
DÖNEM : 18 YASAMA YILI: 2 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

^ ^ = = »,—; 

CİLT : 19 

37 nci Birleşim 
9 . 12 . 1988 Cuma 

,— • 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa Sayfa 

I. - GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 2 

II. - GELEN KÂĞITLAR 3:4 
III. — KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 4 

1. — 1989 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/496) (S. 
Sayısı : 111) 4 

2. — 1987.Malî Yılı Genel 
Bütçeye Dahil Kuruluşların Ke-
sinhesaplanna Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/476, 
3/666, 3/582) (S. Sayısı : 134) 4 

3. — Katma Bütçeli İdare
ler 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/497) (S. Sayısı : 
112) 4 

4. — 1987 Malt Yılı Katma 
Bütçeli İdarelerin Kesinhesapla-
nna Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin .Sunulduğuna İlişkin 
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Köyünde kurulmakta olan 
"ASRAY" Ray Fabrikasına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakam İsmail Safa Giray'm ya
zılı cevabı (7/372) 162:163 

3. — Tokat Milletvekili Kâ
zım Özev'in, ölüm orucu nede

niyle ölen veya hayatî tehlike 
içinde bulunan mahkûmlara 
ve cezaevlerindeki sorun
lara karşı ne gibi önlemler alına
cağına ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Topaç'm ya
zılı cevabı (7/395) 163:165 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İstanbul Milletvekili Hayrettin El
mas, Mimar Sinan'ın ölümünün 400 ün
cü yıldönümünde, kişiliği, eserleri ve Türk 
klasik mimarisine katkıları, 

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Şa
hin, Kahramanmaraş ve ilçelerinde pa
muk ekimi yapan üreticilerin sorunları, 
düşük fiyat, yağışların etkisi ve gerekli ted
birlerin alınması, 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, iktidann TRT'ye direkt 
müdahalesi, basın üzerinde uyguladığı 
ekonomik ambargo ile kapanan gazeteler 
ve çalışanlarının güvencesiz kalması konu
larındaki gündem dışı konuşmasına, Dev
let Bakanı Mehmet Yazar cevap verdi. 

2 nci, 141 sıra sayılı kanun teklifinin 3 ün
cü, 151 sıra sayılı kanun tasarısının 4 ün
cü ve 140 sıra sayılı kanun teklifinin de 5 
inci sıraya alınması; 6 ncı sıraya kadar 
olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin 
bugünkü birleşimde yapılması, görüşme
lerin tamamlanmasına kadar çalışma sü
resinin uzatılması ve, 

9.12.1988 Cuma günü başlayacak 
olan bütçe görüşmelerine, milletvekilleri
nin hazırlanmalarına imkân sağlamak 
için, Genel Kurul çalışmalarına 8.12.1988 
Perşembe günü ara verilmesi ile, 

Bütçenin tümü üzerinde 9.12.1988 
Cuma günü yapılacak olan görüşmelere 
saat 08.45'de başlanmasına; Hükümetin 
bütçeyi sunuş konuşmasına saat 10.30'a 
kadar tamamlamasına ve 11.30 -13.00 sa
atleri arasında görüşmelere ara veril
mesine; 

İlişkin önerileri kabul edildi. 

Adana Milletvekili Mehmet Can'm, 
Dilekçe Komisyonundan çekildiğine iliş
kin önergesi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Danışma Kurulunun; 
Gündemin 13 üncü sırasında bulu

nan 139 sıra sayılı kanun teklifinin 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanu
na Ek Maddeler ilave Edilmesine, 647 Sa
yılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve 
10 Haziran 1949 Tarihli 5435 Sayılı Kanu
nun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Tasarısı (1/514) (S. Sayısı : 132), 

2— 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1988 O : 1 

2972 Sayılı Mahallî idareler ile Ma
halle Muntarlıklan ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi (2/131, 2/88) (S. Sayısı: 1/139), 

Kayseri II Merkezinde Melikgazi ve 
Kocasinan Adıyla İki İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/75, 2/73) (S. Sa
yısı : 141) ve 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununa Beş Ek Madde Uç İki Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/104) (S. Sayısı : 140) 

Görüşmeler sonucunda; 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 

Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının da (1/422) (S. Sayısı: 151) yapılan 
açık oylama sonucunda; 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 
açıklandı. 

Alman karar uyarınca 9.12.1988 Cu
ma günü saat 08.45'te toplanmak üzere 
birleşime saat 20.52'de son verildi. 

Kâtip Üye 
. İstanbul 
Mustafa Songül 

Başkan 
Başkanvekili 

AbdulhaUm Araş 
Kâtip Uye 

Samsun 
Mehmet Aharca 

II, — GELEN KÂĞITLAR 

9.12.1988 Cuma 

Tasarı 
1.. — Adi! Sicil Kanunu Tasarısı 

(1/524) (Adalet ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.12.1988) 

Teklifler 

1. — Mardin Milletvekili Nurettin 
Yılmaz'm, 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 8 inci Mad
desinin 2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/133) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.12.1988) 

2. — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'ın, Yükseköğretim Kanunu
nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme-
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sine Dair Kanun Teklifi (2/134) (Millî Eği
tim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 5.12.1988) 

3. — Bursa Milletvekili İsmet Tav-
gaç'ın, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/135) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 5.12.1988) 

Rapor 

1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması ve Bu Kanuna Bir Ek ve 3 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair 16.11.1988 Ta
rih ve 3503 Sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
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Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/519, 3/709) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtma tarihi : 9.12.1988) 
(GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Şırnak Kömür İşletmelerinin 
1988 yılı kömür üretimine ve işletmece ya
pılan tahsislere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.1988) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş 

Müftüoglu'nun, çevre sağlığını olumsuz 
yönde etkileyen Zonguldak limanının te
mizlenmesi için ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/418) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.12.1988) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dö
nüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayı
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/419) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.12.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 08.45 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangûl (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birle
şimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Mali Yût Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Han ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/496) 
(S. Sayısı : 111) 

2. — 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil 
Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayısı : 134) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1989 Malî Yûı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/497) (S. Sayısı : 112) 

4. — 1987 Mali Yûı Katma Bütçeli İdare
lerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1987 Mali Yûı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. Sayısı i 
136) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 
1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Ka
nunu Tasarılarıyla, 1987 Malî Yılı Kesin
hesap Kanunu tasarılarının görüşmeleri
ne başlıyoruz. 

(1) 111, 134, 112 ve 136 S Saydı Basmaya-
zılar tutanağa eklidir. 

Tasarılar basılıp, sayın üyelere dağı
tılmıştır. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporlarının okunup 
okunmamasını oylarınıza sunacağım : Ra
porların okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Hükümet adına, bütçeyi Genel Ku
rula sunmak üzere, Maliye ve Gümrük 
Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; yasalarımızın belirlediği takvim ge
reğince Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmiş bulunan 1989 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçe Kanun tasarıları ile 
1987 Yılı Kesinhesap Kanun tasarıları, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenmiş, 
Komisyonun yoğun çalışmaları ve değer
li katkılarıyla olgunlaşarak huzurlarınıza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Hükümetimiz ve şahsım adına, Ko
misyonun Sayın Başkan ve üyelerine 

— 5 — 
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değerli katkıları için teşekkür eder, tasa
rıların memleketimiz için en yararlı şekli 
alarak kanunlaşacağına olan inancımı be
lirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütçelerin devlet ve toplum hayatında 
önemli yeri vardır. Hükümetler program
larını, karar ve tercihlerini ve icraatları
na yön verecek politikalarını bütçeyle Yü
ce Meclisin tensiplerine sunarlar. Bütçe
ler, hükümetlerin bir yıllık mal! ve iktisa
dî tasarruflarına yetki ve imkân veren ka
nunlardır. Yine bilindiği gibi, bütçeler, si
yasî sistemimizin de temel taşlarından bi
rini oluşturmaktadır. Parlamenter demok
rasi bütçe hakkıyla doğmuştur. Devlet 
bütçeleri, yasama organının hükümetlere 
olan güvenini her yıl yeniden teyit etme 
özelliği dolayısıyla, siyasî bakımdan da bü
yük ehemmiyet arz ederler. 

Bu itibarla, Türkiye'de demokratik 
rejimin bütün kurallarıyla yürürlükte bu
lunan kurumlan arasında bütçede kendi 
yerini almaktadır. Huzurlarıntzdaki 1989 
yılı Bütçesi, bu özellikleri dikkate alına
rak, halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine 
cevap verecek bir anlayış içinde hazırlan
mıştır. 1989 yılı içinde uygulayacağımız 
ekonomik politikaların hedefi, tasarrufla
rın teşviki ve sosyal yapımızın dengeleri
ni gözeterek, istikrar içinde büyüme ola
caktır. 

Gerek bütçemiz, gerekse Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planımızın son dilimini 
teşkil eden yıllık programımız, birbirleriy
le ve temel ekonomik politikalarımızla tam 
bir mutabakat içinde hazırlanmıştır. Eko* 
nomik yapının çerçevesini oluşturan bü
yüme hızı, fiyat deflatörü, yatırımlar, büt
çe büyüklükleri, para arzı, kredi hacmi, 
ithalat, ihracat gibi makro ekonomik he
deflerle dengeler bu esasa göre tespit edil
miştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
1989 yılı bütçesinin büyüklüklerini ve 
özelliklerini Yüce Heyetinize daha iyi arz 

edebilmek için, Türkiye ve dünya ekono
misindeki son gelişmeler ve değişmeler 
hakkında bilgi vermek istiyorum. 

. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ekonomik gelişmelerden söz edilince, 
Türkiye ekonomisinde olduğu gibi, dün
ya ekonomisinde de ekonomik büyüme, ti
caret hacmindeki gelişmeler, ödemeler 
dengesi sorunları, para ye sermaye piya
salarındaki dalgalanmalar, gelişmekte olan 
ülkelerin borçluluk durumları, ekonomik 
entegrasyon hareketleri gibi konuların, 
gündemimizi meydana getiren belli başlı 
konular olmaya devam ettiği görül
mektedir. • 

Dünya ekonomisi 1985 - 1987 döne
minde istikrarlı bir gelişme göstermiş ve 
yüzde 3 civarındaki büyüme hızını aynen 
sürdürmüştür. 1988 yılında ise, ekonomik 
konjonktürde az da olsa bir canlanma bek
lenmekte ve ortalama büyüme hızının 
yüzde 3,7 civarında gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. 

1987 yılında sanayileşmiş ülkeler için
de en yüksek büyüme hızı yüzde 4,2 ile 
Japonya'da görülmektedir. Amerika Bir
leşik Devletleri ekonomisinin büyüme hı
zı yüzde 2,1 olmuştur. Merkezî planlı ül
kelerde ise bu oran yüzde 2,6 'dır. 

Gelişmekte olan ülkelerin büyüme 
hızları büyük farklılıklar göstermektedir. 
Bu gruptaki ülkeler arasında, özellikle dışa 
açık ekonomi politikaları uyguladıkları bi
linen, Asya'daki yeni sanayileşmiş ülkeler 
yüzde 9 ile 13 arasında bir büyüme hızı
na ulaşabilmişlerdir. 

Türkiye'nin son beş yılda gerçekleşr 
tirdiği ortalama yüzde 6,5 oranındaki bü
yüme hızı ise, genel olarak dünya ortala
masının üzerindedir ve uluslararası çev
relerde uygulanmakta olan ekonomik is
tikrar ve yapısal uyum programının bir 
başarısı olarak yorumlanmaktadır. Nite
kim, 1984 yılından itibaren, sırasıyla yüz
de 5,9; 5,1; 8,1 ve yüzde 7,4 oranlarında 
büyüme gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde 
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büyüme hızının 1988 yılında da program 
hedefini aşması beklenmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ilk altı ay
lık verilere dayanarak hazırladığı birinci 
geçici tahminlere göre, 1988 yılı gayri safı 
millî hâsıla büyüme hızını yüzde 7,2 ola-

' rak açıklamıştır; ancak, dokuz aylık veri
ler ve yılın son üç ayma ait konjonktürel 
bekleyişler dikkate alındığında, büyüme 
hızının yıl sonunda yüzde 6,5 civarında 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Böy
lece, Beşinci Beş Yıllık Planın ilk dört yı
lında Türkiye ekonomisi, ortalama yüzde 
2,5 olan nüfus artışının üzerinde bir bü
yüme hızını gerçekleştirmiş olacaktır. 

Anasektörler itibariyle bakılınca, 
1988 büyüme hızının sanayide yüzde 7,9; 
hizmet sektöründe ise yüzde 6,7 olarak 
gerçekleşme temayülünde olduğu görül
mektedir. 

Tarımda kaliteli tohum kullanımı, 
ikinci ürünün teşviki, bir kısım ekim alan
larının genişlemesi ve iklim şartlarının da 
uygunluğu nedeniyle, büyüme, bu yıl hız 
kazanmış bulunmaktadır. 1987 yılında 
yüzde 2,1 olan tarım sektörü büyüme hı
zının, 1988'de yüzde 6,1 gibi yüksek bir 
orana ulaşmasına rağmen, diğer sektörle
rin, özellikle sanayinin daha hızlı bir bü
yüme göstermiş olması sebebiyle tarımsal 
üretimin faktör fiyatlarıyla gayri safi yurt 
içi hâsıla içinde, 987'de yüzde 18 olan pa
yının bu yıl, yüzde 16,5 olarak gerçekleş
mesi beklenmektedir. 

Sanayimizin girdi sorunlarıyla karşı
laşmaması ve altyapı eksikliğinden kay
naklanan problemlerinin çözüme kavuş
turulması, gerçekleştirilen büyüme hızına 
ulaşılmasında önemli faktörler olmuştur. 
Sanayi katma değerinde önemli payı olan 
ve diğerlerine göre daha hızlı büyüyen sek
törler, enerji sektörüyle imalat sanayinin 
alt sektörleri olan tekstil, kimya, petrokim-
ya, petrol ürünleri, demir-çelik ve maki

ne imalat sanayileridir. Bir bütün olaral 
ele alındığında, ara malları, yatırım mal 
lan ve enerji sektörlerinin, madencilik v< 
tüketim mallan sektörlerine göre daha hız 
lı büyüdüğü görülmektedir. 

Sanayinin sürükleyici sektör olrm 
vasfı her yıl daha belirgin şekilde ortay* 
çıkmaktadır. 1983 yılından itibaren er 
yüksek büyüme hızı, her dönemde sana 
yide gerçekleşmiştir. Bu sektörün, faktöı 
fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hâsıla için 
de, 1984 yılında yüzde 29,4 olan payı 
1988'de yüzde 34,2'ye yükselecektir. 

Türkiye'nin, doğru bir büyüme çiz 
gisi içinde bulunduğu ve dışa açılmamı 
sanayileşme için doğru bir strateji oldu 
ğu, ekonomik yapıdaki bu değişmeden d< 
anlaşılmaktadır, izlediğimiz ekonomik po 
litikalar sonucunda, altyapı darboğazları 
ntn aşılması, uzun süredir bitirilemeyeı 
büyük projelerin birbiri ardında tamam 
lanarak devreye girmesi ve uygulamayı 
konulacak olan teşvik tedbirleri, Türkiye' 
nin gelecekte sanayileşmede büyük patla 
malara sahne olmasına imkân, verecektiı 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 
dünya ekonomilerindeki büyüme süreci 
istihdam sorununun çözümüne de kısmeı 
yardımcı olmuştur. 1987 yılında yedi bü 
yük sanayileşmiş ülkenin istihdam seviye 
lerinde ortalama yüzde 1,7 artış görülmüş 
tür. Avrupa ülkelerinde işsizlik oranı yüz 
de 10 dolaylarındadır. Az gelişmiş ülkeler 
de ise, hızlı nüfus artışının da etkisiyle, is 
tihdam sorunları daha büyük boyutlard: 
devam etmektedir. 

Ülkemizde ekonomik büyümeniı 
program hedefinin üzerinde gelişme gös 
termesi, özellikle enerji, ulaştırma, haber 
leşme ve altyapı yatırımlarının artırılma 
sı, yatırımlarda gecikmelere sebep olaı 
darboğazların giderilmesi ve meslekî eği 
time verilen hız, büyümeyi hızlandırırken 
istihdamın da artmasını sağlamıştır 
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1986 yılında yüzde 15,8 olan işgücü faz
lası oranı, 1987'de yüzde 15,2 seviyesine 
inmiş olup, 1988'de de daha da gerileye
rek, yüzde 14,4 seviyelerine ineceği hesap
lanmaktadır. Ayrıca, istihdam yapısında 
da tarımın ağırlığı giderek gerilemekte, sa
nayi ve hizmetler sektöründeki istihdam 
oranı artmaktadır. 

Sanayileşmiş ülkelerde son yıllarda fi
yatlarda önemli dalgalanmalar müşahede 
edilmemektedir. Gelişmekte olan ülkeler
de ise, fiyadann kontrol altına alınması ko
nusundaki güçlükler devam etmekte, fiyat 
artışlarını önleme gayretlerinde, bu ülke
lerde beklenen basan sağlanamamaktadır. 

Türkiye'de ekonomik büyümenin 
program hedefinin üzerinde bir gelişme 
göstermesi, hedeflenen genel fiyat seviye
si üzerinde de etkili olmuştur. Devlet İs
tatistik Enstitüsü kasım sonu tahminleri
ne göre toptan eşya fiyatları endeksi, bir 
önceki yılın kasım ayına göre yüzde 80,2, 
aralık ayma göre ise, yüzde 62,7 oranın
da artış göstermiştir. Aralık - kasım döne
mi 12 aylık ortalamalara göre yıllık artış 
yüzde 66,8 olmuştur. Yıllık ortalama ar
tışlar, sektörler itibariyle yüzde 76,4 ile 
imalat sanayiinde en yüksek, yüzde 42,9 
ile enerjide en düşük olmuştur. Tarımda
ki artış ise, yüzde 48,9 olarak gerçekleş
miştir. devlet İstatistik Enstitüsünün 
Türkiye genelindeki tüketici fiyat endek
si, 1987 Kasım ayına göre yüzde 87,5, ara
lık ayına göre ise yüzde 68,6 oranında ar
tış göstermiştir. Yıllık ortalama artış ise, 
yüzde 73,9 olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülke ekonomilerini büyük ölçüde etkileme
si münasebetiyle, dış ticaret, ödemeler 
dengesi ve dünya ticaret hacmi ile ilgili ge
lişmelere de değinmek istiyorum. 

1985 yılındaki yavaşlamadan sonra, 
son iki yılda yeniden canlanmaya başla
yan dünya ticaret hacmindeki artış hızı
nın, başlangıçtaki kötümser bekleyişlere 

rağmen, 1988 yılında yüzde 7'lere ulaşma
sı muhtemel görülmektedir. Dünya tica
ret hacmindeki bu konjonktürel düzelme
ye rağmen, gelişmekte olan ülkelerin bun
dan, ekonomilerini istikrara kavuşturacak 
ölçüde yararlanab ildiklerin i söylemek 
mümkün değildir. Genel olarak, sanayi
leşmiş ülkelerin ithalatlarında bir azalma, 
ihracatlarında ise bir artış sözkonusudur. 
Gelişmekte olan ülkelerde ise, durum bu
nun tersi olarak cereyan etmektedir. Dış 
ticaret hadleri, geçmiş yıllarda olduğu gi
bi, 1988 yılında da bu ülkeler aleyhine ge
lişme göstermiştir. 

Diğer yandan, dünya ticaretindeki 
korumacılık eğilimleri devam etmektedi. 
Korumacılık, geleneksel olarak uygulan
dığı sektörlerin dışına taşarak, yeni geli
şen ileri teknoloji gerektiren sanayilere de 
yaygınlaşmıştır. Sanayileşmiş ülkelerin 
kendi tarım kesimlerini de desteklemeleri 
sonucu, gerek tarım ürünleri üretim mik
tarı, gerekse dünya üzerindeki dağılımı 
açısından dengesiz ürün fazlalıkları oluş
makta ve tarım ürünleri ticaretinde sorun
lara yol açmaktadır. Serbest ticaret anla
yışı ile bağdaşmayan bu çeşit korumacı
lık uygulamalarının terk edilmesi başta ge
len temennimizdir. 

Dünya ödemeler dengesi açısından, 
Amerika Birleşik Devletlerinin cari işlem
ler açığı, Federal Almanya ve Japonya'nın 
ise cari işlemler fazlaları, uluslararası ser
maye hareketleri, faiz oranları ve döviz 
kurlarını etkilemesi bakımından geçen yıl
larda olduğu gibi, yine sorun teşkil etmek
tedir. Dışa ve yabancı sermayeye açık eko
nomi politikası ile hızlı bir gelişme göster
miş olan Güneydoğu Asya ülkelerinde de 
cari işlemler fazlaları görülmektedir. Bu
na mukabil, diğer gelişmekte olan ülkele
rin ödemeler dengesi sorunları ise devam 
etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'de ise, uygulamakta olduğumuz 
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politikalar sonuçlarını göstermekte, eko
nomimizde dış ticaret ve ödemeler denge
sinde meydana gelen değişmelerin mem
nuniyet verici olduğu görülmektedir. Eko
nomimiz, dışa açılma istikametindeki ge
lişmesini başarı ile sürdürmektedir. Hü
kümetimizin kararlı politikaları, müteşeb
bislerimizin girişim gücü ve gelişen kali
fiye işçiliğimiz sonucunda beklentilerin 
ötesinde dış ticaret rakamlarına ulaşmış 
bulunuyoruz. Ocak - Eylül itibariyle ilk 
9 aylık dönemde, 1987 yılında 6 milyar 
868 milyon dolar olan ihracatımız, bu yıl 
8 milyar 123 milyon dolara yükselmiştir. 
Aynı dönemde, geçen yıl 9 milyar 395 mil
yon dolar olan ithalatımız ise, bu yıl 10 
milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleş
miştir. ithalattaki artış yüzde 12, ihracat
taki artış ise yüzde 18'dir. Sektör bazında 
incelendiğinde, ilk 9 aylık ihracatın yüz
de 79'unu sanayi ürünlerinin teşkil ettiği 
görülmektedir. Sanayi ürünlerinin geçen 
yıla göre artış oranı ise yüzde 17 olmuş
tur. İthalatımızın yüzde 66' sı hammadde
ler, yüzde 27'si ise yatırım mallarından 
meydana gelmektedir. Petrol faturamızda 
bir değişme olmamıştır; yaklaşık 2 milyar 
dolar seviyesini muhafaza etmektedir. 

Geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 
526 milyon dolar olan dış ticaret dengesj 
açığımız, yüzde 4 oranında azalarak, 2 
milyar 422 milyon dolara düşmüştür. Top
lam döviz gelirlerimiz de ihracatla aynı 
tempoda artmaktadır. Yine, Ocak - Eylül 
itibariyle 1987'de 11 milyar 836 milyon do
lar olan döviz gelirlerimiz, bu yıl 13 mil
yar 996 milyon dolara yükselmiştir. 

Özellikle turizm gelirlerinde önemli 
artışlar görülmektedir, bu kalem eylül ayı 
sonunda, yüzde 41 oranında artışla 1 mil
yar 630 milyon dolar olarak gerçekleş
miştir. 

Başta yurt dışı müteahhitlik hizmet
leri ve navlun gelirleri olma üzere, diğer 

mal ve hizmet gelirlerinin de döviz bilan
çomuza myspet katkıları giderek artmak
tadır. Ocak - Eylül döneminde bu hizmet 
gelirleri de yüzde 36 oranında artarak 2 
milyar 662 milyon dolara ulaşmıştır. 

Sonuç olarak, döviz gelirleri içinde-
nispî payı gittikçe küçülmekte olan işçi dö
vizi girişlerindeki azalmaya rağmen; cari 
işlemler dengesi açığımız, uzun yıllardan 
sonra ilk defa bu yılın Ocak - Eylül döne
minde 20 milyon dolarlık bir fazlalıkla ka
panmış ve bu dönemde döviz rezervleri
mizde 224 milyon dolarlık bir artış mey
dana gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1988 yılı uygulama sonuçlarını bu şekilde 
arz ettikten sonra, şimdi de dış ticaretimi
zin uzun dönem gelişmelerine kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Dış ticaretimiz hacim olarak büyük 
artış göstermektedir. 1988 yılı sonunda 11 
milyar 450 milyon dolan ihracat ve 15 mil
yar 250 milyon doları ithalat olmak üzere 
26 milyar 700 milyon dolar olarak gerçek
leşmesi beklenen dış ticaret hacmimiz, 
1979 yılı dış ticaret hacminin 3,5 katma 
1983 yılı ticaret hacmimizin ise yaklaşık 
2 katına yükselmiş bulunmaktadır. 

Dış ticaretin ekonomi içindeki öne
mi de süratle artmaktadır. Dış ticaret hac
minin gayri safı millî hâsılaya oranı 1983 
yılında yüzde 29 iken, 1987'de yüzde 
36'ya çıkmıştır. Dış ticaret hacmi büyür
ken yapısı da değişmekte ve ihracatın ağır
lığı artmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde fev
kalade geri olan dış ticaret ve özellikle ih
racatın teşviki politikalarına ülkemizde ilk 
defa 261 ve 933 sayılı kanunlar ve bu çer
çevede çıkarılan kararnamelerle başlanmış 
ve bundan sonra hemen her dönemde ih
racatın teşvikine çalışılmıştır. Hükümeti-
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miz tarafından, temelini ihracatı artırma
nın oluşturduğu bu politikalara hız veril
miş okıp başarılı sonuçları da alınmakta
dır. 

1979 yılında 2 milyar 261 milyon do
lar olan ihracatımız; 1983 yılında 5 mil
yar 728 milyon dolara; 1987 yılında 10 
milyar 190 milyon dolara ulaşmıştır. 1988 
yılında ise 11 milyar 450 milyon dolar ol
ması beklenmektedir. 

İhracat artışına paralel olarak ihra
catın tüm ekonomimiz içindeki payı da 
büyümüştün İhracatın gayri safı millî hâ
sılaya oranı 1979'da yüzde 3,9; 1983'te 
yüzde 11,1; 1987'de yüzde 14,9 olmuştur. 
1988'de ise yüzde 16 olmasını bekliyoruz. 

İhracatımızın ithalatı karşılama ora
nı da giderek yükselmektedir. 1980 yılın
da ihracat gelirimiz ithalatımızın ancak 
36,8'ine eşitken; 1983 yılında'yüzde 62, 
1987'de yüzde 71,3 oranlarına yükselmiş
tir. 1988 yılı ilk dokuz ayı sonunda bu oran 
yüzde 77'dir. 

Bu gelişmeler dış ticaret açığımızın 
azalmasına yardımcı olmuştur. 1980 yılın
da 5 milyar dolar olan dış ticaret açığımı
zın azalarak bu yıl sonunda 2 milyar 890 
milyon dolara ineceği tahmin edilmekte
dir. Dış ticaret açığımızın dış ticaret hac
mi içindeki yeri de düşme eğilimindedir. 
1980 yılında yüzde 46 olan bu oran, 1987 
yılında yüzde 16 olmuştur. 1988 yılı tah
minimiz yüzde ll'dir. 

Dış ticaret dengemizdeki bu memnu
niyet verici duruma paralel olarak ve da
ha önce belirtmiş olduğum üzere, özellikle 
turizm alanında gerçekleştirdiğimiz hamle 
sonucunda, cari işlemler dengemizde de 
olumlu gelişmeler sözkonusudur. Bu açı
ğın ekonomi içindeki yeri küçülmektedir. 
Cari işlemler açığının gayri safi millî hâ
sılaya oranı 1980 yılında yüzde 5,5 iken, 
1987'de yüzde 1,4 olmuştur. Bu yıl sonun

da ise binde 8 olması beklenmektedir. 
Cari işlemler açığı, ihracatımıza 

oranla da düşme eğilimi içindedir. 1980 yı
lında yüzde 110,3 olan bu oran 1983 yı
lında yüzde 31,9, 1987 yılında ise yüzde 
9,7 olarak gerçekleşmiştir. 1988 rakamı 
yüzde 4,9'dur. 

Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; dış 
ticaretin ülke ekonomisi için önemini bu 
şekilde vurguladıktan sonra, şimdi de sı
rası gelmişken, kamuoyunda zaman za
man tartışmaya açılan ve yanlış değerlen
dirmelere de yol açan bir konuya, ihracat
ta haksız vergi iadesi konusuna açıklık ka
zandırmak istiyorum. (SHP sıralarından 
"Hayalî" sesleri) 

1984 yılından itibaren, 1988 yılının 
Eylül ayı sonuna .kadar yapılan ihracat tu
tarı 40 milyar 862 milyon dojara ulaşmış
tır. O yıllardaki ortalama kurlarla hesap 
edildiğinde bu rakam 32 trilyon 216 mil
yar Türk Lirasına tekabül etmektedir. 

Bilindiği üzere, ihracatın teşvikinde 
belirli şartlar aranmakta, her kalem ihra
cata vergi iadesi yapılmamaktadır. Yapı
lan tespitlere göre, ifade etmiş bulundu
ğum 32 trilyon 216 milyar liralık toplam 
ihracatın 17 trilyon 616 milyar liralık kıs
mı, vergi iadesinden yararlanabilecek ih
racat bölümünü teşkil etmektedir. Geriye 
kalan 14 trilyon 600 milyar liralık kısmı, 
yani toplam ihracatın yüzde 45'i vergi ia
desi kapsamına girmemektedir. Bir defa 
burada hemen vurgulamak isterim ki, 
yüzde 45'i hiçbir şekilde vergi iadesinden 
yararlanması mümkün olmayan 32,2 tril
yonluk ihracatın yüzde 55'lik diğer kısmı
nın, tamamen hayalî ihracat olarak değer
lendirilip, "ihracatımızın yarısı hayalîdir" 
demek, fevkalade yanıltıcı bir yaklaşımdır. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Yukarıda belirtilen bu dönemde ya
pılan toplam vergi iadesi tutarı 1 trilyon 
845 milyar liradır. Bu tutar, vergi iadesin-
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den yararlanma şartlarını taşıyan 17 tril
yon 616 milyar liralık ihracat tutarına 
oranlandığı zaman, bulunacak ortalama 
vergi iadesi oranının yüzde 10,4 olduğu 
görülecektir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Batık 
krediler ne oluyor? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) —' Aynı değerlendirmeyi 1979 
-1983 dönemi için yaptığımız zaman, bu 
dönemde yapılan 268,5 milyar liralık ver
gi iadesinin, buna esas teşkil eden 1 tril
yon 334 milyar liralık ihracata oranının 
yüzde 20,1 olduğu görülecektir. Bu oran 
1974 -1978 döneminde yüzde 18,3 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüldüğü üzere, iktidarımız döneminde, 
ihracatta ortalama vergi iadesi nispetleri 
tedricî olarak azaltılarak, bir önceki beş 
yıllık dönemle kıyas edildiğinde, yarıya in
dirilmiş bulunmaktadır, önümüzdeki yıl
dan itibaren de, ihracatta vergi iadesinin 
sıfıra indirilerek kaldırılmakta olduğu he
pinizin malumlarıdır. 

Meseleyi bu şekilde bilgi ve dikkat
lerinize sunduktan sonra, vergi iadeleri ile 
ilgili olarak bazı hususlara daha değinmek 
istiyorum. 

1984 - 1988 döneminde gerçekleştiri
len 32,2 trilyon lira değerindeki toplam ih
racatın, yukarıda da işaret ettiğim gibi, 17 
trilyon 616 milyar liralık bölümü vergi ia
desinden yararlanabilecek ihracat kapsa
mına girmektedir. 

Bu dönemde, toplam 1 trilyon 845 
milyar lira vergi iadesinde bulunulmuştur. 
Yapılan araştırma, inceleme ve tespitler
den sonra, 1 trilyon 845 milyar liralık vergi 
iadesinin, 120 milyar 51 milyon liralık kıs
mının haksız olarak ödendiği hesaplan
mıştır. Haksız olarak iade edilen 120 mil
yar 51 milyon liralık vergi iadesinin hesa
bına esas teşkil eden ihracat değerinin de 

1 trilyon 146 milyar lira olduğu görül
mektedir. 

Şu halde, haksız olarak ödendiği he
sap edilen bu 1 trilyon 146 milyar liralık 
ihracat değerinin, bu doneme ait 32 tril
yon 216 milyar liralık toplam ihracatımız-
daki payı yüzde 3,5 seviyesindedir. Kaldı 
ki, bu rakamın bünyesinde, sadece, ihra
cat yapılmadığı halde yapılmış gibi sahte 
evrak düzenlenerek girişilen ve kamuo
yunda hayalî ihracat olarak ifade edilen kı
sım yer almamakta; ihraç mallarının ka
lite, miktar ve değerlerinin olduğundan 
fazla gösterilmesi ve hatta usulsüzlük ve* 
maddî hataların da payı bulunmaktadır. 

Haksız surette iade edilmiş bulunan 
120 milyar 51 milyon liranın, ait olduğu 
dönemde gerçekleştirilen 32 trilyon 216 
milyar liralık toplam ihracata nispeti on-
binde 37; vergi iadesinden yararlanan 17 
trilyon 616 milyar liralık ihracat değeri 
içindeki payı ise sadece onbinde 68'dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sebep ve miktarı ne olursa olsun, devleti
mizin, bütün yetkili kurum ve kuruluşla
rı ve organları ile başından beri, haksız su
rette vergi iadesi alanların peşinde oldu
ğunu bir kez daha belirtmek isterim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Haksız olarak vergi iadesi ödemesi
ne sebebiyet verenlerle haksız vergi iade
si alan firmalar ve bunların kanunî tem
silcileri hakkında Cumhuriyet Savcılıkla
rına gerekli suç duyurusunda bulunulmuş 
ve haksız iadelerin tahsili için kanunî ta
kibata da geçilmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Meclis araştırmasını niye reddettiniz?.. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Hor-
zum nerede?.. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Hâlâ hayalcilerle berabersiniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Haksız yere kazanç elde et
mek isteyenleri, bugüne kadar olduğu 

1 — 
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gibi, bundan sonra da dikkatle takip et
mekte ne kadar azimli ve kararlı isek, ül
kemiz ekonomisi için hayatî önem taşıyan 
ihracat performansının sürekli ve istikrarlı 
bir biçimde artırılması konuşunda da ay
nı ölçüde kararlı ve duyarlı bulun
maktayız. 

Ekonomi politikamızın başarısı ve ül
kemizin istikrarlı bir şekilde büyümesi 
için, ödemeler dengesinin rahatlığa kavuş
ması, ihracat ve diğer döviz gelirlerimizin 
makro - ekonomik hedeflerle mutabakat 
içinde artması büyük önem taşımaktadır. 

Bu amaçla, ihraç ürünlerimizin dış 
rekabet gücünü koruyucu döviz kuru po
litikamızı, diğer teşvik sistemleri ile tutarlı 
olarak yürütmeye devam edeceğiz. İhra
catın teşvikinde Türk Eximbank kanalı ile 
uygulamaya konulacak olan kredi ve sigor
ta sistemlerine ağırlık verilecektir. 

İmalat sanayiini ihracata ve döviz ka
zandırıcı üretim ve faaliyetlere yöneltme, 
kapasite kullanımını artırma; darboğaz gi
derici tevsi yatırımları ve yüksek teknolo
ji kullanımına ivme kazandırma ve eko
nomiyi dışa bağımlılıktan kurtarma açı
sından hayatî önem taşıyan teşvik uygu
lamalarına devam edilecektir. 

Bu çerçevede, ihracatımızın uluslara
rası yoğun rekabet koşulları altında ger
çekleştirilmesi ve kalıcı pazarlar yaratılma
sı konusunda gayret gösteren dürüst ihra
catçılarımızın, devletimizden her zaman 
teşvik ve destek göreceklerini bir defa da
ha belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ekonomik gündemin tartışılagelmekte 
olan konularından bir tanesi de, gelişmek
te olan ülkelerin dış borç sorunlarıdır. 

1987 yılında, gelişmekte olan ül
kelerin dış borçları yüzde 8,7 oranında ar
tarak 1 trilyon 195 milyar dolara ulaşmış
tır. 1988 yılında bu tutarın 1 trilyon 239 
milyara yükselmesi beklenmektedir 

Gelişmekte olan ülkelerin dış borç 
stokundaki artışa rağmen, bunların bazı
larında gerçekleştirilen hızlı ihracat artış
ları, 1986 yılında yüzde 169 olan toplam 
borç - ihracat oranının, 1987 yılında yüz
de 158'e düşmesine neden olmuştur. 

Bu eğilimin, petrol ihracatçısı ülke
ler ile bazı Afrika ülkeleri dışında, 1988 
ve 1989'da da devam etmesi beklenmek
tedir. 1988 yılında, dış borç ödemelerin
de aksama görülmeyen ülkelerin ortalama 
borçluluk oranının genel olarak 1980'li yıl
ların başındaki seviyesine yaklaşması 
muhtemeldir. 

Dış borçlar, gelişmekte olan ülkele
rin kendi içinde olduğu kadar, ekonomi 
dünyasının da güncel konularından biri
dir. Borç yönetimlerinde yeni yaklaşımlar 
denenmekte; dış borçlar sermaye piyasa
larında pazarlanarak, hem borç yükünün 
azaltılmasına, hem de borçların yabancı 
sermaye yoluyla yurt içi yatırımlara dö
nüştürülmesine çalışılmaktadır. 

Dünya ticaretinde korumacılık eği
limlerinin terk edilerek, karşılıklı ticare
tin canlandırılması ve dış borç sorunları
nın çözümüne de bu açıdan yaklaşılması
nın daha doğru ve kalıcı bir çözüm yolu 
olacağı gerçeğini bir defa daha belirtmek 
isterim. 

Ülkemiz, son yıllarda sağladığı istik
rarlı büyümeye paralel olarak, ihracatını 
ve kredi itibarını önemli ölçüde artırmayı 
başarmış ve bu gelişmeler sonucunda, ih
tiyaç duyduğu krediyi sağlamakta herhan
gi bir güçlükle karşılaşmamıştır. 

1983 yılında 18 milyar 295 milyon do
lar olan dış borç tutarı, 1985 yılında 25 
milyar 349 milyon dolar, 1987 yılında 38 
milyar 304 milyon dolar olmuştur. 30 Ha
ziran 1988 tarihi itibariyle dış borç tutarı 
ise, 37 milyar 411 milyon dolardır. Bu bor
cun yüzde 67,9'luk bölümü orta ve uzun 
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vadeli, yüzde 13,4'lük bölümü kısa vadeli 
borçlardan, yüzde 18,7'Uk kısmı ise döviz 
tevdiat hesaplarından oluşmaktadır. 

Dış borçların değerlendirilmesinde, 
sadece borç stoku rakamlarından hareket 
etmek yanıltıcı sonuçların elde edilmesi
ne yol açmaktadır. Aldığı borcu geri öde
me kabiliyeti bulunmayan ülkeler için kü
çük tutardaki borçiar bile darboğaz yarat
makta iken, ödeme kabiliyeti yüksek olan 
ülkelerde çok daha büyük dış borçlar her
hangi bir sorun yaratmamaktadır. Ülke
mizde 1978, 1979 ve 1980 yıllarında dış 
borç tutarları 13,7 ile 15,1 milyar dolar 
arasında bir seyir izlemiştir. Bildiğiniz gi
bi, sözkonusu yıllardaki dış borcumuz, 
bugünkü dış borcumuzun yarısı mertebe
sinde olmasına rağmen, yaşanan döviz 
darboğazı nedeniyle vadesi gelen borçlar 
ödenememiş ve borç ertelemesine gidil
miştir. Dış borçlarımızda görülen artış, ül
kemizin borç ödeme kapasitesinin artışı
na paralel bir seyir izlemiş ve iktidara gel
diğimizden beri hiçbir şekilde borç erte
lemesine gidilmemiştir. 

Diğer taraftan, alınan dış borçlar ya
tırım mallarının ithalini kolaylaştırmış ve 
ihracat kapasitesinin artırılmasına olanak 
vermiştir. Yatırım mallarının toplam itha
lat içindeki payı giderek artmış ve 1980 yı
lında yüzde 20,7 olan bu oran, 1984 yı
lında yüzde 24,7'ye, 1987 yılında da yüz
de 27'ye yükselmiştir. Bu oranın 1988 yı
lında yüzde 27,3 civarında olacağı beklen
mektedir. 

Özellikle, son yıllarda ihracatımızda 
sağlanan istikrarlı ve önemli artışlar dö
viz girdilerimizi de artırmış ve dış borç 
servisinde herhangi bir güçlükle karşıla-
şılmastnı önlemiştir. 

1978 yılında 755 milyon dolar olan 
dış borç servisi (anapara + faiz ödemesi) 
1983 yılında 2 milyar 522 milyon dolar, 

1985 yılında 3 milyar 611 milyon dolar, 
1987 yılında 5 milyar 164 milyon dolar ve 
1988 Eylül sonu itibariyle 5 milyar 686 
milyon dolar olmuştur. 

Toplam dış borç ödemeleri ile toplam 
döviz gelirleri arasında dış borç servis ora
nı ise, 1983 yılında yüzde 26,5 iken, 1985 
yılında yüzde 27,4, 1987 yılında yüzde 31,3 
olmuştur; 1988 yılı için bu oranın yüzde 

. 36 civarında olacağı beklenmektedir. 

Toplam dış borcun ihracata oranı, 
1978 yılında yüzde 6 iken, 1983 yılında 
3,2, 1986 yılında 4,2 ve 1987 yılında da 
yüzde 3,8 olmuştur. 

Dış borç yükünün azaltılması ve is
tikrarlı kalkınmanın muhafaza edilmesi 
amacıyla, yabancı sermayeye yönelik po
litikalarda yapılan bazı değişikliklerle, ül
kemize yabancı sermaye girişi hızlandırıl
mıştır. 1979 yılı sonuna kadar 6224 sayılı 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa gö
re yurdumuza gelen yabancı sermaye top
lamı yalnızca 228 milyon dolar iken, bu 
miktar 1988 Eylül ayı sonu itibariyle 2 mil
yar 966 milyon dolara ulaşmıştır. 

Bu konuda "Yap - İşlet - Devret" gi
bi, şimdiye kadar denenmemiş modeller 
uygulamaya konulmakta; serbest ticaret 
bölgeleri, özelleştirme programları gibi 
teşvik unsurlan getirilmektedir. Yabancı 
sermaye ile ilişkilerimizde karşılıklı men
faat dengeleri elbette ki korunmaktadır. 

Dış kredi kaynaklarının, makro po
litikalar ve hedeflerle uyumlu olarak kul
lanılması sonucu, dış borçlar, gerek öde
meler dengesi, gerekse tüm ekonomi açı
sından yük olmaktan çıkma yolundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
malî sektörün düzenlenmesine yönelik ça
lışmalarımız 1988 yılı içinde de devam 
etmiştir. Toplam tasarrufları artırmaya 
yönelik olan bu düzenlemeler ile aynı 
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zamanda etkin kaynak kullanımı da he
deflenmektedir. 

Para, sermaye ve döviz piyasaların
da yapılan düzenlemeler ile bu piyasalar 
geliştirilip genişletilirken, alternatif tasar
ruf imkânları da yaratılmıştır. Bu düzen
lemeler ile atıl para stoklan ekonomik dev: 
reye alınırken, nakit akışının ekonominin 
ihtiyaçlarına uygun bir biçimde kullanıl
ması imkânı yaratılmıştır. 

Yıl içinde para politikası araçlanndan 
faiz oranları, munzam karşılıklar, dispo-
nibilite oranlan ve açık piyasa işlemleri ak
tif bir biçimde kullanılmaya devam edil
miştir. 

1988 yılının ikinci yansında enflasyo-
nist eğilimin ağırlık kazanması karşısında, 
reel faiz politikasının sürdürülmesi ve li
kit unsurlardaki hızlanmanın yavaşlatıl
ması amacıyla, faiz oranlan, ekim ayı için
de yeniden düzenlenmiştir. Ekim ayında
ki bu düzenlemelerin sonucu olarak, bir 
aylık dönem içinde, toplam mevduat hac
minde yüzde 6,9 oranında artış olmuştur. 
Vadesiz mevduatlarda yavaşlama, buna 
karşılık vadeli mevduatta hızlı bir büyü
me görülmektedir. Ekim ayında, bir ay
lık süre içinde, geçici verilere göre vadeli 
tasarruf mevduatındaki artış yüzde 
16,3'tür. Bu artış ile 1988 yılında on aylık 
döneminde vadeli mevduattaki artış ora
nı yüzde 74,6'ya ulaşmış ve mutlak ola
rak vadeli mevduat 4 trilyon 506 milyar 
lira artmıştır. 

Ekim ayında faiz oranlanntn yeniden 
düzenlenmesinden sonra vadeli mevduatta 
görülen hızlı büyüme, para arzı gösterge
leri üzerinde de etkili olmuş ve para arzı 
içinde likit unsurlarda belirgin bir yavaş
lama ortaya çıkmıştır. 

Dolaşımdaki para ve vadesiz mevdu
atın ekim ayı içinde yavaşlatılmış olması 
nedeniyle, dar anlamda para arzının ocak 
- ekim dönemindeki artış hızı yüzde 3,8 

seviyesine inerken, vadeli mevduattaki hız
lı artış nedeniyle geniş anlamdaki para ar
zının artış hızı yüzde 28,6 olmuştur. 

1988 yılının on aylık dönemi sonu iti
bariyle izlenen genel eğilim, emisyon hac
mi ile dolaşımdaki parada 1987 yılının eş 
dönemine göre yavaşlama olduğunu ve 
dolayısıyla para arzı içinde likit unsurla
rın etkisinin yavaşladığını göstermektedir. 
Dönem içinde Merkez Bankasının kredi
leri ile banka kredilerinde de geçen yıla gö
re yavaşlama sözkonusudur. Buna karşı
lık' toplam mevduatta, özellikle vadeli 
mevduatta 1987 yılının eş döneminin çok 
üzerinde bir artış sağlanmıştır. Kasım ayı
nın ilk iki haftalık dönemi sonu itibariyle 
belli olan geçici verilere göre, mevduatta
ki, özellikle vadeli tasarruf mevduatında
ki hızlı artış sürmektedir, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak arz et
mekte bulunduğum izahat çerçevesinde, 
kamu iktisadî teşebbüsleri konusundaki 
düşüncelerimize de kısaca temas etmek 
isterim. 

Cumhuriyetin ilk yıllannda ekonomi
de önemli görevler üstlenmiş olan bu iş
letmelerin, gelişen şartlara uyum sağlaya-
mamaları; işletmecilik, verimlilik, tekno
loji ve kaynak kullanımında öncülük fonk-
siyonlannı kaybetmeleri yüzünden, za
manla kamu kesiminde kaynak tüketen ve 
bütçeye büyük malî külfet yükleyen kuru
luşlar haline gelmişlerdir. 

1983 yılından itibaren yapılan yasal 
düzenlemelerle bu kuruluşlann kârlılık ve 
verimlilik esasına göre çalışmalarını sağ
layacak tedbirler alınmıştır. Kuruluş sta
tüleri değiştirilerek, daha önce tanınmış 
bulunan, muafiyet, istisna ve imtiyazlar 
kaldırılmıştır. Görev zaran ve sübvansiyon 
uygulamaları daraltılarak, personel ve is
tihdam politikalannın tespitinde teşebbüs-
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lere inisiyatif tanınmış, serbest piyasa şart
larında faaliyet gösterebilmelerine zemin 
hazırlanmıştır. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin mev
cut sabit sermaye birikiminin, modern iş
letmecilik prensipleri çerçevesinde özel 
sektörce daha verimli değerlendirileceği 
düşünülmektedir. Bu bakımdan, bu teşeb
büsler konusundaki ana politikamız, eko
nomi içinde nispî paylarını küçültmek, fa
aliyetlerini sadece ihtiyaç duyulan alanlara 
inhisar ettirmektir. Özellikle, kalkınmada 
öncelikli yörelerde imalata yönelik yatırım 
yapmalarına imkân vermek ve bu işletme
leri, genelde darboğaz giderici ve moder
nizasyona yönelik yatırımlar yaparak, re
kabet edebilir kârlı birer kuruluş haline 
getirmektir. 

Bu işletmelerin orta vadeli bir prog
ram içinde özelleştirilmesi, mülkiyetin ta
bana yayılması, ülkemizde sermaye piya
saları ve borsaların gelişmesi bakımından 
da ilave bir imkân olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'nin demokratik ve laik bir düzen 
içinde, kararlı bir şekilde izlemekte oldu
ğu dışa açık ekonomi politikası, dış poli-
tikamızma da canlılık ve hareketlilik ka
zandıran önemli etkenlerden biri olmuş
tur. Gelişen dışa açık ekonomik ilişkiler, 
dış politikamıza yeni boyutlar kazandır
makta, yeni imkânlar yaratmaktadır. 

Bilindiği gibi, 1988 yılı, Türkiye'nin, 
Cumhuriyetimizin ilanından beri izledi
ği barışçı, itidalli, maceradan uzak ve so
rumlu dış politikayı belki de en aktif bir 
biçimde yürüttüğü bir dönem olmuştur. 
Dış politikamız, olayların önünde gi-
den.gelişen politikalara yön veren bir ko
numa ulaşmıştır. 

Dış politikamızın, "Yurtta Sulh, Ci
handa Sulh*' özdeyişinde ifadesini bulan 
barışçı çizgisi içinde Hükümetimiz,ülke-
mizi yakından ilgilendiren konularda ge-
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rekli inisiyatifleri zamanında alarak dış 
politikamıza yön vermiştir. Davos süreci
nin başlaması, Avrupa Topluluğu ve Batı 
Avrupa Birliğine üyelik girisimlerimiz, 
Bulgaristan ile başlatılan diyalog» Iran -
Irak savaşının sona erdirilmesi ve bölge
de kalıcı bir istikrar ve güven ortamının 
oluşturulası yönünde sürdürdüğümüz ça
balar, bağımsız Filistin Devletini ilan edil
diği gün tanımamız, bu alanda en çarpıcı 
örnekler arasında sayılabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Hükümetimizin izlediği aktif politikanın 
bazı örneklerine anahatlarıyla ve kısaca 
işaret etmekte yarar görüyorum. 

Hükümetimizin, iktidara geldiği 
günden beri, Yunanistan ile karşılıklı men
faatleri gözeten dostluk ve işbirliği orta
mının tesisi için büyük gayret gösterdiği, 
bu amaçla iki ülke arasında diyalog ve kar
şılıklı temasların başlamasının önemine 
işaret ettiği Yüce Meclisin malumlarıdır. 
Bu diyalog, girişimlerimiz sonucunda, 
Davos'da başlatılmış ve Yunanistan 36 yıl
lık bir fasıladan sonra bir Türk Başbaka
nı tarafından ilk defa ziyaret edilmiştir. 

Başlatılan süreç uzun ve zordur. İki 
ülke arasında yakın geçmişte yaşanan de
neyimler, ilişkilerimizi arzu edilir bir ni
teliğe kavuşturmanın tek yolunun, iyini-
yetli ve sonuç almaya yönelik diyalog yo
lu olduğunu ortaya koymaktadır. 

Hükümetimizin izlediği aktif, inisi
yatif sahibi dış politikanın bir diğer örne
ğini de, Bulgaristan'ın ülkesindeki 1,5 mil
yon kişilik Müslüman Türk azınlığına kar
şı sürdürdüğü insanlık dışı baskı ve asi
milasyon politikasına karşı ittihaz ettiği
miz tutum teşkil etmiştir. Hükümetimiz, 
bir yandan konuyu tüm uluslararası fo
rumlarda ve kuruluşlara kararlı bir şekil
de getirir ve Bulgaristan'ın ahdî ve ahlakî 
yükümlülüklerini her fırsatta tebarüz et
tirirken, aynı zamanda bu ülke ile diya-
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log imkânını da göz önünde bulundur
muştur. Hükümetimizin, meselenin yakın 
takipçisi olmayı sürdürmek azim ve kara
rında olduğunu bir defa daha belirtmek 
istiyorum. 

Hükümetimizin faal dış politikasının 
bir diğer tezahürü de, tarihî ve manevî 
bağlarımız olan Orta Doğu Bölgesinde gü
ven ve güvenliğin artırılması yolundaki ça
balarımız ve barışın tesisine olan katkıla-
rımızdır. 

Sekiz yılı aşkın bir süre devam eden 
Iran - Irak savaşının ateşkese ulaşması, 
Türkiye tarafından da büyük bir memnu
niyetle karşılanmıştır. İran ve Irak ile sa
vaş boyunca tarafsız ve dostane ilişkileri
ni idame ettiren ve bu nedenle her iki ül
kede de haklı bir güven ve saygınlık kaza
nan hükümetimiz, savaşın sona erdirilme
si ve Körfez güvenliğinin sağlanması yö
nünde her türlü çabayı göstermiştir. Sa
vaş sonrası da iyi ilişkileri devam ettirmek 
kararındadır. 

Hükümetimizin, ilkelere dayalı ve ka
rarlı dış politikasının en son örneğini, Ce
zayir'de toplanan Filistin Ulusal Konse
yinde 15 Kasım 1988 günü ilan edilen ba
ğımsız Filistin Devletinin tarafımızdan ay
nı gün tanınması teşkil etmiştir. Bağım
sız Filistin Devletinin, İsrail ile yan yana 
ve barış içinde yaşama yaklaşımı ile ilan 
edildiğine, bu yeni devletin Orta Doğu'-
da sürdürülen barış arayışlarına yeni bir 
dinamizm getireceğine inanıyoruz. Tür
kiye, Orta Doğu barış süreci çerçevesin
de kendisinden beklenebilecek tüm katkı
ları yapmaya hazırdır. Bunu, Yüce Mec
lisin önünde bir kez daha vurgulamak is
tiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'nin Orta Doğu ile yakın tarihî ve 
manevî bağlarına işaret etmiştim. Bölge
de bir dostluk ve işbirliği ağı örmek iste
yen Hükümetimiz, mevcut ihtilafların çö

zümü için aktif ve yapıcı bir yaklaşımla, 
her türlü çabayı gösterirken, aynı zaman
da bölge ülkeleri ile işbirliğini amaçlayan 
dev projeler de geliştirmekte; siyasî işbir
liğine atfettiği önemi, somut girişimlerle 
ortaya koymaktadır. İran, Irak ve Katar 
ile mevcut veya proje aşamasındaki pet
rol ve doğal gaz boru hatları bu çerçeve
de mütalaa edilebilir. Bölge ülkeleri tara
fından büyük bir ilgi ile karşılanan, Cey
han ve Seyhan nehirlerinin tarafımızdan 
kullanılmayan ve ileride de kullanılması 
düşünülmeyen sularının, boru hattı ağı ile 
Arap yarımadasına kadar bölge ülkeleri
ne taşınmasını amaçlayan "Barış Suyu 
Projesi", Hükümetimizin bölge ile işbir
liği kararlılığının en güzel bir misalidir. 

Diğer taraftan, bugüne kadar ihmal 
edilen Afrika, Uzak Doğu ve Lâtin Ame
rika ile ilişkilerimiz ve karşılıklı temasla
rımız yeni bir muhteva kazanmıştır. 

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ve 
diğer sosyalist devletlerle bağımsızlık, ege
menlik, hak eşitliği, toprak bütünlüğüne 
saygı ve iç işlerine karışmama ilkeleri çer
çevesinde dostluk ve komşuluk ilişkilerini 
geliştirmeyi, iktisadî ve ticarî alandaki iş
birliğini artırmayı hedefliyoruz. 

Anahatları ile ve bazı örneklerle kı
saca değindiğim dış politikamız, Hüküme
timiz tarafından etkin, kişilikli ve inisiya
tif sahibi çizgisi içinde kararlı bir biçim
de sürdürülecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye ve dünya ekonomisindeki geliş
meler ile genel politikalarımız hakkında
ki açıklamalarımı burada sona erdirmiş 
bulunuyorum. Şimdi müsaadelerinizle, 
1989 Malî Yılı Bütçesinin yapısı ve büyük
lüklerine geçmeden önce, Yüce Meclisimi
ze takdim etmiş bulunduğumuz 1987 Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı ile 1988 yılı 
bütçe uygulama sonuçlarını arz etmek is
tiyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kesinhesaplara göre, 1987 yılında konso
lide bütçeye toplam 13 trilyon 481 milyar 
lira ödenek tahsis edilmiş ve bunun 12 tril
yon 791 milyar lirası harcamaya dönüş
müştür. 1987 yılı harcamalarının 2 trilyon 
996 milyar lirası personel giderlerine, 1 
trilyon 435 milyar lirası diğer cari devlet 
masraflarına, 2 trilyon 466 milyar lirası 
yatırımlara, 5 trilyon 864 milyar lirası da 
transfer giderlerine ait bulunmaktadır. 
Toplam harcama içinde personel giderle
rinin payı yüzde 23, diğer cari giderlerin 
payı yüzde 11, yatırımların payı yüzde 20, 
transfer harcamalarının payı ise yüzde 46 
olmuştur. 

1987 yılında tahsil edilen konsolide 
bütçe gelirleri ise, 9 trilyon 73 milyar li
rası vergi gelirleri, 1 trilyon 372 milyar li
rası da diğer bütçe gelirleri olmak üzere 
toplam, 10 trilyon 445 milyar liraya ulaş
mış ve 1987 yılı kesinleşen bütçe açığı 
2 trilyon 346 milyar lira olmuştur. 

1987 yılı bütçe uygulamalarının ke
sin sonuçları hakkında şu değerlendirme
leri yapmak mümkündür : 

— Konsolide bütçe yıl sonu ödenek
lerinin kullanım oranı, yüzde 94,8 olarak 
gerçekleşmiştir. 

— .1987 bütçe harcamalarının gayri 
safı millî hâsılaya oranı yüzde 21,9; 

— Bütçe gelirlerinin gayri safi millî 
hâsılaya oranı yüzde 17,9; 

— Vergi gelirlerinin gayri safı millî 
hâsılaya oranı 15,5; 

— Vergi gelirlerinin toplam gelirle
re oranı yüzde 87,0; 

— Konsolide bütçe gelirlerinin büt
çe giderlerini karşılama oranı yüzde 81,7; 

— Vergi gelirlerinin bütçe giderleri
ni karşılama oranı yüzde 70,9'dur. 

— 1987 yılında katma bütçeli kuru
luşların harcamaları, 2 trilyon 507 milyar, 
öz ve diğer gelirleri 550 milyar lira ol
muştur. 

— 17 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1987 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ile 
Yüce Meclisimizin onayına sunulmuş bu
lunan devlet borç yönetimi ile ilgili uygu
lama sonuçları ise şöyledir : 

Konsolide bütçeye dahil kuruluşlar
la ilgili olarak, 1986 yılından 1987 yılına 
toplam, 8 trilyon 708 milyar liralık iç borç 
devredilmiştir. 1987 yılı içinde 18 trilyon 
64 milyar liralık borç alınmış ve 9 trilyon 
319 milyar liralık iç borç ödemesi yapıl
mıştır. 

Yapılan bu ödemelerden sonra, 1988 
yılına 17 trilyon 453 milyar liralık iç borç 
devretmiştir. 

1986 yılından 1987 yılma devreden, 
genel ve katma bütçeli kuruluşlara ait dış 
devlet borcu 13 trilyon 454 milyar liradır. 

1987 yılı içinde 9 trilyon 341 milyar 
liralık dış borç alınmış ve 2 trilyon 
903 milyar liralık dış borç ödemesi yapıl
mıştır. 

1987 yılından 1988 yılma devreden 
dış borç tutarı 19 trilyon 892 milyar liradır. 

1987 yılından 1988 yılına devreden 
kamu iktisadî teşebbüsleri, mahallî idare
ler ve özel sektöre ait Hazine garantili dış 
borçların tutarı ise 4 trilyon 519 milyar 
liradır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
malumlarınız olduğu üzere, 1988 malî yılı . 
için konsolide bütçe başlangıç ödeneği 20 
trilyon 882 milyar lira olarak tespit edil
miştir. 

Yıl içinde bu ödeneğe, kanunlarımı
zın tanıdığı yetkiler çerçevesinde ' 'ödenek 
kaydı" suretiyle ilaveler yapılmıştır. 1988 
yılı ekim ayı sonu itibariyle kaydedilen 
ödenek miktarı 1 trilyon 350 milyar lira
dır. Bu ilave ödenekle birlikte ekim ayı so
nu itibariyle ödenek toplamı 22 trilyon 232 
milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır. 
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Yıl içinde kaydettiğimiz ödeneklerin 
555 milyar liralık kısmını gelirli ödenek 
kayıtları oluşturmaktadır. Kaydedilen ge
lirli ödeneklerin büyük bir bölümünü 
Akaryakıt Tüketim ve Kamu Ortaklığı 
Fonlarından Karayolları, Devlet Su İşle
ri, Köy Hizmetleri, Beden Terbiyesi genel 
müdürlükleri ile Ulaştırma Bakanlığına 
aktarılan kaynaklar oluşturmaktadır. 
Ekim ayı sonu itibariyle sözkonusu fon
lardan bu kuruluşlara, 273 milyar lira tah
sis edilmiş ve bütçelerine gerekli ödenek 
kaydı yapılmıştır. 

1988 yılı ekim ayı sonu itibariyle kon
solide bütçe gideri geçen yılın aynı döne
mine göre yüzde 66,7 artarak 15 trilyon 
552 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Söz
konusu harcamaların dağılımı şöyledir : 

Personel harcamaları 4 trilyon 39 
milyar lira, 

Diğer cari harcamalar 1 trilyon 571 
milyar lira, 

Yatırım harcamaları 2 trilyon 165 
milyar lira, 

Transfer harcamaları 7 trilyon 777 
milyar liradır. 

Bu giderleri geçen yılın aynı döne
mindeki gerçekleşmelerle karşılaştırdı
ğımızda; 

Personel harcamalarının yüzde 65,8, 
Diğer cari harcamaların yüzde 78,7, 
Yatırım harcamalarının yüzde 28,2, 
Transfer harcamalarının yüzde 79,8 

artış kaydettiği müşahede edilmektedir. 
1988 yılı ekim ayı sonu itibariyle kon

solide bütçe gelirleri geçen yılın aynı dö
nemine göre yüzde 68,1 artış göstererek 13 
trilyon 849 milyar lira olarak gerçekleşmiş 
bulunmaktadır. Bu miktar içinde; 

Vergi gelirleri 11 trilyon 154 milyar 
lira, 

Vergi dışı normal gelirler 984 milyar 
lira, 

Özel gelir ve fonlar 1 trilyon 711 mil
yar liradır. 

1988 yılı ekim ayı sonu itibariyle büt
çe açığı 1 trilyon 703 milyar lira olmuş
tur. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemin
deki açığa göre yüzde 56,1' lik bir artışı ifa
de etmektedir. 

1989 yılı Programında, 1988 yıl sonu 
tahmini olarak; 

Konsolide bütçe giderleri 21 trilyon 
773 milyar lira, 

Konsolide bütçe gelirleri 17 trilyon 
675 milyar lira, 

Bütçe açığı 4 trilyon 98 milyar lira 
olarak ifade edilmiştir. Ancak, yapılan son 
değerlendirmelerde özelikle yılın ikinci 
yarısında alman tedbirlerin neticesi ola
rak; bütçe giderlerinin belirtilen tutann al
tında kalacağı, bütçe gelirlerinin ise yine 
ifade ettiğim tutarı aşacağı ve bu sebeple 
1988 yıl sonu bütçe açığının 4 trilyon 98 
milyar liranın altında kalacağı tahmin 
edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1989 yılı, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının son uygulama yılını teşkil etmekte
dir. Malumlarınız olduğu üzere, 1989 yılı 
programı Bakanlar Kumlu Karan ile yü
rürlüğe konulmuş bulunmaktadır. 

Konuşmamın bu bölümünde 1989 yı
lı programının temel ilke ve hedeflerine kı
saca değinmekte fayda görüyorum. 

Sabit fiyatlarla gayri safi millî hâsı
lanın yüzde 5 oranında büyümesi esas 
alınmıştır. 

Sektörler itibariyle büyüme oranla
rı, tarımda yüzde 3,3; sanayide yüzde 6,5; 
hizmetler sektöründe yüzde 4,8 olarak he
deflenmiştir. 

Deflatör değeri yüzde 49, toptan eş
ya fiyat indeksi yılbaşı - yılsonu değişimi 
yüzde 38 olarak öngörülmüştür. 

Sabit sermaye yatırımlarının yüzde 
7,3 oranında; sabit sermaye yatırımlarını 
oluşturan kamu yatırımlarının yüzde 3,6; 
özel yatırımların yüzde 10,7 oranlarında 
artması programlanmıştır. 
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1989 yılı programına göre, kamu sa
bit sermaye yatırımları içinde, konsolide 
bütçe yüzde 28, KİT'ler yüzde 32, fonlar 
yüzde 18, İller Bankası ve mahallî idare
ler yüzde 19, döner sermayeli kuruluşlar 
yüzde 3 paya sahip olacaktır! 

1988 yılında yüzde 7,5 olacağı tahmin 
edilen toplam tüketim artış hızı, 1989 yılı 
için yüzde 3,5 olarak hedeflenmiştir. 

1988 yılında yüzde 24,9 seviyesine 
ulaşması beklenen yurt içi toplam tasar
rufların gayri safı millî hâsılaya oranının, 
1989 yılında cari fiyatlarla yüzde 26,1 ol
ması programlanmıştır. 

Dış ticaret hedeflerimiz, 
İhracat (FOB) 12 milyar 485 milyon 

dolar, 
' İthalat (CİF) 16 milyar 320 milyon 
dolar, 

Transit ticaret net değer olarak 45 
milyon dolardır. 

Navlun ve sigorta gelir hedefi olan 
930 milyon doları da dikkate aldığımızda, 
dış ticaret açığımız 2 milyar 860 milyon 
dolar olarak hesaplanmaktadır. 

1989 yılında turizm gelirlerinin 2 mil
yar 675 milyon doları bulacağı hesaplan
mıştır. Netice olarak, 1989 yılında cari iş
lemler açığının 235 milyon dolara düşü
rülmesi hedef alınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1989 Malî Yılı Konsolide Bütçe Tasansı 32 
trilyon 920 milyar liralık ödenekle Yüce 
Meclisinize sunulmuştur. Plan ve Bütçe 
Komisyonunun değerli çalışmaları netice
sinde, toplam ödenek miktarı 32 trilyon 
936 milyar lira olarak belirlenmiş bulun
maktadır. 

Buna göre; 
Personel harcamaları için 6 trilyon 

996 mi. \r, 
Dijter cari harcamalar için 4 trilyon 

249 milyar, 
Yatınm harcamaları için 5 trilyon 290 

milyar, 

Transfer harcamaları için 16 trilyon 
401 milyar lira ödenek ayrılmıştır. 

Bu miktarlar itibariyle toplam bütçe 
büyüklüğü içinde; 

Personel ödenekleri yüzde 21, 
Diğer cari ödenekler yüzde 13, 
Yatınm ödenekleri yüzde 16, 
Transfer ödenekleri yüzde 50 paya sa

hiptir. 
1989 yılı konsolide bütçe ödenekleri

ni, 1988 yılı başlangıç ödenekleri ile mu
kayese ettiğimizde; 

Personel ödeneklerinin yüzde 61, di» 
ğer cari ödeneklerin yüzde 58, yatınm 
ödeneklerinin yüzde 52, transfer ödenek
lerinin yüzde 58; toplam ödeneklerin yüz
de 58 arttığı görülmektedir. 

1988 ve 1989 yılları bütçe büyüklük
leri karşılaştırıldığında şu değerlendirme
leri yapmak mümkündür. 

Kamu personelinin aylık ve diğer öz
lük haklarını karşılamak üzere yeterli per
sonel ödeneği öngörülmüştür. 

Diğer cari ödenekler tespit edilirken, 
Devlet hizmederinin aksatılmadan sürdü
rülmesi, bu hizmetlerin miktar ve kalite
sinin artmlması esas alınmıştır. Özellikle 
eğitim ve sağlık hizmetlerine, eğitim ve 
sağlık hizmetleri vergileri ile Akaryakıt 
Tüketim Vergisinden ayrılan paya ilave 
olarak gerekli ödenek konulmuştur. 

1989 yılında, iktidarımız döneminde 
başlatılan veya hızlandırılan yatırımların 
bitirilebilmesi için gerekli yatırım ödene
ği ilgili kuruluş bütçelerinde öngörül
müştür. 

Toplam konsolide yatırım ödenekle
rinin; yüzde 32,4'ü su işlerine, yüzde 
13,2'si köy hizmetlerine, yüzde 10,9'u ka
rayollarına, yüzde 6,7'si üniversitelerimi
ze ayrılmıştır. 

Devlet iç ve dış borçlarının aksatıl
madan yürütülmesi için gerekli 9 trilyon 
294 milyar liralık ödenek, transfer ödenek-
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leri içinde yer almıştır. Bunun yanı sıra; 
Emekli Sandığına yardım için 1 tril

yon 200 milyar lira, vergi iadeleri için 1 
trilyon 100 milyar lira, Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna yardım için 92. milyar lira, 
Devlet memurları konut kredisi için 40 
milyar lira, öğrenci harçları için 15 mil
yar lira, S.S.K. konut edindirme yardımı 
için 15 milyar lira, ödenek öngörülmüştür. 

Kısaca belirtmek isterim ki, gider 
bütçesinin hazırlanması sırasında ihtiya
cı karşılayacak ölçüde ve harcama hedef
lerine uygun seviyelerde ödenek konulma
sına azamî dikkat gösterilmiştir. 

1989 Malî Yılı Konsolide Bütçesinde, 
daha önce açıkladığım gelir ve gider mik
tarları itibariyle 4 trilyon 480 milyar lira
lık bir açık bulunmaktadır. Bu açık, 
GSMH'ye göre yüzde 2,8'lik bir oranı ifa
de etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
iktisadî, sosyal ve kültürel alanlarda orta
ya çıkan yeni hizmet ve ihtiyaçların, yeni 
kaynaklar yaratarak, yeni yöntem ve ku
rumlar getirerek, etkili ve sürekli bir şe
kilde karşılanmasını temin için fon uygu
lamalarına ülkemizde de başvurul
maktadır. 

Fon uygulamaları devlete bütçenin 
dışında ilave kaynaklar sağlayarak ülke po
tansiyelini baraj, köprü, enerji santralla-
n, otoyol, konut, savunma sanayii gibi ön
celikli hedeflere seferber etmek; bunların 
finansman darboğazlarını gidererek daha 
kısa zamanda gerçekleştirilmelerini sağla
mak bakımından önemli rol oynamıştır. 

Fon uygulaması, fon harcamalarının 
siyasî denetimi konusunu da gündeme ge
tirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
malumunuz olduğu üzere, bu konudaki 
boşluğu doldurmak amacıyla Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri ile fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesinin 

düzenlenmesi hakkında yürürlüğe konu
lan 3346 sayılı Kanunla, fon bütçelerinin 
bir önceki yıl faaliyet sonuçları ile birlik
te incelenerek Türkiye Büyük Millet Mec
lisince karara bağlanması öngörülmüştür. 
Bu düzenlemeler uyannca fon bütçeleri ilk 
defa 1988 Yılı Konsolide Devlet Bütçesi ile 
birlikte huzurunuza getirilmiştir. 1989 yılı 
Bütçesi vesilesiyle fonların bütçeleri ikin
ci defa denetiminize sunulmuş olmaktadır. 

Diğer taraftan burada bir hususa işa
ret etmek isterim. 3346 sayılı Kanunun 
fonların denetiriıine ilişkin 12 nci madde
si Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve 
iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete
de yayımlandığı 7 Ekim 1988 gününden 
itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesi ka
rarlaştırılmıştır. Hükümetimizce fon de
netiminin yeni esaslara bağlanmasına iliş
kin tasan çalışmaları sürdürülmekte olup 
en kısa zamanda Yüce Meclise sunula
caktır. 

1987 yılı kesinhesaplarına göre, 1987 
yılında, kanunlarımızın verdiği yetkiye da
yanılarak kurulan fonların toplam gelir
leri 4 trilyon 93 milyar lira, harcamaları 
ise 3 trilyon 406 milyar lira olmuştur. 

Fonlar konusundaki sözlerimi bitir
meden önce ifade etmek isterim ki, 1989 
yılında da fon gelirlerinin, kalkınma pla
nı hedefleri doğrultusunda ekonomik, top
lumsal ve kültürel kalkınmanın gerçekleş
tirilmesi, millî tasarrufun çoğaltılması ve 
yatırımların toplum yararının gerektirdi
ği alanlara süratle tevcihine devam oluna
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümetimizin politikalarına uygun ola
rak 1984 - 1988 yılları arasında, ülkemi
zin malî sistemi ile birlikte vergi sistemi
mize de yeni bir anlayışla yaklaşılmıştır. 

Çıkarılan reform niteliğindeki kanun
larla, Türk Vergi Sistemi, bu dönemde, 
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çağdaş, anlaşılması ve uygulanması kolay, 
yaratıcı teşebbüs gücünü, kurumlaşmayı 
ve özkaynak birikimini teşvik edici bir ya
pıya kavuşturulmuştur. 

Vergi kayıp ve kaçağının önlenebil
mesi bakımından belge düzeninin yerleş
tirilmesi ve kazançlann kayıt dışı kalma
ması için vergi idaresine yeni yasal yetki
ler verilmiş, yaygın ve yoğun vergi dene
timleri artırılmıştır. Bu denetimler, iktisadî 
hayatın bütün safhalarını kavrayacak tarz
da, üretimden tüketime kadar ve özellik
le vergi kayıp ve kaçağının yoğun olduğu 
alanlarda sıklaştırıİmıştır. 

Ayrıca, idarede verimlilik ve etkinli
ğin temel faktörü olan eğitilmiş insan gü
cü unsuru üzerinde önemle durulmuş; 
özellikle vergi mükellefi ile münasebetle
ri yeni bir yaklaşımla yürütebilecek per
sonel ihtiyacını karşılamak üzere, bu dö
nemde kapsamlı bir eğitim programı uy
gulanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi, izninizle, bu çerçevede, vergi siste
mimiz ve gelir idaresine ilişkin olarak al
mış bulunduğumuz tedbirler hakkında kı
saca bilgi vermek isterim. 

Kalkınma planlarında öngörüldüğü 
şekilde, gelir idaresinin etkin, verimli ve 
süratli bir yapıya kavuşturularak güçlen
dirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 
Bu çerçevede, gelir idaresinin otomasyo
nu ile ilgili uygulamalar büyük bir hızla 
yürütülmektedir. 1988 yılında İzmir, Ada
na, Bursa ve Kocaeli illerinde bulunan 
vergi dairelerinin otomasyon uygulaması
na geçirilmesi işlemi tamamlanmıştır. 

Otomasyon uygulamalarının diğer il
lere hızla yaygınlaştırılması amacıyla 1989 
ve müteakip yıllarda gerçekleştirilecek ça
lışmalara ilişkin planlamalar yapılmakta
dır. Bu çalışmalar sonucunda, Ankara, İs
tanbul ve İzmir il merkezlerinde kurulan 

bölge bilgi işlem merkezlerinin yanı sıra 
Adana il merkezinde de Akdeniz Bölg< 
Bilgi İşlem Merkezi kurulacaktır. 

Bölge bilgi işlem merkezleri itibariy 
le otomasyon uygulamalarının yaygınlaş 
tırılacağı Eskişehir, Manisa, Kayseri, Ga
ziantep, Samsun, Konya, Denizli ve İçe 
il merkezleri ve bu merkezlerdeki vergi da
ireleri belirlenecek ve belirlenen vergi da
ireleri otomasyona geçirilecektir. 

Düşük gelirlilerin vergi yükünü ha
fifletmek amacıyla, gerçek ücretlerin ver
gilendirilmesinde uygulanan özel indirin-
tutarları 1.1.1988 tarihinden itibaren biı 
kat artırılmış, ayrıca, vergi tarifesi yumu
şatılmak suretiyle yeniden düzenlenmiş
tir. Yine, ihtiyarî toplama ve beyanla ilgi 
li 9 milyon liralık had, 15 milyon liray* 
yükseltilmiştir. 

Ziraî ürünlerin alış bedeli üzerinder 
yapılan Gelir Vergisi tevkifatı, hayvanla: 
ve bunların mahsulleri ile kara ve su av 
cılığı mahsulleri için yüzde 3'ten yüzdt 
2'ye; diğer ziraî mahsuller için yüzde 
7'den yüzde 4'e indirilmiştir. 

Emeklilerin bina vergisi oranı Bakan 
lar Kurulu Kararı ile 1988 yılı için bind< 
4'ten binde 2'ye indirilmiştir. 

Yüce Meclisin tasvibine mazhar ol 
muş olan son Vergi Kanunu değişikliği ilt 
ziraî kazanç elde eden mükelleflerimiz ha 
yat standardına göre vergilendirme kap 
samından çıkarılmıştır. Ayrıca gerçel 
usulde vergiye tabi kazanç elde eden çift 
çilerimiz "Geçici Vergi" kapsamına alın 
mamıştır. 

Vergi sistemimizi ve vergi yapısın 
ekonomik konjonktüre uydurabilmek v< 
bu sayede gelir esnekliğine etkinlik kazan 
dırılarak, vergi tahsilatının millî gelir ar 
tıslarını daha yakından izlemesini sağla
mak amacı ile de bazı düzenlemeler ya
pılmıştır. 
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Ekonomideki gelişmelere uygun ola
rak götürü usule tabi olmanın özel şartla
rını belirleyen hadler artırılmış, birinci de
recede kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
mükellefler dışında bu mükelleflerin, safı 
kazanç tutarları yükseltilmiştir. 

Yüce Meclisin tasvibine mazhar ol
muş olan son vergi kanunu değişikliği ile; 

Dahilî tevkifat sisteminin Katma De
ğer Vergisine bağlı olması esası terk edi
lerek "Geçici Vergi" adı altında yeni bir 
sisteme geçilmiştir. Bu sistemle ticarî ve 
meslekî kazançları gerçek usulde vergiye 
tabi olan mükelleflerin, içinde bulunulan 
yıl içinde verecekleri yıllık beyanname 
üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinin ya
rısının geçici vergi olarak hesaplanması ve 
bu tutarın 12 eşit taksitte ödenmesi, an
cak yıl içinde işe başlayan mükellefler için 
temel gösterge tutarlarının yarısının dik
kate alınması öngörülmüştür. Bu geçici 
verginin ertesi yıl ödenecek vergilerden 
mahsup edilmesi sistemine yer verilmiştir. 

Hayat standardı uygulamasında gös
terge tutarları yükseltilmiştir; ancak, Ba
kanlar Kuruluna bu gösterge tutarlarını 
kazanç ve faaliyet konuları ile kalkınma
da 1 inci ve 2 nci derecede öncelikli yöre
ler için farklı miktarlarda tespit etme yet
kisi verilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 
39 uncu maddesine göre ticarî kazançtan 
indirilen gelirler arasında yer alan çeşitli 
menkul kıymet gelirleri üzerinden tevki
fat yapılması esası getirilmiştir. Böylece 
daha önce vergilendirilmeyen menkul kıy
met gelirlerinden de vergi alınması müm
kün olacaktır. 

