmam 
tında bulundurduğu gibi eleştirilerin yanısıra YÖK'nün çok çeşitli düzey ve yapılardak 
layarak en iyi şekle doğru görtürdüğü, bilim anarşisini yükseköğretim anarşisin 
sındaki haksız rekabeti haklı rekabete dönüştürdüğü, yükseköğretimi büyük şe 
luya yaydığı, öğretmen ve sanat öğretim kurumlarını da üniversite çatısı ailıtına 
açıdan olması gerektiği, idarî özerklik verildiğinde ortaya çıkacak sakıncaların geç 
tirmek için henüz erken olduğu, biraz daha zaman verilmesi gerektiği, YÖK'ün ülkemize ç 
diği, bugün Türk üniversitelerinin uluslararası düzeyde elemanlar yetiştirdiği gibi olumlu görü 
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— Ankara Üniversitesi; 
Üniversitenin bir kısım idarî personelinin konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 101 

yon İra ödenek ilave1 edimiştir. 
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 
Trabzon ti İmar Planında Karayolları Trabzon Bölge Müdüılüğünün idare binalarının, 

sahasında gösterildiği, üniversite ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasımda yapılan protok 
tesislerin üniversiteye devrinin öngörüldüğü, bu amaçla üniversite bütçesine 400 milyon lir 
zon Bölge Müdürlüğünün binalarının inşaası için Karayolları Genel Müdürlüğüne aktarılması 
KETKEM adı altında geliştirdiği bilgisayar projesinden Karayolları Genel Müdürlüğünün de 
katkıda bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bürokratik işlemlerin azaltılması amacı ile Karaden 
harcama kalemindeki 400 milyon liralık ödenek ODTÜ'nin 101-02-2-053-600 harcama kalemi 

— Hacettepe Üniversitesi; 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusuna bir Atatürk Heykeli yapüabilmesiıni temi 

30 milyon lira; 1986 ve 1987 yıllarında ödenek yetersizliği nedeniyle ödenemeyen elektrik, 
amacıyla 10İ-90-3-522-900 harcama kalemine 600 milyon lira ödenek eklenmiştir. 

— Gazi Üniversitesi; 
Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yatak kapasitesini artırabilmek 

lerin borç ödemelerinde kullanılmak üzere 104-04-1-001-400 harcama kalemine 300 milyon l 
— istanbul Üniversitesi; 
İstanbul Üniversitesi Avcılar işletme Fakültesi inşaatının 1988 yılına uzaması sonucund 

şın karşılanarak inşaatın tamamlanabilmesini temin amacıyla 113-06-2-002-700 harcama kalem 
Avcılar Mühendislik Falkültesi binaları ile altyapı tesislerinin tamamlanabilmesi için ayr 
101-02-2-004-700 harcama kalemine 400 milyon lira ödenek eklenmiştir. 

— Marmara Üniversitesi; 
Üniversitenin Anadolu yakasındaki Üniversite Hastane inşaatı, Merkez Kütphane, Basın 

Fakültesi inşaat projelerinin gerçeMeştırilebilmesi için gerekli olan arazinin kamulaştırılmas 
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lemine 150 milyon, Marmara Üniversitıesi Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbî cihaz alımı için 1 
yon lira ödenek ilave edilmiştir. 

— Mimar Sinan Üniversitesi; 
Mimar Sinan Üniversitesi Sinema TV. Uygulama ve Araştırma Merkezine, gelecek k 

tuluş Savaşı ile ilgili yanar tabanlı filmlerin amaçlanan şekilde ya satılabilmesi için gereken 
Mı diğer cihazların alınabilmesi için 101-02-2-016-600 harcama kalemine 450 milyon lira öd 

— Ege Üniversitesi; 
Ege Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Makine - Teçhizat Projesine bilgisayar satın alım 

300 milyon lira ödenek eklenmiştir. 
— Dokuz Eylül Üniversitesi; 
Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksekokulunun 1988 yılında tamamlanarak eğitim öğre 

harcama kalemine 200 milyon lira ödenek ilave edilmiştir. 
— Trakya Üniversitesi; 
Yeni kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Keşan Meslek Yüksekokulu ve 

olan laboratuvar, araç, gereç ve makine, teçhizatların alımı için 101-01-2-001-600 harcama 
miştir. 

—• Uludağ Üniversitesi; 
Bursa ve çevre illere hizmet verjecek olan Tıp Fakültesi Hastanesinin toeHi bir bölüm 

101-02-2-011-700 harcama kalemine 300 milyon lira ödenek ilave edilmiştir. 
— Anadolu Üniversitesi; 
B.-.tı Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçileri için yaygın eğitim hizmetlerinin sınavları 

Türkiye'den gönderilecek elemanlarla yürütülebilmesi ve öğrenci bürolarının kurularak hizme 
cama kalemine 80 milyon, 104-04-1-007-300^ harcama kalemine 150 milyon, Açıköğretim Fak 
zatı ile genişleyen hizmet karşısında program üretim kapasitesindeki yetersizlikleri giderecek 
mesini teminen 101-02-2-045-600 harcama kalemine 150 milyon lira ödenek eklenmiş; 101-0 
yon lira, 101-02-2-021-700 harcama kaleminden 250 milyon lira düşülerek, toplam 450 mily 
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sivil havacılık programlarının, laboratuvarlannın ve atölyelerinin kurulmasında kullanılmak ü 
ma kalemine ilave edilmiştir. 

— Selçuk Üniversitesi; 
Emanet veya kiralık binalarda çalışan Selçuk Üniversitesi Rektörlük Merkezi üniteleri 

bilmesi maksadıyla 101-02-2-003 700 harcama kalemine 200 milyon lira ödenek eklenmiş, ay 
T-5, bir adet T-10 taşıtların yerine, ödenek miktarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, ye 
lun hizmetlerinde kullanılmak üzere dört adet T-3 araç alınması kabul edilmiştir. 

— Akdeniz Üniversitesi; 
Dört yıl önce başlamış olan Tıp Fakültesi hastane inşaatının tamamlanabilmesi için 10 

yon lira ödenek ilave edilmiş, projesi mevcut olan, ancak proje öde neği bulunmayan Rektör 
açılacak 101-02-2-025-700 harcama kalemine 50 milyon liralık başlangıç ödeneği konmuştur 

— Erciyes Üniversitesi; 
1988 yılında hizmete açılacak olan 900 yataklı Üniversite Hastanesinin su ihtiyacının ye 

liyathaneler, yoğun bakım, acil, kısmı aydınlatma ve küvezler için ihtiyaç duyulan 3 adet jen 
harcama kalemine 150 milyon lira ödenek ilave edilmiştir. 

— Cumhuriyet Üniversitesi; 
Üniversitenin bulunduğu ilde kış ayiannın uzun sürmesi nedeniyle, fuel - oil alımında 

ma kalemine 200 milyon lira ödenek eklenmiştir. 
— Çukurova Üniversitesi; 
Ana kampusta kullanılan elektrik bedelleri üe eğitim ünitelerinin ısıtılması amacıyla sa 

nabilmesi için 101-02-1-001-400 harcama kalemine 200 milyon lira ilave edilmiştir. 
— 19 Mayıs Üniversitesi; 
Çorum'da kurulması kararlaştırılan Mühendislik Fakültesine Çorum Çimento Fabrika 

takdir bedelinin ödenebilmesi için 101-02-2-023-700 harcama kalemine 50 milyon, 101-02-
lira; Üniversite Kampusunun ısıtdabilmesi için fuel - oil alımmda kullanılmak üzere 101-0 
lira ödenek eklenmiştir. 
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— Karadeniz Teknik Üniversitesi; 
Üniversiteye bağlı Eğitim ve Uygulama Hastanesinin ihtiyacı olan tıbbî cihaz ve aletle 

harcama kalemine 300 milyon lira ödenek ilave edilmiştir. 
— Atatürk Üniversitesi; 
Üniversite kampusunun merkezî ve talî ısı santrallannda kullanılmak üzere fuel - oil sa 

cama kalemine 400 milyon, Fen - Edebiyat Fakültesi fen bölümlerinin eğitim ve öğretim f 
bilmesi amacıyla araştırma laboratuvarının acil ihtiyacı olan makine, teçhizat alımını tem 
50 milyon, Fen - Edebiyat Fakültesi fen bölümlerinin ve ziraat, mühendislik, diş hekimilğ 
tuvar malzemelerinin alınabilmesini sağlamak amacıyla 111-02-1-011-400 harcama kalemin 

— tnönü Üniversitesi; 
Öğrenci ve personelin yemek ihtiyacım karşılamak üzere yemekhane yapımı amacıyla 10 

yon lira ödenek ilave edilmiştir. 
— Fırat Üniversitesi; 
Muş Yüksekokuluna Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünden devredilen binanın onarım 

200 milyon lira ilave edilmiştir. 
— Dicle Üniversitesi; 
1987 yılında ihalesi yapılan, ancak müteahhit firmanın sözleşme yapmaması nedeniyle 

yılı içerisinde eğitim ve öğretime açılabilmesini teminen Şanlıurfa Ziraat Fakültesi lojmanla 
kalemindeki ödenekten 200 milyon lira düşülerek 101-02-2-016-700 harcama kalemine eklen 

— Yüzüncü Yü Üniversitesi; 
İnşası devam eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampusunun biti rilebümesi için 101-02-2-0 

ödenek ilave edMmiştir. 

— Gaziantep Üniversitesi; 
Yeni açılacak Tıp Fakültesi ve 1989 yılında öğretime açılması planlanan fakültelerin ö 

nabilmesi amacıyla 101-02-2-014-700 harcama kalemine 200 milyon lira ödenek ilave edilmiş 
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— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 
Görevi, başka ülkelerde meydana gelen bulaşıcı ve salgın hastalıkları ülkemize sokm 

hastalıkların başka ülkelere yayılmasını önlemek olan Genel Mü dürlüğün, ülkemizdeki 
ve havayolu ile ülkemizin diğer bölgelerine yayılmasını önlemek için de çeşitli faaliyetler y 
layabilen Genel Müdürlüğün 1988 bütçe tasarısı incelendiğinde yatırımlara yönelik olduğ 

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; 
Kurumun bünyesinde toplanan sosyal hizmet kuruluşları arasındaki farklılıkların g 

fiziksel yapıya kavuşturulabilmesi ve bunların idamesi için ayrılan bütçe ödeneklerinin y 
cının karşılanabilmesi için ek kadro sağlanmasında zaruret olduğu gibi eleştirilerin yanıs 
gözetiminde halkın gönüllü katılması da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütüldüğü, so 
mu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon tesis edilerek, kay 
olumlu görüşler de ifade edilmiştir. Aynca, 1988 yılında hizmete açılması planlanan kur 
sunulabilmesi için 101-02-2-001-600 harcama kalemine 300 milyon* lira ödenek eklenmişti 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile 25 üniversiteye 
vellerini artırmış, bu ödenekler Hazine yardımından karşılanacağım dan, ilgili bütçelerin (B 
değişiklikler sonucunda; 

Tasarının 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki ödenekler toplamı 3 276 559 000 000 lir 
3 101 559 000 000 lira ve toplam ödenek 3 267 559 000 000 lira olarak değiştirilmiş. 

Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri ile yürü 
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Katma Bütçeli İdarelerin 1988 yılı ödeneklerinde Komisyonumuz tarafından yapılan 
Katma Bütçeli idarelerin cari, yatırım ve transfer harcamaları ile ilgili 1988 yılı öde 

ve kesintiler ekli Tablo : Il'de gösterilmiştir. 

Katma Bütçeli İdarelere bağlı fonların 1988 yılı gelir ve gider dökümü ekli Tablo : 
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Yukarıda özetlenen Komisyonumuz çalışmaları sonunda, ayrıntıları ile incelenen «Katma 
Kanun Tasarısı» Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa siaygı ile arz olu 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nihat Türker 
Afyon 

İbrahim Demir 
Antalya 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Muhalefet şerhim eklidir. 
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H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Ali Topuz 
İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Birgen Keleş 
İzmir 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Onur Kumbaraçıbaşı 
Kocaeli 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Muhalefet şerhim eklidir. 

îdris Ar ikan 
Siirt 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir. 

İV. Kemal Zeybek 

İstanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Şakır Şeker 
Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Muhalefet şerhim eklidir. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. 3346 sayılı Yasanın 12 nci maddesi uyarınca, geçmiş yıl faaliyetleri Bakanlık Bütçeleri 
T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından karara bağlanması gereken fon bütçeleri 

ydtinidelkıi Sayıştay ve BaişbaflCaıniyk YHÎksek Demettleme Kurulu Raporları Komisyona sunulmamı 
Divanı, adı geçen yasanın 1987 yılında yürürlüğe girmiş olmasını ileri sürerek, bu raporların 
gulamayı böyle yapmıştır. 

Komisyon Başkanlık Dîvanının, 3346 sayılı Yasanın amacına, ruhuna ve lafzına aykırı b 
guladığı usul nedeniyle, fon bütçelerini yasanın öngördüğü biçimde denetlemek mümkün olam 

Fon bütçelerine ilişkin oylamalar, yukarıda belirtilen nedenlerle usulsüz ve geçersizdir. 

2. KİT tanımı içine giren Kamu Bankalarının 3346 sayılı Yasa'nın 2 nci maddesi ve ay 
1985-1986 yıllarına ilişkin hesaplarının denetimleri, T. B. M. M. Plan ve Bütçe Komisyonund 
Raporları üzerinden yapılmamıştır. 

Komisyon Başkanlık Divanı, anılan yasanın ilgili maddelerine aykırı bir tutumla ve Ana 
nin MGK Anayasa Komisyonunca belirtilen gerekçesine ters düşerek, Başbakanlık Yüksek 
mesini sağlamamıştır. 

Başkanlık Dİvanı'nın denetleme usulüne ilişkin ou tutumu ve uygulaması nedeniyle, KİT ta 
pılamamıştır. 

Bu nedenle, Kamu Bankalarının denetimine ilişkin oylamalar usulsüzdür ve geçersizdir. 

3. Maliye Bakanlığınca sunulan 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı, samimiyet ilkeler 
gerçeklerden uzaktır ve abartılmıştır. 

Ayrıca, aç ve dış borç ana para ödemeleri, bütçe içinde gösterilmemiş, 2.5 tirilyon TL. do 
saklanmak istenmiştir. 
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Öte yandan transfer harcamalarının, Bütçe ödeneklerinin % 49 una ulaşjması, bu Bütçen 
şünülmediğini ve halkımızın gereksinmesine ters düştüğünü göstermektedir. 

1988 Bütçesi, bu biçimiyle bir borç ödeme bütçesi olup, Türkiye'nin ekonomik, ve sos 
getirmekten uzak bir bütçedir. 

Öngörülen % 33 lük enflasyon hedefi bilinçli olarak düşük tutulmuştur. Tarım ürünler 
toplu sözleşmelerdeki ücretleri düşük düzeyde tutmak için bu yol izlenmiştir. Böylece çalışan 
lında daha da leötüleşecektir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Plan ve Bütçe Komisyonund 
rak uygulanan inceleme ve denetleme usullerine karşı olduğumuzu arz ederiz. 

Ali Topuz Bir gen Keleş 
istanbul İzmir 

Mehmet Moğultay Enis Tütüncü 
îstainbul Tefcirdağ 

Abdulkadir Ateş Onur Kumbaracıbaşı 
Gazfeirttep Kocaeli 
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D a i r e l e r 

Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
inönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

TOPLAM 

Hükümet K 
teklifi E 

19 998 
8 474 
6 625 
33 212 
25 529 
9 502 
20 360 
28 366 
16 095 
13 537 
14 744 
11 082 
21 369 
13 095 
16 803 
24 899 
7 194 
12 053 
15 835 
5 462 
7 818 

3 268 349 
+ 
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TABLO (II) 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN CARİ, YATIRIM VE TRANSFER HARCAM 

YILI ÖDENEKLERİNDE YAPIL AN EKLEME VE KESİN 

Cari Yajtırım 

Kuruluşun adı Eklenen Düşülen Eklenen Düşüle 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü . 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 

300 

230 

300 

400 
30 

750 
450 
450 
300 
200 
200 
3C0 
600 
200 
500 
150 

4 
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Cari 

Kuruluşun adı Eklenen Düşülen 

Cumhuriyet Üniversitesi 200 
Çukurova üniversitesi 200 
19 Mayıs Üniversitesi 200 
Karadeniz Üniversitesi . 
Atatürk Üniversitesi, 450 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi _ 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi . 
Gaziantep Üniversitesi 

TOPLAM 1 580 

Yatırım 

Ekleneh Dü 

50 
300 
50 

400 
200 
200 
400 
200 

6 630 
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TABLO HI 

KATMA BÜTÇEDİ İDARELER İLE İLGİLİ FfONLAR 

Bağlı Okluğu Kuruluş Gelir 

— Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 9 013 000 
— Vaikıfcr Genel Müdürlüğü 14 121 27 
— Çevre Geneli Müdürlîüğü 5 000 00 
— Orman Genel Müdürlüğü 43 436 669 
— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü " 26 506 09 
— Petrol itleri Geneli Müdürlüğü 581 386 32 
— Beden Terfbiyesiı Genel Müdürlüğü 5 478 00 
—• YüıkseÖcöğretim Kurulu (Üniversiteler) 67 217 21 

TOPLAM 752 158 579 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER İLE İLGİLİ FONL 

Bağlı Olduğu Kuruluş 

TARIM REF. GN. MÜD. 
VAKIFLAR GN. MD. 

ÇEVRE GN. MÜD. 
ORMAN GN. MÜD. 

KOY HİZ. GN. MÜD. 

PETROL İŞL. GN. MÜD. 
BEDEN TER. GN. MÜD. 

YÜKSEKÖĞRETİM KUR. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

ODTÜ 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

GAZİ • ÜNİVERSİTESİ 

Fonun Adı 

Tarım Reformu Fonu 
Vakıflar Özel Fonu 
Köy Camilerine Yardım Fonu 
Çevre Kirliliğini Önleme Fonu 
Ağaçlandırma Fonu 
Orman Sanayi Ürünlerinin 
ihracatını Teşvik F. 
Özel İskân Fonu 
Keban İskân Fonu 
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 
Türk Sporunu Teşvik Fonu 
Federasyonlar Fonu 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu 
Öğre.nci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
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Bağlı Olduğu Kuruluş Fonun Adı 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İST. TEK. ÜNİVERSİTESİ 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

MİMAR SİNAN ÜNİ. 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
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Bağlı Olduğu Kuruluş Fonun Adı 

SELÇUK ÜNtVERSfTESl 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

ERC1YES ÜNİVERSİTESİ 

CUMHURİYET ÜNİ. 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

KARADENİZ TEK. ÜNİ. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
.Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. 

GAZİANTEP ÜNİ. 

Fonun Adı 

Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 



Dönem : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Yılı Bütçe Kanunu 
Komisyonu Raporu (1 /394) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 071101-1946 i01585 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANL 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu 
«Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi üe eki cetvel 

Gereğini arz ederim. 





1988 
Katma Bütçe 

B 

G e n e l 

Malî Y 
Kanunu T 
Gerekç 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1988 MALt Y 
BÜTÇE KANUNU TASARISI GENEL GEREK 

Bütçe Kanunu Taşanları 1984 yıllından bu yana tek kanun metni hallinde düzenlene 
Bütçe Kanunu Tasarısı, 1955 - 1989 yıllarına kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan 
yatırımlarının gerçekleştirilmesi başta oknaık üzere, belirlenen temal hedeflere ulaşılma 
tır. Tasarı ile Genel Bütçeye dahil kuruluşlara tahsis edilen ödenekler de dikkate alı 
imkânlar ölçüsünde kaynak tahsis edilmiştir. 





1988 Malî Y 
Katma Bütçe Kanunu Ta 

Maddeleri Metnine ilişkin 
M 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1988 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISIN 
GEREKÇE 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ÖDENEKLER, ÖZ GELİRLER, HAZİNE YARDIMI 
MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin 1988 yılında yapacakları hizmetlerin gerektir 

ödenek tahmin tutarlarım belirlemektedir. 

BAĞLI CETVELLER 
MADDE 2. — Kafana Bütçe Kanununa ekli ödenek dağılımına ilişkin (A) cetveli ile 

(R) cetvellerinin mahiyetini belirlemektedir. 

İKİNCİ KISIM 
İdarelere İlişkin Özel Hükümler 

TARİM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 3. — Tarım Reformu uygulaması ille ilgili davaların, gerektiğinde Hazine a 

ne dair hükmü ihtiva etmektedir. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
'MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün hizmet alanına giren çeşitli hizme 

daire ve müesseseleri, kamu tüzefiıkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelec 
dürlüğüne yatırılacak paraların bu Genel Müdürlük bütçesinin ilgili tertiplerine gelir ve 
redilmesi gibi işlemlerde Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

'MADDE 5. — ilgili Kıamunliarı gereğince geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin 
şif, yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, Karayolları Genel Müdürlü 
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lir, diğer taraftan ilgili bütçe tertibine ödenek kaydı, aktarma ve ertesi yıla devredilmesi gibi 
yetkili kılınmaktadır. 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 6. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar 

Müdürlüğüme yaptıracakları yatırım hizmetlerine ilişkin bedellerin bütçeye gelir, ödenek ve g 
den harcanamayan kısmının ertesi yıâa devrine ve bu kabil hizmet'erle ilgili olarak 1984 ve 
idarelerce kayut ve devirleri yapıdan özel ödenekllerio 1985 yılında Katma bütçeli idare olara 
Müdürlüğüne maledülmesine ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 7. — ligidi Kanunu gereğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve 

lecek taahhütlerde Kanunî azamî taahhüt hadlerinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. Ayrıca 
dımlarda, Kanunla getirilen sınııflamaniin da kaldırılması amaçlanmaktadır. 

MADDE 8. — Baraj ve hidro-elektrik santraUarii inşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilm 
miryoHları üzerindeki inşaatlar ile baraj ve göl sahalarımda kalan akaryakıt boru hatlarının v 
dürlüğü bütçesine konulan ödeneğin gerekli kısmını ilgili kuruluşlar bütçelerine aktarmaya i 
ye ve Gümrük Bakanı yetkili kalınmaktadır. 

MADDE 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürilüğünün hizmet alanına giren çeşitli hizmet 
let daire ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden dernekler veya di 
leplerle ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paraların bütçesinin illgili tertiple 
ertesi yıla devredilmesi gibi işlemlerde Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 10. — İlgili Kanunu gereğince, her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak üzere 

lüğü bütçesinde yer atan projelerden bu İdarece yapılabilecek işler dışında kalanlara ait öden 
bütçesine aktarmaya, sarfedilmeyen ıkısırnilarını gelecek yıl bütçesine devretmeye Maliye ve 
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MADDE 11. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel: Müdürlüğüne ait ı(B) işaretli cetvelin 
ları Müşterek Bahis Hâsılatından Elide Edilecek Gelir tertibimden elde edilen gelir fazlala 
ydı içinde sarfedilmeyen kısmını gelecek yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve öd 
kanı yetkili kılınmaktadır. 

TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 12. — Telsiz Geneli Müdürlüğü (B) cetvelinin «Ücret Gelirleri» tertibinden sa 

lemlerin bakım, onarım ve geliştirilmesinde kullanulmak üzere, adıgeçen Genel Müdürlük 
bu ödeneklerden yıl içinde sarfedilmeyen miktarının ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ö 
nı yetkili kılan hükme yer verilmektedir. 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 13. — Hudut ve Sahiller Sağlıik Genel Müdürlüğü (B) cetvelinde meydana 

tırım programına atoacak projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere, özel gelir ve 
ertesi yıla devri konusundaki bütçdleştirme hükümlerine yer verilmektedir. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA ÖDENECEK HARÇLAR 
MADDE 14. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca üniversite bütçelerinin 

la her yıl öğrenim daUıarma göre belirlenen harç tutarları, öğrenci sayıları da dikkate alın 
rın karşılığı! «B» cetvelinde de gelir ollarak yer alır. 

Ancak, üniversiteler bütçelerinde öğrenci harçları karşılığa yer alan ödeneğin, Öğrenci 
runlarla karşılaşılmaktadır. 

Malî yıl ile eğitim - öğretim yılımın farklı olması, üniversiteler bütçdlerinin «A» cetvel 
sitelerin harç tahsilatı elde etmesini, tahsilait fazlasının ise ancak malî yılm sonuna doğr 
ve karşılığında yeterli ödenek verilememesi ve bütçelerde Bakanlar Kurulu Kararıyla yapı 
lar meydanla getirmektedir. 

Bu nedenlerle 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde gerekli yasal düzenleme yapılın 
hükümle çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. 
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

Hükmündeki Kararnamenin 1 inci maddesi hükmü gereğince Başbakanilığa bağlı tüzelkişili 

227 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2 nci maddesi hükmü gereği; Vakıflar G 
a) Vakıf imalarını ekonomik şeklide işletmek, mimarî ve tarihî değeri olup, yönetim 

faza ve imar etmek, 
b) Vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak, 
c) Vakıf paralarıını nemalandırmak, 
d) Mütevelllileri tayin, gerektiğinde azletmek, 
e) Görev ve hizmetleri ile bütün vakıflarım vakfiyelerinde veya vakfiye yerine geçen h 

vakıf senetlerinde yazılı hayrî, sosyal, kültüreli ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine getir 
f) Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi bir şekilde yerine getirilebilmesini sağla 

mak şartı ile gerektiğinde vakıf gayrimenküleri değiştirerek daha fazla gelir getirici1 yatırım 
g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ıkendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yapm 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıfların denetim ve yönetimi, mazbut vakıfların mal var 

fiyelerde öngörülen hayrî, sosyal ve ekonomik hizmetleri, ortaöğrenim Öğrenci yurtları ite i 
Hastanesi gibi hizmetleri yürütmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu hizmetleri özkaynaklarımdan tahsil ettiği gelirler ite ger 
lüğünün gerçekleştirdiği hizmetler için Bütçe Kanunu ile sağlanan ödenekler genel olarak 

Getirilen madde hükmü ile Vakıflar Geneli Müdürlüğünün gerek cari, gerekse yatırım 
larından finanse edilebillme olanağı getirilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

GENEL BÜTÇE KANUNUNUN UYGULANACAĞI 
MADDE 15. — Genel Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli idarele 

dir. 

YÜRÜRLÜK 
MADDE 16. — Bu Kanunun 1.1.1988 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

YÜRÜTME 
MADDE 17. — Katma Bütçeli idarelerle ilg'ili hükümlerin kuruluşOann idarî bağıllıkla 

Bakanı veya Maliye ve Gümrük Bakanı ile İdarenin bağlı bulunduğu Bakanca bMikte yürü 





Katma Bütçeli idar 
M 

1988 Malî Yılı Bütçe Kan 





(HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1988 MAL! YELİ 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ÖDENEKLER, ÖZ GELİRLER, HAZİNE YARDIMI 
MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerin 1988 yılında yapa

cakları hizmetler için (3.268.349.000.000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 1988 yılı gelirleri (175.000.000.000) 

lirası öz gelir, (3.O93.349.O0O.0O0) lirası Hazine Yardımı olmak üze
re toplam (3.268.349.000.000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAĞLI CETVELLER 
MADDE 2. — Katma 'bütçeli idarelerin, 
1. Ödenek dağılımı (A) işaretli cetvelde, 
2. Gelirleri, her t>ir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 
3. Özel hükümlerine göre 1988 yılında tarh, tahakkuk ve tah

siline devam olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı hükümler, her 
bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli, 

4. Gelecek yulara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
Kanunlar, her biri idarenin bütçesine ekli (G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine ekli 
(R) işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE K O 

KATMA BÜTÇ 
BÜTÇ 

ÖDENEKLER, ÖZ 
MADDE 1. — a) 

cakları hizmetler için ( 
b) Katma bütçeli 

lirası öz gelir, (3.101.55 
toplam (3.276.559.000.0 

BAĞLI CETVELL 
MADDE 2. — Ta 



(Hükümetin Teklifi) 

ÎKİNCÎ KISIM 
İdarelere İlişkin Özel Hükümler 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 3. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak 

ve tarım reformu uygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu 
Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından 
da takip edilir. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE. 4. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu tüzelkişileri, 

dernekler ile diğer kurum ve kuruluşlardan vaki olacak görevler 
ile ilgili hizmet taleplerini, kendi imkânları nispetinde, yapılacak an
laşmalar esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluşlarca 
karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca Karayolları Genel Mü
dürlüğünce yapılan yolların kenarında 'bulunan ve yol güvenliği 
bakımından yola giriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken tesislerin 
(Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından etüt, araştırma ve 
proje 'hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptı
rılması ve bakımı maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne ya
tırılacak paralar bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
bir tertibe gelir, diğer #anaftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya ye-
nîden açılacak özel projelere hizmetin gereği olan harcamalar ile 
ma'kina, teçhizat alımları ve büyük onarımlarında kullanılmak üze-

(Plan ve Bütçe 

İdare 

TARIM REFORM 
MADDE 3. — Ta 

KARAYOLLARI 
(MADDE 4. — Ta 



(Hükümetin Teklifi) 

re Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayol
ları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kay
dı işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödenek
lerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara 
göre, tahakkuk eden miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, harca
ma yapılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
dir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla birinci 
fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 5. — 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunun 30.5.1973 
tarih ve 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi 
ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı mahi
yetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesin
de kullanılmak üzere, bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesinde açılacak özel bir tertilbe gelir, diğer taraftan da yeniden 
açılacak. 111-02-2-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin 
planlama, proje ve keşif hizmetleri), 112-04-2-000 (Geçişi ücretli 
olan yol, köprü ve tünellerin yapım ve Onarımı) altprogramı ve 
projeleri ile; 113-03-1-000 ((Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tü
nellerin hakim ve işletmesi) altprogram ve faaliyetlerinin harcama 
kalemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 
Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve 
ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçesinin ilgili proje öde-

(Plan ve Bütçe 

MADDE 5. — Ta 
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netlerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara 
göre tahakkuk eden miktarı, ilgili projedeki ödenekten, harcama 
yapılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarfedikneyen kısımlar ertesi yıla dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 6. — a) Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tü

zelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar tarafından sulama, içme 
suyu, yol ve köprü gibi tesislerin yaptırılması ile bunların bakımı, 
etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu İdareye 
ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer yandan 
(A) cetvelinin sonunda açılacak özel tertibe Maliye ve Gümrük Ba-
kanhğınoa ödenek kaydolunur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
işin gerektirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemlerini bek
lemeksizin (A) cetvelinin ilgili tertibinden zorunlu harcamayı yapa
bilir. İşin bitiminde yapılan harcamalara göre 'tahakkuk eden mik
tarı ilgili özel tertîbindeki ödenekten harcama yapılan şalemlere aş-
tarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar ertesi yıla 
yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

b) Geçmiş yıllarda (a) fıkrasındaki esaslara göre genel ve kat
ına bütçeli kuruluşlara yatırılmış bulunan paralar artıklarından bu 

(Plan ve Bütç 

KÖY HİZMETL 
MADDE 6. — T 
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bütçelerin özel tertiplerinde mevcut olan ödeneklerin, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü cari yıl bütçesine intikal için gerekli işlemleri 
yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 

Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu te
mini maksadıyla girişilecek taahhütlerin tutarı için aynı Kanunun 
1 inci maddesinde gösterilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış 
yardımlardan temin olunan proje kredileri için, 1988 malî yılında 
uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan ve Ankara-
İstambul belediyelerince yaptırılacak işler karşılığı bu belediyelere 
yapılacak yardımların sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1988 malî 
yılında uygulanmaz. 

MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik santraüarı inşaası dola
ylısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret hasıl olacak kara ve de
miryollarının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşı
mın süratle sağlanması amacıyla havaalanları, inşa, ıslah ve tevsii 
ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı 
için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödenek
ten lüzumlu görülecek miktarı gereğine göre Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri 

(Plan ve Bütçe 

DEVLET SU İŞL 
(MADDE 7. — Ta 

MADDE 8. — Ta 
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Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü bütçelerine bağ
lı (A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve bu konuda 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

MADDE 9. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzelki
şileri, kamu yararına hizmet eden dernekler ve özel kişiler tarafın
dan sulama, içme, kullanma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj 
ve hidroelektrik santralı ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ile 
ilgili anadone temini, etüt, proje ve inşaat yaptırılması, kanalet, bo
ru, beton direk, filitre kumu gibi DSİ tarafından üretilen malzeme
lerin verilmesi, temel ve su sondajları, betonla ilgili her türlü de
neyler, zemin mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, 
çimento analizleri ve model deneyleri yaptırılması amacıyla Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan 
(A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere 
Malîye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kay
dı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödenekle
rinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre 
tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten harcama yapı
lan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

(Plan ve Bütç 

MADDE 9. — T 
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Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısımlar, ertesi yila 
yukarıdaki fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydo
lunur. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih ve 
1053 ısayılı Kanun gereğince yürütülen içmesuyu tesisleri ile ilgili 
olarak kendi usullerine göre borçlandırılan 'bedeller taksitlerinin il
gili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde ödenmeyen taksit
ler, 2.2.1981 tarih ve 2380 saydı Kanun uyarınca belediyelere ayrı
lan paylardan İller Bankasınca kesilerek Devlet Su tşleri Genel Mü
dürlüğüne ödenir. 

BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MADDE 10. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda getirmek 
amacı ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) 
işaretli cetvelinde yer alan projelerin Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğünce 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilemeyen 
kısımlar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredilebilir. 

MADDE 11. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne 
ait (B) işaretli cetvelin «Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâ-

(Plan ve Bütçe 

BEDEN TERBİYE 

MADDE 10. — Ta 
miştir. 

MADDE 11. — Ta 
miştir. 
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sılatından Elde Edilecek Gelir» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağla
nacak gelir fazlalarım sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, 
bakım ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir diğer 
yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilemeyen kısmı ertesi yıl büt
çesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MADDE 12. — Telsiz Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cet 
velin 5.4.1983 tarih ve 2813 sayılı Kanunun 28.5.1986 tarih ve 3293 
sayılı Kanunla değişik 27 nci maddesi gereğince sağlanan gelirler
den oluşan «Ücret Gelirleri» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlana
cak gelir fazlalarım «1988 Yılı Programının Uygulanması, Koordi
nasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» hükümlerine göre, 1988 yılı 
programı ile ilişkisi kurulmak" suretiyle, 2813 sayılı Telsiz Kanu
nunda yer alan telsiz hizmetleri ile 3293 sayılı Kanunla Genel Mü
dürlüğe verilen Millî Monitoring faaliyet ve hizmetlerinin yürütül
mesi, Taşra Telsiz Bölge Müdürlüklerinin kurulması için gerekli 
bina, arazi, makine ve teçhizatın, yapımı, satın alınması, banların 
bakım, onarım ve geliştirilmesi, kamulaştırma giderlerinin karşılan
ması, diğer taraftan (personel giderleri hariç) kira, 'bakım ve ona-

(Plan ve Bütçe 

TELSİZ GENEL 

MADDE 12. — T 
miştir, 
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rım gibi hizmet alımları ile demirbaş giderleri için cari harcamalar
da kullanılmak üzere, Telsiz Genel Müdürlüğü bütçesine bir yan
dan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydet
meye Maliye ve- Gümrük Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde ısarfedilmeyen kısımları, ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MADDE 13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
bütçesinin «B» işaretli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek ge
lir fazlalarını «1988 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu 
ve İzlenmesine Dair Karar» hükümlerine göre 1988 yılında yatırım 
programına alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan Genel 
Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak 
özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarfedilemeyen kısımları ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA ÖDENECEK HARÇ
LAR 

MADDE 14. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun değişik 46 ncı maddesine göre öğrencilerin yükseköğre
tim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları harçlar, bütçe ile 

(Plan ve Bütçe K 

HUDUT VE SAHİL 

MADDE 13. — Tas 
miştir. 

YÜKSEKÖĞRETİM 
LAR 

MADDE 14. — Tas 
miştir, 
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iHşküendirilmeksizin öğrenci Harçlar Fonuna yatırılır ve bu fonda 
toplanan paralar ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılır. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MADDE 15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işa
retli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bu 
Genel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve «1988 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» hüküm
lerine göre yatırım hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde; 
hizmet, tüketim malları ve malzeme alımlarında, demirbaş giderleri 
ile 'diğer ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, di
ğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

GENEL BÜTÇE KANUNUNUN UYGULANACAĞI 
MADDE 16. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak 

üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hak
kında da uygulanır. 

(Plan ye Bütç 

VAKIFLAR GEN 

MADDE 15. — 
miştir, 
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MADDE 16. — 
miştir, 
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YÜRÜRLÜK 

MADDE 17.— Bu Kanun 1.1.1988 tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜNME 

MADDE 18. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Genel Müdürlüğü ile 

ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye ve Gümrük Bakanı, 
b) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Beden Terbiyesi ve 

-Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su îşleri Genel 
Müdürlüğü ile il'gili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Baymdırük 
ve îskân Bakanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlıik Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili hü
kümlerini Maliye ve Gümrük ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
ları, 

e) Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Ma
liye ve Gümrük ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanları, 

f) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Ma-
iiye ve Gümrük ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları, 

(Plan ve Bütçe 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 17. — B 
üzere yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

MADDE 18. — T 
miştir. 
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g) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve 
Gümrük ve Ulaştırma Bakanları, 

Yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakam ve Başbalkan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 
Devlet Bakam 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı V. 
Af. Tınaz Titiz 

Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 
İçişleri Bakam 

Mustafa Kalemli 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Ulaştırma Balkanı 
Ekrem Pakdemirli 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

(Plan ve Bütç 

Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakam 

Ali Bozer 

Devlet Bakanı V. 
Ş. Yürür 

Adalet Bakam 
M. Oltan Sungurlu 

Dışişleri Bakam 
A. Mesut Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. Safa Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. Hüsnü Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

M 

Sağ 

Çalış 



o» 

09 o 
< 



CETVELİ 

Kuruluşlar * 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Geneli Müdürlüğü 
Çevre Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel 'Müdüırilüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Orımıan Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrloll İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Ç. E. K. Gendi MüdürMğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yükseköğğretim Kurulu Başkanlığı 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Tekniik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
yıldız Üniversitesi 
Mimar Siman Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi * 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

(Milyon TL.) 
Lira 

9 151 
22 097 

1 350 
42 263 

570 745 
1 309 473 

4 634 
51 543 

607 533 
1 463 

36 355 
4 302 

27 139 
43 754 
30 888 
46 728 
29 997 
62 645 
24 625 
12 192 
20 598 
8 474 
7 075 

33 512 
25 729 
9 702 

20 660 
28 746 
16 295 
14 037 
14 894 
11 282 

• . ' 21 569 
13 445 
16 703 
25 399 

7 594 
12 253 
15 835 
5 862 
8 018 

TOPLAM 3 276 559 



Dönemi : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 44) 
1986 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3 /254, 1/337) 

TC 
Sayıştay Başkanlığı 14 . 10 . 1987 
Sayı : 222806/3832 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Genel Bütçeli Dairelerin 1986 bütçe yıb Kesinhesap Kamın Tasarısına ait genel uy
gunluk bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Ferda İ. Yazgaç 
Sayıştay Başkam V. 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRÎMÎ 

L Anayasa ve Muhasebai Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, ilgili bakanlık
larca düzenlenip birer nüshası Sayıştaya gönderilmiş bukınan 1986 yık kesinhesaplları, 
Sayıştayca idare hesapları ve Hazine Genel Hesabı ile karşılaştırılarak uygunluk dere
cesi ve fark sebepleri bağlı cetvellerde gösteriıkniştiır. 

2. Kesinhesap Kanunu Tasarısının 5 ikici maddesinde ve Danıştay Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jamdanma Genel ko
mutanlığı, Adalet 'Bakanlığı, Adlî Tıp Kurumu, Sahi Güvenlik Komutanlığı, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal1 Güvenlik Bakanlığı tifo Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığının Tasarıya ekli gider cetvellerinde toplam 85 363 571 439 
İiraikk ödenek dışı gider yazıldığı görülmüştür. 