Katma Değer Vergisinin kendi bün
yesinde mevcut otokontrol mekanizması
nın daha iyi çalışması için genel olarak 
vergi oranı yüzde 10'a düşürülmüş, temel 
gıda maddeleri için uygulanan yüzde 3 
oranı aynen muhafaza edilmiştir. 

Motorlu Taşıtlar ve Taşıt Alım ver
gilerinde yer alan vergi tarifeleri ile Dam
ga Vergisi ve Harçlar kanunlanna ekli bazı 
tablolarda yer alan maktu vergi ve harç
lar, günün gelişen ekonomik şartlarına uy
gunluğunun sağlanması amacıyla yeniden 
düzenlenmiştir. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatı
nın dağılımı yeniden belirlenmiş, bu ver
gi hâsılatı üzerinden Millî Eğitim Genç
lik ve Spor ile Sağlık ve Sosyal Yardım ba
kanlıklarına gönderilmek üzere pay ayrıl
ması sağlanmış; 1 Kasım 1988 tarihinden 
itibaren verginin oranı, yüzde 31,5 olarak 
tespit edilmiştir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellef
leri ile sorumluları tarafından sözkonusu 
vergiler üzerinden hesaplanarak Savunma 
Sanayiini Destekleme fonuna ödenecek 
miktarlar 1989 yılı başından itibaren yüz
de 5 olarak belirlenmiştir. 

Sigara ve içki fiyatları üzerinden sa- -
vunma sanayiine ayrılan miktarlar yeni
den düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
vergi sistemimizi yeniden ele alırken üze
rinde önemle durduğumuz diğer bir ko
nu da vergi kayıp ve kaçağını önlemeye yö
nelik idarî ve yasal tedbirleri uygulamaya 
koymaktır. Bu amaçla; 

Vergi Usul Kanunu değiştirilerek ba
kanlığımıza, kaçakçılık fiili ile vergi kay
bına neden olup, tarh edilen vergi ve ce
zası kesinleşen mükellef veya vergi sorum
lularının adlarının basın ve TRT yoluyla 
ilan edilebilmesi yetkisi verilmiştir. 

Müteselsil sorumluluk müessesesi ye
niden tanımlanarak ürün bedelleri üzerin
den yapılan Gelir Vergisi tevkifatmda mü
teselsil sorumluluk uygulaması başlatıl
mıştır. 

Belge düzeninin yerleşmesini sağla
mak, kazançların kayıt dışı kalmasını ön-
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lemek için yaygın ve yoğun vergi denetim
leri etkili ve ısrarlı bir şekilde yürütülmüş
tür. Bu denetimler iktisadî hayatın bütün 
safhalarını kavrayacak tarzda üretimden 
tüketime kadar zincirin bütün halkaların
da sürdürülmüştür. 

Bu denetimler sırasında vatandaşla
rımıza yardımcı olmak, sorunlarını anın
da değerlendirmek ve gereğini yapmak 
üzere il ve ilçelerde yeter sayıda "Kont
rol ve Şikâyet Büroları" oluşturulmuştur. 

Yaygın ve yoğun vergi denetimlerine, 
özellikle vergi kayıp ve kaçağının yoğun 
olduğu alanlarda, 1989 yılında da sıklaş-
tmlarak devam edilecektir. 

Vergi kayıp ve kaçağının azaltılması 
çalışmalarında daha da etkili olunmak için 
vergi iadesi uygulamasından faydalanan 
vatandaşlarımızın kayıp ve kaçağın yoğun
laştığı alanlarda daha çok belge toplama
larını teşvik edecek şekilde vergi iadesi uy
gulaması, 1 Kasım 1988 tarihinden itiba
ren Bakanlar Kurulu Karan ile yeniden 
düzenlenmiştir. 

Yüce Meclisin tasvibine mazhar ol
muş olan son vergi kanunu değişikliği ile; 

Vergi borcu çok fazla olmayan, an
cak sayıları oldukça büyük bir mükellef 
grubunun ihtilaflarının çözümlenmesi 
amacıyla her bir vergi türü, vergilerdirme 
dönemi ve vergi dairesi itibariyle ayrı ay
rı 500 000 liraya kadar vergi borcu olan 
ya da ihtilaf yaratmış olan mükelleflere bu 
borçlan yüzde 30 fazlasıyla 31 Aralık 1988 
tarihine kadar ödemeleri imkânı sağlana
rak bu borçlara isabet eden gecikme zam
mı, gecikme faizi ve cezalarının tahsilin
den vazgeçilmiştir. 

Diğer taraftan vergi borcunu kısmen 
ya da tamamen ödeyip de 500 000 liraya 
kadar gecikme zammı, gecikme faizi ve ce
zası olan mükelleflere de bu borçlann yüz
de 30'unun ödenmesi halinde kalan yüz

de 70'inin tahsilinden vazgeçilmesi öngö
rülmüştür. 

Gecikme zammı ve gecikme faizine, 
ödenmeleri gereken yılın sonuna kadar 
ödenmemeleri halinde müteakip yılın ba
şından itibaren aynca gecikme zammı uy
gulanması öngörülmüştür. Yapılan bu dü
zenleme ile amme borcu ve buna bağlı 
olarak gecikme zammı ile gecikme faizini 
zamanında ödemeyen mükelleflerin bu 
borçları yıl sonunda kapitalize edilerek, 
mükellefler arasında ekonomik rekabette 
eşitlik sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1989 yılında da aynı yöndeki uygulama
ları sürdüreceğiz. Ekonomik hayatımızın 
gerekli kıldığı vergi tedbirleri zamanında 
ve hızlı bir şekilde alınacak, vergi sistem 
ve mevzuatında bu amaçlara hizmet ede
cek yeni düzenlemeler yapılacaktır. 

Türkiye'ye ileri teknoloji ve sermaye 
akımını sağlamak amacıyla 1984 yılından 
itibaren yoğunluk kazanan, çifte vergilen
dirmeyi önleme anlaşmalarına ilişkin gö
rüşmelere 1989 yılında da devam edile
cektir. 

Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimize 
bağlı olarak gümrük birliğinin sağlanması 
için 1989 yılında indirim ve uyum yüküm
lülüğünün yerine getirilmesi hususunda 
gerekli düzenlemelerin yapılması düşünül
mektedir. 

Mükelleflerin belge ve muhasebe dü
zenini ıslah edecek, vergi incelemelerine 
işlerlik ve etkinlik kazandıracak olan "Ser
best Muhasebecilik, Serbest Malî Müşa
virlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanun 
Tasarısı" üzerindeki çalışmalarımız da 
sürdürülmektedir. 

1989 yılında gelir idaresinin daha ve
rimli, etkin ve hızlı bir yapıya kavuşturul
ması; mükellef - idare ilişkilerinin gelişti
rilmesi, eğitilmiş personel sayısının ve 
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veriminin artırılması hususlarında yürüt
tüğümüz çalışmalar sürdürülecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
malumları olduğu üzere, 1984 yılından bu 
yana devlet memurları ile diğer kamu gö
revlilerinin aylıklarının hesaplanmasında 
kullanılan ölçülerden olan aylık katsayısı, 
yanödeme katsayısı ve yakacak yardımı 
yılda iki kez tespit edilmektedir. 

Böylece gerek aylıkların hesaplanma
sında kullanılan ölçülerin yılda iki defa 
tespit edilme imkânının getirilmesi, gerek
se yetki kanunu çerçevesinde yıl içinde ye
ni düzenlemelerin imkân dahiline girme
si nedeniyle memurlarımızın ve diğer ka
mu görevlilerimizin aylıklarındaki artışla
rın, ekonomideki gelişmeleri daha yakın
dan izleyebilmesi sağlanmıştır. 

Bu cümleden olarak 1988 yılının ikin
ci yarısında 100 olan aylık katsayısı 1989 
yılı Bütçe Kanunu tasarısında 122 olarak 
belirlenmiş, yine 1988 yılı ikinci yarısın
da 34 olan yanödeme katsayısının 41'e, 
70 000 lira olarak uygulanmakta olan ya
kacak yardımının ise 86 000 liraya çıkar
tılması kararlaştırılmıştı. 

Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan 
değerlendirmeler sonucunda diğer öde
neklerden yüzde 3,5 nispetinde bir kesin
ti yapılmak suretiyle oluşturulan kaynak
tan karşılanmak üzere, aylık katsayısı 
122'den 128'e çıkarılmış ve yanödeme kat
sayısının 41 yerine 43; yakacak yardımı
nın ise 86 bin lira yerine 91 bin lira ola
rak belirlenmesi konusunda Hükümete 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

Komisyon tarafından benimsenen bu 
değerlere göre, kıyaslamalara esas aldığı
mız ve toplam memur sayısının sadece 
binde 2'sini teşkil eden 15 inci derecenin 
birinci kademesinden göreve yeni başla
yan ilkokul mezunu bir görevlimizin eli
ne halen 107 444 lira geçerken, 1989 yılı 

başından itibaren 134 068 lira geçecektir. 
Bu rakama vergi iadesi, tasarrufu teşvik 
kesintisi ve konut edindirme yardımları 
dahil bulunmamaktadır. 

Bilindiği üzere, 1987 yılı başında 
3 500 lira olarak yapılmaya başlanan ko
nut edindirme yardımı miktarı, 1989 yılı
nın ilk altı ayında 25 bin, ikinci altı ayın
da ise 30 bin lira olarak uygulanacak ve 
1989 yılı sonu itibariyle 1987 yılı başından 
beri görevde olan bir memurumuz adına 
yapılacak bu yardımın miktarı, neması ha
riç 613 500 liraya ulaşacaktır. 

Keza, ülkemizde tasarrufu artırmak 
ve çalışanlara ileride kullanabilecekleri 
malî imkânlar sağlamak amacıyla çıkarı
lan 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teş
vik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değer
lendirilmesine Dair Kanunun bu yılın ni
san ayı başında yürürlüğe girmesiyle, yıl 
sonunda en düşük aylıklı memurumuzun 
hesabında nema hariç 50 538 lira, bir ge
nel müdürün hesabında ise, yine nema ha
riç toplam 289 839 lira birikmiş olacak
tır. 1989 yılı için kesinti oranının yüzde 
2'den yüzde 3'e, katkı oranının ise yüzde 
3'ten yüzde 4,5'a çıkarılmasıyla, 1989 yı
lı sonunda biriken toplam meblağ, 15 in
ci derecenin birinci kademesindeki memur 
için nema hariç 190 772 liraya, genel mü
dür için ise, 1 milyon 76 bin 765 liraya ula
şacaktır. 

Bu düzenlemeler sonucu, 1989 yılı ilk 
yarısı için bazı memuriyetler itibariyle net 
aylıklara ilişkin bilgiler ve yıllar itibariyle 
diğer özlük haklarına ilişkin veriler ek tab
lolarda gösterilmiştir. Öte yandan, malî yı
lın ikinci yarısında uygulanacak katsayı
lar ve yakacak yardımı miktarlarıyla her 
yıl olduğu gibi, 1989 yılı ikinci yarısı için 
de, ekonomimizin gelişme seyri, genel ge
çim şartlan ve bütçe imkânları dikkate alı
narak, yeniden belirlenecek olup, yıl için
de yetki kanunu çerçevesinde ilave iyileş-
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tirmeler yapılacaktır. Gerek yetki kanunu 
çerçevesinde yapılacak düzenlemeleri, ge
rekse ikinci yarıda gerçekleştirilecek artış
ları sağlayacak kaynaklar, bütçemiz için
de mevcut bulunmaktadır. 

1989 yılında uygulamaya konulacak 
olan yeni aylık katsayısıyla, yakacak yar
dımı miktarı, emekli, dul ve yetimlerimi
zin; aylıklarında herhangi bir kesinti ya
pılmaması nedeniyle, memurlarımıza göre 
nispî olarak daha fazla artış sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1989 malî yılı konsolide bütçesi ile ilgili 
açıklamalarımın sonuna gelmiş bulunuyo
rum. Sözlerimi tamamlarken, aşağıdaki 
hususların Yüce Heyetinizin dikkatlerine 
bir defa daha sunulmasında fayda müla
haza ediyorum. 

Dünya ekonomilerinde, son yıllarda 
ortalama yüzde 3,5'lar düzeyinde büyü
me hızlarına ulaşıldığı bir dönemde, ül
kemizde yüzde 6,5'lara ulaşan yüksek bir 
büyüme hızı gerçekleştirilmiştir. Dünya, 
ticaretinde, gelişen ülkelerin bile, koruma
cılık uygulamalarına başvurduğu günü
müzde, bir yandan ülkemiz ticaret hac
minde sürekli artışlar sağlanabilmiş; diğer 
yandan da ihracatımızın ithalatı karşıla
ma oranı yükselmiş, ihracatın yapısı de
ğişmiş, ihraç ürünleri çeşitlendirilmiş ay
rıca turizm gelirlerinde de önemli artışlar 
sağlanmıştır. Böylece hem dış ticaret açı
ğımız, hem de cari işlemler dengesi olum
lu yönde gelişme göstermiştir, uzun yıllar 
sonra cari işlemler dengemiz bu yılın ey
lül ayında 20 milyon dolar fazla vermiş
tir. Ülkemizin dış ödemeler dengesinden 
kaynaklanan ve ekonominin tümünü et
kileyen çok önemli bir darboğazı aşmak
ta olduğunu memnuniyetle ifade edi
yorum. 

Türkiye'nin Avrupa Toplulukları ile 
ilişkilerinde teşkilatlanma, eğitim, toplu

luk tarım ve sanayi politikalarına uyum 
konularında başlatılan çalışmalara devam 
edilmektedir. Ortaya çıkacak sorunların 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlan
dırılmasına gerekli önem ve hız verilmiştir. 

1989 yılında gayri safı millî hâsılanın 
yüzde 5 oranında büyümesi, enflasyon 
oranının yıl sonu itibariyle yüzde 38 se
viyesine düşürülmesi hedef alınmıştır. Bü
yümenin esas olarak dış talebe dayandı
rılması ve iç talebin kontrol altında tutu
larak gönüllü tasarrufların artırılması esas 
amacımız olacaktır. 

1989 yılı kamu yatırım programında 
tanm, ulaştırma ve enerji sektörlerinin 
toplam kamu yatırımları içindeki payının 
korunması, eğitim ve sağlık sektörü pay
larının artırılması programlanmıştır. 

1989 bütçesi bu genel ekonomik ge
lişmelerin ışığında, ülkemizde istikrar için
de büyümeyi devam ettirecek; devletin zo
runlu ihtiyaçlarına, kalkınma hedeflerine 
ve uluslararası ilişkilerin gereklerine cevap 
verecek yapı ve büyüklükte hazırlanmıştır. 

1989 bütçesinin belirgin bir özelliği 
de tasarrufa azamî riayeti hedef almış bu
lunmasıdır. 

Devletin cari masraftan dikkatle göz
den geçirilmiş; yatırım projeleri ve trans
fer kalemleri üzerinde titizlikle durulmuş
tur. Yakacak, akaryakıt, yangından korun
ma, temizlik malzemesi ile ilaç ve tıbbî 
malzeme dışında bütün cari harcamalar, 
kamu hizmetinin ve üretimin aksamasına 
meydan vermeyecek en alt düzeye çekil
miştir. Yatırım harcamalarında öncelikler 
yeniden ele alınmıştır. Transfer giderleri
nin sadece kaçınılmaz olanları karşılan
maktadır. 

Maliye politikası kamu harcamala
rında israfın önlenmesini, kamu gelirlerin
de ise özellikle vergi gelirlerinin arttrıl-

— 25 — 
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masını, vergi kayıp ve kaçaklarının kesin
likle önlenmesini sağlayacak şekilde etkili 
ve kararlı bir şekilde uygulamaya konul
muştur. Bu uygulama aynı çerçevede de
vam ettirilecektir. Seçimler de dahil olmak 
üzere, başka mülahazalara meydan ver
meksizin ekonominin gerektirdiği bütün 
tedbirleri büyük bir kararlılıkla alarak uy
guluyoruz. Nitekim, 1989 yılında Devle
tin giderlerini düzenleyen bütçe kanunu
nun müzakere edildiği bu günlerde, ver
gi kanunlarına ilişkin tasarılar da huzur
larınıza getirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tasarruf alışkanlığını, Devletten başlaya
rak iktisadî işletmeler, aile ve fertlere ka
dar toplumun her kademesine bir yaşam 
tarzı olarak yerleştirme gayreti içinde 
olacağız. 

Tasarruf uygulamasının 1989 yılı 
içinde de sürdürülmesine özen gösterile
cek; para, kredi ve maliye politikası araç
ları ile kamu açığının piyasada olumsuz 
gelişmelere meydan vermeden, makul se
viyelere indirilmesine gayret edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Heyetinizin değerli katkıları ile en 
mükemmel şeklini alarak kanunlaşacağın
dan emin bulunduğum 1989 yılı bütçesi
nin memleketimiz ve milletimiz için ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Hükümeti
miz adına hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Ka
nunu Tasarılarıyla, 1987 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarıları üzerindeki gö
rüşmeler, Genel Kumlun 30.11.1988 tarihli 
32 nci Birleşiminde alınan karara uygun 
olarak ve basılıp dağıtılan programa göre 
yapılacaktır. 

Başlangıçta, bütçenin tümü üzerin
deki görüşmelerde, siyasî parti grupları ve 

Hükümet adına yapılacak konuşmalar 
2'şer saat, kişisel konuşmalar 20*şer da
kikadır. 

Bütçenin tümü üzerinde grupları ve 
şahıslan adına söz alan sayın üyelerin ad
larını sırasıyla okuyorum : Doğru Yol Par
tisi Grubu adına Sayın Süleyman Demi-
rel (DYP sıralarından alkışlar), Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Kara-
evli, Sayın Mükerrem Taşçıoğlu (ANAP 
sıralarından alkışlar), Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdal 
İnönü (SHP sıralarından alkışlar); şahıs
lan adına, lehte Sayın ilhan Aşkın, aleyhte 
Sayın Kamer Genç (SHP sıralarından al
kışlar), Sayın Enis Tütüncü; üzerinde Sa
yın Nurhan Tekiner. 

Bu sıraya göre, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına, Sayın Süleyman Demirel; 
buyurun efendim. (DYP sıralanndan 
"Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEY
MAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Bu toplantı millete açık olduğu için, 
bu toplantıyı takip eden, ülke meseleleri
ne alaka duyan, bizi dinleyen, bizi seyre
den bütün vatandaşlanmızı da saygıyla se
lamlıyorum. 

Senede bir defa, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bu ölçüde millete açık oluyor; 
vesile, bütçe konuşmalarıdır. Aslında, büt
çe bir devletin hesabı kitabı demektir, büt
çe konuşmaları bu hesabın kitabın aynn-
tılarıyla tartışılması demektir; ama bir 
devletin hayatı sadece hesap ve kitaptan 
ibaret değildir. Netice itibariyle, devlet 
faaliyetleri bütçeyi aşan birtakım mesele
lere gelir müncer olur. Onun içindir ki, 
ben huzurunuzda, 2 saat içerisinde, yapa
bileceğim kadar, ülkenin genel gidişatı 
hakkında, varmamız lazım gelen yer, bugün 
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bulunduğumuz yer üzerinde, halkın için
de bulunduğu durum hakkında düşünce
lerimi söyleyeceğim. Bu düşüncelerimi 
söyledikten sonra da, eğer zaman kalırsa, 
diğer konuları da tartışmaya-çalışacağım. 

Gayet tabiî ki, ayrıntılara girebilmek 
imkânı yoktur. Senede bir defa bu Parla
mento böylesine halka açık oluncu fevka
lade önemli beklentiler vardır. Bilhassa, 
Türkiye'de halkın sıkıntılar içinde bulun
duğu herkesin malumudur. Her kesim 
kendi dertlerine çare ararken, evvela, bu
nun dile getirilmesini isten Burada her ke
simin derdini dile getirebilme gibi bir du
rumumuz vardır, ama zaman kifayetsiz
liği dolayısıyla şayet bazı konulara istenil
diği kadar eğilme imkânı olmazsa, bu, bi
zim o meselelere kâfi derecede önem ver
mediğimizden dolayı değil, zaman sıkışık
lığından dolayıdır. Önümüzdeki günlerde 
yapılacak'olan müzakerelerde partimiz 
adına sözcü arkadaşlarım her konuda dü
şüncelerimizi dile getirmeye devam ede
ceklerdir. Gönül ister ki, bütçenin sonun
da yapılacak olan tartışmalar da gene hal
ka açık olsun. Çünkü bu tartışma yarım 
kalıyor. Şimdi biz söyleyeceğiz ve inece
ğiz, sonda gelecek iktidar söyleyecek, Hü
kümet söyleyecek; ama, aslında muhale
fet savunma durumuna girecek, savunma 
hakkını kullanamayacak; çünkü, muhale
fet birtakım iddialarda bulunacak. Bu id
dialara verilen cevaplar karşısında muha
lefetin söyleyeceği sözler olmalıdır ye mut
laka son söz -son söz müdafaanın olduğu
na göre- muhalefete ait olmalıdır. Demok
rasinin geçerli kaidesi de budur. (ANAP 
sıralarından "Aaa" sesleri, gürültüler, 
DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Eğer zihin yıkamak istemiyor da... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Durun cam m, bir şey diyen yok; ka
rar vermek yine size ait. Biz söyleyelim de 

bildiğinizi yapın. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Bizim söylemek istediğimiz şey şu
dur : Eğer bu toplantı sonunda da kamu
oyuna açık olursa, ülke meseleleri hakkın
da alaka duyan vatandaşlarımız bazı doğ
ruları öğrenmek imkânlarını bulurlar. 
Doğrulan öğrenmek herhalde haklarıdır. 
Bu açıdan bunu dile getirdim. 

Değerli milletvekilleri, İnsan Hakla
rı Beyannamesinin kırkıncı yılının kutlan
dığı bir günde, aslında devlet sadece eko
nomiden ibaret değildiri söylemek görevi 
üzerimdedir. Devlet, bizim Devletimizin 
varması lazım geldiği yer ile çağın devle
tinin varması lazım geldiği yer arasında 
bir özdeşleşme olmuştur ki, Türkiye Cum
huriyeti bir demokratik Cumhuriyet sayı-
labilsin. Çağın devleti hukuk devletidir, 
hukukun üstünlüğünü esas alır. Çağın 
devleti hukuk devletidir dediğimiz zaman, 
İnsan Hakları Beyannamesindeki hakla
rın bir milletin her ferdine, ayırımsız her 
ferdine tanınması demektir. Tanınması de
mektir kâfi değildir, yaşanması demektir. 

Bir devletin hukuk devleti olması yet
mez. Dünya, ikinci Dünya Savaşı esnasın
da yanıp yıkılırken, gelişen fikirler hukuk 
devletine başka kavramlar eklemiştir. Hu
kuk devleti, herkesin istediğini söylemek 
hakkına sahip olması, istediği şekilde dü
şünme hakkına sahip olması, istediği inan
ca, din ve vicdan hürriyetine sanip olma
sı; artı, yoksulluk korkusundan kurtulmuş 
olması; artı, zorbalık korkusundan kurtul
muş olmasıyla, bir parçası özetlenebilir. 
Bu, çağın devletine gidişte önemli bir yol
dur. Bu fikirler harp içerisinde ortaya atıl
dıktan sonra, harbin sonuna doğru mey
dana gelen ve Beveric Planı olarak bilinçn 
bir plan, devlete sosyal muhteva verilme
si gereğini ortaya koymuş ve bu suretle de 
İnsan Hakları Beyannamesinde evvela At
lantik Şartında, daha sonra İnsan Hak-
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lan Beyannamesinde devletin sosyal muh
tevasına gidilmiştir. Bu sosyal muhteva as
lında, özü itibariyle şudur : 

Sosyal muhteva; bir ülkede herkes tok 
olacak; herkesin işi olacak, herkesin sırtın
da bir şey olacak, herkes geleceğe güven
le bakabilecek. İşte bu, yoksulluk korku
sundan kurtulma olayıdır. 

Sosyal devlet, aslında, bir ülkenin bü
tün fertlerinin pastayı büyütmeye iştirak 
ettirildiği devletin adıdır. Eğer, bir ülke
nin bütün fertleri pastayı büyütmeye işti
rak ediyorsa, emekleri karşılığında, alın-
terleri karşılığında, göz nurları karşılığın
da oradan paylarını alacaklardı]4. Şayet, şu 
veya bu şekilde ettirilmiyorlarsa veya et-
tirilemiyorlarsa, o pastadan, barınma sı
nırı dediğimiz veya yoksulluk sınırı dedi
ğimiz ölçüler içerisinde, kişinin insan gi
bi yaşamasını gerektirecek asgarî ölçüler 
içerisinde bir geliri, devlet onlara temin 
etmekle mükelleftir. Bu, sosyal dayanışma
dır; yani pastanın büyümesine iştirak ede
meyenler, pastadan bir dilimi alabilmek 
durumundadırlar, pastadan bir dilim on
lara verilmek durumundadır. 

Binaenaleyh, "Bırak yapsın, bırak 
geçsin, kim ne yaparsa yapsın; herkes ken
di işine baksın, kendi başının çaresine 
baksın" dönemi geçmiş; herkese eşit fır
satlarla açık olan bir ortamda, şayet kişi 
bu eşit fırsatların tam olarak korunması 
halinde dahi pastadan bir şey alamıyor
sa, yoksulluk sınırından aşağı düşmeyecek 
şekilde, mutlaka, toplumun dayanışma 
gücünden yararlanmak mecburiyetiyle 
karşı karşıyadır, yararlandırılmak mecbu
riyetiyle karşı karşıyadır. 

Bunları söylememin sebebi şudur : 
Eğer, bir ülkede vatandaşın sesi çıkıyor
sa, hukuk devleti bütün icaplarıyla kurul
muşsa, sosyal devlete giden yol açık olur; 
eğer vatandaşın sesi çıkmıyorsa, zaten 
bunları arayıp sormak imkânları da ol

maz. Onun içindir ki, bizim bu bütçe do
layısıyla yapmak durumunda olduğumuz 
eleştirilerde, sadece "Efendim ihracat şu 
kadar, ithalat bu kadar, ödemeler dengesi 
bu kadar, şu bu kadar, bu bu kadar" de
mekle kalmayıp, devletin tüm faaliyetle
rine göz atmamız kadar tabiî bir şey ola
maz. Esasen, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 5 inci maddesi, devlete, herkese 
refah sağlama görevini veriyor ve refahın 
önündeki engellerin kaldırılması görevini 
veriyor. Acaba, bizim Devlet, bugünkü ha
liyle bu icaba nasıl uyabiliyor, ne kadar 
uyabiliyor? Devletin diğer görevleri var re
fahın yanında. Refah, aslında önemli olay
lardan biridir de, refahın yanında, devle
tin iç güvenlik görevi var, savunma göre
vi var, yargıyı eksiksiz sağlama görevi var. 
Devletin, eğitim görevi var, sağlık görevi 
var. Binaenaleyh, bu görevleri devlet mut
laka yerine getirmekle mükelleftir. Acaba, 
bizim devlet, sosyal devletin icaplarını, hu
kuk devletinin icaplarını; savunmanın, gü
venliğin icaplarını, yargının icaplarını ve 
acaba eğitimin icaplarını, sağlığın icapla
rını ne ölçüde yerine getiriyor; eleştirile
cek olan bunlardır. Çünkü, netice itiba
riyle yapacağınız bütçelerin hedefi nedir, 
bir ülkeyi idarenin hedefi nedir? Bir ül
keyi idarenin hedefi, o ülkenin insanları
nı mutlu yapmaktır; eğer o ülkenin insan
larını mutlu yapabiliyorsanız, o ülke iyi 
idare edilmiştir. Evet, "Mutluluk psiko
lojik bir faktördür, sübjektiftir" diyebilen
ler olacaktır. Mutsuzluk da öyledir, onu 
da diyebilenler olacaktır; ama herhalde, 
bir ülkenin insanlarının tümünün mutsuz 
olabilmesi, -nasıl ki, tümünün mutlu ola
bilmesi mümkün değilse- tümünün ken
dilerini mutsuz sayabilmesi de mümkün 
değildir. Öyleyse, büyük çoğunluğa bak
mak lazım, büyük çoğunluk acaba ne va
ziyettedir? Derdi çeken bilir. 

Binaenaleyh, ateş düştüğü yeri yak
tığına göre, derdin sahibi eğer kendi der
dini dile getirebiliyorsa, o zaman bunları 
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ayırt etmekte büyük güçlükler çekilmez. 
Öyleyse, rakamların içerisinde boğulup 
kalmak değil, yapılacak iş, rakamlarla dev
let hizmetlerinin arasındaki illiyet rabıta
sını, korelasyonu iyi kurmaktır. 

Değerli milletvekilleri, burada bir 
saat konuşacağız; ben bir saat konuşaca
ğım, sonra ara verilecek. Ondan* sonra 
saat 13.00'te tekrar kürsüye gelip ikinci sa
atte konuşacağım. Birinci saate ne sığdı
rabileceğim onu bilemiyorum; ama ikin
ci saatte konuşmama devam edeceğim. 
Müzakerelerin cuma gününe gelmiş olma
sı böyle bir mecburiyeti ortaya koymuştur. 
Keşke bu müzakereler cuma günü değil 
de cumartesi günü başlasaydı daha iyi 
olurdu aslında. Aslında... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Hayırlı gün olduğu için. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Allah'ın gününün hepsi hayırlıdır; 
Allah'ın gününde hayırsızı yoktur; ama bu 
ülkenin insanlarının büyük bir kısmı cu
ma vakti cuma namazına gidiyor. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bi
naenaleyh, din ve vicdan hürriyeti diyor
sanız, din ve vicdan hürriyeti aslında di
nin icaplarını yerine getirme, getirmeyi 
koruma ve kollama demektir. Din ve vic
dan hürriyeti, yani laiklik diyorsanız; la
iklik, inançların kemaliyle mevcut olma
sını sağlayabilme demektir. İşte İnsan 
Hakları Beyannamesi de odur. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Onlar anlamaz ki. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Odur İnsan Hakları Beyannamesi 
de. (DYP sıralarından alkışlar) Binaena
leyh, eğer dinin icapları yapılıyorsa, bu
nun laikliğe aykın olduğunu söylemek ka
dar yanlış bir şey düşünemiyorum. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Çalışmak da ibadettir. . 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Eğer, dinin icaplarım yapmaya bir
takım maniler çıkarıyorsa, o laikliğe ay
kırıdır. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 

Değerli milletvekilleri; aslında, bütün 
bunları söylerken bir konu dönüp dolaşıp 
geliyor. Peki, bugün Türkiye'de, bu genel 
prensipler muvacehesinde durum nasıldır? 
Evvela siyasî rejime bakalım, durum na
sıldır. Çünkü, bütün mesele siyasî rejim
den başlıyor. Nereye el atarsanız atın bun
lar neticedir. Neticeyi düzeltmeye kalk
mak, ancak o neticenin sebeplerini bulma
ya ve o sebepleri ortadan kaldırmaya bağ
lıdır. Neticeyi, eğer o sebepleri bulamıyor
sanız ortadan kaldıramazsınız. Öyleyse 
bugün ülkedeki sıkıntıların sebebine gi
derken, evvela biz sistemi doğru dürüst 

'kurabilmiş miyiz ve bu sistem doğru dü
rüst işliyor mu? Buna bir bakmak lazım. 
Eğer doğru dürüst kurulmuş ve doğru dü
rüst işleyen bir sisteminiz varsa, o sistem 
kendi kendini düzeltecektir, bir takım sı
kıntılar bile olsa, kendi kendini düzelte
cektir. Zaten doğru dürüst kurulmuş bir 
sistem, doğru dürüst işleyen bir sistem o 
demektir; ama böyle bir sisteminiz yoksa, 
o zaman, sıkıntıları düzeltemezsiniz. Ya
ni, meseleye kökünde bakmak lazımdır. 
Onun içindir ki, siyasî rejime bir bakmak 
lazım. Siyasî rejime bakarken ülkede vic
danlar ne kadar hür, zihinler ne kadar 
hürdür, ayrı mesele. Henüz ülke depoliti-
zasyondan ve zihinler üzerindeki baskılar
dan kurtulmuş değildir; ama ülkenin için
de bulunduğu bu baskılar siyaseti baskı al
tında tutmaz mı? Tutar. Biz onlardan 
mümkün mertebe sıyrılarak düşünceleri
mizi söylemeye çalışalım. 

Hiç kimse hedefim değildir. Kimse 
üstüne alınmasın. Ben sistemin tenkidini 
yapıyorum, gayet açık fikirlikle ve ülkeme 
yararlı olacak şekilde söylüyorum. 

Hukukun üstünlüğü, millet iradesi
nin üstünlüğü diyoruz. Millet iradesinin 
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üstünlüğü demek; millet çoğunluğunun, 
eğer bu bir temsilî demokrasiyse, millet 
çoğunluğunun iktidar olarak buraya ak
setmesi demektir. 

Millet hükümet seçmiyor, millet 
Meclis seçiyor; hükümet Meclisin içinden 
çıkıyor. Binaenaleyh, bu sistemin özelliği 
o. Öyleyse, eğer millet çoğunluğu buraya 
aksetmemişse, o sistem, yani o rejim azın
lık idaresi olur. 

Bugünkü sistemde yüzde 36 oyla, 
yüzde 65 sandalye elde edilebiliyorsa, yüz
de 36 oyla yüzde 65 sandalye elde edile
biliyorsa, bu yanlıştır. Yanlıştan doğru çık
maz. diyebilirsiniz ki, siz de alın, siz de 
elde edin... Biz de yapsak yanlıştır, başkası 
yapsa da yanlıştır. (DYP sıralarından sü
rekli alkışlar) Yanlıştır. Kim yaparsa yap-' 
sın yanlıştır. 

Şimdi bakınız, böyle bir sistem kur
dunuz mu, netice itibariyle ne oluyor? Bu, 
millet iradesinin buraya aksetmesi olayı 
değil; bu, onbir kere değişen... 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — 15 sene 
önceki durum... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, yüzde 52,8'le geldim ben bu ., 
kürsüye; yüzde 52,8... (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
killeri... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, yanlışı savu
namazsınız. Benim size bir şey dediğim 
yok; yalnız yanlıştır bu diyorum. Gelin, 
siz, "doğrudur" deyin. Dünyanın herhan
gi bir yerinden, gelin bir tane misal gös
terin; yüzde 36 ile iktidar olmuş bir tane 
misal... Veya Türkiye'de yüzde 36 ile ik
tidar olmuş bir tane hükümet gösterin. 
Yoktur, olamaz çünkü... 

Bir ülkede 100 kişiden 64 kişinin, biz 
bu hükümeti istemiyoruz veya 65 kişinin, 
biz bu hükümeti istemiyoruz, dediği bir 

ülkede rejim rahat değildir. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT 

(Ankara) — "226'yı bulun da gelin" di
yen siz değil miydiniz? 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efen
dim... Lütfen sayın milletvekilleri... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gayet tabiî, o 226, çoğunluğu tem
sil ediyordu, onun için. Buradaki 226, 
yüzde 28'i temsil ediyor; o 226, yüzde 
45'in üstünü temsil ediyordu. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yanlışı savunmakta bir yarar yok; ya
ni, mızrak çuvala sığmaz; bu yanlış. Tür
kiye bunu ne zaman düzeltir, nasıl düzel
tir, onlar ayrı bir meseledir. Biz söyleye
lim de; biz zaten size söylüyor değiliz sa
dece, şu televizyondan, her gün fikirleri
mizi paramparça eden şu televizyondan 
senede bir defa, zamanın müsaadesi nis
petinde fikirlerimizi söylemeye çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bakın, bunun 
neticesi ne oluyor? Bu Parlamentonun ya
sa yapma yetkisi var. Zaten, parlamento
lar yasa yapmak için var. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin görevi yasa yapmaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu haliyle, 
bu görevini icraya devretmiş vaziyettedir. 
Öyle midir, değil midir, bakalım? Öyle
dir; çünkü, 1987 senesinin sonuna kadar, 
icra, 152 tane kanun kuvvetinde kararna
me çıkarmış. Bunlar, çıkarıldığı gün Mec
lise gelmiş. Bunlardan kaç tanesi kanun
laşmış? Sadece 4 tanesi. Geriye ne kalmış? 
148 tanesi. Bu 148 tanesi bugün tatbikat 
görüyor mu? Görüyor. 148 tane kanun 
kuvvetinde kararname iki sene evvel, üç 
sene evvel çıkarılmış, bugün tatbik edili
yor, uygulanıyor. Bundan sizin haberiniz 
var mı? Yok. Yasama yetkinizi icraya dev
retmişsiniz. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Ben müesseseyi savunuyorum. 
2. 1988 senesinin başından bugüne 

kadar 40 tane kanun kuvvetinde karar-
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name çıkmış. Bunun 6 tanesi kanunlaş
mış, 34 tanesi kanunlaşmamış. Binaena
leyh, Meclisin gündemine gelen 192 tane 
kanun kuvvetindeki kararnameden 10 ta
nesi kanunlaşmış, 182 tanesi kanunlaşma
mış binaenaleyh, bu nedir? Her 19 karar
nameden 1 tanesi kanunlaşmış, 18'i du
ruyor. Bunu savunamazsınız beyler; bu
nun savunulacak yeri yok. Buradan sizi 
millete şikâyet ediyorum, hepinizi şikâyet 
ediyorum. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi, yasa yetkisi bu. Şu denetim 
yetkisine bakalım. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Millet... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Canım, millet sizin milletiniz oldu
ğu kadar, bizim de milletimiz. 

Şu, Meclisin bugünkü tarihli günde
mi. Bu gündeme bakın, hepinizin önün
de var. Bunun içerisinde 235 tane sözlü 
soru var. Bu sözlü sorular, memleketin her 
bir köşesinin bir derdi, her bir köşesinden 
geliyor. Kaç aydır bu gündem konuşulmu
yor? Meclis açıldığından beri, ondan ev
velinden beri. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kaçı
yorlar... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İngiliz Parlamentosunda bakanlar 
ve Başbakan geliyor, haftanın muayyen bir 
gününde milletvekili ona soru soruyor, er
tesi güne bile bırakmıyor, anında cevap ve
riyor ve mesele bitiyor. Burada, 235 tane 
soru önergesini biriktirmişsiniz. Buna, de
netim işliyor diyebilir misiniz? 

Beyler, iktidar her ülkede var, her re
jimde var. Gelin bu denetim ve muhale
fet meselesini önemseyin; denetim ve mu-
halet bu rejimin nimetidir. Aslında, dene
tim ve muhalefet, halkın elindeki en bü
yük imtiyazdır ve bana sorarsanız, dene
tim ve muhalefetin mevcut olması, hür ol
ması, bunların işleyebilmesi, ülkeyi yöne

tenler için de bir imtiyazdır, bir nimettir. 
Gündemde, 35 tane de, genel görüş

me ve Meclis araştırması önergesi var. Bu 
önergelerden her hafta bir tanesi görüşü
lüyor, 35 hafta eder. Bütçe görüşmeleri ol
duğu zaman da görüşülmüyor. Bu 35 haf
ta Meclisin çalışmasına göre neredeyse 
birbuçuk iki sene eder. Peki, bu şartlar al
tında bu Mecliste denetim yapılabildiği
ni söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz; fev
kalade güçtür. 

"Efendim, geliyorsunuz, söylüyorsu
nuz, gidiyorsunuz..." Tabiî, biz söyleyece
ğiz. Söylediklerimizi ister yaparsınız, is
ter yapmazsınız. Söylediklerimizi yapın di
ye de bir iddiamız yok. Ülkeyi idare etme 
hakkı sizin; ama bırakın, söylememize fır
sat verin. Başınızı yastığa koyarken, filan
ca adamların söylediği de doğrudur, diye 
vicdanınız size belki bir ses verir ve ülke 
ondan yararlanır. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Biz kimseyi ıs
lah etmeye falan çalışmıyoruz, biz, ülke
nin yararlarını düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yine bu Mec
lisin haklarından olan diğer bir konu : 
Çünkü, millet, muayyen bir süre için hâ
kimiyet hakkını bu Meclise vermiş, işte 
buraya da, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız 
Milletindir" diye yazılmış; şimdi, bu ege
menlik kayıtsız şartsız milletindirin baş
ka yere devrine razı değiliz, onu söyleme
ye çalışıyoruz. Vergi kanunları çıkarıyor
sunuz veya vergilerle ilgili kanun kuvve
tinde kararnameler çıkarılıyor. Vergi ka
nunlarında kayıtlar koyuyorsunuz, diyor
sunuz k i , ' ' Hükümet bunu beş katına, on 
katma kadar artırabilir..." Aslında kendi 
kendinizi saf dışı ediyorsunuz. Artık, on
dan sonra vergi koyma hakkı sizin eliniz
den çıkıyor, hükümetin eline geçiyor. Ma
demki, hükümet beş misli, on misli ver
giyi artırabilir; hiç gelmez; enflasyon ol
masa zaten hükümet buraya hiç gelmez; 
o yetkiyi aldıktan sonra istediği gibi artı
rır. Ne koymuşsunuz? Hayat standardı 
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şartı. Kaç lira konmuş? 3 milyon. "Arka
daş, 3 milyonu kazan gel..." 3 milyonu ka
zanamazsam ne olacak? "İster kazan, is
terse kazanma; 3 milyon üzerinden vergi 
vereceksin." Hükümetin bunu dört mis
line kadar artırma hakkı var; yarın, "Bu
nu altı milyona çıkardım, altı milyon ka
zan gel..." Kazanamazsam ne olacak?.. 
Bugün bir büro açmış olan bir avukat, bir 
mühendis, bir mimar, bir serbest meslek 
erbabı veya bir esnaf ne yapacak? 3 mil
yonu kazanmak mecburiyetinde; çünkü, 
vergi onun üzerinden alınacak. Bu oranı 
iki misline, üç misline, dört misline çıkar
tacaksınız ve vatandaşı bu korku altında 
yaşatacaksınız... 

Bir de şu var : Bu çeşit hadleri koy
dunuz mu, derhal bu hadler, vergi kon
mamış bile olsa, vatandaşa inikas edecek
tir. Çünkü, vergi mükellefi, ister İstemez, 
ihtiyatlı davranmak için, yarın bunu artı-
nverirler, diye yaptığı hizmedere veya sat
tığı mallara bu vergi hadlerini intikal et
tirecektir. Bunlar yanlıştır. 

Bakınız, parlamento, vergi koyma 
meselesinden çıkmıştır. İngiltere'de Kral 
vergi koyuyor, halk buna karşı çıkıyor. 
"Vergi verelim; ama ne kadar vereceğiz, 
niçin vereceğiz ve bu vergi ile ne yapacak
sın, bunu bize söyle?" Parlamento işte bu
nun için kurulmuştur. Vergi hakkı, bütçe 
hakkı gibi fevkalade önemli hakların icra
ya devri, aslında bir icrayı etkin icra, ya
ni müessir icra, yani başarılı icra yapmaz; 
onu haksızlıklara sürükler. 

Ceza koyma hakkı veriyorsunuz, ce
zaları istediği kadar artırma hakkı veriyor
sunuz. Bir memleketin bütçesinde trafik 
cezalarından 500 milyar lira gelir olur mu? 
Ondan sonra şoförleri bar bar bağırtırsı
nız. Yani, peşinen koyuyorsunuz 500 mil
yar lira cezayı. Ondan sonra 500 milyar 
cezayı toplayacak adamlar. Hadise budur 
ve dönüp geliyorum, vergi koyma hakkı 

üzerinde bir misal vereceğim : Kastm ayı 
içerisinde İngiltere'de bütçe müzakerele
ri yapıldı. Biliyorsunuz ki, İngiltere'de 
sağlık hizmetleri parasızdır. Başbakan 
Thatcher, diş muayenesine 3 paunt (3 ster
lin), göz muayenesine 10 paunt (10 ster
lin); yani diş muayenesine 10 bin lira, göz 
muayenesine de 30 bin lira ücret getirdi. 
Parlamentosunda kıyamet koptu. Parla
mentoda muhalefete göre 101 kişilik farkı 
var. 101 kişilik farktan ancak 16 farkla ge-
çirebildi bu kanunları; diş muayenesini 16; 
göz muayenesini 10 kişilik farkla geçire-
bildi. Görüyor musunuz, ingiliz halkının 
haklarını nasıl koruyor adam? Siz bura
da; "Beş kuruş mu istiyorsun? Onbeş ku
ruş al kardeşim. Elli lira mı istiyorsun? 
Beşyüz lira al; ne duruyorsun al..." Böyle 
şey olur mu? (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Siyasî rejim üzerinde söyleyeceğim 
pek çok şey var; ama söyleyeceğim diğer 
bir konu da fonlardır. Paraları böyle top-
ladınız, nereye koyuyorsunuz bu parala
rı? (Gülüşmeler) Ondan sonra, gelin bu
rada bütçe tartışın. Bütçe yok ki orta yer
de... Orta yerde, her şeyden bir parça var 
burada. 32 trilyonluk bütçe... Bu bütçe 
bundan mı ibaret? Yok... Bunun üstüne 
ilave et fonları; ettik; borç idaresi için alı
nacak borçları da ilave et. (DYP sıraların
dan "Hayalî ihracatı da" sesleri) Hayalî 
ihracat kısmı ayrı. Bütçe bir çırpıda çıkı
yor 45-50 trilyona. Bunun burada 32 tril
yonluk kısmını konuşuyorsunuz. "Canım, 
öbürlerini de konuşulmuş say..." Böyle şey 
olmaz, böyle şey olmaz... 

Gelin, devlete bir ciddiyet getirelim. 
Ondan sonra, da, "Efendim, siz eleştiri 
yapıyorsunuz..." İşte bu eleştiri; bu zemin 
de zaten eleştiri zemini. "Sen olsan ne ya
parsın, söyle?" Söylemezsem, bütün bun
lar boşlukta mı kalacak yani? Ben olsam 
ne yaparımı söylemezsem, bütün bunlar 
boşlukta mı kalacak? Evvela bunu tespit 
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edelim. Yani, bütün bunlar iyi möşlacak? 
Yok... Eğer bunu ben söylemezsem, birisi 
gelir söyler birisi söylemezse ben gelirim 
söylerim bunu mutlaka birisi söyler. Ev
vela, bunu bir tespit edelim. Bunu, eleşti
ricilere söylüyorum; "Söyledi, söyledi; 
ama, gene eski söylediklerini yineledi" di-

, yenlere söylüyorum. Hasta aynı, hastalık 
aynıysa, aynı ilacı vermeyip ne yapacak
sınız?.. O ilacı vereceksiniz, işte o yapılı
yor zaten. 

Değerli milletvekilleri, bu Parlamento 
halktan kopuktur. Temsilî sistemin parla
mentosu... Fikrimi tespit için söylüyorum 
bunu. Ben bu müesseseyi 25 senedir sa
vunuyorum. Gayet açıklıkla söyleyeyim ki, 
ne olursa olsun her şey bu müessesenin ze
mininde halledilmelidir, bu müessesenin 
dışında kimse çare, tedbir aramamalıdır. 
ben bunu 25 senedir savunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) Evet, bugün iyi olur, 
yarın iyi olmaz, öbür gün iyi olur... İyisiy-
le, kötüsüyle, eğer bu sistem işlerse, bu sis
tem bunları düzelterek gider. Her on se
nede bir darbelerden falan medet ummak 
kadar abesi düşünemiyorum; çünkü, bun
lar ülkeye hiçbir yarar sağlamamıştır; bir. 

ikincisi, bunlar, bizim ulaşmak iste
diğimiz hedefe aykırıdır. Yani, bizim ulaş
mak istediğimiz hedef, millet iradesi üs
tünlüğü ve hukukun üstünlüğüne dayanan 
çağdaş devleti kurma hedefidir. Binaena
leyh, ona aykırıdır. O itibarla, ne kadar 
zarar verdiğimizi biliyoruz. Onun içindir 
ki, benim söylemeye çalıştığım şey şu : Ge
lin, bu Parlamentoda olup bitenlerden 
millet daha çok haberdar olsun. Nasıl ola
cak? Bugün Türkiye'de 2 milyon tiraj var. 
Bu 2 milyon gazetenin 1 milyonunu üç 
büyük şehir okuyor. Anadolu insanı ga
zete okumuyor. Zaten fiyatı dörtyüz-
beşyüz liraya çıkmış bir gazeteyi kim oku
yabilecek? Beşyüz liraya bir gazete alabil
mek için bir memurun onbeş bin lira ver
mesi lazım. Bu onbeş bin lirayı nasıl ve-
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recek? Vermesi mümkün değil. Binaena
leyh, bugün için gerek hayat şartları, ge
rekse basının durumu dolayısıyla bu 
mümkün değildir. 

Bütün hikâye geliyor, devletin radyo 
ve televizyonunun kullanılma tarzına. 
Devletin radyo ve televizyonu kanunlar
da iyi yazılmıştır. Zaten bizim kanunları
mızda birçok şeyler düzgün yazılmıştır; 
birçok şeyler istediğimiz kadar düzgün ol
masa bile... Devletin radyo ve televizyo
nu ne oluyor? Devletin radyo ve televiz
yonu bu Meclisten kopuktur. Ben burada 
oturup dinliyorum; gündem dışı konuş
malar oluyor. Muhalefetin tek kullanabil
diği günde beş dakika, üç konuşmacı olur
sa, söz verilirse onbeş dakika konuşma 
hakkıdır. Bu konuşmaya bakanlar gelip 
buradan cevap veriyor. Akşam olunca, ba
kanların verdikleri cevap var da, neye ce
vap verdikleri yok; bakanlar neye cevap 
veriyor?.. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) "Halk, kendisi çıkarsın. Bizim halk 
ariftir, çıkarır onu..." Nereden çıkarsın 
halk, nasıl çıkarsın yani?.. Kim ne demiş 
de, bu ona cevap oluyor; o yok. 

Gayet açıklıkla söyleyelim, bu tele
vizyon ve radyo, bugün, aydınlatma de
ğil, beyin yıkama işi yapıyor; yani, icrayı 
parlatmaya çalışıyor; ama böyle bir icrayı 
parlatmak da kolay değil, işi de zor. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 
Ama, icrayı parlatacağım derken rejimi 
eritiyor, rejimi törpülüyor ve halk, emin 
olunuz, bir süre sonra, "Siz Mecliste ne 
yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz?" de
meye başlayacaktır. (DYP ve SHP sırala
rından "Diyorlar" sesleri) 

Binaenaleyh, bunun denilmesini is
temiyorsanız, bu Mecliste her şeyi konu
şup, her şeyin halka intikalini sağlayalım. 
Söyledik, bu mecliste olup bitenleri hiç ol
mazsa radyo ve televizyon muayyen bir 
zamanda versin, dedik. Saat tam 24.00 ile 
01.00 arasında birer miktar verdiler. O da, 
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arka sıralar boş, ön sıralar doluyken. Bu 
da, Meclisi halka götürmek değil, Mecli
si küçültmek için yapılmış bir program 
oldu. 

Bugün televizyonun gücünü inkâr et
mek mümkün değil. Bu, korkunç bir güç. 
Beyler, gelin bu gücü demokrasi lehine, ül
kenin menfaatleri lehine kullanalım. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Özal 
lehine kullanılıyor ya... 

SÜLEYMEN DEMİREL (Devam
la) — Size diyemiyoruz ki, bunu icranın 
lehine kullanmayın. Çünkü, desek de, de
mesek de kullanacaksınız icranın lehine; 
ama, ne yapsanız bu televizyon sizi kur
tarmaz. Başkalarını kurtardı mı, yani 
Türkiye dıştndakileri kurtardı mı? Kötü 
idareyi televizyon kurtarmaz. 

Şimdi, bu kadar lâfı söyledin, bun
ları dedin de, bunun gerisi yok mu? Ge
risi var. Bu sene, 1989 senesi Türkiye için 
fevkalade önemli bir senedir. Yerel seçim
ler yapılacak, dün kanunu çıkardınız. Bir 
hafta, on gün kalıncaya kadar, elde mala, 
elde makas, bu televizyonu kullanacaksı
nız. Seçimlere bir hafta kala, "Bir defa sen 
konuş, iki defa sen konuş, üç defa sen ko
nuş, dört defa ben konuşacağım" diye de 
propaganda sırasına dizdiniz. Zaten siz, 
o bir hafta kalıncaya kadar, konuşacağı
nız kadar konuşmuş olacaksınız. Bunun 
tersini yapsanız da adalet olsa; yani, bir 
defa siz konuşsanız da, dört defa da hiç 
konuşmayan konuşsa... Adalet işte orada
dır. Hiçbir şeyinizde, hiçbir ölçünüzde 
adalet yok. 

Bu seçimler fevkalade önemlidir. Ma
demki halkla Parlamento arasında bu su
retle bir duvar koydunuz, halk bu duvarı 
delecektir. Nasıl mı delecektir? Siz ne ka
dar isteseniz de bu seçimler referandum 
değildir; bunlar yerel seçimdir. Ne kadar 
didindiniz, çırpındınız, 24 Eylülde yapı
lan referandum için, "Bu referandum, 

mart ayında yapılacak seçimi kasım ayı
na almak için yapılıyor" dediniz, halk bu
nu dinledi mi? Halkın reddettiği, mart 
ayındaki seçimin kasım ayına alınması 
mıydı? Hakikaten öyle miydi? Halk, mart 
ayında yapılacak seçimin kasım ayma alın
masını niye reddetsin? Halkın menfaati
ne değil ki seçimi reddetmek. Halk, seçi
mi reddetmez. Öyleyse, reddettiği başka 
şeydir, halk, yüzde 65'iyle iktidarınızı red
detmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Öyle değilse, gelin o zaman, mart 
ayında yapılacak seçimin kasım ayma alın
masını halkın niye reddettiğini bir anla
tın. Anlatamazsınız... Öyleyse, mart ayın
da yapılacak seçim -bilhassa il genel mec
lisi seçimi- ister istemez yine referandu
ma dönüşecektir; çünkü, bu bariyerler 
durduğu sürece, rejim suni şekilde işleme
diği sürece, işletilmediği sürece' halk, bu 
rejimi işletmenin yollarını arayacaktır. 

ikinci seçim, gayet tabiî ki, Cumhur
başkanlığı seçimidir. Şimdiden söylüyo
rum, her iki seçimin de ülkemize hayırlar 
getirmesini diliyorum ve her iki seçimin 
de yapılmasında, her iki seçimin de başa
rıyla neticeye ulaşmasında milletimizin 
sağduyusuna güveniyorum. Bu düşünce
lerimi de bu surede hem Yüce Heyetini
ze, hem de milletimize iletmiş olayım. 

Peki, ülkemizde bu siyasî rejimin çar
pıklığından doğan birtakım neticeler yok 
mu? Var. Ne var acaba? Şimdi bakalım; 
1988 Aralık'mda, 9 Aralık 1988 gününde 
Türkiye'de halk ne yapıyor? İktidar kimin 
için var? Halk için var. Meclisler kimin 
için var? Halk için var. Devlet kimin için 
var? Millet için var. Yoksa, millet, devlet 
için değil; halk, iktidar için değil. Öyley
se, bu var olduğumuz halk ne yapıyor? 
Ona bir bakalım : 

1983 senesinin sonunda Türkiye'de 
bir ekmek 35 lira; bugün sabahleyin öğ
reniyoruz, Ankara'da ekmek 225 liraya 
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çıkmış. 1963 senesinin sonunda kıyma 650 
lira; bugün Ankara'da kıyma 6 bin lira. 
1983 senesinde beyaz peynir 420 lira; bu
gün 4 500 lira. 1983 senesinde tozşeker 102 
lira; bugün 700 lira. Bugün bir dilim ek
mek 30 lira, bir tane zeytin 35 lira. 1983'le 
1988 arasında mutfak fiyatları 10 kat art
mış. Hani diyorduk ya, yoksulluk sının... 
Çünkü, insan Haklan Beyannamesi, ki
şiye yaşama hakkını tanımakla kalmıyor, 
yaşama hakkının yanında, insan gibi ya
şama hakkını tanıyor. İnsan gibi yaşama 
hakkından da yoksulluk sının çıkıyor. Bu, 
iyimi acaba? Yani bir ülkede fileye giren, 
mutfağa giren, sofraya giren ve vazgeçi
lemeyecek, günde üç defa yenilmesi mec
bur olan gıda maddelerinin fiyatlannın 
beş senelik iktidar zarfında 10 misli art
mış olması iyi mi acaba? Bu, iyi mi?.. Ha
yır, iyiyse, gelin, "Bu iyi" deyin. Ben bir 
şey demiyorum; ben sadece soruyorum. 

ÂLİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Üretenler de vatandaşımız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tabiî, tabiî, öyle deyin; gelin, "Biz, 
bunlan üretenler için artırdık" deyin. 
Üretenlerin halini de biraz sonra söyleye
ceğim zaten. 

File ne ile doluyor bu ülkede; sofra 
ne ile kuruluyor bu ülkede; mutfak ne ile 
işliyor bu ülkede? Gelin burada, "Vaat et
tiğimiz gibi, bu ülkenin milyonlan, orta-
direk, bugün Türkiye'de memnundur, 
mesuttur" deyin ve nasıl olduğunu da 
söyleyin. 

1983 senesinde benzin 130 lira; 1988 
Kasım sonunda, yani bugün 650 lira. Dı-
sanda hampetrolün varili 35 dolardan 10 
dolara inmiş veya 32 dolardan 10 dolara 
inmiş veya 30 dolardan 10 dolara inmiş; 
yani, hampetrol üç defa ucuzladığı halde, 
Türkiye'de benzin beş defa pahalılanmış. 
Şimdi gelin, "Bu iyidir" deyin. Böylece, 
benzin parasını sabahtan akşama kadar 

zor çıkaran, otomobilinin parasını ödeme
ye, lastik parasını ödemeye takadı kalma
yan, evine götürecek parası kalmayan, ta
mire verecek parası olmayan şoför esnafı
na deyin ki, "Senin durumun iyidir." Biz, 
iyi değildir, diyoruz. 

Elektrik fiyatları 1983 senesinde 11.5 
lira imiş; altı 50-60 lira, üstü 130 lira ol
mak üzere, vasatisi 88 liraya çıkmış. 100 
liranın üstünde bir elektrik fiyatıyla sanayi 
kurup, yerleştirmek falan mümkün değil
dir ve aslına bakarsanız, 100 lira civann-
daki elektrik fîyatlanyla da halkın bu me
denî vasıtalardan faydalanması mümkün 
değildir. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Hiç olmazsa var bugün. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) Demir çelik, 90 lira imiş, 600 liraya çık
mış. Kömür, 12 bin lira imiş, 135 bin li
raya çıkmış; şimdi 150 bin lira. Eğer üşen
mezseniz gidin bakın, Ankara'nın Sa-
manpazan semtinin arkasında kilo ile kö
mür satılmaktadır. Benim vatandaşım, öy
le, bir kişi, üç kişi, beş kişi değil, üçyüz 
kişi, beşyüz kişi, on kilo, yirmi kilo, otuz 
kilo, kırk kilo gibi, beyaz çuvallarla kömür 
almak peşindedir. Çünkü, bir gecekondu
nun ısınması için gereken 3 ton kömür, 1 
ton odun 600 bin lira ediyor. Bu 600 bin 
lirayı, bir gecekonduda oturan vatandaşın 
geliri karşılamaz. Yiyeceği bu, yakıtı bu... 
Tabiî, Türkiye Ankara'dan ibaret değil. 
Bu örnekleri Ankara'dan veriyorum; ama, 
bütün ülke ölçüsünde bu rakamlar böyle. 

Ve bir mektup : yüz senede 10 liraya 
gelmiş olan mektup, geçen beş sene zar
fında 150 liraya geldi. Vatandaşın asgarî 
ihtiyacı bu. Zarfın üstüne bakıyorsunuz, 
10 tane 15'er liralık pul; zarfin üstünde pul 
yapıştıracak yer bulunamıyor. Bu, basit 
bir mektup yani... 

Bunlar neden oluyor; bunlar neyin 
neticesi?.. Evvela, bunlar doğru mu, de-
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ğil mi, gelin söyleyin. Çünkü, eleştiri ya
pıyoruz, sizi tenkit ediyoruz. Bizim söy
lediklerimizi önemsemeyebilirsiniz, 
"Önemsemiyoruz" da diyebilirsiniz; za
ten hiçbir şey demezseniz "Önemsemiyo
ruz' 'u çıkaracağız. Şimdi bakınız, ne olu
yor bu? İşte bu, enflasyon; yani vatanda
şın dediği iş bu; enflasyon... Enflasyon, pa
halılığın başka adıdır, ekonomideki adıdır. 
Bunlar, pahalılığın altında milletin cayır 
cayır ezildiğinin resmidir. Bu enflasyon 
olursa ne olur? Feryat olur. Feryat nere
den olur? Bir avuç tuzu kurunun dışında, 
sessiz milyonlardan olur. Böylece, Türki
ye ikiye bölünür; bir pembe Türkiye olur, 
bir de, gerçekleri yaşayan, fevkalade sıkın
tılar içinde kıvranan bir Türkiye olur. 

Bakın, size bu feryattan bir misal ve
reyim : "Sene 1962; Devlet dairesinde me
mur olarak çalışıp, emeğinin karşılığı 540 
lira net maaş alıp, ev kirası, mutfak mas-
rafi, diğer mübrem masraflar çıktıktan 
sonra, 40 veya 60 lira tasarruf edebiliyor
dum, mutfağıma et, balık girebiliyordu. 
Sene 1972; maaşım 3 800 lira oldu, tasar
rufum 800 ilâ 1 000 lira arasında idi. Se
ne 1982; maaşım 54 bin lira, tasarrufum 
ise 2-3 bin lira. Sene, 1987; maaşım 138 
bin lira, tasarrufum ise eksi 30 bin lira; 
yani gelecek ayın maaşından 30 bin lira 
harcama yapmışız. Sene 1988; maaş 172 
bin lira, tasarrufum ise eksi 100 bin lira. 
Mutfağıma et, balık, yumurta girmiyor; 
artık ekmeği bile hesaplı yemek zo
rundayız. 

Her geçen yıl etimizi kemiren enflas
yon canavarı, önümüzdeki yıllarda bizler
de kemirecek et bulabilecek mi? Bu nere
ye varacak?" diye vatandaş soruyor. 

ÖMER ŞEKER (Konya) — İdare 
edenler utansın. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gayet tabiî, bu kişinin ismi, adresi, 
her yeyi bende mahfuz. Eğer, vatandaş 
kendilerine kötülük yapılmayacağına emin 

olsa, bunları her birinize yazar; ama bu
nu yazdığı takdirde hapishaneye götürül
meyeceğinden emin değil. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Kim hapse girmiş şimdiye kadar?... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) •— Enflasyon olur. Enflasyon olursa ne 
olur? 1987'deki mutfak masrafı... (ANAP 
sıralarından gürültüler) Beyler, kimse ra
hatsız olmasın. Ben, birtakım gerçekleri 
dile getiriyorum; "Öyle değildir" 
dersiniz... 

Aralık 1987 'de 4 kişilik bir ailenin 
mutfak masrafı 163 bin lira. Kasım 
1988'de yine aynı ailenin mutfak masrafı 
271 bin lira. Binaenaleyh, 163 bin liradan 
271 bin liraya yükselmiş; yani 108 bin lira 
artmış. Acaba, 271 bin liraya çıkan mut
fak masrafını bu ülkenin memurları, işçi
leri, esnafı ve diğer halkı nasıl karşılaya
cak, ne ile karşılayacak? 

Çalışanlara bakıyoruz : 1977'de me
murların aldığı 100 ise, bu 1988'de 87'ye 
inmiş; işçilerin aldığı 1977'de 100 ise, 
1988'de 71'e inmiş; emekli, dul ve yetim
ler için ise 68'e inmiş. 1 Ocak 1988'de 6 
ncı derecenin birinci kademesinde bulu
nan bir servis şefinin bir aylık maaşı 106 
bin lira; bununla 35,5 kilo et alıyor. 1 Tem
muz 1988'de 25,5 kiloya iniyor et ve 1 Ara
lık 1988'de 22 kiloya iniyor. Böylece, bir 
sene zarfında 35 kilodan 22 kiloya iniyor 
ve alım gücünde 13 kilo et kaybediyor. Kö
mürde öyle, buzdolabında öyle; yani ne
ye bakarsanız öyle... 14 dakika çalışıp bir 
ekmek alabilen bir işçi, halen 45 dakika 
çalışarak bir ekmek alabiliyor. 1980 yılın
da 4 saat 30 dakika çalışıp bir kilo et ala
bilen işçi, bugün 10,5 saat çalışırsa bir ki
lo et alıyor; almıyor et, işte "mutfağıma 
et girmiyor" dediği bu. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — O da 
hormonlu et. 
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MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Bi
raz da 1979'dan bahset. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) r— Bunlar İ979'un rakamlan. Ondan 
da bahsedelim; neresinden bahsedelim 
onun? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Anarşiden bahsedin, yokluklardan 
bahsedin.... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Söyleyin, söyleyin, sizi aydınlatmak 
benim görevim; neresinden bahsedelim?... 
(DYP sıralarından alkışlar) 

H. FEGRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Yokluklardan, kuyruklardan bahsedin 
anarşiden bahsedin Sayın Demire!. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Nereden bahsedelim, söyleyin?.. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Benzin vesikasından bahsedin, 
kuyruklardan bahsedin, 70 sentlerden 
bahsedin. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, kuyruklardan mı bahsedelim? 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Enflasyondan bahset, enflas
yondan. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Anarşiden mi bahsedelim?.. (ANAP 
sıralarından "Evet, evet" sesleri) Edelim, 
Cuma namazından sonra, olmaz mı? 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Şimdi vaktim kalmadı; yani beni oraya 
sürüklediniz, şimdi günah benden gitti... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
İstek üzerine Sayın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İstek üzerine... İstek üzerine bah
sedelim, peki... 

Şimdi, beyler, bu sizi kurtarmaz; yani 
"Biraz da 1980 öncesinden bahsedin" di-
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yerek bundan kurtulamazsınız. 1980 ön
cesini üstünüze örtü olarak örterek bunun 
altında rahat edemezsiniz. Kaldı ki, onu 
madem istediniz, anlatahm. Grelin, siz bu
nun içinden nasıl çıkacağınızı söyleyin; sız 
iktidarsınız, icrasınız. İktidar ve icranın 
görevi tehdidini ikaya muktedir olmak; ya
ni dediğini yapabilmektir. İktidar ağlama 
yeri değildir, iktidar yapma yeridir. 

Binaenaleyh, enflasyonu kontrol al
tında götürmek sizin görevinizdi ve taah-
hüdünüzdü. Enflasyonu azdırdınız; yapa
madınız yani. Şimdi, gelin burada bu enf
lasyonu hasıl durduracaksınız, bunu an
latın demiyorum size. Çünkü, ne anlata
caksınız?.. Beş senedir anlattınız anlattı
nız da ne oldu? Artık, bu sizin yapabile
ceğiniz iş olmaktan çıkmış; ama şu kafayı 
değiştirmek lazım; ister değiştirin, ister 
değiştirmeyin de, şu kafayı değiştirmek la
zım. Şöyle ki: Bunlar söylendiği zaman, 
bunlardan rahatsız olup hemen, "Eten
dim, 1980 öncesinde de öyleydi..." Farze-
diniz ki, 1980 öncesi kötüydü; farzediniz 
ki kötüydü... Onun kötü oluşu bugünün 
kötülüğünü iyi yapar mı? Mecelle kaidesi 
var, "Makûsen aleyh emsal olmaz." Bir 
şey kötü ise, iyinin örneği olmaz. Onun 
içindir ki, her hadiseyi kendi içinde mü
talaa edin, onu ayrı mütalaa edelim, bu
nu ayn mütalaa edelim; isterseniz, onun
la bunu birleştirip mütalaa edelim... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Birleştirdim... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Birleştirdim, peki, öyle di
yorsunuz... 

Evet, değerli milletvekilleri, enflasyo
na geliyoruz: Aslına bakarsanız, 1989 
Türkiyesine girerken, Türkiye'nin bugü
nünde (aralık ayının 9'unda) önünde iki 
tane önemli olay duruyor. Bu olaylardan 
bir tanesi, Cilo Dağlarında şehit edilen 11 
askerimizdir. Bu olaylardan diğer bir ta-
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nesi ise, yüzde 87,5 enflasyondur. Mutfa
ğa girilmiyor. 

Bunların her ikisi de birer uçtur. Bu 
uçlann altına bakalım; yani, bir buz dağı 
gibi, biri yukandaysa, bunun sekizi aşa
ğıda. Bunun akma bir bakalım. 

Şimdi size, bu enflasyonla ilgili ola
rak sizin bundan önce söylediklerinizi an
latmaya çalışacağım. 1983 seçimlerine gi
derken, Sayın özal diyor ki, "Enflasyon 
her belanın başıdır." Mealen söylüyorum; 
aynen, nokta nokta, kelime kelime de söy
lerim ya... O günkü enflasyon yüzde 28 
civarında. "Yüzde 28 enflasyonla Türki
ye bir yere varamaz. Türkiye, bunu yüz
de 10'un altına çekmeye mecburdur ve 
yüzde 10'un altına da iki senede çekmeye 
mecburdur." Bunları 1983'te söylüyor. 
1981'de İzmir İktisat Kongresinde ise, 
"Enflasyonu düzeltmeyen bir ülkenin baş
ka hiçbir şey yapamayacağını gayet açık
lıkla söylüyorum" diyor. 

1983'te başka söyledikleri var; Mec
lis kürsüsünden söylenen, zabıtlarda olan
lar var. Söylenen şu: "Enflasyon, fakir fu
karayı, esnafı, köylüyü, işçiyi ezer. Aksini 
söyleyen sahtekârdır. Enflasyonun hiçbir 
puanı savunulamaz." Yine başka beyan
ları var "Enflasyonu kalkınmayla bağdaş
tırmak yanlıştır. Enflasyon kalkınmayla 
bağdaştırılamaz, kalkınmanın vasıtası 
olamaz." Kalkınmanın sebebi de olamaz 
öyleyse... Ben söylüyorum bunu. 

Şimdi, yüzde 10'a indirmek için gi
riştiğiniz bu mücadelede, yüzde 10'a in
dirme hedefi doğru muydu? Doğru... 
Doğru, doğru... Yaptığınız ne? 5 sene son
ra yüzde 87,5. Bundan sonra, sizin ne söy
lediğinize, nasıl söylediğinize, neden söy
lediğinize kim inanır? İnanılırlığınızı kay
betmişsiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Sesi de çıkmıyor artık. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — "Çare söyle!.." Bunun çaresi mi 
olur? İnanılırlığını kaybedene ne çaresi 
söyleyelim yani?., bunun ilacı yok ki, onu 

'alasınız ve inanılırlığınızı kazanasınız... 

"Efendim, dışarılarda itibarımız art
tı.' İçerilere bakın bir de. Millet inim inim 
inliyor. Herhalde, martta Yapılacak seçim
lerin kasıma alınmasını her 100 kişiden 
65'inin reddettiği bir ülkede, halkın arka
nızda olduğunu, halka dayandığınızı, 
halkta itibarınız olduğunu söyleye
mezsiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Qyu dışarıdakiler veriyor. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu mümkün değildir ve hele -gayet 
açıklıkla söylüyorum- dünyanın hiçbir 
memleketinde, yüzde 100'lere varan enf
lasyonu yapmış, önleyememiş, önlememiş, 
bunu devlet politikası yapmış, enflasyona, 
milyonları ezdirmiş, pahalılığın altında, 
yoksulluğun altında milyonları çatır çatır 
ezmiş bulunan bir siyasî iktidarın, o ül
kenin halkı tarafından sırtında taşındığı 
görülmüş değildir, vaki değildir. Vaki de
ğildir beyler... Ben bir gerçeği söylüyorum; 
benim halkım da sizi sırtında taşımayacak
tır. Çünkü, benim halkım, pahalılıktan, 
yoksulluktan, işsizlikten, çaresizlikten hoş
lanıyor değil ki... 

Yoğurdum kara diyen olmaz; gayet 
tabiî, biraz evvel Sayın Maliye Bakanı bu
rada birçok şeyleri söyledi; öyle söyleye
cek, başka türlü söyleyemez ki.. Bir de, 
madalyonun bu tarafı var. Çünkü, o çeşit 
düşünceleri vatandaş, 365 günün 364 gü
nünde zaten dinliyor. Bu çeşit düşüncele
ri, şöyle kemaliyle; yani, biraz haliyle, bi
raz kabıyla ancak 365 günün 1 gününde 
dinleyebiliyor. 

Binaenalayh, gelip diyeceksiniz ki, 
"Arkadaş, senin söylediklerin doğru de-
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ğildir, enflasyon iyi bir şeydir..." Hakika
ten, enflasyon iyi bir şeyse, bu enflasyo
nu yüzde 87,5'te bırakmayıp, 100'lere, da
ha yukarılara çıkarmak lazım. Enflasyon 
iyi bir şeyse, Güney Amerika devletleri
nin iyi olması lazım, onlara gıpta etme
miz lazım; enflasyon kötü bir şeyse, bun
dan kurtulmak lazım. Enflasyon iyi bir 
şeyse, o zaman Japonya'nın haline, İsviç
re'nin haline, Fransa'nın haline, İngilte
re'nin haline, Almanya'nın haline; yani, 
enflasyonu neredeyse sıfıra indirmiş veya 
yüzde 5'in altına indirmiş memleketlere 
de acımak lazım. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, eğer vaktim bittiyse, 
burada keseyim ve saat 13.00'te gelip, üst 
tarafına devam edeyim. 

BAŞKAN — 5 dakika daha var 
efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Peki. 

Şimdi, köylünün ve işçinin durumu
na bakalım; ne olmuş köylünün ve işçinin 
durumu... Evvela şunu söyleyeyim: Köy
lü, didinip, çırpınıp, çıkarıp sattığı ürünü
nün bedelini almaz, zamanında almaz; 
bedelini, ürününü teslim ettiği zaman al
maz. 1987 senesinde seçim vardı, aldı. O 
zaman biz bağırdık, çağırdık, dedik ki, 
Kanada çiftçisinden veya Amerika çiftçi
sinden bu malı alsanız peşin ödemiyor 
musunuz?.. Eee, Türk köylüsünün ürünü
nün bedelini peşin ödeyin... Hayır, peşin 
ödemez; ama Hükümet Programına "za
manında ödenecek" diye yazar, sonra bu
nu iki taksite bağlar. Birinci taksit ne za
man, ikinci taksit ne zaman?.. Parasının 
bereketini bırakmaz. Birinci taksit olarak 
ödediği paradan köylünün borçlarını ke
ser, köylünün bütün mükellefiyetlerini ke
ser. Sonunda; bakınız, bugün devletin 
köylüye 90 milyar lira çaydan, 552 milyar 
lira da diğer ürünlerden borcu var. Yalnız 

devletin bu; koooperatifler yoluyla. Bu 552 
milyar lira borcun önemli bir kısmı (315 
milyar lirası) pancar borcudur/Denebilir 
ki, pancar borcu nisana kadar ödenir, pey
derpey ödenir, doğrudur. Bu borcun mik
tarı bu; ama gecikmiş borcu söyleyelim. 
Gecikmiş borç; 237 milyar lira koopera
tiflerin borcu 90 milyar lira Çay-Kur'un 
borcu, toplam 327 milyar lira. Bu, 9 Ara
lık itibariyledir. 

Pamuk : Pamuğu toplamış vatandaş, 
satacak yer bulamamış, devlet gelmiş, 840 
lira başfiyat koymuş; almamış, çekilmiş, 
pamuk 700 liraya inmiş. Bu kürsüden de-
faatle söylendi; inkâr edildi. Pamukla il
gili -hem Ege'de, hem Antbirlik'te, hem 
Çukobirlik'te- köylüye henüz milyarlarca 
lira borç var. 

Geçen sene, pamuk 800 liraya satıl
mış, bu sene aynı pamuk 700 liraya satılı
yor. (SHP sıralarından "500 lira" sesleri) 

Hayır, gene biz insaflı olalım diye 
söylüyorum; yani sözlerimizdeki izanı kay
betmeyelim diye söylüyorum. 700 liraya 
satılıyor. Peki, geçen senenin 800 lirası ile 
bu senenin 700 lirası aynı para mı? Bu se
nenin 700 lirası, geçen senenin parasına 
vurduğunuz zaman, 400 liradır. Binaena
leyh, geçen sene 800 liraya sattığı pamu
ğu bu sene 400 liraya satarsa, bu köylü, 
acaba bu pamuğu nasıl yetiştirecek?.. 

Gübre çıkmış 350 liraya, mazot çık
mış 460 liraya - 500 liraya, benzin çıkmış 
650 liraya; her şey kat kat pahalılanmış, 
iki misli pahalılanmış; ama pamuk yarı fi
yata inmiş... 1 milyon 200 bin ton pamuk 
çıkarıyor Türkiye ve on senedir de yekû
nu bu, 100 bin aşağı veya 100 bin ton yu
karı olarak böyle. Pamuk bizim ihracatı
mızın yüzde 30-40'mı teşkil ediyor. Övün
meye geldiğimiz zaman, o övündüğümüz 
ihracatın içerisindeki önemli kalem pa
muktur. Gelsin, buraya Hükümet söyle
sin, desin ki, biz pamuk çiftçisini ihya 
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ettik... Gelin, söyleyin... Söylüyorum bu
rada, bir 54-C FIAT traktörü, geçen se
ne, yani pamuğun 700-800 Ura olduğu 
yerde, 8,5 milyon lira idi; yani, 10-11 ton 
pamuk satan adam bu traktörü alabiliyor
du. Bu sene bu traktör 18,5 milyon lira. 
Ayrı para deseniz, yani 700 Ura deseniz, 
ancak 21 ton pamuk satarsa bu traktörü 
alabiliyor. Yani, geçen sene 10 ton pamuk
la aldığı traktörü, bu sene 21 ton pamuk
la alabilen, geçen sene 1 kilo pamukla al
dığı gübreyi bu sene 2 kilo pamukla ala
bilen, -ölçüleri kıyas için söylüyorum- ma
zotu öyle, her şeyi öyle; böyle bir çiftçi aca
ba ihya mı edilmiştir, korunmuş mudur, 
yoksa ezilmiş midir? Evet, iddia ediyoruz 
ki, bu Hükümetin bu politikası pamuk 
çiftçisini de ezmiştir, pancar çiftçisini de 
ezmiştir, patates çiftçisini de ezmiştir. Top-
lamamıştır patatesini Ödemiş'te vatandaş; 
gidin bakın bakalım Nevşehir'e, 100 lira 
1983'te, 10 ton patates sattığı zaman bir 
traktör alabiliyorsa, bugün 20 ton, 30 ton 
patates sattığı zaman ancak bir traktör 
alabiliyor, binaenaleyh, ne oluyor? Ondan 
sonra köylü bana haber gönderiyor ve şöy
le diyor: "Söyleyin, iki türlü mahsul var; 
bir tanesi sanayi mahsulü, bir tanesi ena
yi mahsulü." Bunu köylü söylüyor, "Bi
zimki enayi mahsulü" diyor. İşte bunu de
dirttiniz köylüye (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sanayinin durumu yine ayrı da, köy
lünün ezilmişliğini anlatıyorum. Girdilerle 
köylünün eline geçen para arasında hiç 
denge kalmamıştır ve gayet açıklıkla söy
lüyorum; köylü, alınterinin, el emeğinin 
karşılığını almamıştır. Bu ülkenin çalışan 
nüfusunun yüzde 58'i maişetini tarımdan 
alıyor. 1 100 dolar, 1 200 dolar vasati ge
lir seviyesinde olan köylünün, 30 milyo
na yakın köylünün buradan aldığı vasati 
gelir 300 dolardır adam başına. 300 do
lar... Yani siz, ülkenin çalışan nüfusunun 
yüzde 58'ini 300 dolar millî gelire mah
kûm etmişsiniz. Oradan o çıkıyor. 