— 2 — 

Sayıştayca da, anılan dairelerin- 1986 yılında, ayrıntıları aşağıda belirtildiği üzere 
aynı tutarda ödenek dışı giderler*! bulunduğu saptanmıştır, ı 

Dairesi Harcama Kalemi Tutarı 

Danıştay 
Tapu ve Kadastro Gen. Müd. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Millî Savunma (Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Jandarma Geneli Komutanlığı! 
Adalet (Bakanlığıj 
Adlî Tıp Kurumu 
Sahili Güvenlik Komutanlığı 
Sağllık ve Sosyali Yardım Bak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
MİM Eğittim Gençlik ve Spor ıBakanlığı 

9O0.O5.3.530.900 
,111.02.1.001.100 
900.05.3.530.9OO 
117.01,1.003.380 
950.05.3.530.960 
950.05.3.534.960 
900.05.3.530.960 
111.01.1.001.100 
111.01.1. OM ,200 
111.01.1.001.300 
»111.01.2.001.700 
900.05.3.530.960 
900.05.3.530.960 
9O0.O5.3.53O.900 
İH 1.01.1.001.300 
900.05.3.530.900 
113.01.1.001.100 
900.05.3.530.960 
900 05.3.530.960 
111.02.1.001.100 
1(11.02.1.001.200 

2 610 336 
23 047 0'85 

452 405 210 
8 945 420 

44 488i 076 373 
22 425 362 082 
1 371 595 786 
2 6511 318 828 
1 431; 282 868 

69 992 206 
40 969 526 

150 685 649 
91 357 224 

131 593 
2 000 000 
7 666 296 

1 973 619 292 
108 010 125 
17 258 560 

'8 630 024- 741 
1 417 212 239 

GENEL TOPLAM 85 363 571 439 

3. Hazine Genel Hesabında kayıtlıı nazımı gider ve tahsilatı 1 270 119 514 017 
lira olup, Kesinhesap Kıanunu Tasarısının «Nazım Gider ve Gelir, başlıklı 3 üncü mad
desinde yazılı, miktara uygundur. 

Ancak, bu miktardan T 258 '828 540 314 lirası mahallî idareler payına, 
11 290 973 703 lirası okul pansiyonlarına aiıt olmasına ve okul pansiyonlarına ait 
1 748 529 689 liranın tahakkuk artığı olarak ertesi yıla devretmesıine rağmen, Hazine 
Genel Hesabında bu ayrıntılara yer verilmeyerek, nazım gider ve tahsilatının tek ka
lemde gösterildiği anlaşılmıştır. 

4, 1050 sayılı Muhasebdi Umumiye Kanununun 103 üncü maddesi hükmü uya
rınca, gider izahnamelerinin Hazine Genel Hesabına bağlanması ve söz konusu izah-
namelerin; özellikle program bütçe sisteminin uygullamıasıma geçildiği 1973 yılından baş
layarak, bütçe gerekçelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizme
tin önemini, gelişimini ve .hedeflerini, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılamamış-
&a bunun nedenlerini ve ödeneklerin kullanımını gösterecek biçimde hazırlanması ge-

Türkiye Büyük. Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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rektiği halde, aşağıda adları yazılı dairelerin gider izahnameilertine sadece ödenek, gi
der ve yok edilecek ödenek miktarları yazılmakla yetinüımiştir. 

Bu bakımdan,, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Ulaştırma Balkanlımı, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar •Bakanlığı ile Dışişleri; Bakanlığına ait gider 
izahnameleri yetersiz bulunmuştur. 

5. özeli kanunlar gereğince Hazinenin vekalet ettiği İstikrazlarla ilgili kefaflet ba
kiyelerini, hizmet karşılığı olmayarak çıkarılan Hazine (Plasman) bonolarının bakiyele
rini, Devletçe müessese ve fertlere ikraz ve taviz olanak verilen paralarla genel ve kat
ma bütçeli dairelerce yapıilan istikrahlar ve. alınan avansların miktar ve faizleri ile itfa 
bedellerini gösterir çizelgeler ekte sunulmuştur. 

Çizelgelerde adları yazılı kurumlara ait Hazine kefaletinin, kanunlarla verilen yet
ki ve borçlanma limitleri içinde olduğu, dış ve iç borçlanma tutanlarının kayıtlara uy
gun bulunduğu, yine çizelgelerde ad'lao yazılı banka ve kuruluşlarca sıatılan Hazine 
(Plasman) bonolarının kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak çıkarıldığı ve bu tutar
ların da kayıtlara uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

6. 83'2 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca, Hazine Ge
nel Hesabına Sayıştay Hamlarının' yerine getiriUrne oranını gösterir cetvel bağlianmıştır. 
Bu cetvelde, 31.12.1986 tarihine kadar çıkartılan ilamlarla 3 643 615 608 liralık tazmin 
hükmü verildiği 2 375 101 786 Irasının sime ve düşme yoluyla düşüldüğü, 441 319 411 
lirasının tahsil edildiği 827 194 411 (Kirasının da ertesi yıla devrettiği belirtilımıiş olup, 
si'lme ve düşme rnliktarı düşüldükten sonra kalan borç miktarına göre tahsilat oranı 
% 34,80 dir. 

7. Yukarıdaki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar gözönünde bu
lundurulmak suretiyle Hazine Genel Hesabı İle Kesinhesap Kanunu Tasarısında gös
terilen miktarların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 8.10.1987 

Servet Şamlıoğlu 'Servet Koksal 
Birinci Başkan 4. Daire Başkanı 

(S. İzinli) (İzinli) 

Ferda 1. Yazgaç Muzaffer Şakaroan 
5. Daire Başkam 8. Daire Başkanı 

(Bulunamadı) 

Halil Kırcalı Mesut Tozan 
2. Daire Başkam " 7. Daire Başkanı 

(Bulunamadı) 

A. Mithat Testereci Sena Aral 
6. Daire Başkam 1. Daire Başkanı 

(İmzada Bulunamadı) 
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Behiç Erdem 
3. Daire Başkanı 

Üye 
Yaşar Aydın 

ü y e 
Mehmet Kıamiloğlu 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

(İzinli) 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
M. Halit Öztunah 

Üye 
Tülay Deroirkan 

(lzinlli) 

ü y e 
Turhan Kartal 

Üye 
B . Kaya Urgan 

(imzada Bulunamadı) 

Üye 
O. Zeki Tansı 

(imzada Bulunamadı) 

Üye 
Yaşar Özbek 
(Bulunamadı) 

Üye 
Selahattin Güntaç 

(imzada Bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Akyüz 

Üye ' 
Fikret Uludamar 

(İzinli) 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Sezai Ekinci 

(İzinli) 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
ilhan Gener 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Özcan Saygun 

(imzada Bulunamadı) 

Üye 
Er t an Dalgıç 

Üye 
Asal Gökalpay 

(Bulunamadı) 

Üye 
Emin Utaş 

(imzada (Bulunamadı) 

Üye 
Necdet Güvenç 

(Bulunamadı) 

Üye 

Ö. Faruk Çulhacı 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 

Üye 
H. İbrahim Başaran 

(imzada Bulunamadı) 
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Üye 
Cavit Özkahraman 

Üye 
Fahri Yılmaz 
(Bulunamadı) 

Üye 
M. Eren Şenocak 

Üye 
Hasan Fidan 

Üye 
Ahmet Arıca 

Üye 
Cevdet Kıraç 

Üye 
Mehmet Sarıtaş 

(imzada IBulunamadı) 

Üye 
Ahmet Mescioğlu 

Üye 
Ahmet Kartal 

Üye 
Abdunrahman Serdar 
(imzada Bulunamadı) 

Üye 
Necdet Kesmez 

Üye 
/. Hakkı Kaya 

Üye 
H. Hüseyin Türkmen 

Üye 
Şemsettin Azizoğlu 

(imzada ıBulunamadı) 

Üye 
Cengiz Alpay 

Üye 
Necip Pekçevik 

Üye 
Haşim Kılıç 

Üye 
Osman Akman 

Üye 
Galip Y. Kılıçarslan 
(imzada IBulunamadı) 

Raif Turgut 
Savcı 
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T.C. 
Başbakanlık 30 . 7 . 1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-133/05101 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 29.7.1987 tarihinde kararlaştırıleın «1986 Malî Yılı Genel Bütçe KesMıesap 
Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ve ekleri ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederkıu 
Turgut Özal 

Başbakan 

• 1986 YILI KESİNHESAP KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

I - SUNUŞ 
Muhasebe-i Umumiye Kanununum 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1986 

Malî Yılı Ke&inhesiap Konun Tasarısı I© Hazime Genel Hesabı Anıayasıada belirlenen 
süre içimde'Türkiye Büyük Millet Medliıai. ve Sayıştay Başkanlığıma sunulmuştur. 

II - ÖDENEK DURUMU 
1986 Yılı Bütçe 'Kanununa bağlı (A) işaıreıtiıi cetvelde gösterildiği üzere 

(7 104 111 000 000) faalık ödemek verilimıiş otop, bu tutara yılı içimde; 
a,) Muhasebe-i Umumiliye Kanunumun 48 imoiı maddesi uyarımca (719 950 681 568) 

limaMc, 

b) Muhasebe-i Umumiye Kanunumun 59 uncu maddesi uyarımca (17 923 875 940) 
liralık, 

c) Muhıasebe-iı Umumiye Kanununum 83 üncü maddesi uyarımca (39 486 900 620) 
liralık, 

d) Bütçe Kanununum Maliye ve Gümrük Bakanlığıma verdiği yetkiye ıdayanıla-
rafc (522 1641153 954) limalık, 

e) Savunma ailımtorı özel Ödenekleri içim (15 210 216 410) liralık, 

f) Özel Kanunîıar uyarımca (86 972 209 077) liralık, ödemek eklenmiş, böylece 
genel ödenek toplamı (8 505 819 037 569) liırayıa erişmiş ve ayrıntısı aşağıda gösteril-
rrniıştir. 
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ÖZET ÖDENEK ÇİZELGESİ 

Açıklama Ödenek Türü (1) Ödenek Türü (2) 

60 
e-
C: 
9t 

C/5 

Bütçe Kanunu ile verilen 
Bütçe Kanununun 4 üncü mad. ger. % 8 düş. (—) 
1050/48 inci madde gereğince 
1050/59 uncu madde gereğince 
1050/83 üncü madde gereğince 
Maliye ve Güm. Baık. ver. yetki 
Aktarma ile Eklenen Öd. (+) 
Aktarma ile Düşülen (—) 
Savunma Alım. için Al. Özel Öd. 
Toplam Ödenek 
Özel Kanun Uyar. Ek. Öd. 
Aktarma ilse Düş. Öd. (—) 

TOPLAM ÖDENEK 

563 689 484 000 
203 679 316 000 
294 684 745 614 

6 555 168 775 
228 772 018 785 
196 921 391 542 
50 876 080 189 
,13 463 900 664 
049 531 313 191 
2 620 493 284 

3 052 151 806 475 

637 907 100 000 
49 905 927 000 
8 447 935 954 
868 045 940 

32 792 561 »45 
71 951 152 881 
196 150 159 452 
189 704 927 434 
1 746 315 746 

710 252 417 384 
72 832 507 513 

783 084 924 897 

UI - GİDERLER 

Yukarıda da belirtildiği üzere yılı içinde verilen <8 505 819 037 569) liralık (Ödenekler) 
îıirali'k normal gider gerçekleştirilmiş ve bu sonuç (Ödeneklerin) harcama yetkisini % 92.2 



** Ayrıntıları ilgili cetvellerde beîirtien harcamaların özeti aş 

& Açıklama Oa-n (1) Yatırım (2) 

% Bütçe Gideri (Normal) 2 541 816 964 687 583 481 613 836 
*• Özel Kanunlar uyarınca yap. g:d. 2 332 109 885 7 789 401 782 

^ TOPLAM 2 544 149 074 577 591 271 015 613 

I 
^ • 
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Yukarıdaki çizelgede belirtiıldİği üzere yılı içinde (2 544 149 074 577) Ura oaıni, 
(591 271 015 613) feası yatınım, (4 708 660 467 990) lirası sermaye tenkili ve transfer 
ödenek türlerinden olmak üzere toplam (7 844 080 558 180) liralık gider gerçekleştiril-
mıiştir, 

IV - GELİR DURUMU 
Devlet gelirlerinim 1986 bütçe yılındaki gelişimi (B) işaretli cetvelde ayrıntılı bir 

biçimde göisterilmiş, buna ilişkim kısa açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

A) GELİR, TAHMİN VE TAHAKKUKLARI 
3242 sayılı 1986 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde belirtild'ği 

üzere (5 750 OOO 000 003) forası vergi, (750 000 000 000) lirası vergi dışı normal, 
(100 000 000 000) lirası da özel gelir ve fonlardan olmak üzere toplam (6 600 000 COC 000) 
liralık gelir tahmini yapılmıştır. 

Bu tahmine karşılık, 
a) Vergi gellırileriimim yılı tahakkuku (6 782 235 958 886) lira. olarak gerçekleş-

aniş ve tutana geçen • yıllar tahakkuk artığı olan (544 283 035 639) liranın eklenmesi 
ile gelir tahakkuk toplamı (7 326 518 994 525) liraya, 

'b) Vergi dışı normal gelirlerinim yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı 
(670 346 560 311) liraya, geçen yıllar tahakkuk artığı (76 496 679 505) liranın eklen
mesi ıüie tahalkikulk toplamı (746 843 239 816) liraya, 

c) Özel gelinler ve fonların yuh içimde gerçekleşen tahakkuk tutarı (91 765 641 813) 
liraya, 

>d) Özel kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı. içimde 
tahkim edilen paralar karşılığı kaydedilen tahakkuk tutarı (20 181 912 483) fcrıaya, 

Ulaşmış, böylece (6 600 000 000 000) liralık tamimime karşılık; yılı içimde 
(7 564 530 073 853) liralık tahakkuk gerçekleşmiş ve önceki yıldan devreden tahak
kuk artığı (620 779 715 144) liranın (eklenmesi ile tahakkuk toplamı (8 185 309 788 997) 
lamaya ulaşmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 



GELİR TAHAKKUKLARI ÇİZELGESİ 

Geçen Yıldan Dev-
Açıklama redilen Tahakkuk 

Vergi Gelirleri 544 283 035 639 
Vergi Dışı Normal Gelir 76 496 679 505 
Özel Gelir ve Fonlar — 
Özel Kanun Gelirleri — 

TOPLAM 620 779 715 144 
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B) GELİR TAHSİSLERİ 
1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu dite (6 600 000 000 000) 'lira olmak üzere tahinin 

©diılıen Genel Bütçe Gelirleri; Tasarının 2 nci maddesinde belirtildiği ve ayrıntıları (B) 
lişaretlli oetveılide gösterıildiği üzere topliam (6 629 710 457 541) lirıa olarak beılıirlenmiiş 
ve ayrıntıları aşağıdaki çizelgede gösterilmliştlr. 

GELİR TAHSİLLERİ ÇİZELGESİ 

Açıklama Tahsilat Tutarı 

Vergi Gelirleri 5 972 033 929 852 
Vergi Dışı Normal Gelir 554 251 316 004 
Özel Gelir ve Fonlar 83 243 298 842 
Özel Kamun Gelirleri • 20 181 912 843 

TOPLAM 6 629 7!» 457 541 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 

1987 Yılına Dev-
Açıklama ' redilen Bakiye Tutar 

Vergi Gelirleri 1 354 485 064 673 
Vergi Dışı Normal Gelirler 192 591 923 812 
Özel Gelir ve Fonta 8 522 342 971 

' TOPLAM 1 555 599 331 456 

V - NAZIM GİDER VE GELİR 
a) NAZIM GİDER 
MıahıaJıIî idareler payı gideri (1 258 828 540 314) lira, okul, pansiyon gideri: 

(11 290 973 703) lira -olmak üzere toplam (1 270 119 514 017) Iraya ulaşmıştır. 

b) NAZIM GELİR > 
Mahallî lidareter payı geliri (1 258 828 540 314) lira, okul, pansiyon geliri 

(11 290 973 703) lira olmak üzere toplam (,1 270 119 514 017) lira gelir tahsil edil
miştir. 

VI - BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

A) GİDER GELİR DENGESİ 
Tasarının 1 inciı maddesinde açıklandığı üzere 1986 bütçe yılında (7 844 080 558 180) 

liralık gidere karşılık (6 629 710 457 541) liralık gelir 'tahsil edilmiş-ve 1986 yılı büt
çesi (1 214 370 100 639) lira açık vermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR 
1986 yıllımda zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü gjideri karşılamak amacıyla 

5 inci maddede yazılı (85 363 571 439) Jıiıralık tamamlayıcı ödenek verilmesi öngörül
müştür. 

C) DEVREDİLEN ÖDENEKLER 
Kaınunlaır uyarında, ertesi, yıllara devredilmesi gereken (208 362 098 793) lıiıralıik 

ödeneğin iptal edilmeyerek devredilmesi hükmü tasarının 6 no maddesi ile ıteikılif edil
miştir. 

D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 
1986 bütçe yılında alınan ödeneklerden torcamalıar karşılığı kullilanılan ve ertesi 

yıllara devrediknelk üzere »saklı tutulanlar dışında kalan (538 739 952 035) liralık öde
nek tasarınnn 7 nci maddesinde 'belirtildiği üzere iptal edilmiş ve ayrıntısı (A) işaretli 
cetvelde, özet ise aşağıdaki çizelgede gösterilmiş tir. 
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İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 

Açıklama Ödenek Türü (1) Ödenek Türü (2) 

Genel Ödenek 
Genel Gider 
Kalan 
Özel Kanun Uyarınca 
1986 Yılına Devreden 
Kalan 
Ödenek Üstü Gider, 
İptal Edilen Ödenek 

3 052 151 806 475 
2 544 149 074 572 
508 002 731 903 

139 287 321 004 
368 7.15 410 899 
16 207 442 679 
393 680 333 963 

783 084 924 897 
591 271 015 618 
191 813 909 279 

67 786 008 083 
124 027 901 196 

40 969 526 
116 706 883 404 
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VII - DEVLET BORÇLARI 
Devlet borç yönetimi uygulama sonuçları kesimhesap cetvellerimde ayrıntısı gösteril

diği üzere : 
a) İÇ BORÇ 
1985 yüından 1986 yılıma ıtoplıaım 5 036 273 000 lira iç borç devretmiş ve 1986 yı

lında laıhnan 8 388 149 000 liralık miktarın ilavesiyle toplam iç borç 13 424 422 000 
liraya ulaşmış, yıılı içimde bunun 4 716 596 0C0 liralık kısmı' ödenmiş ve 1987 yılına 
8 707 826 000 iıir-a devretmiştir. 

b) DIŞ BORÇ 
Genel! ve Katmia Bütçeli Kurulluşlıarın 1985 yılı sonundaki kurlar üzerimden yapı

lan hesaplamaya göre 1985 yılımdan. 1986 yılına toplam 8 862 409 534 000 li.na borç 
devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alınan borçların ilavesi ve ödemeleri düzüldük
ten isomra 1986 yıllından 1987 yılına 13 454 126 886 000 lira dış borç devretmıi^tiiır. 

c) HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLAR 
Hazinece garanti edilmiş ve Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar dışımda kaılan 

fcurumilıarın 1985 yılı sonundaki kurlara göre (31 12 1985), 1985 yılımdan 1986 yıllıma 
toplam 3 436 344 996 000 lira borçları devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alınan 
borçların ilavesi ve ödemeleri düşüldükten sonra 1986 yılımdan 1987 yılına toplam 
4 709 974 863 000 jlra Hazine garantili dış borç devretmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 25.3.1988 
Esas No. : 3/254, 1/337 

Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığında hazırlananı ve Bakanllar Kurulunca 29.7.1987 ta-
rühinlde Türkiye Büyük Millılet Meclisi Başkanılığıına sunulan ve 8.1.1988 tarihimde Ko
misyonumuza havale edilen «11986 Malî Yılı Genel Bütçe Kelsimlhesap Kanunu Tasa
rısı» ile Anayasanın 164 üncü maddesi gereğimce Saıyışitay Başlkamllığımca hazırlanan 
aynı yıla ilişkin «Genel Uygunluk Bildiriimi» Komisyonumuzun 24.2.1988 - 24.3.1988 
tarihileri atrasınlda yapıllatn 7-30 uncu binleşimlleriınlde Maliyle ve Gümırük Bakanlığı, Sa
yıştay Başkanlığı ve Kesinihesaplarla ilgili bakanlık temsilcilerinin de katıldığı 'toplan-
tı'larda görüşülmüştür. 