Değerli milletvekilleri, işçinin duru
mu: Bakın SEKA işçisinin vaziyetine. As
lında bir insan bir çayla bir simit yese; 4 
nüfusu olsa, 3 öğün bir çayla bir simit ye
se, hesap yapınız, SEKA işçisinin bir ay
lık maaşı ancak buna yeter. Bu, yoksulluk 
sinindir. Yoksulluk sınırını Türkiye'de 170 
bin lira olarak koyduktan sonra, 98 bin li
rayla 130 bin lira arasında Türkiye'de iş
çiye para vereceksiniz, yoksulluk sınırının 
altında olacak ve bu işçiden görev bekle
yeceksiniz... Gayet açıklıkla söylüyorum: 
Bunca meşakkat altında yaşayan bu işçi
ler, vatanperver insanlardır; verin bu in
sanların hakkını. Bakınız, ne sanayide, ne 
şurada, ne burada ucuz işçi mesele değil
dir. Aslında, sanayi dahi refah için vardır. 
Bakın sanayinin bünyesine; sanayide ne 
oluyor? Sanayide, geliyorsunuz, en önemli 
kalem hammadde, arkasından faiz, arka
sından elektrik, arkasından da işçilik ge
liyor. işçilik 4 üncü sıraya düşmüş; yani, 
Türkiye'nin sanayisi, insanına çalışmıyor; 
Türkiye'nin sanayisi hammaddeye, faize 
ve elektriğe çalışıyor. Oraya gelmiş... O iti
barla, işçinin, köylünün alın terinin, el 
emeğinin karşılığını verin; esnafın, küçük 
esnafın hakkını verin; adaletsiz vergiden 
bu insanları kurtarın demek isteriz; fakat, 
biliyoruz ki, diyeceğimiz sözler bir kula
ğınızdan girer bir kulağınızdan çıkar; 
ama, biz söyleyelim. Bu bizim sözlerimiz, 
daha çok, milletimizin vicdanmadır, ka
muoyu nadir. Biz görevimizi yapmış 
oluyoruz. 

Konuşmamın bundan sonraki kısmı
na öğleden sonra devam edeceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
öğleden evvelki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Saat 13.00'te toplanmak üzere birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.33 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 13.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

— ^ _ _ _ » 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşi 
minin ikinci Oturumunu açıyorum 

— — — — — 0 ' 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Yûı Bütçe Kanunu Tasa
rtst ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/4%) 
(S. Saytst : 111) 

2. — 1937 Malî Yûı Genel Bütçeye Dahü 
Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş-
kanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî Yûı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/476, 3/666, 3/582) (S Sayısı : 134) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 Malt Yûı 
Bütçe Kanunu Tasartst ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/497) (S Sayısı :112) 

4. — 1987 Malî Yûı Katma Bütçeli İdare
lerin Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ûe 1987 Malî Yûı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasartst ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. Saytst : 
136) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

DYP Grubu adına, Sayın Süleyman 
Demirci; buyurun efendim. (DYP sırala
rından, ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEY
MAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, bu programı ta
kip eden sayın vatandaşlarım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Cumadan önce bı
raktığım yerden, konuşmama devam ede
ceğim. Sadece, bir açıklama yaparak, ko
nuşmama devam edeceğim; çünkü, kula
ğıma geldiğine göre, patates işi, koridor
larda çıkmış, onu bir aydınlığa kavuş
turalım. 

Bu kürsüden, kuruşu kuruşuna, her 
şeyi söyleyebilirim; yalnız, bazı rakamla
rı, üç defa, beş defa artmıştır, eksilmiştir 
gibi söylersem, bunları, zaman kazanmak 
bakımından kısalttığım şeklinde anlaşıl
malıdır; ama, icranın yani bana cevap ve
recek olanların oltasına patates takılma
sın diye, bir açıklama yapayım: 

Patates, ülkenin birçok yerinde, 
önemli bir sorundur. Bilhassa, Niğde'nin 
Misli Ovasında, Ödemiş'te, Sakarya'da, 
Ürgüp'te, Nevşehir'in birtakım yerlerin
de ve pek çok yerde, hakikaten, vatanda
şın, tırnağıyla toprağı kazıp hayatını ka
zandığı bir nesnedir. 

1983 'te bir traktör 2 -2 ,5 milyon li
ra, patates de 100 lira. Binaenaleyh, va-
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tandaş, 20-25 ton patates satarsa, bir trak
tör alırdı. 1988'de aynı traktör, 18-20 mil
yon lira, aynı patates, 90 ila 100 lira, ya
ni, tonu 90 bin ila 100 bin lira. Vatanda
şın, bir traktör alabilmesi için, 180 ila 200 
ton patates satması lazım. Yani, 1983'te, 
20-25 ton patates satarak aldığı traktörü, 
1988'de -aynı traktörü- vatandaşın, aynt 
patatesten, 180 ila 200 ton satarak alması 
lazım. Aynı traktörü alabilmek için, aynt 
patatesten 6 ila 7 defa daha fazla miktar
da mal vermesi gerektiğini vurguladım. 
"Efendim, üç misli demiş, beş misli 
demiş" gibi sözlerin, polemik konusu ya
pılıp vaktinizin alınmasını önlemek için 
bunları söyledim. İcranın, bu çeşit şeyle
re merakı olur genellikle: "Görüyor mu
sunuz, bir patatesin fiyatını bile doğru dü
rüst ifade edemediler, bunu traktörle mu
kayese edemediler" gibi. Bir yanlışlık ol
masın diye bunu söyleyeyim. 

Bir şey daha söyleyeyim. 1987 yılın
da Manisa'da -başka ye derde de olur, ama 
bu Manisa'daki rakamlardır ve Meclisin 
zabıtlarında da vardır; bu, on gün evvel 
bu zabıtlardan alınmıştır- 1 adet 54-C FI
AT traktör 8 milyon 660 bin lira idi. Pa
muk fiyatı 1987'de 800 liraydı. Binaen
aleyh, 10 ton pamuk satan vatandaş 1 
traktör alabiliyordu. 1988'de ise, pamuk 
700 lira civarında traktör 18 ila 20 milyon 
lira. Bunu buna böldüğünüz zaman, 22 
ila 23 ton pamuk satan ancak 1 traktör 
alabilir. \ani, Manisa'da, geçen sene 10 
ton pamuk satarak 1 traktör alınabilirken, 
bu sene 22 ila 23 ton pamuk satarak an
cak o traktör alınabilir. Köylünün fukara-
laştığını söylemek için bunlan ifade et
miştim. 

Bir hususta daha maruzatta bulun
mak istiyorum. Geçen sene, senenin so
nunda bir Steyr traktör 8 milyon 600 bin 
lira civarında alınabilirken; veresiye alın
dığı zaman, dört sene vadeli olarak 18 mil

yon liraya mal olurken; bu sene aynı Steyr 
traktör 16 milyon lira peşin, dört sene va
deli alınırsa, 52 milyon lira. Acaba, Türk 
köylüsü, 52 milyon liraya aldığı traktörün 
parasını, hangi mahsûlü satarak ödeye
cektir? 

Binaenaleyh, köylünün mekanizas-
yondaki sıkıntılarını anlatmak için bunları 
söyledim. Kaldı ki, aslında, bunu bu ka
dara satan sanayici de aynca şikâyetçidir 
dedim. 

Bir açıklamada daha bulunmak isti
yorum. Siyasî rejim bahsinde, "efendim 
kanun kuvvetindeki karanameler" dedi
niz. Bunlardan 192 tarihe gelmiştir. Bun
ların, henüz 182'si çıkmamıştır. Burada da 
teklifimiz var. 

Kanun kuvvetindeki kararnameler 
yayımlandığı gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geliyor. Kanun kuvvetindeki ka
rarnameyi biz icat ettik; ama Meclisin 
elinden yetkilerini almak için değil, bazı 
işleri çabuklaştırmak için. Çabuklaştırma, 
aynı zamanda, bu yetkileri almadan da ya
pılabilir: Bizim 1969 seçim beyanname
mizde vardır, daha sonraki değişikliklerin 
içerisinde de geldi. 

Uç ay zarfında, Meclisler, Icanun 
kuvvetindeki kararnameyi eğer kanunlaş-
tırmamışsa, kanun kuvvetindeki kararna
me yürürlükten kalkmalıdır. Teklifimiz de 
bu. " Efendim, eleştiriyorsunuz, teklif ge
tirmiyorsunuz; diyorsunuz getirdik! 

Diyoruz ki, 235 tane sözlü soru var... 
Hakikaten, sözlü soru konuşmayan bir 
Meclis olmaz. E, bunun da kolayı var 
Haftada bir günü, bu sözlü sorular bitin
ceye kadar sözlü sorulara ayırın. Burada 
Bakanlar Kurulunun ilgili üyeleri bulun
sun ve sözlü sorular konuşulsun. Bu da 
tekliflerimiz arasındadır. 

Şimdi, enflasyonun, ülkede çeşitli 
zümreleri ve ülke halkını ne duruma dü-
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sürdüğünü anlatmak için, gelir tağılımın-
da meydana gelen duruma bir göz atmak 
gerekiyor. 

Bir defa, enflasyon, bölgeler arasın
daki gelişmişlik farklılıklarını kötü şekil
de açıyor. Bugün, Türkiye'nin 6 ilinde nü
fusumuzun yüzde 35'i, 12 ilinde nüfusu
muzun yüzde 48'i, 25 ilinde de nüfusu
muzun yüzde 82'si toplanmıştır. Bu gelir 
dağılımı böyle bozulmaya devam ederse, 
bu toplanma olayı da devam edecektir. Ya
ni, 42 ilimizde nüfusumuzun yüzde 18'i 
vardır. Türkiye'de nüfus, hem acayip şe
kilde artıyor, hem acayip şekilde yığılma
lar oluyor. 

Bakalım, gelir dağılımında neler ol
muş: Adam başıma gayri safi millî hâsıla, 
Türkiye'de 1 200 dolar civarında. Bu Yu
nanistan'da. 400 dolar dolar civarında, 
Malezya'da 2 000 dolar civarında, Brezil
ya'da 2 000 dolar civarında -yuvarlıyorum 
rakamları- Şili'de 1 320 dolar civarında, 
Tunus'ta aşağı yukarı Türkiye kadar ve 
Güney Kore'de 2 849 dolardır. 

Bu gayri safi millî hâsılanın, tarım ke
simi,'maaşlar ve ücretler arasındaki dağı
lımı da şöyledir: 1980'de, tarımda çalışan
lar, gayrisafi millî hâsıladan adam başına 
dolar bazında 491 dolar alırken, bu 
1983'te 349 dolara, 1988'de de 317 dolara 
inmiştir. Yani 1 200 dolar civarındaki va
satiden, tarımda çalışanların aldığı 317 do
lardır. Maaş ve ücretler ise, 1 246 dolar 
civarından 1983'te 936 dolara, ve 1988'de 
de 587 dolara inmiştir. Bu, fukaralaşma-
yı gösterir. Gelir dağılımı, bu ülkenin mil
yonlarca insanının fukaralaştığını gösteri
yor. Enflasyonun eseridir bu. 

Ben biliyorum ne çeşit hesaplarla ge
lineceğini. Satın alma gücü, satın alma pa
rkesi vesaire diye birtakım hesaplarla ge
linecektir ve bunların üstüne yatılmaya ça
lışılacaktır, ama bunlar evrensel rakam
lardır, evrensel yorumlardır. Onlar, sade

ce kendi kendimizi tatmin eder, başka da 
bir şeye yaramaz. Köylünün fakirleştiği-
ni, esnafın fakirleştiğini (küçük esnafın, sa
natkârın) işçinin ve memurun fakirleşti
ğini Türkiye'de bilmeyen yok. Zaten, enf
lasyon zenginleştirmez ki!.. Enflasyon, 
zengini zenginleştirir, ortada bulunanı fa-
kirleştirir, fakiri daha çok fakirleştirir. Enf
lasyon, başka memleketlerde bunu yapı
yor da, burada başka şey yapacak değil 
ki... Burada da bunu yapacak. 

Nispetlere bakıyoruz; 1983'te tarımın 
aldığı nispet -gayri safi millî hâsıladan-
yüzde 20,23; ücretlilerin aldığı 24,84 ve 
bunların yekûnu yüzde 45 iken; 1988'de 
tarımın aldığı nispet yüzde 14'lere maaş 
ve ücretler yüzde 13'e ve yekûnu da yüz
de 27'ye düşmüştür. Yani, bu, fevkalade 
vahim bir durumdur. Gayri safi millî hâ
sıladan, ücretin, maaşın ve tarımın aldığı 
ise yüzde 27'dir. 

Böylece, bölgelerarası açılmalar ol
muştur. Bölgelerarası açılmalara bakıyo
ruz: Mesela, 1979 sabit fiyatlarıyla en yük
sek geliri olan ili 100 olarak alırsak; Hak
kâri 6,81'dir, Ağrı 7,95'tir, Adıyaman 
12,64'tür, Erzurum 14,05'tir, Sinop 
17,95'tir, Samsun 23,93'tür ve Edirne 
37,25'tir. Böyle bir gelir dağılımında fev
kalade sıkıntılar vardır beyler!.. 

Dolar olarak illere bakıyoruz: Mese
la, en yüksek görünen Kocaeli'dir, 3 211 
dolar, en düşük görünen Hakkâri'dir, 174 
dolar; onu 200 dolarla Ağrı takip eder. 
Kars takip eder, 303 dolar; Çankırı takip 
eder, 505 dolar, Adana gelir 942 dolar, 
Elazığ gelir 980 dolar, Edirne gelir 1 088 
dolar. Binaenaleyh, birçok ilimiz, bu 1 200 
doların çok çok altındadır. 

Dolar bazında, bölgelere bakarsak, 
Marmara ve Ege bölgeleri adam başı gayri 
safi millî hâsıla olarak 1 597 dolardır. Bu, 
Suriye ve Brezilya ile kıyaslanabilir. Ak
deniz Bölgesi 953 dolardır ve Kamerun' 
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la kıyaslanabilir. İç Anadolu Bölgesi 769 
dolardır ve Mısırla kıyaslanabilir. Kara
deniz Bölgesi 741 dolardır, Honduras'la 

.kıyaslanabilir. Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgeleri 420 dolardır, Zaire ve 
Uganda ile kıyaslanabilir. Binaenaleyh, 
Türkiye'de gelir dağılımı, Türkiye'nin içe
risinde fevkalade büyük bir tahribat yap
mıştır. Bu tahribatın en kısa zamanda ön
lenebilmesi gerek. 

İl il bakıyoruz; 1979 ila 1986 arasın
da 50 il geriye gitmiş, 7 il yerinde kalmış, 
10 il ileriye gitmiştir. Binaenaleyh, enflas
yonun meydana getirdiği bu gelir dağılı
mı, ülke için, ülkenin iç bünyesi için, ül
kedeki sosyal dayanışma için fevkalade za
fiyet ifade eder; ülkenin idaresi için de fev
kalade kötü bir puandır. Esasen, bütün 
bunlara baktığımız zaman, burada, bun
ları düzeltecek herhangi bir şey de gör
müyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu gelir dağı
lımı olayı, devletin önemli işlerindendir. 
Gelir dağılımı olayı, Türkiye'de bazı ke
simlerin zengin, bazı bölgelerin zengin, 
bazı bölgelerin çok fakir olması ve aranın 
çok açılması hadisesidir ki, sözlerimin ba
şında söylediğim gibi, bir ülkede yoksul
luk sınırının altına düşmüş milyonlar var
sa, o ülkede, iç barışta zorla sağladığınız 
sükûn müstesna, fevkalade güçlükler içi
ne düşersiniz. Esasen, bu şema bir demok
ratik bünyeye uymaz; çünkü, demokratik 
bünyedeki ağırlık böyle bir şemayı kaldır
maz. Onun içindir ki biz, işleyen bir reji
mi, işleyen bir devleti ararken, bunların 
neticelerinde, halkın bu çeşit şemalardan, 
bu çeşit dağılımlardan kurtulabileceğini 
de öngörerek arıyoruz. 

Türkiye'de devletin diğer görevleri de 
var. Bu görevlerin içerisinde eğitim var. 

Eğitimin durumuna bakıyoruz. Ev
vela ilkokullara bakıyoruz: 6 932 677 ço
cuğumuz ilkokullarda öğrenci olup, 

220 943 öğretmen, 148 991 derslik var, 
Şimdi bir öğretmene 31 çocuk, on yıl ön
ce bir öğretmene 29 çocuk düşüyor; bir 
dersliğe 46 çocuk, 10 yıl önce bir dersliğe 
43 çocuk düşüyor; geriye gitmişiz. Yalnız, 
on yıl önce bir dersliğe 43 çocuk şimdi 46 
çocuk düşüyor derken, bunlar, ortalama
lardır, Bir dersliğe 120 çocuğun, bir öğ
retmene 100 çocuğun düştüğü yerler var
dır. Bunlar, televizyon programında görü
len Doğubeyazıt'ta, Ağrı Dağının eteğin^ 
deki köyde olduğu gibi, Ankara'da da var
dır. Şurada, Or-Ân Şehrinin ilkokulunda, 
bir dersliğe 73 çocuğun düştüğünü, bana 
arkadaşlarım söylediler. Binaenaleyh, Ke
çiören'de veya başka yerlerde, ya da İstan
bul'un başka yerlerinde, büyük şehirler
de, bunun 100'e kadar çıktığını, daha ev
vel resmî ağızlar ifade etti. 

Ortaöğretime geliyoruz: 15 956 ders
lik, bir dersliğe 131 öğrenci; 42 263 öğret
men, bir öğretmene 47 öğrenci. 1975-1976 
ders yılında bir öğretmene 35 öğrenci 
düşüyor. 

0-14 yaş grubu, nüfusun yüzde 
36'sını teşkil ediyor. 1972'de toplam ka
mu harcamalarının yüzde 18'i eğitime gi
derken, 1986'da ancak yüzde 12'si eğiti
me gidebiliyor. 

Öğretmen meselesine geliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, öğretmen, bu 
ülkenin fevkalade önemli, fevkalade değer
li varlığıdır; ülkenin geleceği onun elinde
dir, ülkenin gençliği ona teslim edilmiştir. 
Öğretmen, "Referandum geldiği vakit 
50'şer bin lira öğretmenlere para verelim, 
sonra, meslek öğretmenleri varsa onlara 
da 500 - 600 bin lira verelim. Bir grubu
na 50 bin lira, bir grubuna 600 bin lira 
verelim, hem bir ikilik meydana 
getirelim" diye hatırlanamaz. Öğretme
ne, devlet, düzgün bir yaşam için ne ka
dar para verilmesi lazımsa, o parayı ver
melidir. Sonra da dönüp, "Yanlış para 
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vermişiz" diye bir kısmından, bu 500-600 
bin liraların tahsil edildiği şikâyetleri bi
ze intikal ediyor ki, bu gülünçtür. Aslın
da, "50 bin lirayla acaba ne alınabilir?" 
diye, öğretmen düşünmüştür. Neden baş
ka zaman değil de referandum öncesin
de?.. Biz, öğretmene para verilmesine karşı 
değiliz; ama, öğretmene referandum ön
cesinde para verilmesinin, öğretmeni si
yasî maksatlara hizmet ettirmek için, onun 
vicdanına parayla tazyik icra etmeye kalk
ma malzemesi olarak görmeye karşıyız. 
Bunun ayıp olduğunu, huzurunuzda söy
lemeliyim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Öğretmene el uzatınız, öğretmene 
hem iyi el uzatınız ve öğretmene gönlü
nüzü açarak el uzatınız. 

Söz buraya gelmişken şunu da söyle
yeyim: Bugün, devlet personel rejimi cur
cunaya dönmüştür. Devlet personel reji
mini yeniden tanzim etmek lazımdır. Mu
kaveleli personeldi, yevmiyeli personeldi, 
şu çeşitti, bu çeşitti derken, en alt grup
larla en üst grupların arası tamamen açıl
mıştır. Devleti, devletin görevlileri yürü
tür. Bu personel rejimini, mutlaka, layık 
olana hak ettiği ücreti vererek ve kıdem 
ve liyakat esaslarını çiğnemeden yeniden 
düzenlemek şarttır. 

Üniversite, Türkiye eğitiminin fevka
lade önemli parçalarından birini teşkil edi
yor. Kapıları zorlayan 600 bin çocuk, her 
sene geliyor, bu 600 bin çocuk, aslında 
okuyabilecek çocuklarımızın ancak yüzde 
10'u; biz buna dahi, buyur gir içeri diye
miyoruz. Türkiye, 29 tane üniversiteyi ku
ruyor, bu üniversiteleri bir an evvel kura
bilmelidir; fakat bu tahsisatlarla ve bu gi
dişle Türkiye bu üniversiteleri kuramaz. 
Çünkü, bu 29 üniversite ne zaman kuru
lup bitecek? Bunların kampusları ne za
man bitecek? Bunların öğretim kadroları 
ne zaman bitecek? Bunlar hakikaten, ne 
zaman bir üniversite olarak çalışır hale ge-
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lebilecekler? Kaldı ki, bugünkü şartlar içe
risinde, üniversiteler, yüksekokul seviye
sine indirilmiştir. Türkiye, üniversiteleri 
mutlaka hür ilim müesseseleri haline çı
karma, araştırma yapan müesseseler ha
line çıkarma, bilim yapan müesseseler ha
line çıkarma zaruriyetiyle karşı karşıya bu
lunmaktadır. 

Üniversiteler üzerinde bir YÖK ola
yı vardır. Bu YÖK olayına bir şekil ver
mek lazımdır. YÖK bir koordinatör ola
bilir; ama üniversitelerin ilmî hüviyetini 
zedeleyen bir tatbikatın, bugün üniversi
teleri sessiz müesseseler haline getirdiği
ni ve araştırma yapılamayan, ilim yapıla
mayan, sadece derse girilen, çıkılan, im
tihan yapılan müesseseler haline getirdi
ğini görüyoruz. 

Üniversitelere verilen tahsisatlar ki
fayetsizdir ve söylediğim gibi, bunlarla, bu 
29 üniversiteyi çağın üniversiteleri şeklin
de kurup çıkarmak mümkün değildir. 
Üniversitelerimiz, Türkiye kalkınmasının 
fevkalade önemli bir unsurunu teşkil eder
ler. Ne yapıp yapıp, üniversite kapılarını 
zorlayan 600 bin çocuğumuza yer verme
ye mecburuz. 

1968'de 300 lira burs verdiğimiz ço
cuk, bu sene 20 bin lira alıyor, ki 66 bin 
lira alması lazım; bunu resmî ağızlar da 
söylüyor. Binaenaleyh, eğer kentsel ra
kamlara bakarsanız, kentsel katsayılara 
bakarsanız, bu katsayılarda gördüğünüz 
şey sudun Asgariden 40 bin lira olması la
zım. Binaenaleyh, 20 bin lirayla üniversi
te öğrencilerini iyi bir şekilde okutabilme 
imkânı yoktur. 

t Devletin sağlık hizmetlerine geliyo
ruz: Devletin sağlık hizmetleri fevkalade 
dökülmektedir. Huzurunuzda soruyorum: 
Devlet, bir defa yeni hastaneler yapmıyor. 
Türkiye'nin hiçbir yerinde, yeniden baş
lanmış, yapılan memleket hastaneleri yok
tur. (ANAP sıralarından, "Var, var" ses
leri) İyi canım, varsa, gelir söylersiniz. 
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İBRAHİM TEZ (Ankara) — Nere
de?.. Bir söylesinler!.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Daha benim bunu söyleyeceğimi 
bilmeden nereden söylüyorsunuz? Gelir 
söylersiniz, nerededir, nedir?.. 

Devlet yeni yataklar ilave etmiyor. 
Rakamlara bakarsanız 3 bin yatak ilave 
edildi, 5 bin yatak ilave edildi falan... Bun
lar Sağlık merkezlerine mi ilave edilmiş, 
nereye ilave edilmiş? Gelirsiniz, şurada 
memleket hastanesi yapılıyor, şurada ya
pılıyor, şurada yapılıyor, bunlara da şu ka
dar tahsisat ayrıldı dersiniz; Meclis bun
ları da öğrenir. Yalnız, mevcut hastanele
rin kapılarında, vatandaş, ya hastasını re
hin etmek, ya ölüsünü rehin etmek gibi 
durumlarla karşı karşıyadır. Gelin, şu te
levizyondan, böyle durumlar yoktur de
yin; böyle durumlar başına gelen vatan
daş bunu görsün. (DYP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, biz bu
gün, gerçekten demokrasinin en önemli 
kontrol müessesesi olan kamuyonu, icra
nın üzerinde bir baskı vasıtası olarak, 
onun haklarını aramak için kullanılabile
cek aletle beraberiz. Onun içindir ki, ge
lin burada söyleyin; gerçeğin ne olduğu
nu, vatandaşın hangi hayatı yaşadığını ve 
sizin kendisini hangi hayatın içinde gör
düğünüzü öğrensin. 

Soruyorum: On sene, oniki sene ev
vel kanser hastaneleri yapımına başlandı. 
Bu kanser hastanelerinden kaç tanesi hiz
mete girmiştir? Ne olmuştur Kartal Kan
ser Hastanesine? Ne olmuştur burada De-
metevler Kanser Hastanesine? Oniki se
ne evvel (1976'da temelini ben attım ve hâ
lâ, Onkoloji Hastanesi, Makine Kimyadan 
aldığımız bir eski binanın içerisinde 400 
yatakla iş görmeye çalışıyor. Hekimlere, 
sağlık memurlarına, hemşirelere ve diğer 
sağlık personeline bir şey demiyorum, el
lerinden geleni yapıyorlar. Hastaneleri ti-
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carethane gibi işletemezsiniz. Sağlık hiz
meti, sosyal devletin en önemli işlerinden
dir. İngiltere gibi bir memlekette dahi sağ
lık hizmetleri parasızdır. Onun içindir ki, 
ne yapın yapın; Türkiye ne yapıp yapıp, 
vatandaşı, "Paran yoksa hastane kapısın
da öl" deme durumundan kurtarmalıdır. 
(ANAP siralanndan gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, konut duru
muna geliyorum. Konut durumu şudur 
Türkiye'de konut 1983 öncesinde yapılmı
yor muydu? Konut 1983 öncesinde de ya
pılıyordu. Yapılmıyor idiyse, Türkiye'nin 
bunca şehri, kasabası nasıl yapıldı? İzmir'
de Karşıyaka'yı, İzmir'de Kordonboyu'-
nu, İzmir'de Hatay'ı Konut Fonundan mı 
yaptılar? Yahut İstanbul'da Haydarpaşa'
dan Pendik'e kadar olan kısmı Konut Fo
nu mu yaptı? Yahut, Malatya'nın ana cad
desindeki beş katlı, sekiz katlı binaları Ko
nut Fonundan mı yaptılar? Yahut Sam
sun'un bulvarlartndaki büyük binaları 
Konut Fonundan mı yaptılar? Hayır. Ko
nut yapılıyordu ve konuta 1980 öncesin
de ayrılmış bulunan fonlara, henüz, Tür
kiye 1988'de erişememiştir. (ANAP sira
lanndan "Allah, Allah" sesleri) Evet.. 
Evet... Gelir, "Öyle değildir" diye söyler
siniz. Topyekön, konuta, Konut Fonuna 
demiyoruz... 

Şimdi, Konut Fonu olayına geliyoruz. 
Konut Fonu olayı şudur: 600 küsur bin bi
naya kredi verileceği söylenmiş. Bu kredi 
konut kredisi olarak verilecek... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
10 yılda kaç gecekondu yapıldı? (DYP si
ralanndan "İbrahim sen anlamazsın" 
sesi) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
killeri... Lütfen efendim... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — O tarafa söyleyin Sa
yın Başkan. 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bugün, 100 metrekare bir konut 20 
ila 25 milyon liraya çıkıyor. Devletin res
mî rakamları, devlet İstatistik Enstitü si
nin rakamlarına göre, konut metrekare 
maliyeti 156 bin liradır. Bu rakamı dahi 
alsanız, bugün 150 bin lira ücret alan bir 
devlet memurunun, bu parayı ödeyebil
mek için, 100 ay, aylığını buraya vermesi 
lazım. Hiç yemese, içmese 100 aylık üc
retini buraya vermesi lazım. Yarısını ver
se, 200 aylığını vermesi lazım. Dörtte bi
rini verse, 400 aylığını vermesi lazım. Bi
naenaleyh, 400 aylığını buraya verecek de 
konut sahibi olacak... Binaenaleyh bugün, 
konut, fakir fukaranın işi olmaktan çık
mıştır. 

Bakınız, 1965'tc 1 000 Türk lirası ay
lık alan bir memur, konut metrekare ma
liyetinin 262 lira olduğu o yıllarda bu ma
aşla 3,81 metrekare konut alabiliyor. 
1970'de 4,56 metrekare, 1975'de 2,57 met
rekare, 1988'de metrekare maliyeti olan 
156 000 lira üzerinden, 0,92 metrekare ko
nut alabiliyor. Binaenaleyh, 20 sene zar
fında, 3,81'den, 0,92'ye inmiştir. 

Bu şartlar altında, 40 bin kooperatif; 
tamamlanması için takriben 10 trilyona 
yakın para bekleyen kooperatifler ve bu
nun karşılığında da ancak 1 trilyon kadar 
para bulunan bir Türkiye, bu konutu, ko
nut mezarlığına çevirmiştir. Binaenaleyh, 
bu konutların tamamlanabilmesi, Türki
ye'nin önünde en önemli meselelerden bi
risi olarak bulunuyor. 

Değerli milletvekilleri, yatırımlar ko
nusu: Yatırımlar dökülüyor. Evvela GAP 
Projesine bakın; GAP Projesi Dökülüyor. 
GAP projesinde tünel bitecek, Atatürk Ba
rajı da bitecek, buradan çıkan suyu ne ya
pacaksınız? Buradan çıkan suyla ancak 1 
milyon dönüm arazi sulayabilirsiniz. Hal
buki, bu suyun 5 milyon dönüm araziyi 
sulaması lazım. 4 milyon dönümlük su bo

şa akacaktır. Şebeke yok... Urfa'dan Mar
din'e, Cizre'ye kadar gidecek olan kanal
lar yok, sulama kanalları yok, entegre pro
je yoktu. GAP diye övündüğümüz şey, de
vasa Atatürk Barajıdır, güzel. Devasa Ata
türk Projesinin yapılıp bitmesi GAP de
mek değildir ve gerek Cizre üzerinde ya
pılan barajlarda, gerekse sulama sahasın
da fevkalade gerilik var; ödenek yok. İğ
dır Projesi gerilerde; Arpaçay Barajı bite-
li iki sene olmuş, çıkardığı sular kullanı
lamıyor, Çatalan Barajı başlayalı altı se
ne olmuş, altı sene daha bitmez; 66 mil
yar lira para sarf edilmiş, daha 133 mil
yar lira para sarf etmek lazım. Hâlâ, Adı-
güzel Barajı sürünüyor, Karacaören Ba
rajı sürünüyor ve devletin ana yatırımları 
bu. Geçen sene 145 bin hektar arazinin su
lanacağı, oksekiz veya öndört şebekenin iş
letmeye gireceği farz edilmiş; ancak, 95 
bin hektar araziyi sulayacak kadar şebe
ke çıkmış. Sulama şebekeleri dökülüyor. 

Otoyollar ise; Mersin - Gaziantep yo
lunda hiçbir faaliyet yok, kazık dahi ça
kılmış değil. Sadece, Sakarya civarındaki 
yolda bir miktar faaliyet var, diğerlerinde 
de pek fazla bir şey yok. Bunları bütçe
nin sonunda tekrar söyleme imkânımız 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, icraatları bu. 
Bu icraatları acaba bugünkü siyasî iktidar 
neyin arkasına koyacaktır? Siyasî iktidar 
bunları 1980 öncesinin arkasına koyacak
tır. Evvela, 1980 öncesine bir bakalım; na
sıl koyacaktır?.. Üç şekilde koyacaktır. 
"1980 öncesinde pek fazla bir şey yapıl
mıyordu, şimdi yapılıyor" gibi koyacak
tır; "1980 öncesinde Türkiye'nin kredisi 
yoktu, şimdi vardır" gibi koyacaktır; 
"1980 öncesinde yokluklar vardı, şimdi 
yoktur" diye koyacaktır. (ANAP sıraların
dan "Yalan mı?" sesleri) 

Böyle mi? (ANAP sıralarından "Ya
lan mı?" sesleri) 
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ABDULBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Yalan da değil. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Böyle... Peki... 

Çünkü, başka türlü savunabilecek 
hali yok, bu icraat savunulamaz. Bunla
rın üstüne bir örtü örtülmesi lazım, örtü 
de bu olacak. 

Aslında 1980 öncesindeki Türkiye'
de, merhum Erim Hükümeti, merhum 
Melen Hükümeti, Irmak Hükümeti, da
ha sonra Sayın Ecevit Hükümeti, daha 
sonra bizim hükümetimiz, daha sonra tek
rar Sayın Ecevit Hükümeti, daha sonra 
tekrar bizim hükümetimiz olmak üzere 
hükümetler olmuştur. Benim savundu
ğum müessesedir. Bu hükümetlerin hiçbiri 
zorla işbaşına gelmemiştir. Milletin hür 
iradesine gidilmiş, o günkü şartlar içeri
sinde bu Parlamento o hükümetleri çıkar
mış ve o hükümetler de millete hizmet et
meye çalışmışlardır. 

1973'te ve 1977'de seçimlere gidilmiş; 
1975'te, 1979'da da gidilmiş 14 Ekim 
1979'da gidilen seçimlerde, Adalet Parti
si 5 milletvekilinin 5'ini, yani milletvekili 
seçimi yapılan yerlerde oylann yüzde 
55'ini; 50 senatörlüğün de 33'ünü, yani 
senatörlük seçimi yapılan yerlerdeki oyun 
da yüzde 46,5 - 47'sini almıştır. 1979 Eki
minde Türkiye'nin hali belli, Türkiye'de 
sıkıntılar var; yalnız 1978, 1979, 1980 yıl
larındaki sıkıntıları alıp, bunu tümüyle bir 
kötüleme vasıtası yapmanın bir anlamı 
yoktur. 

1979 senesinin 14 Ekiminde, o günün 
hükümeti, milletin temayülünü göz önü
ne alarak istila etmiş, biz o gün yeniden 
ülkenin idaresini yüklenmek durumunda 
kalmışızdır. Ülkenin idaresini yüklenmek 
bizim için görevdi ve ülkede yokluklar var
dı; bu yokluklar Ağustos 1980'de tümüy
le ortadan kaldırılmıştır. Öyle midir, de
ğil midir? Tümüyle ortadan kaldırılmış-

— 48 

tır. Sayın Özal'ın 12 Eylül günü askerî ida
reye vermiş bulunduğu rapor var; rapor 
elimde; bunların tümüyle kaldırıldığına 
dair elimde rapor var. Bu raporu okuma
ya şu anda vaktim yok. Ve yine, aynca, 
Sayın Özal'ın 6 Eylül 1980 günü Erzu
rum'da yapmış bulunduğu konuşma var: 
Bütün yokluklar ortadan kaldırılmıştır. 

"Efendim Türkiye'nin kredisi 
yoktu" deniliyor. Hayır efendim; gene Sa
yın Özal'ın askerf idareye veya Erzurum'
da söylediği sözler var; 7-7,5 milyar do
larlık kredi imkânları sağlanmıştır. Kredi 
şahsa verilmez ki, kredi devlete verilir, kre
di millete verilir. Binaenaleyh, "Efendim, 
yokluklar vardı, kaldırdık. Yokluklar var
dı, şimdi var mı yokluklar?" gibi sözlerin 
ikide bir söylenmesinin hiçbir anlamı yok
tur. Çünkü, 1983 Türkiyesinde, zaten yok
luklar yoktu. Hangi yokluğu siz kaldırdı
nız? Hangi yokluk vardı da sizin hüküme
tiniz kaldırdı? Hiçbir nesnenin yokluğu 
çekilmiyordu; her şey vardı, her şey... 
(ANAP sıralarından "Elektrik?.." sesleri) 

Ha, elektrik mi; cebinizde pilli elek
trik fabrikaları vardı siz gelir gelmez he
men getirdiniz kurdunuz; öyle mi oldu 
elektrik?! (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Elektrik mi diyorsunuz; gayet açık 
söylüyorum, bugün Türkiye'nin ürettiği 
50-55 milyar kilovat/saat -ki, adam başı
na 800-850 kilovat/saat düşer- elektrikte 
sizin başlayıp bitirdiğiniz, Hamitabat 
Santralı ile doğal gaz santralının dışında, 
ne var? bunu burada gelin söyleyin. 

"Efendim, devlette temadiyet asıl
dır..." E, temadiyet asıldır da neden Tür
kiye'deki gelişmeleri, işinize geldiği za
man, 1983 öncesinden; ama, müspet ge
lişmeler olduğu zaman 1983 sonrasından 
ele alırsınız? Olmaz böyle şey!.. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yapar
lar bunlar, yaparlar. 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Üç beş cümle daha söyleyelim: 
Efendim, biz viabilifeyi meydana getir
dik..." Bakınız, 1970'te Türkiye'nin ihra
catı 588 milyon dolar. 1980'de Türkiye'
nin ihracatı 2 milyar 900 milyon dolar. 5 
misli artmış mı 1980'de... 1989'da ihracat 
-hayalî ihracatlar, şunlar bunlar içinde ol
mak üzere- 12 milyar 165 milyon dolar 
olarak tahmin ediliyor. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Bunu da mı inkâr ediyorsunuz? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şurada gelin söyleyin, turizm gelir
lerini nasıl hesaplıyorsunuz? Turizm ge
lirlerini, 1984'e kadar kişi başına 250 do
lar olarak hesaplıyorsunuz. İspanya'ya 47 
milyon turist geliyor; ama, adam başına 
turizm geliri 250 dolar. 1984'ten sonra 
Türkiye'ye gelen turistlerden sağlanan ge
lir, kişi başına 500-600 dolar. Gideni na
sıl hesaplıyorsunuz; gideni ise, kişi başı
na 200-230 dolar. Yani, giden 230 dolar 
götürüyor... Gelen 600 dolar getiriyor... 
İyi, ama, Yunanistan'a gelen turist 
250-300 dolar getiriyor, İspanya'ya, İtal
ya'ya gelen turist bu kadar getiriyor... 

Turizm geliri hesabında sizin yaptı
ğınız şudur: Merkez Bankasının kasaları
na girmiş turizm geliri yok burada. Bu
rada olan hadise, kaç kişi geldi, " Çıkar
ken kaç para harcadınız?" diye anket ya
pıyorsunuz ve bu anketlere göre vasatî bir 
harcama miktarı çıkarıyorsunuz, 500 ve
ya 600 dolar olarak. Böyle hesap olmaz. 
Bu hesapların güvenilirliği yoktur. Ondan 
sonra da, "Köşeyi döndük" diye övünü
yorsunuz. Keşke dönsek köşeyi; kim iste
mez köşeyi dönmeyi, kim istemez?!.. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

ihracata gelelim: İhracat... İhracat... 
İhracat... 1980 yılından başlayalım ihra
cata. 1980'deki ihracat 2 milyon 900 bin 
dolar... (ANAP sıralarından "milyar, 

milyar" sesleri) Evet, milyar, milyar; 2 
milyar 900 milyon dolar... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Milyarlara alışın artık. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Milyar meselesi değil; kafam 588 ra
kamına takıldı da... 

1970'te 588 milyon dolar ihracat... Bi
naenaleyh, 1980'de bunun kaç katına çı
kılmış; aşağı yukarı 5 ila 6 katına; beş ka
tma diyelim. 1970'te 588 milyon dolardan, 
1980'de 2,9 milyara çıkıyorsunuz; 5 katı. 
1990'da da, bunun 5 katı olması lazım; 5 
katını alın, 1990'da 15 milyar dolar ihra
cat olması lazım. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — 5 katı olarak çok büyüttünüz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Büyüğü küçüğü değil canım, trend 
bu. 

Hiçbir şey katmasanız, siz hükümet 
olup hiçbir şey katmasanız, 1970'li 1980'li 
yıllar gibi hükümetler değişerek de gitse, 
beğenmediğiniz 1970-1980 yılları arastnr 
da, Türkiye ihracatını 5 kat artırmıştır. 
Şimdi siz ne yapıyorsunuz? 1990'da biz, 
sizden 15 milyar dolar ihracat isteriz; yal
nız, doların aşınma payını nazarı dikkate 
aldığınız takdirde, 18 milyar dolarlık ih
racat isteriz. Hayalî ihracat dışında, 18 
milyar doları sağlarsanız, bu 1970-1980 
trendinin devamıdır; bunu sağlayamazsa
nız, geridesiniz. Bunu sağlasanız dahi, 
efendim "İnkılap yaptık, devrim yaptık" 
gibi laflar tamamen palavradan ibarettir, 
boş laftır bunlar. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Evet beyler, hesap meydanda, gelin 
burada bu hesabın yanlışlığını söyleyin. 
Gayet basit hesap yapıyorum; bunun mü
rekkebini de yaparım; gayet basitini yapı
yorum hadise budur. 
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Şimdi ödemeler dengesi meselesinde 
de üç cümle söyleyeyim: 

Bakınız, 1970-1980 arasında Türki
ye... Veya şöyle diyelim: 1980 Türkiyesin-
de asfalt yollar Edirne'den Hakkâri'ye gi
diyor mu? Gidiyor. Siz buna bugün ne ek
lediniz? Henüz hiç, hiçbir şey eklemedi
niz. İşletmeye girmiş daha 1 kilometre oto
ban yok, 1 kilometre yok. 

LATİF SAKICI (Muğla) — Yama
sını bile yapamıyorlar. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Bi
tiyor, bitiyor. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bitiyor ayrı mesele efendim, ben bu
gün için söylüyorum; bittiği zaman onu 
da konuşuruz. 

Yapın otobanları; ama gayet açık söy
lüyorum; "kim diyor yapmayın diye?" 
Benim 1977-1979 programlarımda var. Ya
pın... Her şeyi birden yapmak mümkün 
değil de ondan... 

Bakınız, 1980 Türkiyesinin 42 bin ki-. 
lometreye yaklaşan hava hattı var, Türki
ye'nin her tarafına giden hava hattı var; 
bunlar 1965 veya 1960 Türkiyesinde yok, 
1950 Türkiyesinde hiç yok. 

1980 Türkiyesinde kasabalara kadar 
inen ortaokul ve lise var, 1980 Türkiyesin
de aşağı yukarı 410 kişiye 1 yatak düşen 
hastaneler var, üniversiteler var; bomboş 
mu zannediyorsunuz 1980 Türkiyesini?.. 

1980 Türkiyesi motor yapan Türki
ye, 1980 Türkiyesi otomobil yapan Tür
kiye, 1980 Türkiyesi gemi yapan Türkiye. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Se
nin bitiremediklerinle *dolu. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yok canım, öyle işte. 

Gidin bakın, Gölcük'te tersane var, 
Pendik'te tersane var, Bursa'da otomobil 

fabrikaları var. Bursa'daki otomobil fab
rikaları 1971'de hizmete girmiştir; bunla
rı yapan bir Türkiye. Türkiye bunları ney
le sağlamış? 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — 70 
sentle sağladık. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la)—Bakınız, 1970'den 1980'e kadar va
sati yüzde 25 enflasyon ve yüzde 6,5 civa
rında kalkınma hızı ile sağlanmıştır. Ha
di bakalım siz de bunu sağlayın görelim, 
haydi bakalım!.. 

Oysa, yüzde 6,5 kalkınma hızı ve 
yüzde 50'nin üzerinde, yüzde 100'e yak
laşan enflasyon. Siz; "Bizim alternatifimiz 
yoktur" diyorsunuz. Siz, daha. beğenme
diğiniz 1970-1980'e bile alternatif olama
mışsınız ne alternatifi arıyorsunuz? (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri,^alkışlar) 

Gelin söyleyin beyler; hesap açık. Altı 
tane, yedi tane hükümet değişmiş, iste 
yüzde 25 vasati enflasyon. 

Para konusuna gelince: Bu 10 sene
de 10 liradan 80 liraya çıkmış, paranın de
ğerini 8 kat düşürmüş. Siz ne yapmışsı
nız: 80 liradan 1 600 liraya çıkarmışsınız, 
20 kat düşürmüşsünüz paranın değerini. 
1983 yılından başlarsanız, 283 liradan 
1 800 liraya çıkarmışsınız, paranın değe
rinin 6 kat düşürmüşsünüz, para pul ol
muş. Binaenaleyh, gelin bunlara cevap 
verin. 

Yani, "80 öncesi 80 öncesi" diyorsu
nuz, eğer 80 öncesinden kastınız anarşi 
ise, onun da üzerinde duralım: 

Efendim, yani, milletin karşısına ge
çip, ' 'Aman vatandaşlar, oy verirseniz 80 
öncesine dönersiniz" diyorsunuz. Yani, 
neymiş de bu 80 öncesinin nesine döner
lermiş vatandaşlar?.. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Felakete, felakete... 
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ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma
raş) — Vatandaş sürünüyordu. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Dur kardeşim, bir müsaade et Al
lah Allah. Ne dediğimizi bilmiyorsun ki, 
ne diyeceğimizi bilmiyorsun ki. 

Evet: Türkiye'de 1978 senesinin ara
lık ayma kadar sıkıyönetim yoktur. 1978 
senesinin 26 Aralığında, Türkiye'de, Kah
ramanmaraş'ta meydana gelen olaylarla 
beraber 13 ilde birden sıkıyönetim vardır. 
1979 senesinin kasım ayında, biz Türki
ye'yi devraldığımız zaman, Türkiye'de 
fevkalade yüksek boyutlara yükselmiş bir 
anarşi vardı ve bir seneye yaklaşan bir sı
kıyönetim vardı. Bir ülkede şayet kalkış-

• ma olursa, o ülkeyi yönetenler ne yapacak
tır? Sıkıyönetime başvuracaklardır. Sıkı
yönetime başvurulduktan sonra ne olacak
tır? Türkiye Büyük Millet Meclisine ge
lecektir, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu
nu tasdik edecektir ve devletin güvenlik 
kuvvetleri, devletin mahkemeleri bu kal
kışmayı tümüyle önleyecektir. Dünkü ted
bir oydu, Bugünkü tedbir nedir? Bugün
kü tedbir yine budur. Hiçbir devletin bun
dan başka bir tedbiri yoktur. 

Eğer, bir ülkede olay çıkaranlar var
sa -ki, bugün de vardır- olay çıkaranları 
bu olayları çıkarmış olmalarından dolayı 
takip edecek kimseler vardır. Bunu takip 
edecek olan da devletin güvenlik kuvvet
leridir, devletin savalarıdır, devletin mah
kemeleridir. 

Devletin hükümeti veya yasama or
ganı, bellerine birer tabanca koyup eşki-
ya takibine gitmez. Veya niye bu eşkiyayı 
takip etmediniz diye, devletin yasama or-
ganındaki kişileri kimse muaheze etmez, 
edilmez. Devlet budur, devlet böyle işler. 
Dün devlet buydu, bugün de budur. 

Bakınız : 1 Ocak 1984'ten 31 Ocak 
1987'ye kadar Türkiye'de 1 011 kişi ölmüş. 

Bunun 441'i güvenlik mensubu. 1 Ocak 
1988'den 15 Ekim 1988'e kadar da 352 kişi 
ölmüş. Bunun 69'u güvenlik mensubu. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Kaç tanesi anarşist? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yani, sizin iktidar olduğunuz süre 
içerisinde, 1 Ocak 1984'ten 15 Ekim 
1988'e kadar, 1 363 işi ölmüş; bunun 510'u 
güvenlik mensubu. 78-79-80 yıllannda ise 
ölen güvenlik mensuplarının yekûnu 238 
kişidir. Evet, güvenlik mensubu olarak 510 
kişi ölmüş. Türkiye Cumhuriyeti tarihin
de en çok güvenlik mensubunun şehit düş
tüğü dönem 1984-1988 dönemidir. 78-79... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Görevlerini yapmışlar. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şehit düşmüştür diyoruz. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul)— Onlar vazifelerini yapmışlar. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sen ben meselesi değil; 78-79-80 dö
nemlerinde hayatını kaybeden güvenlik 
mensuplarının yekûnu 238'dir. Bu sizin 
rakamların izdir... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Vazifelerini yapmışlar. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Neden yapmasın vazife?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Dinle! Neyin müdafaasını yapıyorsun?.. 
dinle! (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
killeri... Lütfen efendim... Lütfen... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, şimdi böylesi
ne kötü bir icraatı savunamayıp... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 
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SÜLEYMAN DEMIREL (Devam
la) — ... böylesine * kötü bir icraatı savu-
namayıp "80 öncesine dönersiniz ha" diye 
bir şala bürünmenizin şu kötülükleri var
dır: Evvela, vatandaşın zihnine bir korku 
koyuyorsunuz -bu korku tek taraflı olarak 
konmuştur- ve hiç kimseyi konuşturtma-
dan konmuştur. Bu korku istismar edile, 
edile, edile, vatandaş, doğruları öğren
mekten, tercihlerini doğru yapmaktan 
âdeta engellenir hale gelmiştir. Yani, va
tandaş tercihlerini doğru yapamıyor; doğ
ruları bilmiyor çünkü. 

Nelerden faydalanıyorsunuz?.. Vatanda
şın kafasında bir soru var; 13 eylül günü 
biten bu kan, 11 eylül günü niye bitmedi? 
İşte vatandaşın kafasındaki soru bu; bu so
ruyu istismar ediyorsunuz. Bu soruyu is
tismar ederken yaptığınız hata da şudur: 
Kan dökenler kimlerdi? Kan döktürenler 
kimlerdi? Kan dökenlerin ve döktürenle
rin yakasına devlet yapışmadı mı? Yapış-
tıysa, siz ne hakla, kan dökenler ve dök
türenler bir yerde dururken, burada du
rurken, 1980 öncesi siyasetçilerinin, 
Meclislerinin, hükümetlerin yakasına, 
sanki kan dökenler ve döktürenler onlar-
mış gibi yapışma hakkını kendinizde bu
luyorsunuz?.. (DYP sıralanndan alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
İktidardınız... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır... Bulamazsınız... Bulamaz
sınız... Bakın şimdi ne oluyor? Yaptığınız 
hata şudur... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Mazeret ileri' süremezsiniz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Neyin müafaasını yapıyorsun? Dinle. 

BAŞKAN — Lütfen... Sayın millet
vekilleri, lütfen efendim... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Dinle bakalım ne oluyor?.. Kan dö
kenleri ve döktürenleri bir kenara bırakıp, 
siyasetçilerin yakasına yapıştığınız takdir
de, kendi yakanıza da yapışıyorsunuz. 
Çünkü, siyaset bir müessese, bu Parla
mento da bir müessese... Bunun içinde bu
gün kimin oturduğu önemli değil, dün ki
min oturduğu önemli değil; yarın kimin 
oturacağı önemli. Binaenaleyh, kendi ya
kanıza yapışıyorsunuz. Gelin ihtilal ida
resinin kusur bulmadığı ve mahkemelere 
götürmediği birtakım insanları, siz, ken
dinizin bu kanı önlemekte hiçbir rolünüz 
olmadığı halde, bunun istismarını yapı
yorsunuz; Bu istismar sizi kurtarmaz. Ne
yinden kurtarmaz?.. Ev kadınının çektiği 
çileden kurtarmaz. Neden kurtarmaz?.. 
İlkokula giden çocuğun ayağında yok, ba
şında yok... Bir çocuğun giydirilmesinin 
100 bin liraya, 125 bin liraya çıkmış olma
sından sizi kurtarmaz. Bu kışta kıyamet
te, 4,5 milyon insanın işsizliğinden kurtar
maz. İşsizlik yüzde 22'ye çıkmış; bundan 
sizi kurtarmaz. 

Bakın neyi söylemeye çalışıyorum: 
Söylemeye çalıştığım şey şudur. Gayet ba
sit olarak söylemeye çalışıyorum. Bizim, 
kimseyle alıp veremediğimiz bir şey yok. 
Biz, sadece devlet işlesin diye uğraşıyoruz. 
Bu ülkenin askerini siyasetten ayrı tuta
rız. Bu ülkenin askeri başımızın tacıdır.. 
Askerin nüfuzunun siyasete alet edilme
sine karşıyız. Hadise odur... (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sı
ralarından alkışlar) Bunu siz de yapma
yın, başkaları da yapmasın. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Biz de yapmadık. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kimse yapmasın. 

Bunu yaparsanız ne olur? Bu, yer yer 
gelir ters teper. Gelin, askeri siyasetin dı-
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şında tutalım. Çünkü, uzun zamandan 
beri gelen bir Türkiye'de tip işler var. Ha
laskar Zabıtan Beyannamesinde, bakıyor
sunuz, ülke uçurumun kenarına gelmiş
ti... Mahmut Şevket Paşa'nın beyanname-
sinde, bakıyorsunuz pençe-i izmihlal. (Ül
ke, yıkılmanın kenarına gelmişti, kurtar
dık) ve Halaskar Zabıtan Beyannamesin
de de, hufrey-i ikrazdan salah. "Yani, uçu
rumun kenarından kurtardık" Bu çeşit 
gerekçeler her zaman olur. Yani, hufrey-i 
ikrazden salah, pençe-i izmihaldan salah... 
Bu gerekçeler, bitmez tükenmez gerekçe
lerdir; bunlarla bir yere varılmaz. Demok
rasiyi suçlu bularak, hürriyeti suçlu bula
rak milletin seçtiği meclisleri suçlu bula
rak, milletin seçtiği kişileri suçlu bularak 
bir yere varılamaz. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıraların
dan alkışlar) 

Biz, savunma içinde değiliz, biz, re
jimi işlettik. Ne yapacaktık ki, başka yap
madık?.. Gayet açıklıkla söyledik. Bizden, 
Dersim Kanunu istemeyin, bizden Sür
gün Kanunu istemeyin, bizden İstiklal 
Mahkemeleri Kanunu istemeyin. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ve 
bizden Takriri sükûn Kanunu istemeyin. 
Çünkü, bunlar, konuşmamın başında söy
lediğim sosyal hukuk devletine aykırıdır. 
Bunları istemeyin, başka ne isterseniz ya
palım... Yaptık da... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Göre
vini yapmayan generalleri niye görevinden 
almadınız? (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
kili... Lütfen, dinleyelim efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ülkenin huzur ve sükûnunu sağla
mak kimin tarafından yapılacaktı? Tür
kiye'nin güvenlik kuvvetleri tarafından... 
Bu görevi güvenlik kuvvetlerine kim ve
recekti?.. Hükümet. Evet, bizden evvelki 
hükümet verdi, biz de o hükümeti bu 

Mecliste destekledik. Sonra biz hükümet 
olduk, bizim hükümet olduğumuz zaman, 
sıkıyönetim birinci senesini doldurmuştu. 
Yalnız, sıkıyönetim birinci senesini doldur
du; ama, anarşi, başladığı noktaya naza
ran çok daha ileri gitmişti. Ülkenin fev
kalade zorluklan vardı ve biz didindik, çır
pındık... Gayet açık söylüyorum; 
"Yapmayın" mı dedik, "Durdurmayın mı 
dedik? Hayır, "Aman bunu durdurun, ne 
isterseniz verelim, durdurun." Peki... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Müsaa
de edin kardeşim. Bir ülkede asayişin, bir 
ülkede huzurun,sükûnun sağlanmasını, 
köprü mü, baraj mı ki; bunu başka biri
ne mi ihale edecektik? İşte kendi devleti
mizin güçleri yapacaktı; Yapın" dedik. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül'ün 
arkasından çıkın. Sizin 12 Eylül'ün arka
sında oturmaya hiç hakkınız yok ve 12 Ey-
lül'ün arkasına saklanmış olmanız, reji
min arkasına saplanmış bir hançerdir. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Evet, 
adresini de biliyoruz, kimlere yaranmak 
istediğinizi de biliyoruz. İkide bir çıkıp 
"12 Eylül öncesine dönersiniz ha" teh
didini bu millete savurmaya devam etme
yin; bırakın, millet hür iradesiyle kimin 
arkasından gidecekse gitsin. Aslına bakar
sanız, biliyoruz, siz 12 Eylül'ün ürünüsü
nüz; ama... (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar, SHP sıralarından alkışlar) 
Evet biliyoruz; ama, bu kadar istismar ye
ter. Şunu söylüyorum, gayet açık söy
lüyorum. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sen 27 Mayısın ürünü müsün? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır, hayır; ben demokrasinin ürü
nüyüm demokrasinin; şakır şakır... (DYP 
sıralarından alkışlar) 
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Söyleyeceğim şudur: Gayet açık ve 
net söylüyorum; 12 Eylül'ün arkasına sak
lanmaya devam edecekseniz, devleti arka
nıza alıp, devletin güçlerini arkanıza alıp, 
devletin televizyonunu arkanıza alıp, siz 
konuşup bizi yutkunduracağınız yerde, 
eğer, Sayın Özal, yüreğiniz yetiyorsa, ya
nınıza istediğinizi alın, 12 Eylül'ü yapan
ları da alın, gelin bir açık oturuma gide
lim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
ayakta alkışlar, SHP sıralarından alkışlar) 
İşte kürsü, bu kürsüye geleceksiniz, 12 Ey
lül için burada bir genel görüşme yapa
cağız; saatle bağlı tutmayacaksınız, bu te
levizyon onu verecek. Yahut... 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) - Men
deres rahmetli olmasaydı siz olacak mıy
dınız? (DYP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben, rahmetli Menderes'in yerini 
almadım; onun davasını devam ettirmek 
için varım. Evet. (DYP sıralarından alkış
lar) Rahmetli Menderes... 

BAŞKAN — Lütfen Dinleyelim sa
yın milletvekilleri. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Abartma; ölülerin üzerine basa ba
sa o mevkiye geldiniz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (devamla) 
— Söyleyeceğim şudur... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Mevtalarını niye vermediniz? 17 
sene geçti. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tamam, tamam. Bu şekildeki ka
badayılık çok kolay. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben sizin hepinizin oturduğu san
dalyeyi savunuyorum, ben müesseseyi sa
vunuyorum. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Yok, yok... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet. Ben hür parlamenter nizamı 
savunuyorum. 12 Eylül 1980, hür parla
menter nizama son vermektir. Gelin ça
reyi bulun; ama, evi yakmadan bulun. Fa
releri yakalayın; ama, evi yakmadan ya
kalayın. Gelin, aradan 8 sene geçmiştir; 
eğer yüreğiniz yetiyorsa -tekrarlıyorum; 
yüreğiniz yetiyorsa- istediğiniz kimseler
le, istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde bu 
konuşmayı yapmaya hazırız. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Gümüşhane) — Şapkayı alıp gitme. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şapkayı bırakıp gidecek değilim ya; 
alıp gideceğim tabiî. Allah Allah... Ne ya
pacağım yani? (Alkışlar gülüşmeler, DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Geç 
onları... 

Teklifimi tekrarlıyorum, buradan, 
milletin önünde, gayet açık teklifimi tek
rarlıyorum: Artık bu boşboğazlık son bul
malıdır. 12 Eylül mü diyorsunuz; gelin tar
tışalım, yüreğiniz yetiyorsa tartışalım, 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 12 Eylül'ü yapanları da yanınıza ve 
arkanıza alın, tartışalım. 

Bütçe, millete, memlekete hayırlı ve 
uğurlu olsun. Hepinize saygılar sunuyo
rum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Ahmet Karaevli; buyu
run efendim. (ANAP sıralarından, 
' ' Bravo'' sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AHMET 
KARAEVLİ (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1989 bütçesi üzerin
de Anavatan Partisi Grubu adına görüş
lerimizi ifade etmek üzere söz almış bu-
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lunuyorum. Şahsım ve grubum adına Yü
ce Meclisin değerli üyeleri, milletin tem
silcileri sayın milletvekillerini saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hemen sözleri
mizin başında bir hususu açık şekilde ifa
de etmek istiyorum. Biz, Anavatan Parti
si olarak, siyaseti, belirsiz, açık olmayan 
fikir ve tedbirlerin, yapılamayacak işlerin, 
yerine getirilemeyecek vaatlerin, slogan
lardan ibaret programların itibar edildiği 
bir hizmet alanı olarak görmüyoruz. Bu 
bakımdan, sadece, karşısında olunan fikir 
ve tedbirleri tenkit ederek, onları ortaya 
koyarak hizmet vermenin mümkün olma
dığına inanıyoruz. Burada bu tenkitleri 
yaparken, herkesin, neyi, nasıl yapacağı
nı ve kaynağını nereden bulacağını ifade 
etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve yine, 
1980'lerin sonuna geldiğimiz bu dönem
de, siyasî hayatımızda, artık, eğilimler 
1970'li yıllardaki gibi değil ve bu Türki
ye, 1970 Türkiyesinden çok farklı bir 
Türkiye'dir. Milletimiz, vatandaşımız aşı
rılıklardan, yuvarlak laflardan, kavgadan 
hoşlanmıyor. Hele, bu gibi vasıfları ken
dinde topladığına inandıklarına ve bun
ların hizmete talip olanlarına, hiç mi hiç 
destek vermiyor, hoşgörüyle bakmıyor. 
Anavatan Partisi olarak biz, taa başlangıç
tan beri bu bakımdan barışı ve sevgiyi esas 
aldık; yani, iktidarı, kavgada değil, sevgi
de gördük. 

Sayın milletvekilleri, bütçe görüşme
leri, iktidarların yaptıkları ve yapacakları 
icraatların tartışıldığı görüşmelerdir. Bu
gün, bu Yüce Mecliste ve bu yüce kürsü
de milletin huzurunda iktidar partisi gru
bu sözcüsü olarak, iktidar sorumluluğu
na yakışır, o ağırlıkta, o hoşgörüyle mese
lelere yaklaşacağımızın ve bu yönde ha
reket edeceğimizin baştan bilinmesini ri
ca ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Par
tisi, 6 Kasım 1983'te milletin hür irade
siyle işbaşına gelmiştir. O gün, milletimiz, 
hiçbir tesir altında kalmadan, hür irade
siyle milletin temsilcilerini, kendisini idare 
etmeye talip olanları Meclise seçmiş ve bu 
Mecliste de büyük çoğunluğu Anavatan 
Partisi Grubuna vererek; Anavatan Par
tisini, benimsediği programı, uygulanma
sını istediği, tasvip ettiği programı iktidar 
yapmıştır. Bugün, iktidarımız beşinci yı
lını doldurmuş bulunmaktadır; 19 Aralık 
günü, Birinci Özal Hükümetinin progra
mının okunduğu beşinci yıldönümü ola
cak. Bu beş yıllık iktidanmıza baktığımız 
zaman, biz iktidar, olarak özellikle mem
leketimizde geçmişte çözülemeyen, çözüm 
bulunamayan, vatandaşımızı artık umut
suzluğa, karamsarlığa sürükleyen kangren 
olmuş meselelere, kalıcı, akılcı, çözümlerle 
reform niteliğinde uygulamalarla yaklaş
mışız ve bu meseleleri ele alırken de, hem 
parti programımızda, hem seçim beyan
namemizde, hem de hükümet programı
mızda ifade ettiğimiz gibi, sosyal adalet
çiliği, akıllı sosyal adaletçiliği hep ön plan
da tutmuşuzdur. 

Nedir bu reform niteliğindeki uygu
lamalar; onlara gelelim. Biraz evvel bu
rada kürsüde, sayın lider ifade ettiği için, 
hemen konut meselesine girelim. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Anavatan 
Partisinin, bu yeni dönemde en önemli 
özelliği, yapabileceği işleri söz vermesidir, 
vaat ettiklerini, vatandaşa, birer birer uy
gulayarak göstermesidir. İşte, bu konut 
meselesi de bunlardan birisidir. Daha se
çim beyannamesinde, Türkiye'de bütün 
hükümetlerin önemli bir meselesi olmuş; 
ama, bir türlü çözüme kavuşamamış bu 
konut meselesini ele alacağını ve kalıcı şe
kilde bu işi bir çözüm yoluna bağlayaca
ğını ifade etmiştir Anavatan Partisi. 

1984 yılı başında Türkiye'deki konut 
meselesi ne idi, ona bakalım. 
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Biliyorsunuz, 1950'li yılın sonlarına 
doğru, Türkiye'de köylerden şehirlere bir 
göç başlamıştır. Bu göçle birlikte, şehirler
de, imar planlarmdaki düzensizliğin ya
nında, bir taraftan da konut açığı meyda
na gelmiştir, doğrudur; devletin o günkü 
temsilcileri, yöneticileri, hükümetler bu 
meseleye önem vereceklerini ifade etmiş
lerdir; hatta size misaller de verebilirim: 
Ta birinci koalisyon hükümeti, yani rah
metli İsmet inönü'nün Sekizinci Hükü
metinden, Süleyman Demirel'in Birinci 
Hükümetine, 1969'daki ikinci Hüküme
tine, Sayın Ecevit'in hükümetlerine kadar 
bütün programlara baktık, hepsinde, söy
lenen mealen şudur: "Türkiye'de bir ko
nut meselesi vardır. Bu konut meselesini 
çözmek için, kalıcı, akılcı çözümler yapa
cağız veya buna hükümet olarak, devlet 
olarak destek vereceğiz.'' Bir tanesini oku
yalım; söylenenler ne, neticede geldiğimiz 
nokta ne, ona bir bakalım. 

Birinci Demirel Hükümeti, tarih 
13.11.1965: 

"Yoksul ve dar gelirli vatandaştan 
başlayarak, her vatandaşı konut sahibi 
yapmaya veya bu nitelikte ucuz kiralık ko
nutlarda oturmalarına çalışılacaktır. Ev 
yapmak isteyen vatandaşa belirli bir ölçü
de, para, malzeme ve teknik yardımla des
tek olma hususunda itina gösterilecektir. 
Konut davasını bu anlayışla ele alarak, 
mesken politikasını tesirli hale getirmek 
maksadıyla tez elden bir mesken ofisi kur
mayı öngörüyoruz. 

Gecekondu problemlerini uzun ve kı
sa vadeli olmak üzere çeşitli tedbirlerle 
karşılamak kararındayız. Mevcut gecekon
duları hukukileştirerek, elektrik, su, yol, 
otobüs, kanalizasyon gibi belediye hizmet
lerinden faydalanır hale getirmek 
hedefimizdir" diyor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Bugün aksini mi söy
lüyor Sayın Demirel? 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Demiş; ama, 1969'daki ikinci hükümet
lerinde aynı sözler yine tekrar edilmiş, yi
ne "Yapacağım" denmiş. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Yapmamış mı? 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Yapsa, aynı şeyleri bir daha tekrar et
mez herhalde. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Olur mu öyle şey?.. 
Devam ediyor. Nüfusu artan bir Türkiye'
de ne yapacaktı yani? 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Arkasından, Birinci Ecevit Hükümeti 
kurulmuş, aynı konu ele alınmış CHP-
MSP koalisyonunda. Orada da denmiş ki, 
"Konut meselesini millî bir politika ola
rak ele alacağız, millî konut politikası ya
pacağız." Hatta, bizim şimdi uyguladığı
mız uydu kent meselesini de o zaman or
taya atmışlar; ama, demek ki bunlar yeri
ne getirilememiş ve sonuçta 1984 yılında 
manzara ne idi?.. 1984 yılında, 1946'lı yıl
lardan, o 1980'li yılların ortasına kadar 
Emlak Kredi Bankası ve Sosyal Sigorta
lar Kurumu ve belki birkaç tane daha di
ğer sosyal kuruluşların desteği ile, devle
tin desteği ile yapılan konut 400 bin adet
ti. Hatta, Sayın Ulusu Hükümetinde, bu 
işe bütçe içi bir fonla yaklaşılması konu
sunda bir karar alınmış; ama maalesef, 
bütçelerden buralara kaynak aktarılama-
mış, yılda 150 milyar lira aktarılması ön
görülürken 3 yılda sadece 25 milyar lira 
aktarılmış ve işte 40 yılda yapıla yapıla 400 
bin konut yapılmış; yani yılda 10 bin 
konut. 

Bu meseleyi, seçimden önce hallede
ceğimizi ifade ettik. Özellikle Sayın Baş
bakanımız, Genel Başkanımız bir ifade-
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lerinde; "Nasıl çözeceksiniz?" diye sorul
duğunda, "Biz bunun formülünü biliyo
ruz; ama, bakarsınız, kopya çekersiniz, 
onun için söylemiyoruz" denildi. Geldik 
19 Aralık 1983 tarihine; Hükümet prog
ramımızda açıkça ifade etmişiz, demişiz 
ki, "Bütçe dışı bir fon kuracağız ve bu fon
la yıllardan.beri çözülemeyen bu konut 
meselesine, kalıcı, akılcı bir çözüm geti
receğiz". Uzun, uzun ifade etmişiz ve zan
nediyorum Mart 1984 tarihinde kanunu 
çıkarmışız. Kanunda şunu söylemişiz: 
"Bu memlekette yıllardan beri bir mese
le var. Nedir?.. Yabancı sigara hadisesi." 
"İthal edilsin mi, edilmesin mi?" diye dü-
şünülememiş bile; ama, yabancı sigara 
Türkiye'de var, köşe bucak "Kent var, 
Marlboro var'' diye satılıyor, bu paralar 
dışarıya döviz olarak gidiyor, devlet de bu
na bir türlü mani olamıyor. Lüks mal it
halatı meselesi var. Dışarıdan gelenler de 
getiriyor, dışarıya gitmeden de yabancı 
mallar bulunabiliyor; ama bunlara döviz 
ödeniyor, devlet bunlardan vergi alamıyor, 
fon alamıyor, işte, biz dedik ki, "Tekel va
sıtasıyla bu yabancı sigarayı ithal ederiz, 
üzerine vergisini koyarız, fonunu koyarız, 
toplu konuta birinci kaynağı teşkil ederiz. 
ikinci olarak, bu lüks mal dediğimiz ya
bancı malların ithalatını serbest bırakırız; 
onların üzerine de vergi ve fon koyarız, bu 
da ikinci kaynağı teşkil eder." Üçüncüsü, 
yurt dışına çıkışlar yasaktı veya üç yılda 
bir izin veriliyordu ye 400 dolar döviz ve-
rilebiliyordu. enteresandır, o kadar az pa
rayla gidiliyor, bavullar dolusu malla ge
liniyordu. Bu konuda da, "yurt dışına çı
kışlar serbesttir; hatta, 3 000 dolara kadar 
döviz verilir; ama, yurt dışına çıkan da 100 
dolar Toplu Konut Fonuna kaynak aktar
sın, versin" dedik. 

Sonuçta ne oldu?.. Sonuçta olan şu
dur: Bugün, toplu konut hadisesi, bizim 
iktidarımız döneminde bir çözüme kavuş
tu. Bugüne kadar toplanan kaynaklar 

miktarı 2 trilyon liraya yaklaşmıştır. Ne 
yapıldı?.. Evvela, geçmişte başlatılmış ve 
gerçekten konut mezarlığı haline gelmiş 
eski kooperatiflere kredi açıldı arkasından 
yeni kooperatiflere kredi açıldı ve bugün, 
ekim ayı sonu itibariyle, 620 bin konuta 
kredi açılmıştır. Bu 620 bin konuta açılan 
kredinin, 1 trilyon 700 milyar lirası öden
miş ve bununla 305 bin konut tamamlan
mıştır. Geriye kalanlardan, 20 bin adedi
nin yüzde 90'ı bitmiş; 120 bin adedinin 
bitim noktası yüzde 75 ile yüzde 90; 110 
bin adedinin bitim noktası, yüzde 42 ile 
yüzde 75; geriye kalan 65 bin adedinin in
şaat seviyesi ise, yüzde 20 ile yüzde 40 
arasındadır. Şöyle bir baktığınız zaman, 
bu 620 bin konutun içinde, konut sahibi 
olan kooperatif üyesinin, -veya ferdî 
kredi ile konut sahibi olanların; bu husu
sa da değineceğim- konut edinen insanı
mızın yüzde 40'ı memur, yüzde 35'i işçi, 
yüzde 5'i emekli, yüzde 10'u esnaf, yüz
de 10'u da diğer kesimlerden. Hani, dar 
gelirli memur, işçi, emekli konut sahibi 
olamıyordu?.. Bal gibi oluyor. Neden?.. 
Akılcı çözüm. Neden?.. Aynen vatandaşı
mızın inandığı gibi, "Dünyada mekân, 
ahirette iman" sözüne inanan Anavatan 
İktidarı, bu işi böylesine kalıcı çözüme ka
vuşturmuştur. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
150 bin lira maaşla mı konut sahibi 
olacak? 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Bu yaptıklarımızdan sonra, başka yön
lerden de yaklaştık bu işe; işte ferdî konut 
kredisi. Ayrıca, 10 yılını tamamlayan me
murlara faizsiz kredi; işçilere ve işçi emek
lilerine de. Ayrıca, geçen yıl konut edin
dirme yardımı başlattık; bu konutlara sa
hip olup da, bunların kredilerini ödemek 
durumunda olanlara kolaylık olsun diye. 
Bugün, bu konut edindirme yardımıyla 
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700 milyar liraya yakın kaynak oluşturul
muştur. 18 ay veya 36 ay konut edindir
me yardımına para yatıran, buradan isti
fade ediyor, dolayısıyla da, gelen taksitle
rini daha rahat ödüyor. Ayrıca, "Tasarru
fu teşvik" demişiz; orada da ayda 40 mil
yar lira para toplanıyor, 200 milyar lira ci
varında olmuş. 

Bunların hepsi, işte bizim kalıcı şe
kilde, reform niteliğinde getirdiğimiz sis
temi güçlendiren hâdiselerdir. Bundan 
sonra, artık bu hadiseden geriye dönüş 
yoktur; çünkü bu, bir taşla birkaç kuşun 
vurulmasıdır. 

1. Kaçakçılığın önü alınmıştır. 
2. Evsize ev edindirme imkânı ve

rilmiştir. 
3. İşsize iş, kalifiye olmayan 1 mil

yon insana Toplu Konut Fonu vasıtasıyla 
iş edinme imkânı verilmiştir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Onun için, yüzde 22 işsiz var. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Ve artık, öyle, geçmişte olduğu gibi, yıl
da 10 bin konut değil, her yıl 100 bin, 150 
bin civarında konuta kredi açılıyor. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Artık inanmıyorlar size. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Bu önümüzdeki yıl 1 trilyon 265 mil
yar liralık gelir bekleniyor Konut Fonuna. 
İşte, bu devam eden konutlara verilecek 
yeni imkânlarla, bunlar bitirileceği gibi, 
yeni yeni konutlar da yapılacak. 

Ayrıca, Toplu Konut İdaresi, geçmiş
te hayal edilen ve yapılamayan uydu kent 
meselesine el atmış. İstanbul Halkalı'da 40 
bin, Ankara Eryaman'da 40 bin, İzmir 
Gaziemir'de 10 bin konutun inşaatına 
başlanmış. 

Ayrıca, Sayın Millî Eğitim Bakanı
mız geçen gün Öğretmenler Günü müna

sebetiyle müjde verdiler; beş yıl içerisin
de ÖKOP projesiyle 100 bin öğretmeni
mize de konut edindirme imkânı bu
lacağız. 

Şimdi, bu hadiseyi burada, bu kadar 
açık seçik, milletin önünde, saptırmanın 
manası var mı? Ama biz, doğrulan söyle
meye devam edeceğiz; çünkü biz haklıyız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu ha,disede dik
kat edilecek bir husus vardır; doğrudur, 
konut maliyetleri giderek artmaktadır, 
ama biz şunu teşvik ediyoruz: Artık, ko
nutlarda alan küçülsün. Bugün şöyle bir 
baktığımız zaman} bu gerçeği de ifade 
edelim, bu 600 bin konut içerisinde 60 
metrekareye kadar olan, maalesef yüzde 
1; 61 ila 80 metrekareye kadar olan yüzde 
8,5; 81 üa 100 metrekare yüzde 60'lar ci
varında; 101 ile 150 metrekare de yüzde 
31 civarındadır. Bu, eğer 60-70 metreka
re civarında yoğunlaşırsa, o zaman, ben 
inanıyorum ki, bu Toplu Konut Fonu kay
nağı ile bu mesele kökünden çözülmüş 
olur. Onun için, konut meselesinde biz, 
hiçbir iktidarın yapamadığını yapmışız, 
meseleyi kalıcı çözüme bağlamışız. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Hiçbir iktidarın yapamadığı şekilde konut 
mezarlığı yaptınız siz. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— O. bakımdan, bu konuda geçmişte 
Mecliste olup da, bu Kanunun çıkmasın
da yardımcı olan bütün milletvekillerine 
buradan saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir konu daha. 
1984 yılında işbaşına gelen Anavatan Par
tisi İktidarı, özellikle büyük yatırımların 
durumunu şöyle buldu: Evet, Birinci Bo
ğaz Köprüsü yapılmış, Keban Barajı ya
pılmış her yapana, memlekette taş taş üs
tüne koyana teşekkür ederiz, şükran borç
luyuz; ama bir Karakaya Barajının 1976 
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yılında temeli atılmış, ancak 8 yılda yüz
de 19'u yapılmış, işte, İstanbul'dan İzmit'e 
kadar olan otoyol projesi; 14 yılda 45 ki
lometresi tamamlanabilmiş. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Zaten 
hepsi 50 kilometre. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Doğrudur; hepimiz yaşadığımız için 
söylüyoruz, herhangi bir kimseyi suçla
mak için değil ki. Bir taraftan da, 4 saat 
elektrik kısıntısı var. Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu için her gelen iktidar progra
mına yazmış; "Kalkınmada öncelikli iller 
bunlar veya doğunun makus talihini 
yeneceğiz'' denmiş; ama yenilmemiş. Bi
raz sonra buraya geleceğim. Nasıl olacak 

, bunlar?.. Bütçe kaynaklarıyla olmamış ki, 
çüzememişler; kimseyi suçlamıyorum, o 
günkü Türkiye'nin bütçesinin gücü buna 
yetmemiş. Büyüyen Türkiye'de, gelişen, 
nüfusu artan Türkiye'de de, bütçe içi kay-
naklarla bu İşi çözmeye kalkmak, yine so
nunda başarısızlığı getirir; onun için bu 
konuya da yeni yaklaştık. Hatta, Sayın 
Genel Başkanımız, televizyondaki açık 
oturumda şunu ifade etmişti, "Köprüyü 
barajı satarım, yenilerini yaparım" demiş
ti, ama memlekette yer yerinden oynatıl
dı, "Vay efendim, kimin malını kime sa
tıyorsunuz? Nasıl satarsınız?" dendi. Hal
buki hadise basitti; orada Birinci Boğaz 
Köprüsü yapılmış, çalışıyor, üzerinden 
araçlar geçiyor, gelir getiriyor, Keban Ba
rajı elektrik üretiyor; ama bunların yeni
lerini yapmak lazım, bunun için de bir 
kaynak lazım. Ne yapalım?.. İşte, bu Bo
ğaz Köprüsünün gelir ortaklığı senetleri
ni halkımıza devredelim, oradan toplaya
cağımız kaynaklarla, bu yarım kalmış ya
tırımlara kaynak temin edelim ve bu yeni 
yatırımlar meydana çıktıkça, tekrar bun
ları bu Kamu Ortaklığı Fonuna alalım ve 
neticede de bu iş böyle çığ gibi büyüsün, 
Yaptığımız şu: "Tasarrufların Teşviki ve 

Yatırımların Hızlandırılması" diye, Şubat 
1984'te kanunu çıkardık. Bu Mecliste çok 
mücadeleler verildi, 17 saatlik maratonlar 
oldu, o zaman da bu şekilde engellemeler 
oluyordu; ama birkaç maddeden ibaret 
olan bu kanun çıktı. Orada, işte bu Bo
ğaz Köprüsü ve Keban Barajının gelir or
taklığı senetlerini çıkarma yetkisi verildi. 
Sonuçta, bugün bu gelir ortaklığı senet
lerinden -Birinci Boğaz Köprüsünün, Ke
ban'm, Oymapınar'm ve diğerlerinin-1,3 
trilyon liralık satılmış. Ne yapılmış?.. O 
yarım kalmış yatırımlara destek verilmiş. 
İşte, Karakaya Barajına, Atatürk Barajf-
na, Derbent Barajına, Kapulukaya Bara
jına, Karacaören Barajına, Kılıçkaya Ba
rajına... 17 baraja ne olmuş?.. Bitim tarih
leri 4 ay ila 36 ay öne alınmış ve onlardan 
üretilen elektrikle, memlekette elektrik kı
sıntıları kalkmış; tabiî, başka santrallar da 
yapılmış. 