Anayasanın 164 üncü maddesi hükmü gereği yeni yıl Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile birlikte görüşmeye alıman 1986 yuh Kesinlhasap Kanunu Tasarlılarının incelenmesi 
sonucunda; 

1986 malî yıllı bütçe kanunu İle genel bütçeli -kuruluşlaıra 7 trilyon 104 milyar lira 
ödenek talhsis edildiği, yıl içinde yapılan ödenek aktarmaları ve kayıtları ile yıl sonun-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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4a 8 trilyon 506 milyar liraya ulaşan ödemeğin 7 trilyon 844 milyar Hırasının kulla
nıldığı, kulanıılıan toplam gider idinde 1 trilyon 541 miyar liranın personel harcama
larınla, 1 trilyon 003 milyar liranın diğer carî harcamalara, 591 milyar liranın ya'tıriim 
harcamalarma, 4 triliyon 709 miyar limanın da transfer harcamalarına aüt olduğu, 

1986 malî yıllında 6 trilyon 630 miyar lira geneli bütçe gel/ir tahsilatı yapıldığı, bu 
miktar içinde vergi gelirlerinin 5 trilyon 972 miyar , vergi dışı normal gdilrlerinin 555 
milyar, özd' gell'irller ve fonların 83 mülyar, özd kanun gdirfleridin de 20 milyar lira 
olduğu, 

6 triliyon 630 miyar lira elide edilen gelire karşılık* 7 trilyon 844 mitl'yar liralık 
harcama yapıiildığı ve genel1 bütçe açığının 1 trilyon 214 mlillyar lira olarak gerçekleş
tiği görülmüştür. 

Daha sonra «1986 Mallı Ylı Genel; Bütçe Keslinlhesıap Kanunu Tasarısının mad
delerinin görüşülmesüne geçilerek, Sayıştoy Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygun
luk Bildiriminin rapor ve cetvelleri de dikkate alınarak kuruluşların tasarının 1 inci 
maddesine bağlı giderleri ile 2 mci madldesüne bağliı gelkterli, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci mad
deleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Başkanvekil'i 
İlhan Askın 

Bursa 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kut ay 
Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

Fenni hlimyeli 
Balıkesir 

A. Şâmil Kazokoğlu 
Bolu 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 
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Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

Mehmet Moğultay 
istanbul 

Ali Topuz 
İstanbul 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Onur Kumbaracıbası 
Kocaeli 

Sümer O rai 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

İdris Arı kan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

N. Kemal Zeybek 
istanbul 

Dirgen Keleş 
İzmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1986 Mali Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı <A) işareti cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen Ödeneklerden, 
(2 541 816 964 687) lirası cari, 
(583 481 613 836) Hirası yatırım, 
(4 698 430 029 416) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) Özel Kanunlar uyarınca kaydolunan Ödeneklerden, 
<2 332 109 885) lirası cari, 
(7 789 401 782) lirası yatırım, 
(10 230 438 574) lirası sermaye teşkili ve tranisfer, 
harcamiaları olmak üzere toplam (7 844 080 558 180) lira gider yapılmıştır. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(5 972 033 929 852) lirası vergi gelirlerinden, 
(554 251 316 004) lirası vergi dışı normal gelirlerden, 
{83 243 298 842) lirası özel gelir ve fonlardan, 
(20 181 912 843) lirası özel kanun gelirlerinden, 
olmak üzere toplam (6 629 710 457 541) lira gelir tahsil edilmiştir. 

Nazım Gider ve Gelir 

MADDE 3. — Toplam (1 270 119 514 017) lira nazım gelir tahs'i'l edilmiş ve aynı 
mliktar gider yapılmıştır. 

Denge 

MADDE 4. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler ara
sında (1 214 370 100 639) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (85 363 571 439) 
liralık ödenek üstü gideri karşılamak üfcere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kalbul edil
miştir. 

Devredilen Ödenek 

MADDE 6. — Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 
(208 362 098 793) liralık özel ödenek ertesi yıla aktarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KAÎBUL ETTtĞt METİN 

1986 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen ka'bul edilmiştir, 

Gelir Bütçesi 

MADDE7, 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nazım Gider ve Gelir 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

Denge 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen ka'bul edilmiştir, 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci ma'ddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

Devredilen Ödenek 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kafbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' (S. Sayısı : 44) 
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'(Hükümetin Teklifi) 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin »ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde kullanı
lan ve devredilenler dışında kalan (538 739 952 035) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Devlet Borçları 

MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçları Uygulama Sonuçları Kesinhesap cetvellerinde 
ayrıntısı gösterildiği üzere 31.12.1986 tarihi itibariyle, 

a) (6 416 785 000 COO) lira orta ve uzun vadeli, (2 291 041 000 000) lirası kısa va
deli olmak üzere toplam (8 707 826 000 000) lira iç ıborç, 

'b) (13 454 126 886 000) lirası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, 
(4 709 974 863 000) lirası da Hazine garantili olmak üzere toplam (18 164 101 749 000) 
lira dış borç, 

mevcuttur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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ı(iRlan ve Bütçe Komisyonunun Kabuıl Ettiği) Metin) 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 7. — Taisarının 7 nci maddesi aynen k-afbul edilmiştir. 

Devlet Borçları 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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'(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı taritıinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun'hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
29 . 7 . 1987 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakına ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut 

Maliye ve Güınrük Bakanı 
A. Kurt cebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırana Bakanı 
Veysel Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. 
M. Emiroğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. Neşe Türel 

Devtet Bakanı 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler 

Devlet Bakanı 
M. Tınaz Titiz 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Milî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk 

Dışişleri Bakamı 
Vahit Halefoğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
Metin Emiroğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Cahit Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Mesut Yılmaz 

["terkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabutl Etttiğî Metin) 

Yürürlük 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Tuııltiî'e Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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1986 YILI GENEL BÜTÇE 
A — CETVELİ Ödenek 

ödeneğin çeşidi Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Başbakanlık 
Başbakanlık Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesi 
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Devlet istatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Adlî Tıp Kurumu 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bayındıriılk ve İskân Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

34 506 843 268 
1 414 286 000 
8 547 099 000 

- 356 477 000 
39 320 171 064 

277 002 000 
697 456 540 

5 096 991 880 
16 097 227 922 

2 159 587 168 000 
3 416 776 334 
2 004 000 000 
2 650 978 000 
4 621 753 390 

60 203 062 342 
21 212 998 515 
8 102 786 680 

82 712 706 354 
2 655 428 000 

1 693 526 811 867 
28 734 686 000 

236 779 336 816 
132 733 256 930 
12 282 574 760 
87 867 929 120 

2 289 860 653 081 
713 279 095 484 
3'60 52tf 773 987 
225 043 806 976 

3 008 794 667 
25 610 194 753 

120 142 435 500 
10 199 349 865 

109 610 000 
33 462 639 000 
33 319 000 000 
45 939 876 474 

GENEL TOPLAM 8 505 819 037 569 
Nazım ödenek ve Gider 1 271 868 043 706 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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Ödenek 
Lira 

27 133 618 354 • 
1 254 614 628 
6 515 709 615 
229 031 330 

36 395 367 752 
259 101 671 
656 326 034 

4 989 705 908 
11 634 533 834 

2 156 572 658 072 
3 399 014 889 
1 957 311 145 
2 314 674 005 
3 142 211 137 

59 440 140 659 
20 679 959 496 
6 489 954 764 
80 124 650 536 
2 340 560 427 

1 118 244 194 779 
27 422 846 363 
227 012 071 396 
112 219 271 001 
4 281 416 993 
80 008 359 561 

2 347 720 761 883 
717 768 409 292 
320 755 290 301 
214 877 367 520 
2 512 504 849 
23 539 009 990 
109 502 804 287 
9 360 684 602 

70 151 696 
29 187 706 776 
32 717 176 927 
41 351 385 708 

7 844 000 558 180 
1 270 119 514 017 

Gider 
Lira 

1 160 

15 099 802 

266 727 790 

186 030 732 261 

18 448 602 108 

2 289 291 247 
937 151 

1 306 746 500 

• 

3 960 774 

208 362 098 793 
1 748 529 689 

İptal edilen ödenek 
Lira 

7 373 224 914 ' 
159 671 372 

2 031 389 385 
127 445 670 

2 834 803 312 
17 900 329 
41 130 506 
107 285 972 

4 462 694 088 
3 014 509 928 

17 761 445 
49 299 191 
336 303 995 

1 479 541 093 
1 215 326 893 
540 986 302 

1 612 831 916 
2 321 459 621 
316 867 573 

390 6231 480 613 
1 311 839 637 
14 111 514 491 
2 156 741 045 
8 008 824 063 
7 859 569 559 
9 062 275 073 
5 557 923 172 
37 483 193 439 
12 247 131 722 

496 289 818 
2 071 184 763 
9 332 884 713 
855 923 823 
39 458 304 

4 274 932 224 
601 823 073 

4 584 529 992 

538 739 952 035 

Ödenek dışı gider 
Lira 

, 

2 610 336 

452 405 210 
23 047 085 

131 593 
2 000 000 

1 371 595 786 

4 344 249 077 
91 357 224 
7 666 296 

66 922 383 875 
10 047 236 980 

2 081 629 417 

17 258 560 

85 363 571 439 

Türkiye Büyük Millet' Meclisi (S. Sayısı : 44) 



1986 YILI GENEL BÜTÇE 

B — CETVELİ 

E 2-
2 •;§ G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRLERDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
Emlak Vergisi 
Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 
MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Dahilde alınan Katma Değer Vergisi 
Ek Katma Değer Vergisi 
Ek Katma Değer Vergisi 
T. T. M. ile alkollü içkiler 
S. Sar. bira alkolsüz içkiler 
Taşıt Alım Vergisi 
Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Banka ve Sigorta Muamele Vergisi 
Damga Vergisi 
Harçlar 
Tapu harçları 

5 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Yargı harçları 
3 Noter harçları 
4 Pasaport ve konsolosluk harçları 
5 Trafik harçları 
6 Diğer harçlar 

DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
1 Gümrük Vergisi 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan Gümrük Vergisi 
2 Akaryakıttan alınan Gümrük Vergisi 
3 Tek ve maktu vergi 

2 İthalde alınan Katma Değer Vergisi 
3 İthalat Damga Vergisi 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alınacak damga res 
2 Akaryakıttan ithalde alınacak damga resmi 

4 Rıhtım resmi 
1 Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan rıhtım resmi 

KALDIRILAN VERGİI ER ARTIKLARI 
1 Kaldırılan vergiler artıkları 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HÂSILATI VE 
DEVLET PAYLARI 

1 Devletçe yönetilen kurumlar hâsılatı 
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^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

1 Resmî basımevleri, okullar ve kurumlar hâsılatı 
2 Katma bütçeli idarelerin gelir fazlaları 

Devlet payı 
1 Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
2 Petrolden Devlet hakkı 
3 Petrolden Devlet hissesi 
4 Madenlerden Devlet hakkı 
5 Oyun kâğıdı gelirleri 

Belli giderler karşılığı gelirler 
1 Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez Ban-

sından alman 
2 Teftiş mukabili şirketlerden alman 

T. C. Merkez Bankası safi hâsılatı 
DEVLET PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Taşınmaz mallar satış bedeli 
2 Taşınmaz mallar idare gelirleri 

Taşınır mallar gelirleri 
1 Taşınır mallar satış, gelirleri 
2 Değerli kâğıtlar satış gelirleri 

Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
1 İktisadî devlet teşekküllerinden gelirler 
2 İştirak gelirleri 
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3 Döner sermayeden gelirler 
4 Diğer cüzdan gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN
LAR 

1 Faizler 
2 Tavizlerden geri almanlar 
3 ikrazlardan geri alınanlar 

CEZALAR 
1 Para cezaları 
2 Vergi ve zam cezaları 
3 Trafik cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli Gelirlen 

ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 

1 Hibe ve yardımlar 
FONLAR 

1 Akaryakıt iştirak Fonundan Hazineye aktarılacak miktar 
3 Merkez Bankasındaki 34 No, lu NATO hesabından Hazineye 

devrolunacak miktar 
4 Tarımsal İhracat Fonu 
5 1 Savunma Sanayii Destek Fonu 
5 2 3238 Kan. 1314 mad. gereği 



! G e l i r i n Ç e ş i d i 

1 Sosyal Yardım Dayanışma Fonu 
6 . Çıraklık Fonu 

ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
BAĞIŞLAR 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
MADENÎ PARA BASIMINDAN A. 
KATMA VE GENEL BÜTÇE 
MİLLÎ EĞÎTtM BAS1MEVİNDEN 
GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİ 
M. S. B. HARP SANAYİİ GEL. 
KURUM VE MÜESSESE 
DÖNER SERMAYE 

İ C M A L 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

TOPLAM 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 
NAZIM GELİRLER 

5 7 
7 
1 

6 6 



1986 YILI TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, CUMHURBAŞKANLIĞI 
A— CETVELİ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜİSİ 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 YASAMA HİZMETLERİ 
112 MİLLÎ SARAYLAR İDARE VE KORUNMASI 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS

FERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜ

TÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 
CUMHURBAŞKAHLIĞI 

101 G E N E L YÖNETIM VE DESTEK HIZMETLERI 
900 HIZMET PROGRAMLARA DAĞıTıLAMAYAN TRANS 

FERLER 

GENEL TOPLAM 
SAYIŞTAY 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 İNCELEME YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANG 

FERLER 

Ödenek 
Lira 

13 343 522 690 
15 829 129 955 
3 914 960 379 

1 013 289 000 

405 941 044 

34 506 843 268 

1 347 986 000 

66 300 000 

1 414 286 000 

5 184 332 000 
3 081 767 000 

281 000 000 

GENEL TOPLAM 8 547 099 000 



C: 
•s . 
^ 1986 YILI ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
a 
03 -

<Ş: A — CETVELİ 

% Program Ödeneğim Çeşidi 

ğ, 101 GENEL YÖNETJM VE DESTEK HİZMETLERİ 
~ 111 İNCELEME VE YARGI HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS 
^ FERLER 
Ç/3 

f GENEL TOPLAM 

4*. 

Ödenek 
Lira 

96 990 000 
244 691 000 

14 796 000 

356 477 000 



1986 YILI BAŞBAKANLIK 

£ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

E 

BAŞBAKANLIK 
w 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 24 323 318 88 
«İ 111 BAKANLIKLARARASI İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAK VE 
* HÜKÜMETİN GENEL SİYASETİNİ İZLEMEK 5 590 050 00 
S 112 SIKIYÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 1 040 177 17 
S 900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS 
£ FERLER 12 276 625 00 

£ BAŞBAKANLIK DEVLET 

TOPLAM 39 230 171 06 
BAŞBAKANLIK MİLLÎ GÜVENLİK KURULU 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
111 MİLLÎ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 277 002 00 

TOPLAM 277 002 00 

PERSONEL BAŞKANLIĞI 
111 DEVLET PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 

GELİŞTİRİLMESİ 697 456 54 

TOPLAM 697 456 54 



BAŞBAKANLIK BASIN - YAYIN VE 
ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Program 

111 

Ödeneğin Çeşidi 

ENFORMASYON-KAMUOYU OLUŞTURMA VE HALKLA 
İLİŞKİLER HİZMETLERİ 

TOPLAM 
İCMAL 

BAŞBAKANLIK 
Başbakanlık Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı 
Başbakanlık Basın - Yaym ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Ödenek 
Lira 

5 096 991 

5 096 991 

39 230 171 

880 

880 

064 
277 002 000 
697 456 540 

5 096 991 880 

GENEL TOPLAM 45 301 621 484 



1986 YILI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞA 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 7 007 869 82 
111 PLANLAMA HİZMETLERİ 6 917 553 88 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS-

FERLER 2 001 769 00 
990 ÖZEL ÖDENEK 170 035 21 

GENEL TOPLAM 16 097 227 92 



1986 YILI HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞ I 
S ' A — CETVELİ 
W . 

** Program Ödeneğin Çeşidi 
S • : = = -

S 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
g 111 HAZİNE - GENEL EKONOMİ VE DIŞ TİCARET POLİTİ-
S- KASININ DÜZENLENMESİ VE UYGULANMASI 8 454 56Q om 

Ç/3 

t 

910 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞ 
KİLLERİ 

920 İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIMLAR 
930 MALÎ TRANSFERLER 
940 SOSYAL TRANSFERLER 
950 BORÇ ÖDEMELERİ 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

1 692 058 000 

8 454 569 000 

95 691 840 000 
103 205 000 000 
58 824 061 000 
288 837 160 000 

1 602 882 480 000 

2 159 587 168 000 



1986 YILI İÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA S 
(KONSOLİDE BÜTÇEYE DAHİL KURULUŞ 

Borcun türü 

A) ORTA VE UZUN VADELİ 
BORÇ 

1. İSTİKRAZLAR 
2. KONSOLİDE BORÇLAR 

— Kur Farkları 
(1211 S. T.C. Mer. Bank. Kam.) 

— Tahkim Borçlan 
(154, 250, 691, 1376, 2974 S. 
TAHKİM KANUNLARI) 

B) KISA VADELİ BORÇLAR 
1. HAZİNE BONOLARI 
2. KISA VADELİ AVANS 

C) TOPLAM (A + B) 

1985 yılından 
devreden borç 

. 3 670 459 
1 029 116 
2 641 343 

2 641 343 

1 365 814 
571 269 
794 545 

5 036 273 

T A B L Q - I 

1986 yılında 
alınan borç 

3 538 891 
1 271 998 
2 266 893 
2 019 315 

247 578 

4 849 258 
1 784 138 
3 065 120 

8 388 149 

Borç 

7 
2 
4 
2 

2 

6 
2 
3 

13 



1986 YILI DIŞ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA S 
(KONSOLİDE BÜTÇEYE DAHİL KURULUŞ 

TABLO - n 

Su-a 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10. 
11 
12 
13 

Borcun türü 

ABD DOLARI 
B. ALMAN MARKI 
İSVİÇRE FRANGI 
İNGİLİZ STERLİNİ 
JAPON YENİ 
FRANSIZ FRANGI 
KUVEYT DİNARI 
SUUDÎ ARABİSTAN RİYALİ 
ÖZEL ÇEKME HAKKI 
İTALYAN LİRETİ 
BELÇİKA FRANGI 

(SDR) 

AVRUPA HESAP BİRİMİ 
HOLLANDA FLORİNİ 

(EUA) 

1985 yılından 
devreden borç 

5 433 543 569 
1 346 628 912 

407 245 790 
125 440 721 
558 067 453 
194 094 843 
22 084 508 
65 861 100 

3 918 013 
22 327 022 
50 511 500 

293 582 083 
90 167 369 

1986 yılında 
alınan borç (*) 

2 321 179 408 
1 105 192 444 

418 152 541 
49 058 185 

798 100 809 
104 110 838 

17 857 558 • 
31 361 931 

3 000 351 
12 230 486 
31 213 856 

201 795 568 
68 096 440 

Borç t 

7 754 
2 451 

825 
174 

1 356 
298 

39 
97 

6 
34 
81 

495 
158 



Sıra 1985 yılından 1986 yılında 
No. Borcun türü devreden borç alınan borç 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

İSVEÇ KRONU 
AVUSTURYA ŞİLİNİ 
DANİMARKA KRONU 
KANADA DOLARI 
FİN MARKI 
İSLAM DİNARI 
NORVEÇ KRONU 
AVUSTRALYA DOLARI 
TÜRK LİRASI 

12 226 158 
78 723 505 

4 934 170 
131 290 591 

3 935 895 
3 488 834 

12 662 464 
1 296 813 

378 221 

5 512 129 
52 034 588 

2 823 170 
42 909 537 

1 550 593 
4 667 011 
4 138 500 

329 164 
0 

TOPLAM 8 862 409 534 5 275 315 107 

(*) 3 Mart 1986 tarih ve 19036 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Devlet Muha
sebesi Genel Yönetmeliğinin «Hazine Saymanlıkları» bölümünün 174 üncü 
maddesi uyarınca 1986 yılı sonu itibariyle hesaplanan kur farkları dahildir. 