Otoyol meselesi... İşte, o Gebze-
İstanbul arası yolu bitirildiği gibi, 14 yıl
da 95 km değil, 4 yılda 1 500 km'lik oto
yol yapılacak bir kaynak oluşturulmuş. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Söylediklerine sen inanıyor musun? , 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Bugün geldiğimiz nokta şu: Bu Kamu 
Ortaklığı Fonunun 1988 imkânları 2 tril
yon 600 milyar lira, 1989 yılı bütçe teklifi 
-dışandan bu otoyollar için kredi de 
alacak- 4 trilyon 900 milyar lira. Netice
de, o işler daha hızlı yapılır hale gelmiş; 
vatandaşımıza da, bu gelir ortaklığı senet
leri vasıtasıyla sağlam bir gelir kaynağı ve
rilmiş, yatırımlar hızlandırılmış, işsize iş 
imkânı sağlanmış ve Türkiye'deki eserle
re eserler katılmış. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Ada
na) — Televizyondan duyduklarını söylü
yorsun galiba. 
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AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Şimdi, bu işin yanlışlığını savunanlar, 
acaba vicdanî bir muhasabe yapıp, "Biz 
o zaman yanlışı savunduk; bu işten geri
ye dönüş olmadığı anlaşılmıştır" diyebi-
liyorlarsa, biz onlara teşekkür ederiz. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Bakınız, Atatürk Barajına bu fondan 
verilen imkânı söyleyeyim. 1987 yılında 
330 milyar lira, 1988 yılında 340 milyar 
lira, 1989 yılında da 400 milyar lira kay
nak aktarılacak. Karakaya Barajı konusu
na, konuşmamın GAP Projesi bölümün
de değineceğim için, fazla teferruata gir
mek istemiyorum; ama, Karakaya'da 
bakın ne oldu... Karakaya Barajını bitir
mekle yılda 7,5 milyar kilovatsaat elektrik 
üretimi sağladık; bir yıl evvel bitirmekle 
490 milyar lira... Üç yılda 220 milyar ver, 
bir yılda 500 milyar al. Bu iş, akıllı iş de
ğil mi? Bu işi bulan kim? Anavatan ik
tidarı. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Bu konuşmalar puan kaybettiriyor; yan
lış söylüyorsun. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Onun için, akıllı işlere karşı çıkmanın 
insanlara bir faydası olacağına inanmıyo
ruz. Çünkü bunlar, milletimizin faydası
na olan, kalıcı, doğru işlerdir ve bu işten 
istifade eden de milletimizdir. 

Sayın milletvekilleri, biz, özellikle 
toplumumuzun her kesimine hizmet gö
türmek için elimizden gelen gayreti sarf 
eden bir İktidar Partisi Gnabuyuz. Kars'ta 
geçen gün bir deprem oldu, 4 vatandaşı
mız hayatını kaybetti, -Allah rahmet ey
lesin diyoruz- bir kısım da hasar var. Ko
nut meselesini, geçmişteki iktidarlar -
suçlamak için söylemiyorum, herkes bir 
şey yapmak ister- 1920'den beri program
larına koymuşlar. Her programda bu ko
nut meselesinden sonra bir paragraf baş

lıyor; "Afete tabi olan yerlere devletin bü
tün imkânları seferber edilecek'' deniyor; 
ama, edilebilmiş mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Edildi. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Edilememiştir, büyük depremlerin ya
ralarının sarılması 14 sene sürmüştür; 
ama Anavatan İktidarı, işte bu akılcı çö
zümlerle, sağladığı bütçe dışı kaynaklar
la bu işe o kadar önem vermiştir ki, 1983 
yılı seçimlerinden önce Erzurum ve civa
rında meydana gelen depremde 73 ayrı 
merkezde üç binden fazla konutu yedi ay
da bitirmiştir. İşte, akılcı çözüm bu, işte 
hızlı iş bu. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Geçen yıl; yine teessürle anıyoruz, 
hatırlıyoruz, Malatya'da olan hadiseyi ay
nı şekilde ele almışız. Sayın Bakanımız ifa
de etti, in sallan Kars'ta meydana gelen 
olaya da bu şekilde el atıp, vatandaşımı
zın yarasını sarmaya çalışacağız. Niye?.. 
Kaynak var. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahra
manmaraş) — Bir seneden önce biten var 
mı? 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Niçin?.. Bu kaynağı oluşturduğumuz
dan dolayı rahat rahat bu imkânları vere
bileceğimizi ifade ediyoruz, sözümüzü ye-^ 
rine getiriyoruz. İşte, bu kaynaklardan bi
risi de, yine bizim dönemimizde kurulmuş 
olan Geliştirme ve Destekleme Fonu. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Lojmanların yolunu yapacak mısınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Biz, hep reform niteliğinde kararlar 
verdik. Burada, hem Hükümetimizin söz
cüsü, hem de Grubumuz adın konuşacak 
olan diğer arkadaşım değinecektir muhak-
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kak; ama, tarım ve hayvancılığa yem ve 
süt sübvansiyonunu uygulayan da yine bu 
iktidar. Nereden buldu kaynağı?.. Geliş
tirme ve Destekleme Fonundan. Bu Ge
liştirme ve Destekleme Fonundan, bugü
ne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ta
rım ve hayvancılığın desteklenmesine de
vam edilecek. 1989 yılında 223 milyar li
ralık destek öngörülüyor. Sonra, ilkokul 
öğrencilerine, özellikle geri kalmış bölge
lerdeki öğrencilere gıda yardımı yapılıyor. 
"Beceri kazandırma kursları" demişiz; 
beceri kazandırma kurslarında yüzbine 
yaklaşan genç ihsanımız meslek sahibi olu
yor, bir işe giriyor. Nasıl yapılıyor?.. Bu 
fondan yapılıyor. 

Zannederim, 1985 yılı içerisinde, 
Hükümetin karşısına yükseköğrenim öğ
rencisinin yurt meselesi çıkmıştır. O gü
ne kadar, cumhuriyet tarihi boyunca ya
pılan yurtlarda 40 bin küsur yatak vardı; 
ama, ihtiyaç 100 bin civarındaydı. İşte, 
Geliştirme ve Destekleme Fonundan sağ
lanan destekle, 26 milyar liraya yakın -o 
günkü cari fiyatlarla söylüyorum- para ay
rılacak, yüksekokul olan iller dahil, bir yıl
da 45 binden fazla yatak kapasiteli yurt
lar yapıldı. 

Yine, esnafımızın yeni işyeri edindi-
rilmesinde verilen imkân yetmiyor; ne ya
pılması lazım? Ayrı bir kaynaktan imkân 
verilmesi lazım. Çünkü, esnaf ve sanatkâr
lara 1983 yılına kadar 19 yılda ancak 24 
bin işyeri yapılabilmiş. Daha fazlasının ya
pılması lazım. Ev edinmeye çalışan vatan
daşımız gibi, ekmeğini taştan çıkartan es
nafımız da, ' ' işyeri yapabilmek için bize 
imkân verin" diyor. İşte, bu kaynaktan, 
her yıl, 10 milyar, önümüzdeki yıl daha 
fazla imkân vereceğiz. Sonuç şu olmuş: 
1964 yılından 1983 yılma kadar geçen 19 
yılda 24 bin adet işyeri yapılmışken, dört 
yılda 25 bin adet işyeri bitirmişiz ve 80 bin 
işyerinin de inşaatı devam ediyor. Şimdi 

bu, hızlı iş değil mi, akılcı çözüm değil mi? 
Bunlara karşı çıkmanın hiç kimseye 

faydası olmadığını bir defa daha ifade ede
rek, bu yıl içresinde, özellikle çıkardığımız 
millî eğitim gençlik ve sağlık meseleleri ile 
ilgili vergi kanunu ile bu Geliştirme ve 
destekleme Fonuna 900 milyar lira kaynak 
sağlanmıştır. Bugün sağlıkta, millî eğitim
de yılların birikimi olan meseleler vardır; 
doğrudur ama, bunları çözmek için de 
kaynak lazımdır. Bir şeyi tenkit etmek ko
lay da, nasıl ve nereden kaynak bularak 
bunları halletmeniz önemlidir. Onu ifade 
etmeden, tenkidinizin havada kalacağını 
bilesiniz. O bakımdan, buraya bu yıl 900 
milyar lira geliyor ve her iki bakanlığımı
za direkt buradan aktarma yapılmak kay
dıyla. önümüzdeki yıl bu fonun imkânı da 
1,3 trilyon liraya çıkıyor. 

Sayın milletvekilleri, hatırlayacaksı
nız, özellikle Kıbrıs Barış Harekâtından 
sonra kurulan koalisyon hükümetinin baş
bakan yardımcısı, "Türkiye, kendi uçağını 
kendisi yapmalıdır" dedi. Ne kadar gü
zel... Sene 1983... 100 bin tankla beraber, 
ne tanklar yapılmış, ne de kendi uçağını 
yapabilmiş; ama, yapılan şu: Silahlı kuv
vetler vakıfları kurulmuş, o vakıflar vası
tasıyla F-16 Projesine, vatandaşlarımızın 
gönüllü katkılarıyla başlama teşebbüsün
de bulunulmuş; ama, herhangi bir kaynak 
yok, yani bu işi yapabilecek kaynak olma
dığı için, hadiseye, ancak iyi niyetle yak-
laşılabilmiş. Biz, 1985 yılı sonunda bu ko
nuyu da, bundan evvelki o çözülemeyen 
meselelerdeki akılcı yaklaşımla ele aldık, 
Savunma Sanayini Destekleme Fonunu 
kurduk. Bu fona, Gelir Vergisinden, bir 
miktar akaryakıttan, bir de alkollü içkiler 
ile tütün mamulleri, millî piyango gibi yer
lerden kaynak aktarılmasını öngördük. 
Maksat ne?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mak
sat, suiistimalleri artırmak; başka nedir. 

— 61 — 
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AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Maksat şu: Türk Silahlı Kuvvetlerimi
zin modern araç gerecini temin etmek; bu
nu yaparken de bütçeleri zorlamak ve ay
nı zamanda, dışarıdan ülkeye teknoloji 
transfer edebilmek, hatta sermaye, kaynak 
temin edebilmek. Bunun için biz, bugü
ne kadar, bu proje vasıtasıyla meydana ge
len kaynaklardan yapılan desteklerle, Çan
kırı'da uçaksavar topu projesi ve Eskişe
hir'de motoru, Ankara'da gövdesi tama
men yapılacak olan F-16 Savaşan Şahin 
Projesini gerçekleştirmişizdir. Bildiğiniz 
gibi, 29 Ekim 1987 tarihinde, ilk Türk 
uçağı Savaşan Şahin uçunca, bütün dost
larımız sevinmiş, düşmanlarımız korku 
duymuştur. Bir yıl içerisinde 16 uçak imal 
edilmiş bulunuyor ve proje, istenilenden 
öndedir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Dört parçayı bir araya getiriyorsunuz. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, bakınız, bazı ko
nular vardır ki, bu konularda fikir yürüt
mek herkese mahsus değil. Dünyanın han
gi ülkesinde uçağın tamamı bir fabrikada 
yapılıyor; siz biliyor musunuz? Var mı 
böyle bir hadise? Gayet tabiî biz onu bili
yoruz; biz demiyoruz ki o uçakların tama
mı orada yapılıyor. Zaten, işin aslı odur 
olaya böyle yaklaşırsanız, bunu yapmanız 
mümkün değildir; ama, bakınız, Sayın 
Süleyman Demirel doğrusunu söylemiş
tir; ne diyor?.. "Savunma sanayii, Türk 
sanayinin geldiği noktadır" diyor. Niye 
bunu kösteklemek gibi bir durumun için
de olasınız?.. Desteklemek lazım. Lazım 
ki, Türk Milleti, Türk Ordusunun ihtiyaç
larını zorlanmadan bulabilsin; dışarıdan 
teknoloji getirebilsin ve kendi imkânlarıy
la, yurt içinde yapılacak yeni yeni yatırım
larla bu işi ele alabilsin. Bu iş, o kadar cid
dî tutmuştur ki, bugün yeni projeler, dı
şarıya da mal satımını öngörmektedir; 
hem ordumuzun ihtiyaçlarını gidermek, 

hem dışarıya mal satımı... İşte, zırhlı araç 
projesi; arkasından, özellikle ön anlaşması 
yapılmış olan çok namlulu topçu roketi 
üretimi meselesi... Bunlar, bugüne kadar 
Silahlı Kuvvetlerimizin çok isteyip de, im
kânsızlıklardan halledilemediği meseleler
dir. Yine, in sallan Silahlı Kuvvetlerin 
önemli projelerinden, telsiz sistemi üretim 
projesi, seyyar radar projesi, helikopter, 
hafif nakliye uçağı, eğitim uçağı üretim 
projeleri, alçak irtifa hava savunma 
füze sistem projesi gibi projeler için, ya
kında yapılan çalışmalar birer birer sonu
cunu verecek ve bu şekilde de, yılda şu an
da bir trilyon, önümüzdeki yıldan itiba
ren birbuçuk trilyonun üzerinde kaynağa 
kavuşacak olan savunma sanayii sayesin
de, ülkemiz dışarıya döviz vermeden, bi
lakis dışarıdan yatırım yapmak için döviz 
getirerek, teknoloji transfer ederek, Tür
kiye'de istihdam meydana getirerek, sana
yiye motor, gelişici bir güç, lokomotif ola
rak Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacını karşıla
maya devam edecektir ve bundan, Türk 
sanayisi kazanacak,insanımız kazanacak
tır. Yeni sanayi kollan teşekkül edecek, yan 
sanayiye daha fazla hayatiyet gelecektir. 
Savunma sanayiinin dinamiği, sanayileş
memize, çok daha ileriye gitmemize hız 
kazandıracaktır. O bakımdan, Savunma 
Sanayi Fonu, bizim kalıcı meselelerimiz ve 
akılcı yaklaştığımız meselelerin başında 
gelmektedir. 

Bizim, geçen dönemde, "Fonların en 
hayırlısı" dediğimiz bir başka fon; kanun
laştığı zaman "Fakir Fukara Fonu" ama, 
arkasından, vatandaşlarımız tarafından 
"Hayırlı fon" diye isimlendirilen Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Maşal
lah seçimlerde güzel kullanıyorsunuz; na
zar değmesin. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Se
çim fonu, seçim. 
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AHMET KARAEVLI (Devamla) 
— Biz, bu fon kanunu tasarısını bu Mec
liste tartışırken, şu anda bazı sözleri söy
leyen arkadaşlarımızın söyledikleri sözle
re benzer sözler söylendi; ama bakın fon 
şunu öngörüyor: Herhangi bir güvenlik 
şemsiyesi altında olmayan, fakrü zaruret 
içinde olan vatandaşımıza devletin uzan
masını öngörüyor ve bunu, kesinlikle bir 
işsizlik sigortası olarak görmüyoruz. Ay
rıca, burada, herhangi bir ufak destekle 
topluma kazandırılacak vatandaşımıza el 
uzatıyoruz. Biz diğer o reform niteliğin
deki yeni kararlarımızla, orta halli vatan
daşımıza el uzatmışız; ama burada fakir 
fukara vatandaşımıza el uzatıyoruz. Bu, 
Türkiye'nin geldiği nokta da değil; dün
yanın gelişmiş ülkelerinde de bu tip ihti
yacı olan insanlar var, mesela Paris'te köp
rü altlarında yaşayan 45 bin vatandaştan 
bahsedilir, hatta Amerika'da daha fazlası 
söylenmektedir. Yâni, sizin sosyal güven
lik kuruluşlarınız ne kadar gelişse, bu tip 
olaylarla karşılaşma ihtimaliniz var; ama, 
Türk insanının, herkesin bildiği o daya
nışma hasleti, o aile içinde olduğu gibi, 
toplum içinde de, konu komşusuyla daya
nışması, bizim karşımıza bu olayı büyü
meden getirmiştir. 

İşte o zaman, "Diğer fonlardan bu
raya kaynak aktarılır" dedik; ayrıca, TRT 
reklam gelirlerinden, orman emvalinin sa
tışından, petrolde litre veya kilogram ba
şına 1 lira gibi ana kalemlerden, bu mer
kezdeki fona kaynak oluşturulur ve mer
kezde oluşturulacak, bir bakanın başkan
lığında, beş müsteşar vasıtasıyla alınan ka
rarlar, Başbakanın onayıyla il ve ilçelerde 
kurulan vakıflara kaynak aktarmada söz 
sahibi olur. 

II ve ilçelerdeki vakıfların başında 
kimler var? Vali ve kaymakam, emniyet 
müdüıil, oranın önde gelen elemanları 
var... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
ANAP'm ilçe başkanları var, belediye baş
kanları var. 

AHMET KARAEVLI (Devamla) 
— Belediye başkanları var; doğrudur, o 
vakıfların içinde sizin belediye başkanla
rınız da var. Geçen bütçe görüşmelerinde 
de bu konu tartışıldı; ama, bakınız bugün 
basınımızda bile bu olayın artık güncelli
ği kaybolmuştur. Yani, sistem o kadar kı
sa zamanda oturmuştur ki, haber niteliği 
yoktur; çünkü, fakir fukara olan vatanda
şımız, bu vakıflardan, hiçbir ayırım gö
zetilmeksizin, hiçbir şekilde başka düşün
celere kapılmadan yardım ve destek al
maktadır. Bunun aksini söylemek, o za
man sizin belediye başkanlarınızın da bu 
işi başka türlü kullandığını gösterir ki, o 
zaman siz, kendi kendinize ters düşersiniz. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sk, kendi söylediğinizden ne anlıyorsunuz 
Allah aşkına? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
milletvekilleri, lütfen efendim... 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— İşte, bu üç yıl içerisinde bu fona 400 
milyar lira civarında kaynak toplanmış. 
Yalnız, burada bir hususu ifade edeceğiz; 
şu güne kadar 3 milyona yakın vatanda
şımıza, il ve ilçelerdeki vakıflar vasıtasıy
la yardım sağlanmış. Yardımları yaparken, 
her zaman -özellikle çok düşkün olanlar 
dışında- topluma kazandırma hedeflen
miştir. Olabilir; bir hastalığı olur, çok bü
yük bir ameliyat parası gerekir; ama, o va
tandaşın, o parayı bulma imkânı yoktur, 
o parayı verirseniz, o ameliyatını yaptırır, 
sağlığına kavuşur, hayatını idame ettirir. 
Bundan daha güzel bir şey var mı? Kalp 
ameliyatıysa bugün Türkiye'de 10-15 mil
yon lira; hatta böbrek nakli için yurt dışı
na bile gönderililyor, yeter ki, sağlık ku
ruluşları bunun yurt dışında tedavi edile
bileceğini rapora bağlasınlar. 

— 63 —. 
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İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Yeter ki, partiye kayıtlı olsun. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Kesinlikle böyle bir şey söz konusu de
ğildir. Bakın, biz bu kadar iş yapıyoruz, 
Türkiye'de yapılan bu kadar hizmette; 
toplu konutlarda, kamu ortaklığından ge
lir ortaklığı senetleri, doğuya, güneydoğu
ya hizmet, belediyeler vasıtasıyla hizmet
lerde bir ayırım yapıyor muyuz da, fakir 
bir vatandaşa, herhangi bir şekilde evin
de otururken, parti ayırımı yapabilelim? 
Böyle bir şey söz konusu değildir Buna 
siz de inanmıyorsunuz. (ANAP sıraların
dan alkışlar, SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen, sayın milletvekilleri... Lütfen... 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, bir önemli konu
muz da, seçim beyannamesinde ve hükü
met programında ifade ettiğimiz, kalkın
mada öncelikli iller, yani Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgelerinin kalkınması 
meselesidir. Biz, "Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun makûs talihini yenmeye. 
azmettik" dedik. Şuna inanıyoruz: Bu 
memleket bir bütündür ve bu memleket
te doğu-batı farkı, 20 nci Asırda artık ol-
malalıdır; batıda ne varsa, doğuda da o ol
malıdır; artık, "Burası Muş'tur, yolu 
yokuştur" diye türküler yakılmamalıdır. 
Neden?.. Çünkü, orada yaşayan insan da 
bizim insanımızdır, onlara da hizmet gö
türülmesi lazımdır. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Çok güzel okuyorsun. (DYP sıralarından 
"Başbakanınız da güzel türkü söylüyor" 
sesleri) 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Oradaki insanımızla batıda yaşayan in
sanımız arasında sadece iklim farkı olma
lıdır; ama hizmetler bakımından, yapıla

mayanlar bir an evvel yapılmalıdır. Bunun 
için, bu hadiseye de yine, hükümet prog
ramımızda öngördüğümüz şekilde yaklaş
tık; hükümet programında, "bunlara da
ha fazla teşvik verileceği" hem çalışan in
sana hem oralarda yatırım yapacaklara 
teşvik verileceği öngörülmüştü ve "bura
lardaki altyapı yatırımlarının çok daha 
hızlı bir şekilde ele alınması gerektiğini" 
ifade etmiştik. Neden?.. Çünkü, hadiseye 
Türkiye genelinde baktığınız zaman, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 28 il, 
elektrik bakımından, telefon bakımından, 
yol bakımından, su bakımından diğer il
lerle kıyaslanmayacak kadar geride, Me
sela, Keban Barajının olduğu Elazığ Vi
layetinin rakamını söyleyeyim: 1980 yılın
da köylerinin sadece yüzde 42'sinde, 1983 
yılında ise yüzde 59'unda elektrik var ve 
toplam köy sayısı da 561. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 
Sayın Karaevli, 7 fabrika kapalı duruyor. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Oraya da geleceğim. 

Ama, bu elektriği oralara götürme
den, bu telefonu götürmeden, oradaki va
tandaşın refahtan nasıl pay alacağını zan
nediyorsunuz; mümkün mü bu? Mümkün 
değü. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— Siz götürmediniz. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — O, 
bize ait. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Onun için, demişiz ki, "Bundan son
ra, kamu eliyle yapılan yatırımlarda Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu vilayetleri ön
celiktedir; oralara daha fazla önem vere
ceğiz." Oralarda devlete verilen vergiler 
az olmasına rağmen, bu taraftaki fazlalı
ğı o tarafa aktaracağız ki, denge sağlan
sın, Yıllarca söylenmiş; bir şey yapılama
mış, sınır vilayetleri çıkmaz sokak olmuş 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1988 O : 2 

ve oradaki insanımız da, oradaki durum
ları görünce, hali vakti bir parça yerindey
se, oralardan başka vilayetlere göç etme
ye başlamış. İşte, 1983 yılında sadece 184 
milyar lira olan toplam kamu yatırımları, 
1984'te 340 milyar, ve 1985'te 612 milyar, 
1986'da 916 milyar, 1987'de 1 trilyon 300 
milyar ve 1988'de 1 trilyon 700 milyar li
raya yükselmiştir. Bunun içinde, GAP 
Projesine, o bölgedeki bazı barajlara ve 
elektrik yatırımlarına ve bazı sanayi yatı
rımlarına Kamu Ortaklığından verdiğimiz 
imkânlar yok. Sonuç ne olmuş?.. 1988 yı
lında, bir elin parmakları kadar az sayıda 
köy hariç -çok küçük, mezradan da küçük 
olan köyler hariç- yolu ve elektriği olma
yan köy kalmamıştır. Yine o yörede, tele-
fonsuz köy de kalmamak üzeredir veya ta
mamen kalmamıştır; belli vilayetlerin dı
şında oradaki hadise işte bu. Biz, o sana
yi yatırımlarına da yine Kamu Ortaklığın
da öngürdüğümüz şekilde yaklaşıyoruz. 

Bakın, yıllarca Sivas Demir Çelik 
Fabrikası, aynen bu uçak meselesi, tank 
meselesi gibi söylenmiş; ama başlanmaya 
cesaret bile edilememiş. Nasıl başladık?.. 
Kamu Ortaklığı Fonunda kaynak vardı, 
bu kaynağın da belli oranı o bölgelere ak
tarılabilirdi; imkânımıza, birbuçuk yıllık 
uygulamaya baktık, "Pekala bu işi 
yaparız" dedik; bizim politakacılarımız, 
muhalefet milletvekilleri de dahil, Sivas'a 
gidip "Selamünaleyküm" dediği zaman, 
"Demir Çelik" diye karşılanmıyor; bu işi 
hallettik. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Bakın, Keçeciler'e hakaret ediyorsunuz. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— İşte, şeker fabrikası meselesini Çorum'-
da başlattık; bundan sonra inşallah Çan
kırı'da, Sivas'ta, Yozgat'ta ve Kars'ta; 
ama imkânlar ölçüsünde perderpey, me
seleyi daha fazla hızlandırmadan ele al
mak niyetindeyiz. Kamu Ortaklığından 

bu bölgedeki yatırımlara sadece bu demir-
çelik meselesi değil, birçok yatırıma; ama 
kamunun yüzde 10 ortak olduğu yatırım
lara 150 milyar liralık yatırım kredisi, ya
ni iştirak, işletme kredisi gibi imkânlarla 
yaklaşılmış. Ne olmuş?.. O Bölgedeki ge
lişme oranı, özellikle altyapı bakımından 
diğer bölgelerle eşit hale gelmiş, hatta ba
zı rakamlarda öne geçmiş. 

Ayrıca, bu bölgede yatırım yapacak
lara daha fazla teşvik belgesi veriliyor. So
nucunu almışız; toplamını vereyim: O 
bölgede dört yıl içerisinde 1988 Eylülüne 
kadar, 1 510 teşvik belgesi verilmiş. Bu, 2 
trilyon 800 milyarlık yatırımı öngörüyor; 
ayrıca da, 85 bin kişiye istihdam imkânı 
sağlıyor. Geçmişte oralarda başlayıp da bir 
türlü yapılamayan yatırımları da, Kamu 
Ortaklığı vasıtasıyla burada yatırım yapa
bileceklere devretme yoluna gittik ki, ora
larda bir eser kazanılsın, o bölge insanı da 
oralarda çalışma imkânına kavuşsun. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— "İskenderun Demir-Çeliği de biz 
yaptık" deyin. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla). 
— Siz ne derseniz deyin, bu konuda va
tandaşımız bizim yaptığımızı takdir etmiş. 
Bütçeler siyasî hadiselerdir; işte, 1987 yı
lında, bu yaptıklarımızın semeresini va
tandaş seçimde göstermiş, o bölgede ya
şayan insanımız, Anavatanın bu farklı 
yaklaşımını farklı oy vererek göstermiş. İş
te Kars 4-2, Erzurum 6-1, Sivas'ın bir böl
gesi 2-1, diğer bölgesi 4-0, işte Erzincan 
2-1; işte hepsini verenler: Ağrı 4-0, Adı
yaman 4-0, Muş 4-0, Gümüşhane 3-0, 
Van 5-0, Yozgat 5-0, GAP'm olduğu Şan
lıurfa 7-0... (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Siz kazanmadınız, yasalar size ka
zandırdı. \ 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Galatasaray 5-0... 
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MAHMUT KEÇELİ (Adana) — 
Yüzdeye bak, yüzdeye! 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, biraz evvel bura
da dinlediğimiz liderin, bana göre en şans
sız sözü, "GAP dökülüyor" olmuştur. Ba
kın bakalım, GAP dökülüyor mu, yoksa 
füze hızıyla devam ediyor mu; şimdi gö
receğiz. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Ada
na) — GAP'a sahip çıkma Sayın Karaev-
li; GAP'ı gaptırmayız. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
inanmadan konuşuyorsunuz; kendi inan
madığınıza milleti nasıl inandıracaksınız?. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, şimdi şunu ifade 
edelim, GAP, 13 ana projeden meydana 
geliyor; başlangıcı da -O bölgeden olan 
milletvekillerimiz veya gezenler de bilir-
Karakaya'dır; ama zannediyorum, geçen 
dönemde bir araştırma önergesi müzake
re edilirken, Doğru Yol Partisi sözcüsü ar
kadaşlarımız, Keban Barajını da GAP'm 
içine dahil etmeye kalktılar. Bu, Keban 
Barajını ne büyültür, ne de küçültür. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 
Konuşan bendim. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Keban Barajını yapandan Allah razı ol
sun; ama, niye GAP'ın içine dahil ediyor
sunuz ki?.. Dahil etmeye gerek yok, dahil 
ederseniz siz zararlı çıkarsınız; çünkü o za
man hesabınız daha da tutmaz. 

Karakaya Barajından başlayalım. 
Karakaya Barajının temeli 1976 yılında 
atılmış, 1984 yılına kadar, yapıla yapıla 
yüzde 19'u -ister fizikî gerçekleşme olarak 
alın, ister nakdî gerçekleşme olarak- ya
pılabilmiş. 

ALİ ESER (Samsun) — Birbiriyle 
hiç alakası var mı? Birbirine uymaz 
efendim. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Halbuki, Karakaya Barajının bugün
kü değeri 1 trilyon 250 milyar lira belki; 
siz bunun, yapa yapa yüzde 19'u -beşte bi
ri deseniz- ancak 250 milyar liralık kısmını 
yapmışsınız. "GAP, 20 trilyon liralık bir 
proje" diyorsunuz; işte, 1966'da başlamış
sa, 1966 yılından 1984 yılına (yani, 18 yıl
da) ancak 250 milyar liralık kısmını yapa
bilmişsiniz. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen dinleyelim efendim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Gel şu işin içine girme, zararlı çıkarsınız. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Hatta, o bölgede/ bu işte o kadar geri 
kalınmış ki; bazı ekipmanlar gelmiş, Di
yarbakır'a 50 kilometre mesafede, o ba
raja da 50 kilometre mesafede bir ilçe mer
kezinde kalmış, yerine götürülejnemis ve 
hatta Karakaya Barajının yüzde 19'unun 
büyük bir kısmı da Sayın Ulusu Hüküme
ti zamanında yapılmış. Bu da bir vakıa. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Ah
met Bey, gel vazgeç sen bu işten. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Şimdi, Anavatan İktidarı -biraz evvel 
söylediğim- Kamu Ortaklığı Fonundan, 
bütçe dışında oluşturduğu yepyeni bir kay
nakla, Karakaya Barajına üç senede 
(1985-1986-1987'de) 220 milyar lira vermiş 
ve barajı bir yıl evvele, o da programla
nandan bir yıl evvele almış; eğer eskisi gibi 
olsa, sekiz yıl evvele almış ve baraj bitmiş. 
Şimdi, 18 yılda yüzde 19'u ve bugün, iki-
buçuk üç senede, yeni kaynakla, 220 mil
yar lira ek destekle yüzde 80'i bitirilmiş. 
Ne olmuş?.. Karakaya Barajı bittikten son
ra, bugüne kadar 11 milyar kilovatsaat 
elektrik üretmiş. Bakın şimdi akıllı işe... 
İkibuçuk üç senede 220 milyar lira verir
siniz; karşılığında buradan 11 milyar ki
lovatsaat elektrik alırsınız kilovatsaatini 
70-80 liradan çarparsanız, 700 milyar lira 
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gelir elde etmiş olursunuz. Bu akıllı işi ya
pan Anavatan İktidarı GAP'ı hızlandır
mamış da ne yapmış? 

Gelelim Atatürk Barajı meselesine. 
Doğru, Atatürk Barajının temeli biz se
çimlerle iş başına gelmeden biraz evvel 
atılmış; ama hiçbir harcama kalemi gö
zükmüyor. Netice... İşte, Kamu Ortaklı
ğından, bu önemli projeye da çok büyük 
katkılar sağlanmış. Bugüne kadar 550 mil
yar liralık kaynak verilmiş ve olan şu : 
1986 yılında derivasyon tüneli işlemi ya
pılmış. Yani, temmuz ayında gövde inşa
atı başlamış ve Ekim 1988 sonunda, bu
gün için orada yapılan iş ne kadar biliyor 
musunuz? Tam 57 milyon metreküp göv
de dolgu hacmi yapılmış. Biliyorsunuz, 
Keban'ın gövdesi 14 milyon metreküp, 
Atatürk Barajının 84 milyon metreküp. 
Yanlış hatırlamıyorsam, Keban Barajı an
cak sekiz senede bitmiş; ama, bu Anava
tan İktidarı yeni oluşturduğu kaynaklar
la GAP'a o kadar büyük destek sağlamış 
ki, artık, Atatürk Barajında altı ayda, bir 
Keban bitiyor, Keban... (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Geçen bütçe görüşmeleri sırasında 
. çok görüşüldü Şanlıurfa Havaalanı konu

su; Allaha şükür bu bütçede konuşulma
dı çünkü Şanlıurfa Havaalanını bu Ana
vatan İktidarı halletti; biliyorsunuz, açılı
şına da gittik. Hatta, tabiî söyleyemezler; 
çünkü, muhalefetteki arkadaşlarımız bu 
sene GAP'ı ziyaret ettiler, gördüler; onun 
için, bazı konularda herhalde görünce ik
na oluyorlar, havaalanına da kendileri 
indiler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Urfa 
Havaalanı, havaalanına benziyor mu Sa
yın Karaevli? 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — O 
havaalanını, havaalanı olarak mı görüyor
sun sen. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Uçak
lar inemiyor oraya. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Şimdi, bu GAP Projesine, entegre bir 
proje olarak bizim Hükümetimiz yaklaşı
yor. Bununla ilgili olarak, Devlet Planla
ma Teşkilatı içinde ayrı bir birim oluştu
rulmuştur, sulamayla, burayı ileride 4-5 
Çukurova yapacak ve Türkiye'nin gerçek
ten kaderini değiştirecek bu büyük proje
ye biz ayn bir önem veriyoruz. Bunun için 
de, orada meydana gelecek ürünü -gerek 
tarımsal ürün, gerek sanayi ürünü- belli 
yerlere daha iyi ulaştırabilmek için, yol 
için büyük pay ayrılmıştır. 

Kamu Ortaklığı Fonundan yapılan 
otoyollardan önemli bir tanesi de, Adana-
Gaziantep üzerinden sınıra, Habur'a ka
dar devam edecek otoyoldur. Aynca, Yu
murtalık serbest bölgesinde ilk etapta 15 
milyon tonluk, bilahara da daha büyük 
kapasiteye ulaşacak liman meselesi de ele 
alınmıştır. 

Bugün olan şu : Türkiye'de, artık 
orada üretilen elektrikle, orada yapılan iş
le, hem işsiz insanlarımıza iş imkânları 
sağlanıyor, hem de artık elektrik kısıntısı 
diye bir şey kalmıyor. Türkiye, bütün her 
yerinde, köyünde kasabasında elektriği 
olan, televizyon seyredilen, telefonu ile 
dünyanın her bir tarafı ile konuşulabilen 
bir ülke haline gelmiştir. Onun için, GAP 
meselesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ederken, hızlı yapanla, bu işi çok yavaşla
tanı ayırt etmenizi özellikle rica ediyoruz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Mutlaka efendim; vatandaş onu takdir 
ediyor. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, Anavatan İktidan 
ve iktidar partisi grubu olarak biz, mem
leketimizin meselelerine hep akılcı yakla
şılmasından yanayız. Bugüne kadar, İkti-
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darımız bunu yapmıştır ve yapmaya da 
devam, edecektir. Yalnız, biz diyoruz ki, 
meseleleri ele alırken hiçbir zaman hissî 
davranmamak lazım. Meselelere hep akıl
cı yaklaşmak lazım ve vatandaşımızın da 
bu konuları artık çok iyi değerlendirdiği
ni bilmemiz lazım. 

O bakımdan, biz, 1980 öncesini, bi
zim icraatımızla kıyaslamak gerektiği za
man söylemişizdir; ama hiçbir zaman da, 
sadece 1980 öncesini söyleyerek kendi ken
dimize bir haklılık çıkarmıyoruz; çünkü, 
bizim yaptığımız ortada; "Ayinesi iştir ki
şinin, lafa bakılmaz" diye bir söz var. 
1980'den önce elektrik kısıntısı yok muy
du; 1983 yılından önce elektrik kısıntısı 
yok muydu da, burada bir arkadaşımız 
söylediği zaman bir nevi "yok" denirce-
sine bir cümle kullanıldı? Hatta o kadar 
vardı ki, bu konuda Bulgaristan'dan elek
trik almak için çok zorlandığımız zaman
lar olmuştur. Ben Trakyalıyım, biliyorum; 
orada elektrik parası verilmediği zaman 
kesintiler olmuştur. Neden?.. Ne yapsın; 
o zamanki elektrik üretimi yetmediği için, 
Türk insanına lazım olan elektrik dışarı
dan alınmaya çalışılmıştır; ama imkânlar 
yetmediği zaman da insanlarımız elektrik
siz kalmış. Hatta, Bu konuda o kadar sı
kıntılar çekilmiştir ki. -Bunu herhangi bir 
şey için söylemiyorum da, özellikle 1980 
öncesinin burada bir nevi methiyesi yapıl
dığı için söylüyorum- o günleri, o günler
deki yokluğu biz hatırlamak istemiyoruz; 
ama, bugünkü bolluklar ülkesi Türkiye-
mizde, sıkıntılar olmasına rağmen, her şe
yin olduğu Türkiye'de o dönemi hatırla
tırsanız, ben de size bir misalle veda 
ederim. 

Madem elektrikle ilgili, bakınız; 
"Işıklar ailesinin medarı iftiharı, 

meydan ateşiyle çıranın torunu, mum ile 
yağ kandilinin çocukları, (SHP sıraların
dan "Bu kaçıncı tekrar?" sesleri) idare ve 

gaz lambasının yeğeni, gemici fenerinin 
dayısı, el feneriyle ışıldağın babaları, oto
mobil farının sevgili eşi, lüksün biricik de
desi, Edison'un insanlığa hediyesi büyük 
şah ampul hazretleri, maruz kaldığı sui
kasttan sonra yatırıldığı hükümet hasta
nesinde, ilaç bulunamaması yüzünden ve
fat etmiştir. Bütün tesellimiz, kabinede 2 
Güneş bulunmasıdır. Acımız sonsuzdur." 

O Türkiye mi, ışıl ışıl parıldayan 
Türkiye mi?.. 

Sevgiler, saygılar sunuyorum efen
dim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Mükerrem Taşçıoğlu; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Olay çıkaracak şimdi. 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Si
vas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 1989 yılı bütçe tasarısı hakkında Ana
vatan Partisi Grubunun görüşlerini arza 
devam ediyoruz. 

Bütçe, hükümederin tercihlerine göre 
icraatlarına yön veren ve p istikametteki 
faaliyetlerinde onlara yetki ve imkân ta
nıyan kanunlar manzumesi olarak tanım
lanır. Tabiî, bu tariften de anlaşıldığı üze
re, bütçe, ekonomik ağırlıklıdır. Ekonomik 
ağırlıklıdır; ama, cumhuriyetin ilk yılla
rından beri, her yıl bütçe görüşmelerin
de, bütçenin özellikle tümü üzerindeki gö
rüşmelerde, bu ekonomik ağırlığın yanı sı
ra, politik ağırlık da kendini her zaman 
hissettirir. Hatta, bu nedenledir ki, bütçe 
kanunlarını, bir nevi güven tazeleme ola
yı şeklinde de tavsif etmemiz mümkündür. 

Konuya şöyle yaklaşmayı uygun bu
luyoruz : Sabahleyin, çok istifade ettiği
miz, saydığımız bir lider, konuşmaların
da, sanki Anavatan Partisi İktidarı, hep 
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kendinden evvelki iktidarı -iktidarları de
ğil, iktidarı-kötülemek suretiyle, milletin 
itimadını, sevgisini, oyunu kazanma yo
luna gitmiştir gibi bir imajı daima bu kür
süye getirdi. Benim hatırlayabildiğim ka
dar, biz, kurulduğumuz günden beri sev
giyi ön plana aldığımızı, kavgayı katiyen 
istemediğimizi; insanları birbirine, yaklaş
tırmayı hedef ittihaz ettiğimizi; hatta, ma
zide başka başka isimler altında faaliyet
lerini devam ettiren partilerin birnevi bi
leşkesi şeklinde Anavatan Partisini kurdu
ğumuzu ve bana göre, esasta bu vasfından 
dolayı millet tarafından benimsendiğini 
hep anlatadurduk. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Başbakan da öyle diyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Arabesk... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Milleti birbirine 
çarpıştırmak yerine, muhtelif akımların, 
muhtelif kesimlerin birbirine sevgiyle bak
masını sağlamak, bence en doğru yoldur, 
en akılcı yoldur ve millet menfaatına olan 
bir yoldur. 

Bakınız, ben sözlerimin başında, eğer 
müsaade edersiniz, -katiyen niyetim 
yoktu- Şöyle birkaç cümle halinde, biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi, memlekete, gü-
nahıyla sevabıyla uzun seneler büyük hiz
metler getirmiş bir sayın liderin temas et
tiği birkaç noktaya çok kısa kısa cevap ve
receğim. Neden kısa kısa cevap verece
ğim?.. Geçen sene, Sayın Maliye Bakanı
mız bu kürsüden, sözlerini açıklarken, 
"Bırakın ustalarımız birbirleriyle 
tartışsınlar" dedi. Ben de, zannediyorum 
ki iki üç saat sonra, Sayın inönü'nün ko
nuşmasını takiben söz alacak olan Sayın 
Başbakanımın cevap vereceğini tahmin et
tiğim kısımlara dokunmayacağım da, şöy
le, iki üç tane, söylemekte fayda gördü
ğüm, -özür dileyerek söylüyorum- kendi

mi alamadığım hususa kısaca temas 
edeceğim. 

Bir kere, şunu ifade edeyim; içtenlik
le, samimî olarak söylüyorum. Sabahleyin 
dinlediğimiz lider, bana göre bir başka li
derdi, öğleden sonraki bir başka. Sabah
leyin dinlediğimiz lider (Sayın Demirer-
den bahsediyorum, her zaman saygı duy
duğum) o sempatik haliyle, yüklendikçe 
yüklendi. Hakikaten, muhalefeti, bana gö
re çok güzel temsil etti. Niçin söylüyorum 
bunu? İnsan fırça yiye yiye fırçalamayı öğ
renir. Bu bir yoldur. Tabiî, on-onbeş sene 
bu memlekette çok yetkili yerlerde bulu
nursanız, çok tenkitlere maruz kalırsanız, 
tenkit etmeyi de öğrenmiş olursunuz. Bu 
bir gerçek; ama gönül arzu ederdi ki, fır
ça yiye yiye fırçalamayı değil, fırçalaya fır-
çalaya, iş göre göre fırçalamayı öğ-
renseydi... 

Gayet güzel noktaları, çok ustalıklı 
bir şekilde yakalıyor; hakikaten takdir edi
yorum, bunu söylüyorum, açıklıkla ifade 
ediyorum. 

Mesela, -muhtelif kesimleri ele alıyor-
şoförlerin hoşuna gitmek... Bunlar, 
1946'dan beri denenen usuller. Şoförlere 
soruyor, diyor ki, benzin, ham petrol dün
yada şu kadar ucuzlarken -zannediyorum 
üç misli dedi- beş misli pahalıya sen nasıl 
alıyorsun, buna nasıl yetişiyorsun?.. Şim
di, ben de şoför olsam; Allah için, haklı. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yalan mı? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Ama, insanın aklı
na bir sual geliyor : Peki, benzinin ucuz 
olduğu devirde benzini bulabiliyor muy
duk? Yani, şoförün aklına gelmez mi bu? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Hangi dönemde oldu? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — İşte, şu kadar ton 
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pamukla bir traktör alınabiliyordu, şim
di de bu kadarla alınabiliyor... O da doğ
ru; ama traktörün yüzünü mü görebiliyor
duk, parçasını mı alabiliyorduk?.. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Çok ayıp, yalan söylüyor
sun; doğruları söyle... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Doğ
ru konuş doğru. Burası yalan kürsüsü de
ğil. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen... (DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
Hatibi dinleyelim lütfen. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Niye tahammül 
edemiyorsunuz, bilmiyorum ki? 

Bakınız, benim Genel Başkanımın 
güzel bir sözü vardır. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ha
tibi dinlemek mecburiyetindeyiz. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sa
yın Başkan, hatibe de söyle... Yalan söy
lüyor! Burası yalan kürsüsü değil. 

BAŞKAN — Kardeşim, Sayın Mil
letvekili, bakın, buranın bir adabı var; ha
tibi dinleyeceğiz, inanıp inanmamak sizin 
takdirinize kalmış bir iş. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Ama, 
hatip de argo lisan kullanmasın, sözlerini 
daha iyi seçebilir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Hayır, bu söyledik
lerimi bilmeyen yok ki. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
"Fırça" ne demek, fırçadan ne anlı
yorsun? 

BAŞKAN — Sayın Milletvekili, lüt
fen efendim... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Saym Başkan, "fırça" ne demek? Fırça ne 
demekmiş, anlatsın da anlayalım. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Devam edebilir mi
yim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Benim Genel Baş
kanımın güzel bir lafı vardır, hep kulağı
mıza küpe etmişizdir; en pahalı mal, ol
mayan maldır. Siz istediğiniz kadar, pet
rol pahalılandı, traktör pahalılandı deyin; 
olmadıktan sonra... En pahalısı o, kara
borsada bulacaksınız. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Nereden bulacak, nereden?.. O kürsüye 
layık değilsin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Siz sigarayı da, tu
zu da, margarini de -her şeyi- en pahalı 
şekilde aldınız; çünkü yoktu, yok. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Her
kes alabiliyordu ve çoktu. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sen bakalım nasıl fırça yiyeceksin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bir ikinci nokta... 

Efendim, birbirimize müsamahakâr 
olalım. Bakın ben hakaret etmiyorum. 
Ben, bazı şeyleri kendi düşünce tarzım içe
risinde cevaplamaya çalışıyorum. Müsa
ade buyurun. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, öyle, toplu 
konuşursanız hatibi nasıl dinleyeceğiz? 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Dinlenecek bir laf ettiği yokki, Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, buranın bir 
adabı vardır, hatibi dinleyeceğiz. Hatibi 
dinleyeceğiz efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bir başka konuyu 
da Grup Başkanvekili olarak beni ilgilen
dirdiği için cevaplandırıyorum efendim. 
"Sözlü sorulara cevap imkânı bulunamı
yor Mecliste" dendi; doğrudur; ama bili
yorsunuz, Meclis faaliyeüeri Danışma Ku
rulu dediğimiz, Meclis Başkanımızın ve
ya vekilinin başkanlığında, bütün parti 
temsilcilerinin iştirakiyle oluşan kurulda 
biz bu işleri hallederiz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Danış
ma Kurulunda değil. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Meclisimizin üç fa-
liyet günü var. Bir gününü denetime ayır
dık, diğer iki gününü yasamaya ayırdık. 
Bu Meclisin esas işi yasamadır. 

Şimdi, öyle oldu ki, araştırma öner
geleri, gensorular vesaireler, bizim sözlü 
soruları tıkadı, onlardan bir türlü -salı 
günü- vakit kalmıyor ki, sözlü sorulara ce
vap verelim. (DYP Sıralarından "o 
bahane" sesleri) 

Biz iktidarız, biz formüller bulmak 
mecburiyetindeyiz. Ben size söz veriyo
rum, o salı günleri belki bir saat ilave ede
riz, belki bir başka usul buluruz; ama yi
ne sözlü sorulara bir saatlik olsun bir im
kân tanımaya çalışacağız, onu arz edeyim. 

Yalnız, unutmayın ki, yine bakın, ta
riz diyeceksiniz, yine takılıyorsun diyecek
siniz, havayı sertleştiriyor diyeceksiniz; 
ama bu tarize biz maruz kalıyoruz; hak
lıyız haksızız, çare arıyoruz, buluyoruz; 
ama bu tarizi bize yapanların devrinde, 
3 ay bu Meclis toplanamadı, Başkanını se
çemedi, komisyonlarını seçemedi. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Hangi denetim?.. Yasama vazifesini dahi 
göremedi... 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Anayasa meselesi, Anayasa. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Ve bir noktaya gel
di dayandı, o noktanın tartışmasını yap
mayalım... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — O zaman, o lafı meydanlarda kul
lanmayın. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Son bir cevabımı 
arz edeceğim; "Askeri siyaset dışı bırakın" 
diyor Askeri siyasete biz mi soktuk? O de
virlerde biz yoktuk ki. Kim kime hesap so
ruyor, ben onu anlayamıyorum. Yani, bu 
suali, bizim Anavatan Partisinden biri çık
sa, bu soruyu sorana sorsa, yerden göğe 
kadar hakkı var. Olmadığımız bir devrin 
hesabını, bu işin müsebbibi nasıl soruyor; 
ben buna akıl erdiremedim efendim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Şunu arz ediyorum. Bu ithamları son 
defa olarak reddediyoruz. 12 Eylülün ar
kasına sığınmadık, tek başımıza, hiçbir 
partinin devamı olmaksızın çıktık meyda
na, o günün kanunlarına göre seçimlere 
girdik. İktidar olur olmaz, 3 ay sonra, ilk 
işimiz yerel seçimler münasebetiyle, böy
le olmaz, herkes girsin diyen yine bizdik... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Referanduma onun için "hayır" dedik... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — 1987 seçimlerinden 
geçtik, üstünden bir seçim daha geçti. Bu 
konulan buraya tekrar tekrar getirmenin... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Meydanlara kim.getirdi? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Acaba, altında, bir 
nefsi müdafaa veya bazı adreslere seslen
me ihtiyacı mı var? O adres biz değiliz, 
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o adres biz değiliz. Ne ihtilali biz yaptık, 
ne böyle bir şeyi istedik. Bunu bu kürsü
ye de biz getirmedik... 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
Meydanlara kim getirdi? 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — Görülecek hesabı
nız varsa, görürsünüz; bizi katmayın işin 
içine. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
"Anarşi anarşi" diyen siz değil miydiniz? 
Gelin konuşalım, sekiz senedir hep siz ko
nuşuyorsunuz. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamala) — Şimdi, muhterem 
arkadaşlarım, bu kadarcığı mazur görün, 
hani dediniz ya "sert gi tme" diye, bu ka
dar hepsi. Şimdi, arza çalışacağım bazı 
hususlar var, müsaadeniz nispetinde an
latmaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, gelişmekte 
olan bizim gibi ülkeler var, gelişmiş ülke
ler var. Bunun dışında gelişme ihtimali ol
mayan az gelişmiş vesaire vesaire, onları 
bırakıyoruz; ama bizi ilgilendiren, bizim 
gibi gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ül
keler var. Nedir gelişmiş ülke? O ülkeler
de insanlar, insanca yaşayabilir, mutludur
lar, müreflehtirler; bir yol meselesi kalma
mış gibidir; su meselesi yok, kanalizasyon, 
okul, hatta sanayileşme, ulaşım, eğitim, 
sağlık... Bunlar, yüzde yüze yakın şekil
de, o ülkelerde halledilmiştir. Nedir onla
rın davaları? Onların davaları, olsa olsa, 
daha iyi, daha mesut, daha müreffeh, da
ha mutlu yaşama... Üst seviyelerin dava
sı. Gelişmiş ülkelerin, mesut problemleri 
diyebiliriz ve bunların gelirleri, giderlerin
den fazladır. Daima, ihracatları ithalatla
rından fazla, cari işlem açıkları olmayan 
ülkelerdir ve dolayısıyla da enflasyon ve 
pahalılık diye bir problemleri yoktur; bun
lar, genelde yüzde O'la 5 arasında oynar. 

Bizim gibi, gelişmekte olan ülkeler
de... Bunu mazeret için söylemiyorum; 
ama meseleyi iyice bir ortaya koyalım di
ye söylüyorum. Çünkü, çok sevimsiz bir 
konuyu konuşmak için kürsüde bulunu
yorum; pahalılık ve enflasyon konusunu, 
cesaretle, şurada tespit etmeye çalı
şıyorum... 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — 
Hele şükür. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — Gelişmekte olan ül
kelerde bu bahsettiğimiz zorlukların, he
men hemen hepsi vardır. Bakın, beş sene
den beri -bizden evvel de yapılmış olan
lara ilaveten- bütün çabalarımıza rağmen, 
yapmakta olduğumuz, yol, su, kanalizas
yon gibi her türlü hizmete rağmen, daha 
katedilecek çok yolumuz var. Çünkü, bi
zim gibi, gelişmekte olan ülkelerle, geliş
miş ülkeler arasındaki fark, çok fazla. İş
te, bu farkı sıfırlayabilmek, bu farkı azal
tabilmek, gelişmekte olan bir ülke olmak
tan çıkıp, nispeten gelişmiş bir ülke olma 
gayretine de, hepiniz bil iyorsunuz, 
"kalkınma" diyoruz... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— " Ç a ğ at lamak" diyoruz. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — Mesele onunla da 
bitmiyor; kalkınmanın hızı konusunu hal
letmemiz gerekiyor. Muhtelif partilerde-
kiler -ki, bu partilerin hepsi, bilaistisna-
bu memlekette, bu kalkınmaya çaba sarf 
eden, bu kalkınmayı lüzumlu gören, do
layısıyla o ülkede yaşayan insanların, da
ha mutlu, daha müreffeh olmasını temin 
için uğraşan kimselerdir; ama aramızda 
bir fark var, onu belirtmem lazım. Biz, ba
zı partilerle, bu hız konusunda hemfikir 
değiliz; geçmişte de, bugünde de farklılık, 
kendini gösteriyor. Nasıl gösteriyor? "Ben 
bu arayı, bir, iki veya üç iktidar devresin
de kapatırım" diyebilirsiniz; yani "Hızlı 
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giderim, hızı artırırım'' diyebilirsiniz. Baş
kaları, "Yok efendim, fazla hız, bazı ra
hatsızlıklar, sıkıntılar tevlit edebilir, doğ
ru değildir, yavaş gidelim" diyebilir. Böyle 
hükümetler, mazide görüldü. Biz, Anava
tan Partisi olarak, kurulduğumuz andan 
itibaren, hızlı gideceğimizi ifade ettik. 
Yanlışı varsa, bize ait... 

HASAN NAMAL (Antalya) — 
Uçaklarla... Alın bakalım uçakları... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
1989'da durdunuz; onu da söyleyin Sayın 
Taşçıoğlu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Yanlışı varsa, bize 
ait... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Size ait değil, millete ait. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen efendim... Lütfen... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Hayır, kalkınma hı
zının tespiti, hükümetlerin programlarıyla 
ilgilidir; milletin takdir hakkı vardır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Efendim, enflasyon hızından da bah
sedelim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Geleceğim efendim; 
biraz sabredin, geleceğim. 

Şimdi, biz, öyle dedik de, böyle mi 
yaptık? Hayır... Biz, hızlı gideceğimizi ifa
de ettik ve hatta -bana sorarsanız- söyle
diğimizden de hızlı gittik. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Taşçıoğlu, vatandaş ulaşamıyor, çok hızlı 
gidiyorsunuz (!) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Tabiî, demin de ifa
de ettiğim gibi, bunun bir faturası olacak
tı, sıkıntısı olacaktı; bunun da en belirgin, 

en pahalı fiyatı, işte, "enflasyon" dediği
miz pahalılıktır. 

Ben, sabahki iddiaya katılmıyorum : 
"Ekonomide kalkınma, büyüme, enflas
yonu doğurmaz, o ayrı bir şeydir" şeklin
de buyuran sayın liderime, "Hayır, ben 
o kanaatte değilim" diyorum. Bunlar, 
böyle, iki dişli gibi birbirine dayalı, birbi
rini harekete geçiren konulardır. Kalkın
ma hızlanırsa, millî gelirinizin ötesine ge
çerse; zorlarsanız, bu sıkıntılar kaçınılmaz 
olur. 

Bakınız, bugün dünyada 170 küsur 
devlet var. Biraz evvel bahsettiğim, o mut
lu, mesut ülkeler; hani, enflasyonu yüzde 
sıfırla yüzde 5 arasında oynayan ülkeler; 
meseleleri bitmiş de, arz ettiğim gibi, da
ha iyiyi, daha mükemmeli arayan ülkeler... 
Sırf fikir olsun diye, gene açıkça, çekinme
den -demin istediniz- ifade edeceğim. 

Amerika'nın enflasyon yüzdesi 3,5. 
Japonya'nın yüzde 1. Batı Almanya'nın 
yüzde 1,8. Fransa'nın yüzde 2,8. İngilte
re'nin yüzde 5,2. İtalya'nın ki yüzde 5. 
Kanada'nın ki yüzde 4,2. Kalkınma hız
ları da yüzde 3 ve altında. Deminki sözü
mü teyit için söylüyorum, kalkınma hızı 
olarak yüzde 6 Harda, 6,5'lerde, 7'lerde 
dolaşırsanız, onun bir faturası çıkar. Bu 
gelişmiş ülkeler için, böyle bir konu kal
mamış. Yalnız, şunu söyleyeyim ki... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Taşçıoğlu, enflasyon iyi mi, kötü 
mü? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Efendim, sizinle 
karşılıklı olarak kahvehanede ayrı konu
şuruz, müsaade edin de şurada ifade ede
yim. Konseyde de beraberiz, orada da ko
nuşuruz. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Enflasyon iyi mi, kötü mü? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
milletvekili... Ama, buranın bir adabı var 
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efendim. Yani, böyle, kendinizi hiçbir kay
da tabi tutmadan, istediğiniz gibi hareket 
edebilecek misiniz? Devamlı söz kesiyor
sunuz; bir değil, iki değil, üç değil; yap-
mayın efendim. Adet haline getirdiniz 
efendim. Görüşmelerin devamını nasıl te
min edeceğiz?.. 

Buyurun, devam edin Sayın Taş-
çıoğlu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Tabiî, enflasyon 
yüzdeleri sıfırla beş arasında değişen bu 
ülkelerin adedi kaçtır derseniz; bunların 
sayısı, bugün dünyada mevcut 170 küsur 
ülkenen içerisinde iki elin parmaklarının 
sayısını geçmez. Yani, bunu "Herkes na
sıl, siz niye böylesiniz efendim?" diye so
ran arkadaşlara söylüyorum. 

Onlar, belki yüz yüzelli sene evvel sa
nayileşmeye başlamışlar. Müstemlekeleri 
vardı, oraları iyice sömürmüşler. Kalkın
mışlar. Bir yere gelmişler. "Biz niye yap
madık?", "neden yapmadılar?" vesaire 
gibi suallere gitmeye lüzum yok; o yeni po
litik polemikler yaratır. Bugünkü durum 
bu. Onlar orada, bizler burada başladık 
bu işe. 

Şimdi, tabiî, bunları anlatmamın bir 
sebebi var. Bakınız, geçen sene de bu kür
süden ifade ettim, zorluğumuz, sadece bu 
gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkın bü
yüklüğünden gelmiyor; bir ikinci faktör 
var, ihmal edilmeyecek faktör. Tabiri ami-
yanesiyle söyleyeyim, biz doğurgan bir 
milletiz. Son istatistiklere göre, senede 
yüzde 2,6 nüfus artışımız var; yüzde 3'tü 
de, 2,6'ya indi. Bu saydığım ülkelerin içe
risinde hiçbirisinin senelik nüfus artışı 
yüzde l'i geçmiyor. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AK-
YÜREK (İstanbul) — Eksilen var. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Eksi olan var. 

Şimdi, üç çocuklu, beş çocuklu bir ai
lenin geçimi mi, tek çocuklu veya çocuk
suz bir ailenin geçimi mi?.. Sadece bu nok
tayı, şöyle, düşünürsek, şu doğurganlığı
mızın bize nelere mal olabileceği kolayca 
anlaşılır. 

Ben hatırlıyorum, lise sıralarında, 
Yunanistan'ın nüfusu 7 milyon civarın
daydı, bize coğrafya dersinde öyle öğret
tiler, şimdi nüfusu 9 milyon civarında. Ay
nı senelerde Türkiye'nin nüfusu 17 mil
yondu, şimdi 52 milyon. 

Bir yandan, nüfus artışı var. Artan 
nüfusun yaşam seviyesini, gelişmiş ülke
lerdeki yaşam seviyesine çıkaracaksınız... 
O da yetmiyor. Üçüncü bir ağır faktör da
ha var : Talep artışı. 

Meraklanmayın, hep söylüyorum, 
bunları mazeret için değil; pahalılığın, 
enflasyonun mazereti için değil, bir tab
loyu tespit edelim, güçlüklerimizi, mese
lelerimizi ortaya koyalım; onun için söy
lüyorum. 

Bakınız, talep artışı ne? 
Yine geriye gideceğim. Bizim genç

liğimizde, çocukluğumuzda bir elbisemiz 
vardı; iki, üç olan çok nadirdi. Ayakkabı
lar pençe yapılırdı, çoraplar yamalanırdı. 
1958'de vefat eden, ağır ceza reisliğinden 
emekli babam henüz buzdolabıyla tanış
mamıştı. O zamanın ölçüleri bunlar. Şim
di de bugünün ölçülerine gelelim. Elek
triği götürür müsünüz köye?.. Gayet tabiî, 
iftiharla, sevinçle, gururla. Ee, oraya elek
trik gider gitmez, televizyon isteyecektir, 
buzdolabı isteyecektir. İşte talep arttı. Bi
razdan size bunların rakamlarını da ve
receğim. 

Dahası var efendim, işin bir de psi
kolojik tarafı var. O televizyondan büyük 
şehirlerimizi ve büyük Batı merkezlerini 
seyredenler, gayet tabiî orada olanları is
teyeceklerdir. Bu, insanların doğal hakkı
dır ve hükümetlerin de vazifesi bunları 
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karşılamaktır. Demek ki bir taraftan Tür
kiye'ye has, özellikle artan nüfus; diğer ta
raftan çok mesafeli, gelişmiş ülkelerle ara
mızdaki durum ve artan talep. İşte bütün 
bu güçlükleri yenmeye çalışacaksınız. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu şi
kâyetler her devirde vardı. Yani'' Her de
virde var da aldırmayın" demek istemi
yorum; ama her devirde olduğunu da yi
ne bu tabloyu meydana koyarken söyle
mek benim vazifem. 

Bakınız, biraz konuşmaya renklilik 
katmak gayreti içerisinde şunu söyleye
yim : 193i senesi, Yüce Atatürkümüz'ün 
gözbebeğimizin devri. Bir gazetede küçük, 
kısa bir makale. Kim yazmış?.. Milliyet 
Gazetesinin kurucusu. O zaman Roman
ya'da ataşe, Türkiye'ye geliyor ve Tan Ga
zetesinde küçük fıkra halinde bir başma
kale yazıyor. Başlık; "Pahalılık" "Tilki
nin dönüp,'dolaşıp geleceği yer kürkçü 
dükkânıdır derler. Biz de Sofyasını, Ati-
hasını, Belgratını, Bükreşini döne dolaşa, 
nihayet İstanbul'a, meşhur Babıâli'ye, ya
ni gazeteciliğe geldik. Geldik; ama ne di
yeyim... Galiba, keşke gelmeseydik. İki se
neye yakm, Sofya'da, iki sene de Bükreş'
te kaldım, o sırada birçok defalar Atina'
ya ve Belgrat'a gittim geldim, saydığım bu 
dört şehirde uzun müddet yerleşip, yaşa
dıktan sonra, İstanbul'a gelir gelmez be
ni ilk çarpan şey; hayatın bu şehirde akıl 
almaz, inanılmaz, tahammül edilemez pa
halılığı oldu..." 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Sayın Taşçıoğlu, dünyada "Ekonomik 
buhran" diye bir şey olduğunu duydunuz 
mu o zaman?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — "Vapurdan ayağı
mı rıhtıma atar atmaz, pahalılık bir ak
rep şeklini aldı, sülük gibi kesemi emme
ye başladı... 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
1979'la kıyaslamaktan vazgeçtiniz de 
1931'e mi gidiyorsunuz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — "Valizimi verdim, 
hamal pahalı; bindiğim taksi pahalı; tut
tuğum apartman pahalı; yaktığım elektrik 
pahalı, odun pahalı, gaz pahalı; içtiğim süt 
pahalı, yediğim et pahalı, zerzavat paha
lı; yine bindiğim tramvay pahalı, tünel pa
halı, vapur pahalı, tren pahalı, her şey; 
ama her şey pahalı, pahalı..." diye yazı
yor. Vaktinizi almayayım. 

Şimdi, eğer yine arkadaşlarımız sinir
lenmezler ve kızmazlarsa, tenkit için de
ğil; oradan biraz daha yakın zamanlara, 
yani çok partili hayata doğru gelelim. Ora
larda da neler vardır, gazetelerden okuya
cağım. 23 Ekim 1949 tarihli Vatan Gaze
tesi, (Merhum Sayın Günaltay'm zama
nı) " Hayat pahalılığı ve ihtikârla savaş." 
28 Kasım 1959 tarihli Ulus Gazetesi (Rah
metli Sayın Menderes'in zamanı) "De
mokrat Partinin başlıca icraatı pahalılık'' 
-şikâyet ediyorlar- 6 Ekim 1964 tarihli Ter
cüman Gazetesi (Dördüncü Koalisyon, 
Ürgüplü'nün zamanı) "Millî gelirde, ka
zanmada, telefon ve radyo sayısında 21 
devlet arasında sondan birinciyiz. Türki
ye, medeniyet ve refahta sondan birinci ol
du." 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bunları 1983'te söylemiyördunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — 27 Aralık 1965 ta
rihli Cumhuriyet Gazetesi Birinci Sayın 
Demirel Kabinesi) "Kasım ayında toptan 
eşya fiyatları yüzde 13 yükseldi, hayat pa
halılığı hızla artıyor" Milliyet Gazetesi; 8 
Ocak 1966 (Gene Birinci Sayın Demirel 
Kabinesi) "Temel maddelerde artış yüz
de 30, sebzelerde ise yüzde 64'e vardı, fi
yatlar yüzde 40 arttı." Milliyet... 
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İRFAN DEMİRALP (Samsun) -
Geçmiş, emsal olamaz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Emsal değil efen
dim. Biraz önce "tablo çiziyorum" dedim 
ya, çizelim, bitirelim, bir neticeye varma
ya gayret edelim... Bunlar gerçekler. Yani 
bunlar, böyle mantar biter gibi Anavatan 
Partisi devrinde çıkmadı enflasyon. Bakın 
ta oralardan aldım, geliyorum... (DYP sı
ralarından gülüşmeler "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Bi
raz da 1988'den bahsedin... 

M E H İ , . J Î T MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — 11 Ocak 1966 tarihli 
Milliyet Gazetesi... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
1980'den geliyor o, 1980'den geliyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Durun yahu, bir da
kika durun, durun hele... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
O zaman ' Fiyatları indireceğim" dedi. 
nerede? 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen, sayın 
milletvekilleri, lütfen!.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Vatandaşın canını çıkardınız. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — "Fiyatlar 1959'dan 
beri en yüksek seviyede", Birinci Demi
rci Kabinesi... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Siz neyi indirmeye çalışıyorsunuz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Geleceğim şimdi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Devamla) — Milliyet Gazetesi, 

9 Ocak 1972 (İkinci Erim Kabinesi) "Pa
halılık için tek çare vergi." 1973, Milliyet 
Gazetesi (Sayın Talu Kabinesi) -yani, hiç
bir kabine yok ki, şikâyet olmasın, onun 
için okuyorum bunları, başlık halinde-
" Pahalılık ve etkili önleme tedbirleri." Ge
ne Talu Kabinesi, Milliyet Gazetesi, 17 
Haziran 1973; rahmetli Abdi İpekçi'nin 
bir yazısı var : "Hayat pahalılığı tartışı
lırken ihmal edilen temel sorun : Enflas
yonun bedelini kimler, nasıl ödemeli?" Üç 
satır okuyacağım, bakın. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ken
dinize bakın, ne yapıyorsunuz. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sen 
ne yaptın? Onu söyle. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Üç satır okuyaca
ğım. Burada, biraz sonra arz edeceğim 
hususun ta o zaman teyidi var. 

"Şimdi tartışılmakta olan tedbirleri 
bir yana bırakıp enflasyon ve hayat paha
lılığı sorununa daha genel ve temel bir açı
dan yaklaşalım. Başbakanın dünkü açık
lamalarında belirttiği gibi, büyüyen eko
nomiler dünyanın her yerinde büyük 
problemlerle karşılaşmaktadırlar." Bizim 
gibi... "Bunların başında enflasyon ya da 
halk deyimiyle hayat pahalılığı gelmekte
dir. Ekonomi büyüdükçe fiyatlar artmak
ta, enflasyon olayı oluşmaktadır. O neden
le, özellikle kalkınma çabalarına girişen ül
kelerde enflasyon kaçınılmaz bir nitelik ta
şımaktadır. Başka bir deyimle, enflasyon, 
ekonomik gelişme için ödenmesi gereken 
bir bedel sayılmaktadır." 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) 1988'de 
yüzde 90. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Hani siz 
önleyecektiniz... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Devam ediyor, vak
tinizi almayayım. 26 Şubat, Tercüman, 
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buyurun : "Zamlar belli oldu. Demire 
yüzde 60-90 arasında zam." 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Millet o günleri arıyor Sayın Taşçıoğlu. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yüzde 
90 enflasyon, 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OGLU (Devamla) — Dördüncü Demirel 
Kabinesi -çok yanaştık buralara- "Hayat 
pahalılığı ve kira artışı hızına memurlar 
yetişemiyor." Hani sabahleyin söylüyor
duk ya, cevabı burada. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Taş devrinde enflasyon kaçtı? 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — O 
günlerde siz neredeydiniz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OGLU (Devamla) — Hürriyet Gazetesi, 
20 Ocak 1977, burası güzel efendim : 
"Cumhuriyet tarihinin en büyük dört de
valüasyonundan biri." Üçüncü Ecevit Ka
binesi, Tercüman Gazetesi, 2 Mart 1978 
: "Yüzde 30-38 devalüasyon." Böylece gi
diyor efendim. "Fiyat artışları önlenemi
yor", "Çarşı pazar ateş pahası"; Dördün
cü Demirel Kabinesi. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) -
Yalan mı söyledi, "Yüzde 10'a 
indireceğiz" diye? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OGLU (Devamla) — Şimdi... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Bütçeye gel, bütçeye. 

BAŞKAN — Dinleyelim sayın millet
vekilleri, dinleyelim efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OGLU (Devamla) — Bütçe değil mi bu 
konuştuğum? 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Es
kileri okuyorsun. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OGLU (Devamla) — Yahu biraz... 

BAŞKAN — Sayın milletvekflkri, 
lütfen dinleyelim efendim. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) Lütfen dinleydim 
efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OGLU (Devamla) — Efendim, eskiye dö
nüşümün sebebi şu ki, bütün hükümetle
rin, Türkiye'yi kalkındırma çabasında 
olan bütün hükümetlerin hepsini şükran
la yâd ediyoruz, ben bunu tenkit olsun di
ye okumadım, onlar da aynı hastalıktan 
mustariptiler. Kalkınmaya çalıştıkça... İşte 
Abdi İpekçi'nin makalesinde söylediği gi
bi, bunun bir bedeli var : Pahalılık. Baş
ka yolu yok bunun. Kim derse ki... 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Kim Derse ki, "Başka reçetesi var"... 

BAŞKAN — Bir saniye efendim.. 

Efendim, böyle karşılıklı konuşursak, 
biz bu görüşmeleri devam ettirebilir mi
yiz? (DYP sıralarından gürültüler) Ben bi
lemiyorum. Böyle herkes istediği zaman, 
istediği şekilde müdahale eder, söz keser
se biz bu görüşmeleri nasıl sonuca ulaştı
rırız? Lütfen... Rica edeyim efendim... 
Hatibi dinleyeceğiz. Hatibin sözlerine... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ka
bahat sizde. 

BAŞKAN — Lütfen efendim!.. Be
nim sözümü de kesiyorsunuz. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, kabahat sizde. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OGLU (Devamla) — Devam edeyim mi 
efendim? 

BAŞKAN — Ama, bu şekilde bir an
layışla biz bunu yürütemeyiz ki... Elbet, 
sizler istediğiniz kadar oturduğunuz yer
de konuşabilirsiniz; ama buranın uyulma
sı lazım gelen bir tüzüğü, bir adabı, kai
deleri var. Eğer biz bu adaba uyamayacak-
sak doğrudur, biz bunu yürütemeyiz. 
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Bunlar sizin elinizde olan hususlar; bizim 
elimizde olan hususlar, bir kişinin iki ki
şinin işi değil; hep beraber yapacağımız 
işler bunlar efendim. Lütfen... Ben istir
ham edeyim, rica edeyim, hatibi din
leyelim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, ifadeye çalıştığım husus o : Artan nü
fusunuz, kapatmayı ille hedef olarak alıp 
başarmakla mükellef olduğunuz gelişmiş 
ülkelerle aramızdaki mesafenin kapanma
sı, artan talepler... Bütün bu zorluklar içe
risinde bizim gibi bütün hükümetler ça
lışmışlar, çabalamışlar, işte onlar da 
-demin gazetelerden okuduğum kupürler
de belli oluyor- bu dertle çok önemli mik
yasta uğraşmak mecburiyetinde kalmışlar. 

Biraz evvel arkadaşlarımızın sordu
ğu sualle geliyorum : Tabiî biz de iktida
ra gelirken bu güçlükleri biliyorduk. Bu 
güçlükleri yenmenin çaresini de bildiğimi
zi ifade ettik ve belki şu pahalılık konusu 
hariç, hemen hemen hepsinin üstesinden 
geldik. Peki, burada eksikliğimiz neydi? 
Demin de ifade ettiğim gibi, burada Sa
yın Başbakanımız, "Şu sene şu kadar, bu 
sene bu kadar, bu sene bu kadar" diye, 
varılması icap eden hedefi anlattı; ama o 
kadar, hızlı gitmekten; o kadar, bu mille
te hizmet vermekten kendimizi alamadık 
ki... (DYP ve SHP sıralarından gülüşme
ler ve alkışlar [!]) Sayacağım birazdan; o 
zaman da alkışlayacaksınız, eğer insafınız 
varsa alkışlayacaksınız; kısa kısa sa
yacağım. 

Birtakım hesaplarda gecikmeler ol
muştur. Efendim, yani siz, demin arz et
tiğim güçlükler içerisinde 50 küsur milyon 
nüfuslu bir milleti alacaksınız, bir eliniz 
yağda, bir eliniz balda, her şeyi bulacak
sınız, ucuz olacak, herkesin cebinde para 
olacak; sizin o anlattığınız, cennet; o, dün

yada yok, Amerika'da da yok, İngiltere'
de de yok, hiçbir yerde yok. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Milletin cebinde para yok; 
ama sizde var. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan!.. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Devamla) — Benim anlatmak is
tediğim, özellikle milletimize ifadeye ça
lıştığım husus, içinde bulunduğumuz zor
luklar, içinde bulunduğumuz gerçeklerdir. 
Kim dedi size ki; birisi gelecek, bir parti 
kurulacak, sihirli değnekle, oh, üç sene, 
beş sene içerisinde elli senelik, yüz sene
lik mesafeleri birdenbire yok edeceğiz? 

HASAN NAMAL (Antalya) — 
1983'te öyle söylüyorsunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Ama, bakınız, alın
mazsanız, bizim getirdiklerimizi sizinki-
lerle mukayese etmeyelim, bizim getirdik
lerimizi şöyle hızlı hızlı satırbaşları halin
de söyleyeyim; elinizi vicdanınıza koyun, 
demin de ifade ettiğim gibi, yapıldıysa al
kışlayın. 

Şimdi bakın, size fikir versin diye 
devletin resmî istatistiğini söylüyorum : 
Halen yaşayan nüfusumuzun yüzde 68'i, 
kendi evinde oturuyor; yaşayan nüfusu
muzun yüzde 68'i, kendi malı olan, sahi
bi olduğu evde oturuyor; vardığımız birin
ci nokta bu. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Milleti soydunuz soğana çevirdiniz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) —Kendi evinde oturan 
bu hane halkının yüzde 77'sinin buzdo
labı var. Devletin istatistikleriyle bir ya
şam seviyesini dile getiriyorum. Halbuki 
on sene evvel, 100 kişinin 77'si buzdola
bına sahip değildi. 100 kişinin 30 kişisi 
buzdolabına sahipti; işte, on senede var
dığımız yer. 
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HASAN NAMAL (Antalya) — Buz
dolaplarının içi boş. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
O zaman buzdolaplarının içi doluydu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bırakın mugalata
yı canım. 

Her 100 haneden 51 tanesinde çama
şır makinesi var, her 100 haneden 35 ta
nesinde renkli televizyon var. Yok deyin, 
ispat edelim, o kadar basit. Bu, bir ilerle
me, bir kalkınma, bir refah seviyesinin art
ması değil mi? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta)— 
Onu millete sorun. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Belediyelere tanıdı
ğımız imkânlarla -bakın, burası çok 
mühim- halka refahı ve mutluluğu bele
diyeler götürdü; ama bizim tanıdığımız 
imkânlarla... 

MEHMET ABDÜRREZAK CEY
LAN (Siirt) — Tencerelerde ne kaynıyor, 
onu söyleyin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Açık konuşalım, her 
ay gidip de, Maliye Bakanlığından, kendi 
memurlarının maaşlarını verebilmek için 
dilenen o belediyeler yerine, ilçelerimize 
ve illerimize refahı ve mutluluğu getiren 
belediyeler, Anavatan Partisi İktidarının 
sağladığı imkânlarla olmuştur. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Siz, 
işçi maaşlarını vermiyorsunuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
235 tane belediye başkanı yolsuzluktan 
mahkemede. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — O 
belediyeler şimdi işçi maaşlarını öde
yemiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt

fen sayın milletvekilleri... Lütfen 
efendim... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Saymakla bitmeyen 
ve söz süremi doldurmasından korktuğum 
hizmetlerden şöyle bir tutamını sunaca
ğım size. 

Bakınız, üstünde çok durdunuz, sa
bahleyin pamuktan bahsedildi. Keşke vak
timiz olsa da, onlan teker teker açsak; ama 
iftiharla söylüyorum : Türkiye'de kaliteli 
tohumu ilk defa -geride kalmış hükümet
leri tenkit için söylemiyorum- Anavatan 
Partisi İktidarı sağladı. Vergi kanunların
da değişiklikler yaptı, faturalı yaşamı ge
tirdi; hem devlet kazandı, hem dar gelir
li, ücretli, memur vatandaşlarımız 
kazandı. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Mil
letvekillerine fatura toplattırıyorsunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) - KDV'yi getirdik. 
ileri Batı ülkelerinde senelerce uğraşılıp da 
bir türlü tatbik ettirilemeyen bir zor ka
nunu, Allah'a şükür bir sene içerisinde, tı
kır tıkır işler hale getirdik. 

Kim ne derse desin; ben daha dün dı
şardan geldim, Sayın Çetin de benimle be
raberdi. Dış itibarımız çok güzeldir, kim 
ne derse desin. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Hiç 
içte gezmiyorsunuz ki zaten. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Hiç o konuya gir
meyin, gayet saygınız dışarda. 

Küçük sanayi siteleri : Saymayalım 
şimdi seçim meydanındaki gibi, şu kadar 
rakamdan, bu kadar rakama diye. Hemen 
hemen küçük sanayi sitesi olmayan kasa
bamız bile neredeyse kalmıyor. Bunlar 
hizmet, bunlar hizmet; yani "bir şey yap-
madıntz, ne getirdiniz, ne ettiniz?.." Biz 
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nasıl size, sizin zamanınızda hiçbir şey 
yoktu, biz başlattık demiyorsak, siz de bi
zim yaptıklarımızı inkâr edemezsiniz. Çok 
sayıda eser; biraz evvel arkadaşımız ifade 
etti, yap-işlet-devret sistemine göre. Oto
yol. Biraz evvel burada, "hangi otoyol" 
deniyor. Bitiremediğiniz otoyolları biz bi
tirdik. Ben hatırlarım, karayollarında 12 
sene bitiremediğiniz İzmit yolunu biz aç
tık, biz bitirdik bir sene içerisinde. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Otoyolun ismini söyle. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Büyük şehirlerimi
ze getirdiğimiz doğal gazı mı söyleyelim. 
600 bin konuta açtığımız kredi; bunlardan 
200 bin tanesine fiilen anahtar verildi. Ha
yır deyin, gösterelim. Yani, bunlar böyle 
rasgele söylenebilecek, abartılacak konu
lar değil ki. Devletin istatistikleri var, ko
nut idaresi var; gidersiniz oraya, doğru mu 
değil mi bakarsınız; ama biz bunları yap
tık, yaptığımızı söyleyeceğiz. Çünkü, ar
tık öyle olmaya başladı ki -bu bir tariz 
değil- çok simsiyah gözlüklerle buraya çı
kıyorsunuz. Sanki bu Anavatan Partisi İk
tidarı bir bela gibi çöktü memleketin üs
tüne (SHP ve DYP sıralarından "Doğru" 
sesleri, alkışlar [!]) ama millet öyle söyle
miyor, millet böyle söylemiyor. Siz sandık 
neticelerine bakarak, başınızı önünüze 
eğin, onu rica edeceğim sizden. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— Yüzde 65 öyle söylüyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Haftada 30 saatlik 
televizyon; siyah beyaz seyrediyorduk, 
yepyeni bir çağ -çağ atladık derken bunu 
söylüyoruz- iki kanal renkli, 130 saat. İş 
değil mi, eser değil mi bunlar efendim? 

Yurtların sayısını iki misli* üç misli 
artırdık. Artık o eski devirlerde şunun bu-
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nun pansiyonunda sığınan gençlerin sa
yısı çok azaldı. Hem de bir sene içerisin
de, ben hatırlarım, Sayın Başbakanın ta
limatı, 25 milyar o sene verdik 40 bin ya
tak temin ettik, Bayındırlık Bakanımız 
yurtları portatif kuruverdi. Bunlar eser. 
Bunları unutmayın efendim. Bütçeyi ko
nuşurken, bir hükümeti tenkit ederken, 
onun sadece kötü taraflarını değil, iyi ta
raflarını da hatırlayıp elinizi vicdanınıza 
koyun. Yukarıda Allah var, başınıza iş ge
lir. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen, sayın 
milletvekilleri... Lütfen efendim... Lütfen 
dinleyelim. 

MEHMET MÜKERREM TASÇI-
OĞLU (Devamla) — 23 tane barajı bizim 
devrimizde bitirdik, inşa ettik, 70 küsur 
da inşa ediliyor; ama bir arkadaş çıkıyor, 
"Hangi barajı yaptınız, ne yaptınız?" diye 
soruyor. Yani, varı, olmuşu; olmamış ve 
yok saymakla muhalefet yapılabildiğini ilk 
defa burada görüyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sizin başlatıp, bitirdiğiniz 
kaç baraj var? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşım anlattı, 
güneydoğu ile ilgili; Atatürk Barajı, Urfa 
Tüneli, Harran Ovası sulaması... Evet, cı
lız imkânlarla başlatılmış olabilir; ama on
ları o devasa ve inşallah artık 1991'lerde, 
1992'lerde bitirecek hale gelen, gelmesini 
sağlayan, o imkânları sağlayan, Hükümet, 
Anavatan İktidarı. Niçin sıkılıyorsunuz 
ben bunları sayarken, onu anlamıyorum. 
İftihar edin bizimle beraber. Yarın biz de 
sizi alkışlarız. Tabiî o yarınlar ne zaman 
onu bilmiyorum. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) Onu bilmiyorum. 

Bakın yine takılıyor demeyin, yine 
sevdiğim, yine saydığım, her zaman saya
cağım Sayın Demirel mükemmel bir mu
halefet lideri olmuş. Allah ona uzun ömür-
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ler versin ve o başarılı vazifesinde hep de
vam etsin. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Allah razı olsun. Bravo. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — De
mokrasinin bütün kademeleri kıymetlidir. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— İşiniz duaya kaldı zaten. 

MEHMET.MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Biz duadan yoksun 
değiliz. Biz daima duadan yanayız, onu 
hiç inkâr etmedik. 

ADİL AYDIN (Antalya) — O dua, 
halisane dua değil. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Şimdi, bizim dev
rimizde hiç sanayi eseri verilmediğinden 
bahsedildi. (SHP sıralarından "Doğru
dur" sesleri) 

Doğrudur, size göre doğrudur, bize 
göre doğru değildir. Bir an doğrudur di
ye kabul etsek, pekiyi nasıl oluyor da ih
racatımızın yüzde 82'si sanayi mamulü 
oluyor ve ihracatımız nasıl oluyor da yüz
de 2,3'lerden 12'lere, 13'lere çıkıyor? Ne
reden geliyor bu sanayi mamulü? 

HASAN NAMAL (Antalya) — Has
tanelerde rehin kalanlardan konuş. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — İki cevabı var : Ya 
sizin söylediğiniz birinci kısım doğrudur, 
yani efendim, yeni bir sanayi mamulü 
yoktur... Onun izahı yok; ama ben size 
söyleyeyim; sizin devrinizde sanayi tesis
leri azamî yüzde 50 randımanla işlerdi. 
Elektriğiniz yoktu. Bunlar resmî rakam
lar. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen!.. Lütfen, sayın 
milletvekilleri... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Devamla) — Şimdi beni mecbur 
etmeyin... Beni mecbur etmeyin... Yalnız, 
ben diyorum ki, bizim devrimizde elektrik 
fazlası olayıyla Türkiye ilk defa karşılaştı. 
Bulgaristan'dan elektrik almıyoruz, baş
ka ülkelere elektrik satacak kadar elektrik 
fazlalığına kavuştuk. Bunlar lafla olmaz 
ki... Bunlar lafla olmaz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sanayi ürünleri o fabrikaları yapabildi mi? 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
dinleyelim sayın milletvekilleri... Lütfen... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Sanayicilerimiz si
zin devrinizde hammadde ithal edebiliyor 
muydu? Transferler kaç ay bekliyordu? 
Bugün böyle bir sıkıntı var mı? Hem de 
her türlü malın ithalatı serbest olduğu 
halde? 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sağ
lıktan konuş, hastanelerden bahset. 

BAŞKAN — Lütfen!.. Lütfen, sayın 
milletvekilleri... Lütfen... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Elektriğini sağla
dım, hammadde getirebilme kolaylığını 
sağladım, transfer beklemeleri yok, tabiî 
ki ihracat artacak. Şimdi bu sanayici kit
lesi size mi dua eder bize mi? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — İthalatı, ihracatı kolaylaş
ırdınız. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Ne söylerse söyle
sin, ben onun vicdanına soruyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
İhracatçı size dua eder. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Şimdi, bütün bu 
faaliyetleri, bütün bu çabaları, bu güzel 
eserleri bir kenara bırakıp da hani bir 
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tabir vardır : "Yumuşak karnını bulmak" 
diye. İşin o zayıf tarafını bulmak, onu ya
kalamışsınız, zaten o konuyu ele alınca 
mesele çok kolaylaşıyor. 

Bakın, öğleden evvel burada gürül 
gürül, benim de hakikaten çok hoşuma gi
den bir üslup içerisinde -kükreyen 
diyeyim- Sayın Demirel, öğleden sonra 
pahalılık konusunu bir kenara itince ya
vaşladı. Çünkü, pahalılık konusu son de
rece, anlatmaya, üstünde güzel polemik 
yapmaya müsait bir konu. 

ABDULLAH U L U T Ü R K (Afyon) 
— Millet takdir etsin, millet. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — Kim olursa olsun, 
zengin olsun, istediği kadar varlıklı olsun, 
ona deseniz ki, "Sen şunu da iste, bak se* 
nin bunun yok", "Doğru" der, hoşuna gi
der. Buna sefalet edebiyatı demeyeyim de, 
artık o çok gerilerde kaldı, çok şükür se
falet yok... Bunu zaten Sayın Demirel de 
biliyor... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen. . . Lütfen 
efendim... 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla ) — Dinleyin! . . 
Dinleyin!.. 

Biraz evvel, tecrübeli politikacı Hay
dar Bey dedi ki : "Eskiden, Sayın Demi
rel, 'somunu paylaşalım' derdi, şimdi 
'pastayı paylaşalım" dediğine göre, biz bu 
memleketin seviyesini somundan pastaya 
getirdik." (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu 
şöyle bağlamak istiyorum : Bakınız, Yü
ce Atatürk, 1921'lerde Meclisten yetki is
tiyor. Tabiî, gelmiş, Anadolu'yu kurtara
cak, elinde hiçbir şey yok. O, bizim bu
gün ekonomi savaşı verdiğimiz gibi, bir 
bağımsızlık savaşı veriyordu; Tekâlifi Mil
liye diye bir teklifte bulundu, bir nevi ka
nun kuvvetinde kararname; üçer ay uza

tıldı, sonra sonsuza kadar bırakıldı. Baş
ta silah olmak üzere neyiniz var neyiniz 
yok; erzakınız, giyeceğiniz sununuz bunu
nuz, herkes bunun yüzde 40'mı devlete 
getirecek. İstiklal Harbi bununla ka
zanıldı. 

Bir Takâlifı Milliye esprisi içerisinde 
olmaya mecburuz, ben kürsüye sırf size 
cevap vermiş olmak için çıkmadım. Tür
kiye birtakım zorlukları aşmak zorunda
dır. Türkiye'nin zorlukları büyüktür. Baş
ka reçeteniz varsa, tatbik etmek için mil
let huzuruna getirirsiniz, girersiniz sandık
lara, nasıl çıkarsanız çıkarsınız; tatbik 
edersiniz. Biz açıkça söylüyoruz; Türkiye'
nin güçlükleri bunlardır, Türkiye'nin, sab
ra, Tekâlifi Milliye ruhuna ihtiyacı vardır, 
başkaçaresi yoktur. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ABDULLAH U L U T U R ^ (Afyon) 
— Seçimde hile yaptınız, dürüst seçim 
yapmadınız. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — Böyle, her gün, 
güncel politika içerisinde bu meseleyi ele 
almak yerine, işi gün içinde değil, zaman 
içinde düşünmek suretiyle çareler bulma
ya mecburuz. Biz bunun için gayret 
ediyoruz. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— Onun için Seçim Kanunu ile oy
nadınız. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Devamla) — Müsaade ederseniz 
son bir noktaya temas edeceğim. Aslında 
buna temas etmek istemezdim; ama yine 
çok Sayın Demirel ısrarla üstünde durdu, 
bu konuya geçen sene de temas etmiştim, 
son bir defa daha temas edeceğim. 

Yüzde 35 - yüzde 36 oy ile iktidar 
olunur m u ? " meselesi... Bakınız, huzuru
nuza hep zor meselelerle çıktım; enflas
yon, pahalılık, şimdi de bu mesele... 
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MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Siz zor günlerin ada
mısınız! 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — En hoşunuza giden 
mesele. Meydanlarda elinizde tas, tence
re dolaşıp pahalılıktan bahsettiniz, alınan 
oylardan bahsettiniz, hâlâ da bahsediyor
sunuz. dilimizin döndüğü kadar düşünce-
mezi arz ediyoruz, bu konuda da arz 
edeceğim. 

Sordular "Dünyada bunun bir örne
ği var mı?" dediler. Var efendim, var; arz 
edeceğim. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (sürt) — Rusya'da mı?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bakınız, Kanada'-
nm 1988 seçimleri : Yeni mahafazakâr 
partinin oy oranı yüzde 43. Yüzde 50 de
ğil; çünkü, hep yüzde 50'yi arıyorsunuz. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Yüzde 36 oy ile iktidar 
olunmaz. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — ...170 milletvekili çı
karmış. Halbuki, eğer matematiksel oran 
alınırsa 126 milletvekili çıkarması lazım. 
44 milletvekili fazla çıkarmış. Liberal parti 
oy oranı yüzde 32; 94 milletvekili çıkar
ması lazımken, 81 milletvekili çıkarmış, 13 
milletvekili eksik. Yeni demokratik parti 
oy oranı yüzde 20; 50 milletvekili çıkar
ması lazımken 44 milletvekili çıkarmış, 6 
milletvekili eksik. Bu o kadar çarpıcı de
ğil; ama bir misal. Demek ki, matematik
sel oranlar üzerinde tecelli etmiyor; ama 
en güzeli... (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bakınız, ben bura
da sabahleyin ders aldım, demokrasi der
si aldım ve o demokrasi dersinde ileri sü-
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rülen hususların üçü dördü, ingiltere'ye 
aitti. Ben de şimdi size ingiltere ile cevap 
veriyorum. 

1987 erken genel seçimleri : Muha
fazakâr parti oy oranı 42,7 (DYP sırala
rından "Az mı?" sesleri) 

Efendim, yüzde 50'nin bir altında ol
duktan sonra ha üç olmuş, ha 39 olmuş... 
(DYP sıralarından gürültüler) Ne var? Ga
yet tabiî. Bir husus daha var; yüzde 
42,7 'nin tekabül ettiği rakamdan farklı ise, 
yine ben haklıyım. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Yüzde kaç?.. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
dinleyin lütfen. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Müsaade edin efen
dim. Yüzde 42,7 nispet, çıkarması icap 
eden milletvekili sayısı 275. -Hoşunuza 
gitmiyor tabiî- 376 milletvekili çıkarmış, 
376; bizim gibi... 112 fazla. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Yüzde kaç?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Yüzde 42,7. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Milletvekilinin yüzdesi?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Efendim, milletve
kili yüzdesi de 57,8 (DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Devamla) — Müsaade edin de 
bitireyim efendim. 

Bunları bir kere nakşedin; nakşedin 
de bir daha getirmeyin buraya; onun için 
okuyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
hatibi dinleyelim efendim. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — So
ru soruyor ama... 
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BAŞKAN — Hatibi dinleyelim efen
dim. Onun cevabını vermek mecburiye
tinde değilsiniz ki. O, Millet Meclisine* 
herkese karşı konuşuyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) —Soru soruyor, cevaplandı
rıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Sayın Ceylan, lütfen... 

MEHMET MUKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Evet, devam ediyo
rum : 

İşçi partisi : Oy nispeti yüzde 31,1; 
202 milletvekili çıkarması lazımken 229 
milletvekili çıkarmış; 27 fazla. Bunun tersi 
de var; birlik partilerinin oy oranı yüzde 
22,8; 148 milletvekili çıkarması lazımken, 
22 milletvekili çıkarmış. 126 milletvekili 
eksik. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Orada dar bölge sistemi var. 

MEHMET MUKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Şu neyi gösteriyor 
şu; demokrasinin beşiği saydığımız İngil
tere'de de, demek ki, seçim kanunları ne
yi emrediyorsa o yapılıyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
O zaman, yüzde 10 ile gelin iktidara 
oturun. 

MEHMET MUKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Kaldı ki, Seçim Ka
nununu beraber çıkardık ve siz Anayasa 
Mahkemesine götürdünüz. Kanun için hiç 
de "Anayasaya aykırı" demediler. Sonra, 
bu Seçim Kanunu ANAP için çıkmadı ki. 
Hani, kamuoyu araştırmalarında biz ikin
ci, üçüncü parti, sizler birinci, ikinci par
ti idiniz; iyi ya, işte, hedefe yaklaştınız; bu
lun yüzde 35 yüzde 36'yi siz geçin ik
tidara. 

Efendim, bunu niçin böyle yaptı
nız?" diye sual soracaksınız. Ona da mü

saade ederseniz cevabımı arz edeyim : 
Muhterem arkadaşlarım, biz, kuvvetlinin 
daha kuvvetli olmasının icap ettiğini hep 
söyledik. Koalisyonların, ne Türkiye'ye ne 
de dünyadaki başka ülkelere fayda sağla
yan bir idare şekli olmadığı kanaatinde
yiz. Biz, koalisyonlardan çok çektik. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Zaten koalisyonsunuz siz. 

MEHMET MUKERREM TAŞCI-
OĞLU (Devamla) — İhtilallerin dahi al
tında bu yatar. Bu Meclis, üç ay müddet
le reisini seçemediyse, toplantılarını yapa-
madıysa, kilitlendiyse ihtilalin başka se
bepleri vardır; ama bir tanesi de budur. 

Onun için, muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkemesinden geçmiş... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — İhtilalin hiçbir sebebi ola
maz; ayıp, ayıp. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri 
lütfen... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — İhtilalin hiçbir meşru se
bebi olamaz; ayıp, ayıp... 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen 
efendim... Lütfen efendim... Hatibi lütfen 
dinleyelim efendim... 

MEHMET MUKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Biz sabahleyin ne
ler duyduk da ağzımızı açmadık. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Zabıtlara bakalım, ihtilalin meşru sebebi 
oldu mu? 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim... Lütfen... 

MEHMET MUKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Yani, böyle olması
nı istemiyorum; ama bu millet bizi seyre
diyor. Sabahleyin nasıl sükûnet içerisin
de ne zehir gibi sözlere karşılık vermedik. 
Size hakaret etmiyorum, birtakım fikirler 
serdediyorum. 
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Efendim, memleketi kavgaya götür-
meyin, Mecliste götürmeyin, dışarıda gö-
türmeyin, sabırla dinleyin. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ne söylemeye çalıştım : Hep başımı
za kakılan "Yüzde 36 ile iktidar olunur 
mu?" sözü var. Nasıl olunuyornuış Kana
da'da, nasıl olunuyormuş ingiltere'de? Ta
biî yüzde 36 değil; ama riyazî nispetlerin 
çok dışında birtakım rakamlarla nasıl hü
kümetler oluşuyormuş; onu ifadeye çalı
şıyorum; bu sizi niye sinirlendiriyor, onu 
anlamıyorum. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Hep yanlış söylüyorsun hep. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Demagoji yapıyorsun. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Şimdi, değerli mil
letvekilleri, bu kanunlar bu Meclisten geç
tikten, hele hele Anayasa Mahkemesinin 
süzgecinden de geçtikten sonra, çok istir
ham ediyorum, sadece, biraz evvel konu
şan sayın liderin de tavsiyesine burada 
uyarak söylüyorum, demokrasiyi koruma
nın başka çaresi yoktur^ bunu kabul ede-
cesiniz. 

Siz, ikide bir bu kürsüye çıkıp bizim 
meşruluğumuzu münakaşa ettiğiniz za
man, aslında kendi meşruluğumuzu da 
münakaşa etmiş oluyorsunuz. Sizi, bu ka
nunla, bu Meclise gelme rahatsız ediyor 
idiyse, "Niye geldiniz?" diye sormak la
zım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Demagoji yapıyorsun. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Demagojiyi iyi öğren... 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim... 
Dinleyelim sayın milletvekilleri... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Açıkça ifade ediyo

rum : Biz, hiçbir devri kötülemedik, kö-
tülemeyeceğiz; ama kıyaslanamayacağı 
bedelse veya nefsi müdafaa haline getirir
seniz bizi, o zaman döJceriz hesapları or
taya; açık konuşuyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
İnkâr et, inkâr; Dök ne biliyorsan ortaya. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Kitlen... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Ben, 1 saatlik za
manım içerisinde kendi yaptıklarımı dök
meye yetiştiremedim, inşallah başka otu
rumlarda, açık kapalı her türlü oturum
da hesaplaşırız. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Buyurun gelin, televizyonda tartışalım. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bizim kimseyle kav
gaya niyetimiz yok; söylüyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Tartışma kavga değildir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Efendim, çıktık, bu
rada fikirlerimizi ifade ediyoruz. Nasıl 
böyle davrandık, niçin böyle teşekkül 
olundu, onları anlatıyorum. Siz, sabahle
yin itham ettiniz, "dünyada bunun ben
zeri yok" diye; var olduğunu gösteriyo
rum, hem de demokrasinin beşiği İngil
tere'den misal veriyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Hani nerede var? 

VEFA TANIR (Konya) — Yüzde 
35'e mi dayanıyor? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Son referanduma 
gidildi -gene bir yarayı kaşımak 
istemiyorum- hemen el çabukluğuyla 
"Fırsat bu fırsattır, gelin biz, güvenoyu
nu tazeleyelim, belki göl maya tutar' ' gi
bi bir düşünce içerisinde bunu bir güven
oyuna dönüştürmeye muvaffak oldunuz; 
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Allah var, oldu da ne oldu : Benim yüzde 
36'hk oyum, yüzde 35,5'a düştü. 

100'ün içerisinde birkaç tane 50 yok 
ki, 7 parti var. Bu bir kongre olur, 2 tane 
aday olur da, yüzde 50'den fazla oy alanı 
seçersiniz, sayın başbakanı oturtursunuz; 
ama 7 parti var. 7'ye taksim ettiğiniz za
man çok büyük ihtimalle, dünyanın he
men hemen her yerinde olduğu gibi, 
50'nin altında bir rakamla alacaksınız. 

Demin de verdim misalini, riyazî 
nispet şart değildir, hukuka da aykırılığı 
olmadığına göre, siz de bunları kabul ede
rek seçim meydanlarında konuşa konuşa, 
bizi kötüleye kötüleye, kendinizi methede 
methede -hakkınız, hakkınız; muhalefetin 
hakkı bu- döndünüz, dolaştınız, geldiği
niz; varılan netice bu. 

Bırakın, şöyle bir çalışmaya devam 
edelim. Tabiî, kim bırakmaya yahut bırak
mamaya izin verir?.. O, millet. Evvel Al
lah sonra millet; sizi de dinledi, bizi de 
dinledi, dinlemeye devam edecek, o din
lemeye devam edecek, o gözetecek, o de
netecek. Millî irade her şeyin üstünde; be
ni seçmeye devam ettiği sürece ben de 
onun kulu, kölesi olacağım, hep birlikte 
çalışacağız. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Ben, rejim meselelerine girmek iste
miyorum. Bunlar çok konuşuldu; ama 
tavsiyem odur ki, o meseleler artık tarihe 
mal olmuştur. O meselelerin nerelerde ne 
şekilde hesaplarının görüleceği hususu 
Anavatan Partisi İktidarını hiç ilgilendir
miyor; çünkü, biz kimsenin mirasçısı ola
rak gelmedik, kimseye de mirasımızı bı
rakmak niyetinde değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, bu seneki ni
yetimde hiçbir şekilde sizin infialinizi cel-
bedecek şekilde hareket etmeme karan var 
idi; belki bir iki istisna ile onu bozdum; 
bundan dolayı özür dilerim. 
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1989 yılı bütçesinin, milletimize, 
memleketimize hayırlı olması dileği ile he
pinizi ssaygılarımla selamlarım, (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, ihtilalin meşru sebebi olamaz; ko
alisyon ihtilalin sebebi değildir; hiçbir ih
tilal koalisyon sonunda gelmemiştir. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Erdal İnönü; 
buyurun efendim. (SHP sıralarından 
ayakta alkışlar) 

) 
SHP GRUBU ADINA ERDAL 

İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1989 yılı bütçe tasansı üze
rinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin gö
rüşlerini sunmak için huzurunuzdayım. 
Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bütçe üzerinde 
konuşmak demek, ülkenin genel politika
sı üzerinde konuşmak demek. Bütçeyi in
celemek, tartışmak, onaylayıp onaylama
mak Meclisin temel görevi, tarihsel an
lamda da, Meclislerin varlık nedeni. Hal
kın emeğiyle biriken paralar acaba halkın 
çıkarları için en verimli şekilde sarf edili
yor mu? Halkımız beklediklerini bu yıl 
içinde alabilecek mi? İşte bunları tartı
şacağız. 

Peki, vatandaşlarımız bu bütçeden ve 
iktidarın önümüzdeki yıl yapacakların
dan, izleyeceği politikalardan ne bekliyor
lar? En başta, herkesi ezen, herkesi karam
sar, umutsuz, çareyi kavgada arayan hale 
getiren bu dayanılmaz hayat pahalılığın
dan, geçim sıkıntısından kurtaracak, hiç 
olmazsa biraz nefes aldıracak bir yakla
şım. Her hafta yapılan yeni zamlarla va
tandaşlarımızın mutlu yaşama hakkını 
taksit taksit alan politika yaklaşımının de
ğişmesi, bu politika anlayışına son veril
mesi... Devleti temsil edenlerin, Başbaka-
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nın, hükümet yetkililerinin ellerindeki te
levizyon yayınlarıyla her akşam davetsiz 
girdikleri evleri, kahvelerde, halkın sıkın
tılarıyla, dertleriyle alay eden, insanı çi
leden çıkaran konuşmalar yapmamaları. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

işsizliği azaltacak, yeni hayata atılan 
yüzbinlerce gencimize iş yaratacak sana
yi yatırımları yapılması. Öncelikle az ge
lişmiş bölgelerimizde yatırımlar yapılma
sı. Çiftçimizin ürününe peşin ödeme ya
pılması. Taban fiyatının göstermelik bir 
kandırmaca olmaktan çıkması, çiftçinin 
ürünü alınırken ilan edilen fiyatların uy
gulanması, çiftçinin tabiî afetlerden ko
runması, herhalde çaresiz bırakılmaması. 
Orman köylülerimizin dertlerine çare bu
lunması. Hayvancılıkla uğraşan vatandaş
larımızın iflasa götürülmemesi; işçilerimi
zin, memurlarımızın, ücretli, maaşlı bü
tün çalışanlarımızın; emekli, dul, yetim 
kardeşlerimizin hayat pahalılığının tahri
batından korunması; aç, sefil, perişan hale 
getirilmemeleri; toplu sözleşmelere devle
tin, işçiler aleyhine müdahale etmemesi; 
namusuyla, dürüst devlet hizmeti yapma
ya devam edebilmek için, yoksulluğa kat
lanarak özveriyle çalışan memurlarımıza 
yardım edilmesi; emeğiyle yaşam savaşı 
veren esnaf ve sanatkârlarımızın, örneğin 
şoför esnafımızın yeni vergilerle, cezalar
la çalışamaz hale getirilmemesi; küçük iş
letmeleri öldürecek değil, destekleyecek 
önlemler alınması; her kesimi canından 
bezdiren, toplumun ahlak dayanaklarını 
kemiren bu enflasyonun, hayat pahalılığı
nın azgın gidişinin durdurulması; kredi fa
izlerinin, sanayimizin, çiftçimizin, esna
fımızın tahammül edebileceği düzeylere 
indirilmesi; insanların hastanelerde rehin 
tutulmadığı, varlıklı olsun, yoksul olsun, 
herkesin devlet hastanelerinde, sağlık 
ocaklarında tedavi görebileceği bir çağdaş 
devlet, bir çağdaş sağlık hizmeti; ülkenin 
her köşesindeki çocuklarımıza götürülecek 

bir millî eğitim hizmeti; bütün çalışanla
rımızı kapsayan, aralarında fark gözetme
yen bir sosyal güvenlik ağı; haksız uygu
lamalara, baskılara, işkencelere son ve
rilmesi... 

Sayın milletvekilleri, bunlar ve daha 
pek çok benzerleri, vatandaşlarımızın bu 
yeni bütçeden bekledikleri; ama bir şey 
daha söyleyeceğim : Bütün bunları vatan
daşlarımız çok yakında açıkça dile getir
diler. Türkiye'nin her köşesinde, en uzak 
köylerden başkentin ortasına kadar her 
yerde yapılan açık hava mitinglerinde, ka
palı salon toplantılarında, kahvelerde, 
parklarda, vatandaşlar yüksek sesle bütün 
bu beklentilerini açığa vurdular. Gerçi 
Hükümet bu olaya artık hiç değinmeme
ye çalışıyor; ama sizler unutmadınız, iki 
ay önce bir halkoylaması yaşadık, iktidar 
partisi o zaman halktan bir şey istedi; bü
tün devlet olanaklarını, yine pervazsızca 
kullanıp, uçaklarla dolaştı, temeller attı, 
icraatını anlattı ve karşılığında halktan bir 
şey istedi. Hükümet, "Benim icraatımı 
beğeniyorsanız, evet deyiniz; beni destek
liyorsanız, evet deyiniz" dedi. Bizde, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti olarak ve bütün 
muhalefet olarak hepimiz,.halkın istekle
rine, sıkıntılarına tercüman olduk. Paha
lılığın, geçim sıkıntısının, bütün haksız uy
gulamaların kalkması için, halka "hay ı r " 
deyin, dedik. 

Sonunda ne oldu sayın milletvekille
ri? Halkımız, yüzde 65 gibi, bugüne ka
dar ülkemizde hiçbir seçimde görülmemiş 
bir çoğunlukla "hayı r" dedi. Hükümetin, 
iktidar partisinin isteği karşısında vaziyet 
aldı. Böylelikle, zam politikasına "hay ı r " 
demiş oldu; enflasyon ve pahalılık politi
kasına "hay ı r " demiş oldu; bütün baskı
lara, insanlık dışı eziyetlere, haksızlıklara 
"hay ı r " demiş oldu; kısacası. Sayın 
Özal 'a ve Hükümetine "hay ı r " demiş ol
du. (SHP sıralarından alkışlar) 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1988 O : 2 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yerel seçimlerin tarihini birkaç ay öne al
mak için Anayasayı değiştirme girişimi, 
tamamen gereksiz ve yerel yönetimlere za
rar verecek bir girişimdi. İktidar Partisi
nin, sırf kendi partisinin çıkarı açısından 
böyle bir değişiklik yapacağım, diye zor
ladığı bu halkoylaması, dünya kadar mas
rafa mal oldu. İki ay, başka her sorunu 
unutturarak ülkeyi işgal etti; ama, sonun
da halkımız, seçmenlerimiz, Anayasanın, 
bir partinin çıkarları için değiştirilmesini 
kabul etmediler, Anayasanın oyuncak ol
madığımı gösterdiler, ANAP'a, Hüküme
te esaslı bir ders verdiler. Umarım bu ders 
öğrenilmiştir; ama, bu kadar çabadan, 
masraftan, başka sonuçlar da çıkar
malıyız. 

Önemli bir sonuç şudur sayın millet
vekilleri : Bugünkü Hükümetin bir azın
lık hükümeti olduğu iyice meydana çık
mıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 29 Ka
sım Genel seçimlerinde ANAP bütün 
yurttaki seçmenlerin ancak yüzde 36'smın 
oylarını aldığında zaten bu gerçek görül
müştü; ama o zaman ANAP sözcüleri, 
"Muhalefet partilerini nasıl bir arada sa
yıyorsunuz?" diye itiraz ediyorlardı; ama, 
şimdi halkoylamasında Hükümetin isteği
ne karşı, ballandıra ballandıra anlattığı ic
raatlarından hiç etkilenmeden vatandaş
larımızın, zam politikasına, hayat pahalı
lığı politikasına karşı yüzde 65 oranında 
birleştiğini gördük. Demek ki, muhalefe
tin birleştiği konularda durum hep böyle 
olacaktır. 

Getirilen 1989 bütçesinin enflasyonu 
kontrol edemeyeceğini, geçim sıkıntısını 
artıracağını, zam politikasına devam edi
leceğini biraz sonra göstereceğim. Bu büt
çeyi de halka sorsak, en az yüzde 65 ora
nında bir çoğunluk "hayır" diyecektir, 
onaylamayacaktır. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Peki, bu durumda Meclisin, ANAP 
çoğunluğuyla onaylaması ne anlam taşır? 
İşte görüyorsunuz; yürürlükteki Seçim Ya
sasının adaletsizliği bizi ne kadar tartış
malı, ne kadar millî iradeye uymayan du
rumlara götürmektedir; ama, tartışmasız 
belli olan iktidarın durumudur, Hüküme
tin durumudur. Bir azınlık iktidarı bugün 
Türkiye'yi yönetmektedir, daha doğrusu 
yönetmeye çabalamaktadır. 

Öte yandan, burada bizim bütçeye 
getireceğimiz eleştiriler, ülkedeki büyük 
halk çoğunluğunun istekleridir, eleştirile
ridir; o şekilde değerlendirilmelidir; ama 
Milletvekili Seçim Yasası da ilk fırsatta ele 
alınıp; iktidarla muhalefetin uzlaşmasıy
la, adaletli bir seçim sonucuna götürecek 
bir yapıya kavuşturulmalıdır. Millî irade
ye saygının gereği budur. 

Sayın milletvekilleri, halkoylaması-
nın, Anayasa değişikliği konusundaki so
nuçları üzerinde de biraz durmak istiyo
rum. Yüzde 65 gibi görülmemiş bir ço
ğunlukla vatandaşların bir Anayasa deği
şikliği önerisini reddetmeleri, hem de 
Meclisten iktidarın büyük çoğunluğuyla 
geçmiş, Cumhurbaşkanının da onayını al
mış bir öneriyi geri çevirmeleri bence çok 
anlamlıdır. Öyle görülüyor ki, halkoyla-
masmdan 10 ay önceki genel seçimde, ik
tidar partisine oy vermiş vatandaşlarımı
zın bile hepsi, Anayasa değişikliği öneri
sini kabul etmemişlerdir. Öteki partilere 
oy vermiş seçmenlerinse hemen hemen 
hepsi öneriye ret cevabı vermişlerdir; on
ların hemen hiçbirisi öneriye katılmamış
tır. Demek ki, seçmen iktidara açıkça şu 
uyarıyı yapmıştır : "Seçimde aldığınız 
yüzde 36 oya güvenerek, muhalefet par
tileriyle uzlaşmadan, anlaşmadan, tek ba
şınıza aklınıza esen Anayasa değişikliğini 
bana getirmeyin. Böyle şey kabul etmem. 
Böyle şey yaparsanız, size unutamayaca
ğınız dersleri her zaman veririm." (SHP 
sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, 1982'de kabul 
edilmiş Anayasamızda hiç değişikliğe ge
rek yok mudur? Vardır. Hem de pek çok 
maddesinin değişmesi gerekir; ama, bir 
partinin çıkarlarını sağlamak için değil, 
bütün vatandaşların haklarını daha iyi gü
vencelere kavuşturmak için... 

Bize göre bu Anayasa, kişi ile birey 
ile devlet arasındaki dengeyi doğru dürüst 
kuramamıştır, çağdaş ölçüde kurmamış
tır. Devletin etkinliğini korumaya aşırı 
özen göstermiştir, vatandaşların demokra
tik hak ve özgürlüklerini yeteri kadar gü
venceye almamıştır. 

Bu görüşler, bu eleştiriler aslında 
Anayasanın kabulü sırasında da sınırlı öl
çüde dile getirilmiştir; ama altı yıllık uy
gulama sonunda bazı sakıncalar iyice 
meydana çıkmıştır. Geçen yılki bütçe ko
nuşmamda bir kısmına değinmiştim. Şim
di, daha geniş bir şekilde bu sakıncaları 
ortaya koyacağım. İktidarıyla, muhalefe
tiyle bütün partileri, bu sakıncalı madde
ler üzerinde düşünmeye, sakıncaları orta
dan kaldıracak halka yararlı Anayasa de
ğişikliklerini bir an önce gerçekleştirme
ye çağırıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
değineceğim konuların hepsi, yakın geç
mişin 40 yıllık çok partili demokratik uğ
raşında her zaman öne çıkarılmış temel 
davalarla ilgilidir. Yargı bağımsızlığını ve 
onun ayrılmaz koşulu olan yargıç güven
cesini sağlamak için, geçmişte ne kadar 
uğraşılmış olduğunu hatırlayınız- Özellik
le seçimlerin güvenlikli yapılması yargıç
ların eline emanet edildikten sonra, yar
gıç güvencesi, demokrasimizin sağlıklı iş
lemesi için başlıca şart haline gelmiştir, 
başlıca dayanak olmuştur; ama, bugünkü 
Anayasa yargıç güvencesini koruyamıyor. 
Bütün atamalar ve nakillerle her türlü de
ğerlendirmeleri yapacak olan Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun Anayasanın 

159 uncu maddesindeki şekli, yapısı, ku
rulun çalışmasını siyasal etkilere açık bı
rakmıştır. Bu yüzden Anayasada gereken 
düzeltmeleri yaparak, yargı bağımsızlığı
nı yeniden kurmak, bugün karşımızda 
olan, acele çözüm bekleyen en önemli so
runlardan birisidir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma hayatı
mızı düzenleyen Anayasadaki maddelerin 
de temelli bir değişikliğe ihtiyacı olduğu
nu her fırsatta dile getiriyorum. Bütün ça
lışanlarımıza, işçi olsun, memur olsun, ör
gütlenme, sendika kurma hakkını vermek 
için daha ne bekliyoruz? Sendikaların, ça
lışanların haklarını koruyabilmeleri için 
etkin görev yapmalarını niçin yapay bir
takım kurallarla engelliyoruz? Sendikala
rın ülke siyasetine ağırlıklarını koymala
rı, doğal hakları değil midir? Ülke siyase
tine yalnız işveren kesimi mi ağırlık koya
caktır? Böyle demokrasi olur mu? (SHP 
sıralarından alkışlar) Bu anlayışı bırakma
dan Avrupa Topluluğuna nasıl girebiliriz? 

Çalışma yasalarını, bizim de üyesi ol
duğumuz Uluslararası Çalışma Örgütü
nün standartlarına uygun hale getirmek 
ilk şarttır. Bunun için Anayasada (51 inci 
maddeden 55 inci maddelere kadar olan 
maddelerde, 82 nci ve 108 inci maddede) 
önerdiğimiz değişiklikler bir an önce dik
kate alınmalı, gerçekleştirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarımız. Sayın iktidar 
partisine, Hükümete şunu da sorayım : 
Çalışma yasalarımızı çağdaş demokratik 
düzeye uyduracak bu değişiklikleri uzun 
süredir öneriyoruz; hâlâ ele almadınız. Pe
ki, bu davranışınız sonunda halkımız, top
lumumuz nereye varmıştır? Ücretiyle, ma
aşıyla yaşamaya çalışan bütün işçi, me
mur, emekli vatandaşlar bugün görülme
miş derecede yoksullaşmalardır. Memur
ların uğradıkları haksızlıklar bir türlü dü-
zeltilemiyor; işçiler her gün işlerinden çı
karılıyor. Dayanılmaz bir geçim sıkıntısı 
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çalışma barışını, huzuru bırakmıyor. Ya
salar zorlanarak, direnişler, boykotlar yay
gınlaşıyor. Bütün bunların karşısında çağ
daş yasal düzenlemeleri yapmak için da
ha ne bekliyoruz sayın milletvekilleri?.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasanın 130 ve 131 inci maddelerini, 
üniversitelerin bilimsel özerkliğini gerçek
ten sağlayacak şekilde düzeltmek; basın 
özgürlüğü ile ilgili maddeleri ele alarak, 
basını, hâlâ utanılacak örneklerini gördü
ğümüz engellemelerden korumak, kurtar
mak; siyasetle ilgilenme hakkını yalnız 
partililere tanıyan sakat anlayışı ortadan 
kaldıracak, demokratik katılımı sağlayacak 
düzenlemeleri yapmak, örneğin; siyasî 
partilerle ilgili 68 inci, 69 uncu maddele
ri ele alarak kadın kollarının, gençlik kol
larının kurulmasına izin vermek; partile
rin yurt dışında temsilcilikler açmasına 
imkân vermek; milletvekili seçilme şartla
rını sınırlayan ve sayan 76 ncı maddeyi ele 
alarak, siyasal görüşlere sınırlama getir
meyen şekil vermek; hele, ara dönemden 
kalmış geçici 15 inci maddeyi kaldırarak 
Anayasanın geçerliğini sağlamak... Çün
kü bu madde durdukça Anayasanın tam 
manasıyla geçerli olduğunu söyleyemez
siniz. (SHP sıralarından alkışlar) Ara dö
nemde çıkarılmış yasaların Anayasaya ay
kırılığı söylenemiyor geçici 15 inci mad
deye göre. Bütün bunların hepsi, geçirdi
ğimiz kısa dönemde bile ortaya çıkmış te
mel sakıncalardır; hepsini değiştirmek, 
düzeltmek en güncel ihtiyaçlardır. 

Hemen çözülmesini istediğimiz baş
ka bir sorun var, onu da söyleyeceğim : 
Bu da, yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
hepsinin seçimlerde oy vermesini sağlaya
cak gerçekçi düzenlemeyi getirmektir. 
Şimdiki haliyle yurt dışındaki vatandaş
larımızın çok küçük bir oranı, yüzde 5'i 
bile bulmayan bir oranı oy veriyor. Hal
buki, onların oy vermesini sağlamak bi

zim için temel bir borçtur. Bunu yapacak 
Anayasa değişikliği ve yeni yasal düzen
leme daha fazla gecikmeden ele alınmalı
dır, önerilerimiz desteklenmelidir. 

MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Nedir önerileriniz?.. (SHP sırala
rından "Söyledi ya" sesleri) 

ERDAL İ N Ö N Ü (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bir yıl 
içinde sanırım üçüncü defadır ki huzuru
nuzda, ANAP hükümetlerinin geleneksel 
demokrasi ve hukuk devleti anlayışına uy
mayan uygulamalarını eleştirme fırsatı bu
luyorum. 

Geçen iki konuşmamda söyledikleri
me ve şimdi söyleyeceklerime bakıyorum 
hemen hemen aynı şeyler. Durumda hiç
bir düzelme olmamış; aynı şeyleri söyle
yeceğim. 

Temel eleştiri konuları; BJiyük Mil
let Meclisinde muhalefetin ve tabiî dola
yısıyla bütün Meclisin temel görevlerini 
yapamaması, bu görevleri yapmaya ola
nak verilmemesi; hukuk devleti nitelikle
rine saygı gösterilmemesi; TRT'miz in ik
tidar borazanlığt; vatandaşlara eşit hak ta
nımayan, her tarafta görülen partizanlık
lar; bir türlü arkası kesilmeyen eziyetler, 
baskılar, işkenceleri.. 

Meclisten başlayayım sayın milletve
killeri : Demokrasiye bağlılığımızı, yurt 
içinde, yurt dışında heryerde ilan ediyo
ruz. demokrasinin temel dayanağı halk 
iradesidir; onun da kendisini gösterdiği 
yer, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Pe
ki, millî irade yalnız seçimden seçime mi 
kendisini gösterecektir? Büyük Millet 
Meclisi, seçimler arasında hükümetin ic
raatını denetlemeyecek midir? Bu, Mec
lisin temel görevlerinden birisidir; ama, 
bu görev ANAP İktidarları döneminde ya
pılmıyor, yapılamıyor. 1983 seçimlerinden 
beri geçen beş yıl içinde muhalefet parti
leri tarafından Meclise kaç tane araştırma 
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önergesi verildi. İçlerinden -çevre kirlili
ği konusundaki önerge istisna edilirse- hiç
birini ANAP çoğunluğu kabul etmedi. Bu 
araştırma önergeleri ekonomik durumla, 
enflasyonla, işsizlikle, çeşitli yolsuzluk id
dialarıyla ilgiliydi. Hayalî ihracat sahte
kârlığını araştıralım, dedik; çiftçinin dert
leri üzerinde duralım dedik; esnafın, 
emeklinin, memurun durumunu yakın
dan ele alalım, dedik. Maksat, bu konu
larda Meclisin, komisyonlar kurarak in
celeme yaptırması, iddiaların aslı var mı, 
yok mu açığa çıkarmasıydı değerli millet
vekilleri. Ayyuka çıkan yolsuzluk iddiala
rı için bile önerdiğimiz araştırma önerge
leri kabul edilmedi. Gündemde birikmiş 
yüzlerce sözlü soru var, cevapsız bekli
yorlar. 

Sayın milletvekilleri, Büyük Millet 
Meclisini, sadece hükümetin getirdiği ta
sardan onaylayan ve hükümetin kendi ic
raatının propagandasını yaptığı bir yer di
ye göremezsiniz. Meclis, denetleme göre
vini yapmazsa, yapamazsa; yolsuzluk id
dialarının üzerine gidecek araştırma ko
misyonları kurulmazsa, bu iddialar orta
dan, kaybolmaz. Tersine, hayalî ihracat 
sahtekârlığında olduğu gibi, büyüyerek, 
yayılarak devam eder. Önce hükümetin 
itibarını, sonra Meclisin itibarını, en sonra 
demokratik rejimin itibarını alır götürür. 
Demokrasimizi bu şekilde itibardan dü
şürmeye kimsenin hakkı yoktur. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP hükümetleri, geçen dönemde 
girdikleri alışkanlıkla, hukuk devleti nite
liklerini göz ardı etmeye devam ediyorlar. 
Çıkardıkları, çıkaracakları yasaların Ana
yasa Mahkemesince iptal edilme olasılığı 
korkulu rüyaları halindedir; ama, bundan 
da öte, bakanların halka karşı, Meclise 
karşı yaptıkları konuşmalarda çok tuhaf 
şeyler söylediklerini görüyoruz; "Sağlık 
konusunu düzeltecektik, Anayasa Mahke

mesi iptal etti; seçimi erkenden yapacak
tık, Anayasa Mahkemesi iptal etti, dünya 
kadar masraf oldu..." 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletve
killeri; böyle sözler, "Hem suçlu, hem 
güçlü" deyiminden başka bir şey değildir. 
(SHP sıralarından alkışlar) Anayasa Mah
kemesi, demokrasimizin başlıca güvence
sidir. Anayasa Mahkemesi bu duruma, bir 
yöneticinin bir sabah aklına esen bir fik
riyle veyahut başka bir ülkede görüp de, 
"Haydi bizde de olsun" kabilinden bir fik
riyle gelmemiştir. Geçmiş kuşakların, oh-
yıllar süren uğraşı ile bütün toplumu sar
mış demokrasi kavgalarından geçerek var
mıştır. Anayasa Mahkemesinin yüce gö
revi de, Anayasada belirlenmiştir. ANAP 
çoğunluğunun yapması gereken şey, Ana
yasaya aykırı olmayan yasalar çıkartmak
tır. (SHP sıralarından alkışlar) Biraz ön
ce anlattım; Anayasada halkın yararına 
değişiklik yapmak istiyorsanız getirin, ha
zırız, beraber yapalım. Anayasa Mahke
mesi buna karışmaz; ama, hem bile bile 
Anayasaya aykırı yasa çıkaracaksınız, hem 
de ondan sonra, yüce mahkeme görevini 
yaptı diye, halk karşısında, kamuoyunda 
onun itibarını kıracak imalar yapacaksı
nız... İşte bu, düpedüz, hukuk devletine 
aykırı bir davranıştır; demokrasimizi de 
yozlaştıracak bir davranıştır. 

Sayan Başkan, sayın milletvekilleri; 
tarafsız karakterini bir türlü kazanamayan 
TRT, demokrasimizin en büyük kambu
ru olmaya devam ediyor. Bakın, geçen de-
faki bütçe konuşmamda, 7 ay önce ne de
miştim; "Önceden hazırlanmış program
larla, yalnız hükümetin değil, muhalefet 
partilerinin de görüşlerinin duyurulduğu, 
çeşitli siyasal görüşlere mensup uzmanla
rın, ya da sade vatandaşlann açık oturum
larda güncel konuları tartıştıklan, yurttaki 
ve dünyadaki olayların gerçek haber de
ğerine göre yansıtıldığı bir TRT, demok-
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rasinin sağlıklı işleyişine katkı yapacağı 
için, aslında iktidara da, muhalefete de ya
rarlı olacaktır. Bu gerçeği bir gün herkese 
kabul ettireceğiz''. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Aradan geçen 7 ayda bu doğrultuda, 
yazık ki, pek az mesafe aldık. Muhalefet 
sözcülerinin de katıldığı bazı açık oturum
lar belirdi. Bu, normalleşmeye doğru bir 
adım; ama, sanki ortaya çıkan bu görü
nümlerin etkisini silmek istercesine, ikti
dar sözcülerinin görünme fırsatları ve pro-
pogandaları o kadar artırıldı ki, TRT'nin 
iktidar borazanlığı konumu hiç değişme
di. (SHP sıralarından alkışlar) 

\eni seçimlere 4,5 ay varken, TR'ı de 
iktidarın yerel seçim kampanyası bütün 
hızıyla sürdürülmektedir. Ondan sonra 
muhalefet partilerinin seçimde televizyo
nu kullanma hakkı son hafta ile sınırlan
dı. Görüntülü program da yok. Niye?.. Eh, 
muhalefet ne kadar az görünürse, iktida
rın kazanma şansı o kadar artar. Bu açık... 
İyi ama sayın milletvekilleri; bu nasıl dü
rüst seçim anlayışı?.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yarın 10 Aralık 1988, Birleşmiş Milletler
de İnsan Hakları Bildirgesinin yayınlanı-
şınm 40 mcı yıl dönümüdür. Bu yıldönü
münü kutlarken, Türkiye Cumhuriyetin
de bugün insan haklarına tam saygılı bir 
demokratik düzenin yürürlükte olduğunu 
sölemek isterdim; bütün dünyaya ilan et
mek isterdim. Bunu yapamadığım için bü
yük üzüntü duyuyorum. Ülkemizde insan 
hakları ihlallerinin hâlâ devam etmesi ka
nayan yaramızdır. Baskıların, işkence 
olaylarının bir türlü önü alınamamıştır. 

Geçen bütçe konuşmamda yaptığım 
Önerileri tekrarlamak istiyorum : Mecli
sin araştırma komisyonları, özellikle bu 
konularda en yararlı çalışmayı yapabile
cek organlardır. 1402 sayılı Yasa ile görev
lerinden alınmış insanların bugünkü du

rumu nedir? Bunu ancak muhalefetin de 
katılacağı bir Meclis araştırma komisyo
nu meydana çıkarabilir; bu yaranın ka
panması için gereken yolu herkese göste
rebilir. İşkence, baskı iddialarını biz kaç 
sefer muhalefet olarak Meclis kürsüsüne 
getiriyoruz; ama bu olayları kesin olarak 
önleyecek yaklaşımı, Hükümet bir türlü 
göstermiyor, görevini yapmıyor. Cezaev
lerinde son günlerde ortaya çıkan direniş
lere neden olan olumsuz şartları, insanlık 
onuruna sığmayan usulleri düzeltme işi
nin ne kadar ağırdan alındığını, ne kadar 
lüzumsuz ıstıraplara yol açıldığını yakın
dan gördük. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu konu
larda, insan haklarının çeşitli ihlalleri ve 
özellikle işkence iddialarıyla ilgili olarak 
Meclisin Hâlâ bir araştırma komisyonu 
kurmamış olmasını anlamaya olanak yok
tur. Yüce Meclisi bir daha göreve davet 
ediyorum. Herkesin insanca yaşama hak
kını, artık her yerde kesin olarak yaşama 
geçirelim. Karşı davranışlara olanak ver
meyecek yasal düzenlemeleri yapalım. 

Sayın milletvekilleri, insan hakları 
konusunda hâlâ çözülmemiş bir ağır so
run da, düşünce suçlarıdır. Toplumumu
za çağdışı bir gölünüm veren temel bir ku
surdur bu. Bu kusuru artık temizlemeli
yiz. Düşünce suçu gölgesini hukuk yapı
mızdan uzaklaştırmalıyız. Bunun yolu da 
bellidir. Bütün batı demokrasilerinde ol
duğu gibi, fikir akımlarıyla şiddet hareket
lerini birbirinden ayırmak, bu maksatla en 
kestirme çare olarak Ceza Yasasının 141, 
142 ve 163 üncü maddelerinin kaldırılma
sını öneriyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Hükümetin bir an önce bizim yapa
cağımız girişimi desteklemesini ya da ken
disinin böyle bir girişim yapmasını istiyo
rum. Bu yapılırsa, Ceza Yasasında bulu
nan öteki maddeler, mevcut olan madde-
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ler, Anayasaya aykırı şiddet hareketlerini, 
böyle hareketlere doğrudan çağrı yapan 
davranışları, bu maksatla örgüt kurmayı 
cezalarla önlemeye devam edecektir; ama, 
düşüncelerin ifadesi, ahlak sınırları için
de serbest kalmış olacaktır. 

Düşünce suçu kavramına yol açan 
maddeleri ortadan kaldırdığımızda, bu 
maddelere dayanarak hüküm giymiş in
sanlarımızın da bu hükümlerden kurtul
maları, serbest bırakılmaları kendiliğinden 
gerçekleşecektir. Yurt dışında olanlar 
Türkiye'ye dönebileceklerdir. Ulusumu
zun, insanlık ailesi içindeki itibarını hak
sız yere kıran bu görünümler uçup gide
cektir. 

İnsan Hakları Bildirgesinin gelecek 
yıldönümünü kutladığımızda, düşünce su
çu lekesinden kurtulmuş olmamızı diliyo
rum ve bekliyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, Ceza Yasasıyla 
ilgili olarak partimizin başka önemli de
ğişiklik isteği, Ölüm cezasının kaldırılma
sıdır. Son günlerde kamuoyunun bu ko
nuyu tartışmaya başladığını görerek söy
lemek istiyorum ki, kamuoyunun bu ko
nuyu tartışmaya başladığını görerek söy
lemek istiyorumki, programımızda biz, 
ölüm cezasının kaldırılması gerektiğini 
söylemiştik, ölüm cezasına karşı olduğu
muzu ilan etmiştik. Çağdaş anlayışa uy
gun olarak bu cezayı, caydırıcılığı olma
yan, insanlık dışı bir hareket diye değer
lendiriyoruz. Bu konuda da arkadaşları
mızın verdiği yasa önerisini sayın millet
vekillerinin desteklemesini bekliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dış ilişkilerimiz konusunda da görüşleri
mi kısaca belirteceğim. Geçen bütçe ko
nuşmamda dış politikadan nispeten geniş 
bir şekilde söz etmiştim ve Hükümetten 
bazı açıklamalar istemiştim. O zaman, Sa
yın Başbakan, bu soruların hiçbirine ce

vap vermemişti. Dış politika könulannda 
Sayın Başbakan, nedense Yüce Meclise 
açıklama yapmaktan çekiniyor, yalnız büt
çe konuşması sırasında değil, her zaman 
çekiniyor, hiçbir zaman yapmıyor. Bu ih
malin nedeni nedir? Bunu anlamaya im
kân yok ve bunu doğru da bulmuyoruz. 
Başbakanın konuştuğu yabancı hükümet 
adamları, yabancı başbakanlar, kendi par
lamentolarında bu görüşmeler hakkında 
açıklama yapıyorlar. Yalnız bizde yapılmı
yor. Niçin?.. 

Sayın milletvekilleri, dış ilişkilerimiz
de Avrupa Topluluğuna tam üyelik için 
birbuçuk yıl kadar önce yapılmış olan baş
vuru, dış politikamızda gittikçe daha faz
la ağırlık kazanacaktır. Burada Avrupa 
Topluluğunun sadece bir gelişmiş ekono
mik sistemler topluluğu olmadığını, de
mokratik ve sosyal boyutlarının büyük 
önem taşıdığını da ifade etmek isterim. 
Avrupa Topluluğunda bugün bulunan 12 
üye devlet 1992 sonuna kadar tek bir pa
zar haline gelmek için gerekli olan yasal 
ve ekonomik düzenlemeleri yapmaya gi
rişmişlerdir. "Şimdi bu zor işle uğraşır
ken, Türkiye'nin ya da başka bir ülkenin 
üyeliğini ele alamayız" diyorlar. Yalnız, 
1992 yılı sonunda tek pazar olduktan son
ra, "Eh, artık biz tam manasıyla bütün
leştik, başka kimseye ihtiyacımız yok" di
yebilirler. Bizim açımızdan önemli olacak 
gelişme, üyelik müzakerelerine başlama
ya karar vermektir. Bu kararın 1992 yılı 
sonundan önce alınması için uğraşmalı
yız. Burada Avrupa Parlamentosunun ro
lü birinci derecede önem kazanıyor. Ora
dan onay alabilmek için demokratikleşme 
yolunda önemli adımlar atmış olmalıyız. 
Anayasada, Ceza Yasasında önerdiğimiz 
değişiklikler, bu gelişmeyi kendiliğinden 
sağlayacaktır. 

Avrupa Topluluğunda tam üyelik, bi
zim sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı
mıza ne gibi değişiklikler getirecektir, ya-
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salarımızda ne gibi ayarlamalar gerekecek
tir? Bütün bunlar henüz kamuoyunda tar
tışılmıyor; ama zamanı gelmiştir? Yetkili
leri bu konularda çok daha enerjik dav
ranmaya ve bu konuları halka götürmeye 
çağırıyorum. 

Dış ilişkilerimizin önemli ekseni NA
TO Savunma Antlaşmasıdır. Bu Antlaş
ma içinde yıllardır hem kendi güvenliği
mizi sağlıyoruz, hem Avrupa'da ve bölge
mizde barışın sürdürülmesine en büyük 
katkıları yapıyoruz; ama bu çabalar, özel
likle NATO içinde ikinci en büyük ordu
yu silah altında tutmamız, ekonomimize 
ağır bir yük getirmektedir; gelişme hızı
mızı, ulusal gelirin artış hızını kesmekte
dir. NATO içindeki müttefiklerimiz olan 
öteki avrupa devletleri bir taraftan bizim 
ortak savunma düzenine yaptığımız kat
kıları övüyorlar, öte taraftan ekonomimi
zin gelişme düzeyini, ulusal gelirin düze
yini Avrupa Topluluğuna üye olmak için 
yetersiz buluyorlar. Ama bu, açık bir çe
lişkidir sayın milletvekilleri. Ekonomimi
zi yeteri kadar hızlı geliştirememişsek, 
bunda savunmaya ayırdığımız payın bü
yük rolü vardır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sırası gelmişken, askerlik süresini kı
saltmamız ve silah altında tuttuğumuz in
san sayısını azaltmamızın zamanı geldi
ğine inandığımı bir daha söylemek iste
rim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, yeni teknolojiyi yansıtan si
lahlarla, araçlarla ordunun güçlendirilme
si, modernleştirilmesi sürekli olarak göz 
önünde tutulması gereken bir ihtiyaçtır; 
ama bunu yapabilmek için asker sayısını 
azaltmak zorundayız. Sayıyı azaltmadan 
modernleştirme yapabileceğimizi sanmak 
hayalden başka bir şey değildir; ne eko
nomimiz bu yükü çekebilir, ne de böyle 
bir çaba dış politikamızın barışçı, ulusal 
karakteri açısından doğru olur. NATO 

müttefiklerimize bu tutumu anlatmalı ve 
yürürlüğe koymalıyız. 

Sayın milletvekilleri, yakın veya uzak 
ilişkiler içinde olduğumuz bütün devlet
lerle temaslarımızda, ulusal haklarımızı ve 
çıkarlarımızı titizlikle korumaya özen gös
termeliyiz. Bu çerçeve içinde Özal Hükü
metlerinin, Amerika Birleşik Devletleriy
le ikili ilişkilerimizi daha az yardım, da
ha çok ticaret anlayışı içinde ele almasını 
olumlu karşıladık; ama bu yetmez. Artık, 
"yardım" sözünü tamamen bir tarafa bı
rakmalıyız. İlişkilerimizi ya normal tica
ret, ya da ortak savunma antlaşması için
de gerekenin yapılması şeklinde değerlen
dirmeliyiz. Bakınız, Savunma Sanayii Ge
liştirme Fonuyla desteklenecek projeler ne 
kadar büyük döviz miktarlarına çıkacak
tır. Bu projelerin ihalelerinde ciddî sorun
lar olduğu, yeni tereddütler doğduğu, son 
günlerin açıklamalarıyla ortaya çıkmıştır. 
NATO standartlarına daha uygun, daha 
ucuz işbirliği olanakları varken, niçin da
ha pahalı Amerikan firmalarının tercih 
edildiği belli değildir. Hükümetin bu ko
nuya açıklık getirmesini -tabiî eğer 
yapabilirse- istiyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yunanistan ile aramızda, başta Ege'deki 
ulusal haklarımız olmak üzere, birikmiş 
bütün sorunları çözüme götüreceği umu
duyla, Davos süreci başlatıldı. Bu süreç 
başlarken kaygılarımızı, uyarılarımızı yap
mıştık, Bunları doğrular şekilde bu süreç, 
bir türlü temel sorunları görüşme nokta
sına getiremedi ve durakladı. Ama, bugü
ne kadar geçirdiği aşamalar da, bazı so
runların ayrı olarak görüşülmesi yolunun 
açık tutulması, karşılıksız ödünler verilme
si tehlikesini devamlı gündemde tutmuş
tur. Yunanistan'ın, adalar üzerindeki ha
va sahasını, uluslararası düzene aykırı ola
rak 6 milden 10 mile çıkarma gayreti de-
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vam ediyor. Biz buna karşı, sanki bu du
rumu yavaş yavaş kabul eder bir havaya 
girdik. Kara sularının durumu, kıta sa
hanlığının paylaşılması, Batı Trakya'daki 
soydaşlarımızın uluslararası antlaşmalar
la verilmiş haklarının ihlalinin önlenme
si; bütün bu sorunlar bekliyor. Bunlar üze
rindeki görüşmeler ne zaman başlaya
caktır?.. 

Bulgaristan'la başlatılan görüşmeler
de, soydaşlarımızın sorunlarını, hayatî so
runlarını ortadan kaldıracak bir sonuca 
varamayacağımız anlaşılıyor. Bu süreçler
den olumlu sonuç almak için Hükümet 
yeni olarak ne önlemler düşünüyor, ne gibi 
ikna metodları kullanacaktır? Bulgaris
tan'daki soydaşlarımızın, temel insan hak
larına ve aramızdaki anlaşmalara uyma
yan baskılar altında ezilmeleri bütün mil
lete azap veriyor; hepimiz bundan azap 
duyuyoruz. Bu ileri çağda iki komşu ülke 
arasında böyle bir sorunun bir türlü çö
zümüne varamaması bütün insanlık için 
yüzkarasıdır sayın milletvekilleri. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Birleşmeş Milletler tarafından yıllarca ön
ce İsrail'in kurulmasına karar verildikten 
sonra, israil'i tanımıştık ve onanla birlik
te Filistin halkının meşru haklarının da ka
bul edilmesini savunmaya başlamıştık. 
Şimdi, Filistin Ulusal Konseyinin bağım
sız devlet ilanını kutluyoruz. Filistin Kur
tuluş Örgütünün, İsrail'in varlığını kabul 
eden, terörizmi reddeden barışçı yaklışı-
mının İsrail tarafından da iyi değerlendi
rilmesiyle Ortadoğu'da kalıcı bir barışın 
artık kurulmasını diliyoruz. Bunun, dün
ya barışına yıllardır getirilmiş en büyük 
katkı olacağına da inandığımı söylemek 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, yeni Filistin 
Devletinin henüz kendi topraklarında ege
menliğini kuramadan bir çok devlet tara
fından tanınmış olmasına rağmen, Kuzey 

Kıbrıs'ta egemenliğini yıllardır sürdüren 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hâlâ 
bizden başka hiçbir devlet tarafından ta
nınmamış olmasının da ne kadar yanlış, 
ters bir mesele olduğu, bu tanımayla da
ha iyice ortaya çıkmıştır. (Alkışlar) 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
nin aracılığıyla yeniden başlatılmış olan 
toplumlararası görüşmelerde ilerleme sağ
lanamıyorsa, işte onun temel nedeni de bu 
sakat anlayıştır; iki topluma eşit hak ver
meyi reddeden sakat anlayış. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, bütün 
dünyanın beklediği federasyon çözümüne 
götürecek yeni, yapıcı, gerçekçi öneriler 
getirmiştir. Eğer Rum tarafı bu önerileri 
de görüşmeyi reddederse, bundan artık sa
dece gerçek bir federasyon istemedikleri 
sonucu çıkar, başka bir sonuç çıkmaz. 

Sayın milletvekilleri, komşularımız 
İran ile Irak arasındaki kanlı savaşın bit
mesinden büyük memnunluk duyduk. 
Kalıcı bir barış kurulmasını özlemle bek
liyoruz. Halkoylaması kampanyası sırasın
da Kuzey Irak'tan, çoğu kadın ve çocuk 
olan 50 binin üzerinde insanın, canlarını 
kurtarmak için sınırımızı geçerek ülkemi
ze sığınmalarını kabul etmemiz, Türkiye'
nin dünyadaki itibarını artırabilecek, in-
sanlığa yaraşır bir davranış olmuştur. Hü
kümetin kararım bu görüşle biz de destek
lemiştik, biliyorsunuz. Şimdi, uzayan 
kamp hayatının güçlüklerini, sıkıntılarını 
ve aleyhte izlenimler uyandıran tepkileri
ni yaşamaya başladık. Bu durumu, hukuk
sal ve insanî açılardan nasıl normalleştir
meyi düşündüğünü, Hükümetin açıkla
masını istiyorum. Sığınmayı kabul ettik
ten sonra Türkiye'de kalmaya karar veren
lerin, yasalarımız çerçevesinde burada 
normal hayat sürmeye başlamalarını bir 
an önce sağlamak, devletimizin onurunun 
gereğidir. 
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Sovyetler Birliği ile aramızdaki iliş
kilerin her alanda gittikçe daha iyileşme
sini bekliyoruz. Sarp Kapısının açılmasıy
la umduğumuz turizm ve ticaret görüşme
si henüz gerçekleşmedi. Bu konudaki ek
sikliklerin bir an önce tamamlanmasını is
tiyoruz. 

Süper güçler arasında başlatılmış 
olan silahsızlanma görüşmelerinde sağla
nan ilerlemeler, her ülkede çoğulcu, katı
lımcı demokrasi doğrultusunda adımlar, 
ülkeler arasında eski anlaşmazlıkların, çok 
eskiden gelen anlaşmazlıkların uzlaşma ile 
çözümü doğrultusunda yeni gelişmeler, 
ortaya çıkan bütün bu olumlu yaklaşım
lar son derecede umut vericidir. Bu umut
ları gerçekleştirecek davranışları partimi
zin her zaman destekleyeceğini ifade et
mekten onur duyuyorum, mutluluk duyu
yorum. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
geçtiğimiz nisan ayında bu kürsüden, 1988 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerin
de Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüş
lerini sunarken, Cumhuriyet tarihinin en 
büyük açığıyla, altüst olmuş dengeleriy
le, küçültülüp iyice sıkıştırılmış yatırım
larıyla, yarısını oluşturan borç ödemele
riyle 1988 bütçesinin hiçbir soruna çözüm 
getirmeyeceğini, bu nedenle ciddiye bile 
alınamayacağını belirtmiştim; hatırlarsı
nız. Şimdi önümüzde 1989 yılı bütçesi var. 
Bu yeni bütçenin de ayrıntılarına girme
den önce, geçtiğimiz şu 8 ayın bilançosu
na bir göz atalım. Sayın Özal Hükümet 
Programında ne demiş, bir defa ona ba
kalım : 

"Ekonomide başlattığımız yapısal 
değişiklikler çok büyük nispette tamam
lanmıştır. Memur ve işçinin eline geçen 
gelirlerindeki net artışın, enflasyonun üze
rinde olmasına dikkat edilmektedir. Ön
celikle, geçmişte gelir dağılımını haksız bir 
şekilde dar ve orta gelirli aleyhine çeviren 

faktörleri ortadan kaldırdık" diyor Sayın 
Başbakan. Peki, bunları diyen Hükümet 
haklı çıkmış mıdır? 

Sayın milletvekilleri, bu sorunun ce
vabını, öncelikle hergün tenceresinde ne 
kaynatacağını acı acı düşünmekte olan ev 
kadınlarından almalıyız. Resmî enflasyon 
rakamlarının yüzde 90'a ulaştığı, fiyatla
rın yani neredeyse ikiye katlandığı bir dö
nemde ne diyecekler? Herhalde ' 'Yaşasın 
Özal, sözünü tuttu" demeyeceklerdir. 
(SHP sıralarından alkışlar) Bırakın geç
miş yıllarda yaşanan sıkıntıları, son 11 
ayın korkunç pahalılığı vatandaşın sofra
sını ıssız çöle çevirmiştir. 

Hükümet bu yıl yeni bir yasa çıkar
dı. Emekçinin, ekmeğine yetmeyen geli
rinden zorunlu tasarruf kesintisi yapıyor. 
Vatandaşın cebinde ne kalmışsa, devleti 
ona da ortak ediyor. Hükümet, finansman 
açığına emekçinin kesesinden destek arı
yor; ama bunu, "Vatandaşın tasarrufu ol
sun, ona iyilik olsun diye yapıyoruz" di
yor. Bu gidişle belki önümüzdeki yıl bir 
zorunlu perhiz yasası getirirler, vatanda
şın sağlığı daha iyi korunacak diye... (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere, 
emekçi kitlenin, yani nüfusumuzun yüzde 
80'inin içinde bulunduğu yaşam savaşını 
tablolarla sergilemek istiyorum. Kullandı
ğım veriler, devletin resmî belgelerinden çı
kartılmıştır. 1989 yılı programının 322 nci 
sayfasında, Türkiye genelindeki işçi ücret
leri verilmiş. Bu ücretler, vergi iadesi da
hil, net ücrete göre hesaplanmış. Şimdi bu
na göre : 1983 yılında bir işçinin ortalama 
günlük ücreti 1 183 Türk lirası, saat ücreti 
de 148 Türk Lirası imiş. 1988'de bir işçi
nin ortalama günlük ücreti 6 048 lira ol
muş, saat ücreti de 755 lira olmuş. Mesele 
şu : 1983 - 1988 arasında ücret artışı, yak
laşık 5 kat; gerek ortalama günlük ücret, 
gerekse saat ücreti ortalama 5 kat artmış. 
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Bir de, 4 kişilik bir işçi ailesinin mut
fağına bakalım : Aynı dönemde, yani işçi 
ücretinin 5 kat arttığı dönemde, ekmek fi
yatı 6 kat, peynir fiyatı 12 kat, zeytin fiya
tı 14 kat, et fiyatı 9 kat, yumurta fiyatı 8 
kat, pirinç fiyatı 9 kat, çiçek yağı fiyatı 14 
kat, margarin fiyatı 9 kat, tüpgaz fiyatı da 
6 kat artmış. Meyve ve sebzede de artış
lar 7 ile 10 kat arası; yani ortalama olarak 
mutfak giderlerinde 10 kat artış var. Bu 
tablo karşısında işçi ailesi ne yapsın? Bu 
ailenin normal beslenmesi için, bu fiyat
larla hesap ederseniz, görüyorsunuz ki, bu 
ücretlerle bu fiyatları tutturmak için bir 
işçinin ayda 362 saat çalışması gerekiyor; 
ama bir ayda o kadar çalışma saati yok. 
Günde 12 saat çalışsa ayda 240 saat eder, 
240 saatlik ücret alabilir. Bu durumda, gö
rüyorsunuz, aldığı ücret, durmadan çalış
sa mutfak giderini karşılamıyor. 

Sayın milletvekilleri, işçi bu Hükü
metten alacaklıdır. Bu hesapta daha giyim 
yok, kira yok, ulaşım yok, eğitim yok, sağ
lık giderleri yok -çünkü, sağlık da şimdi 
paralı, biliyorsunuz- eğlence tabiî yok. İs
terseniz, İcraatın İçinden programını iş
çinin eğlencesi diye sayabilirsiniz. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

İşte bu sıkıntıdır ki, işçileri, hakları
nı almak için grevlere zorluyor; ama Hü
kümete göre böyle bir durum yok. "İşçi
lerin geçim koşulları iyidir" diyorlar; " O 
kadar iyi ki, tasarruf da yapabilirler. Yal* 
nız, kendileri bunun farkında değil" di
yorlar. Onun için, işçiyi düşünen Hükü
met, zorla işçilere tasarruf ettiriyor. Tabiî, 
grevler konusunda da, işçinin geliri çok
tur, ara sıra tatil yapsın diye, böyle bir yak
laşım içinde herhalde Hükümet. Yalnız, 
her bakanın, ANAP hükümetlerindeki her 
yetkilinin aynı görüşte olmadığını da söy
lemek isterim. SEKA grevi ile ilgili sorum
lu Bakan farklı düşünüyor. O, işçilerin 
grev isteyişini haklı buluyor. Ancak, 

"SEKA, eski teknoloji nedeniyle zararlı
dır. Yeni teknoloji için kredi gereklidir. 
Krediyi de ancak birkaç yıl sonra bulabi
liriz. İşçilere, yeni yatırımlar yapılıp, ku
ruluş kâra geçtikten sonra ücret artışı ve
rebiliriz, 3-5 yıl sabretsinler" diyor. Ne
redeyse,, "Grev bizim için kârlı" demek 
istiyor, neredeyse "İşçiler olmasa, işler da
ha kolay olur'' diyecek; ama sayın millet
vekilleri, görüyoruz ki, ANAP Hüküme
tinin işçiye, emekçiye ihtiyacı var. Emek
çiler olmasa bu hükümetler kime eziyet 
edecekler?.. (SHP sıralarından alkışlar) 
Kollamak için, korumak için, kendi par
tililerinin oylarıyla da komisyondan geç
miş olan; ama sonradan geri çektikleri ce
za yasalarıyla hayalî ihracatçılara mı ezi
yet edecekler? Onu yapamazlar, yapmı
yorlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümet, hayalî ihracatçıları 
hem övüyor, hem özendiriyor; ama bu 
yaklaşım çok tehlikelidir saytn milletvekil
leri. Devleti içinden çürütecek gelişmele
re yol açar. Bir başbakan, yolsuzluk yap
tığı belgelenmiş ne bir hayalî ihracatçıyı 
koruyabilir, kollayabilir, ne de usulsüzlü
ğü saptanmış bir bakanın koltuğunda 
oturmasına izin verebilir. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) Yoksa, aydınlatılma
yan bu karanlık işlerin gölgesi, giderek on
lara ışık tutmayanların da üzerine düşer. 

Sayın milletvekilleri, bir de memur
larımızın durumlarına bakalım : Aileleriy
le birlikte memurlarımızın sayıları 6 mil
yonu buluyor. Bu kesim umduklarını ge
çen bütçede buldu mu, yeni bütçede bu
lacak mı? Bugün, on yıl dolayında hizmeti 
olan ve 5 inci dereceden aylık alan yükse
kokul mezunu, evli, 2 çocuklu bazı me
murların net aylıkları şöyle : Doktor 365 
bin lira, mühendis 361 bin lira, yargıç 351 
bin lira, komiser 263 bin lira, öğretmen 
210 bin lira, şef 146 bin lira. Memurların 
büyük çoğunluğunun aslında ayda net 250 
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bin liradan az geliri var. Bu kesimin çile
sini görüyorsunuz değerli arkadaşlarım. 
İşte bu sıkıntılı durumlar nedeniyle me
murlar ve daha zor koşullar içindeki 
emekliler, her yıl bütçede karşılarına ge
lecek katsayıyı, yan ödemeleri umutla bek
lerler. Hükümet de, "memura müjde, cö
mert zam, mutlu haber" gibi tanımlama
larla katsayıyı bir armağan, bir ihsan, bir 
ulufe gibi karşımıza getirir; ama, hüküme
tin açıklamasıyla memurlarımızın umut
ları bir yıl sonraya ertelenir. Bazan da hü
kümet -bu yıl yaptiğı gibi- gelecek katsa
yıyı önceden duyurarak, sonradan yapa
cağı 10-15 bin liralık zammın etkisini ar
tırmaya çalışır. Bu yıl bu yapıldı. Önce 
katsayı 122 olarak ilan edildi, sonra müt
hiş bir özveriyle 128'e çıkarıldı. Memur
larımız, emeklilerimiz bütçenin artık ne
sinden ne umacak sayın milletvekilleri? 

Sayın milletvekilleri, dikkat etmişsi
nizdir; bu Hükümetin üzerinde durduğu 
bir konu daha var, çok durduğu bir ko
nu : Zaman zaman en yetkili ağızlar, reel 
faizden söz ediyorlar. Faiz gelirleri enflas
yonun üzerinde diye övünüyorlar. Bu doğ
ru değil tabiî. Örneğin, bu yıl ocak-kasım 
döneminde hiçbir ay, bir yıllık vadeli mev
duat faizinin getirişi enflasyonun üzerin
de olmadı. Ekimde tasarrufçunun aleyhi
ne, yüzde 10,5 fark vardı. Kasımda yüz
de 6'ydı; ama, tabiî memur maaşlarının 
durumuyla kıyasladığınızda, gene de ik
tidarın ücretten, emekten çok, faizden ya
na olduğunu da görüyoruz. 

1977 yılında faiz, kira ve kâr olarak 
elde edilen gelirlerin toplam millî gelir 
içindeki payı yüzde 34'ken, maaş ve üc
retlerin payı yüzde 36,8'miş. Bu oranlar, 
bakın zamanla nasıl değişti: 1984 yılında 
faiz, kira ve kârlar için yüzde 58,4'e çıktı. 
1977'de yüzde 34'ken, 1984'te yüzde 58,4 
oldu. Ücret ve maaşlar ise yüzde 21,5'e in
di. Yedi yılda yüzde 36,8'den yüzde 21,5'e 

indi. 1987 yılında ise faiz, kira ve Kârla
rın payı yüzde 65,4'e çıkmıştır. Buna kar
şılık maaş ve ücretlerin payı yüzde 17,6'ya 
düşmüştür. Yani, durum tam tersine dön
müştür. 