Borç 

17 
130 

7 
174 

5 
8 

16 
1 

M 137 



HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLAR 
{TL. KARŞILIKLARI) 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Borcun türü 

ABD DOLARI 
B. ALMAN MARKI 
İSVİÇRE FRANGI 
İNGİLİZ STERLİNİ 
JAPON YENİ 
FRANSIZ FRANGI 
KUVEYT DİNARI 
SUUDÎ ARABİSTAN RİYALİ 
ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 
İTALYAN LİRETİ 
BELÇİKA FRANGI 
AVRUPA HESAP BİRİMİ 
HOLLANDA FLORİNİ 
İSVEÇ KRONU 
AVUSTURYA ŞİLİNİ 
DANİMARKA KRONU 
KANADA DOLARI 

1985 yılından 
devreden borç 

3 101 340 674 
60 498 601 
28 569 276 
29 070 379 
89 132 225 
43 693 606 

3 158 936 
0 
0 
0 

10 810 609 
0 

3 826 216 
0 

17 479 979 
0 

5 645 039 

1986 yılında 
alınan borç 

1 504 801 241 
101 530 326 
102 572 677 

9 752 641 
262 169 762 
27 555 224 

932 654 
0 
0 
0 

49 341 905 
0 

2 486 510 
0 

12 575 736 
0 

65 314 121 

Borç t 

4 606 
162 
131 
38 

351 
71 
"4 

60 

6 

30 

70 



Sıra 1985 yılından 
No. Borcun türü devreden borç 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

FİN MARKI 
İSLAM DİNARI 
NORVEÇ KRONU 
AVUSTRALYA DOLARI 
ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 
G. AFRİKA RANDI 
TÜRK LİRASI 

3 605 170 
13 934 959 
5 778 108 

0 
13 888 725 
5 912 494 

0 

TOPLAM 3 436 344 996 

1986 yılında 
alınan borç Borç 

1 650 890 
6 679 408 
1 961 820 

0 
4 096 135 
3 134 460 

0 

2 156 555 330 

5 
20 
7 

17 
9 

5 592 



s 
1 

1986 YILI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD 

A — CETVELİ 

S Program Ödeneğin Çesşidi 
W 
£ 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETJLERİ 
a 111 MADENÎ BASIM VE MATBAA HİZMETLERİNİN YÜRÜ-
52 • TÜLMESİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS 
^ FERLER 
^ 990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜL 
^ MESİ 

4̂  GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

25 695 

985 710 

75 409 

.2 329 962 

3 416 776 



1986 YILI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Prog. 

ıou 
HU 
900 

Ödeneğin Çeşidi 

Genel Yönetim ve destek hizmetleri 
Yargı, danışma ve inceleme hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 

GENEL TOPLAM 

A CETVELİ 

Ödenek! 
Lira 

439 844 000 
1 448 396 000 

115 760 000 

2 004 000 000 

Gider 
Lira 

418 089 
1 420 851 

118 370 

1 957 311 

120 
689 

336 

145 

1986 YILI YARGITAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELÎ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 YARGI HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS 

FERLER 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

746 287 
1 754 355 

150 336 

2 650 978 



H et 

03 
5=: 

C: 
?r 

1986 YILI DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜ 

A — <3sryj£Li 

2 
<3L Program 
S • 

Ödeneğin Çeşidi 

8 

Ç/2 

3 

£ 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 İstatistik verilerin derlenmesi ve de

ğerlendirilmesi 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 

transferler 
990 Özel ödenek 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

2 422 477 890 

1 947 000 000 

252 274 340 
1 160 

4 621 753 390 

Gider 
Lira 

1 347 126 354 

1 550 403 922 

244 680 86 
— 

3 142 211 137 



1986 YILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Prog. 

101 
111 

900 

990 

Ödeneğin Çeşidi 

Genel yönetim ve destele hizmetleri 
Toplumun dinî konularda aydınlatılması 
ve ibadet yerlerinin yönetimi 
Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 
Özel ödenök 

GENEL TOPLAM 

A CETVELİ 

Oücnt'Ki 
Lira 

3 534 748 000 

50 437 131 000 

6 229 803 342 
1 380 000 

60 203 062 342 

Gider 
Lira 

3 200 742 092 

49 556 792 775 

6 682 208 552 
397 240 

59 440 140 659 



— 46 — 

1986 YILI TAPU VE KADASTRO OENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A CETVELİ 

Ödenek 
Ödeneğin Çeşidi Lira 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Tapu - kadastro ve fotogrametri çalışmalarının 
yürütülmesi 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
Özel ödenek 

GENEL TOPLAM 21 212 998 515 

1 627 524 000 

17 718 107 042 
1 844 960 000 

22 407 473 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 



— 47 — 

Güder 
Lira 

1 421! 300 432 

17 412 731 752, 
1 838 619 641 

7 307 671' 

20 679 959 496 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

15 099 802 

15 099 802 

tptal edilen 
ödenek 

Lira ' 

206 223 568 

328 422 375 
6 340 359 

540 986 302 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

23 047 085 

23 047 085 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 



1986 YILI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜR 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Ödeneğin Çeşidi Lira 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
METEOROLOJİK RASAT VE ANALİZ HİZMETLERİNİN 
DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS 
FERLER 

1 081 694 00 

6 035 172 68 

985 920 00 

GENEL TOPLAM 8 102 786 68 





— 50 — 

1986 YILI ADALET 'BAKANLIĞI 

A CETVELİ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

ADALET BAKANLIĞI 
101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Yargılama işleri 
112 Hükümlülerin cezaların infazı ve eğitimleri ve 

tutukluların muhafazası 
900 Hizmet pragramlarına dağıtılamayan transferler 
990 Özel ödenek 

GENEL TOPLAM 
ADLÎ TİP KURUMU 

111 Resmî bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 
İCMAL 

ADALET BAKANLIĞI 
ADLÎ TIP KURUMU 

Ödenek 
Lira 

3 207 517 370 
46 839 283 350 

25 357 571 000 
6 438 430 000 
869 904 634 

82 712 706 354 

2 655 428 000 

2 655 428 000 

82 712 706 354 
2 655 428 000 

GENEL TOPLAM 85 368 134 354 



— 51 — 

Gİdec 
Liral 

2 271 613 367 
46 442 398 660 

24 368 900 072 
6 438 561 593 
603 176 844 

80 124 650 536 

2 340 560 427 

2 340 560 427 

80 124 650 536 
2 340 560 427 

82 465 210 963 

Ertesi yıla dev-
rokman ödenek 

Lira 

266 727 790 

266 727 790 

. 

266 727 790 

266 727 790 

İptal edilen 
ödenek 
L'ira 

935 904 003 
396 884 690 

988 '670 928 

2 321 459 621 

316 867 573 

316 867 573 

2 321 459 621i 
316 867 573 

2 638 327 194 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

131 593 

131 593 

2 000 000 

2 000 000 

131 593 
2 000 000 

2 131 593 



— 52 — 

1986 YİLİ MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A CETVELt 

Ödenek. 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

102 Millî savunma hizmetleri 1 599 313 376 204 
106 SilaMı kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması 

Silah araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi (RE-MO) 8 447 935 954 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 20 500 000 000 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 65 265 499 709 

GENEL TOPLAM 1 693 526 811 867 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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Gider 
Lira 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

1 092 919 971 032 121 929 285 533 384 464 119 639 

919 239 904 1 369 335 076 6 159 360 974 
21 871 595 786 1 371 595 786 
2 533 388 057 62 732 111 652 

1 118 244 194 779 186 030 732 261 390 623 480 613 1 371 595 786 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 



S 1986 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

i 

«3 

A — CETVELt 

s Program Ödeneğin Çeşidi 

£ 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
İt 111 MAHALLÎ İDARELER HİZMETLERİ 
S 112 NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ1 

113 SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS

FERLER 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

15 309 355 7 
3 434 375 3 
7 275 125 9 
861 660 0 

1 854 169 0 

28 734 686 0 



1986 YILI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 59 495 603 175 45 610 304 640 
Güvenliği sağlama ve düzenleme hiz
metleri 159 713 178 430 163 680 525 896 
Hizmet programlanna dağıtılamayan 
transferler 17 570 555 21K 17 721 240 860 

GENEL TOPLAM 236 779 336 816 227 012 071 396 



— 56 — • 

1986 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

A CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

111 Güvenlik hizmetleri 126 784 790 611 
112 Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilat

lanması ve modernizasyonu 3 994 066 319 
900 Hizmet programlarına dağıtılamaıyan transferler 1 950 000 000 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 4 400 000 

GENEL TOPLAM 132 733 256 930 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 



— 57 

Gide» 
Lira 

108 843 802 836 

1 334 110 941; 
2 041 357 224 

112 219 271 001 

Ertesi yıla dev-
rokuıan ödenek 

Lira 

15 784 246 730 

2 659 955 378 

4 400 000 

18 448 602 108 

İptal edilen 
ödenek 

L'ira 

2 156 741 045 

2 156 741 045 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

91 357 224 

91 357 224 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 



1986 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMLTT ANLIĞ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

111 Sahil güvenlik hizmetleri 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 

transferler 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

12 172 574 760 

110 000 000 

12 282 574 760 

Gider 
Lira 

4 163 750 697 

117 666 296 

4 281 416 993 

1986 YILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 DIŞ POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ 
112 DIŞ TEMSİL GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANG-

FERLER 

Ödenek 
Lira 

6 347 886 0 
9 085 827 0 
58 172 315 0 

14 261 901 1 

GENEL TOPLAM 87 867 929 1 



1986 YILI MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞ 

Prog. 

ıou 
i d 

112 
113 
114 
116 

117 

118 

920 
930 
940 
950 
990 

Ödeneğin Çeşidi 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Devlet bütçesinin düzenlenmesi uygu-
lanmaisı ve denetimi 
Devlet gelirlerine ilişkin hizmetler 
Devlet muhasebe hizmetleri 
jDevlet mallarına ilişkin hizmetler 
Devlet hukuk danışmanlığı ve muhake-
mat hizmetleri 
Gümrük Kanunlarının uygulanması ve 
izlenmesi 
Gümrük kaçakçılığı ile mücadele hiz
metleri 
İktisadî transferler ve yardımlar 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yü
rütülmesi 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELt 

ödenek 
Lira 

17 549 369 730 

1 855 652 OCO 
65 108 876 847 
12 331 365 000 
14 577 484 123 

3 916 972 000 

5 593 667 000 

3 919 661 650 
23 000 000 000 

1 399 591 488 178 
7 947 200 000 

725 080 571 683 

9 388 344 870 

2 289 860 653 081 

Gider 
Lira 

16 010 613 669 

1 801 157 072 
64 320 715 262 
12 221 505 309 
13 250 912 768 

3 650 341 787 

5 696 566 077 

3 620 12S 249 
23 000 000 000 

1 395 272 994 045 
7 493 472 637 

791 -994 010 138 

9 388 344 870 

2 347 720 761 883 



1986 YTLl MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA 

Prog. 

101; 
HU 

112 

113 
114 
115 

900, 

Ödeneğin Çeşidi 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
İlköğretim hizmetlerinin gerçekleştiril
mesi ve geliştirilmedi 
Genel meslekî ve teknik ortaöğretimin 
gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi 
Çıraklık ve yaygın eğitimi 
Yurt dışı eğitimi ve dış ilişkiler 
Gençlik beden eğitimi ve okul spor hiz
metleri 
Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

33 387 951 264 

408 144 915 000 

189 023 650 220 
17 124 697 000 

2 524 756 000 

1 885 568 000 

61 187 558 000 

713 279 095 484 

Gider 
Lira 

29 155 484 694 

419 935 246 926 

186 922 781 684 
17 492 346 967 

1 895 165 220 

1 390 487 666 

60 976 896 135 

717 768 409 292 



1986 YILI BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Devlet yapı İşleri 
112 Ulaştırma inşaat işleri 
113 Doğal afetlerin zararlarını önleme ve 

giderme hizmetleri 
114 Teknik araştırma ve uygulama hiz

metleri 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 

transferler 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 

yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

1 560 134 000 
228 192 074 047 
107 866 788 827 

3 034 721 000 

4 181 996 490 

8 516 321 000 

7 175 738 623 

360 527 773 987 

Gider 
Lira 

1 475 830 724 
213 151 409 311 
89 478 631 410 

2 620 645 681 

1 657 627 294 

7 484 698 505 

4 886 447 376 

320 755 290 301 



— 62 — 

1986 YILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

A CETVELİ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Temel sağlık hizmetleri ve sosyalleştirme 
113 Tedavi hizmetleri 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

TOPLAM 225 043 806 976 
REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri l 409 036 000 
111 Üretim, araştırma, teşhis ve kontrol hizmetleri 1 414 522 667 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 185 236 000 

25 
76 
105 

Ödenek 
Lira 

030 466 667 
655 247 349 
079 157 413 

18 2 % '258 506 
2 687 041 

TOPLAM 3 008 794 667 
İCMAL 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 225 043 806 976 
REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ 
BAŞKANLIĞI 3 008 794 667 

GENEL TOPLAM 228 052 601 643 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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Gidec 
Lira 

20 592 015 933 
71 258 576 128 
104 640 766 938 
18 384 258 631 

1 749 890 

214 877 367 520 

1 303 064 020 
1 047 595 600 
161 845 229 

2 512 504 849 

214 877 367 520 

2 512 504 849 

217 389 872 369 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek: 

Lira 

937 151 

937 151 

937 151 

937 151 

İptal edilen 
ödenek 
L'ira 

4 438 450 734 
5 396 671 221 
2 412 009 767 

12 247 131 722 

105 971 980 
366 927 067 
23 390 771 

496 289 818 

12 247 131 722 

496 289 818 

12 743 421 540 

Ödenek dış» 
gider 
Lira 

1 973 619 292 
108 010 125 

2 081 629 417 

2 081 629 417 

2 081 629 417 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 



5 1986 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

I A — CETVELİ 

I 
S Program Ödeneğün Çeşidi 
| . _ . 
a 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
ss' 111 ULAŞTIRMA POLİTİKASININ DÜZENLENMESİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

t» 

& GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

1 047 248 0 
3 516 386 7 

21 046 560 00 

25 610 194 75 

t 



1986 YILI TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKAN 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Program Ödenein Çeşidi Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 9 678 740 000 7 581 463 931 
111 Bölgesel tarım hizmetleri 96 945 861 000 92 770 076 154 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 

transferler 12 211 088 000 9 151 264 202 
990 Özel ödeneklere ilişkin nazmetlerin 

yürütülmesi 1 306 746 500 — 

GENEL TOPLAM 120 142 435 500 109 502 804 287 



1986 YILI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK BAKA 

A — CETVELİ 

Ödenek! Gider 
Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

Çalışma ve Sosyal GüvenEk Bakanlığı 
Genel yönetim ve destek hizmetleri 847 461 000 765 201 985 
Çalışma hayatının düzenlenmesi ve sos
yal güvenlik kuruluşları ile ilgili hiz
metler 8 669 311 891 7 895 647 083 
Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 682 576 974 699 835 534 

. 
_ _ _ — „ . * . 

TOPLAM 10 199 349 865 9 360 684 602 
Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
Eğitim, araştırma, yayın ve danışman
lık hizmetlerinin yürütülmesi 109 610 000 70 151 696 

TOPLAM 109 610 000 70 151 696 
İcmal 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10 199 349 865 9 360 684 602 
Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü 109 610 000 70 151 696 

GENEL TOPLAM 10 308 959 865 9 430 836 298 



1986 YILI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 1 589 070 00 
111 SANAYİ VE KÜÇÜK SANATLARI KORUMA GELİŞTİR 

ME VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ 28 899 556 00 
112 SANAYİ - ICnCARET VE TEŞKİLATLANDIRMANIN 

DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HİZMETLERİ 2 293 578 00 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS 

FERLER 680 435 00 

33 462 639 00 



1986 YILI ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAN 

A — CETVELİ 
Ödenek 

Program Ödeneğttn Çeşidi Lira 

_____ . . 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 580 478 00 
111 MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARININ İŞLETİLMESİ 32 346 929 00 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞİTİLAMAYAN TRAN3 

FERLER 391 593 00 

GENEL TOPLAM 33 319 000 00 



1986 YILI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

W 

f 
Program Ödeneğin Çeşidi 

t 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Kültür sanat hizmetleri 
112 Ülke turizminin geh'ştirilmesi ve ta

nıtılması hizmetleri 
900 Hizmet programlanria dağıtılamayan 

transferler 
990 özsel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 

yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

2 947 611 000 
31 821 594 000 

9 046 191 000 

2 095 320 000 

29 160 474 

45 939 876 474 

Gider 
Lira 

2 804 688 837 
29 265 785 402 

7 242 074 493 

2 013 637 276 

25 199 700 

41 351 385 708 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T.B . M. M. (S. Sayısı : 45) 

1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesin-
hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (3 /253 , 1/338) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 14 . 10 . 1987 
Sayı : 222807/3831 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Katma Bütçeli Idaneletiaı 1986 bütçe yılı Kesfinlıesap Kanun Tasarısına ait gejnel 
uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunuduğuııu saygılarımla arz etlerim. 

Sayıştay Başkam V. 
Ferda 1. Yazgaç 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİM1* 

Anayasa ve Muhase/bei Umumi/ye Kanunu hütomileri uyarınca (bir misinası Sayış
tay'a gönderilen katıma ıbü'öçelliı idarelerin 1986 kesıinhesapfları Sayışbayca sayman he
saplarıyla (idare (hesalbı cötveflleni) fcarşılaştırıllmıştır. 

1, Kesinhesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinde ve Karayolüarı Genel 
Müdürlüğü, Devfet Su İşlferi Gene* Müdlürfllüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hiz
metleri Genel Müdürtlıüğü ve Or*ta Doğu Teiknilk Ünfrera'ıte^nin Tasarıya eüdli gider 
cetvellerinde toplam olarak 4 286 373 485 îliıra ödenek dnşı ıgıMer yazıldığı göıüljmüş-
tür. 

Sayı#tayea da, anılan idarelerin 1986 yıllında, raüfredaltı aşağıda ıgösteriıMiğiı üzere 
aynı tutarda ödenek dışı gideri (bullfunduğu saptanmııştır. 
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ÖDENEK DIŞI HARCAMA : 

'Dairesi 'Harcama Kalemi Tutarı 

•Karayolları Gen. 
Md. Illüğü 
Orman Oen. Md. ilıüğü 
D. S. İ. Gen. Md. ıllüğü 
Köy Hizmetileri) 
Gn. ıMd. Illüğü 
OJD.T. Üniversitesi 

900.05.3.521.000 
111.01.1.001.100 
.101.02.1.001.100 

111.04.2.001.100 
111.11.1.001.100 

Transferler 
Personelli ıg'derleri 
Personel gıiderlleri 

Personeli ıgiıderilieni 
Personel giderleri 

TOPLAM 

7 787 980 865 
1 080 025 863 
558 476 080 

843 369 546 
16 521 131 

4 286 373 485 

2. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 118 inci maddesi hükmü delale
tiyle aynı Kanunun 104 üncü ımaıddösıi ıhülkımiü uyarınca, İstanbul Ünivers^esi, Ulu
dağ Üniversitesi Akdeniz üniversitesi ve Diidlıe üniversitesi (kesinhesapliarıına bağlaman 
gelir izahnamelerinde, Süitçe ille yapılan tahmine karşılık (tahakkuk ve tahsilat ara
sındaki fark hakkında herhangi ibir açıikllıamamın ibullunmadığı, talhsillaft oranlarının 
düşük olmasına rağmen nedenler imin belirtilmediği saptandığından, sözü edıilen idare
lere ait gellıiır .i'ızahnaımdllerii yeters'z bulunmuştur. 

3, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 118 liincil maddesi hükmü de
laletiyle aynı Kamumun 103'ıüneü ımıalddesi hükmlü uyarınca Çevre Geneli Müdürlüğü, 
Petrol İşlerli Genel Mlüdüıl'lüğü, Hudut ve ISaMler Sağl'ı'k GeneH MüıdüıUlüğü, Yüksek
öğretimi Kurulu, Dokuz EyülüH Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi ke&iınlh'esapTJarına bağ
lananı gider izahnıamelerıiınde, aşağıda belirtilen tertiplerde 'iptal edilme' oranları yük
sek bulunan ödeneklerim iptal nedenleri hakkımda herihanigi ibir açıklama yapılmadığı; 
Köy Hizmetleri Gene1! Müdürlüğü, Yıldız Üniversitesi, Anadolu üniversitesi1, (İstan
bul Üniversitesi ve Maııimarıa Üniversitesi Ikesimbesaplarıma bağlanan gider izahna-
meleriiınim, ise, program, allıt program, faaliyet - proje ve harcama 'kalemi olarak alı
nan ödenekler yapılian harcama miktarları ve iptali edilen ödenekler hakkında ger ekili 
açrklamallıarı içermediği ianlaışıllımıışfttr. 

Oysa, özellikle 1973 yıllından ibaşllıayaralk yürürlüğe konulan program bütçe sis
teminde, lizahnaımölerkı bütçe gerekçelerkıdeki ışefci ve esaslara mütenazır ve ayrın-
tılı olarak hizmetim önemimi, gelişiımimi ve hedeflerimi', ihedeflliere ulaşılıp ulaşılama
dığını, ulaşılıamamıışsa bunum nedenlerini!' ve ödeneklerin kullanımımı gösterecek biçim
de hazırlanması (gerekmektedir. 