Sadece bu rakamlar, çalışanların du
rumundaki olumsuz gelişmeyi yadsına
maz, aksi söylenemez şekilde ortaya koy
maktadır sayın milletvekilleri. 

Öte yandan, gelir dağılımının sosyal 
adalet anlayışına uygun olarak gerçekleş
tirilmesinde, kamu harcamaları önemli 
araçtır. Kamu harcamaları, sosyal devle
tin, refah devletinin temel unsurlanndan 
birisidir. Tüm çağdaş demokratik ülkeler
de, kamu harcamaları gelirin iyi dağılı
mında, gelir dağılımının düzeltilmesinde 
dar ve sabit gelirlilerin en etkili daya
nağıdır. 

Bakın, bazı Avrupa ülkelerinden ör
nekler vereyim : Kamu harcamalannm 
millî gelir içindeki payı Federal Almanya'
da yüzde 49, Hollanda'da yüzde 50,9, 
Fransa'da yüzde 52'dir. Öbür Batı Avru
pa ülkelerinde de durum farklı değildir. 
Oysa Türkiye'de, millî gelir içinde kamu 
harcamaları, ancak yüzde 30 dolayında
dır. Özellikle sağlık, eğitim, sosyal güven
lik için yapılan harcamaların devlet büt
çesindeki payı tüm emekçiler için son de
recede önemlidir. 

Peki, "bizdeki durum nedir şimdi? Sa
yın milletvekilleri, sağlık hizmetlerimiz 
bugün çok ciddî bir karışıklık içindedir. 
Geçen yıl, ANAP İktidarının çıkardığı 
Sağlık Hizmetleri Temel Yasası, sağlık hiz
metini para ile satmaya dayanan bir an
layışla hazırlanmıştı. Anayasanın kabul et
tiği "sosyal devlet" niteliğine hiç uyma
yan bir yaklaşımdır bu. Devletin bütün va
tandaşlarına -parası olsun olmasın- sağ
lık hizmeti sağlaması, temel görevleri ara
sındadır. Devlet bunun için vardır. Bizim 
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başvurumuz üzerine, Anayasa Mahkeme
si bize hak verdi ve yasanın bazı hüküm
lerini iptal etti. Şimdi yeni bir düzenleme 
gerekiyor; ama bunun, bütün vatandaşla
ra, gerçekten sağlık hizmeti verecek doğ
rultuda yapılması şarttır. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzda 
hâlâ, her yıl canlı doğan 100 çocuktan 10'u 
bir yaşma varmadan ölmektedir. Yılda 350 
bin dolayında kadınımız, analıkla ilgili so
runlardan, doğumda veya doğum sonra
sında, hayatını kaybetmektedir. Ölüm ne
denlerinin başında, hâlâ bulaşıcı hastalık
lar birinci sırada yer alıyor... Utanılacak 
bir durumdur bu. Nereden kaynaklanı
yor? ANAP Hükümetlerinin sağlık sorun
larına ilgi göstermemesinden. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) Son beş yılda 
devlet bütçesinden sağlık hizmetlerine ay
rılan pay, resmî enflasyon oranlarıyla dü
zeltildiğinde, oumhuriyet tarihinin en dü
şük düzeyindeki paydır, işte, bu yıl da ay
rılan pay, konsolide bütçenin sadece yüz
de 2,8'idir. 

Halkımız hastane kapılarında, çare
siz, perişandır. Vatandaş veznede kuyru
ğa giriyor, rehin kalıyor, senet imzalıyor, 
sıra satın alıyor ve zaman zaman da mah
kemelik oluyor. Gece saat 03.00'te, 
05.00'te hastaneye gelenler, eğer şansları 
varsa, saatler sonra doktoru birkaç daki
ka görebiliyorlar. 

Koruyucu hizmetler unutulmuştur. 

Jnsan sağlığının ön şartı olan altyapı 
hizmetleri yoktur. 

Belediyelerin gelirleri çok arttı diye 
övünüyorsunuz; ama, ANAP'lı belediye
lerin, bu artan gelirden, gösteriş yatırım
larını bir tarafa bırakıp, asıl görevleri olan, 
temiz içme ve kullanma suyu, temiz bir 
çevre ve benzeri şeyleri sağlamak için ya
rarlandıklarını görmüyoruz. Kırsal alan
daki yaşam koşulları ise, çağdışı düzeyde 

duruyor ve bütün bunların sonucunda, 
halkımız, 20 nci Yüzyılın sonunda, hâlâ, 
eski çağda kalmış hastalıklara yenik dü
şüyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, devlet, "Ancak 
parası olanlar sağlık hizmetinden 
yararlanır" diyemez. (SHP sıralarından 
alkışlar) Bugün iktidarın böyle ters bir ha
vaya girmesi, yalnız hastaları veya yakın
larını değil, sağlık hizmetinde çalışan bü
tün kadroları hekimleriyle, hemşireleriy-
le, yardımcı sağlık personeliyle- çaresiz, 
umutsuz ve bezgin bir duruma getirmiş
tir. ilacını alamayan, dertlerine şifa bula
mayan, sağlık hizmetinden yararlanama
yan vatandaşlar tepkilerini, hekimlere, 
hastane personeline gösteriyorlar. Sağlık 
hizmelerinin paralı hale gelmesi, hastane
lerde, hekimlerimizle, sağlık personelimiz
le hastaları karşı karşıya getiriyor, tıpkı, 
enflasyonu körükleyen sürekli zam politi
kasının, halkımızla küçük esnafımızı, bak
kalları karşı karşıya getirmesi gibi. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Kendi görevini yapmayan, vatanda
şa hizmet önceliklerini gözetmeyen Hükü
met, sonunda büyük vatandaş kitlelerini 
birbirine düşürmektedir. Devletin sosyal 
niteliğini korumak, işte bunun için önem
lidir. Bu sosyal huzursuzlukları, giderek 
patlamaya varacak bu huzursuzlukları ön
lemek için gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, sırası gelmişken 
söyleyeyim; Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin sağlık politikası, sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilme planı içinde halka gidecek 
bir politikadır. (SHP sıralarından alkışlar) 
Koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bir 
bütünlük içinde ücretsiz olarak halka su
nacağız. Gerekli kaynak, zaten halktan alı
nan vergilerden ve sigortalardan sağlana
caktır. (SHP sıralarından alkışlar) İnsan, 
hasta olduğu zaman ilk yardıma, ilk hiz
mete, bulunduğu yerde, yöresinde kavu-
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saçaktır. Görev alan kadrolar tüm yurt dü
zeyine dengeli bir biçimde dağıtılacaklar
dır. Saygıdeğer hizmet ve sorumlulukları
na uyan bir sosyal güvenceye ve ücret po
litikasına kavuşacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunlar 
hayal değildir. Sosyal demokrat iktidarla
rın -şöyle etrafınıza bakın, Avrupa'da ve 
başka ülkelerde- gerçekleştirdikleri politi
kalardır. (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemizde 6 ila 24 yaş arasında 21 milyo
nun üzerindeki genç, toplam nüfusumu
zun yüzde 38'ini oluşturuyor; ama, genç
leri her fırsatta çok sevdiğini söyleyen, 
gençlerin oyunu almak için hiçbir göste
rişi eksik etmeyen bu iktidar, yıllardır millî 
eğitime, geçmiş iktidarların hepsinden da
ha az ödenek ayırmıştır. Bu nasıl sevgi?.. 
Anlaşılmıyor. Ödenek ayırmayan, uzaktan 
bakan bir sevgi. 1980 öncesi, devlet büt
çesinden millî eğitime yüzde 10, yüzde 11 
dolaylarından daha çok pay ayrılırken, bu 
oran zamanla artacağına -çünkü, genç nü
fus da zamanla artıyor- oran yüzde 9'lara 
düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 1988 -1989 ders 
yılında 7 milyonun üzerinde çocuğumuz 
ilkokullarda eğitim görüyorlar. Bu sayı il
kokul yaşındakilerin yüzde 93,4 oranı de
mektir. Oysaki, ortaöğretimdeki çocukla
rımızın ancak yüzde 36,5'i, eğer yalnız li
seleri alırsanız sadece yüzde 20,8'i okuya
biliyor. Eğitimde fırsat eşitliği gerçekleş
memiştir. İlk ve orta öğretimde son dere
ce önemli sorunlar vardır. İkili öğretim, 
üçlü öğretim, pek çok yerde devam edi
yor; ama, en büyük sorun; eğitici öğret
men eksikliğidir. Öğretmenler, saygıdeğer 
görevlerini, taşıdıkları sorumluluğa uyan 
olanaklara hiçbir şekilde sahip değildirler. 
Meslekî ve ekonomik güvensizlikleri sürüp 
gidiyor. Devlet okullarının itibarı gittikçe 
düşüyor. "Parası olan okuyabilir" zihni

yeti millî eğitimimize bir kangren gibi mu
sallat olmuştur. Bu zihniyetin sosyal ya
pımız açısından en tehlikeli sonuçlan ve
receğine dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bütün 
cumhuriyet dönemi boyunca, yetenekli ço
cuklarımızın en fakir ailelerden de gelse
ler, devlet olanaklarıyla en iyi eğitimi gö
rebilmeleri olanağı, toplumda sınıflararası 
ayrılıkları azaltan en sağlıklı, en verimli 
bir yol olmuştur. Şimdi, bu olanağın or^ 
tadan kalkmasını kabul etmemeliyiz. Top
lumumuzun huzurunu ancak böyle koru
yabiliriz. Köydeki, kırdaki, gecekondudaki 
çocuklarımıza eğitim olanağını ancak bu 
yolla sağlayabiliriz. Oralardaki yetenekleri 
toplumumuza ancak böyle kazandıra
biliriz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütün bunlara ek olarak, cumhuriyetin 60 
yıllık geçmişindeki temel millî eğitim il
keleri, ANAP İktidarında korunamamış
tır. Bilime dayalı eğitim politikası, hayata 
hazırlamaya çalıştığımız çocuklarımız için 
tek yol gösterici olmaktan çıkıyor. Çocuk
larımız, saygı göstermeleri gereken, yük
sek din duygularıyla, bilimin öğrettikleri 
arasında, çağımızda artık hiç gereği kal
mamış bocalamalara düşmektedirler. Bu 
çok önemli konuda, parti çıkarlarını bir 
tarafa bırakarak, iktidarla muhalefetin, or
tak bir inceleme yapmasını, bugün uygu
lanan politikanın, gençlerin geleceği açı
sından, yarar ve zararlarının iyice açığa 
çıkmasını öneriyorum ve özlüyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bugüne kadar, milletvekillerimiz, bir
kaç defa, millî eğitimin laik niteliğinin bü
zülüp bozulmadığı konusunda araştırma 
önergeleri verdiler, hiçbiri kabul edilme
di; ama, sorun böyle çözülmez. Biz, ikti
darıyla, muhalefetiyle, çocuklarımıza, 
dünyadaki öteki ulusların gençleriyle re
kabet edebilecekleri bir eğitimi, olanak-
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larımız ölçüsünde vermekle sorumluyuz. 
Bunu yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? 
Mesele budur. Bunu açığa çıkarmak zo
rundayız. 

Sayın milletvekilleri, yükseköğretim 
sorunları da, Yüksek Meclisin ciddî ilgi
sini beklemektedir. YOK'ten yapılan açık
lamalar, hiçbir sorun olmadığını, her şe
yin, mümkün olabileceği kadar, iyi oldu
ğunu söylüyor; ama, gördüğümüz gerçek
ler tam. tersi. Bir taraftan, yeni yaşadık, 
binlerce öğrenci, haksız yere üniversiteler
den atıldıkları için, Meclise başvuruyor
lar, öte yandan, tam tersi bir durum var, 
üniversitelerden mezun olanlann yeteri 
kadar yetiştirilmedikleri, çalıştıkları yer
lerdeki amirleri tarafından, sürekli eleşti
ri olarak söyleniyor. Demek ki, YÖK dü
zeninde işler iyi yürümüyor; ne öğrenci
ler katında, ne de öğretim üyeleri katında. 

Yükseköğretim Yasası ve bu yasanın 
yedi yıllık icraatı, üniversiteleri, sıradan 
meslek okulları haline getirmiştir. Her şeyi 
bir tarafa bırakalım, Avrupa Topluluğun
daki başarımız, eğitim düzeyimizin yük
sekliğine bağlıdır. Hiç olmazsa bunu dü
şünerek, Yüce Meclisimizi, bu konuda gö
rev yapmaya çağırıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
eğitimde, sağlıkta devletin gittikçe geri çe
kilmesinin anlamı, geniş halk kitlelerinin 
maaş ve ücretlerinde gerilemeler olurken, 
sosyal devletin desteğinden de mahrum 
kaldıklarıdır. Emeklilerin, dul ve yetimle
rin yaşam koşulları çok daha zordur. Bu
günkü pahalılıkta, ellerine geçen maaşlar
la nasıl yaşadıklarını anlamaya, aslında 
olanak yoktur. Emeklinin tek ümidi, er
ken emekli olup, yeni bir işe sahip olabil
mektir; ancak, emeklilik yaşına getirilmiş 
olan sınırlama, buna da olanak vermiyor. 

Köylümüzün, başta gelen sıkıntıları, 
pahalı mazottur, pahalı gübredir, ilaçtır, 
tohumdur, taban fiyat yerine, baş fiyat uy

gulamasıdır, baş fiyatın düşük tutulması
dır; onun da altında yapılan alımlardır, 
geç ve taksitle ödemelerdir. 

Köylünün borcu, en sıkı şekilde ta
kip ediliyor; ama gecikme faizleri işletilir
ken, ürün karşılığı alacağını zamanında 
alamıyor; gecikme için, ya hiç faiz almı
yor, yahut çok düşük faiz alıyor, bütün 
bunlar, küçük üreticiyi, tefeciye mahkûm 
etmektedir. 

Bakın, pamuk üreticisi hiç bu kadar 
dertli olmamıştı. Mazotunun, gübresinin, 
ilacının fiyatlarında yüzde 90 ile yüzde 
200'lük artışlar oldu. Buna karşılık, kut
lu pamuk fiyatlarındaki artış oranı sade
ce yüzde 45. 

Fiyat düşük... Peki, ödemeler zama
nında yapıldı mı? Hayır. Üreticinin, sa
dece Ege Bölgesinde TARİŞ'ten 71 mil
yar lira alacağı bekliyor. 

Tütünde aynı olay yaşanıyor. Tekelin 
A-grat tütün fiyatı göstermelik fiyat. Bu 
fiyatla çok az tütün alıyor. Fiyatların düş
mesi böyle kendini gösteriyor. Bu suretle, 
üretici, kooperatiflerden, devlet kuruluş
larından tüccarlara gitmek sorunda 
kalıyor. 

Yabancı sigara ithalatının artışı üre
tici için düşündürücüdür. 1985'te toplam 
sigara tüketimindeki yüzde 6 olan yaban
cı sigara payı yüzde 20'lere ulaşmıştır. 92 
yıldan beri, ilk kez, Amerika Birleşik Dev
letlerinden Virginia tipi tütün ithal edil
miştir. 

Fındık, ihraç ürünleri içinde başta 
gelir; ama o da fiyat bulamıyor. Kilo ba
şına fiyat 2 000 lira diye ilan edildi, sonra 
üretici malını 1 500 liraya satmak zorun
da kaldı. Niçin? Çünkü, Fiskobirlik peşin 
ödeme yapmadı. Fiskobirlik de üreticiye 
borçlu. Fındıktaki fon kesintisi ayrı bir sı
kıntı kaynağı. 
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Pancar üreticisinin beklediği peşin 
ödeme yapılmadı. 

Çay ürününde üreticiye, 90 milyar li
ra civarında borç var. 

Buğdayda, geçen yıl kilosuna 160 li
ra dolayında fiyat verilmişti, ama alımlar, 
çeşitli bahanelerle, 120-130 lira civarında 
kaldı. Aslında, bu fiyatlar, Ortak Pazar fi
yatlarının çok altında. Şu sırada buğday 
fiyatı, piyasada, kilo başına 240 liraya ka
dar yükselmiş; ama Ortak Pazar ülkele
rinde buğday fiyatı, ortalama olarak 400 
lira. Başfiyat yerine taban fiyata dönmek 
ve gerçek desteklemeyi satın alma aşama
sında, ama vaat edilen şekilde yapmak ge
rekmektedir sayın milletvekilleri. 

Tahıl üretiminde üretim patlaması ol
duğu iddia ediliyor. Hesabın nasıl yapıl
dığından kuşku duyuyoruz. Sayın başba
kan, zaman zaman "Gelin, size gelişme
leri helikopterden göstereyim" diyor. Şim
di, aslına bakansanız, tahıl üretiminin 
miktarını anlamak için havadan iyi bir ölç
me metodu var; ama bu uygulanmıyor, 
havadan, fakat kafadan hesaplar yapılıyor. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Bu havadan, kafadan hesapları bıra
karak, yukarıdan ciddî hesaplar yapmalı, 
ciddî ölçüler yapmalı; bize getirilen ra
kamlara inanabilmeliyiz. Ancak, o zaman 
tarımımızın durumu iyice ortaya çıkar. 

Şimdi, Başbakan, "Peki, üretim art-
mıyorsa, gübre nereye gidiyor?" diyebi
lir. Ama, gübrenin sanayide kullanımı art
mıştır sayın milletvekilleri. Gübre, boya ve 
deri sanayiinde kullanılıyor. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Ne 
kadarı? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Ça
lışanların geliri konusunda da Hüküme
tin ilginç bir yaklaşımı var sayın milletve
killeri. Belki, gene buna başvuracaklardır. 
Altyapı hizmetlerini, özellikle PTT hiz

metlerini, yol ve kanal yapımlarını, vatan
daşın gelirinin aynî artışı gibi değerlendi
riyorlar. Ama, bu arada, unutulan, söy
lenmeyen bir şey var. O da, bu hizmetler 
zaten halktan alınan vergi parasıyla yapı
lıyor. Yani, "Geliri arttı" denilen vatan
daştan bu paralar alınıyor ve onunla bu 
işler yapılıyor. Devlet, vergileri bu hizmet
leri yapmak için almıyor mu? Bunları na
sıl tekrar "Geliri arttı" diye sayabilir? 

Bakınız, iktidarınızın gelir ve refah 
artışını kanıtlamak için kullandığı başka 
yöntemler de vardır: Bunların biri; plan 
ve programlarda, kişi başına millî gelir he
saplarını farklı biçimde hesaplamaya ça
lışmak: Tüm dünyada dolar cinsinden he
saplanan kıyaslamalarda, bildiğimiz so
nuçlar çıkıyor. Kişi başına millî gelir pa
yında, 1983'ten bu yana, ciddî bir geliş
me Türkiye'de sağlanmadı. Şimdi bunu 
değiştirmek için, Hükümet ya eski rakam
ları küçültmeye yöneliyor, ya da, kişi ba
şına millî gelirin hesabını, satın alma pa
rkesine göre yapalım diyor; Avrupada 
OECD'de bu şekilde hesaplar yapıldığını 
anlatıyor. Doğrudur, Türkiye'de de dene
me niteliğinde böyle bir çalışma, özel sek
tör tarafından yapılmıştır. Bu sistemde, re
fah ölçüsü olarak sadece gelir düzeyi alın
mıyor, fiyat düzeyi de hesaba katılıyor. 
Dolayısıyla, fiyatları düşük olan ülkeler
de gelir düşük de olsa, refah, bu gelire göre 
daha yüksektir denilebiliyor. Yani, hem fi
yatlar düşük, hem de gelir düşük diyerek 
bir çıkış yolu bulunabiliyor. 

Şimdi OECD'nin 1988 Türkiye ra
poruna bakalım: Türkiye'nin kişi başına 
geliri, normal hesaplama yöntemiyle 1 142 
dolardır bu hesaba göre Türkiye, 25 
OECD ülkesi arasında en son sıradadır. 

Şimdi, bir de satın alma gücüne gö
re yapılan hesaplamaya bakalım. Rapor, 
Türkiye'nin kişi başına millî geliri, o he
saba göre, 3 927 dolardır diyor. Diyor; 
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ama sonuç değişmiyor. 25 OECD ülkesi 
içinde gene en son sırada kalıyoruz. Çün
kü, öbür ülkelerin gelirleri de bu şekilde 
artıyor. Örneğin, bize en yakın olan Yu
nanistan'ın kişi başına geliri de 3 987 do
lar iken, bu yeni hesapla 6 224 dolara çı
kıyor. İşte biz de bunu söylüyoruz. OECD 
içinde geliri en düşük ülkenin bile refah 
düzeyi, Türkiye' ninkinin yaklaşık iki katı 
kadardır diyoruz. Bunu nasıl hesaplarsa
nız hesaplayınız böyle bir sonuç çıkıyor. 
(SHP sıralarından alkışlar) Bundan mem
nun değiliz, bunun değişmesini istiyoruz; 
ama bu değişme, Kâğıt üzerinde oynaya
rak olmaz. Millî geliri gerçekten artırarak 
olur. Geliri artıracak çözümler bularak 
olur. Vatandaşın karnı, hesapla değil, ek
mekle ve yiyerek doyar. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Gelir konusunda hükümetin bir gö
rüşü var ki ona katılırız. Sayın Özal, hü
kümet programında; "Enflasyon dar ve 
sabit gelirlinin en büyük düşmanıdır. Ge
lir dağılımını daha da bozuk hale getirir" 
diyor, doğrudur. Yani, yüzde 80'i aşan enf
lasyonun sonucu olarak, gelir dağılımının 
daha da bozulduğunu kabul ediyor; ama 
bu kabulden sonra, bunu düzeltmek için 
gerekeni yapmıyor. 

Sayın milletvekilleri, nereden bakan-
sanız bakınız, hangi yöntemi seçerseniz se
çiniz, durumun açıklaması tektir; durum 
vahimdir. Mutfağı çekip çevirmeye çalı
şan kadınlarımız, limon gibi sıkılan işçi
lerimiz (SHP sıralarından alkışlar) me
murlarımız, unutulmuş emeklilerimiz, 
dullarımız, yetimlerimiz, emeğinin karşı* 
lığını bulamayan köylümüz, hepsi duru
mun vahim olduğunu biliyorlar. 

Protestolu senet sayısının yeni rekorla 
2 milyonu bulduğu, değerinin de 2 trilyo
nu aştığı bir dünyada yaşayan esnafımız, 
durumu görüyor. Vatandaşın bunları ki
taptan okumaya hiç ihtiyacı yok. Zaten ya

şam kavgasının içinde, bunu yapacak ha
li de yok. Hükümete öneriyorum; bırak
sın artık vatandaşa durumunun çok iyi ol
duğunu anlatmayı öğrenmeye ihtiyacı 
olan, Hükümetin kendisidir. (SHP sırala^ 
rından alkışlar) Aralık 1987'den bu yana, 
yani bir yıl içinde, sadece benzine yedi kez 
zam yapan, akaryakıt fiyatını tam yüzde 
82 artıran, üstelik de bunu, dünyada pet
rol fiyatları yüzde 40 dolayında düşerken 
yapan hükümet, vatandaşı dinlemelidir. 
Dinlemelidir ki, hiç olmazsa bizim bura
da nazikçe yaptığımız uyarıların ne değer 
taşıdığını görsün. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki va
tandaş, her kesimde 1988 yılını, yükü, sı
kıntısı, derdi ve çaresizliği, biraz daha art
mış olarak kapatmaktadır; ama, en kötü
sü, insanlarımızın büyük çoğunluğunun 
1989 yılına da umutla giremeyecekleridir. 
Yıllardır hoşgörüyle sabreden, bu iktida
ra bel bağlamış umut bağlamış, vatandaş
larımızın bile tutacak dalı kalmamıştır. 
Nasıl kalsın? Biraz evvel söylediğim gibi, 
sonunda, 1989 bütçesinde memur maaş
larına uygulanacak katsayı 128, yan öde
me katsayısı 43, yakacak yardımı 91 bin 
lira olarak saptandı. Biz SHP olarak Ko
misyonda, hiç olmazsa katsayının 150, yan 
ödeme katsayısının 60, yakacak yardımı
nın da 150 bin lira olmasını önerdik. Doğ
ru Yol Partisi de yaklaşık olarak benzer ra
kamlar önerdi; ama, hükümet "2-2,5 tril
yonluk ek kaynak ister" gerekçesiyle bu 
önerileri reddetti. Yani, kamu çalışanları
nın gelirini bugünden enflasyonun altın
da tutacağını ilan etmiş oldu. Oysa, bu 
kaynağı bulabilirlerdi; ama, bu bir temel 
tercih meselesidir. Kimin, yanındasınız? 
Ona bağlıdır. Kimi desteklemek istiyorsu
nuz? İş oradan kaynaklanıyor. Eğer bu hü
kümet gibi, hayalî ihracatçıdan, devleti so
yanlardan, kredi batıranlardan, varlığına 
varlık katanlardan yana davranış gösterir 
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seniz, o zaman elbet devlet memurunu, iş
çisini, emeklisini yoksulluğa, açlığa mah
kûm edersiniz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, öte yandan, 
1989 programında, kamu kesimi tasarruf
larının yüzde 29,4 oranında artacağı ön
görülmüştür; ama, kaynak belli değildir. 
Acaba hükümet bir borç ertelemesi mi 
planlamıştır? Bunu da anlamak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, biliniz ki, artık 
vatandaşımız için bütçe bir umut, yeni bir 
güç kaynağı, geleceğin müjdesi olmaktan 
çıkmıştır. Zaten, hükümet de bütçeyi ya
sak savma kabilinden hazırlıyor; kendi 
bütçesini kendisi de ciddiye almıyor, hü
kümet harcamalarının ancak yansını büt
çede gösteriyor. Borçların ana paraları, 
fonlar buraya gelmiyor. Buraya getirilen 
yarım bütçede de belli kalıplar var. Geçen 
yıl olduğu gibi, 1989 bütçesinde de bunu 
aynen görüyoruz. Bütçenin yarısı transfer 
harcamalarına, borçların faizlerine; geri 
kalan yarının üçte ikisi carî harcamalara, 
üçte biri yatırımlara ayrılmış. Başka bir 
deyişle, bütçenin yüzde 84'ü donmuş 
durumda. 

1980 - 1984 arasındaki bütçeler "Da
ralan bütçeler" diye gözüküyordu. 1985 
ve sonrasında ise, bütçeler, hızlı bir şiş
meyle karşımıza çıkıyorlar; ama, bu şiş
meye rağmen 1985 sonrası bütçelerinin 
kamu ekonomisi içinde önemlerinin azal
dığını görüyoruz. Demek ki, 1980'lerin ilk 
yarısındaki daralan bütçe politikaları, yer
lerini, 1985 sonrasında, genişleyen, şişen, 
ama önemsizleşen bütçe politikalarına bı
rakıyor. Bunun nedeni açıktır sayın mil
letvekilleri; enflasyon hızlandıkça, borç
lanma büyüdükçe, bütçeler şişmektedir. 

Öte yandan, kamu gelirlerinin önem
li bir kısmı, bu dönemde bütçe dışına ka
çırılıyor. Ünlü ve bir ölçüde esrarengiz fon 
dönemini yaşıyoruz. Hükümet, yeni ve 
çok büyük boyutlu fonlar harcamalarını, 

âdeta bir çeşit örtülü ödenek şekline sok
tu; fonları, Parlamentonun izin ve dene
timden kaçırıyor; bütçelerin, hükümetin 
temel hizmet yükümlülüğü olduğunu, bu 
yükümlülüklerin finansman belgeleri ol
duğunu, bütün bunları bir tarafa bırakı
yor. ANAP döneminde bütçelerin bu 
önemli özellikleri kalmamıştır. 

Bir kere, 1980 askerî rejimi, başta 
Anayasa olmak üzere tüm hukuk yapısı
nı, merkezîleştirici, yürütmeyi güçlendi
rici yönde değiştirmişti. Malî mevzuat da 
bundan nasibini aldı. Otoriter rejimlerin 
gözbebeği olan, kararnameler yoluyla ül
ke yönetimi yaklaşımı, 12 Eylül zihniye
tinden miras olan Özal hükümetlerine bir
likte gelmiştir ve bu yaklaşım, parlamen
toyu devre dışı bırakma yarışı haline dö
nüşmüştür. iktidar partisi grubu, Mecliste 
sürekli açık bonolar imzalamaktadır; ama 
bu bonoların, bir gün, üzerinde ödenme
si zor bedeller yazılı olduğu halde, yine 
kendilerine fatura edileceğini düşünmü
yor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bakın, bir örnek vereyim: Bugün 
KDV'nin standart oranı yüzde 10 iken, 
bunu yüzde l'e kadar indirmeye veya 4 ka
tına kadar, yani yüzde 40'a kadar artırma
ya hükümet yetkili kılınmıştır. Demek ki, 
artık kırk yıl Parlamentonun KDV konu
sunda söyleyeceği şöz, alacağı karar kal
mamıştır, bu konuda Parlamento devre
den çıkmıştır. Bu zihniyetin doğal deva
mı olarak, Bakanlar Kurulu da artık 
önemli bir karar organı değildir; kararlar 
ya sorulmadan, elden bakanların imzası
na açılıyor, ya da daha dar kurullarda, ör
neğin yeni şekliyle Yüksek Planlama Ku
tulunda ele alınıyor. Bakanlar Kurulu, ka
bine olarak görevini yapmıyor; asıl kabi
ne ise, Başbakanın hane halkı düzeyinde 
oluşturulmuştur. (SHP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görünüşte, 1989 bütçesi, yaklaşık 33 tril-
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yon liralık büyüklüğüyle, 1988 bütçesi baş
langıç ödeneklerine göre yüzde 57,6 ora
nında; 1988 yılı sonu gerçekleşme tahmin
lerine göre ise, yüzde 50 oranında artmış 
izlenimi veriyor. Demek ki, 1989 yılında 
enflasyon yüzde 50 olsa -ki, yüzde 50'den 
fazla olacağı şimdiden belli- o zaman, 
1989 bütçesi ile 1988 bütçesi arasında re-
el bir fark kalmayacaktır. Kaldı ki, daha 
Önce de belirttiğim gibi, bu bütçe zaten, 
kamu kesiminin gerçek büyüklüğünün an
cak yarısını temsil ediyor. Sade fonlar de
ğil bütçe dışında tutulan; iç ve dış borçla
rın anapara taksit ödemeleri de bütçede 
gösterilmiyor. Borçların anaparalarının 
1986'dan beri bütçe içinde gösterilmeme-
sinin amacı başkadır. Hükümet, çok bü
yük boyutlara ulaşan bu bütçe açıklarını 
halktan gizlemek istiyor. Fiyat artışlarını, 
en başta kendi bütçesiyle teşvik ettiğini ka
muoyundan saklamak istiyor. 

1989 yılı için, kamu fonlarından elde 
edilmesi beklenen gelirler toplamı 14,5 tril
yon düzeyindedir. Bu miktar 1988 yılı ver
gi gelir tahminlerinin toplamına eşittir. 
1989 vergi geliri beklentilerinin yüzde 60'ı 
ve 1989 bütçesinin yansına yakındır fon
lar. İşte bu kadar önemli gelirleri içeren 
bu fonların denetimleri yapılmıyor, halkın, 
bu fonlarda biriken paraların nerelere har
candığını bilmemesine Yüce Meclis de bir 
çare bulamıyor. Örneğin, Toplu Konut Fo
nu. Bu fon, iki yıldır, yeni kredi başvuru
su kabul etmiyor... neden? 

Kredilerin konut büyüklüğü ile iliş
kisi kaldırılmıştır... Niye? 

Kredilerin yüzde 91,2'si 80 metreka
reden büyük konutlara verilmiştir... Olur 
mu? Neden? 

Krediler zamanında ödenmemekte
dir. Niçin? 

Kredi verilen 620 bin konuttan sade
ce 256 bini bitirilebilmiştir. Krediler, ko
nut maliyetinin yaklaşık yüzde 38'ini kar

şılamaktadır. Dar gelirlilerin, aylık 500 bin 
liralık kooperatif taksitlerini ödemeleri, 
herhalde olanaksız olduğuna göre, bu fon 
artık ne işe yarıyor? 

Kişi başına bir kerelik 200 bin lira 
sağlayan Konut Edindirme Yardımı aldat
macası niçin ortadadır? 

Sayın milletvekilleri, bütün bu soru
ların cevaplarını bilmiyoruz. Çünkü bu 
hesaplar önümüze getirilmiyor. 

Fonlar konusu çok önemli olduğu için 
bir iki şey daha söylemek istiyorum. İkti
dar fonlar konusunda ciddî bir araştırma 
yapmıyor. Bildiklerini de özenle gizliyor. 
Bakın, 1988 yılı bütçe görüşmeleri sırasın
da 140 fonun, 1989 yılı komisyon görüş
melerinde ise 137 fonun, bütçe tahminle
ri sunulmuştur. Oysa, fiilen çalışan veya 
çalışması gereken 168 fonun bulunduğu
nu araştırmacılar ortaya çıkarmışlardır. 
Demek, Hükümet fonların sadece hesap
larını gizlemiyor, sayılarını da gizliyor, on
ları da söylemiyor. 

1988'de Meclise sunulmuş; ama bu 
yıl getirilmemiş başka fonlar da var. Sö
zünü ettiğim, Konut Edindirme Yardımı 
Fonu. DPT Malî ve İktisadî Transfer Fon
ları gibi. Şimdi soruyorum sayın milletve
killeri, bu fonlar niçin Meclise gelmiyor? 
Açık rejimde gizlilik olmaz. Amaç eğer bil
giyi gizleyerek, fonların denetlenmesini 
engelleyerek hesap vermekten kaçmaksa, 
açıkça söylüyorum, halkın parasının he
sabı mutlaka sorulur. (SHP sıralarından 
" Bravo" sesleri, alkışlar) Kimse kendisi
ni avutmasın, zamanı gelince bu hesap
lar mutlaka sorulur. Fonların ve kamu 
bankalarının Meclis denetiminden kaçırıl
dığını Anayasa Mahkemesi de kabul et
miştir. Sayın Maliye Bakanının sabahki 
açıklamasında, bu, zımnî olarak vardı, 
açıkça söylemedi; ama, durum bu idi. Di
yorlar ki, "fonlar eskiden de vardı, 1980 
öncesinde de vardı." Evet vardı; ancak, bu 
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fonların büyüklüğü önemsizdi, bütçe ge
lirlerinin yarısına ulaşmıyordu. Bunlar 
kendi amaçları için kullanılan ufak fonlar
dı; ama ANAP dönemi bir fonlar ekono
misi oluşturmuştur sayın milletvekilleri. 

1984'den sonra ortalama her 1,5 ay
da bir fon kurulmuştur, iktidar nerede bir 
sıkıntı görse, orada bir fon kurmaktadır. 
Her bakan artık bir fon sahibi olmak isti
yor. Bu fonlar sayesinde yeni kaynak ya
ratıyoruz diyemezsiniz. Çünkü, toplam 
fon gelirlerinin yaklaşık yüzde 65'i vergi 
gelirlerinden sağlanıyor ve bunların yüz
de 90'ı dolaylı vergilerden alınıyor, kala
nı ise iç borçlardan elde ediliyor. Görüyor
sunuz ki sayın milletvekilleri, fon yöneti
mi, başlıbaşma bir âlem. Mevzuatta, mu
hasebe sistemlerinde tam bir kargaşa hü
küm sürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki 
burada konuştuğumuz 1989 Bütçesinin 
yalnız yarısıdır. Tabiî ülkede demokrasi 
yarım, özgürlükler çeyrek olunca, buna 
sesinizi çıkarmayınca, buna da bir şey de
miyorsunuz; ama biz kabul etmeyiz, et
miyoruz. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi gelelim bütçe denkliğine. 
Sayın milletvekilleri, bir defa Türki

ye konumundaki ülkeler açısından, açık 
bütçenin fiyat artışlarını hızlandıracağı ke
sin bir olgudur. Hele bu açık kısa vadeli, 
yüksek faizli ve vergiden muaf tutulmuş 
iç borçlanmayla karşılanıyorsa, Merkez 
Bankası zorlanarak para basmak suretiy
le bu açıklar giderilmek isteniyorsa, o za
man pahalılığa davetiye çıkarılıyor de
mektir. 

1988 yılı bütçe açığının 8 trilyona ya
kın olacağını sekiz ay önce söylemiştim. 
Geçen ay yapılan açıklamalara göre, res
mî açık, 1988 için 4 trilyonu geçmiş du
rumda; ama bu açık içinde iç ve dış borç
ların anapara ödemelerinin hesabı yok. 3,8 
trilyon iç ve dış borç, anapara ödemele

riyle beraber bu rakam bizim belirttiğimiz 
düzeye geliyor. 

Şimdi bu yıl da samimî diye takdim 
edilen bütçenin açığı 4,5 trilyon dolayın
da gösteriliyor. Öyleyse gene bu resmî 
açık, 7,4 trilyon tutarındaki iç ve dış borç 
anapara ödemelerini ekleyince 11 trilyo
nu aşacaktır. Bunun anlamı bütçenin 33 
trilyon değil 40 trilyon olduğudur, bunun 
anlamı bütçenin açığının yüzde 30'lara 
ulaştığıdır ve 1989'un gene ciddî bir enf
lasyon yılı olacağıdır. Hükümet de bunu 
biliyor; zaten onun için yerel seçimi her 
yolu deneyerek erkene almaya çalışmıştı. 
Seçimi kazanma şansı azajdıkça seçim ya
salarını değiştirmek, zamanını değiştir
mek... Hükümetimiz bu konuda uzman
dır. (SHP sıralarından alkışlar) 

İktidarın uzman olduğu başka bir 
alan daha var, haksızlık etmeyelim. Öbür 
alan da dış borçlanmadır saytn milletve
killeri. Dış borç, toplam döviz yükümlü
lükleri göz önüne alındığında, bugün, 45 
ila 50 milyar dolar düzeyindedir. İç borç 
stoku, şimdiden, 1988 yılı bütçesinin top
lam rakamına ulaşmıştır. Her ikisinin top
lamı, Türkiye'nin millî gelirinin boyutla
rına gelmiştir. Bu miktarların hemen ya
rısı faizdir. Döviz yükümlülüklerinin, 
1983'te yüzde 36,7 olan millî gelir içinde
ki payı, yüzde 70'ler düzeyindedir. Keza 
dış borç ödemeleri, 1983'te millî gelirin 
yüzde 5'i dolayı ndayken, bu yıl, eylül, başı 
itibariyle, yüzde 10'u geçmiştir. 1983'te ih
racatın yüzde 47'si dış borç ödemelerine 
gidiyordu. Bu oran, 1988'de yüzde 59'a 
yükselmiştir. 

Öte yandan, kısa vadeli, yüksek fa
izli borçların toplam dış borç içindeki ora
nı, 1983'te yüzde 12 iken 1988'de yüzde 
30 gibi tehlikeli bir düzeye varmıştır. İç ve 
dış borç faizleri toplamı 1989 bütçesinde 
9,3 trilyon liradır. Sadece dış borç faizi 6,9 
trilyon lirayı bulmaktadır. Oysa, bütçenin 
yatırımlara ayırabildiği miktar 5,3 trilyon 

— 106 — 
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liradır. Yani, dış borç faizi, yatırımlara 
ayırdığımız miktardan daha fazladır. Böy
le bir bütçeyle hayat pahalılığını önleye
mezsiniz, kalkınmayı sağlayamazsınız sa
yın milletvekilleri. 

Dış borçlarla ilgili bir başka ilginç 
nokta da şudur : Hükümet, millî gelirin, 
sabit fiyatlarla, 1989 yılında yüzde 5 art
masını planlamıştır. Yani, millî gelir, sa
bit fiyatlarla 103 trilyondan 108 trilyona 
çıkacaktır. Bugünkü değerden, toplam, ge
ne sabit fiyatlarla, 5 trilyon lira artış ola
caktır. Öte yandan, dış borç servisi olarak 
1989'da dışarıya ödeyeceğimiz miktar, 
yaklaşık 7 milyar dolar, yani 14 trilyon li
ra olacaktır. Millî gelirin artışı 5 trilyon, 
dışânya ödeyeceğimiz miktar 14 trilyon 
olacaktır. Millî gelirimizden sağlanan ar
tıştan çok daha fazlasını dışarıya ödeye
ceğiz. Nasıl ödeyeceğiz; tabiî borç alarak. 

Tek çare yeniden, yeniden borçlan
maktadır. 1988'in yeni borç faturası tah
mini 6 milyar dolardır. 1989'da bu mik
tar, büyük bir olasılıkla daha yukarıya çı
kacaktır. 

Dünya Bankasının, Türkiye'ye ilişkin 
son eylül raporunda, Türkiye'nin kaynak
larının yabancı ülkelere gittiği, net kaynak 
transfer oranının, gayrî safı millî hâsıla 
içindeki payı, 1984'te ondabir iken, 
1988'de 2,7'ye yükseldiği açıkça belirtili
yor. Hükümet, düştüğü bu çukurdan çı
kamadığı için, "Kendi isteğimle girdim 
çukura" diyor. Ama, bilerek ya da bilme
yerek, bu Hükümet ülkenin geleceğini 
borç aldığı yabancıların insafına bırak
maktadır; buna da hakkı yoktur. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dış ekonomik 
ilişkiler konusundaki yeni gelişme, Hükü
metin çok övünerek sözünü ettiği ihracat
ta, bu yıl beklenen performansın sağlana
mamış olmasıdır. Dış ticaret açığının, bu 
yıl da yine 3 milyar dolar civarında ola

cağı anlaşılmaktadır. Ne var ki, resmî ra
kamlara göre, cari işlemler açığı 555 mil
yon dolara inecektir. Hatta, Başbakanın 
son demeçlerine göre, açık kalmamıştır. 
Ticaret dengesinde, geçmiş dönemlere na
zaran önemli bir değişme olmadığına gö
re, carî işlemler dengesini, görünmeyen 
kalemler ve özellikle, gene, kâğıt üzerin
de bir patlama yaptığı anlaşılan, turizm 
gelirleri kapatacaktır. 

Turizm gelirlerindeki bu hayalî pat
lamadan, geçen bütçe konuşmamda da 
söz etmiştim. Mesele hesaplamadan kay
naklanmaktadır sayın milletvekilleri; yok
sa, turizm gelirleri 1985 yılında, birden
bire yüzde 100 dolayında nasıl artardı? 
Tahminler yapılıyor ve bu tahminlerde 
esaslı hatalar var. Bakınız, bir hatayı he
men söyleyerek bu bahsi kapatmak istiyo
rum; çünkü, konuşma zamanım bitmek 
üzere. 

Turistlerin ülkemizden satın aldığı 
mallar, satıcılar tarafından ihracat olarak 
gösteriliyor ve ihracat değerleri içinde yer 
alıyor. Ancak, aynı değerler, turistin har
caması olarak, bir defa da turizm gelirle
ri arasında gösteriliyor. Yani, burada bir 
çift sayma var. Bu miktarları ya ihracat
tan, ya turizm gelirlerinden düşeceksiniz. 
Aynı rakamı iki yere birden yazarak ha
yalî bir gelirle, "Döviz dengesini, cari iş
lemler dengesini sağladık" diyemezsiniz. 

Hayalî ihracat, toplam ihracat gelir
lerinin en az üçtebiri boyutunda. Hayalî 
ihracatın özelliği, seçtiği alanın sanayi 
ürünleri ihracatında olmasıdır. Sanayi 
ürünleri ihracatı, Sayın Başbakanın ifade 
ettiği gibi, toplam ihracat içinde yüzde 
80'lere ne yazık ki, varamamıştır. Sanayi 
ürünlerinin, ihracat içindeki gerçek payı, 
ancak yüzde 50'ler dolayındadır. Özellikle 
önemli ihraç kalemleri olan petrol, demir, 
tekstil ve maden cevherleri ürünleri çıkar
tıldığında, imalat sanayi ürünü sayılabi
lecek pek az madde kalmaktadır. 
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İhracat artışlarında son yıllarda sağ
lanmış olan gelişmeler, tüm teşviklere ve 
Türk Lirasının yaklaşık 36 kat değerinde 
düşürülmesine karşın, eski dönemlerdeki 
doğal artış temposunu geçememiştir. Bu
na karşı, ticaret hadleri aleyhimize dön
müş, yani, 1 dolarlık ithalat yapabilmek 
için satmak zorunda kaldığımız mal sürek
li artmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
müzminleşen ve Hükümetin baş edeme
diğini itiraf ettiği hayat pahalılığı ve enf
lasyon konusuna son olarak değineyim. 

"Her konuda başarılıyız, yalnız pa
halılığı önleyemiyoruz" diyor hükümet; 
bu çok garip bir itiraf. Hükümet, "Eko
nomide temel politikasının istikrar 
olduğunu" söylüyor, Fiyatlarda istikrar 
sağlanmıyorsa, bu politikadaki istikrar ne
rededir? Hükümet, fiyatların ve hayat pa
halılığının istikrarlı ve sürekli şekilde art
masını mı kastediyor, istikrarlı poli
tikadan?.. 

Sayın milletvekilleri, basite indirger
sek, vatandaşın altı önemli ihtiyacı vardır: 
Konut, beslenme, giyinme, sağlık, eğitim 
ve sosyal güvenlik. Hayalî serbest piyasa 
uygulamaları bunların hiçbirini çözeme
miştir, yıllardır bu sorunlarda bir iyileş
me yoktur. 

Ekonomimizin, 1989'a girerken 
önemli göstergesi, hükümetin çaresizliği
dir sayın milletvekilleri. Daha birkaç ay 
öncesinde iki ilginç örnek yaşadık : 

Serbest faiz uygulaması ancak 4 gün 
sürdü. 

Maliye Bakanı, KDV uygulamaları
na ilişkin değişiklikleri akşam açıkladı, sa
bah yeniden değiştirdi. 

Bütün bunlar, sıkıntının, kararsızlı
ğın, günü birlik, plansız, programsız yö
netim anlayışının kanıtları. 

Bu gidişin iyi olmadığını görüyoruz, 
söylüyoruz. Vatandaşlar bunun farkında

dırlar; sadece yüzde 65'i değil, tümü far
kındadır; ama bir kısım vatandaşımız 
Ozal Hükümetine son bir şans tanımıştır, 
hoşgörülü davranmıştır; halkoylamasında-
ki mesele budur; ama bu hoşgörünün de 
sınırına gelinmiştir sayın milletvekilleri. 

Şunu da vurgulamak isterim sayın 
milletvekilleri: Ekonomik sıkıntılardan, 
kimse rejim sorunları üretmeye kalkışma
sın; (SHP sıralarından alkışlar) buna, bu 
Parlamento izin vermeyecektir, buna de
mokrasimiz izin vermeyecektir. 

Ekonomik sorunları aşamayan hükü
met gider, başka hükümet gelir, seçim 
olur, muhalefet iktidara gelir; ama rejim 
değişmez. Demokrasi artık bu ülkede ke
sintiye uğramaz, uğratmayız. (SHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekillleri; 
bu bütçe, ANAP İktidarının, daha halkoy
laması kampanyası sırasında ortaya çıkmış 
olan ve Genel Başkanlarının ağzından te
levizyonda açıkça itiraf edilmiş olan çare
sizliğinin belgelenmiş görüntüsüdür, ifa
desidir. Görünür görünmez açıklarıyla, 
enflasyonu kontrol edemeyecektir, hayat 
pahalılığını artıracaktır; bellidir. Görünür 
görünmez borç ödemeleri ile borçlanma 
sürecini daha ileri götürecektir, borçları 
daha artıracaktır; bellidir. Görünür görün
mez dağıtımları kollamaları, keyfî müda
haleleriyle gelir dağılımını bozacaktır; fa
kiri daha fakir, zengini daha zengin yapa
caktır; ama, sanayimizi geliştiremeyecek-
tir, halkımızın yüzünü güldüremeyecektir; 
bellidir. 

Böyle bir bütçeyi onaylamak, gele
cekten iyice umudu kesmek anlamına ge
lir; biz bunu yapamayız, bu bütçeyi onay
layanlayız. Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak, bütçenin tümüne ret oyu ve
receğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından ayakta alkışlar, "Bravo" ses
leri; DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın 
Turgut Özal söz istemiştir; buyurun Sa
yın Özal. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, ayakta alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, önce biz konuşalım... Sayın Baş
kan, her zaman böyle yapılıyor. Bizim de 
konuşmamız televizyondan verilsin efen
dim, Başbakan bize de cevap versin 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Veya

hut da konuşmalarımız televizyondan ve
rilsin. (ANAP sıralarından "otur yerine" 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne ba
ğırıyorsunuz be!.. (ANAP sıralarından gü
rültüler "otur yerine" sesleri) Hakkımızı 
müdafaa ediyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen 
efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, hep böyle yapılıyor ve bizim konuş
malarımız televizyondan verilmiyor. Bizim 
konuşmamızı televizyon yayınlasın ve Baş
bakan bize de cevap versin. 

BAŞKAN <— Lütfen efendim... 
Lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; Anamu-
halefet Partisi ve diğer muhalefet partimi
zin Sayın Başkanlarının konuşmalarıyla, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekillerinin 
konuşmalarını dikkatle takip ettim. (DYP 
sıralarından "yoktun, yoktun" sesleri) Te
levizyon verdiği için her yerden seyretme
nin kabil olduğunu da bilmeniz icap eder. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Ama, 
burada olmanız lazımdı. 

BAŞBAKAN TURGUT OZAL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, 1979 
sonunda devlette tekrar göreve başlamış 
bir arkadaşınızım. Onun için, 1979 sonun
dan 1988 sonuna geldiğimiz günlere ka
dar, gerek Türk ekonomik hayatında, ge
rekse siyasî, sosyal hayatında birçok me
seleyi yakından görmüş, yakından değer
lendirmiş ve bunun üzerinde söz sahibi de 
olmuş bir arkadaşınızım. (ANAP sırala
rından "Bravo" «eşleri, alkışlar) daha ev
velki yılları da biliyorum. 1960'lı yıllarda 
-1967 yılında- Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığını yaptım. Bu devre, 1971 yı
lma kadar devam etti. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Bütçeyle ne ilgisi var 
bunların. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ondan önceki dönemde, dev
lette 1950'de vazifeye başladım, 1960 yılı
na gelinceye kadar, o zamanki iktidarın ilk 
plan hazırlıkları çalışmalarında da bu
lundum. 

Muhterem milletvekilleri, onun için, 
değerlendirmemde ve muhalefet partisi 
sözcülerine, onların ortaya koyduklan fi
kirlere cevap vermemde, tabiatıyla mem
leketimizin bütün bu devrelerde geçirdi
ği safhaların göz önüne alınması ve bugün 
Türkiye'nin karşılaştığı meselelerin, bu 
çerçevede değerlendirilmesi icap eder. 

Netice itibariyle, biz iktidar olarak, 
muhalefet partilerinin her şeyi kötü gös
termek, karanlık bir tablo çizmek gibi alış
kanlıklarını tabiî görüyoruz. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Olanları 
söylediler. Sayın Başbakan, olanları. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Çünkü, gene bir televizyon 
programında, bir eski siyasinin çok iyi bir 
Şekilde belirttiği gibi, rahmetli İsmet İnö
nü... (SHP sıralarından "yalan" sesleri) 
Yalan veya doğru... Aynen ifade edilmiş
tir. Ahmet Barutçu'nun... 
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AYTEKİN KOTİL (İstanbul) — Ya
lanları Mecliste konuşmayalım. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Faik 
Ahmet Barutçu... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Faik Ahmet Barutçu.kürsüde, 
"Biz, muhalefet olarak iktidarı tenkit ede
ceğiz. Bizim programımız istikametinde iş 
yapmazsa tenkit edeceğiz; ama bizim 
programımız istikametinde iş yaparsa, on
ları destekleyebiliriz" demesine rağmen, 
rahmetli İsmet İnönü, oturduğu yerden 
"Muhalefet tasvip etmez" demiş. Bu, bi
zim memleketimizde 1950'den sonra mu
halefetin yönünü tayin etmiştir. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun 
için, bizi tasvip etmenizi beklemiyoruz, 
beklememiz de mümkün değildir. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Tasvip edilecek yanı
nız yok ki... 

AYTEKİN KOTİL (İstanbul) — Ya
lanlar Mecliste konuşulmaz. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — 
Yanındaydı!.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen dinleyelim efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sizleri, bulunduğumuz yerden 
dikkatli bir şekilde ve şu Mecliste çoğun
luğu olan Anavatan Grubu, herhangi bir 
ciddî müdahalede bulunmadı. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — 
Hangi çoğunluk?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) —' Onların cevaplarını, hepsini te
ker teker alacaksınız. 

Bizim burada takip edeceğimiz yol, 
aynen memlekette takip edildiği gibi, bir 
hoşgörü atmosferini devam ettirmektir. 

(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Kavgaya sebep olmamaktır. 

Biz iktidar partisiyiz. Muhalefet par
tileri, sözcüleri, sözlerinde hırçın olabilir
ler; ama biz... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Masal anlat sen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — ... aynı ağırlıkta sebeplere dik
kat etmeden, yani sizin getirdiğiniz konu
lara fazla karşı çıkmadan, cevaplarımızı en 
iyi bir tarzda vermeye özen göstereceğiz. 

Çok yakında (ayın 13'ünde) Anava
tan Hükümeti, beş senesini dolduruyor. 
Ben, geçmiş döneme baktım; Türkiye'de 
demokrasinin, çok partili sistemin çalış
maya başladığı ve ilk büyük seçimlerin ya
pıldığı 1950 yılından bu tarafa, ilk defa ke
sintisiz, dolayısıyla, istifa etmeyen en uzun 
hükümet süresine, şu anda Anavatan İk
tidarı sahiptir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ve ümit ederim 
ki, bu aynı şekilde devam edecektir. 

1950 senesinden bu tarafa baktığımız 
zaman, memleketimizin ekonomik saha
da -tabiî ki bunun da sosyal saha üzerin
de çok önemli tesirleri olan- iki önemli 
problemle karşılaştığını görüyoruz. Bun
lardan bir tanesi döviz meselesidir, diğeri 
de iç tasarruflar meselesidir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Dolar 2 Bin lira. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Dinle kardeşim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiatıyla, bütün geçmiş dö
nemler içerisinde, gelmiş geçmiş bütün ik
tidarların en önemli meselesi bu olmuştur. 
Bunu çözmek istemişlerdir, gayret sarf et
mişlerdir, gayretlerinde şöyle veya böyle 
netice alan iktidarlar vardır; bunları mü
nakaşa etmek istemiyorum; ama, bu me-
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seleler; şu söylediğim iki önemli konu, her 
10 senede bir, Türkiye'de problemi büyüt
müş, daha büyük problemler haline getir
miştir. 

1957 yılını hatırlıyorum; kahve yok
tu. Niye kahve yoktu? Dövizimiz yok di
ye kahve ithal etmedik. Aynı konu 
1977-1978 yıllarında da vardır. Hatta, kah
venin yokluğu 1982 senesine kadar sür
müştür. Sebebi gene "Döviz yok" diyedir. 

Türkiye'nin kalkınmasına baktığımız 
zaman, bu iki problemden, tasarruf me
selesinin de çok önem kazandığını, önemli 
olduğunu bsizzat görüyoruz. Hızlı geliş
me yıllan var; 1975 senesi, 1976 senesi; 
ama, bu gelişme hızlarının arkasında bir 
başka sebep var; o yıllara baktığınız za
man, tasarrufla yatırım arasında çok bü
yük farklılıklar var. 1975-1976 senelerin
de, gayri safi millî hâsılaya nispetleri, me
sela tasarruf yüzde 20 -misal olarak 
söylüyorum- yatırım yüzde 25. Bu, büyük 
bir borçlanmanın başladığını, gücümüzün 
üzerinde bir borçlanmanın başladığını 
açık bir surette gösteriyor. 

Nitekim, dikkat edilirse, 1975-1976 
yılından itibaren cari işlem açıklan 3 mil
yar, 2 milyar, 1,5 milyar, 3,5 milyar dolar 
gibi rakamlara gelmiştir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — 1965-1969?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ve bu açıklar Türkiye'nin o ta
rihteki döviz gelirlerinin bazı hallerde yüz
de 100'ünü geçmiştir. Tabiî, bütün bun-
lann sonunda, Türkiye borcunu ödeyemez 
hale gelmiştir. 

Mesele nasıl çözülecektir? Ben mese
leyi şöyle inceledim; bu meselenin gerisin
de, büyük bir değişiklik yapma ihtiyacı 
açık bir surette kendisini gösteriyor. 1950 
yılında Türkiye'nin ihracatı o kadar ufak 
değil; 260 milyon dolar. 1964'te geldiği
niz zaman 411 milyon dolar. Çünkü tanm 
ürünlerine dayalı bir ihracat paterniniz 

var. Hatta 1970 para operasyonundan son
ra ihracattaki artışın önemli bir kısmı da, 
döviz değerinin doğru değere getirilmesin
den dolayı, tarım ürünlerinde görülmeye 
başlamış. Diğer bir kısmı da, gene 
1966-1971 arasında, ülkede sanayi yatınm-
lanntn teşviki, ihracatın teşviki üzerinde 
çıkarılan birtakım değerlerden dolayı, bir
takım kaidelerden dolayı olmaya başlamış; 
ama, 1970 yılında, ihracatımızın bünye
sinde, sanayi ürünlerinin yeri yüzde 18'dir. 
Bu rakam, 1980'e geldiğimiz zaman, -ki, 
o tarih de bu söylediğimiz değişiklik prog
ramının başlangıcıdır- yüzde 36'dır. Ya
ni, sanayi ürünlerinin bizim ihracatımız 
içerisindeki payı yüzde 36'dır. tanm ürün
lerine baktığınız zaman, yüzde 60 civarı
na gelmiştir ve artık limitine yaklaşmıştır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Hayalî, hepsi hayalî. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, netice iti
bariyle şunu söylemek istiyorum: Nüfusu 
yüzde 2-2,5 artan, şehirleşme hızı yüzde 
5 ilâ 6 civarında olan ve 1980'e geldiğimiz 
zaman 48 milyona yaklaşan ve ileride, as
rın sonunda 70 milyona yaklaşacak olan 
Türkiye'nin, eğer, büyük bir değişiklik 
yapmadığı takdirde, çok nüfuslu geri kal
mış ülkeler arasından çıkması imkânsız 
olacaktır; onu söylemek istiyorum. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Bulgaristan'a kafa tu-
tanz o zaman. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Ne geveze adamsın sen. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, Türki
ye bir transformasyon, bir büyük değişik
lik yapmak mecburiyetindeydi. Bu deği
şiklik, çok büyük çapta yapılmıştır. Bunu 
huzurunuzda söylemekten büyük gurur 
duyuyorum. 

Şimdi bakınız, "Nasıl yapılmıştır?" 
diye soracaksınız. Sanayileşme, bu işin te-
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melidir; ama, sanayileşmeyi, daha evvel
ki yıllarda olduğu gibi artık, kapalı duvar
lar altında, "Ne yaparsan, satarsın" esp
risiyle devam ettirmemiz mümkün de
ğildir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Ama yatırım yapmak 
lazım onun için. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu şekilde sanayileşmenin, ne-
ticesiyle nereye gelirdi? Neticesi, hakika
ten, kalitesiz, dışarıda rekabet gücü olma
yan ve dünya pazarlannda rekabet edeme
yecek bir sanayie ulaşırdık. Zaten, dikkat 
edilirse, "Bugün Avrupa Ortak Pazarı ni
çin tek pazar haline geliyor?" derseniz, 
pazarı büyüterek, bu pazara girecek sa
nayilerin daha rantabl olmalarını, daha 
verimli olmalarını sağlamak içindir. Re
kabet, ancak bu şartlar altında yapıldığı 
takdirde, o sanayi, sanayi haline gelir. 

Kolay değildir; bugün 1988 sonuna 
yaklaştığımız şu günlerde, Türk sanayisi... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Batmıştır. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— "Sanayisi" değil, Türkçeyi öğren, "Sa
nayii." 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — "Sanayii" deyin, ne derseniz, 
deyin; Türk sanayii, 1979'un 750 milyon 
dolarlık ihracatını -tahmin ediyoruz, ta
biî aralık ayı neticeleri daha çıkmadı, ka
sım ayı dahi daha tam değildir, ama-
9,5-10 milyar dolara getirecektir. Bu ra
kam, aşağı yukarı, o tarihteki (yani, do
kuz sene içerisinde) bu söylediğim raka
mın 12 katı civarındadır. 

Şimdi, üzerinde durmak istediğim 
bir şey var: Sanayi kurmak, birçok zaman
larda söylendiği gibi, "Biz, içeride büyük 
tesisler kuralım'' manası yok. Hatta, bu
gün ileri ülkelerde sanayi, birçok orta bü

yüklükte sanayinin bir araya gelmesiyle 
oluyor. Hatta, küçük ve orta büyüklükte
ki sanayinin çok daha büyük önemi oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Büyüklerini yapmayın
ca rıza göstereceksiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sanayileşmede önemle üzerin
de durulacak konulardan bir tanesi, sade
ce sanayii kurmak değil, o sanayi ürünle
rini ambalajlamak, pazarlamak, finanse 
etmektir. Yani, işin önemli taraflarından 
bir tanesi de budur. Türkiye, sanayi ihra
catını geliştirmeye başladığı ilk yıllarda, 
çok tabiî olarak, kalitesi çok mükemmel 
olmadığı için, ileri sanayi ülkelerine de
ğil, daha geride olan ülkelere, özellikle Or-
tadoğuya, şartların da yardımıyla ilk baş
larda önemli şekilde ihracat yapmıştır. Bu 
doğrudur; ama,1985 yılından sonra, bu ih
racattaki azalma ve petrol fiyatlarının düş
me eğilimine girmesi akabinde, Türk sa
nayii Batı'ya dönmüştür. Bugün, sanayi 
ihracatımızın çok büyük bir kısmı Batı ül
kelerine yapılmaktadır. 

Geçenlerde, yeni Alman Büyükelçisi 
beni ziyarete geldi, kendisiyle konuşma
mız sırasında şu suali sordum : Daha ev
vel 1967-1971 yılları arasında Türkiye'de 
kültür ataşesi olarak bulunmuş, kendisi
ne, " O günkü Türkiye ile bugünkü Türk
iye arasında ne farklar görüyorsun?" di
ye sordum. Tabiî birçok farklar var; onla
rı söyledi. Onları anlatmak istemiyorum; 
sanayi ile ilgili olarak şunu dedi: "1970'li 
yıllarda, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 
şu kalemlerden müteşekkildi: Pamuk, fın
dık, üzüm, incir. 1980'li yıllarda ve son se
nelerde Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı 
ihracatın miktarı çok büyük artmıştır ve 
yüzde 84'ü sanayi ürünleridir." Bunu 
söyledi. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Fabrikaları kim yaptı, fabrikaları? 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1988 O : 2 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, muhterem milletvekil
leri, Almanya gibi bir ülkeye yedi sekiz se
nelik süre içerisinde bu nasıl yapılır?.. Sa
dece Almanya değil, aynı şekilde, Ameri
ka'ya da... Bugün, ihracatımızın ağırlığı 
sanayi ürünlerin dedir. Japonya'ya dahi ih
racatımızın ağırlığı sanayi ürünler indedir. 
tabiî ki, bu işin yapılabilmesi bazı feda
kârlıklar ister. Fedakârlık yapılmadan, hiç
bir şey vermeden netice elde edilemez. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Enflasyonu çı
kardınız... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Çalışmadan, gayret sarf etme
den bir noktaya varmak, insanlar için, 
milletler için mümkün değildir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Dolan 5, bin lira 
yapalım. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
kili... Bakın herkes nasıl dinliyor; siz bir 
türlü intibak edemediniz herhalde hava
ya. (ANAP sıralarından gülüşmeler, al
kışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Çok değerli milletvekilleri, ta
bî ki, milletler, insanlar fedakârlık yapar
lar; her devirde olmuştur. İstiklal Harbi 
bunun en güzel örneklerinden biridir. Bü
yük Atatürk'ün bir sözü var: Aynen diyor 
ki, "Ancak kendilerinden sonrakileri dü
şünebilenler, milletlerini yaşatmak ve iler
letmek imkânına nail olurlar.'' Bu, başka 
türlü mümkün değil. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Biz bu transformasyona 1980'de baş
ladık. 1980'de 24 Ocakta başladı; yavaş 
başladı, yangın vardı, yangın söndü. 
1983'ten sonra bu transformasyon çok bü
yük çapta hızlanmıştır. 

Sayın Demirel'in sorduğu husus: 
Eğer, bugün, " Bugün 12 milyar dolar ci
varına yaklaşacak, 11,5-12 milyar dolar ci
varına gelecek ihracatımız, bundan 10 se
ne sonra, 60 milyar dolar seviyesine 
ulaşacaktır" dersem, kaçınız inanır? 
Türkiye'nin rakamları, bunun olacağını 
göstermektedir, çünkü, sanayi malları ih
racatı başladıktan sonra, bu iş bir çığ gi
bi büyür. Bakınız, misali, bizden daha ev
vel bu noktalarda ileri gitmiş bir başka ül
keden vereceğim... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Kore... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Güney Kore'nin... (DYP sıra
larından gülüşmeler) 

Evet, 1978 rakamları, 1979 rakamla
rı... (DYP sıralanndan gürültüler) 

VEFA TANIR (Konya) — 10 bin 
Amerikan askeri var orada; manda var, 
Amerikan mandası var. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Dikkat ediniz ve dinleyiniz. 
1979 rakamları... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Burası Türkiye Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
lütfen dinleyelim. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Geri zekâlılar, dinleyin. (DYP sıralanndan 
"Geri zekâlı sensin" sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1979 yılı rakamları, bizim bu
günkü rakamlanmızdır ve Kore'nin bu se-
neki tahmin edilen rakamı, 56 milyar do
lardır. Kore'nin rejimi şudur budur hiç 
önemli değil, bizimle alakalı da değil. 

— 113 — 
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(DYP sıralarından gürültüler) Önemli 
olan, Türkiye bu transformasyonu demok
ratik bir sistem altında yapıyor. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — "Demokrasi" lafını se
viyorsunuz da, kendiniz demokrat de
ğilsiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — sayın milletvekilleri, bu trans
formasyon nasıl yapılıyor söyleyeyim: Fe
dakârlık lazım, bunu da söyledim, iki 
önemli konu tutulmuştur ve bu iki önem
li konunun da alternatifi yoktur; yani, vak
tiyle söylendiği gibi, "Bizim şahsımızın al
ternatifi yoktur" değil, "Bizim programı
mızın alternatifi yoktur" Onu söylüyo
rum. (ANAP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Sefalet ekonomisinin 
alternatifi olmaz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiatıyla, meşhur bir söz var, 
"Analar neler doğurmaz" diye; gayet ta
biî, daha ne gençler gelecek... Arkadan öy
le bir genç kitle geliyor ki, bizim yaptık
larımızdan, bizden evvelkilerin yaptıkla
rından, inşallah çok daha iyisini yapacak
lar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya). 
— Enflasyonu yüzde 200'e mi çıkara
caklar? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bizim getirdiğimiz ana sistem, 
elastikî kur politikasıdır, böyle başlamış
tır. Sabit kur politikası değildir. Sabit kur 
politikasını, daha 24 Ocakla beraber, bu 
memleket ortadan kaldırmıştır. İlk önce 
belli fasılalarla ayarlamalar yapılmış, on
dan sonra, 1981 Mayıs ayından itibaren 
günlük kur ayarlamalarına geçilmiştir ve 
1988 Ağustos ayında da, tam manasıyla, 
kur serbest bırakılmıştır. 

Dikkat edilirse, Türkiye'de, 1980 yı
lı sonundan 1988 yılında geldiğimiz bu 
noktaya kadar, dolar Türk parasına kar
şı, aşağı yukarı 20 katı değer kazanmış
tır; şu anda bir dolar 1 800 küsur lira. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Türk parası yok ki, za
ten bitti. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Söylüyorum, dikkatle dinleyin. 

Enflasyon, toptan eşya fiyatları en
deksine göre, 14,5-15 katı civarındadır; ya
ni, enflasyon oranı çıktıktan sonra, Türk 
parası aşağı yukarı yüzdd.40 ile yüzde 50 
arasında değer kaybetmiştir. Şimdi, hadi
senin püf noktası buradadır. Karşımıza çı
kıp şunu söyleyebilirler. 1979 senesinde bu 
memleketin millî geliri nüfus başına 1 379 
dolardı diyebilirsiniz, şimdi 1 250 dolar di
yebilirsiniz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Olsa o kadar deriz; 
ama... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Diyebilirsiniz; ama hangi kur 
nispetinde? 

Bugün, Türkiye'nin ithalat kapıları 
açıktır. Herşey içeriye girebiliyor. Eğer, o 
gün o kurdan biz ithalat kapılarını açmış 
olsaydık, içeride hiçbir sanayi çalışamaz
dı; bütün yabancı mallar Türkiye'yi istila 
ederdi; zaten, döviziniz de kalmazdı ve 
mecburen kapatırdınız. Nitekim, 1980'e 
gelirken çıkmazın ana sebeplerinden biri 
budur. Acaba, kurumuz doğru mu idi? İş
te sual burada. 

Tabiî, burada kur mukayesesini ya
parken, yanlışlık da yapıp, "Efendim Su
riye'nin kuru Suriye'nin dolar başına ge
liri Türkiye'den yüksek diyebilirsiniz. Yal
nız, biz kapılan açsak, vizeyi kaldırsak, öy
le zannederim ki Suriye nüfusunun yüz
de 20'si Türkiye'ye gelmek ister. Şartların, 
Türkiye'de herhalde Suriye'den çok daha 
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iyi olduğunu, o bölgede yaşayan arkadaş
larımız, milletimiz biliyor; onu, Suriyeli
ler de biliyor. 

ALI ŞAHIN (Kahramanmaraş) — 
Avrupa da sınırını açsa Türkiye'de kimse 
kalmaz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Onun için, bu gibi münakaşa
ları yaparken neyi baz alacağımızı çok iyi 
bilmek mecburiyetindeyiz. Neyin nesini 
mukayese ediyoruz? 

1979'a göre, enflasyon çıktıktan son
ra, Türk parasının değerini yüzde 50 dü
şürmek bir fedakârlık meselesidir, ama bu 
fedakârlık, bu milletin geleceğini garanti 
altına almak için yapılmıştır. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
ipotek olmasın? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla)— Eğer bu hareket yapılmasaydı, 
Türkiye, nüfusu artan; fakat, gelişme im
kânım bir türlü bulamayan bir ülke ha
linde kalmaya devam edecekti. Bugün de 
nüfusu çok; fakat, gelişmesi mümkün ola
mayan, olamayacağı gözüken birçok ülke 
vardır. O ülkeler arasına da Türkiye mu
hakkak girerdi. 

Gönül çok arzu ederdi ki, bu yapılan 
hareket on sene evvel yapılmalıydı. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Eğer, on se
ne evvel yapılabilseydi; eğer, Türkiye'nin 
siyasi şartlan buna müsait olsaydı; eğer, 
koalisyonlar olmasaydı, Türkiye bu işleri 
1970'te, 1968'de 1969'da, -neyse- oralar
da yapabilseydi, -ki, yapma şansı vardı-
bugün Türkiye, demin beğenmediğiniz 
Kore'den daha fazla ihraç eden bir ülke 
haline gelecekti. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Gayet tabiî, bu fedakârlık 1980 yılın
da yapıldığı için daha büyük olmuştur. 
1960'lı veya 1970'li yıllarda yapılabilsey
di, fedakârlığın ölçüsü daha az olurdu. İş 

zorlaştıkça, işin yapılması, zaman geçtik-
ça daha zorlanacaktır. 

Türk parasının değerini, reel olarak 
yüzde 50 düşürdükten sonra, siz bana çı
kıp da, hiç kimse kaybetmesin diyemezsi
niz. herkesin izafî olarak bir şeyler kaybet
mesi icap eder; ama bir iki noktaya çok 
dikkat ettik; çünkü, biz sosyal adaletçi bir 
partiyiz. (SHP sıralarından gülüşmeler) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Belli. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, söyleyeceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, 
ihracatçılardan yanaşınız herhalde. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1980'de asgarî ücret brüt 5 400 
liradır; net rakamı ise, o günkü vergileri 
ve sosyal kesintileri düşürdüğünüz zaman 
2 300 lira civarında kalır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Satın 
alma gücü ne? (ANAP sıralarından 
"Dinle" sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) T- 1983'te brüt 16 200 liradır, net 
9 000 liradır. 1988'de brüt asgari ücret 
126 000, bunun üzerine net olarak 20 000 
lira konut edindirme yardımı, asgarî 
10 000 lira vengi iadesi, 10 000 lira da ta
sarruf var. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Alım gücü ne? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu esasta eline geçen para net 
122 000 liradır. (SHP sıralarından gürül
tüler, alkışlar)(!) 

Şimdi, lütfen mukayese edin; 1980'de 
net 2 300 lira, 1988'de net 122 000 lira
dır... Aşağı yukarı 50 mislinin üzerindedir. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahra
manmaraş) — Mutfak gideri ne kadar art
tı? Ne kadar et alıyor? 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi karşımıza çıkıp da, efen
dim, enflasyon şu kadar, ücretler bu ka
dar arttı demeniz mümkün değildir. İşte 
rakamlar burada. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — O tarihte et ne 
kadardı? 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Herkes rahat mı? Herkes Özal ailesinden 
mi? 

BAŞKAN — Dinleyelim sayın millet
vekilleri. Lütfen efendim... Lütfen... 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Koskoca Başbakan yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Lütfen!.. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De

vamla) — Değerli milletvekilleri, rakam
ları eğmek bükmek mümkündür; ama, en 
baz ücret asgari ücrettir. Asgari ücretin de 
rakamları bu söylediğim rakamlardır. Bu 
rakamlarla mukayese ettiğiniz de, asgari 
ücretin, enflasyonun altında kalmak şöy
le dursun, çok daha fazla üzerinde oldu
ğu, açık bir surette, 1980'le mukayese edil
diği zaman görülecektir. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bu
gün, asgarî ücreti sanayi işçisi bile 
alamıyor. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Neredeyse, işçi pasta yiyor diyeceksin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, tabiî ki 
muhalafet partisindeki arkadaşlarımız, de
vamlı bu ücretlerin azlığı konusunda, o 
kadar fazla bir tarafa çekildilerki, şimdi bu 
söylediğim rakamlara itiraz etmelerini ta
biî görmeye başladım. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sabit 
fiyatlar nasıl? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İşçile
re çok ücret veriyorsunuz, biraz keselim 
canım! 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Sizin yaşadığınız 
Türkiye ile işçinin yaşadığı Türkiye her
halde farklı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, ödeme
ler dengesi meselesi, türkiye'nin en önemli 
meselesi dedim. Bakınız, 1976, 1977,1978, 
1979 yıllarında çok büyük açıklar veren 
cari işlem dengesi, bu sene eylül ayı sonu 
itibariyle pozitife geçmiştir. 1950'den iti
baren, cari işlem dengesine şöyle bir bak
tım. Pozitif olduğu bir tek yıl var, o da 
1973 yılı, onun haricinde Türkiye'nin hiç
bir şekilde pozitif yılı yok. Bu, sadece 1973 
yılında; inşallah, ümit ediyorum ki bu se
ne de pozitif olacak. Gerçi, Planlamanın 
tahmini 500 milyon dolar civarında nega
tif gösteriyor, ama benim tahminim, -
tahminlerimde yanılmıyorum- pozitif ola
cağını söylüyorum. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Hiç 
yanıldınız mı sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Netice itibariyle, ak koyun ka
ra koyun ocak ayı sonunda belli olacak. 

Yalnız, söylemek istediğim bir şey 
var: Türkiye'nin borçlanmasının gerisin
de yatan ana sebep, cari işlem açıklarıdır. 
Bu, teorik olarak da, pratik olarak da böy
ledir. Cari işlem açığınız olduğu müddet
çe, bu açığı kapatmak için, aynen bütçe
lerinizde olduğu gibi, döviz, bütçenizin 
açığıdır, borçlanmak mecburiyetindesiniz. 
Şimdi, buradan şu noktaya geliyorum. 
Eğer, Türkiye, bu seneden itibaren pozi
tife doğru giderse, -aslında ben gitmesini 
istemiyorum, açık söyleyeyim, biraz daha, 
az da olsa negatif gitmesi lazım; ama, po
zitife giderse- borçlanma ihtiyacı kalkmış 
demektir. Ancak, biz, çok daha büyük ya
tırımlara gidersek, borçlanma ihtiyacımız 
artar. 
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İkinci önemli konu, tasarruflar me
selesi idi. Demin ifade etmeye çalıştım; bu 
konudaki dengesizlik 1975-1976 yıllarında 
başlıyor. Türkiye'nin yatırımları ile tasar
rufları arasındaki münasebet bozulmaya 
başlıyor; 24 yatırım yapıyorsunuz -misal 
olarak söylüyorum- buna mukabil, tasar
rufunuz 20. Tabiî ki, bunun böyle devam 
etmeyeceği aşikâr. Neticede, yatmm yapa
mamaya başlıyorsunuz: yatırım yapama-
yınca da tasarruflar azalmaya başlıyor. Ni
tekim, 1980 yılına geldiğimizde, bu tasar
ruf rakamı yüzde 15 civarına düşüyor. 
1983 'te yüzde 16,3; millî tasarruflar bu se
ne yüzde 25 civarındadır. Yani, Anavatan 
İktidarı döneminde tasarruflardaki artış
lar da döviz dengesindeki artışlar gibi fev
kalade güzel olmuştur. Önümüzdeki sene 
de inşallah, yüzde 26'nın üzerine çıka
caktır. 

AHMET ERSİN (İzmir) — İsterse
niz yüzde 50 olsun. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, ikinci 
önemli büyük hamle ve transformasyonun 
yapldığı konu, şehirlerimiz, yerleşim yer
lerimiz, yani köylerimizdir. 1980'li yılla
rın başında, özellikle büyük şehirlerden 
başlayarak, şehirlerde büyük problemler 
meydana geldi. Sebep basittir, kimseyi 
suçlamıyorum ve kimseyi suçlamak niye
tim de yok. Şehirlerin probleminin teme
linde, nüfus artışı yanında, hızlı şehirleş
me yatıyor ve bunu da tabiî görmek mec
buriyeti var. 1950 senesinde Türkiye nü
fusunun yüzde 16'sı şehirlerde, yüzde 84'ü 
kırsal bölgededir 1980 senesine geldiğimiz
de, bu nüfusun mühim bir kısmı şehirle
re göç ediyor. Şu andaki tahminimiz, nü
fusun yüzde 60'a yakın kısmı şehirlerde, 
yüzde 40'ı biraz üzerinde, biraz altında-
kırsal bölgededir. Önümüzdeki 20-25 se
nede kırsal bölgedeki nüfus azalmaya de-
vak edecektir. İleri Batı ülkelerine baktı
ğınız zaman, tarımdan geçinen insanların 

sayısı - aile olarak nüfus sayısı neticesi 
itibariyle- yüzde 5-10 mertebesine düşe
cektir. Bu tabiîdir, bunu anormal görme
yiniz. Bunun yarattığı tabiî bir şehirleş
me problemi var. O şehirleşme problemi, 
şehirlemizin nüfusunu, tabiî nüfus artışı
nın üzerinde yüzde 5 ilâ 6 artırmaktadır. 
Bunun manası şu: İstanbul, onbeş sene 
içerisinde bir İstanbul daha oluyor, bir 
Ankara, onbeş seneye kalmadan bir An
kara daha oluyor. Tabiî, bunun getirdiği 
problemleri düşünmenizi istiyorum. Kor
kunç büyük problemler var. 1980 yılına 
geldiğimizde, bu broplemlerin çoğunluğu
nun, gecekondu, kanalizasyon, içme suyu, 
elektrik, şehirlerin aydınlatılması, asfalt, 
yol, trafik meselesi gibi birçok meseleler
den kaynaklandığını ve sorunların üst üste 
geldiğini görürüz, ne yapacaktır? Bu şe
hirlerde yepyeni bir harekete başlamak la
zımdı. Aynı konu köylerde de vardı. 

Anavatan İktidarının yaptığı en iyi iş
lerden biri -ne kadar tenkit edilirse edilsin-
belediyelere ve mahallî idarelere hem pa-

. ra, hem yetki vermesidir. Bu, Türkiye'de 
• en büyük transformasyonlardan birini 
başlatmıştır. Bunu desteklemek üzere, top
lu Konut'a, İller Bankasına ve beraberin
de Devlet Su İşlerine verilen imkânların 
hepsi bir arada düşünüldüğü zaman, şe
hirlerimizin karşılaştığı önemli problem
ler teker teker çözülmeye başlandı. Ben, 
bugün hatırlıyorum; 1984 senesinde, ma
hallî seçimlerden önce Ankara'yı dolaştı
ğımız zaman, Ankara'daki gecekondu böl
geleri de dahil, birçok bölgede hanımlar 
karşımıza plastik kaplarla, kovalarla çıkıp, 
su istediler. Ankara'da üç günde bir su ve
rilen yerler vardı. Projelerine baktık. Bir 
tünel yapılacak, 1992 senesinde bitecek. 
hiç unutmuyorum, ne yapıp, yapıp bunu 
1987 senesinde bitirelim dedik. Kamu Or
taklığı bu gibi işler için kurulmuştur. Ka
mu Ortaklığı finanse etti, Kınık Tüneli ta
mamlandı, Ankara bugün 24 saat sürey-
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le suya kavuşmuştur. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Hayır, 
hayır; Dikmen'e ve Balgat'a gidin bakın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bakın, daha İstanbul için söy
lemiyorum; ama İstanbul'da da şehre ve
rilen su miktarı iki misline çıkarılmıştır. 
Tabiî bunlar kail değil. Kanalizasyon bir 
taraftan, metro veya hafif raylı metro de
diğiniz sistemler, bütün bunlar, gene şe
hirlere, şu söylediğimiz devrede geliyor. 

Dahasını söyleyeceğim : Ankara'nın 
ve bazı şehirlerimizin havaları pis; hepi
miz şikâyet ediyoruz. Nasıl çözeceğiz?.. 
Çok orijinal çözümler de getirildi ve -ben 
hatırlıyorum- "Pervane kuralım," "Bü
yük bir tünel açalım" dendi. Daha başka 
şeyler de söyleyeceğim; ama netice itiba
riyle değerli milletvekilleri, Ankara'nın ha
va kirliliği, ilk önce ithal kömür ve Anka
ra'ya kadar getirdiğimiz ve şu anda pey
derpey verilmeye başlanan, önümüzdeki 
-zannediyorum- iki ikibuçuk sene içinde 
çok büyük bir kısmına dağıtılacak, tabiî 
gazla halledilecektir. Bu meseleler bizden 
evvelki iktidarlar döneminde düşünülmüş 
olmasına rağmen, yapılması, tahakkuk et
mesi bir hayalden fazla görülmemiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugün bu şehirlerde, belediyelere 
verdiğimiz yetkiler sonucunda, gidiniz ge
ziniz, Ankara'ya şöyle, bir noktadan ba
kınız. Misal olarak Ankara'yı veriyorum. 
İstanbul'u da verebilirim, Bursa'yı da ve
rebilirim, İzmir'i de verebilirim. Ankara'
nın siluetinin değiştiğini nasıl göreceksi
niz. Ankara'ya gece bakınız; nasıl ışıklan-
dırıldığınt göreceksiniz. Bütün Ankara'ya 
giriş yolları ışıklandırılmışım Biz İktida
ra gelinceye kadar, Ankara'da geçtiğimiz 
bir veya iki kavşak vardı; bugün 6 tane ye
ni kavşak yapılmıştır; yeni yollar yapılmış
tır. Ben bunu. bir misal olmak üzere söy
lüyorum. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) -r- Yollar 
çöküyor ama!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İstanbul'u misal vereceğim. 
Halic'e dokunmak hangi babayiğidin im
kânı ndaydı? Hangi iktidar dokunabilmiş-
tir? Evet, soruyorum, hangi iktidar elini 
atabilmiştir? (ANAP sıralarından alkışlar) 
Yemyeşil etrafı; gidin bakın. Atatürk Köp
rüsünün üstünden oltayla balık tutuyor
lar. Bunları inkâr etmek mümkün değil
dir. Bunları görmemek ve "Memlekette 
hiçbir şey yapılmıyor" demek mümkün 
değildir. Dahasmı söyleyeyim: Çocuk bah
çeleri... Bütün belediyelerimizin en önemli 
hizmetlerinden biri. Her tarafa gidin ba
kın, çocuk bahçeleri yapılmıştır. Çocuk
ları, gençleri biz çok seviyoruz. Onun 
için... 

KAZIM ÖZEV (Tokat) — Vatandaş 
aç, aç. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Çocukların karnı aç, oynayamıyorlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Onun için... (Gürültüler) Onun 
için, Anavatanın istikbali de çok parlak
tır, onu da söyleyeyim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Çünkü, bu çocuklar artık so
kaklarda oynamıyor; bu çocuklar, parklar
da oynamaya başladı. Gidin görün Keçi
ören'de, Ankara'nın diğer yerlerinde, her 
tarafta var. Vaktiyle bunların hiçbirisi 
yoktu. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Pem
be kaldırımlar vardı... Sayın Başbakan, ge
ne seçim propagandası yapıyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — On ta
ne çocuk Türkiye'deki çocukları mı tem
sil ediyor Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, bakınız, 
gene bu büyük transformasyon içerisinde, 
kanalizasyon meselesi var. Tabiî ki, kana-
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lizasyon yatırımı nankör yatırımdır; eski 
belediye başkanlarına bakarsanız en gü
zel lakapları asfalt yapmakla almışlardır; 
mesela "Rahmetli Asfalt Osman" derler
di, İzmir Belediye Başkanına. Asfaltladı
ğınız zaman, bu görünen işlerdendir; 
ama, yerin altına girip tünel kazarsanız 
hiçbir şey görülmez. Eğer geleceği, gele
cek nesilleri, şehirlerdeki insanların sağ
lıklarını düşünüyorsanız, çevreyi düşünü
yorsanız, bunları yapmak mecburiyeti var. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Kaldırımları boyayalım gitsin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bugün bütün şehirlerimizde ka
nalizasyon hamlesini biz başlattık. İftihar
la söylüyorum. Daha da fazla yapacağız. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yıldız 
Mahallesinde çocuklar kanalların içinde 
oynuyorlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bugün bütün şehirlerimizde, es
ki devirlerde yapılanlarla mukayese edile
meyecek kadar kanalizasyon hamlesi var. 

Köylere elektrik tamamdır. Uzun 
uzun anlatmayacağım. Tabiî ki, zor kısım
lar bize kalmıştır; Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda ulaşılmayan yerler kalmıştı. 
Nüfusu az olabilir; ama, o da bizim va
tandaşımız... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hâlâ 
yol yok; hâlâ ulaşılmadık yer var; Tunce
li'ye gitmenizi isterim Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Dağın başında olan yerlere o 
elektriği biz götürdük, o telefonu biz gö
türdük. (Gürültüler) 

Bakınız, enteresan bir misal vereyim; 
evvelsi gün akşam Sovyet Rusya'da büyük 
bir deprem oldu. Kars İlimizin bazı yer
lerine de tesir etti. O gece saat 02.00 sıra
larında ben daha çalışıyordum, bir tele

fon geldi. Telefon nereden geldi biliyor 
musunuz? Kars İlinin Akyaka Yeni İlçe
sinin İbiş Köyünden. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Tele
fon numaranızı da biliyorlar... Pes! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet... Söylenen şey de şu: Yar
dım yetişmemiş, Başbakandan yardım is
tiyorlar. 

Önemli olan bir şey var; Türkiye'de 
demokrasi var, Başbakanı arayıp konuşa
biliyor; bu bir. 

İkincisi, o köyde zelzele olmasına rağ
men, hâlâ, otomatik telefon çalışıyor. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Başına iş açtın; şimdi, evinde telefon 
olan bütün köylerden telefon ederler. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, tabiî ki, 
şehirlerin meselesi çözülmeye devam edi
yor. Daha büyük çapta çözülecek. Anava
tan Partisi grupsözcüleri de söylediler; bi
zim en önemli hamlelerimizden bir tane
si, şu gecekondu meselesini, tapu mesele
sini bir esasa bağlamaktı. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Tahsis belgesini anlatalım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Yalan... Yalan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu televizyonun karşısında sev
gili vatandaşlarımız bizi dinliyor. Tapuyu 
alanlar var; 1,5 milyona yakın insana ta
pu belgesi verilmiş veya imar durumu dü
zeltilmiştir. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Tah
sis... Tahsis. 

KEMAL ANADOL (İzmir) — Ya
lan... Yalan. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, düzeltilmiştir ve verdiği
miz sözü de tuttuk; bize "Yalancı" diyen
lerin yüzü kara çıktı. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıraların
dan gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Yalan! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Belki sizler de görüyorsunuz, 
Dikmen sırtlarında büyük büyük apart
manlar yapılıyor; geçenlerde oraya gittim, 
yukarıdan işçiler indi, civardan insanlar 
geldi; "Bu inşaatın arsası kimin?" diye 
sordum, orada bulunan birkaç kişi "Bu
rası bizim gecekondumuzdu" dediler, 
"Peki bu apartman nasıl oldu? diye sor-
dum,"birleştirdik, yap-satçıya verdik, her 
birimize üçer dörder daire verdi'' dediler. 
Bakın şimdi, nereden nereye?.. Tapuyu biz 
verdik, o tapuyu onlar birleştirdiler, imar 
ıslah planları yapıyoruz, yap-satçıya ver
diler, şimdi gecekondudaki insanlarımızın 
çoğu gecekondudan kurtuluyor; Zeytin-
burnun'da da böyle, başka yerlerde de 
böyle. O söylediğiniz gecekondu yerlerin
de, şimdi, büyük apartmanlar, büyük bi
nalar yükselmeye başladı ve o araziler kıy
metlendi konut meselesinin halline yar
dımcı oldu; en ucuz yoldan. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Bu, Acem fıkrasına benzedi vallahi Sayın 
Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İkincisi; yukarıdan işçiler indi; 
"Neredensin?" diye sordum; bakın söy
leyeyim, Kars'tan var, daha çok Doğu 
Anadolu'dan, Mardin'den var, Erzurum'
dan var. Ondan sonra buradaki işçi genç 
delikanlılara "burada ne iş yapıyorsu
nuz?" diye sordum; birisi "Karacuyum" 
dedi, diğeri "Mermer işi yapıyorum" de
di; daha 19 yaşma gelmiş gelmemiş, öyle 
gözüküyor; askerliklerini yapmamışlar; 

"Ne ücret alıyorsun?" dedim, "Günde 20 
bin lira" dedi. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— 50 bin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, kendi ifadeleri; tabiî ki bu 
iş bilen usta, düz işçi değil; gayet tabiî baş
ka türlü de olmaz. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

Şimdi bakınız, toplu konut meselesi
nin, gecekondu imar affının getirdiği fay
daları, hepiniz rahatça biliniz ve buna bir 
daha itiraz etmeyin; Allahaşkına etmeyin. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Ben, arkadaşlarıma tavsiye ediyo
rum, gitsinler gezsinler, isteyenler olursa... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
İzmir-Gümüşpala'ya git cesaretin varsa. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla)— İsteyenler olursa, ben onlara ge
rekli imkânları da temin ederim, beraber 
de gideriz; hatta liderlere de söyledim, de
dim ki, "Beraberce helikopterle şehirleri 
dolaşalım, şöyle yukarıdan bakalım'' ha
kikaten, yine teklif ediyorum ve şu şehir* 
lerin nasıl değiştiğini görün. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Halkın içine, kahveye, kahveye. (ANAP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
dinleyelim efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tun
celi'ye ne yaptınız, onu söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bakın söyleyeceğim sayacağım; 
benim gördüğüm bir cok şehir var, hepsi
ni görüyorum. Mesela, Çankırı'nın nasıl 
değiştiğini görün, Amasya'nın nasıl değiş
tiğini' görün, zor şehirler bunlar, kolay 
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değil; Tokat'ın nasıl değiştiğini görün, 
-tavsiye ederim- Trabzon'un nasıl değiş
tiğini görün, Erzurum'un nasıl değiştiği
ni görün, gidin bakın, Kahramanmaraş 
nasıl değişmiş görüş. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Andırın-Maraş arasındaki 300 kilometre
lik mesafede yol yok daha Sayın Başbakan. 
(ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, şu dev
rede, şu beş sene içinde yapılan üçüncü 
önemli değişiklik, büyük transformasyon, 
altyapı hizmetlerindedir. Türkiye, 1980'e 
geldiği zaman, altyapı hizmetleri fevkala
de eksik bir ülkeydi. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sen, o zaman neredeydin? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1974 yılından beri başlayan 
elektrik kısıntısı, 1983 sonuna kadar de
vam etmiştir; ben, rakamlarını tek tek ve
ririm. Burada vaktiyle Enerji Bakanlığı 
yapmış olan -iki tarafta ta- arkadaşlarımız 
var; "İki lambadan birini söndürün" di
ye tavsiyeleri var, -radyolarda televizyon
larda çıkmış- ben onların hepsini biliyo
rum. Biri bir iktidarın, biri öbür ik
tidarın... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — İsraf 
haramdır diye. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bugün, elektrik sistemi, 1983 
sonunda bizim aldığımız kapasitelerin tam 
iki misline çıkmıştır. Tabiî, şu söylenecek
tir: "Efendim biz başladık..." teşekkür 
ederiz başlamışsanız. Ne var bunda; bir 
şey yok ki. Yalnız şunu anlayamıyorum: 
Başladığınız sizin, bizim bitirdiğimiz bi
zim değil, sizin bitirdiğiniz sizin; bu, ola-
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cak iş değil tabiî. (ANAP sıralarından al
kışlar) İş, başlamak mı, bitirmek mi?.. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Yarısı başlamak. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bitirmek derseniz, mesela Bi
rinci Boğaz Köprüsüne bile sahip olamaz
sınız... Öyle... Doğru. Keban Barajına bile 
sahip olamazsınız; ama bakın, bizim za
manımızda, ikinci Boğaz Köprüsüne biz 
başladık, biz bitirdik. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Daha sayayım, Hamitabat Sant
ralına biz başladık, biz bitirdik; bitiyor. 
Ambarlı Santralına biz başladık, biz biti
receğiz inşallah... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
F-16'lar var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiî, F-16'ya da biz başladık 
biz bitiriyoruz. 

Dahası var, GAP'a geliyorum; GAP'-
tn temeli, zannediyorum 1983 genel seçim
lerinden üç dört gün evvel atıldı, doğru
su o. Aslında, Güneydoğu Anadolu Pro
jesinde Atatürk Barajının fiilen gövde iş-
şaatına başlaması, zannediyorum 1985 se
nesini buldu. Çünkü, derivasyonu falan 
tamamlanması lazımdı... (SHP sıraların
dan "Tünel, tünel Turgut Bey" sesleri) 
Evet. Netice itibariyle, bugün 60 milyon 
metremikap dolgu yapılmıştır. Şu anda 
Atatürk Barajına günde harcanan para, 
galiba 1 milyar liranın üzerinde ve bunu 
bilenler, eski yıllarda beraber çalıştığımız 
arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki, böyle 
projelerin başlanıp -hele Türk müteahhit
leri tarafından- yapılması, dışarıdan fi
nansman bulunamaması ihtimaline bina
en, hemen hemen imkânsız gibi gözü
kürdü.. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Sayenizde öyle büyük müteahhitler 
doğdu ki... 

1 — 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ama, biz bu meseleleri çözdük; 
demin söylediğim gibi, Kamu Ortaklığı 
sistemini getirdik. Sadece barajlar değil. 
Bakınız, 1979 yılı sonuna kadar 65 baraj 
bitmiş. 1980-1983 döneminde bu 65 baraja 
19 tane daha ilave edilmiş, toplam 84 et
miş. Bizim dönemimizde, şu anda buna 
39 tane baraj ilave edildi. Tabiî, bizden ev
vel başlamış olabilir; ama 39 tane baraj bu 
dönemde yapıldı. 

Şimdi, en fazla baraj yapılan döne
mi de söyleyeyim; vaktiyle en fazla baraj 
yapıldığı söylenen dönemi. 1950-1954 ara
sında 3 tane, 1954-1960 arasında 6 tane, 
hepsi bu kadar; ama birçok büyük rakam
lar söylenmiştir, işte rakamlar budur; 
söyledik. 

NECCAR TÜRKGAN (İzmir) — 
Göletleri baraj saymıyorsunuz değil mi 
Sayın Başbakan? 

VELİ AKSOY (İzmir) — Göletleri
ni de söyle. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Göletler, göletler... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) Türkiye, haberleşme konusunda 
çok büyük bir değişiklik, büyük bir ham
le yapmıştır. Çok iyi hatırlıyorum, daha 
1983 senesinde turistik bölgelerin hiçbirin
den yurt dışına telefon etmek mümkün 
değildi, o tarihlerde telefon etmek için Yu-
na,n adalarına giderlerdi, karşıya... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Ege adaları, Ege; Yunan adaları değil. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet. 

Yine hatırlatıyorum, 1980'li yıllarda 
İstanbul'da bazı büyük Amerikan şirket
lerinin mümessilleri Atina'ya giderek te
lefon ederlerdi. Siz unutmadınız herhal
de, İstanbul- Ankara arasında ancak yıl
dırım servisle konuşulurdu; bilmiyorum 

unuttunuz mu, ancak öyle konuşulurdu; 
9'dan istenirdi veya yıldırımla konuşulur
du. Bugün, Türkiye'nin herhangi bir kö
yünden dünyanın herhangi bir noktasına 
otomatik telefonla konuşmak mümkün
dür. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Daha başka şeyler söyleyeyim, geçen 
Fransa seyahatim sırasında da söyledim. 
Türkiye'ye turistik gelenler PTT'nin ha
reketli telefon kabinlerini turistik plajlar
da kullanıp, oralarda telefon edebiliyorlar. 
Bunlar eğer tekneleri ile gelirlerse kendi
lerine birer mobil telefon veririz ve dün
yanın her tarafı ile konuşabilirler. Araba
lara konuluyor, tekneİere konuluyor ve 
Türkiye'nin şu anda yarısı bu söylediğim 
sistemle konuşabiliyor. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Nirvana yatından da konuşulabiliyor 
mu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Muhterem milletveklilleri, çağrı 
sistemleri ve daha başka birçok yenilikle
ri geliyor. Önünüzde bir kanun var, inşal
lah bu kanun ocak ayında geçer. Orada, 
TRT vericilerini PTT'ye bağlama proje
miz var. Bütün dünyada olduğu gibi, bu 
vericiler artık, sistem, teknoloji değiştiği 
için, telefon idarelerine devrediliyor ve on
lar çok daha iyisini yapıyor. Eğer bu ka
nunumuz Türkiye Büyük Millet Meclisin
den geçerse, size şimdiden müjdeliyorum, 
en kısa zamanda -herhalde önümüzdeki 
1-2 sene içinde- kabolu televizyonu başka 
ülkelerden naklen evinizde seyretmeniz 
kabil olacaktır, büyük antenlere ihtiyaç 
duymadan. Evet, bütün Türkiye'ye yayı
lacaktır, onu da ifade edeyim, inşallah, ka
nal sayısını da zaten 6'ya çıkaracağız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabia
tıyla bu söylediğim 4 büyük sahadaki 
transformasyonu; yani ödemeler dengesi, 
tasarruf meselesi, şehirlerin yerleşim yer-



T.B.M.M. Bı 37 9 . 12 . 1988 O : 2 

lerindeki büyük değişiklikleri ve son ola
rak da altyapı sisteminin modernizasyo
nunu Türkiye'nin çok kısa zamanda ba
şarmasının da bir bedeli vardır. Demin 
ifade ettim, nasıl türk parasının değerini 
aşağıya çekmişsek, bunun sonucu olarak 
bu kardar hızlı yatırımların bir bedeli de 
enflasyon olarak karşımıza çıkmıştır tabi
îdir bu. Bununla, enflasyonu müdafaa et
tiğim anlaşılmasın, hayır; ama şu tercihi 
biz 1983 sonunda, yani iktidara geldikten 
bir müddet sonra yapmak mecburiyetin
de kaldık. Bu memleketin yüzde 2-2,5 hız
la nüfsu artıyor, şehirler yüzde 5-6 civa
rında bir hızla şehirleşiyor; bunları kısa 
zamanda durdurmak mümkün değil. O 
takdirde, eğer bu hamleleri yapmasaydık, 
Türkiye'yi, bir daha gelişemeyen büyük 
nüfuslu ülkeler arasına sokardık. Buna en
gel olmak için, stratejimizde daha başlan
gıçta bu kararı verdik. Kamu Ortaklığı 
Fonu ve diğer fonların hepsi bu maksatla 
getirilmiştir; bu değişiklik yapılmıştır. Bu
gün, hedefimiz, enflasyonla mücadeledir; 
ama dikkat ediniz, beni, 1983 yılında söy
lemediğim; ama, farzediniz ki söylediğim 
sözlerle itham edenler, 1987 yılında mil
letin önüne çıktığımız zaman enflasyonla 
ilgili vaatlerimizi, gerek hükümet progra
mımda, gerekse seçim beyannamesinde 
açık seçik okuyabilirler. Orada söylediği
miz çok nettir ve biz 1987 yılında bunu 
yenilemişizdir. Orada, enflasyonun 
1992'de ancak makul hadlere indirilebile
ceğini söyledik; söylediğimiz budur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bu büyük 
millet de bu gelişmeyi bilerek, bile bile bi
ze rey vermiştir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Çok değerli millet/ekilleri, tabiî ki, 
bu söylediğim büyük tranformasyon, bir
çok Batı ülkesinde bizden kırk, elli, hatta 
yüs sene evvel yapılmıştır. 

Gidiniz bakınız, Avrupa'da şehirleş
me var mı? Nüfus artışı var mı? Şehirler

de, bizde olduğu gibi, değişiklik var mı? 
Şehirler olduğu yerde kalıyor. 

Muhterem milletvekilleri, bu değişik
liklerin Türkiye'de yapıldığı zamanla Av
rupa'da yapıldığı zaman arasında hem de
mokratik anlayışta, hem sosyal anlayışta 
çok büyük farklılılar vardır. 1955 senesin
de Almanya'da bir iş için bulunuyordum. 
O zaman, Alman işçisinin, teknisyenin 
haftada 56 saat çalıştığını biliyorum. Bu
gün, Türkiyemizde -Sayın İnönü buradan 
konuşuyor, ILO kayıtları var diyor- biz iş
çimizi 42,5 saatten fazla çalıştırmıyoruz; 
ama, Almanya'nın işçisi bu değişikliği ya
parken 56 saat çalıştı. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Savaştan çıktı, savaştan. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Karşı
lığını da alıyordu. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Ücretini de veriyordu tabiî. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bırakınız bunu, daha evveline 
giderseniz, Amerika'da, İngiltere'de aca
ba insan hakları bugünkü seviyelerinde 
miydi? Yoksa, Amerika'da olan o 1 Ma
yıs hikâyeleri nasıl oldu? 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) -
Yüz yıl evvelki Amerika'yla mı kıyaslı
yorsun? 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— 1700'lerde krallık vardı; buraya da ge
tirelim de, tamam olsun. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1800, 1900'lerin başlarında olan 
hadiseler, bugün, o zaman insanlarının 
daha fazla sömürüldüğünü gösteriyor. Biz, 
bütün bu transformasyonu yaparken, in
sanlarımızı ve memleketimizi demokratik 
bir sistem altında ve insan haklarına dik
kat ederek götürüyoruz. 

— 123 — 
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Danasını söyleyeyim : Çevre konusu. 
1965 yılına kadar dünyada çevre konusu 
bilinmiyordu. 1958 senesinde, Londra'da 
bir yılbaşını hatırlıyorum; korkunç bir sis, 
san bir sis ve insanlar ölüyordu. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) -
1948'de. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1958'de efendim. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
1948'de. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1958'de ve dünyada çevre me
selesine önem verilmeye 1965'ten sonra 
başlanmıştır. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Siz Türkiye'de yaşamadınız galiba. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türkiye'de vazifeliyken, bir tek
nisyen olarak gittim; onu söylüyorum. 

Biz bugün, Ankara'mızda çevre şart
larına, mesela sağlığına dikkat etmek mec
buriyetindeyiz. Dün akşam televizyonda 
çevreyle ilgili bir program vardı, belki ba
zılarınız seyretmiştir; insanlarımızın na
sıl talepleri olduğunu gördünüz. Tabiî ki, 
bunların bir bedeli var. Yani, onlar bedel
siz değil ki. 

Şimdi, Ankara'dan şu misali vere
yim : 1970'li yıllar sonunda döviziniz yok, 
petrol alamıyorsunuz. Sizler değil miydi
niz fuel'oü kazanlarını kömüre çeviren? 
Ankara'da öyle değil miydi? Niye çe
virdik? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Pahalı, pahalı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, dövizimiz yok diye çe
virdik. Ondan onra da hava kirliliği mey
dana geldi. Bu linyitleri kullanırsanız, kü
kürtlü linyitleri kullanırsanız, Ankara'nın 

hava kirliliği fevkalade kötü olur. Şimdi ne 
istiyorsunuz? İthal kömürü. 45 000 lira 
sübvansiyon... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
İthal kömür; ama tam gazlı. 130 000 lira 
tonu. Yarısı da taş, toprak. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Dur, bitmedi daha. Tabiî gaz. 
Kolay değil ki tabiî gazın getirilmesi, taa 
Bulgar hududundan buraya kadar... 

Bütün bunları, biz, bugün yapmak 
mecvburiyetindeyiz. Yani, şu söylediğim 
hareketlerin içerisinde eski sanayi ülkele
rinin şartları yoktur; ne demokrasi bakı
mından, ne sosyal şartlar bakımından, ne 
de çevre şartları bakımından. Biz bugü
nün standartlarına uymak mecburiyetin
deyiz ve bunun için de işimiz kolay değil
dir, onu söylemek istiyorum ve işin basit 
olduğunu düşünüyorsanız çok aldanı
yorsunuz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Daha belediye seçimlerine çok var Sayın 
Başbakan... Pahalılığa gelin pahalılığa. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başbakan belediye propagandası 
yapıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Din
leyelim. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Etin kilosundan bahset biraz... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Mesele gene burada da bitmi
yor. Bir konu daha var. İleri sanayi ülke
lerinin, bu büyük değişimi bizden kırk elli 
sene evvel yaptıkları zamanla, bugün ara
sında bir fark var. Bizim bir dezavantajı
mız daha var, onu da söyleyeyim: O da, 
ileri teknolojinin, bugünkü teknolojinin 
getirdiği bir dezavantaj. 1948 yılında, Al-
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manya'da, harp sonrası büyük ekonomik 
reformu yapan Profesör Erhard'm bir sö
zü var, kitabında da, bir kitapta da aynen 
yazıyor. Diyor İd kendisi: "Ben fiyatları, 
malları ve insanları serbest bıraktım; bu 
mallan vitrinlerde görecekler, onları al
mak için çok çalışacaklar; işte kalkınma
nın modeli budur." Söylediği bu. Biz de 
buna benzer şeyleri söylüyoruz; ama 1950 
Almanyasında... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Bütün klasik iktisatçılar söyledi onu; 
1500'lü yıllarda söylenmiştir. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — ... 1950 Almanyasında televiz
yon yoktur. Vitrinleri ancak sokağa çıktı
ğınız zaman görürsünüz. Bugünün Türki-
yesinde ise, en ücra köyde, hem de renkli 
televizyon var, Türkiye'de ne olup bitti
ğini, neler yapıldığını, hiç sokağa çıkma
dan görmeleri kabil. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Vallahi köyler dinliyor Sayın 
Başbakan... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Gördükleri zaman da, tabiatıy
la, istekleri artacaktır; bu da tabiîdir. 

Şimdi, müsaade ederseniz, mem
lekette... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kaç li
ra televizyon?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Televizyon 1 milyon lira, 1,5 
milyon lira. Söyleyeyim mi ne kadar tele
vizyon var? 10 Milyon televizyon var 
Türkiye'de, hemen hemen her aileye bir 
televizyon düşüyor. Evet, Rakam budur. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Bazılarında 5 tane, bazılarında hiç yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bundan 1,5 sene evvel, Planla
manın, gecekondularda yapılmış bir etü

dü var; -geçenlerde de ifade ettim, bugün 
tabiî çok daha değişiktir- O tarihte gece
kondularda, yüzde 100'e yakın oranda te
levizyon var, yansı da renkli. Yüzde 60 ve
ya 70' inde buzdolabı var. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — \kni, 
olmasın mı?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yüzde 50'sinde çamaşır maki
nesi var. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Taşçtoğlu yüzde 30 demişti... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla)— Memleketimizde, bir nevi fela
ketten bahsederseniz neredeyse bizi Ugan
da ile mukayese ederseniz, ben de bu ra-
kamlan size söylerim. (ANAP sıralann-
dan alkışlar) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Ahh, usta iyi tokat vuramamış sonunda, 
iyi yetiştirememiş... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bazı 
suallere de cevap vermek istiyorum; o ara
da da izahatıma devam edeceğim. 

Terör hadiselerinden bahsedildi, ra
kamlar verildi. Tabiî ki, sadece rakamın 
bir tanesini alıp, buradan netice çıkarmak 
mümkün değil. Ben size rakamın tama
mını vereyim. 1975-1980 yılları arasında 
(1980 dahil) terör hâdiselerinde ölen polis 
sayısı 201, asker sayısı 52, Sivil 2 231, ör
güt mensubu 2 186, yani 4 670 kişi, 5 bi
ne yakın kişi ölmüş. 1980 -1983 yıllan ara
sında 36 polis, 34 asker, 268 sivil, 1 tane 
koruyucu, 195 tane örgüt mensubu, yekûn 
534 kişi; bunlar, 3 senenin rakamlarıdır. 
Son 5 senede ise, 21 polis, 221 asker -
bunların çoğu, Söylediğimiz gibi, güney
doğu bölgemizdedir- 578 sivil, 29... 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Küçümsüyor gibisiniz; az mı? 
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BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — O bölge bizim bölge
miz değil mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir şey demedim, güneydoğu 
bölgesi dedim. 29 tane koruyucu ve örgüt 
mensubu da 435 olmak üzere, 1 284 kişi. 
Bunun ağırlığı da, demin söylediğim gi
bi, bugün olağanüstü hal olan ve civar il
lerdeki harekettir. 

Hadiselere genel olarak baktığınız za
man; olay sayısı, ölü sayısı ve yaralı sayı
sını topladığınız zaman, 45 938 hadise var, 
ilk 6 yılda. 2 nci 3 yılda 3 258 hadise var, 
son 5 yılda 4 692 hadise var. Mukayese et
tiğiniz zaman 1975 - 1980 arasıyla, aşağı 
yukarı 1/10 oranındadır. 

Bir sual de, esas itibariyle sulamayla 
ilgili olarak geldi: Muhterem milletvekil
leri, Güneydoğu Anadolu Projesinin ilk 
sulama projesi, hâlâ inşa halinde olan 
137-138-140 bin hektarlık bir kısmıdır. Ta
biatıyla, geriye kalan 300 küsur bin hek
tarlık bir saha üzerinde kesin proje çalış
maları da şu anda yapılıyor. Bunlar da, 
kademe kademe ihale edilecektir. Yalnız, 
şunu unutmayınız; sulama developmanı 
zaman isteyen bir iştir. Sulama develop
manı, mesela Seyhan Projesini misal alır
sak, 1954 veya 1955'de bitmiştir; hâlâ, 
Seyhan projesinde sulama developmanı 
yapılacak kısımlar vardır. Demek ki, Urfa-
Mardin arasındaki bölgede sulama deve
lopmanı öyle bir iki senede yapılacak iş
ler değildir, önümüzdeki onbeş sene içe
risinde devam edecektir. "Bu tabiîdir; ta
biî suyun boşa akması diye de bir şey ba
his mevzuu olamaz. Netice itibariyle, her
kes çok iyi bilecek ki, o su, Atatürk Bara
jında elektrik enerjisi istihsal edecektir, 
eğer sulamada kullanılmıyorsa, Atatürk 
Barajında elektrik enerjisi istihsal ede
cektir. 

Efendim, gerek Sayın İnönü, gerek 

Sayın Demirel, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetlenmesinden bahsettiler, 
"Sözlü soruların çok fazla beklediğini" 
söylediler. Bir arkadaşım getirdi; 
1979-1978 tarihlerinde çekin bir Meclis 
gündemini, bekleyen sözlü soruların bu
günkünden fazla olduğunu görürsünüz... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Kötü, emsal olur mu? 
Cevap mı bu? 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahra
manmaraş) — Sizin denetim anlayışınız 
böyle mi Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) —• Evet, cevaba gelince, bir bu. 
Maalesef, hadise şöyle; o kadar çok fazla 
politik maksatlı araştırma önergesi veri
yorsunuz ki, işin ciddiyetini kaybettiniz ve 
sözlü sorulara da siz sebep oluyorsunuz. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Yoksa, denetleme için ayrılmış bir 
gün fazlasıyla yeter. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üçte iki zamanında da netice 
itibariyle kanun çıkaracaktır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Han
gisini kabul ettiniz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Demirel'in, burada söy
lediği bir konuyu da tashih etmek isterim : 
Şoförlere seslendi. "Bu bütçede kanunlarla 
500 milyar trafik cezası keseceksiniz" de
di. Bütçedeki rakam 10 milyar liradır, bi
raz insaflı olsun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Peşin cezayı savunu
yorsunuz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın 
Erdal İnönü, dış ilişkilerle ilgili hiçbir iza
hatta bulunmadığımdan bahsediyor. Biz, 
âdet edindik, önemli konularda, Sayın 
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Dışişleri Bakanımızı, her iki muhalefet li
derine göndererek, kendilerini, yakından 
bilgi sahibi yapmaya çalışıyoruz; Dışişle
ri Bakanımız da gene burada, gerekli bil
gileri veriyor; ama benim, bu konuyla il
gili olarak söyleyeceğim bazı şeyler var. 

Bildiğiniz gibi, 1987 yılının mart 
1 ayında, Avrupa Ortak Pazarına müra

caat ettik. Müracaatımız, komisyona ha
vale edildi, bugünlerde avi hazırlanıyor. 
Belki, önümüzdeki altı -yedi ay içerisin
de, avi, son şeklini alır. 

Türkiye'de bir teşkilatlanma yapıyo
ruz. Bu teşkilatlanmada, bu işle ilgili, 
önemli bakanlıklarımızı (yani, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı ve muhtelif bakanlıkları
mız) daha iyi teçhiz etmek, yani ileride 
Ortak Pazara uyumu daha iyi sağlayabil
mek için, hem bürokrasimizi, hem iş ha
yatımızı, bir nevî, Ortak Pazara şimdiden 
hazırlamaya çalışıyoruz; maalesef, bu ça
lışmaların çoğu, eskiden yapılmamış. Çok 
hızlı bir çalışma dönemine girilmiştir. 
Karşılıklı olarak, sık ziyaretler yapılıyor. 
Türkiye'nin, Ortak Pazara girişinin tari
hi hakkında hiçbir şey söyleyemem. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Tahmin et. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Söyleyeceğim şey şudur : Tür
kiye, Ortak Pazara muhakkak girecektir; 
bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu
gün, müracaat ettiğimiz tarihteki, Ortak 
Pazar üyeliğimizin olamayacağı şeklinde
ki tereddütlerin çoğu kaybolmuştur. Bu
gün bize söylenen, daha ziyade, ne zaman 
olacağıdır. Bugün, konuşmalar, esas itiba
riyle, bu işin ne zaman olacağı konu
sundadır. 

MUSTAFA YILMAZ ( Gaziantep) 
— Ne zaman? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şu kadarını söyleyeyim : Ben de 

şahsen, kalkıp, şu tarihte olacak diye bir 
şey söyleyemem; ama bütün gayretimiz
le, 1992'den evvel bu müzakerelerin baş
lamasını biz de -Sayın Erdal inönü'nün 
dediği gibi- istiyoruz ve inşaallah da bun
da başarılı oluruz. 

Önemli olan, Ortak Pazara girişte, 
Türkiye'nin daha iyi hazır olması, Tür
kiye'deki şartların, çok daha iyi olmasıdır. 
Yani, bizi Ortak Pazara götürecek güç, 
esas itibariyle, bu milletin çalışkanlığından 
ve kabiliyetinden gelecektir; başka bir şey 
de bilmiyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Yani, Ortak Pazara giremezsek, mille
te, "kabiliyetsiz" deyip, çıkacaksın 
vallahi! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yani, onlann, bize mani olma
ları, ancak biz başarılı olmazsak mümkün 
olabilir, onu söylemek istiyorum. 

Sayın Erdal İnönü, konuşması sıra
sında, bir konudan daha bahsetti; o da, 
zannediyorum, yargı güvencesiyle ilgili. 
Hemen şunu söyleyeyim : Birçok yerde, 
yargı güvencesi nasıldır diye incelettik. 
Mesela, Amerika'da, anayasa mahkeme
si üyelerini, cumhurbaşkanı tayin ediyor 
ve Senato tasdik ediyor. Fransa'da, bizde-
kine benzer bir sistem var; cumhurbaşka
nı, o üyeleri seçecek bir kurulu tespit edi
yor. Almanya'da, federal adalet bakanı, di
ğer adalet bakanlarıyla bir araya geliyor, 
bir o kadar üye grubu da zannediyorum 
Bundestag'dan geliyor; onlar seçiyorlar. 
Danimarka ve zannediyorum isveç'te, ta
mamıyla adalet bakanı tayin ediyor. Ya
ni, netice itibariyle, bizim bugünkü siste
mimiz, yargıç güvencesi bakımından, Batı 
ülkelerinin birçoğundan daha ileridedir. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Al
lah selamet versin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İngiltere'de de adalet bakanı se
çiyor; onu da söyleyeyim. 
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Efendim, suallerden bir tanesi, esas 
itibariyle, eğitim ve sağlık konusuyla il
gilidir. 

Şimdi, sağlık konusunda, Anayasa 
Mahkemesinin kanunu iptal ettiğini söy
ledik. İptal gerekçesi... Gerek Sayın De-
mirel'in söylediği gibi, "Sağlık hizmetle
ri devletin yüküdür, görevidir, bunlar be
dava olmalıdır" şeklinde, hatta "İngilte
re'de bedavadır" dedi veyahut da Sayın 
Erdal İnönü'nün dediği gibi, o da "Ta
mamıyla devletin yapması gereklidir, üc
ret alınmaması lazım" dedi. 

Anayasa Mahkemesi kararında bakın 
şöyle bir şey var : "Temel haklar ve ödev
ler konusunda gözetici ve koruyucu olan 
devletin, sosyal devlet olmak gibi üstlen
diği görevlerini, Anayasanın 65 inci mad
desinin belirlediği gibi, malî kaynakları
nın yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği 
açıktır. Çok önemli bir kamu hizmeti olan 
sağlık hizmetinin, sosyal devlet olmanın 
gereği parasız yerine getirilmesi anlayışı 
günümüzde gücünü yitirmiştir." 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Doğru; gücünü de yitirdi, doğru. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet... Evet... Bu, Anayasa 
Mahkemesi kararı, gerekçesi. Onu söylü
yorum, bizim değil. 

Sade sağlık değil, kamu hizmetleri
nin karşılığı olarak, yararlananlardan, kul
lanım oranlarına ve ödeme güçlerine gö
re ücret alınabileceği kabul edilmektedir. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başbakan, ödeme gücü nerede; milletin 
ödeme gücü var mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Böylece, bu hizmetlerden yarar
lananlarla yararlanmayanlar arasındaki 
eşitsizlik giderilmiş olacaktır. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, hep 
istismar edildi. Zannedildi ki, fakir bir 
hasta geldi, ondan sonra parasını ödeme

di, içeride (SHP ve DYP sıralarından 
"Rehin alındı" sesleri) tutsak alındı. 
(SHP ve DYP sıralarından "Doğru doğ
ru "sesleri) 

Efendim, bir iki yanlış misal olabilir, 
onu da bilmiyorum. Yalnız, kaidesi ne
dir?.. (SHP ve DYP sıralarından gürültü
ler) Kaidesi nedir? İyi dinleyin. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim. 
Lütfen dinleyelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu işin kaidesi şudur... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OÖLU (Bursa) — Buna bütçeden yüzde 
kaç ayırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hastanelerimizde, şu anda 14 
bin, muhtelif ücretli yatak vardır, 52 bin 
yatak tamamıyla ücretsizdir; bir kere bu
nu söyleyeyim... 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Doğru 
söyleyin Sayın Başbakan, doğru söyleyin. 
Hiçbir devlet hastanesinde parasız tedavi 
yok, doğru söyleyin lütfen. (ANAP sıra
larından "Otur yerine be" sesleri, gü
rültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Otur... Otur... Otur. 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — 
Hasta mısın?.. Otur yerine... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen dinleyelim. Lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi söyleyeyim... Söyleyeyim. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim... 
(Gürültüler) Dinleyelim efendim. 
Lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 522 hastanenin 259'unda do-



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1988 O : 2 

ner sermaye var, diğerlerinde yok. 95 ya
tak, 75 bin lira ücretli. Evet, lüks odalar 
bunlar... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Lüks 
otel... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Lüks otel çok daha pahalı. Bun
lar lüks otele göre çok ucuz. 

687 yatak, 50 bin lira. Hepsi bu ka
dar. 980 yatak, 30 bin lira. 6 bin yatak, 
15 bin lira. 14 bin yatak, muhtelif ücretli. 
52 bin yatak da, parası olanlara 2 bin li
ra. O kadar... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Rehin parası ne kadar, rehin?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi söyleyeyim. Bugün Tür-
kiyemizde sosyal sigorta sistemi var. Me
murların, kendi daireleri kendi paraları
nı veriyor. Bağ-Kv»r var. Bugün aşağı yu
karı yüzde 60'a yakın insanımız sigorta 
sisteminden yararlanıyor, yüzde 40-45'i 
yararlanmıyor ve bu hastanelerimizde, 
eğer gücü yoksa, hiçbir şekilde şu paralar 
dahi alınmıyor. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — 
Yalan!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, gücü yoksa; ama şunu da 
söyleyeyim. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen dinleyelim efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Bir sual 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — ... Gücü olandan para almaya 
mecburuz. İstanbul'da bilmem hangi tüc
car, kuyumcu gelecek, çok büyük para ka
zanacak ve devlet hastanesinde bedava te
davi olacak sigortası yok diye. Böyle şey 

olur mu? (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Bir sual 
sorabilir miyim?.. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Millet 
duyuyor ne söylediğinizi... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İstediğiniz kadar itiraz edin, 
burada, milletin huzurunda söylüyorum. 
Bu hastanelere para gelmediği takdirde, 
buralarda tedavi görenler, bu ücretleri is
ter sigortadan, ister kendi ceplerinden 
ödemediği -fakir olanlar hariç- takdirde, 
bu hastaneler daha iyi hale getirilemez. 
Biz, gücü olandan alacağız, almaya da de
vam edeceğiz. (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar; DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — MiUet 
sizi duyuyor... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen... 

VEFA TANIR (Konya) — İki gün
dür uğraşıyorum, sizin müsteşar yardım
cınız, Fak-Fuk Fonu Başkanı ve baştabi
bin de devreye girmesine rağmen, Başka-
leli bir kızı Yüksek İhtisas'a yatıramadık. 
(ANAP sıralarından gürültüler, "Otur 
yerine" sesleri) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Bakırköy'de sizden para aldırmayız, sizi 
parasız yatırırız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen dinleyelim efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, burada 
bir başbakan, bir partinin lideri olarak, 
hem de millet huzurunda, hastanelerde 
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-fakir olanlar hariç, gücü olmayanlar 
hariç- herkesten para alacağı sözünün 
apolitik olduğunu bile bile söylüyorum... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Fakir
leri söyleyin... (SHP sıralarından "Her
kesten alıyorsunuz" sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Çünkü biz, memleketimizin ge
leceğini düşünüyoruz. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Kendi 
sağlığınız olunca Amerika'ya gidiyorsu
nuz... (ANAP sıralarından gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağn) — 
Sayın Başkan, lütfen ceza verin efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, lütfen efen
dim, bir dakika... (Gürültüler) 

Bir dakika efendim... 
Sayın milletvekili, bakın, siz söyleye

ceğinizi söylediniz. Hep aynı şeyi tekrar
da fayda yok. Lütfen dinleyelim efendim, 
lütfen... (Gürültüler) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Millet açlıktan ölecek... 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, biz onların liderle
rini dinledik, onlar da bizi dinlemeyi öğ
rensin... 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, 
lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, şimdi de 
müsaade ederseniz biraz eğitim konusun
dan bahsedeceğim; çünkü, o konuda da 
sualler oldu. 

Çok enteresandır, bize, "Eğitime kâfi 
derecede önem vermediniz" diyorlar. Şöy
le bir geriye doğru baktım... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Geriye değil, ileriye bak. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, geriye doğru baktım. 
Hem bize "Eğitime önem vermiyorsu
nuz" diyorlar, hem de kendi devirlerine, 
1970'li yılların sonlarına doğru baktım, 
yatırımlar içerisinde onların nispetleri bu
gün bizim yaptığımız yatırımlardan daha 
düşük; öyle, maalesef öyle. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 
Bu da cevap, bu da cevap.(!) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İyi bir baksınlar. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 
Bu da cevap oldu. (!) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Son iki senede, bilhassa geçen 
sene çıkardığımız kanunla eğitimde önem
li bir hamle yapılmaya başlanmıştır. Biz, 
eğitime ve sağlığa çok önem verdiğimizi, 
bu önümüzdeki dönem için açıkça ifade 
ettik. Bu konularda en büyük reformları 
da, şu önümüzdeki beş sene içinde bu iki 
sahada yapacağız. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Beş seneniz yok mu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Çünkü, şuna inanıyoruz : Bu 
memleketin daha iyi yetişmiş, daha sağ
lıklı insana ihtiyacı vardır. 

Şimdi bakınız, aşı kampanyasını biz 
getirdik, 5 milyon çocuğu aşıladık. (SHP 
sıralarından "Aa" sesleri, gürültüler) Ra
kamlar meydandadır. 1980 senesinde ço
cuk ölümleri binde 110'a yaklaşıyordu, bu
gün bu rakamlar binde 70'e düşmüştür. 
İnşallah binde 40'a, binde 30'a indirile
cektir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Sayın Evren, "Aşı 
kampanyasını ben getirdim" diyor. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Okullaşma oranını söyleyece
ğim. İlkokullarda yüzde 95'ten yüzde 
98'e, ortaokullarda yüzde 40'tan yüzde 
60'a... Yani, o yaştaki çocukların yüzde 
60'ı bugün ortaokullara gidiyor. Bunlar, 
1983 - 1988 rakamlarıdır. Liseler ve den
gi okullarda yüzde 26'dan yüzde 36'ya, 
üniversitede yüzde 8'den yüzde 10.5'e... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Açık öğretimde?.. Açık öğretimde?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Açık öğretimde daha fazla, onu 
saymadım. 

Muhterem milletvekilleri, bir sual de 
savunma sanayii ile ilgili oldu. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Eğitimde bir şey söylemedin ki... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Eğitim bu kadarcık 
mı? . • * 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen efendim... Lütfen dinleyelim efen
dim. Lütfen... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, eğitim 
bu. kadarcık mı? 

BAŞKAN — Efendim?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türkiye'de savunma sanayii 
meselesini biz getirdik. Hakiketen, 1985 
yılında bu sanayi ile ilgili en önemli ka
nunu Anavatan İktidarı çıkardı. İşte onun 
sonucunda, gördüğünüz gibi, F-16 uçak
ları göklerimizde uçmaya başladı. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Montaj. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, iki 
proje; gene bir beynelmilel ihaleden son
ra bir tanesi Amerikan FMC Şirketine... 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Battı şirket. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır, yanlış biliyorsun. 

ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstan
bul) — Kayınbiraderinizin sıfatı ne orada? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ondan sonra, ikincisi çok nam
lulu roket. Zaten bu roketi yapan, yani bu 
projeyi yapan Amerikan şirketi, şu anda 
Avrupa Konsorsiyumuna da lisans veren 
şirkettir. Onunla ortaklık Türkiye'de ya- • 
pılmaktadır, yapılacaktır, son çalışmaları 
yapılıyor. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Önce adam gibi kamyon yapalım, cem
se yapalım, sonra ona geçelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sen o işlerden hiç anlamazsın 
ya, vallahi hiç anlamazsın. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Hakikaten, değerli arkadaşımıza bi
raz sanayii gezdirmem lazım galiba, biraz 
görmesi, öğrenmesi lazım. Onun için ko
laylık yapabiliriz. 

Savunma sanayii ile ilgili, şu anda 
Savunma Sanayii Fon İdaresinde yapıl
makta olan çalışmalar var. Bu çalışma
larda ana prensip, bu işleri yapan Avru
pa, Amerika, Japonya, neyse artık, hangi 
ülkelerde bu işler iyi yapılıyorsa, onlarla 
müşterek Türk özel teşebbüsünün gelme
siyle birlikte projeler başarılacaktır. Bun
lar, netice itibariyle... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
İnşaat şirketleri silah yapamaz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili!.. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De

vamla) — Herhalde sizin çok alakanız var 
bu işle, öyle anlaşılıyor; hangi firmanın ar-
kasmdasın? (ANAP sıralarından alkışlar) 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
inşaat şirketleri silah yapamaz, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ayıp, ayıp. 

ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstan
bul) — Kayınbiraderinize sorun; kayınbi
raderinizin ne sıfatı var? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Sayın Başkan, sataşma var, söz almak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, otu
run lütfen, oturun efendim, oturun. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Sataşma var. 

BAŞKAN — Oturun efendim, 
oturun. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Böyle müzakere olmaz; ayıp yaptığınız. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Söz hakkım var Sayın Başkan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, burada bizim 
grubumuz ve arkadaşlarımız muhalefet 
partisi liderlerini gayet sakin dinlediler, 
ama şu anda görüyorum kr, azınlık bir 
grup, maalesef, müdahale ediyor. Bu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğiyle 
bağdaşmaz. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bağdaşmadığı
nı da milletin önünde söylemekten büyük 
iftihar duyuyorum. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Çok değerli milletvekilleri, önümüz
deki yıllarda ve özellikle 1989 bütçesiyle 
de bizim başarmak istediğimiz, güzel ve 
insanları birbirine saygılı, hoşgörülü, ay
nı zamanda, fikirler farklı olsa bile mede
nî bir hava içerisinde tartışan insanlar di
yarı bir ülke meydana getirmiktir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Gençlerimizin, eskiden olduğu gibi 
kavga etmesini istemiyoruz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ezen 
kavga etmez ki, ezilen kavga eder. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir kere daha burada şunu ifa
de etmek istiyorum : Gençlerimize önem 
veriyoruz; gerek spor, gerek eğitim konu
sunda tahmin edemeyeceğiniz kadar im
kânlar vergilmektedir ve verilecektir. Za
ten, burs rakamlarını eğer doğru dürüst 
bir incelerseniz, 1968 ile mukayese etmek 
yanlıştır. O vakit, 1968 ile mukayese ede
ne şunu sorarım : 1980'de ne verdin? 
1980'deki rakamla bizim rakamımızı mu
kayese ederseniz, çok daha yüksek artış
lar verildiği açık bir surette görülür; ama 
1980'e gelirken fevkalade düşük tutul
muştur. 

Bunun yanında şunu da ifade edece
ğim : Bugün, gençlerimize yurtlarda be
dava kahvaltı veriliyor. Evet, yemeklerine 
ayrıca yardım ediliyor. 

Spor meselesinde çok büyük ilerleme 
var. Zaten, üç dört senede, dikkat ederse
niz, gördünüz,.yeşil sahalar herhalde eski 
devirlerde yapılmadı. Bugün, Türkiye'nin 
ikinci lig futbol takımlarının bile neredey
se yeşil sahaları var ve bütün bunlar... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Kahramanmaraş'ın sahası toprak Sa
yın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir Kahramanmaraş kaldı, o da 
yapılacak, merak etme. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Kahramanmaraş'ı örnek gösterebilir 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lüt
fen efendim... Lütfen dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Netice itibariyle şunu söyleye
ceğim : Herhalde, son yıllarda sporda al
dığımız onur verici neticeleri bu iktidarın 
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yaptığı işlere de bir parça bağlamanız in
safla bağdaşır. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Şehitlerimize bakmaya, daha iyi hiz
metler götürmeye, köylerimizin ulaşım 
imkânlarını, içme suyu meselelerini daha 
fasla halletmeye aynı hızla devam edece
ğiz. Çocuklarımızı daha güzel yerlerde ye
tiştirmek istiyoruz. 

Son bir nokta daha var... 

t ÖNDER KIRU (Balıkesir) - Pa
muk mu, zeytinyağı mı? 

M, TURAN BAYAZIT (İzmir) -
Pahalılıktan bahsetmediniz Sayın 
Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Pahalılığın sebeplerini söyle
dim, siz anlamadınız galiba. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) -
Pamuktan bahsedelim lütfen. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) -— Değerli milletvekilleri, şimdiye 
kadar anlattıklarımın; açıkça ifade ettiğim 
gibi, 1987 seçim beyannamemizde ve Hü
kümet programımızda ne varsa, enflas
yonla ilgili olarak onlan yapacağız dedim. 
Herhalde duymadınız. Onun için, bir kere 
daha tekrar ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Duydum, 1983'ü hatırlatmak istedim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bugün bu işleri yapmakta çok 
daha güçlü olduğumuzu, ekonomik ola
rak çok daha güçlü olduğumuzu bir kere 
daha burada tekrarlıyorum. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahra
manmaraş) — Şok kararlar alacak mısı
nız yani. 

ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstan
bul) — Kayınbiraderi anlatmadınız Sayın 
Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, Saym Demirci konul
masının bir yerinde 12 Eylülle ilgili konuş
tu. Bizi 12 Eylülün arkasına sığınmakla it
ham ettu (DYP sıralarından "Doğru, 
doğru" sesleri) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — "12 
Eylülün ürünüsünüzdür" dedi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hatta ileri gitti, sizin söyledi
ğiniz gibi söyledi. 

Biz, 1983 seçimlerine girerken, hiç
bir yerden en ufak bir destek görmedik. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Amerika hariç. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ne idareden, ne başka yerden. 
(DYP sıralarından gürültüler) Hatta, kös
tek gördüğümüzü söyleyebilirim, büyük 
çapta köstek gördüğümüzü söyleyebilirim. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — DYP'yi seçimlere sok
madınız, bundan daha büyük destek olur 
mu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz, 1983 seçimlerini, o günkü 
şartlar içerisinde, Allah'ın yardımı ve mil
letin desteği ile aldık. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Arkasından, mahallî seçimleri yaptık. 
Bütün partileri de, biz yine bu seçimlere 
soktuk, sokmayabilirdik; ama memlekete 
demokratik ortamı biz getirdik; bunu da 
herkes biliyor. 

Danasını söyleyeceğim. 1987 referan
dumu, arkasından seçim. O seçimde her
kes de yarıştı bizimle ve köklü partiler ol
duğunuzu iddia ettiniz, bu noktaya 
geldiniz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Baskın seçim, referan
dumdan 15 gün sonra seçim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Burada bir sual var. Hep şu so
ruluyor; yüzde 36 küsur... Şimdi bir yolu 
var bunun, eğer .bizi yüzde 36 ekalliyet di
ye düşünüyorsanız, ekseriyet olmanız için 
bir araya gelin. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bir araya gelin, 
bir parti olun, reylerinizi toplayın. Bakın 
yüzde 44 ediyor. O vakit siz rahatlıkla ek
seriyeti alırsınız. Buyurun... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Senin orada dört parti var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Niçin seçime bir parti olarak 
girmiyorsunuz? Sual bu... (DYP sıraların
dan gürültüler) 

Muhterem milletvekilleri, bir önem
li sual daha var burada. 12 Eylülü yapan
larla ilgili bu televizyonda açık görüşme 
yapalım, açık müzakere yapalım dendi. 
Gerçi 1960'larda televizyon yoktu, sonra 
geldi. Acaba, Sayın Demirci 27 Mayısçı-
larla bu işi yapabilir miydi? (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bugün bura
da, Anavatan Partisinin getirdiği demok
ratik ortamda televizyonun içine baka ba
ka bu laf söylenebiliyor; ama acaba 1965 
ile 1971 yılları arasında 27 Mayısla ilgili 
bir şey söyleyebildi mi? (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıra
larından gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Söyledim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Söyledi 
söyledi, çok şey söyledi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — "Söyledim" diyor; söylemiş, 
doğru. Söylediğini de ben okuyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

1965 Hükümet Programını takdimin
de, "Programımızın izahına geçerken, her 
şeyden evvel açıklanacak husus, Atatürk 

ilkelerine ve 27 Mayıs İnkılabına dayanan 
ve millî iradenin tasvibine mazhar olan 
Anayasamızın ruhu ve metniyle hâkim kıl
manın şaşmaz hedefimiz olduğudur." Söy
lediği budur. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıraların
dan gürültüler) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Anayasa o, Anayasa. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Anayasada o, Ana
yasada. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir şey daha ilave etmek istiyo
rum : Adalet Partisi, Demokrat Partinin 
devamı olduğunu söyler. Doğru Yol da 
Adalet Partisinin devamı olduğunu söyler. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Siz kimin devamısınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz kimsenin devamı değiliz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — 12 Eylülün deva
mısınız. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 27 Mayısı siz kaldıramadınız 
da, o beğenmediğiniz 12 Eylülcüler kaldır
dı, siz teşekkür etmelisiniz. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum, şahsıma sa
taşma olmuştur. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Başbakanın çantasını taşıdığına 
göre, Tenekeci soyadını değiştir, çantacı 
yap. 
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HASAN FECRİ ALPASLAN (Ağrı) 
— Sayın Başkan, ara verin. 

BAŞKAN — Görüşmelere devam 
ediyoruz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerimi

ze oturalım. 
Buyurun, talebiniz nedir efendim? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Sayın Başkan, Sayın Başbakan konuşur
ken ben dedim ki, Türkiye'nin savunma
sıyla ilgili en önemli silah imalatları inşa
at firmalarına veriliyor. Sayın Başbakan, 
"Siz onların arkaşındastnız" dedi. Olma
dığımı ifade etmek istiyorum. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir saniye... 
Bir saniye... Anlamıyorum ki gürültüden. 

Sayın milletvekilleri, lütfen oturalım 
efendim... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Sayın Başkan, Sayın Başbakan "Bu firma
ların arkasında siz varsınız." dediler; ben 
de, bunların arkasında olmadığımı söyle
mek istiyorum. Bu nedenle şahsıma sataş
ma olmuştur, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, zabıtla
ra bakacağım, eğer size sataşma... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Sayın Başkan, hangi şirketin... 

BAŞKAN T- Lütfen efendim... Lüt
fen... Ne demek istediğinizi ben anlamı
yorum ki, hep birlikte konuşursanız an
layamam. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Hangi şirketin arkasındayız, sormak isti
yorum Başbakana. 

BAŞKAN — Söylenen sözün ne ol
duğuna bakacağım efendim. Hakkım de
ğil mi bu? (DYP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Ne söylediğini siz duymadınız mı orada? 
" O firmaların arkasında sizler varsınız" 
dedi. (DYP sıralarından "Sataşma var, 
söz verin" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Yani, siz söylediğinize 
inanıyor musunuz şimdi?.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Ben inanıyorum, siz de inanıyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Size demiyorum efen
dim. Orada oturan arkadaşınız öyle geli
şigüzel konuşuyor. 

Ne konuştuğunuzu biliyor musunuz 
siz şimdi?.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Ben aynen söyledim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zabıtlara bakacağım 
efendim. Eğer öyle bir konu varsa, benim 
takdirimde olan bir husustur, size söz ve
rip vermeyeceğime karar vereceğim efen
dim. Buyurun yerinize oturun siz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, şahıs
ları adına konuşmalara geçiyoruz. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
at kaça kadar devam edeceğiz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Görüşme süresinin bi
timine az bir zaman kalmıştır. Bu görüş 
melerin tamamlanmasına kadar sürenin 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lehinde söz alan Sayın İlhan Aşkın; 
buyurun efendim. 

Sayın Aşkın, süreniz 20 dakikadır. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisimizin sayın millet-
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vekilleri; 1989 Malî Yılı Konsolide Devlet 
Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1987 Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Taşanlarının tümü üze
rindeki kişisel görüşlerimi açıklamaya baş
larken, Yüce Heyetinizi saygı ile selam
lıyorum. 

Konuşmamın bu bölümünde, Sayın 
Başbakanımızın iki saati bulan konuşma
sından sonra, benim söyleyeceklerim, sa
nıyorum kişisel görüşlerim olarak değer
lendirilecek; ama, Sayın Başbakanımızın 
Türkiye ile ilgili çok içerikli konuşmasın
dan sonra benim konuşmam kendi çapım
da olacaktır. Onun için de Yüce Heyeti
nizin affına sığınarak, her halde bir 10-15 
dakika içerisinde konuşmamı toparla
yacağım. 

Bilindiği gibi, devlet bütçeleri, bir ül
kenin gelecek bir yıl içindeki ekonomik ge
lişmesinde rol oynayan, politikaları içeren 
önemli belgelerdir. Bu vesileyle, 1989 yılı 
içinde ülkemizin nasıl bir gelişme seyri 
içinde olacağı ve gösterebileceği perfor
mans, burada iktidarıyla ve muhalefetiy
le enine boyuna tartışılmaktadır. Hem de 
öylesine tartışılmaktadır ki, hemen her sa
yın konuşmacı, bütçenin de dışında, bir
çok konu hakkında görüşlerini açıklamak
tadır. Bu da her halde, demokratik hukuk 
devletinin güzelliğinden kaynaklan
maktadır. 

Hükümetimiz, 1989 Malî Yılı Bütçe
sinin, yıllık programla ve ekonomik poli
tikalarla tam bir mutabakat içinde, halkı
mızın ihtiyaç ve beklentilerine en iyi ce
vap verecek bir anlayıştan hareket ederek 
bütçeyi hazırladığını ifade etmektedir. He
defin, tasarrufların teşviki ve istikrar için
de sağlıklı büyüme olduğu ifade edilmek
tedir. Büyüme hızının yüzde 5, il yat def-
latörünün yüzde 49, yıl sonu toptan eşya 
fiyatları endeksinin yüzde 38-40 dolayla
rında olacağı; ihracatımızın 1988'e göre 
yüzde 9 artışla 12 milyar 500 milyon do

lara yaklaşacağı ifade edilmekte, ithalatı
mızın ise 16 milyar 320 milyon dolara ula
şacağı tahmin edilmektedir. 

Turizm gelirlerinin ise, yüzde 22'lik 
artışla 2 milyar 675 milyon dolara, işçi dö
vizi gelirlerimizin ise, yüzde 4'lük azalış
la, 1 milyar 610 milyon dolara ulaşacağı 
beklenmektedir. Ve de en önemlisi, 1989 
yılında carî işlemler açığının giderek aza
lacağı ve 235 milyar dolar seviyelerinde 
olacağı ifade edilmektedir. Sayın Başba
kanımız da, bu konuda çok açık ve net bil
giler takdim ettiler. 

Ben de inanıyorum ki, bu konuda öy
lesine gelişmeler olabilir ki, açık yerine po
zitif bir gelişmeyi dahi görmemiz inşallah 
mümkün olabilecektir. Zira, 1988 yılının 
ilk 9 aylık rakamlarında dövizde artıya 
geçtiğimizi, 13 milyar 996 milyon dolar
lık gelire karşılık, giderlerin 13 milyar 976 
milyon dolarda kaldığını; yani 20 milyon
luk bir lehte farkın tahakkuk ettiğini Sa
yın Başbakanımız da ifade ettiler; bunu 
da rakamlarla görmüş oluyoruz. 1989 yılı 
için önemli bir göstergedir bu. Bunda da 
en önemli etkenin ihracat ve turizm ge
lirlerindeki artışa mukabil, ithalattaki ya
vaşlamanın olduğunu söyleyebiliriz. 

Diğer taraftan, Eylül 1988 den itiba
ren ciddî bir tasarruf politikasının izlen
mesi de fevkalade olumlu sonuçları mut
laka beraberinde getirecektir. 

1989 yılı bütçesinin de, azamî tasar
rufa riayet eden bir bütçe niteliğini taşı
ması, ödenek kalemlerinin tetkikinden de 
anlaşılmaktadır. 1989 Malî Yılı Konsoli
de Bütçe Kanunu Tasarısı, Hükümet tek
lifinde, 32 trilyon 920 milyar lira olarak 
gelmişti; Plan ve Bütçe Komisyonunda 32 
trilyon 936 milyar olarak bağlanmıştır. 

1987 yılında 10 trilyon 885 milyar 
iken, 1988 yılında 20 trilyon 665 milyara 
ulaşan ödeneklerdeki artışın mukayesesi, 
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bize, 1989 yılı bütçesinin, enflasyonla da 
en etkin bir biçimde mücadele edileceği
ni göstermesi bakımından önemlidir. 

Konsolide bütçe gelir hedeflerinin 28 
trilyon 370 milyar lira olması, özellikle 
vergi gelirlerinin 1989 yılında 24 trilyon 
370 milyar olarak yüzde 7 4'ler mertebe
sine yükseltilmesinin hedeflenmesi, sanı
yorum bu konudaki diğer önemli bir 
olaydır. 

En son, Meclisimizce de kabul edi
len, 8 vergi yasasında değişiklik yapan ka
nun tasarısı geçen hafta buradan geçmiş
ti. Özellikle mahallî idareler seçimlerine 
gidilirken, iktidar partisinin yeni vergi ka
nunlarıyla milletin huzuruna gelmesi belki 
kolay değildir ve de çok risklidir. 

Az evvel Sayın Başbakanımız, bir ko
nuda apolitik olduğunu ifade ettiler; aynı 
şey vergi konularında da geçerlidir. 

Sayın Başbakanımız aynen bu konu
da, grup toplantısında da şöyle bir ifade
de bulunmuştu : "Bizden sonraki nesil
lere memleketi daha iyi götürebilmek için 
hepimiz gayret içinde olmalıyız. Seçimle
re giderken vergi kanunları çıkarmak apo
litik gibi görünebilir. Kararları alırken, 
uzun vadeli olmaları mutlaka 
düşünülmelidir" şeklindeki sözleri karar
lılık ve cesaretin simgesidir. Zaman için
de, yapılan bu işin değeri mutlaka daha 
iyi anlaşılacaktır. Önemli olan vergi ada
letinin tesisidir. Çıkarılan bu kanunlar da, 
sanıyorum bu konuda önemli bir aşama 
gösterecektir. 

1989 yılı, sade vatandaştan ücretliye, 
dar gelirliden en büyük işadamına kadar 
herkes için önemli bir yıl olacaktır; ama 
gelecek yılların daha sağlıklı olabilmesi 
için 1989 yılının sağlam temellere oturtul
ması kaçınılmazdır. 

Herkes harcamalarını ve tüketimini 
gözden geçirir, dikkatli olursa, sonunda 
mutlaka milletçe ferahlığa ulaşabiliriz; 

çünkü, bütün kesimler olarak hepimizin 
hedefi, enflasyonun acilen dizginlenmesi
nin gereğidir. İşte bunun için de sağlam 
gelir kaynaklarına ihtiyacımız olduğu açık
ça ortadadır. Moneter tedbirlerle birlikte 
vergi gelirlerinin artırılması Türk ekono
misinin geleceği açısından çok büyük 
önem taşımaktadır. 

1989 yılı konsolide bütçesi 4 trilyon 
480 milyar liralık bir açığı öngörmekte ise 
de, bunun biraz daha aşağılarda gerçek
leşmesi hepimiz için memnuniyet verici 
olacaktır. Zira, enflasyonu etkileyen en 
önemli faktörlerden birisinin de bütçe 
açıklan olduğu unutulmamalıdır. 

Bu arada tüm devlet yöneticilerinin, 
uygulamalarında bu duyarlılık içinde ha
reket etmesi, sanıyorum, hepimizin en ha
lisane temennisi olacaktır. Tasarruf alış
kanlığının devletten başlayarak -Sayın Ba-. 
kanımızın da konuşmalarında belirttiği 
gibi- iktisadî işletmeler, aile ve fertlere ka
dar yansıması, para kredi ve vergi politi
kalarıyla kamu açığının makul seviyelere 
kadar indirilmesi temel ilke olarak benim
senmelidir. Enflasyon, yani pahalılık ko
nusundaki olumsuzlukları böylece elbir
liği ile yenmemiz tahmin ediyorum müm
kün olabilecektir. Alınacak sonuçlar bü
yük ölçüde uygulamalarda gösterilecek ti
tizlik ve disiplin ile elde edilebilecektir. Bu 
bakımdan 1989 yılı bu yönüyle de önemli 
bir yıl olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'nin özellikle son yıllarda ve de 
Anavatan İktidarı döneminde oldukça bü
yük reformlar yaşayan ve süratle gelişmek
te olan bir ülke durumuna da girdiğini 
görmekteyiz. Geliniz bu gerçeği de hiçbir 
saplantıya girmeden kabul ediniz. Gelir 
dağılımında bazı zorlukların olduğu ger
çeğini unutmadan refahın da arttığına 
dair çok önemli göstergelerin bulunduğu
nu kabul edelim. Hem Plan ve Bütçe Ko-
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misyonu raporunda, hem de Sayın Taşçı-
oğlu'nun yaptığı konuşma esnasında, re
fah göstergelerinden söz edildi. Toplam ev
lerden kendi evinde oturanların yüzde 68 
olduğu ifade edildi. Bunun yüzde 77'sinin 
evinde buzdolabı, yüzde 51'inin çamaşır 
makinesine sahip olduğu, yüzde 35'inin 
de renkli televizyona sahip olduğu ifade 
edildi. İşte bunlar tipik refah artışının gös
tergeleridir. Bunları elde ederken insan
larımız, fertlerimiz, aile reislerimiz haliyle, 
belli gelirlerinin bir kısmını bunlara ayı
rınca biraz sıkıntıya girmeleri de tabiî hale 
gelmektedir. Gönül istiyor ki, daha fazla 
gelir elde edilsin ve bu sıkıntılar da biran 
evvel giderilsin. 

İzlenen siyasî ve ekonomik politika
larla, Türkiye, tüm dünya ülkelerinin dik
katini çekme durumuna gelmiştir. En son, 
Sayın Başbakanımızın Fransa seyahati bu 
bakımdan oldukça büyük önem taşımış ve 
yankı da uyandırmıştır. Özellikle Fransa 
basınının geniş yayınlar yapması; Fransa 
Devlet Başkanı, Meclis Başkanı ve Başba
kanı ile 8 kadar bakanla çok önemli gö
rüşmelerin yapılmış olması, herhalde he
pimizin şayanı takdiri olmuştur. 

Üç dört gün önce ülkemizi ziyaret 
eden Portekiz Dışişleri Bakanının, "Tür 
kiye ile AET 'n in gelecekteki üyesi olarak 
ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyoruz" 
yolundaki sözleri de sanıyorum bu bakım
dan dikkat çekicidir. 

Diğer taraftan, Davos sürecinin baş
laması, Avrupa Topluluğu ve Batı Avru
pa Birliğine üyelik girişimleri, Bulgaristan 
ile başlatılan diyalog, Bağımsız Filistin 
Devletini daha ilk günden tanımamız, dış 
politikadaki önemli başarılarımızı, Hükü
met politikasını ifade etmesi yönünden de 
önemlidir. 

Dış dünya Türkiye'yi, gelişme ve sa
nayileşme hamlesinde, demokrasiyi tüm 
kurum ve kurallarıyla rayına oturtma 

hamlesinde gıpta ile izlerken, Türkiye ile 
münasebetlerini geliştirme arzusunda bu
lunurken ve bir çok ülke ile temaslarımız 
olurken, muhalefet partileri ise yeni siya
sî ve ekonomik politikalar üretememenin 
sıkıntısı ve sancısıyla kıvranmaktadırlar. 
Bunu burada, sayın liderleri dinlerken, 
çok net bir biçimde takip etmiş olduk. 

Sayın muhalefet liderleri konuşmala
rını âdeta -zaman zaman sözcüleri de Plan 
ve Bütçe Komisyonunda dinlemiştik- san
ki hiç iktidara gelmeyecekler, sanki hiç ik
tidar olmayacaklarmış edası içerisinde ya
pıyorlar. Bu, herhalde onların tabiî hali ol
sa gerektir. Çünkü, iktidara hazırlanan 
partilerin söylemeyeceği şekilde görüşler 
ileri sürüyorlar. Bir ideali ele alıyorlar, o 
ideale yaklaşabilmenin yollarını, çarelerini 
bulmaya çalışıyorlar. Bir de Türkiye'deki 
uygulamaları, gerçekleri görseler, sanıyo
rum daha akıllı bir politika izleme duru
muna gireceklerdir. 

Öyle bilgiçlikler taslıyorlar ki, insa
nın inanması çok zor oluyor. 

TAYFUR Ü N (Bilecik) — Bilgiçlik 
ne demek?.. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) ~ Siz 
gelince konuşursunuz doğrusunu. 

Kaldı ki, bir zamanlar iktidarda bu
lunmuş, Başbakanlık yapmış, bakanlık 
yapmış kişilerin dahi bir yangın edebiya
tıyla muhalefet etmeleri, şaşılacak şey 
doğrusu. 

Kiloyla kömür satıldığından söz 
edenlerin, kendi devirlerinde acaba halkın 
arasında şöyle bir gezdikleri oluyor muy
du? Ben, 1966 - 1969 yıllarında bir ban
kada memur olarak çalışıyordum ve kü
feyle, kiloyla odun alıp evime götürdüğüm 
günleri de biliyorum. Onun için, "Bugün 
kiloyla kömür satılıyor" şeklinde görüşleri 
ileri sürmek, ne derecede sağlıklı olur, va
rın siz takdir edin onu... 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Doğru 
olup olmadığını görmek için Samanpaza-
rı'na bir çıkıverin; uzak değU... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın 
Demirel'i hep birlikte dinledik. Bakınız, 
17.2.1976 tarihinde Başbakan olarak ne di
yor : "Genellikle muhalefet olarak, 'Biz 
sadece derdi işaret ederiz, çaresini siz 
düşünün* deniliyor. Hemen her meselede 
bu yapılıyor.' • Zabıtlardan aldığım bu söz
lerinde, muhalefetin bir şeyler önermedi-
ğinden, politikalar üretmediğinden şikâ
yetçi olduğunu ifade ediyor. Bir de bugün
kü konuşması esnasında kullandığı, "İk
tidar ağlama yeri değil, yapma yeridir" 
sözleriyle acaba nasıl bir çelişki içindedir? 
"Dün dündü, bugün de bugün" sözü, 
herhalde tam yerinde olsa gerek. 

Kaldı ki, aynı lider yine bir konuş
masında o günlerde bakınız neler söylü
yordu : "Türkiye ne kazandıysa, istikrarlı 
dönemlerde kazanmıştır. İstikrarsız dö
nemlerde Türkiye yerinde saymıştır. 
Türkiye'nin zaman kaybetmeye taham
mülü yoktur." Ama bugün kendileri za
man kaybettirme telaşı içindedirler. 

Meselelere, nasıl bir bunalım edebi
yatıyla bakıyorlar, hayret ediyoruz. 
"Türkiye, alan ve satan bir memleket 
olmalıdır" diyordu bir zamanlar Sayın 
Demirel. "Türkiye beş meselesini hallet
mek zorundadır. Enerji meselesini, döviz 
meselesini, gübre meselesini ve ona bağlı 
olarak gıda meselesini halletmelidir. Tür
kiye, silah meselesini halletmelidir. Tür
kiye'nin önünde birçok mesele var; ama 
bu beş mesele Türkiye'nin hayat! mesele
si olarak orta yerde durmaktadır" 
diyordu. 

Değerli milletvekilleri, bugün, sor
mak istiyorum : Anavatan İktidarı döne
minde bu beş mesele halledilmiş midir, 
edilmemiş midir? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — De
mek ki, Türkiye'nin dertlerine çareler en 
iyi bir biçimde Anavatan İktidarı döne
minde getirilmeye başlanmıştır. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim; 
süreniz dolmak üzere. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi, bir kere daha bakalım; Tür
kiye nereden nereye gelmiştir : 1983 yılın
da ihracat geliri ithalatın yüzde 62'sini 
karşılarken, bugün bu oran yüzde 80'lere 
kadar gelmiştir. Bu, doğru politikaların 
uygulanmasıyla, etkili bir pazarlama ve 
dış piyasalara açılmayla mümkün olmuş
tur. Demek ki, sadece sanayi ürünü üret
mekle kalmıyoruz, ihraç dahi edebiliyo
ruz. Sayın Başbakanımız ifade ettiler, Al
manya'ya bugün ihraç ürünlerimizin yüz
de 84'ü sanayi ürünü olarak gönderilmek
tedir. 

Diğer taraftan, yine zamlardan, pa
halılıktan şikâyet edenlerin de bir zaman
lar bu konularda neler yaptıklarını ve na
sıl bir uygulama içine girdiklerini, birçok 
örnekle anlatmamız mümkündür; hem 
Sayın Demirel devrinde, hem de Cumhu
riyet Halk Partisinin iktidar olduğu devir
lerde, çaresiz kalınca zamları nasıl yaptık
larını, hayatı nasıl pahalandırdıklarını 
hep biliyoruz. Zabıtlardan örnekler var; 
ama, zaman kalmadığı için, sadece bu ka
dar değinmekle geçeceğim. 