Bu bakımdan, siözü ©dİen idarel/ene asit gider izammamelarii yetersiz bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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GÜDER tZAHNAMESt TERTİPLER İTİBARİYLE YETERSİZ OLAN DAİRELER 

a) Çevire Gend Müıdlüıllügü 
Tertibi Ödeneği 

ılU,l).Ol.t2.O0i;.600 13 800 000 
002.300 151 800 000 

b) iPetıröll İşlterıi G e n d Müdürllüğü 
101.02.2.001.600 18 400 000 

3.601.900 92 000 000 
c) Hudut ve Sahiller Sağlık Gend Müdürlüğü 

ll'l .01.2.004.700 
005.700 
006.700 • 

' 007.700 
010.700 
011.700 
013.700 
014.700 
015.700 
016.700 
017.700 
018.700 
020.700 
021.700 
022.700 
024.700 
026.700 
028.700 
030.700 
031.700 
034.700 

3.601.900 

94 150 000 
3 000 000 
7 500 000 

70 400 000 
130 000 000 
,15 000 000 
128 800 000 
63 200 000 
150 000 000 
250 000 000 
235 000 000 
450 000 000 
350 000 000 
99 200 000 
455 000 000 
305 000 000 
9 000 000 

125 000 000 
11 250 000 
125 000 000 
6 000 000 

1 000 000 000 

Tüıridye Büyülk Millet Meclisli (S. Sayısı : 45) 
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Giden 

8 800 000 
74 880 000 

7 150 000 
— 

55 591 853 
— 
— 

51 141 057 
2 095 467 
9 393 677 

— 
42 624 525 

—v 

95 469 202 
42 753 '825 

341 682 008 
189 042 436 

—." 
308 754 097 
178 750 321! 

— 
— i 

— 
— 
—< 

599 436 000 

î^tal Ediıfen 
Ödemek 

5 000 000 
76 920 000 

11 250 000 
91 000 000 

3'8 558 147 
3 000 000 
7 500 000 ^ 

'19 258 943 
127 904 533 

5 606 323 
128 800 000 
20 575 475 

15Q 000 000 
154 530 798 
192 246 175 
108 3/17 992 
160 957 564 
99 200 000 

146 245 903 
126 249 679 

9 000 000 
'1125 000 000 

11 250 000 
125 000 000 

6 000 000 
400 564 000 

İptali 
Oranı % si 

36.23 
50.57 

61.14 
100 0 

40.J 
100.0 
100.0 
27.4 
98.3 
37.3 

100.0 
32.5 

100.0 
61.8 
81.8 
24.0 

.46.0 
100.0 
32.1 
41.4 

100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
40.0 

TiMciye BüyüJc Milfet MecM (S. Sayısı : 45) 



d) Yükseköğretim Kurulu 
Tertibi 

111.01.2.001.600 

Ödenek 

373 520 000 
e) Dokuz Eylül Üniversitesi 

101.01.2.039.700 
101.02.3.601.900 

46 000 000 
276 000 000 

f) Dicle Üniversitesi 
101.02.2.001.600 

002.600 
003.600 
004.700 

241 040 000 
257'600 000 
46 000 000 
20 400 000 

Gider 

106 847 039 

— 
130 544 335 

98 453 449 
74 654 840 

5 670 522 
8 937 905 

iptal edile 
ödenek 

266 672 9 

46 000 0 
154 455 6 

142 586 5 
182 945 1 
40 329 4 
11 462 0 

4. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca kesinh 
Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösterir cetvelde, ilamın yılı ve nu 
soyadının, borç tutarının, ilamın kesinleştiği yılın, yapılan tahsilat ve varsa silme 
yüzdesinin belirtilmesi ve sadece kesinleşmiş ilamlara dayalı borçların sözü ed 
halde; 

a) Orman Genel Müdürlüğü kesinhesabına bağlı cetvelde, 31.12.1986 tarih 
lan aşağıdaki listede yer alan ilamlara yer verilmediği, 
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Kesinleşme Tazmin 

No. su Saymanlığın adı ilam tarihi tarihi miktarı 

1868 
2C91 
2086 
1593 
933 

1276 
.1498 
1677 
1824 
1122 
786 
724 

1557 

1690 
660 
676 

1773 
616 
446 

1946 
1942 
1879 
955 
276 

1231 

1270 
1488 
1486 
1892 
1419 
1622 
1788 

1224 
411 
487 
669 

1353 
920 
840 

Adana Orm. 
Ankara » 
Artvin » 
Denizli » 
Elazığ ,» 
Eskişehir » 
İzmir » 
Kastamonu 
K. Maraş » 
Muğla » 
İstanbul » 
Trabzon » 
Zonguldak 

Adana » 
Amasya » 
Balıkesir » 
Bolu » 
Ç. Kale » 
Eskişehir » 
İsparta » 
Kastamonu 
K. Maraş » 
Muğla » 
İstanbul » 
Trabzon » 

Adana » 
Ankara » 
Bolu » 
Elazığ » 
Eskişehir » 
Kastamonu 
K. Maraş » 

Ankara » 
Eskişehir >•> 
İzmir » 
Kastamonu 
K. Maraş. » 
İstanbul » 
Trabzon » 

Bş. Md. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

24.1.1983 
7.12.1983 
5.12.1983 
12.6.1982 
1.6.1981 

23.11.1981 
1.3.1982 
6.7.1982 

24.12.1982 
21.9.1981 
27.4.1981 
27.4.1981 
15.4.1982 

23.6.1983 
26.4.1982 
27.4.1982 
3.10.1983 
12.4.1982 
12.2.1982 
30.1.1984 
27.1.1984 

15.12.1983 
20.9.1982 

16.12.1981 
12.1.1983 

3.2.1984 
24.4.1984 
20.4.1984 
27.2.1984 

6.4.1984 
18.6.1984 

29.11.1984 

27.3.1985 
4.4.1984 

19.4.1984 
7.6.1984 
3.7.1985 

2.11.1984 
25.9.1984 

47.1983 
9.10.1984 
14A1986 
11.4.1984 
7.1.1985 

9.12.1983 
30.1.1986 
7.12.1982 
26.8.1986 
25.2.1982 

8.2.1983 
2.10.1981 
19,1.1983 

17.12.1985 
17.3.1986 
19.9.1984 
4.12.1985 
4.9.1982 
3.3.1985 

13.7.1984 
11.4.1985 . 

23.12.1985 
24.9.1983 
22.5.1982 
10.5.1983 

30.7.1986 
8.9.1985 

6.11.1985 
8.10.1986 

3.3.1985 
9.12.1984 
2L4.1985 

4.9.1985 
22.4.1984 

13.10.1984 
9.11.1984 

31.10.1985 
18.3.1984 
4.1.1985 

96 071 
5 442 

2 269 270 
66 113 
13 991 
22 248 

126 278 
7 543 

137 727 
•2 083 

35 055 
90 998 

205 389 

325 629 
3 810 

34 583 
306 284 

16 128 
125 644 
20 651 
79 483 
13 376 
9 591 

11 781 
3 330 

65 744 
119 533 
913 318 
217 735 

52 875 
1 560 

1 145 266 

31 500 
70 368 

109 190 
2 800 

111 402 
3 739 

35 063 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Kesinleşme Tazmin 
Yılt No. su Saymanlığın adı İlam tarihi tarihi miktarı 

1982 21 Bolu » » 6.4.1984 10.11.1984 11 468 
» 124 Kastamonu » 17.9.1984 1.2.1985 45 624 

1983 433 Ankara » » 7.3.1986 30.10.1986 2 997' 
» 21 izmir » » 14.3.1985 10.8.1985 32 250 

b) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü kesinhesabına bağlı cetvelde, 
31.12.1986 tarihine kadar kesiîîleştiği anlaşılan ve toplam 675 742.— liralık tazmin 
hükmünü içeren 1974, 1975, 1976, 1978, 1981 ve 1982 yılları ilamlarına yer verilmediği, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü kesinhesabına ekli cetvelde, 31.12.1986 tarihi 
itibariyle henüz kesinleşmediği anlaşılan, Mersin 5 inci Bölge Saymanlık Müdürlü
ğünün 1980 yılına ait 723 sayılı ilanıına da yer verildiği, 

d) Akdeniz Üniversitesi 1980 yılı hesabının yargılanması ısonucu çıkarılan 755 
sayılı ilamda yazılı borç tutarı 1 809 758 lira olduğu halde, anılan idarenin kesinhe
sabına ekli cetvelde, bu miktarın 124 000.— lira olarak yazıldığı, ayrıca, 31.12.1986 
tarihine kadar kesinleştiği saptanan 645 951.— liralık tazmin hükmünü ihtiva eden 
479 sayılı 1981 yılı ilamın sözkonusu cetvelde gösterilmediği, 

ıe) Fııraıt Üniversitesi kesinhesabına bağlı cetvelde, 31.12.1986 tarihine kadar ke
sinleşmemiş oiduğu anlaşılan 198,1, 1983, 1984 'yılları ilamlarının yer aldığı, buna kar
şılık anılan tarihe kadar kesinleştiği saptanan 1976, 1978 ve 1979 yıliarı ilamlarının 
lise, söz konusu cetvele kaydedilimediği, 

f) Dicle Üniversitesi kesiımhesiabına bağlı cetvelde, 31.12.1986 tarihine kadar ke
sinleşmiş olduğu anlaşılan ve müfredatı aşağıda gösterilen ilamlara yar verilmediği, 

Yıü İlâm No. İlaim Tarihi Kesinleşme Tarihi. Tazmin Tutarı 

1979 1713 30.6.1983 1.7.1984 837 089 
1980 1475 18.4.1984 26.12.1985 21 759 655 

g) İçel Erdemli O.D.T.Ü. Saymanlık Müdürlüğünün 1983 yılına ait 617 sayılı ve 
873 735 liralık ilamı 12.8.1986 tarihinde kesinleştiği halde, bu İlamın Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi kesinhesabına bağlı cetvelde gösterilmediği, 

h) Ege Üniversitesi Kesinhesıabına ekli cetvele, 31.12.1986 tarihine kadar kesinleş
memiş olan 1976 ve 1978 yılı'arı ilamlarının da kaydedildiği, 

ıi) Uludağ ÜnivenslLcsi kesinhesabına bağlı cetvelde, 31.12.1986 tamihine kadıaır 
kesiınileştiğ', anlaşılın. 1978 yılına ait 179 386 liralık tazmin hükmünü içeren ,1852 sa
yılı ilama yer verilmediği,, 

Ayrıca 1979 yıllına ait 1651 No.'lu ilamla 4 381 218 İka tezimin hükmü verildiği 
tialde, iSayjı.şJiaıy ilamları çlizeflgesindıe bu miktarın 4 335 715 lira noksanı ile 45 5Q3 
lira olarak gösterildi'ği, 

Tüırikiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 45) 
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Öte yandan, henüz kesinleşmediği 'anlaşılan 1980 ve 1982 yılları ilamlarının da 
Sayıştay ilamları çizelgesinde yer aldığı, 

j) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 'Kesinhesabına fâklıi cetvelde 31.1.2.1986 tarihine 
(kıadar kesinleşmiş bulunan ve müfredatı aşağıda gösteriden İlâmlara yer veriılmediği 
ve herhangi biır tahsilatın yapılmadığı, 

Yılı İlam No. İlâm Tarihi Kesinleşme Tarihi Tazmin Miktarı 

198,1 761 10.7.1984 31.1.1985 20 584 
1982 223 23.11.1984 19.3.1986 82 100 052 

!k) 'İstanbul Teknik Üniversitesi Kesiınhesabına bağlı cetvelde, 31.12.1986 ta
diline kıadar (kesinleştiği anlaşılan, 1 527 541,25 ılııralık tazmin hükmünü havi 1977 
yılına ait 7.1.1981 gün ve 2718 sayılı ilama yer verilmediği, 

;1) Erciyes Üniversitesi Kesinhesabına bağlı cetvelde, kesinhesabın düzenlendiği 
31,12.1986 tarihine Ikadar kesinleştiği ve tebliğ edildiği: anlaşılan 1981 yılına ait 1274 
No.'lu Mâmda yer alan 54 408 liranın yer almadığı, 'buma rağmen henüz 'kesinleşme
yen 1980 yılına ait 1952 No.'lu ilâmda yer alan 33 518 328 liranın söz konusu cet
velde gösterildiği, 

Anlaşıldığından, bu idarelere ait Sayıştay 'iilaımlarının yerine getirilme oranını gös
teren cetvelin usulüne uygun ve tam olarak düzenlenmediği sonucuna varılmıştır. 

Diğer taraftan, 'yukarıda beılirtillanler ile bunların dışında kalan idarelerin kesin-
hesaplarına eklenen söz ikonusu cetvellerde, muhtelif yı'llana ait hesap ve işlemi'sırin 
yargılanması sonucunda verilen kararlar uyarınca düzenlenen ilamlara dayalı borç 
tutarları, bu 'borçlardan tahsil ve terkin edilenler 'ile ertesi yıla devreden miktarlar, 
ayırıca borç miktarlarına göre tahsilat oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

A) Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösterir cetvelleri usulüne uygun 
ve tam oilıarak düzenleyen idareüor : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



Dairesi Borç 

Tarım Reformu Gn. Md. lüğii 
Vakıflar Gn. Md. lüğii 
Çevre Gn. Md. lüğii 
D.S.İ. Genel Md. lüğü 
Hudut Sahiller Sağ. Gn. Md. lüğü 
Köy H z . Gn. Md. lüğü 
Petrol İşleri Gn. Md. lüğü 
Sos. Hiz. ve ÇEK. 
Yükseköğretim Kurulu 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi ' 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
100 üncü Yıl Üniversitesi 

1 08Q 
316 323 

Kesinleşen ilamı yoktur, 
58 756 521 

'259 544 
Kesinleşen ilamı yoktur.. 

49 100 
169 596 

Kesinleşen i'lamı yoktur.. 
36 770 294 

Kesinleşen ilamı yoktur. 
8 821 928 
6 281 970 

13 927 914 
Kesinleşen ilamı yoktur. 
Kesinleşen ilamı yoktur, 
Kesinleşen ilamı yoktur, 

14 090 
36 697 445 
2 906 869 
757 568 

10 690 998 
4 479 483 
21 424 017 

Kesinleşmiş ilâmı yoktur. 
Kesinleşmiş ilâmı yoktur. 

Silinen 

— 

- 789 493 
— 

— 

33 953 483 

4 000 805 
126 595 
— 1 



B) Sayıştay ilâmlarının yerine getirüme oranını gösterir cetvell 
ve tam olanak düzenlemeyen idareler : 

Dairesi Borç 

Orman Genel Md. lüğü 15 131 257 m 
& Beden Terbiyesi ve Spor Genel Md. lüğü Kesinleşen ilamı yoktur. 
X T.C.K. Genel Müd. lüğü 528 637 720 
U-. Ankara Üniversitesi 240 695 
" O.D.T.Ü. 669 555 

İstanbul Teknik Üniversitesi 10 247 546 
^ Ege Üniversitesi 48 373 
^ Uludağ Üniversitesi 626 686 
Ş Akdeniz Üniversitesi 124 000 
•55 -

Ercıyes Üniversitesi Kesinleşmiş ilamı yoktur. 
*. 19 Mayıs Üniversitesi Kesinleşmiş ilâmı yoktur. 
w Fırat Üniversitesi 9 554 571 

Dicle Üniversitesi 2 169 558 

Silinen 

— 

2 388 645 
— 

379 160 
— 
— 
— 

— 
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5. YuıkarıdakiL maddelerde ve bağlı oetvaLlerde yazılı 'açıklamaların göz önünde 
buİıunduruılmiası sutretiylıe kesinhesiaplarda gösterilen nalkamlann kabulünün uygun 
otocağı arz olunur. 

Bininci Başkan 
Servet Şamhoğlu 

(S. İzinli) 
5 inci Daire Başkanı 

Ferda İ. Yazgaç 

2 nci Daire Başkanı 
Halil iKırcalı 
(Bulunamadı) 

6 ncı Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

3 üncü Daire Başkanı 
Behiç Erdem 

Üye 
Yaşar Aydın 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

(İzinli) 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

, (izinli) 

Üye . 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
M. Halit ÖztunaU 

Üye 
Tülay Demirimin 

(İzinli) 

Üye 
Turhan Kartal 

8.10.1987 
4 üncü Daire Başkanı 

Servet 'Koksal 
(İzinli) 

8 inci Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

(Bulunamadı) 
7 nci Daire Başkanı 

Mesut Tozan 

1 inci Daire Başkanı 
Sena Aral 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Fikret Uludamar 

(İzinli) 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Sezai Ekinci 

(İzinli) 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Özcan Saygun 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Asaf Gökalıpay 
(Bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Üye 
H. Kaya Urgan 

(İmzada Bulunamadı) 
Üye 

O. Zeki Tansı 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Yaşar Özbelk 
(Bulunamadı) 

Üye 
Selahattin Güntaç 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Akyüz 

İJMf 
~' J — 

Cav i t Özkahraman 

Üye 
Fahri Yılmaz 
(Bulunamadı) 

Üye 
M. Eren Şenocak 

Üye 
Hasan Fidan 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Ahmet Arıca 

Üye 
Cevdet Kıraç 

Üye 
Mehmet Sarıtaş 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Ahmet Mesdioğlu 

Üye 
Ahmet Kartal 

Üye 
Abdurrahman Serdar 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Emin Utaş 

(.İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Necdet Güvenç 
(Bulunamadı) 

Üye 
Ö. Faruk Çulhacı 

Üye 
Mehmet Ay doğdu 

Üye 
H. İbrahim Başaran 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Necdet Kesmez 

Üye 
/. Hakkı Kaya 

Üye 
H. Hüseyin Türkmen 

Üye 
Şemsettin Azizoğlu 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye ' 
Cengiz Alpay 

Üye 
Necip Pekçevik 

Üye 
Haşim Kılıç 

Üye 
Osman Akman 

Üye 
Galip Y. Kılıçarslan 

(İmzada Bulunamadı) 

Raif Turgut 
Savcı 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 45) 
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v T.C. 
Başbakanlık 30.7.1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü' 

Sayı: K.K.Gn.Md. 18/101-1761/05102 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 29.7.1987 tarihinde kararlaştırılan «1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

1986 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP 
KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

I. — SUNUŞ: 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1986 Malî 
Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasada belirlenen süre 
içinde T. B. M, Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 

II. — ÖDENEK DURUMU: 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
39 adet Katma Bütçeli İdareler ödenek toplamı (1 238 989 311 000.--) liralık ödenek 
verilmiş olup, bu tutara yıît içinde; 

a) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddesi uyarınca (1 886 944 182.—) 
liralık, 

b) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca (17 916 038 615.—) 
liralık, 

c) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca (13 737 752 897.—) 
liralık, 

d) Bütçe Kanununun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak 
(256 398 114 591.—) liralık, 

e) Özel kanunlar uyarınca (456 225115 343.—) liralık ödenek eklenmiş böylece 
genel ödenek toplamı (1 932 934 799 711.—) lira olmuş ve ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 45) 



A ç ı k l a m a 
ÖZET ÖDENEK ÇİZELGESİ 

Ödenek türü (1) Ödenek türü (2) Ödene 

TOPLAM 

III. — GİDERLER: 

Bütçe Kanunu ile verilen 
1050 S. K. /48 inci madde gereğince 
1050 S. K. / 59 uncu madde gereğince 
1050 S. K. / 83 -üncü madde gereğince 
Maliye ve Gümrük Bak. ver. yetki uy. 
Aktarma ile ek. ( + ) 
Aktarma ile düşülen (—) 
Özel kan. uyarınca eklenen ( + ) 
Özel kan. uyarınca düşülen (—) 
Bütçe Kanununun 4 üncü md. gere
ğince % 8 kesintiler 

383 323 031000 
1 533 921 500 

378 655 369 
73 236 244 999 
33 463 361 125 
16 079113 045 
4 657 716 269 

28 851 753 000 

766 231000 000 
8 434 439 

13 358 480 967 
153 921 206 132 
70 518 302 651 
22 408 850071 

451567 399 074 
34 524 592 061 

89 43 
34 

17 91 

29 24 
14 94 

164 

60 668 155 000 6 96 

451662 064 217 1338 003 226131 143 26 

Yukarıda da belirtildiği üzere, yılı içinde verilen (1 932 934 799 711.—) liralık 
karşılık (1823 552 639 631.—) liralık gider gerçekleştirilmiş ve bu sonuç (ödenek) 
ünün kullanıldığım göstermektedir. 

Ayrıntıları ilgili" cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda çıkartılmıştı 
A ç ı k l a m a Cari (1) Yatırım (2) Tran 

Bütçe gideri (Normal) 
Özel kanunlar uy. gid. 

423 060 741 423 884 906 032 250 137 66 
319 337 581 377 599 924 841 

TOPLAM 423 380 079 004 1262 505 957091 137 66 



Yukarıdaki çizelgede belirtildiği gibi yılı içinde (423 380 079 004.—) lira 
lirası yatırım (137 666 603 536.—) lirası sermaye teşkili ve transfer ödenek tü 
(1 823 552 639 631.—) liralık gider gerçekleştirilmiştir. 

IV. — GELİRLER : 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1986 Bütçe Yılı Gelirleri (B) işaretli cetvelde a 
ait kısa açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. 

A) GELİR TAHMİN VE TAHAKKUKLARI: 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (18 368 500 000.—) 
lirası vergi dışı normal, (1 124 259 813 000.—) lirası da Özel Gelir ve Hazine 
(1238 989 311000.—) liralık gelir tahmini yapılmıştır. 

Bu tahmine karşılık; 
a) Vergi Gelirlerinin yılı tahakkuku (18 504 886 722.—) lira olarak gerçek 
b) Vergi Dışı Normal Gelirlerin yıl içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (12 

yıllar tahakkuk bakiyesi (1 214 626 245.—) liranın eklenmesi ile yılı tahakkuk top 

c) Özel Gelir ve Hazine Yardımının yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (1 
yıllar tahakkuk bakiyesi (49 445 978 743.—) liranın eklenmesi ile yılı tahakkuk 
liraya, 

d) Özel kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı iç 
şılığı kayıt edilen tahakkuk tutarı (374411776 941.—) liraya ulaşmış, böylece ( 
mine karşılık yılı içinde (1 890 613 263 061.—) liralık tahakkuk gerçekleşmiş önc 
kalırı (50 660 604 988.—) liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (1 941 273 868 0 



GELİR TAHAKKUKLARI ÇİZELGESİ 

Geçen yıldan 
devredilen 1986 yılı 

A ç ı k l a m a tahakkuk tahakkuku 

Vergi Gelirleri — 18 504 886 722 
Vergi Dışı Normal . 
Gelirler 1 214 626 245 123 282 273 509 
Özel Gelirler ve 
Hazine Yardımı 49 445 978 743 1 374 414 325 889 1 
Özel Kanun Gelirleri ' — 374 411 776 941 

TOPLAM 50 660 604 988 1 890 613 263 061 1 

B) GELİR TAHSİLLERİ: 

1986 Yıh Bütçe Kanunu ile (1 238 989 311000.—) lira olarak tahmin edil 
Gelirleri; Tasarının 2 nci maddesinde belirtildiği ve ayrıntıları (B) işaretli 
(1 884 854 362 288.—) lira tahsil edilmiş ve ayrıntıları aşağıdaki çizelgede göster 

A ç ı k l a m a Tahsilat tutarı 

Vergi Gelirleri 18 504 886 72 
Vergi Dışı Normal Gelirler 112 801 901 52 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 379 135 797 10 
Özel Kanun Gelirleri 374 411 776 94 

TOPLAM 1 884 854 362 28 



C) TAHSİLATIN TAHAKKUKA ORANI: 

Yukarıda belirtildiği üzere (1941273 868 049.—) liralık tahakkuka karşılık (1 8 
silat yapılmış, tahsilat oranı % 97,09 olarak gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk to 
(56 419 505 761.—) liralık bakiye 1987 Bütçe Yılına devredilmiş ve ayrıntısı aşağı 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 
1987 yılına 
devredilen 

A ç ı k l a m a tahakkuklar 

Vergi Gelirleri — 
Vergi Dışı Normal Gelirler 11 694 998 23 
Özel Gelirler Hazine Yardımı 44 724 507 530 

TOPLAM 56 419 505 76 

V. — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

A) GİDER GELİR DENGESİ 

Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1986 Bütçe Yılında (1 823 552 6 
şılık (1884 854 362288.—) liralık gelir tahsil edilmiş olup, 1986 Yılı Bütçesi (61 
fazlasıyla kapanmıştır. 

B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR 

1986 yılında zorunlu olarak yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak ama 
desinde de belirtildiği üzere; (4 286 373 485.—) liralık tamamlayıcı ödenek verilme 



C) ERTESr YILA DEVREDEN ÖDENEKLER 
Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken. (16 925 000 712.—) lir 

rek devrettirilmesi hükmü tasarının 5 inci maddesi ile teklif edilmiştir. 

D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 

1986 Bütçe. Yılında alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kullanılan ve 
re saklı tutulanlar dışında kalan (96 743 532 853.—) liralık ödenek; tasarının 6 ncı 
iptal edilmiş, ayrıntısı (A) işaretli cetvelde, özeti ise aşağıdaki çizelgede gösierilmi 

A ç ı k l a m a 

Genel ödenek 
Genel gider 
Kalan 
Özel kanun uyarınca 
1987 yılına devrolunan 
Kalan 
ÖDENEK ÜSTÜ 
GİDER 
Karşılığı tam. ödenek 
İptal edilen ödenek 

İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 

Ödenek türü (1) ödenek türü (2) Ödenek tü 

451 662 064 217 
423 380 079 004 
28 281 985 213 

5 264 269 281 

23 017 715 932 
1 655 023 074 

24 672 739 006 

1 338 003 226 131 
1 262 505 957 091 

75 497 269 040 

11 660 731 431 

63 836 337 609 
843 369 546 

64 679 907 155 

143 269 5 
137 666 6 
5 602 9 

5 602 9 
1 707 9 
7 390 8 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 25.3.1988 
Esas No. : 3/253, 1/338 

Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Malliye ve Gümırük Balkıaınflığınca hazırlanan ve Baklanlar Kurulunca 29.7.1987 
tarihinde Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma sunulan ve 8.1.1988 tarihinde 
Komlilsylonuımuza havale edilen «1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Keslnhesap 
Kanunu Tasarısı» ile Anayasanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca 
hazırlanan aynı yıla ilişkin «Genel Uygunluk BiUdirimi» Komisyonumuzun 24.2.1988 
24.3.1988 tarihileri arasında yapılan 7-30 uncu birieşimılerinde Mall'ye ve Gümrük Ba
kanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Ketsimlhesaplaria ilgili bakanlık temsilcilerinin de katıl
dığı toplantılarda görüşülmüştür. 

Anayasamın 164 üncü maddesi hükmü gereği yeni yıl Bütçe Kanunu Tasarıları 
ille birilikte görüşmeye alınan 1986 yılı Keısinhesap Kanunu Tasarılarının incelenmesi 
sonucunda; 

1986 Malî Yılı Kaltıma Bütçe Kanunu ile katma bütçeli idarelere 1 trilyon 239 
milyar lira ödemek verildiıği, yıl içinde yapılan ödemek aktarmaları1 ve kayıttan ile yıl 
sonu toplam Ödenek miktarınım 1 trillyon 933 milyar liraya yükseldiği, gider toplamı
nın 1 trillyon 824 milyar lira olduğu, bunun 298 rnlilyar lirasının personel harcamala
rına, 125 milyar Mirasının diğer carî harcamalara 1 trilyon 263 milyar lirasının ya
tırım harcamalarına, 138 mif.lyar llırıasıınınn da transfer harcamalarını (kapsadığı, 

Yine, 1986 malî yılında Ikaıtirrua bütçeli idarelerin 524 milyar lira gelir tahsil ettiği, 
bu milkıtarın, 19 milyar Hırasını vergi gelirlerimin, 113 milyar lirasını vergi dışı normal 
gelirlilerin, 18 miı'Jyiar Hırasını özeli'gellıkiieriin ve 374 milyar lirasının da özel kanun geliir-
lerinlin oluşturduğu, 1 trilyon 361 miyar lira tutarımdak'1 hazine yardımı ile birlikte 
kaitmla bütçelerin 1986 yılı geTirleriniim 1 trilyon 885 milyar liraya ulaştığı, 

Katma Bütçeli Kuruluşlarca 1986 yılımda 1 trilyon 885 milyar lira gelir elde edil
diği, buna karşılık 1 trillyon 824 milyar liralık haroaima yapıîdığı, 61 milyar lira gelir 
fiazJl'ası meydana geldiği görülmüştür. 

Daha sonra «1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke'sinlhe'sap Kam'umıu Tasarı-
sı»mın maddelerinim, görüşülmesine geçilerek, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel 
Uygunluk B'MMlrribmıkı rapor ve cetvelleri de dilklkate alınarak kuruluşların tasarının 
1 inci maddesine bağlı giderleri ile 2 nci maddesine bağlı gelirleri, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
maddeleri itle yürürlük ve yürütmeyi düzenleyeni 7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul 
edlUmişt'k. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başlkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başikan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

Mehmet M oğul t ay 
İstanbul 

Ali Topuz 
İstanbul 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

Başfcanvekiü 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

A. Şâmil Kazokoğlu 
Bolu 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Şevki Göğüs ger 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 
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Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

İdris Arıkan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
TeJkirdağ 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Sakir Şeker 
Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet MecM (S. Sayısı : 45) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1986 Malî Yık Katıma Bütçeli İdareler Kesintıesap Kanunu Tasarısı 

Gider'Bütçesi 

MADDE 1. — Katma bütçeli idarelerin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere; 

a) Yılı Bütçe Kamunu ile verilen ödeneklerden 
(423 060 741 423) Hırası cari, 
(884 906 032 250) lirası yatırını, 
(137 666 603 536) lirası sermaye teşkilıi ve transfer, 
b) Özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden 
(319 337 581) lirası cari, 
(377 599 924 841) lirası yatırım olmak üzere toplam (1 823 552 639 631) 
liralık gider yapılmıştır. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Katma bütçeli"idarelerin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere; 

(18 504 886 722) Irası vergi gelirlerinden, 
(112 801 901 523) lirası vergi dışı normal gelirlerden, 
(1 379 ,135 797 102) lıiırası özel gelirler ve hazine yardımından, 
(374 411 776 941) lirası özel kanun gelirlerinden olmak üzere toplam 
(1 884 854 362 288) lira-gelir tahsil edilmiştir. 

Denge 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler 
arasında (61 301 722 657) İtina gelir fazlası ımeydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (4 286 373 485) 
liralık ödeneik üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul 
edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

MADDE 5. — Katma bütçeli kuruluşların 1986 yılı içinde harcanmayan ve özel 
kanunlarla ertesi yıla devrine azin verilen (16 925 000 712) liralık ödenek 1987 yılına 
devredilmiştir. 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. — 1986 yılı ödeneği (A) İşaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 932 934 799 711) lira olup, bu tutardan yılı içinde harcanamayan (96 743 532 853) 
liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNÎ 

1986 Malî Yıh Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Tasarının ,1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

•Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denge 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

MADDE 5. — Taşanının 5 inci maddesıi aynen kabul edimiştü'r. 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edıimiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümleriniBaikanİaır Kurulu yüıütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Baık. - Başbakan Yırd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve î&kân Bakanı 
l S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

29.7.1987 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dıştişlefi Balkanı 
V. Halef oğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
Af. Emiroğlu 

Sağtoık ve Sosyal Yardımı Bakam 
M. Kalemli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metnıj 

Yürürlük 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE ,8, — Tasıarmın 8 incıi mıaddlesiı aynen kabul' edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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1986 YILI KATMA BÜTÇE 

A — CETVELt 

DAlRESt 

Ödeneğin Çeşidi 
Ödenek 

Lira 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çevre Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müd. 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Ün iversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 

1 109 508 000 
12 957 423 233 

581 213 212 
27 415 012 769 

433 436 841 167 
804 376 915 252 

6 475 977 000 
27 515 109 888 

343 885 808 994 
413, 499 000 

16 090 580 665 
3 550 295 919 

20 199 677 492 
12 719 965 862 
19 912 793 471 
13 573 157 279 
32 390 529 475 
10 868 374 987 
4 836 700 685 
8 748 154 197 
4 892 938 949 
3 183 562 567 

14 236 717 866 
10 046 156 342 
4 200 041 000 
9 284 222 576 

14 421 080 494 
6 691 721 1515 
4 713 631 040 
5 364 799 515 
5 579 064 047 
8 836 583 133 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Gitiefl 
Lira 

890 614 
8 918 846 
488 663 

23 533 345 
408 318 685 
751 285 233 

080 
044 
622 
167 
552 
704 

3 242 107 119| 
28 238 379 908j 
341 040 186 

302 578 

13 890 824 
3 151 803 
19 364 190 
12 400 569 
19 528 697 
12 788 890 
29 131 922 
10 145 033 
4 670 531 
8 087 463 
4 541: 745 
2 870 151 
13 721 173 
9 417 040 
3 777 776 
8 691 258 
13 994 808 
6 289 226 
4 185 907 
5 298 777 
5 062 013 
8 402 090 

515 
004 

163 
495 
322 
126 
309 
6C4 
591 
670 
416 
921 
884 
196 
461 
668 
293 
535 
637 
366 
367 
473 
500 
904 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

3 

0 

6 
1 

2 

Lira 

621 

485 
905 
558 

17 
327 

3 

4 

269 683 

533 317 
208 101 
993 011 

240 600 
699 164 

222 472 

745 405 
120 498 

858 323 

110 138 

İptal edilen 
ödenek; 
Lira 

218 
417 
92 

1 396 

893 920 
307 506 
549 590 
134 285 

20 000 928 379 
52 091 
3 233 

164 617 
869 881 

339 515 243 
1 361 292 861 
110 920 996 

2 196 
398 
835 
335 
383 
784 

3 253 
723 
166 
660 
351 
313 
515 
629 
422 
592 
426 

534 026 
492 424 
487 170 
172 462 
975 664 
266 675 
748 561: 
341 3H7 
059 131 
690 276 
193 065 
411 371 
544 405 
115 674 
264 704 
964 041 
271' 857 

402 495 149 
527 

66 
723 673 
022 042 

517 050 547 
434 492 229 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

1 787 980 865 
558 476 080 

l 080 025 863 
843 369 546 

16 521 131 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 
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' Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

19 Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

5 
6 
11 
2 
4 

980 488 265 
325 948 907 
554 123 
680 018 
926 546 

6 484 674 
2 474 942 

237 
008 
879 
784 
040 

GENEL TOPLAM 1 932 934 799 711 

Tüdciye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Gideri 
Lira" 

5 734 473 911; 
5 966 008 412 

10 967 853 750 
2 581 683 890 
4 642 073 748 
5 686 530 112 
2 303 479 185 

1 823 552 639 631 

Ertesi yıla dev-
roiunan ödenek 

Lira 

16 925 000 712 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

246 014 354 
359 940 495 
586 269 487 
98 334 118 

284 473 131 
798 144 672 
171 462 855 

96 743 532 853 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

4 286 373 485 

Tülrkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



1986 YILI KATMA BÜTÇE 

B — CETVELİ 

1 
2 
3 
4 
6 
7 

T3 
T3 
ol 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 

HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Sağlık resmi 
Gemi sağlık cüzdan bed. 

VERGİ DIŞI NORM Al, GELİRLER 
KÜR. HAS. VE HİZ. GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve iş. kârı 
Petrolden Devlet kârı 
Spor faaliyetlerinden elde edilen hâsılat 
Futbol müs. müş. ban. hâs. elde edilen gelirler 
'% 5 teftiş ve denet, payı 
Muayene tah. tere. el. gel. 
Kuruluşlardan alınan paylar 

PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Taşınır mallar gelirleri 
İştirak gelirleri 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
Hisse senetleri ve tah. 

CEZALAR 
Para cezaları 
Müt. al. gecikme cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
İller Ban. al. cez. bed. 
İdarece tahsil ed. gel. 
Orman Gn. Md. Dön. Ser. Gel. 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
Hazine yardımı 
Hazine yardımı 



1 
^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

TÜRK SPORU TEŞVİK FONUNDAN ELDE ED. GE
LİRLER 
MÜESSESE VE KUR. YATIRI. PROJE KRE. (TETEK) 
AKARYAKIT TÜKETİM FON. ELDE EDİLEN GEL. 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
ÖZELLER TOPLAMI 

İ C M A L 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZELLER 

GENEL TOPLAM 

1 1 



1986 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 TARIM REFORMU UYGULAMALARI 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS 

FERLER 

334 140 00 
733 848 00 

41 520 00 

GENEL TOPLAM 1 109 508 00 



1986 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞ 
B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Vakıf işlemlerinin yürütülmesi 
112 Sosyal yardım ve kültürel işlemler 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 

transferler 
100 Mazbut akar ve toprak satış bedeli 

özel fon hesabından yapılan sarfiyat 
hesabı 

101 Mülhak akar ve toprak satış bedelle
rinden yapılan sarfiyat hesabı 

20Q Mazbut hayrat satış bedellerinden ya
pılan sarfiyat hesabı 

201, Mülhak hayrat satış bedellerinden ya
pılan sarfiyat hesabı 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

1 101 896 000 
1 818 660 000 
5 870 884 000 

451 441 000 

2 672 255 401 

847 516 411 

122 716 176 

72 054 245 

12 957 423 233 

Gider 
Lira 

1 070 081 39 
1 602 593 36 
5 749 260 86 

403 637 87 

44 100 00 

8 784 39 

38 967 57 

1 420 59 

8 918 846 04 



1986 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme kârı 
'•% 5 teftiş ve denetleme payı 

PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirler i(Kira dahil) 
Taşınrı mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
İştirakle^ gelirleri 

FAİZLER 
Faizler 

CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikime cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Mazbut aikar toprak satış bedellileri özel fon hesabından ya
pılan sarfiyat hesabı 
Mülhak akar ve toprak satış bedellerinden yapılan sarfiyat he
sabı 
Mazbut hayrat satış bedellerinden yapılan sarfiyat hesabı 
Mülhak hayrat satış bedellerinden yapılan sarfiyat heSabı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUNLARLA ELDE ERİLEN GELİRLER 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşfcü Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 264 091 
111 ÇEVRE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 308 915 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS

FERLER 8 206 

GENEL TOPLAM 581 213 



1986 YILI ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

T3 -a d G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101: Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Türk, sporunun idamesi ve geliştiril

mesi hizmeti 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 

transferler 
• 990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 

yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELt 

Ödenek 
Lira 

7 582 728 479 

8 997 561 232 

798 034 523 

10 036 688 535 

27 415 012 769 

Gider 
Lira 

7 373 190 454 

5 730 564 988 

794 811 811 

9 634 777 914 

23 533 345 167 



1986 YILI BEDEN TERBİYESİ V E SPOR GENEL MÜD 

R — CETVELİ 

•a •o a G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Spor faaliyetlerinden elde edilen hâsılat 
Futbol müsabakaları, müşterek bahis hâsılatlarından elde edi
lecek gelir 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 



G e l i r i n . Ç e ş i d i 

HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
HER NEVİ SPOR, SAHA VE TESİS YAPIM GİDERLERİ 
Türk Spor Teşvik Fon. E. E. G. 
Fut. Müs. Müş. Bah. Has. Elde edilen gelir fazlası 
Akaryakıt Tük. Fon. El. E. G. 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HER NEVİ SPOR, SAHA VE TESİS YAPIM GİDERLERİ 

GENEL TOPLAM 
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1986 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 
111 
112 
113 
900 
990 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Karayolları planlama, proje ve keşif hizmetleri 
Karayolları yatırım hizmetleri 
Bakım ve işletme hizmetleri 
H ;/met programlarına dağıtılamayan transferler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

7 773 933 000 
8 912 256 065 

191 141 523 196 
122 059 617 092 

11 712 233 000 
92 837 278 814 

GENEL TOPLAM 433 436 841 167 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 45) 
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Giidec 
Lira 

7 415 920 346 
8 720 172 209 

190 125 643 716 
103 254 095 550 

13 500 213 865 
85 302 639 866 

408 318 685 552 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

271 555 971 
99 013 182 

6 534 638 948 

6 905 208 101 

tptal edilen 
ödenek 

Lira 

358 012 €54 
192 083 856 
744 323 509 

18 706 508 3'60 

20 000 928 379 

Ödenek dışt 
gider 
Lira 

1 787 980 865 

1 787 980 865 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



1986 YFLI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

:0 
m •2 

-o -o 
G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri( Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira geCMeni 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE CEZALAR 
Teminat akçeleri 

CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



G e l i r i n Ç e ş <i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
PROJE KREDİSİ (TETEK) 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
Bütçe Kan. 4. Mad. Ger. Tah. edilen paralar 
Otoyol gelirleri 
KAMU ORTAKLIĞI 
AKARYAKIT FONU 

İCMAL] 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
PROJE KREDİSİ (TETEK) 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 

2 

2 
2 

2 
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1986 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 
103 
111 
112 
113 
114 
900 
990 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Makine ikmal hizmetleri 
İşletme ve onarım hizmetleri 
Büyük su işleri 
Küçük su işleri 
Yardımcı. tesis yapım hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
Özel ödeneklere ilişTcin hizmetlerin yürütülmesi 

13 975 407 000 
38 423 039 689 
25 145 050 000 

388 477 832 258 
25 028 366 995 

5 484 373 000 
23 989 843 272 

283 853 003 038 

GENEL TOPLAM 804 376 915 252 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Güder, 
Lira 

14 533 883 080 
33 866 676 361 
23 671 365 796 
346 396 291 808 
23 517 756 529 
4 567 162 712 
22 438 087 391 

282 294 010 027 

751 285 233 704 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

-

1 558 993 011 

1 558 993 011 

İptal edilen 
ödenek 
Lira 

4 556 363 328 
1 473 684 204 

42 081 540 450 
1 510 610 466 
917 210 288 

1 551 755 881 

52 091 164 617 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

558 476 080 

558 476 080 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



1986 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

B CETVELİ 

© 
tJ 

£J ^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdarî gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Devredilen tesis ve ortaklıklardan alınacak gelirler 
İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman 
işlet. üc. 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 

ve 



Q e 1 i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Müessese ve kurum yat. para 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
MÜESSESE VE KURUM YAT. PARA 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL M 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

_ : _ , _ _ _ 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 182 100 
111 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN DOĞAN BULAŞICI 

HASTALIKLARDAN KORUNMA 6 213 750 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS

FERLER 80 127 

GENEL TOPLAM 6 475 977 



1986 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜ 

B — CETVELİ 

-o •o 
«t G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

2 Sağlık resmi 
3 Gemi sağlık cüzdan bedeli 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 

7 Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 

PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
1 Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
3 Teminat akçeleri 



i 
|5 G e l i r i n Ç e ş i d i 

CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhıüerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Geçen yıllardan devreden nakit 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 
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1986 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELt 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 180 951 000 
111 Ormancılık hizmetleri 25 021 565 439 
900 Hizmet programlanna dağıitılamayan transferler 1 295 352 849 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 17 240 600 

GENEL TOPLAM 27 515 109 888 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Gider 
Lira 

1 076 866 537 
26 101 591 3C2 

1 059 922 069 

28 238 379 908 

Ertesi yıla dev-1 

rolunan ödenek 
Lira 

17 240 600 

17 240 600 

Jptal edilen 
ödenek 

Lira 

104 084 463 

235 430 780 

339 515 243 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

1 080 025 863 

1 080 025 863 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



1986 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELt 

•o •o 
d. G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIM l 
ÖZEL GELİRLER 
Geçen yıldan devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL" 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 
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1986 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVEL! 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Köy hizmetleri 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

2 
315 
23 
2 

157 860 000 
598 025 
223 

112 
672 000 

906 251 882 

GENEL TOPLAM 343 885 808 994 

Türkiye Büyük'Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



— 63 — 

Ertesi yıla dev- İptal edilen Ödenek dışı 
Giden rolunan ödenek ödenek gider 
Lira Lira Lira Lira 

1 357 736 795 34 063 743 
316 500 090 413 707 363 707 843 369 546 
22 603 806 589 619 865 411 

578 552 71S 2 327 699 164 

341 040 186 515 2 327 699 164 1 361 292 861 843 369 546 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



1986 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

B — CETVELİ 

S 
2 ••O 

2 

3 

4 

5 

6 
53 

1 

2 . 

3 

1 
3 

2 

1 
2 
3 
5 

1 » 
• o -o 
«t 

2 

1 
2 

3 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
İller Bankasından alınacak gaz bedeli 
Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden alınacak mik
tar 



g 
«<" 
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W üyük M
illet 

£ eclif 
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el
 

3 

8 
8 
9 

:3 

ffl 
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2 

6 
2 

S 
K

es
 

2 
4 

11 

1 
rt 

s 
G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
(KÖY YOLLARI YAPIMI VE SUYU GİDERLERİ 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 
AVRUPA İSKÂN FONUNDAN TEMİN EDİLEN KREDİ 

9 8 AKARYAKIT TÜKETİM FONU HESABINDAN ELDE 
EDİLEN GELİR 

ÎCMAIJ 
^ 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
§ 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
^ 8 KÖY YOLLARI YAPIMI VE SUYU GİDERLERİ 
^ 8 6 KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 

9 2 AVRUPA İSKÂN FONUNDAN TEMİN EDİLEN KREDİ 
9 8 AKARYAKIT TÜKETİM FONU HESABINDAN ELDE 

EDİLEN GELİR 

co 

l / ı 

GENEL TOPLAM 

2 

2 
2 



1986 YILI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 334 093 000 
111 PETROL FAALİYETLERİ VE AKARYAKIT POLİTİKASI 62 612 000 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS

FERLER 16 794 000 

GENEL TOPLAM 413 499 000 



1986 YILI PETROL ÎŞLERt GENEL MÜDÜRLÜĞ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Petrolden Devlet hakkı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KUR 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Genel sosyal hizmetler 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 

transferler 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 

yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

2 361 897 000 
13 264 188 000 

461 175 708 

3 319 957 

16 090 580 665 

Gider 
Lira 

1 663 561 495 
11 839 044 441 

388 120 746 

97 485 

13 890 824 167 



1986 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B - CETVELİ 

•o 
«S 

W e l i r i n Ç e ş i d 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Kuruluşlardan alınacak paylar 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak, gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
Hisse senedi ve tahviller 



^ g G e l i r i n Ç e § i J i 

CEZALAR 
1 Para cezaları 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalar; 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMi 

GENEL TOPLAM 



3 
£ 1986 Y I L I Y Ü K S E K Ö Ğ R E T I M K U R U L U 

Ş A — CETVELİ I 
! 
g; Program Ödeneğin Çeşidi 

111 YÜKBEKÖĞRETİM KURULU 

S 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

3 550 295 9 

3 550 295 9 



1986 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
B — CETVELİ 

£ £ 
9, 

T3 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVAN1N GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

8 
^ Program Ödeneğin Çeşidi 
g -
ft 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
g 104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
% MERKEZLER 
** 105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ </> 

j f 113 SOSYAL BİLİMLER 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

5 480 608 5 

4 303 460 0 

318 900 0 
2 853 365 8 
4 572 291 0 
2 671 052 0 

20 199 677 4 



1986 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

CETVELİ 

Fi 

es
i 

^ 

T3 

"3 
S G e l i r ' i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar (Öğrenci devam hare;) 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (Lokanta, kantin, atölye ve benzeri gel.) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdarî gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE CEZALAR 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
İ C M A L 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



76 — 

1986 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSÎTESt 

A — CETVELİ 

Ödenek 
' Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 
104 
105 
111 
113 
990 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
Araştırma - yayın ve kütüpihanecilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sosyal bilimler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

5 830 702 346 
1 525 992 000 

434 823 000 
4 420 733 111 

506 740 000 
975 405 

GENEL TOPLAM 12 719 965 862 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



77 

Gider 
Lira 

5 522 797 224 
1 524 965 049 

406 468 789 
4 440 273 255 

505 834 809 
230 000 

12 400 569 126 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

,745 405 

745 405 

iptal edilen 
ödenek 

Lira 

291 491 184 
1 026 951. 

28 354 211 
13 394 925 

905 191 

335 172 462 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

16 521 131 

16 521 131 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



1986 YELİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTES 

B — CETVELİ 

« 
3 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar . 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELt 

Ödenek Gider 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

101 
104 

105 

111 
112 
113 
990 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm 
ve merkezler 
Araştırma - yayın ve kütüphanecilik 
hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sağlık bilimleri 
Sosyal bilimler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 

8 530 425 510 

4 771 103 842 

372 091 C98 
1 721 537 955 ~ 
2 574 784 832 
1 940 912 000 

1 938 234 

8 208 342 426 

4 763 661 938 

341 182 176 
1 716 709 928 
2 571 150 776 
1 925 858 065 

1 792 000 

GENEL TOPLAM 19 912 793 471 19 528 697 309 



1986 YILI HACETTEPE ÜNtVBRSlTESt 

CETVELİ 

S 

I 
8 

•M 
ü G e l i r i n , Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlifi, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz inallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 



G e l i r i n . Ç e ş i d i 

Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

*? 
•"3S 
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7? 
S [illet 
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Program 

101 
104 

105 

111 
112 

- 113 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Ödeneğin Çeşidi Lira 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 5 116 966 576 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENGTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 1 266 665 885 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET
LERİ 215 430 500 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ' 1 171 531 367 
SAĞLIK BİLİMLERİ - 1 314 991 370 
SOSYAL BÜLİMLER 4 487 571 581 

GENEL TOPLAM 13 573 157 279 



1986 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat alkçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli geldrljer 
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G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMALİ 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

Türk iye E lüyük M
 [illet 

£ 
1 %. 

^ 
P 9 

f g : 45) 

Program 

101 
104 

105 

111 
112 
113 
990 

Ödeneğin Çeşidi 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm 
ve merkezler 
Araştırma - yayın ve kütüphanecilik 
hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sağlık hizmetleri 
Sosyal bilimler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

7 777 627 962 

9 176 543 836 

626 800 000 
2 138 138 510 
8 564 728 593 
4 101 832 251 

4 858 323 

32 390 529 475 

Gider 
Lira 

6 810 284 243 

8 476 966 717 

410 498 083 
1 968 046 291 
7 698 317 258 
3 767 809 999 

29 131 922 591 



1986 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

.§5 & 
$ ^ G e l i r i n Ç e ş i d i 1 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMÜVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahıil) 
Taşınır inallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezaları 
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1986 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTES 

A — CETVELİ 

Programı Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 

Odendk 
Lira 

4 992 741 

938 520 

313 591 
4 429 638 
193 884 

GENEL TOPLAM 10 868 374 



1986 YILI ÎSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTES 

B — CETVELÎ 

:g 
Jj G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRtMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap satışı dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE CEZALAR 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



a :2 
* : e s -s 
| O I iS I G e l i r i n Ç e ş i d i 

S 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
f 1 ÖZEL GELİRLER 
§J 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
| 2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
İCMAL 

^ 1 VERGİ GELİRLERİ 
^ 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELÎRLER 
§ 3* ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

I GENEL TOPLAM 



1986 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELt 

Ödenek Gider 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

1011 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 903 478 082 2 774 636 413 
104 Rektörlüğe bağh enstitü, okul, bölüm 

ve merkezler 718 199 981 711 721 929 
105 Araştırma - yayın ve kütüphanecihk 

hizmetleri 234 834 000 219 244 021 
İlli Fen ve mühendislik bilimleri 704 088 326 696 223 736 
113 Sosyal bilimler 262 100 296 254 815 455 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 

yürütülmesi 14 000 000 13 889 862 

GENEL TOPLAM 4 836 700 685 4 670 531 416 



1986 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL; 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 
Ödenek 

Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 3 740 746 19 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 1 158 328 00 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET 

LERİ 92 460 00 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 223 464 00 
112 SAĞLİK BİLİMLERİ 707 348 00 
113 SOSYAL BİLİMLER 2 825 808 00 

GENEL TOPLAM 8 748 154 19 



1986 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

7? 
o 
W 

vs 

O 
e 
m W ı G e l i r i n Ç e ş i d ü 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



G e l i r i n Ç e ş â d Ü 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL) 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 

_j 



fi- 1986 YELİ YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 
ö 
td 
B A — CETVELİ 

jf , Program Ödeneğin Çeşidi 
X - — — — = : 
% 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
ft- 105 ARAŞTIRMA. YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET 

LERİ 
111 FEN VE MÜHENDÎSLIK BİLİMLERİ 

as 
GENEL TOPLAM S 

5» 

Ödenek 
Lira 

2 238 220 94 

64 136 00 
2 590 582 00 

4 892 938 94 



1986 YILI YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

-O 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar: 
VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRUMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

2 İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



G e l i r i n . Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardmu 

ÎCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



ğ 1986 YILI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

M A — CETVELİ 
-§ 
g Program Ödeneğin Çeşidi 

g 101 OENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
& 104 REKTÖRLÜĞE BAÖLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
g MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET-
^ LERt 
•* 111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
9 113 SOSYAL BİLİMLER 

*> GENEL TOFLAM 

Ödenek 
Lira 

1 352 050 56 

647 889 00 

56 948 00 
644 674 00 
482 001 00 

3 183 562 56 



1986 YILI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

j ^ ^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

1 Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 

3 İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar, 
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S G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI EGE ÜNIVERStTESÎ 

A — £EEÖELİ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 3 951 609 0 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

4 291 251 2 

3 951 609 0 

201 220 9 
2 964 644 7 
2 396 969 8 
431 022 0 

14 236 717 8 



1986 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

v 
X) 
T3 
et G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATTUMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır malılar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTTİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



e :2 
a> •" r ; r-> <" 

" § § JS I G e l i r i n Ç e ş i d i ll'« 
jg 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
U 1 ÖZEL GELİRLER 
^ 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
% 2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
İ C M A L 

^ 1 VERGİ GELİRLERİ 
^ 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
«! 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

i GENEL TOPLAM 



1986 YILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

4 393 595 9 

1 401 271 4 

100 280 0 
1 192 680 7 
523 806 0 

2 434 522 2 

10 046 156 3 



1986 YILI DOKUZ EYLÜL ÜNlVERStTESt 

B — 

1 | 
»2 S , G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

1 Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATR1MUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 

3 İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
1 Para cezalan 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZtNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 2 431 884 00 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 685 783 00 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 30 728 00 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 585 912 00 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 465 734 00 

GENEL TOPLAM 4 200 041 00 



1986 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 
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G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZ VE CEZALAR 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezalan 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 4 203 814 16 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 1 545 776 40 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 84 640 00 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ I 054 870 00 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 1 236 077 00 
113 SOSYAL BüLİMLER 1 159 045 00 

GENEL TOPLAM 9 284 222 57 



1986 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESt 

B — CETVELİ 

e 
55 
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T3 

1 

3 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



2 Büyük 

"33 
Ü 

:3 
m ğ G e 1 i r i n Ç e ş i d ıi 

j§ 1 ÖZEL GELİRLER 
g 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
S 4 Devreden nakit 
ğ: 2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
İ C M A L 

1 VERGİ GELİRLERİ 
2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

W Jf 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELt 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET 

LERt 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
114 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

6 101 004 794 

1 048 098 000 

120 149 000 
833 854 000 
789 166 000 
542 718 000 

4 986 090 700 

14 421 08« 494 



1986 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

H 
g G e l i r i m Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

2 İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 

3 Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine" yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DI§I NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI iSEUÇUK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 
111; FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113. SOSYAL BİLİMLER 

3 177 387 

776 810 

39 343 
1 098 923 
645 754 
952 902 

GENEL TOPLAM 6 691 721 



1986 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

o 
t ) 

^ ^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme' kârı (Lokanta, Ikantin, ve benzeri yer 
gelirleri) 
Muayene, tahlil, tjeorübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satiş gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alman gecikme cezaları 
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(S. Sayısı : 45) 



1986 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

"S 
_ A — CETVELİ 

S Program Ödeneğin Çeşidi 
S : : : 
g 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
§. 104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
s- MERKEZLER 

105 ARAŞJTRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET 
LERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
Jf 1İ2 SAĞLIK BİLİMLERİ 
5> 

CO 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

2 140 875 

1 021 223 

46 000 
874 322 
631 211 

4 713 631 



1986 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

e 
•s 1 

ş G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar ve resimler 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme kârı (Lokanta, kantin veya benzeri gel.) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz gelirleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLERİ 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI ERCIYES ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 3 129 574 515 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 749 118 000 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET-

LERİ 57 759 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 397 689 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 731 102 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 299 557 000 

ÖENEL TOPLAM 5 364 799 515 



1986 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

.£ 3 
en g 
^ ^ G e l i r ı n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdarî gelirler (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



İ ;2 
a - © 

^ O ö £ 3 G < s l < i r ı i a Ç e ş i d i 
H 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZlNE YARDIMI 
£ 1 ÖZEL GELİRLER 
^ 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
I 2 HAZlNE YARDIMI 

1 Hazkıe yardımı 
İÜMAL 

^ 1 VERGİ GELİRLERİ 
^ 2 VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
f 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
-̂

4. GENEL TOPLAM 



I 1986 YELİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ I 
a A — CETVELI 
s 
" Ödenek 
p Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

§ 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
§t 104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
*' MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET 
^ LERİ 
g 111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
§ 112 SAĞLIK BİLİMLERİ 

•u GENEL TOPLAM 5 579 064 04 
t/» 

3 436 382 04 

650 069 00 

60 210 00 
801 817 00 
630 586 00 



1986 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

£i *? G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri ( Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
ÇeşMi gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMALİ 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 3 964 838 23 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 1 165 340 03 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET 

LERİ 176 176 04 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 2 064 242 73 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 971512 08 
113 SOSYAL BİLİMLER 494 474 00 

GENEL TOPLAM 8 836 583 13 



1986 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

e 2 
£2 ^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tercüme ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE CEZALAR 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezaları 
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§ 1 VERGİ GELİRLERİ 

t./» 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
£ 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLACI 



1986 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 3 546 702 0 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENGTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 945 345 0 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET 

LERİ 52 440 0 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 441 204 0 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 447 464 0 
113 SOSYAL BİLİMLER 547 333 2 

GENEL TOPLAM 5 980 488 2 



1986 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTES 

B CETVELİ 

S 
G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 



G e l i r t i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



2 
S 1986 YILI KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ 
^ A — CETVELİ 

I 
Program Ödeneğin Çeşidi 

£ 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
I 104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
| . MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET
LERİ 

^ 111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
^ 112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
§ 113 SOSYAL BİLİMLER 

^ GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

3 004 311 

981 225 

156 860 
1 303 578 
405 119 
474 854 

6 325 948 



1986 YILI KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

:3 

1 G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE REStMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz matlar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İştirak gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR. 
Para cezalara 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
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(S. Sayısı 



1986 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

5 775 269 

1 823 903 0 

134 229 0 
1 601 274 
1 160 663 
1 058 784 0 

11 554 123 2 



1986 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

§̂ 
G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
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S G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞITLI GELIRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
« 1 VERGİ GELİRLERİ 
~ 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
-t- 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

ödenek 
ram Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 1 934 155 00 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUT., BÖLÜM VE 

MERKEZLER 171 394 00 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 19 504 00 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLÎMLERİ 317 910 00 
113 SOSYAL BİLİMLER 237 055 00 

GENEL TOPLAM 2 680 018 00 



1986 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

B CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme kârı (Lokanta, kantin ve benzeri yer gel.) 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
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Türkiye Büyü'k Millet Meclisi ;(S. Sayısı : 45) 



1986 YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE iBAÖLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET
LERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

3 235 350 8 

530 812 0 

71 254 0 
650 031 0 
350 127 0 
88 972 0 

4 926 546 8 



1986 YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

3 
>4 

! G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
idare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GEİLRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



Ş 1986 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ I 
ÖÇ A — CETVELİ 
| 

ödenek 
& Program ödeneğin ÇeşMi 

| 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
1 104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
2 MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET
LERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLÎMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 

Cö 
OJ 

1 
111 
112 
113 

Lira 

2 970 005 7 

1 332 331 0 

70 840 0 
606 940 0 
949 804 0 
554 754 0 

GENEL TOPLAM 6 484 674 7 



1986 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELt 

— 4> 
p 32 
S $ G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezaları 



ş G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞtTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1986 YİLİ YÜZÜNCÜ YİL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLİ ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA YAYİN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET 

'LERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 

2 106 037 04 

82 600 00 

26 979 00 
190 894 00 
68 432 00 

GENEL TOPLAM 2 474 942 04 



1986 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

W iye 

C : yük 1 

5 
S & 

8 
1 
fc 
1 
3$ 

•fc. 
O» 
•s»/ 

2 
.§ 
"53 
O 
t 
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1 33 

4 

2 

3 

4 

"53 

1 

1 

2 

3 

1 
3 

1 
2 

43 
- S 3 

2 

1 

3 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 



Şi G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 