Yalnız, tipik bir örnek olarak, bakı
nız zamanın Başbakanı Sayın Ecevit 
(Cumhuriyet Halk Partisinin başı olarak) 
"Dışarıdan şekeri pahalıya ithal etsek dahi 
Türkiye'de daha ucuza satacağız dedik; 9 
liradan ithal ettik, 2,5 lira düşük fiyatla 
satmaya devam ettik. Nasıl, tütünün alım 
fiyatını yükselttiğimiz halde sigaranın fi
yatını düşük tutabildiysek, buğdayı yük
sek fiyatla alıp, ekmek tüketicisi vatandaş
larımıza düşük fiyatla satmayı da başar-
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dik" diyor; ama, bir sene sonra ne şeker 
bulunabiliyor, ne sigara bulunabiliyor, ne 
de un bulunabiliyor. Türkiye bugünleri 
yaşadı. İşte bunlar yanlış politikalardır; o 
bu meselesidir demiyorum. 

BAŞKAN — Süreniz doluyor, ta
mamlayınız efendim. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — \5ın-
lış politikaları uygulamamak lazım; doğ
ru politikaları kararlılıkla ve cesaretle uy
gulamak lazım. İşte, Anavatan İktidarı 
bunu yapmıştır ve bugünlere gelmiştir. 
Türkiye büyük bir değişim içindedir. Sa
yın Başbakanımız bunu çok açık anlattı
lar, inşallah sizler de rahat anlamışsınızdır. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Bursa'ya selam gönderiyorsun. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) - En 
azından bütün bu gelişmeleri hem Tür
kiye görüyor, hem bütün dünya görmek
tedir. İnşallah Türkiye 1989 yılında, he
pimizin bir an evvel hallini istediğimiz 
enflasyon meselesini de halledecektir ve 
1990 yılına girerken, 1990 bütçesini görü
şürken bu konuda belki söyleyeceğiniz faz
la bir şey kalmayacaktır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Başba
kan "1992" dedi, siz "1990" diyorsunuz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ben, 
düşüncelerimi burada noktalamak istiyo
rum ve 1989 Malî Yılı Bütçesinin özellik
le enflasyonla mücadelede başarılı olaca
ğına inanarak,' bütçenin memleketimize 
huzur, esenlik ve ferahlık getirmesini te
menni ediyor, Yüce Heyetinize saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç; bu
yurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 1989 Malî Yılı Büt

çe Kanunu Tasarısı üzerinde şahsım adı
na söz almış bulunuyorum. Hepinize say
gılar sunarım. 

Yüce Atatürk'ün en görkemli eseri 
olan, laik Türkiye Cumhuriyeti Büyük 
Millet Meclisinin çalışma saatlerini cuma 
namazına göre ayarlayan Başkanlık Diva-
nıyla, buna sebebiyet veren kişileri şiddetle 
kınadığımı; demokrasiyi yalnız kendisi 
için isteyen, "Benim için varsa vardır" di
yen zihniyetin en büyük demokrasi düş
manı olduğunu belirtmek isterim, 

Değerli üyeler, Türkiye Cumhuriye
ti laik bir devlettir. Bu laik Cumhuriyet 
ilkeleri, şeriat devleti esasına göre yöneti-
lemez. Eğer şeriat devleti özentisi içinde 
olanlar varsa, buyursunlar Suudi Arabis
tan'a, buyursunlar babalan Humeyni'nin 
yanına gitsinler; onu tavsiye ediyorum 
kendilerine. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Değerli üyeler, burada Sayın Demi
rel konuşurken, ben yerimden bir söz al
tım; yanlış anlaşılmasın diye tekrar açık
lamak istiyorum : Sayın Demirel dedi ki, 
"1980'lerde biz iktidardayken sıkıyönetim 
ilan etmiştik. Bizde tabanca yoktu ki, gi
dip olayları önleyelim..." Ben kendisine 
şunu dedim : Peki, sıkıyönetim ilan etmiş
tiniz; sıkıyönetim komutanları eğer anar
şiyi önleyemedilerse, niye onları görevden 
almadınız? O zaman Genelkurmay Baş
kanlığı görevini yapan, kuvvet komutan-
lıkarı görevlerinde bulunan kişileri bu gö
revlerinden alıp da, yerine başkalarını ata-
saydmız, belki 12 Eylül de gelmezdi, mem
leket de bu faşizm yönetimine kavuşmaz
dı, dedim; bunu belirtmek istedim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Cumhurbaşkanı imzalamadı. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, şunu belirtmek istiyo
rum : Gelin, demokrasinin temel kuralları 
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üzerinde anlaşahm. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, Türk Milleti adına en büyük, 
en yetkili organdır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, devletin içinde yer alan birta
kım kurumlara eğer hükmetmezse, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi görevini yap
mış olur mu? Türkiye Büyük Millet Mec
lisi rejimi kurtarmanın her türlü çaresini 
aramak zorundadır. Rejimi kurtarmanın 
çarelerini ararken de, gerekiyorsa, elbet
te ki emniyet kuvvetlerini de değiştirecek
tir, ordu kuvvetlerini de değiştirecektir. 
Zaten buna hâkim değilse, o memlekette 
iktidar gücü yoktur, demokrasi yoktur. 

Değerli arkadaşlar, 1989 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının tartışmalarına 
başladığımız şu günde Türkiye ne durum
dadır, onu belirtmek istiyorum : Bir yan
dan, iktidar partisi, bu partinin bakanla
rı ve Başbakanının davranışları, diğer yan
dan memleketin acı gerçekleri; bir yan
dan, ekonomisi çökmüş, işsizlik dayanıl
maz boyutlara ulaşmış, 5 milyon insan iş
siz, dış ve iç borçlar içte ve dışta devletin 
itibarını önemli derecede sarsmış iken, di
ğer yandan, insanlarımız sokaklarda 
"açız" diye feryat etmekte, bir lokma ek
mek bulmak için en kıymetli varlıkları. 
olan çocuklannı satılığa çıkarmakta; ha
pishanelerde yatan onbinlerce gencimiz 
insan onuruyla bağdaşmayan cehennem 
hayatı yaşamakta; memurlarımız ve işçi
lerimiz sefalet batağına sürüklenmekte; es
nafımız dükkânına kilit vurmakta, siftah 
etmemekte; köylümüz alın terinin karşı
lığı olan mahsulünü tarlada bırakmakta, 
mahsulü çürümekte, üretim durmakta; sa
nayileşme ise unutulmuş vaziyette; devle
tin yönetiminde rüşvet, vurgun her geçen 
gün artarak meşrulaşmakta; devlet kay
naklan iktidara yakın çevrelerce talan edil
mekte, hayalî ihracatçı, vurguncu, kaçakçı 
iktidarca korunmakta ve kanatları altına 
alınmakta olan bu iktidar döneminde dev
let yönetiminin sorumluluğunu üstlenmiş 
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ANAP İktidarının bakanları sık sık yort 
dışı gezileri düzenlemekte, yurt dtşraa.çtk-
mak için yarış içinde, hatta neredeyse ka
bine toplantısını dahi yurt dışında yapr 
makta; öte yandan Başbakan, borç içinde 
yüzdürdüğü devletin kesesinden satın al
dığı lüks uçaklarla sefahat alemleri düzen
lemekte, aile efradıyla birlikte sabah kah
valtısını Ankara'da Başbakanlık Konutun
da, öğle yemeğini İzmir'de ve akşam ye
meğini İstanbul'da yemekte, hafta sonu 
tatilini de Avrupa ve Amerika'da, yaz ta
tilini ise aile efradıyla birlikte, devlete karşt 
milyarlarca liralık taahhüt işlerine girişen 
zengin tüccar ve holdinglerin lüks yatla
rında geçirmekte, Başbakanlık makamı da 
daha ziyade sayfiye ve dinlenme yeri ola
rak kullanılmaktadır. 

Biraz önce benim burada dinlediğim 
Başbakan, sanki bir hayal âlemini anlatı
yordu, bir masal anlatıyordu; ama Tür
kiye'nin gerçekleri bunlar arkadaşlar. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Sen yalan konuşuyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yurt
ta asker, polis, vatandaş ölmekte; ama bu, 
Hükümeti ve Başbakanı hiç ilgilendirme
mektedir. Başbakan, kendisine güvenoyu 
veren Türkiye Büyük Millet Meclisine ise, 
yılda, Amerika'ya yaptığı ziyaret sayısı ka
dar bile uğramamakta, sanki, Başbakan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine değil de, 
Amerika Birleşik Devletlerine hesap ve gü
ven vermek zorunda olduğu görüntüsünü 
vermektedir. 

Bu Başbakan ve Hükümetinin, Tür
kiye'yi, ekonomik ve demokrasi sahaların
da ne duruma getirdiğini ana çizgileriyle 
belirtmek istiyorum. Başbakana, 1983 yı
lında Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
hükümet programını okurken, "İlk hede
fimiz, aşırı enflasyonu kontrol altına ala
rak dar gelirlilerin belini büken pahalılığı 
önlemek için fiyat artışlarını yavaşlatmak-
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tır. Aşırı enflasyonun olduğu her yerde 
gelir dağılımı, hep, fakirin, dar gelirlinin 
aleyhine gelişmiştir. Enflasyonu yüzde 
10'ların altına indirmedikçe, gelir dağılı
mını düzeltemeyiz" demektedir. 

Nitekim kendisi de biraz önce bura
da vurguladı. Diyor ki, "Ben 1992'lerde 
enflasyonu düzelteceğim." Bu, hayaldir; 
bu, bu milletle alaydır. Zaten, Başbaka
nın gücü de Türkiye'yi 1992 yılma kadar 
idare etmeye yetmeyecektir. 

Başbakan bu taahhütte bulunduğu 
1983 yılı sonunda enflasyon yüzde 35 ci
varında idi. Şimdi ise, iktidarının beşinci 
yılında enflasyon yüzde 88'lerde seyret
mektedir. Acaba, Başbakan aynı düşün
cesini koruyor mu? Koruyorsa; en önem
li vaadini yerine getirmediğine göre. ma
kamını hangi düşünceyle korumaya çalı
şıyor? Başarısızlığı her yönüyle açık ve se
çik ortada olan Başbakan ve onun iktida
rı yerini koruyamaz. 

1980 yılında ihracat 2,9 milyar dolar 
iken, 1982 yılında yüzde 100 artarak 5.8 
milyar dolar oldu. Aynı tarihlerde dış borç 
13,5 milyar dolar idi. Buna mukabil. 
Özal'ın iktidara başladığı 1984 yılında ih
racat 7 milyar 133 milyon dolar iken, beş 
sene içinde ancak yüzde 50 artarak. 11 mil
yar dolar civarına çıkmıştır. Bunun yüz
de 20'sinin hayalî olduğu sabittir. Maliye 
Bakanı, konuşmasının 17 nci sayfasında, 
hayalî ihracatın 1 trilyon 146 milyar lira 
olduğunu, haksız vergi iadesinin ise 120 
milyar 51 milyon lira olduğunu öne sürü
yor. Bu meblağ, yüzde 10 civarındaki 
KDV iadesidir. Peki, yüzde 10 ihracat pri
mi nerede? Kredi faizlerine uygulanan 
yüzde 100'e yakın faiz indirimi nerede? 
Kurumlar Vergisinden istisna edilen mat
rah kalemlerine isabet eden vergi nerede? 
Bunun tahakkukundan alınması gereken 
gecikme zammı nerede? Bunu geriye alır
ken, buna uygulanması gereken üç kat ka

çakçılık cezası nerede? Bunları hesapladı
ğımız zaman, Sayin Bakan, 120 milyar li
ra değil, 2 trilyon lira civarında devlet ala
cağını siz hayalî ihracatçılar nezdinde bı
rakıyorsunuz ve bunları bugüne kadar ni
ye tahsil etmiyorsunuz? Bunun arkasında 
kim var?.. Siz mi varsınız, Başbakan mı 
var, ANAP İktidarı mı vardır? Onu söy
lemek istiyorum efendim; onu söylemek 
istiyorum... (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Kaçakçıhğtn Men ve 
Takibi Hakkında Kanunda kaçakçılara, 
hayalî ihracatçılara getirilen yeni cezalar
la ilgili kanun değişikliğini bu Bakan, bu 
Hükümet ne diye komisyonda bekletiyor? 
Bunun hesabını burada vermelidir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir saniye... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, konuşmacı, ki
şileri hedef alıyor. Kişileri hedef alarak ko
nuşamaz; lütfen müdahale edin. 

BAŞKAN — Bir saniye... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ha
yalî ihracat nereden kaynaklanıyor arka
daşlar?.. Hayalî ihracatın kökü, iktidarın 
içindedir. Bakın size izah edeyim... 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, bir 
saniye efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
yurun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bakınız, size bir mad
deyi hatırlatmak istiyorum. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Ben 
maddeleri çok iyi biliyorum Sayın Başkan, 
hiç hatırlatmayın bana. 

BAŞKAN — Yok efendim, biliyorsu
nuz mutlaka da... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yok 
yok, siz hatırlatmayın... 

BAŞKAN — Belki konuşma heyeca
nıyla dikkatinizden kaçmış olabilir; ben 
bir hatırlatayım efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — "Genel Kurulda kaba 

ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Baş
kan derhal, temiz bir dille konuşmaya, bu
na rağmen temiz bir dil kullanmamakta 
ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet 
eder. (SHP sıralarından "Yaralayıcı 
değil" sesleri) Başkan, gerekli görürse, o 
kimseyi o birleşimde salondan çıkartabi
lir." 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Yarala
yıcı değil, doğruyu söylüyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, bunları biliyorum ben. 

BAŞKAN — Bakın, biliyorsunuz 
da... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ya
ni, içtüzüğü sizin kadar biliyorum. 

BAŞKAN — Konuşmalarınızda ya
ralayıcı bir dil kullanmayın efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, yaralayıcı dil kullanmıyorum. 

BAŞKAN — Kullanıyorsunuz 
efendim. 

Bakın size ben... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ha

yalî ihracatçıların peşinde kimin olduğu
nu soruyorum. 

BAŞKAN — Ben size ihtar ediyorum 
efendim. 

KAMER GENÇ'(Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, bakın, hayalî ihracat 

Türkiye'de nasıl gelişiyor : Maliye Bakan
lığı, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, iş
te ANAP İktidarı diyelim, bir genelge ya
yınlıyor, diyor ki, "ihracat bedellerini 
Türkiye'ye getiremezsiniz." İhracat esna
sında alınması gereken fon için de diyor 
ki, "Sen malın bedelini döviz olarak Tür
kiye'ye getirdiğin zaman ben senden fon 
alıyorum." İşte, hayalî ihracatı teşvik eden 
unsurların başı da budur. Bu yolla, dev
let, ne alması gereken fonu alıyor ihracat
tan, ne de yurt dışına ihracat yoluyla çı
kan döviz Türkiye'ye geliyor. İşte, hayalî 
ihracatın mahiyeti budur. 

1989 Malî Yılı Bütçe raporunda be
lirtiyor Maliye Bakanı, diyor ki, "İşçi dö
vizlerinde yüzde 20 azalma vardır." Niye 
azalma vardır?.. İşte, sebep hayalî ihracat
tır. Hayalî ihracatçılar gidiyor Avrupa'da 
parayı topluyor, Türkiye'ye getiriyor ha
yalî birtakım akreditifler açıyor, ondan 
sonra da o malların bedeli Türkiye'ye gel
miyor; gümrüklerde birtakım ayarlamalar 
yapıyor, gümrük çıkış beyannameleri ge
tiriyor, tekrar o döviz karaborsalardan top
lanıyor, yurt dışına gidiyor... 

Eğer ANAP İktidarının karşımıza.ge-
tirdiği rakamlar doğru olsaydı arkadaşlar, 
bu kadar dış borçlanmaya gerek de yok
tu; bu kadar borcumuzun olmastna gerek 
yoktu. İşte, diyorlar ki, "Beş yılda 46 mil
yar dolarlık ihracat yaptık.'' Peki bu beş 
yılda elde ettiğiniz bu 46 milyar dolar 
Türkiye'nin hangi borcuna harcanmıştır, 
hangi yatırımına harcanmıştır, bu para 
nerededir?.. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başbakan iki saat onu izah etti. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, hep hayal âleminde, gerçekleri anla
mayan şekilde... Sayın Başbakan burada 
izahat verirken, Meclisle alay edercesine, 
kimsenin bu olayları bilmediği, bilemeye
ceği şeklinde izah etti... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen... Lütfen 
efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
yursunlar... Gelin, sizin iktidarınızla şu te
levizyonda bizi konuşturun, bakın siz bir 
gün iktidarda kalacak mısınız? 

Değerli milletvekilleri, dış borçlar 50 
milyar doları aşmıştır. Devlet bu yıl, 7,4 
trilyon borç, 9,3 trilyon da faiz olmak üze
re, 16,7 trilyon, sırf borç ödüyor. Devlet 
bütçesinde 4,5 trilyon lira da açık; yani 
30,9 trilyonluk bütçenin 20 trilyonu bor
ca gidiyor. Bunun, yine Hükümetin getir
diği rakamlara göre, 5 trilyon civarındaki 
bir kısmını yatırıma harcayacağız. Peki, 
biz hangi bütçeyi müzakere ediyoruz ar
kadaşlar burada?.. Burada hangi kalkın
madan bahsediyoruz, hangi yatırımdan 
bahsediyoruz, hangi yapılan işten bahse
diyoruz?.. Bana göre, biz burada havan
da su dövüyoruz. Hiçbir şey yok. Biz, yok 
olan bir bütçeyi burada müzakere 
ediyoruz. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — O 
senin fikrin... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Beş 
yılda çılgınca borçlanılan yaklaşık 35 mil
yar dolar nereye, hangi yatırıma sarf edil
miştir? Bu paralar bir yandan borç alınır
ken, diğer yandan da bazı çevrelerce gayri 
meşru yollarla yurt dışına çıkarılıp, çift
likler ve şatolar alınmış mıdır? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

Bakın, Başbakan biraz önce burada 
konuştuğu zaman, "Biz iktidara geldiği
mizde ulaşamadığımız yerler vardı" dedi. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — "Sayın Başbakan" diye hitap et. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
şimdi kendisine soruyorum : Bakın arka
daşlar, bu Hükümet kalkınmadan ve ya
tırımdan bahsediyor. Hangi kalkınma ve 
yatırım?.. Sizlerden rica ediyorum, mem
leketinizde kalkınma ve yatırım var mıdır? 

Benim memleketime bakın : Tunceli'de 
hiçbir devlet kuruluşu, 1987 ve 1988 yıl
larında hiçbir yeni yatırım yapmamıştır. 
Bütün nahiye yolları, köy yolları ulaşıma 
kapalıdır. İl sınırları içindeki 60-70 kilo
metrelik karayolu asfaltlanmışsa da, hiç 
kullanılamıyor, hiç tamir görmemiş. Köy 
okullarının büyük bir kısmı kapalıdır. 
1988 Türkiyesinde Tunceli'nin köy okul
larının yarısından fazlası kapalıdır; açık 
olan okullara da, ehliyetli öğretmenler ve
rilmemiş, lise mezunu öğretmenler tayin 
edilmiştir. İl ve ilçe merkezindeki bütün 
okullarda ne fen dersi öğretmenleri, ne 
edebiyat grubu dersi öğretmenleri yoktur. 
Size soruyorum arkadaşlar : Hangi kal
kınma, hangi hizmet?.. Lütfen siz cevap 
verin. Eğer, bu kalkınma ise, eğer bu hiz
metse, bizim sizinle müşterek hiçbir tara
fımız yoktur. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Müşterek tarafımız olamaz zaten. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sağ
lık ocaklarının bir çoğunda doktor ve hem
şire yoktur; bir kısmı ise, askerî birlikler 
tarafından işgal edilmiştir. Vatandaşa hiç
bir temel hizmet vermeyen, her gün dev
let kesesinden yeni bir eğlence ve kokteyl 
düzenleyerek boy gösteren bu ANAP İk
tidarının, memleket yararına hangi hizme
ti yaptığını sizlerden öğrenmek istiyorum. 
Hani nerede kalkınma, nerede hizmet, ne
rede çağ atlama?.. Bir yandan memleketi 
felaketten felakete sürüklerken, diğer yan
dan gerçekleri inkâr etmekle insanlığa, 
adalete ve millete hizmet edemezsiniz. 

ANAP İktidarı, kapalı rejimle ger
çekleri inkâr ederek, rakamlarda tahrifat 
yaparak memleketi yönetmek istiyor. 1987 
yılı ekonomik raporuna bakıyoruz, Tür
kiye hammadde ihraç eden ülke. 1988 eko
nomik raporuna bakıyoruz, Türkiye, ma
mul madde ihraç eden ülke. Peki, size so-



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1988 O : 2 

ruyorum : 1987 yılı ile 1988 yılı arasında 
ANAP iktidarı hangi sanayi kuruluşunu 
yapmıştır, hangi hamleyi yapmıştır ki, bir 
sene içinde hammadde ihraç eden ülke ha
linden mamul madde ihraç eden ülke ha
line gelmiştir? Lütfen söyleyin bana; Baş
bakan gelsin burada söylesin. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

ALİ ER (İçel) — Senin aklın ermez. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yi
ne, millî gelirin ancak yüzde 31'i civarın
daki bir bölümünü yatırıma tahsis ettiği
niz takdirde yüzde 7 kalkınma hızını sağ
layabilirsiniz; ama siz, millî gelirden an
cak yüzde 20 civarında bir bölümü yatı
rıma tahsis ettiğinizi gösteriyorsunuz ken
di bütçe raporunuzda ve yüzde 6,5 kalkın
ma hızından bahsediyorsunuz... Bu ne ha
yalcilik, bu ne biçim gerçekçilik?.. Mate
matiği bile tahrif ediyorsunuz. 

ANAP İktidarı diyor ki, "İlk defa bi
zim zamanımızda elektrik fazlalığı var." 
Sizin zamanınızda sanayinin tükettiği 
elektrik yok, sanayinin tükettiği elektriğin 
miktarı azaldı; sizin elektrik fiyatlarına 
yaptığınız büyük zamlar karşısında köylü 
vatandaş artık elektrik parasını ödeyeme
diği için gaz lambasıyla aydınlanmayı sağ
lıyor da, onun için elektrik fazlalığı var. 
(SHP sıralarından alkışlar, ANAP sırala
rından gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Nereden aldın bu rakamları? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Eko
nomiyi bu duruma getiren ANAP İktida
rı, demokrasiyi, insan hak ve özgürlükle
rini de Türkiye'de berbat boyutlara ulaş
tırmıştır. Memleketin, başta Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere, 
birçok bölgesinde estirdiği terör havası ile 
tam bir faşizm yönetimi getirmiştir Tür
kiye'ye. Türkiye Cumhuriyetinin kurul
masında ve düşman işgalinden kurtarıl

masında diğer bölge halkıyla kader birli
ği yapmış doğu ve güneydoğu halkı, 
ANAP İktidarı zamanında devlet düşma
nı gibi gösterilmiş, orada insanların temel 
hak ve özgürlükleri tamamen askıya alın
mış; yönetim, bir olağanüstü hal bölge va
lisiyle emrindeki güvenlik görevlilerine 
terk edilmiş, bölgede güvenlik görevlisi ve 
insanlar öldürülmüş ve hep öldürenlerir 
beyanları olayların açıklanmasına esas 
alınmış; ne Meclis ve ne de Hükümet hiç
bir araştırma yapmamıştır. 

Bakın, dün Tuzla'da dört tane ma 
sum insanı öldürdünüz, sizin iktidarını 
zın polisleri öldürdü. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) -
Devletin polisi... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizir 
İçişleri Bakanınız geldi dedi ki, bu adam 
ların babası emekli polis değilmiş de, bun 
lar bilmem hangi örgütün üyesi... El in 
saf beyler; eğer bir memlekette 4 tane gen 
ci devlet güvenlik kuvvetleri öldürüyor v< 
o devletin İçişleri Bakanı hâlâ yerini ko 
ruyorsa, o memlekette artık ne bir hak var 
dır, ne bir özgürlük vardır,*ne de o mem 
lekette yönetimde bulunan insanlarda vic 
dan vardır. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — C 
senin fikrin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Do 
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindi 
yaptığımız gezilerde gözlerimizle gördü 
ğümüz gerçekleri ve maruz kaldığımı: 
olayları resmî ağızlar inkâra yeltenmişler 
dir. Şimdi soruyorum size : Bir milletve 
kilinin gözüyle gördüğü olayları inkâr 
kalkan bir hükümet, hangi meselede doğ 
ru bilgi veriyor?.. Onu öğrenmek is 
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Gü 
neydoğu Anadoluda ve birçok yörede olay 
ların üzerine cesaretle gitmemiz ve gerçek 
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lerden korkmamamız gerekir. Bölge hal; 
ki, hak, hukuk, adalet dinlemeyen bazı gü
venlik güçlerinin zulmü altında ezilmek
tedir. (ANAP sıralarından "Yanlış" sesi) 

Burada görev yapa.n güvenlik güçle
rinin yüzde 50'den •> fazlası... Kim o 
"Yanlış" diyen?.. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, 
devam edin... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Eğer 
"Yanlış" diyen varsa, ben ona kanıtlarım 
yanlış olmadığını. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu

rada görev yapan güvenlik görevlileri de, 
diğer güvenlik görevlilerine ve memurla^ 
ra göre yüzde 50 fazla maaş almaktadır
lar. Bunun da, orada olağanüstü halin de
vamını sağlayan bir etken olduğunu vur
gulamak istiyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler, "Vakit tamam" sesleri) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Hayalî konuşuyorsun sen. Söylediklerinin 
hepsi hayal mahsulü. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, özellekli ANAP Gru
bu, size soruyorum : Biraz önce Başbaka
nınız burada konuştuğu zaman, "Bakın 
biz sizi ne kadar uslu uslu dinledik" de
di. Sizin usluluğunuz bu mudur? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
dinleyelim, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — İn
sanları dinleme usluluğunuz bu mudur? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
işte, Sayın Başbakanın burada, "Biz genç
lerimizi seviyoruz" dediği gençlerimiz, fa
şizmin acımasız baskıları altındadır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Yok öyle bir şey!.. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ge
çenlerde Ankara'da Sakarya Caddesinde 
İsrail aleyhine Filistin Kurtuluş Örgütü le
hine slogan atan... (ANAP sıralanndan 
gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, "Faşizmin baskılan" ne 
demek?.. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, lütfen, sükûneti sağlayın da 
konuşalım. 

v BAŞKAN — Dinleyelim efendim... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan faşist kim?.. 

BAŞKAN — Efendim, ona, kalkar 
yeri geldiğinde cevap verirsiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, cümlem yarıda kaldığı 
için tekrar ediyorum : 

Gençlerimiz faşizmin acımasız bas
kısı altındadır. Geçenlerde, Ankara'da Sa
karya Caddesinde İsrail aleyhine, Filistin 
Kurtuluş Örgütü lehine slogan atan beş 
genç, Devlet Güvenlik Mahkemesince 8'er 
yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. 
Düşünün, sizin çocuklarınız sokakta ba
ğı rsa ve 10 yıl götürülüp hapse atılsa, bu
rada demokrasinin var olduğundan bah
sedebilir misiniz? Bir gencin bir slogan at
masının cezası eğer 8 yıisa, ben bu faşi
zan baskıların Türkiye'de • az olduğuna 
inanıyorum; hele sizin de anlayışınız bu 
ise... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, 25 dakika oldu. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz ta
mamlandı efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin, demokra-
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simizin ve yargının birer ayıbı olduğunu 
bu olay açıkça ortaya koymuştur. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim, 
tamamlayın... 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Türkiye'de yargı bağımsız hale getirilme
dikçe, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Ku
rulu icradan bağımsız bir statüye kavuş
turulmadıkça, demokrasimiz faşizan teh
likeden kurtanlamaz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ta
mamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam, bitiyor Sayın Başkan. 

. Geçen yıl cezaevlerinde yapılan bazı 
"iyileştirmeler sonucu... 

BAŞKAN — Tamamlayınız lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 
dakika efendim... Sözlerimi kesiyorlar Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim, 
süreniz bitti. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ge
çen yıl cezaevlerinde yapılan bazı iyileş
tirmeler sonucunda cezaevlerinde sağla
nan sükûnet, bu sene ANAP Iktidannca 
hazmedilmeden ve Başbakanlığa yakınlı
ğı ile bilinen Adalet Bakanlığı Müsteşarı
nın çabasıyla yayımlanan meşhur 1 Ağus
tos genelgesiyle, cezaevleri insanlık onu
ruyla bağdaşmayan yaşam koşullarına itil
di. Memleket yönetimindeki beceriksizli
ğini ve yetersizliğini örtbas etmek isteyen 
Başbakanın direktifiyle çıkartılan bul ge
nelgeyi, cezaevlerindeki insanlık dışı! uy
gulamaları şiddetle kınıyorum. Açlık grev
lerinin bittiği şu sırada bu genelgenin yü
rürlükten kaldırılmasını istiyoruz. 

12 Eylül döneminde kurdurulan ve 
yargı bağımsızlığına sahip olmayan hâ
kimlerin görev yaptığı mahkemelerin, po-
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lis işkenceleri altında alınan ifadelerle 
mahkûm ettiği onbinlerce insanın, en kı
sa zamanda genel af çıkartılmak suretiyle 
kurtarılmasını, devletin önemli görevi ola
rak kabul ediyorum. Hep bu kürsüden 
söyledik, devletin güvenlik görevlilerinin 
görevi, vatandaşın can ve mal güvenliği
ni sağlamaktır. 

BAŞKAN —- Sayın Genç, tamamla
yan efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkan. 

Ama, güvenlik görevlileri arasında, 
işkencekolik, ruh hastası kişiler vardır; 
bunların haksız ve keyfî eylemlerinden va
tandaşları korumak hepimizin görevidir. 
(ANAP sıralarından alkışlar!) Devletin gö
revi, vatandaşın can ve mal güvenliğini 
sağlamak, onun haklarını savunmaktır. 
Aradan yıllar geçmesine rağmen, Tunce
li'nin Ovacık, Hozat ve merkezinde gü
venlik güçlerince öldürülen Amet Felik, 
Müslüm Yağmur ve Süleyman Ölmez ile 
diğer öldürülen birçok kişinin katillerinin 
hâlâ bulunup cezalandırılmamasını kını
yoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar [!]) 

Bakın, ayıplarınızı söylediğimiz za
man yerinizde durmuyorsunuz. İnsanla
rı sükûnetle dinlemeyen insanlar beşer in
san değildir. Sizlerle zaten hiçbir şeyde an
laşamıyoruz. Ben, sizlerle bunları konuş
muyorum, şu boş sıralara konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bitirin 
efendim. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Hayal görüyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizi 
zaten karşımda ben rakip olarak görmü
yorum. Eğer sizde güç varsa, buyurun te
levizyonun karşısında münakaşa edelim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Tamamlayın efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Biraz 

önce, Başbakan burada diyor ki, "Ben bu 
sene tasarrufu yüzde 24'e çıkardım." Ban
kalarda yüzde 24; ama bankalar bu suretle 
topladığı paralarla karaborsadan döviz alı
yorlar. (ANAP sıralarından gürültüler; al
kışlar [!]) 

Sayın Başkan, eğer siz bunları sustu-
ramazsanız, bunlara bir laf söylerim, al
tından kalkamazlar. 

BAŞKAN — Süreniz tamamlandı 
efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
kın, size bir laf söylerim, hareketinize uyan 
bir hakaret yaparım, altından kalkamaz
sanız... (ANAP sıralarından gürültüler; 
"Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 

Efendim, diyorlar ki, "Deliye düğün 
bayram az gelir." Sizin bu hareketinizi 
protesto ediyorum; ama sizi bu Mecliste 
insanları dinleme adabına davet ediyo
rum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sükû
neti sağlayın efendim. 

BAŞKAN — Süre tamamlandı 
efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 
Türkiye Cumhuriyetinde hırsızlıklara ar
ka çıktıkça, siz katillere sahip çıktıkça, siz 
suiistimalcilere sahip çıktıkça, siz hayalî 
ihracatçıları korudukça... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
bitti efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
de bunları başınıza burada vururuz, vu
ruruz, vururuz... (ANAP sıralarından gü
rültüler; alkışlar [!]) 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
bitti efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Say
gılar (ANAP sıralarından gürültüler, 
' 'Yuh'' sesleri, SHP sıralarından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, bu kadar laubalilik olmaz. 

BAŞKAN — Kendisine sataşma ol
duğu nedeniyle söz isteyen Sayın Mahmul 
Öztürk; buyurun efendim. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Öztürk, konuyu biliyorsunuz, 
o çerçevede lütfen efendim... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) -
Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok muhte
rem üyeleri; Sayın Başbakan konuşmas 
sırasında, benim, inşaat şirketlerinin ar
kasında olduğum, şeklinde gerçek dışı söz 
ler taşıyan beyanda bulunmuştur. (ANAl 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt 
fen dinleyelim sayın milletvekilleri... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla; 
— Bir Başbakanın, bir milletvekili hakkın 
da bu derece gayri ciddî bir şekilde iddia 
da bulunmasını esefle karşılıyor ve Başba 
kan olma sorumluluğuyla bağdaştıramı 
yorum. (ANAP sıralarından gürültüler] 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu 
— Sana, sordu... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt 
fen dinleyelim efendim... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla 
— Savunma sanayiine giren ve Savunm; 
Fonu tarafından büyük imtiyazlara maz 
har olan şirketlerin asıl iştigal sahalarımı 
inşaat olduğu, bütün ülkenin malumuduı 

Savunma sanayii ile ilgili hangi ye 
teri ilik belgesine dayanarak bu inşaat şir 
ketlerine çok önemli silah ihaleleri verili 
yor? Bu şirketlerin sahip ve ortakları y 
Sayın Başbakana yahut da Sayın Özal ai 
leşine çok yakını oldukları bütün Türki 
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ye'nin malumudur. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Olmadı* Mahmut. . . Olmadı Mahmut.. . 
Cevap veriyorsunuz; hakaret olmaz. 

NAİM GEYLANİ (Hakkâri) — Sen 
ortak mısın, değil misin? 

M A H M U T Ö Z T Ü R K (Devamla) 
— Ben buraya Devlet Planlama Teşkila
tından.;. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

NAİM GEYLANİ (Hakkâri) — Sen 
ortak mısın, değil misin, onu söyle. 

M A H M U T Ö Z T Ü R K (Devamla) 
— Ben, Devlet Planlama Teşkilatında uz
manken buraya geldim, özel sektörden 
gelmedim. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın Başbakan, herhalde beni ken
di milletvekilleriyle karıştırıyor. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından gü
rültüler, DYP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Ahlâksız herif! Terbiyesiz herif!.. Terbiyeli 
ol... 

KAZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) -
Halt etmişsin sen. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Terbiyeli ol... Sayın Başkan, hepimize ha
karet etti. (ANAP sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen efendim... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Sayın Başkanım, grubumuzdaki bütün ar
kadaşlarımıza hakaret etmiş bulunuyor; 
söz istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika efendim... 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Sözünü geri alsın efendim. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
(ANAP sıralarından "Sözünü geri alsın" 
sesleri, gürültüler) 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Sayın Başkan, grubu
muza sataşma oldu, söz istiyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Sayın milletvekilleri, hep beraber konuş
mayalım efendim... Hep beraber konuş
mayalım... 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Sayın Başkan, grubu
muza sataşma oldu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyumn efendim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; seviyeli bir şekilde cereyan 
eden Meclis müzakerelerinin sonuna gel
diğimiz bir esnada, arkadaşımızın bu ka
dar çirkin konuşmasını şiddetle reddedi
yorum. (ANAP sıralanndan "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Özellikle, Sayın Başbakanımızla ilgili 
sözlerini aynen kendisine iade ediyorum, 
teessüf ediyorum; bu Meclise yakıştırama
dığımı bilhassa belirtmek istiyorum efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Ka
nunu Tasarılarıyla, 1987 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarıları üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, 1989 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1987 Ma
lî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Ke-
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sinhesap Kanunu Tasarılarının maddele
rine geçilmesini oylarınıza sunacağım. 

1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısının maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler Kanunu Tasarılarının maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler Kesinhesap Kanunu Tasarısının mad
delerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sırasıyla, her 4 tasarının da 1 inci 
maddelerini okutuyorum : 

1989 MALÎ 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) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 
(32 736 276 000 000) liralık ödenek ve
rilmiştir. 

1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanun 
Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Genel Bütçenin gider
leri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği-
üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen 
ödeneklerden, 

(3 777 296 071 805) lirası cari, 
( 793 266 093 509) lirası yatırım, 
(7 643 829 392 394) lirası sermaye 

teşkili ve transfer, 

b) Özel kanunlar uyarınca kaydo
lunan ödeneklerden, 

( 8 317 354 643) lirası câri, 
(15 401 993 086) lirası yatırım, 
(37 907 206 049) lirası sermaye teş

kili ve transfer harcamaları olmak üzere 
toplam (12 276 018 1İ1 486) lira gider ya
pılmıştır. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU 

TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

pdenekler, Öz Gelirler, Hazine 
Yardımı 

MADDE 1. — a) Katma Bütçeli 
İdarelerin 1989 yılında yapacakları hiz
metler için (5 081 084 000 000) lira öde
nek verilmiştir. 

b) Katma Bütçeli İdarelerin 1989 
yılı gelirleri (200 000 000 000) lirası öz 
gelir, (4 881 084 000 000) lirası Hazi
ne Yardımı olmak üzere toplam 
(5 081 084 000 000) Ura olarak tahmin 
edilmiştir. 

1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Katma Bütçeli İda

relerin giderleri bağlı (A) işaretle cetvel
de gösterildiği üzere, 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen 
ödeneklerden, 

(641 876 532 568) lirası cari, 
(1 349 197 772 425) lirası yatırım, 
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(173 780 150 228) lirası sermaye teş
kili ve transfer, 

b) Özel kanunlar uyarınca kaydo
lunan ödeneklerden, 

(4 015 173 558) lirası cari, 
(338 108 405 634) lirası yatırım ol

mak üzere toplam, 
(2 506 978 034 413) liralık gider ya

pılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Anayasanın 164 üncü maddesi uyarınca, 
Bütçe Kanunu Tasarısıyla Kesinhesap Ka-

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, 
Kars ilinin sorunlarına üiskin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakam Kaman Inan'tnyazûı ce
vabı (7/354) 

TBMM Başkanlığına 
Kars'lılar iktidar partisi ANAP'a 1983 

seçimlerinde üç, 1987 seçimlerinde de dört 
milletvekilliği kazandırdı. Ama Kars'lılann 
kaderi yine değişmedi. Halk yoksuldur, pe
rişandır. Hayat pahalılığı Kars halkını bü
yük sıkıntı içine sokmuştur. Kars'lılar artık 
göç ediyor. Arazilerini ve evlerini satışa çı
karan insanlar alıcı bile bulamıyor. Satışa 
çıkarılan Serhat ilimizin alıcısı yok. Çoğu 
köylerin yolu, suyu, köprüsü, doktoru ve iş 
sahaları yok. Topraksızlık büyük bir sorun. 

Sunduğum bu genel değerlendirme 
ile ilgili olarak aşağıda belirttiğim sorula
rımın Başbakan Turgut Özal tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlan
masını arz ederim. 

21.10.1988 
Mahmut Almak 

Kars 

nunu Tasarılarının görüşmeleri birlikte ya
pılacağından; okunmuş bulunan 1 inci 
maddeler kapsamına giren kuruluşların 
1989 Malî Yılı Bütçeleri ile 1987 Malî Yılı 
Kesinhesabının görüşmelerine yarınki bir
leşimde başlanacaktır. 

Programa göre, kuruluşların bütçe ve 
kesinhesabını görüşmek için, 10 Aralık 
1988 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 21.00) 

— ————— 

1. Kars'ta kış aylarında kapanan 
köy yollarının açık tutulması için ne gibi 
tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

2. Bütün köyler, en son ne zaman 
yola, suya ve köprülere kavuşturulacaktır? 
Her köy için ayrı ayrı bilgi verebilir 
misiniz? 

3. Kars'ın hastanesi olmayan ilçe
lerde neden hastane kurmuyorsunuz? Ku-
racaksanız bu hizmeti ne zamana kadar 
sonuca vardıracaksınız? 

4. Sağlık ocaklarına neden doktor, 
ebe ve hemşire tâyini yapmıyorsu
nuz? 

5. Geçim darlığından dolayı Kars'
ta başlayan göçü durdurmak için düşük 
faizli krediler, vergi muafiyeti, ucuz güb
re, ucuz tohumluk ve iş sahaları açma gi
bi tedbirler almayı düşünüyor musu
nuz? 

6. Şeker fabrikası, süt fabrikaları ve 
benzeri iş sahalarını neden kurmu
yorsunuz? 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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7. Arazisi kıraç olan Kars'ta baraj 
ve sulama tesislerini neden yapmı
yorsunuz? 

8. Ortalama 4,5-5 milyon küçük
baş, 1,5-2 milyon büyükbaş hayvan kapa
sitesi ile Türkiye'de 1 inci sırada yer alan 
Kars'ta hayvancılığı geliştirmek ve hayvan 
sahiplerini korumak için neden tedbir al
mıyorsunuz? Tedbir almak istiyorsanız ne 
gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

9. Topraksız ve az topraklı köylülere 
hazinenin boş arazilerini dağıtmayı düşü
nüyor musunuz? 

10. Kars'ta kok kömürü dağıtımına 
ne zaman geçeceksiniz? 

11. Kars'ta halıcılık sektörünü ge
liştirmek üzere ucuz kredi verme ve ben
zeri tedbirleri almayı düşünüyor 
musunuz? 

12. Turistik ANI harabelerini ve Sa
rıkamış kayak bölgesini tesisler açarak ve
rimli hale getirmeyi düşünüyor musunuz? 

13. Kars'lı bütün ailelerin suyu, 
elektriği, kaloriferi, çatısı ve kanalizasyo
nu olan sağlıklı evlerde oturmasını sağla
mak için devletçe hiçbir teminat arama
dan düşük faizli kredi vermeyi düşünüyor 
musunuz? 

14. Sovyetler Birliğine açılan Doğu-
kapı'yı ne zaman açacaksınız? 

15. Küçük sanayii sitesi yapımında 
% 100 devlet desteğini neden sağlamı
yorsunuz? 

16. Veterinerlik fakültesinin öğretim 
üyesi açığı, ne zaman kapatılacak? Yine 
Kars'ta Serhat Üniversitesini açmayı dü
şünüyor musunuz? 

17. Sonradan dispansere dönüştü
rülen SSK Hastanesini Kars'ta kurmayı 
düşünüyor musunuz? 

18. Doğu Ekspresindeki yataklı va
gon, restaurant ve Mehmetçik treninin iş-, 
letmeye açılması için herhangi bir çalış
ma yapılmakta mıdır? 

19. Erzurum'da bulunan Tarım-

Kredi Kooperatifleri bölge birliği ile Or
man Başmüdürlüğünün Kars'a alınması 
için neden çalışma yapılmamaktadır? 

20. Sıkıntı içinde bulunan Kars'ta
ki Tuğla Fabrikası, Kristal tuz rafinerisi, 
Kağızman tuz fabrikası, Ardahan et en
tegre tesisleri, Kars deri fabrikası ve süt 
fabrikasının devlet tarafından tam kapa
site ile çalışması için ne gibi malî destek
lerde bulunacaksınız? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03.4/01/3771 
8.12.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alı-
nak'ın, Sayın Başbakanımız tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması talebi ile 
Yüksek Makamlarına tevdi ettiği ve tara
fımdan cevaplandırılması tensip buyuru-
lan soru önergesinde yer alan hususlar 
hakkında ilgiliye gönderilen cevabî yazı
nın bir örneğinin, bilgileri için, ilişikte tak
dim kılındığını derin saygılarımla arz 
ederim. 

Kâmran İnan 
Devlet Bakanı 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03.4 

Konu : Yazılı soru önergesi hk. 
Sayın Mahmut Alınak 
SHP Kars Milletvekili 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

T.B.M.M. Başkanlığına, Sayın Baş
bakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması talebi ile sunduğunuz ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen, Kars 
İlimizin sorunları hakkındaki soru öner
genizde yer alan hususların cevapları aşa
ğıda takdim kılınmıştır. 
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1. Kars İlimizde kar mücadelesi 
programı yapılmakta ve yolların mümkün 
olduğu kadar devamlı olarak trafiğe açık 
kalması için • azamî gayret sarfedil-
•mektedir. 

2. a) Kars'ta, 1.1.1988 tarihi itiba
riyle 70 km. ham yol, 1 648 km. tesviyeli 
yol, 2 408 km. stabilize ve kaplamalı yol 
ve 15 km. asfalt yol olmak üzere toplam 
4 142 km. uzunluğunda yol mevcuttur. 
1988 yılı köy yolları programına 50 km. 
Tesviye, 100 km. onarım ve 196 km. sta
bilize kaplama yol dahil edilmiştir. 
1.11.1988 tarihi itibariyle 47 km. yol tesvi
yesi, 125 km. stabilize kaplama ve 74 km. 
yol onarımı yapılarak hizmete açılmıştır. 
Kars İlinin mevcut envanterine göre köy-
yolu ulaşım sorunu büyük ölçüde halledil
miştir. Yolu olmayan köy bulunmamakta
dır. İleriki yıllardaki çalışmalar yol stan
dartlarının yükseltilmesi doğrultusunda 
olacaktır. 

b) 1.1.1988 tarihi itibariyle İlin içme 
suyu envanterinde 554 sulu ünite, 232 su
yu yetersiz ünite ve 170 susuz ünite yer al
maktadır. 1988 yılı içindeki çalışmalarla 
100 üniteye içme suyu verilecektir. Önü
müzdeki yıllarda bütçe imkânlarına göre 
İlin köy içme suyu sorununun çözümlen
mesine çalışılacaktır. 

c) 1988 yılında 4 adet 158 mt. açık
lığında köprü programa alınarak, 1.11.1988 
tarihi itibariyle tamamının inşaatı bitirip 
hizmete açılmıştır. 1989 yılı köprü yapı
mı program çalışmaları devam etmekte
dir. Programa 28 adet köprü teklifi yapıl
mıştır. Bütçe imkânları ölçüsünde köprü
lerle ilgili yapım çalışmaları sürdürül
mektedir. 

3. Kars ili merkezinde 225 yataklı 
bir Devlet Hastanesi, İğdır İlçesinde 50 
yataklı, Göle İlçesinde 30 yataklı, Kağız
man ve Posof İlçelerinde 25'er yataklı Dev
let Hastaneleri bulunmaktadır. Çıldır ve 

Digor İlçelerinde 10'ar yataklı sağlık mer
kezleri vardır. İlin 75 yataklı doğum pav
yonu inşaatı, Ardahan İlçesinin 100 yataklı 
Devlet Hastanesi inşaatı ve Sarıkamış 
Devlet Hastanesinin 30 yataklı tevsi inşa
atları devam etmektedir. Bunların 1989 
yılında tamamlanacak şekilde ödenek tah
sisleri yapılmıştır. 1985 sayımına göre nü
fusu 722 431 olan İlde halen toplam 455 
hasta yatağı, 8 hastane, 2 sağlık merkezi, 
1 ana-çocuk sağlığı merkezi ile hizmet ve
rilmektedir. Tamamlanacak inşaatlarla 
birlikte yatak sayısı 660'a çıkacaktır, bu 
haliyle ilde 10 000 nüfusa düşen yatak sa
yısı 9,1 dir. Yatak işgal oranı % 40.3 tür. 

Kars İlimizin 14 İlçesinin 7 sinde has
tane, 2 sinde sağlık merkezi, 6 sında sağ
lık ocağı bulunmaktadır. Bunlara ilave ola
rak yukarıda da belirtildiği gibi, Ardahan 
ve Sarıkamış ilçeleri ile merkezde toplam 
205 yatak kapasiteli hastane inşaatları de
vam etmektedir. Hastanesi bulunmayan 6 
ilçenin merkez nüfuslan 3 000 - 6 000 ara
sında, toplam nüfusları de 18 000 - 57 000 
arasında değişmektedir. Kars merkezine 
olan uzaklıkları ise 26 - 145 km. arasında 
bulunmaktadır. Hastanesi bulunmayan il
çelerdeki sağlık ocaklarının sağlık merke
zine dönüştürülmesi planlanmıştır. Bu il
çelerin nüfuslarının az.oluşu hastane ya
pımını rasyonel kılmamaktadır. Bunun ye
rine sağlık ocakları ve sağlık evlerinin ya
pımına ağırlık verilmesi, yatak kullanım 
kapasitesinin artırılması için personel ve 
teçhizat desteğine önem verilmesi ve mev
cut imkânların rasyonel kullanımının te
mini hususlarına öncelik verilmektedir. 

4. Kars İlinde halen 71 sağlık oca
ğı, 271 sağlık evi bulunmaktadır. Bu yer
lerde toplam 92 hekim, 307 ebe vazife gör
mektedir. Doktoru bulunmayan 4 sağlık 
ocağına en kısa sürede tayin yapılacaktır. 
1 sağlık ocağı ile 145 sağlık evinin yapımı 
da sürmektedir. Eş durumu sebebiyle na-
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killer ile, mecburî hizmet süreleri tamam
lanan personelin yerlerine tayinler yapıl
ması zaman almaktadır. Ayrıca memleke
timizde hekim, hemşire ve ebe sayısında
ki yetersizlikler sebebiyle, bazı darboğaz
larla karşılaşılmaktadır. Ancak, bunlara 
rağmen, Kars İlimiz sağlık ocakları ve sağ
lık evlerindeki personel kadrolarının do
luluğu bakımından, memleketimizde en 
ileri durumda bulunan illeri arasında yer 
almaktadır. 

Memleketimizin ekonomik gelişme
sine paralel olarak, artan refahla birlikte, 
özellikle temel sağlık hizmetleri birinci ba
samak sağlık hizmetleri, sağlık ocağı, sağ
lık evi ve benzeri seviyesinde hekim, hem
şire ve ebe kadro ve sayılarının artırılma
sı hususu, kalkınma plan ve programları
nın önemli ilkeleri arasında yer al
maktadır. 

5. Kalkınmada 1 inci derecede ön
celikli iller arasında yer alan Kars'ta, ya
tırımlar istihdam yaratmak amacı ile, bü
tün sektörlerde teşvik edilmektedir. Bu dü
şünce ile Kars'ta yapılacak yatırımlara % 
100 yatırım indirimi, % 100 gümrük mu
afiyeti, % 50 kaynak kullanımı destekle
me primi, % 25 teşvik, primi,, vergi, resim 
ve harç istisnası gibi avantajlar sağlanmak
tadır. Ayrıca tarım ve hayvancılık sektö
ründe gübre, tohumluk, yem gibi girdiler
de sübvansiyon uygulanmaktadır. (8'inci 
sualin cevabında bu konuda ek ayrıntılı 
bilgi mevcuttur.) 

6. Kars ilimizde üretilen pancar, iş
leme kapasitesi ve mesafe husulan göz 
önüne alınarak Erzurum ve Ağn Şeker 
Fabrikalarında işlenmektedir. Ağrı, Erzu
rum ve Kars illerinde, yukarıda söz ko
nusu şeker fabrikalannm ihtiyacını ancak 
karşılayacak miktarda pancar üretilebil
mektedir. Bu yörelerde pancar tanmmın 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için, çe
şitli teşvik tedbirleri ile beraber yoğun ça

ba sarfedilmektedir. Bu çalışmalar sonun
da yeterli bir üretim seviyesine ulaşılması 
beklenmektedir. Pancar üretiminin yeterli 
seviyeye gelmesi ile birlikte Kars şeker fab
rikası projesi, "Proje Etüt" safhasından 
çıkartılıp, yatınm programı kapsamına alı
nacaktır. 

Kars'ta, Türkiye Süt Endüstrisi Ku
rumuna bağlı 21 600 ton yıl kapasiteli bir 
süt ve mamulleri fabrikası bulunmaktadır. 
Halen özel sektöre kiralanmış bulunan bu 
fabrika, kira sözleşmesinin hitamında Ku
ruma devredilecektir. Türkiye Süt Endüst
risi Kurumu tarafından Kars'ta yeni bir 
süt fabrikası kurulması düşünülme
mektedir. 

7. Kars İlimizde baraj ve sulama te
sisleri yapımı ile ilgili yatırımlar, Kars -
Akkaya I inci merhale, Çıldır II jnci mer
hale ve İğdır projelerini kapsamaktadır. 
Planlama ve etüt safhasındaki çalışmalar 
Kars - Kağızman pompaj sulaması, Kars • 
Digor pompaj sulaması ve Kars • Bayburt 
projeleridir. 

A) Halen devam eden yatırımlar : 

a) Kars - Akkaya projesi planlama 
çalışmaları sonucunda, Kars çayından alı
nacak su ile 4 773 hektar arazisinin cazi
be ve 3 512 hektar arazinin de pompajla 
sulanması öngörülmüştür. 

İlk etapta, 4 773 hektar arazının ca
zibe ile sulanmasını temin edecek olan 
14 331 000 000,^ TL. yatırım bedelli 
Kars - Akkaya I inci Merhale projesi ya
tırım programına alınmıştır. İnşaatı sür
dürülmekte olan bu projenin 1989 yılın
da tamamlanması programlanmıştır. 

3 512 hektar sahanın pompajla sulan
masını hedef alan Kars - Akkaya II nci 
Merhale projesi ise bütçe imkânları elver
diği takdirde önümüzdeki yıllar yatınm 
programlarının hazırlanmasında göz 
önünde bulundurulacaktır. 
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b) Çıldır gölü göl ayağı olan Çarcı 
deresinden alınacak su ile Arpaçay ovasın
da 14 400 hektar alana sulama hizmeti gö
türecek olan ve 23 470 000 000 TL. ya
tırımı gerektiren Çıldır II nci Merhale 
projesi yatırım programında yer almakta
dır. İnşaatı devam etmekte olan bu proje
nin 1984 yılında ikmali programlanmıştır. 

c) İnşaatı ikmal edilmiş bulunan 
Arpaçay barajında depolanacak 525 mil
yon ms su ile İğdır ovasında 42 303 hek
tar alanın sulanması, 2 800 hektar alanın 
Araş Nehri taşkmlanndan korunması 
amacına matuf olan ve 198 milyar TL. ya
tırımı gerektiren İğdır projesi de yatınm 
programında yer almaktadır. İnşaatı de
vam etmekte olan bu projenin 1991 yılın
da tamamlanması programlanmıştır. 

B) Planlama ve etüt safhasındaki 
projeler : 

a) Kars - Digor projesi takriben 
20 000 hektar arazinin, Dolaylı ile Varlı 
barajlan ile Digor'dan pompajla sulanma
sını kapsamaktadır. 

İlk etapta Arpaçay nehrinde 1 318 
metre kotunda inşa edilecek'Digor regü
latörü île 9 954 hektar alanın pompajla su
lanmasına ait planlama çalışmaları ikmal 
edilmiştir. Digor ovasında geri kalan tak
riben 10 000 hektar alanın da yukanda ba
his konusu edilen, barajlardan sulanması 
fleriki yıllarda yapılacak olan planlama ça-
lışmalan neticesinde belirlenecektir. 

b) Kars - Kağızman pompaj sula
masının planlama çalışmaları ikmal edil
miş ve Kağızman kasabasında halen ye
tersiz olarak sulanan 1 030 hektar meyve 
ve sebze bahçeleri ile Esenkır, Yenice ve 
Taşburun köylerine ait 738 hektar olmak 
üzere toplam 1 768 hektar alanın Araş 
Nehrinden 175 metreye terfi edilecek su 
ile sulanması öngörülmüştür. j 

Gerek r>afs - Digor pompaj sulama
sı ve gerek Kars - Kağızman pompaj su

laması bütçe imkânlarına bağlı olarak 
önümüzdeki yıllar yatınm programlannın 
tanziminde nazan itibare alınacaktır. 

c) Kars İlinin 2020 yılma kadarki 
içmesuyu ihtiyacını temin edecek ve Se
lim ovasında takriben 4 000 hektar alana 
sulama hizmeti götürülmesini sağlayacak 
olan Kars - Bayburt projesinin planlama 
çalışmalan sürdürülmektedir. Bu çalışma
lar 1988 yılı sonunda ikmal edilecek ve 
müteakiben de bütçe imkânları elverdiği 
takdirde yatınm programlannın hazırlan
masında göz önünde bulundurulacaktır. 

Aynca; Kars - Kura ve Kars — Su
suz projelerinin istikşaf kademesindeki 
etütleri ileriki yıllarda yapılacaktır. 

8. Hayvancılık ve tanm sektörü, ül
kemizin genel ekonomisinde önemli* bir 
yer işgal etmekte ve bu alanlardaki faali
yetler çeşitli teşvik tedbirleri ile desteklen
mektedir. Bu tedbirler sırasıyla aşağıda 
belirtilmiştir. 

A) Genel tedbirler : 

a) Türkiye genelinde üreticiye hay
vancılık kredi faizleri % 34 oranında uy
gulanmaktadır. Diğer ziraf kredilerde bu 
oran halen % 44 dolayındadır. 

b) Hayvan yetiştiricilerine yem fab-
rikalanndan satın aldıklan ve kendilerinin 
yaptıkları beher kg. yem karşılığında 40 
TL. destek sağlanmaktadır. 

c) Süt üreticilerinin hıfzıssıhha şart-
lanna uygun olarak üretim yapılan fabri
kalara teslim ettikleri beher litre süt için 
25 - 35 TL. arasında destek sağlan
maktadır. 

d) Hayvan hastalıkları ve sunî to
humlama için gerek kullanılan ilaçlar ge
rek yapılan sunî tohumlama için üretici
lere destek sağlanmaktadır. 

e) Hayvancılık Tesisi kuranlara hi
be şeklinde destekler verilmektedir. 
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İ) Yurt dışından getirilen üstün ve
rimli gebe düveler üreticilere müsait şart 
ve fiyatlarla dağıtılmakta, bunun yanın
da beher hayvan için 150 000 TL. destek 
sağlanmaktadır. 

B) Özel tedbirler: 

a) Kars ilinin iklim durumu, pazar 
yapısı ve yem kaynaklan incelenerek bu 
ilimize et ve süt verimi iyi olan Batı Al
manya menşeli gebe düvelerin dağıtımı 
planlanmış ve 1989 yılı Ekim ayında 300 
baş "Sımmentale" ırkı düve dağıtılarak, 
İlde çiftçi bazında işletmeler kurdurul
muştur. Bu işletmeler, yetiştirdikleri dişi 
damızlıklar ile yeni kurulacak; işletmele
rin damızlık ihtiyaçlarını karşılayacak, er
kek damızlıklar ise hem tabiî, hem sunî 
tohumlamada kullanılarak, yöredeki yer
li ırklarımızın ıslahında değerlendirilecek
tir. 1989 yılında da ithalat devam edecek 
ve Kars ilindeki yetiştiricilere hayvan da
ğıtımı sürdürülecektir. 

b) İlde 1987 yılında 779 baş ineğe 
sunî tohumlama, 15 202 baş ineğe tabiî to
humlama, 1988 yılında 30 Eylül tarihin
de 906 baş ineğe sunî tohumlama yapıl
mıştır. Hayvan ırkı ıslahına yönelik bu fa
aliyetler, önümüzdeki yıllarda arttırılarak 
sürdürülecektir. 

c) Kars İlinde, 1987 yılında, Nadas 
Alanlarının Daraltılması Projesi uygula
maya başlamıştır. Bu çerçevede 1988 yı
lında, 11 000 ha nadas alanına yemlik ve 
yemeklik baklagillerin ekimi planlanmış
tır. Aynı proje kapsamında 1988 yılında 
3 000 ha korunga ve 2 400 ha fiğ olmak 
üzere nadas alanlarına ekim yapılmıştır. 
Bu proje, İlde yem açığını kapatma açı
sından önem taşımaktadır. 

Ayrıca Kars ilinde hayvan yemi üre
timi amacıyla 1986 yılında 1,3 ton, 1987 
yılında 1,5 ton mısır tohumluğu dağıtıl
mıştır. Bunlara ilave olarak Kars ilinde uy

gulanan Bitkisel Üretimi Geliştirme Pro
jesi kapsamında 1988 yılında 18 000 da 
arpa, 300 da yonca, 400 da korunga ve 600 
da fiğ üretimi içiiı çalışmalar yapümıştır. 
Kars iline gönderilen yonca, korunga ve 
fiğ tohumu, çiftçiye bedelsiz olarak veril
miştir. 

d) Hayvancılık ve su ürünleri üre
timi teşvik amacıyla kalkınmada öncelik
li yörelerde yatırımın % 30'u, diğer yöre
lerde % 25'i Kaynak Kullanımını Destek
leme Fonundan Devlet tarafından karşı
lanmaktadır. 1988 yılı Eylül ayı sonu iti
bariyle Kars İlinde 26 adet hayvancılık 
projesi onaylanmıştır. Toplam yatırım tu
tarı 1 020 milyon TL. olan bu fondan 
ödenmesi öngörülen destekleme prim tu
tarı 306 milyon TL. ye ulaşmıştır. Bu uy
gulama da devam etmektedir. 

e) 1988 yılında Kars ilinde Kaz Ye
tiştiriciliğini Geliştirme Projesi uygulama
ya başlamıştır. İlk dilimi 5 yıl devam ede
cek bu proje ile kaz yetiştiriciliğinin geliş
tirilerek, yetiştiricilere ekonomik katkı sağ
lanması ve kaz ürünlerinin pazar ekono
misi sistemine alınması amaçlanmıştır. 
Proje çerçevesinde yurt dışından 12 000 
adet kaz yumurtası ithal edilerek yerli kaz 
materyallerinin verim seviyelerini (et-tüy) 
yükseltmek amacıyla damızlık materyal 
olarak kullanılması programlanmıştır. 
Kars İlinde Kazcılık Üretme İstasyonu adı 
altında bir işletme kurulmuş, işletmenin 
ekipman ve makine ihtiyaçları karşılan
mış, 1989 yılında üretimi planlanan kaz 
palazı için 1 adet 25 000 kaz yumurta ka
pasiteli kuluçka makinesi satın alınmıştır. 
Uygulamaya konulan bu proje ile gelir se
viyeleri düşük yöre halkına, ihtiyaçları 
olan kaz palazları, ilk yıllarda demonstra-
tif mahiyette, ücretsiz olarak, müteakiben 
yetiştiricilerin alım güçleri dikkate alına
rak belli bir ücret karşılığı verilecektir. 

f) Ayrıca 1984 yılında Kars İlinde, 
Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Projesi 
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uygulamaya konulmuştur. Proje çerçeve
sinde Kars İli Ardahan İlçesinde kurulu 
Arıcılık Üretme İstasyonu, İlde yan gelir 
olarak arı yetiştiriciliği yapan üreticilerin 
kovan, anlı kovan, oğul ve nitelikli ana arı 
ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlenmiş 
bulunmaktadır. İstasyonda her yıl 4 000 
adet kovan, 2 500 adet ana an ve 250 adet 
oğul üretilmekte, üreticilerin talepleri kar
şılanmaktadır. Ayrıca an yetiştiriciliği ko
nusunda üreticilere modern arıcılık tek
nikleri ve üretim metodlannm öğretilme
si amacıyla kurslar, sergiler tertiplenmek
te, arı yetiştiriciliği el broşürleri hazırla
narak çiftçilere dağıtılmaktadır. Dünya' 
da arı ırkları arasında en yaygın olan ve 
literatürlerde gen merkezi olarak gösteri
len Kafkas arı ırkının saf yetiştirme ve mu
hafazası bu kuruluşumuzca sağlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen genel ve özel des
tek tedbirlerine ilaveten, Kars ilimizin 
memleketimiz hayvancılığında işgal etti
ği öneme uygun olarak yetiştirme, ıslah ve 
hayvan hastalıklarının önlenmesi konula
rında çeşitli projeler uygulanmaktadır. 

10. Kars İlimize, 1988-89 Kış Mev
simi için, Bakanlar Kurulunun 27.10.1988 
tarihli ve 88/13390 sayılı kararı ile 5 000 
ton kok kömürü tahsis edilmiştir. İsken
derun'dan, demir yolu ile, 22.11.1988 ta
rihinde sevkıyata başlanmıştır. Vagon tah
sisine bağlı olarak günde 100 ton dolayın
da nakliyat yapılmaktadır. 

Kars İline kok kömürü dışında 
20 000 ton Tunçbilek ve 20 000 ton Şır-
nak kömürü tahsis edilmiştir. 31.10.1988 
tarihi itibariyle Tunçbilek kömürünün 
% 54'ünün (10 907), Ştrnak kömürünün 
% 45'inin (8 944 ton) sevkiyatı yapılmıştır. 

Kars'ın ilçelerine de 5 000 ton Aşka
le, 13 000 ton Oltu, 5 000 ton Sımak ve 

10 000 ton Silopi kömürü tahsis edilmiş
tir. 31.10.1988 tarihi itibariyle Oltu'dan 
4 230 ton, Sımak'tan 4 059 ton, Silopi'-
den 4 469 ton sevkiyat gerçekleştirilmiştir. 

11. Kırsal kesimlerdeki atıl iş gücü
nün üretime dönüştürülmesi, üretilen el 
dokusu Türk Halılannıh ihraç edilerek ül
kemize döviz girdilerinin arttırılması ve 
çalışanlann hayat seviyelerinin yükseltil
mesine yönelik '"" El Halıcılığının Gelişti
rilmesi ve Yaygınlaştırılması" projesi çer
çevesinde Kars Sümerbank Halıcılık Böl
ge Müdürlüğü 1986 yılı başından beri fa
aliyetlerini sürdürmektedir. 

Kars ve yakın vilayetler bölge teşki
latının faaliyetleri alanına girmesi
ne rağmen çalışmalar Kars ilimize bağlı 
ilçelerde yoğunluk kazanmıştır. Halıcılı
ğımızın desen, renk ve kalitesinin iyileşti
rilmesi esas amaç olarak benimsenmiştir. 
Bunun için her yörede atölye tipi çalışma
lara ağırlık verilmektedir. Mevcut kurs öğ
retmenleri, Halı Kalite Uzmanları tara
fından devamlı eğitilmekte, atölyelerdeki 
kursiyerler de, halı öğretmenleri tarafın
dan kısa zamanda eğitilerek üretime kat
kıları sağlanmaktadır. Küçük yerleşim 
alanlarında istenen özelliklerde atölye ol
maya müsait yer temin edilmediği için 
köylere girilememekte veya kasabalarda 
resmî binaların zemin katlarında çalışma
lar devam ettirilmektedir. Yapılan bu ça
lışmalar genellikle kurs mahiyetinde ol
makta Sümerbank tarafından verilen üc
rete ilaveten il beceri kazandırma komis
yonlarınca da kursiyerlere maddî yardım
lar yapılmaktadır. Böylece kursiyerlerin de 
ileriye dönük meslek sahibi olmaları sağ
lanmaktadır. 

Sümerbank Bölge Müdürlüğü neza
retinde, Kars İli ve bağlı İlçelerinde çalı
şan dokuyucu ve tezgah sayısı şöyledir : 



T.BJVLM. B : 37 9 . 1 2 . 1 9 8 8 O : 2 

İlçe Adı 

Tuzluca 
Sarıkamış 
Kağızman 
Göle 
Susuz 
Ardahan 
Selim 
Değişik Köyler 

Yukarıda belirtilen faaliyetler doğrul
tusunda tarihî Kars halısının eski ününe 
kavuşturulması ve yöre halkına iş imkânı 
sağlanması amaçları güdülmektedir. 

Bunun dışında el halıcığı faaliyetle
rinin, özellikle ihracata yönelik biçimde 
yürütülmesi halinde ucuz kredi ve diğer 
teşvik araçlarından yararlandırılması için, 
teşvik mevzuatında genel hükümler mev
cuttur. 

12. Kars Müze Müdürlüğü deneti
mindeki ANİ Örenyeri halen ziyarete 
açıktır. 2 000.— TL. olan ziyaretçi ücreti 
1.1.1989 tarihinden itibaren 5 000.— TL. 
ye yükseltilecektir. Ani bölgesinde'bilim
sel kazılar yapılması hususu Kültür ve Tu
rizm Bakanlığının kazı politikası çerçeve
sinde değerlendirilecektir. 

1/25 000 ölçekli Kars - Sarıkamış ka
yak merkezleri çevre düzeni planı 2.8.1979 
tarihinde onaylanmış ve yürürlüğe girmiş
tir. Bu plan çerçevesi dahilinde yörede 3 
300 yatak kapasitesi önerilmiştir. Önü
müzdeki program döneminde Ani hara
belerini ve Sarıkamış bölgesini, tesisler 
açarak verimli hale getirmek için gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. Bu çerçevede Çev
re Düzeni Planına uygun olarak özel sek
tör tarafından gerçekleştirilecek turizm ya
tırımları, belge, kredi ve benzeri teşvik 
tedbirleri ile desteklenecektir. 

13. Yurdumuzda konut meselesi yıl
ların birikimi sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ih Adedi 

14 
10 
29 
13 
24 
15 
10 

101 

Dokuyucu Sayısı 

42 
30 
87 
39 ^ 
72 
45 
30 

303 

1950'li yıllarda başlayan ve özellikle 
1960'lı yıllarda, planlı dönemde hızlana
rak devam eden kalkınma ve sanayileşme, 
kırsal alanda şehirlere göçü hızlandırmış
tır. İstihdam imkânı daha fazla olan bü
yük şehirlerde nüfus süratle artmıştır. 

Ülkemizde hızlı nüfus artışı, kentleş
me ve sanayileşmenin yarattığı problem* 
lerin başında konut meselesi gelmektedir. 
Şehirleşmenin hızlanması, tarımdan kaçış 
ve kentlerin cazibesi sonucu, konuta olan 
ihtiyaç büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu ka
dar hızlı bir şehirleşme karşısında yerleş
me ve büyük şehir meselelerinin çözümü
ne yönelik tedbirler, ihtiyaçların çok geri
sinde kalmıştır. 

Ülkemizde büyük boyutlara ulaşan 
konut meselesinin çözümü için, 2985 sa
yılı Toplu Konut Kanunu çıkarılmıştır. 

Toplu Konut Kanununa uygun ola
rak 1984 yılından 1987 yılı sonuna kadar 
yapılan uygulamalarda, öncelikle eski Ka
nuna göre başlamış ve parasızlık nedeniyle 
yarım kalmış konutların bitirilmesi hedef
lenmiştir. Ayrıca, konut stokunun arttırıl
ması ve konut ve kira fiyatlarındaki yük
selişin önlenmesi için fazla sınırlama ge
tirilmeden Fon'un imkânlarına göre tüm 
talepler karşılanmaya çalışılmıştır. Bu po
litika çerçevesinde 599 075 konuta 1 tril
yon 850 milyar liralık kredi açılmıştır. 
Kredilendirilen konutların yaklaşık 250 bi
ni tamamlanarak iskâna açılmıştır. 
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Bütün illerimizden gelen talepler 
doğrultusunda konut kredisi açılmıştır. 
Kredilerin açılmasında, talebe göre hare
ket edilmiştir. Açılan bu kredilerden kal
kınmakta olan öncelikli yörelerdeki İller 
de büyük ölçüde yararlanmıştır. Ayrıca bi
tirme kredilerinin açılmasında ve hakediş 
ödemelerinin yapılmasında da inşaat mev
siminin kısa olduğu illere öncelik veril
mektedir. 

Kars ilimize de 129 konut için 
371 750 000. TL. kredi verilmiştir. 

14. Kars İli, Akkaya İlçesi Doğu ka
pısı, Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği arasında yolcu giriş-çıkış 
ve aktarma işlemlerinin yapılabilmesi için 
4.9.1953 tarihli ve 4/1407 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile demiryolu hudut kapısı 
haline getirilmiştir. Halen Doğu Kapı İs
tasyonu olarak hizmete açık bulun
maktadır. 

15. Kredi desteği ile kurulan küçük 
sanayi sitelerinin Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı katkı paylan, yörelerin gelişmişlik du
rumları dikkate alınarak DPT Müsteşar
lığınca tespit edilmektedir. Küçük sanayi 
sitelerine verilen Devlet desteği son 4 yıl
da önemli boyutlara ulaşmıştır. 1964-1983 
yılları arasında 24 000 işyeri bitirilmişken, 
1984 yılı itibariyle bu rakam 50 000'e ulaş
mıştır. Yapılan işyerlerinin yaklaşık 
% 49'u kalkınmada öncelikli illerde bu
lunmaktadır. Küçük sanayi sitesi kredisi
nin faizi, kalkınmada öncelikli illerde 
% 15, vadesi ise 10 yıldır. 1986 yılından 
itibaren ihale edilen küçük sanayi sitele
rinin kredi nispetleri (kredinin yatırım tu
tarı içindeki payı) DPT tarafından yapı
lan, illerin gelişmişlik seviyesi ile ilgili bir 
çalışmayla belirlenmektedir. Buna göre 
halen İstanbul'da % 30, en yüksek nispet 
olarak da Ağrı ve Doğu Bayazıt'ta % 95 
oranında Devlet desteği yerilmektedir. 

16. 1982 yılında kurulan ve 1986-87 

ders yılında öğretime açılan Kars Veteri
ner Fakültesinde halen bir profesör; biri 
doçent, ikisi öğretim görevlisi ve otuza 
araştırma görevlisi olmak üzere 34 öğre
tim elemanı kadrolu olarak görev yap
maktadır. Fakülte, Atatürk Üniversitesinin 
temel derslerdeki desteğinin yanı sıra, An
kara, Elazığ ve Bursa Veteriner Fakülte
lerinin de yardımları ile öğretimini sür
dürmektedir. Bu yardımlar, 2547 saydı 
Yükseköğretim Kanununun 41 inci mad
desine göre geçici olarak sağlanmaktadır. 
Kadrolu öğretim elemanlarının sayısını 
arttırmak üzere» araştırma görevlileri yurt 
dışında ve yurt içinde gelişmiş Üniversi
telerde doktora yapmaya yönlendirilmek
tedir. Öğretim elemanı teminini teşvik 
edeceği düşüncesiyle yaptırılmakta olan 16 
dairelik lojman binası 1989 yılında ta
mamlanacaktır. Halen projeleri devam 
eden laboratuvar ve klinik tesislerinin ta
mamlanmasından, diğer alt yapı hizmet
lerinin temininden sonra, Veteriner Fakül
tesinin bir Üniversitenin nüvesi haline gel
mesi mümkün olabilecektir. 

17. Kars İlinde 7 567 aktif sigorta
lı, bağımlı ve emekli aylığı alanlarla bir
likte 42 095 sigortalı bulunmaktadır. 
Kars'ta 120 yataklı bir SSK hastanesi ya
pılması hususu Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı ile DPT arasında ve müza
kere konusu olmuş, kriterler üzerinde gö
rüş birliğine varılamayarak, 1986 yılı ya
tırım programı ile kesinleşen "Kars Sigor
ta Müdürlüğü ve Dispanser Binası" in
şaatının ihalesi yapılarak 12.9.1986 ta
rihinde mukavelesi aktedilmiştir. 
450 000 000.— TL. keşif bedeli üzerin
den yapılmakta olan inşaatın % 51'i ger
çekleştirilmiştir. 24.6.1990 tarihinde biti
rilecek olan inşaatın alanı 5 238 m2'dir ve 
32 yatak konulması mümkündür. 

18. 1988 yılı başında DPT tarafın
dan yataklı vagonlarla ilgili bir kullanım 
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çalışması yapılmıştır. Doğu ekspresinde-
ki yataklı vagonlardan ancak 2 veya 3 ta
nesinin dolduğu anlaşılmıştır. Bir yataklı 
vagonda 12 kompartıman bulunmaktadır. 
5 Nisan 1988 tarihinde verimli olmayan ve 
tam kapasite ile kullanılmayan bu hizme
tin kaldırılmasına karar verilmiştir. Yataklı 
vagonlar yerine, Adapazarında inşa edi
len en modern kuşetli vagonlar bu hizmete 
tahsis edilmiştir. 1 Mayıs 1988 tarihinde 
bunlar "örtülü" hale getirilmiştir. 6 Ağus
tos 1988 tarihinden itibaren, bu kuşetli va
gonlarda, bir kompartımanda en fazla 
4 kişi kalabilecek şekilde bilet satışı yapıl
maya başlanmıştır. Yataklı vagonlara na
zaran, bu kuşetli vagonların lavabolarının 
dışarıda olmasından maada bir konfor far
kı yoktur. Bugünkü maliyet şartlarında be
lirlenecek bilet bedellerinin talebi daha da 
daraltması söz konusudur. Bu sebeplerle 
Kars hattına yataklı vagon konulması dü
şünülmemektedir. 

Daha önce Doğu ekspresinde bulu
nan restoranların, talep olmadığı için, hiç 
kullanılmadığı tespit edilmiştir. Halen ku
şetli vagonlar kısmında çay ve meşrubat 
servisi yapılmaktadır. Halen TCDD'de, 
yemekli vagonların yeniden düzenlenme
sine yönelik bir pilot çalışma yürütülmek
tedir. Bu çalışma sonucunda yemekli va
gonların faydası tespit edilir ve belli hat
larda uygulamadan olumlu sonuç alınır
sa, diğer hatlarda da uygulamaya gidile
cektir. 

Halen sefer yapmakta olan ekspres 
tatminkâr hizmet vermekte olduğu cihet
le, Mehmetçik treninin yeniden sefere ko
nulması düşünülmemektedir. 

19. Tarım Kredi Kooperatifleri Böl
ge Birliklerinin yerleşim yerleri, Türkiye'
nin, coğrafî, iktisadî ve ulaşım şartları göz 
önüne alınmak suretiyle tespit edilmekte
dir. Ayrıca Kars ilinde, biri İl merkezin
de olmak üzere, toplam 43 adet Tarım 

Kredi Kooperatifleri mevcuttur. Bu koo
peratifler ortaklarına ve çok geniş bir çiftçi 
kitlesine gereken hizmeti vermektedir. Bu 
sebeplerle Kars İlinde yeni bir Bölge Bir
liğinin kurulması veya halen Erzurum'da 
bulunan Bölge Birliğinin Kars iline nak
ledilmesi düşünülmemektedir. 

Kars İlinde Orman Bölge Müdürlü
ğü kurulması, muhtelif yönlerden, uygur 
görülmemektedir. 

20. a) Kars Süt Ürünleri ve Gıds 
Sanayi A.Ş. 

Yukarıda 6 ncı fıkrada Kars Süt Fab
rikası hakkında bilgi verilmiştir. Kars'ir 
merkez ilçesinde kurulmuş bulunan ve ha
len Peysan Şirketine kiralanmış bulunar 
bu tesisler süt tozu imalatına ağırlık veri 
lerek işletilmekte ve 18 kişi istihdam edil 
mektedir. 

b) Karstaş - Kars Deri Sanayi AJŞ 

Çoğunluğu yurt dışında çalışan işçi 
lerin teşkil ettiği 1 825 ortak ile 1976 yi 
lmda deri konfeksiyon alanında faaliye 
göstermek amacıyla kurulan şirket, bugü 
ne kadar yatırımlarını tamamlayamadı 
ğmdan faaliyete geçememiştir. Halen fab 
rika binası ve alt yapı tesisleri bitirilmi; 
durumda olan tesis yarım kalmış haldedir 

1984 yılında yayınlanan tebliğe gön 
kredi talebinde bulunan şirkete işletm< 
kredisi tahsis edilmiş ise de yatırım safha 
stnda olduğu için kullanılmamıştır. 

Bugün ise üretime geçebilmesi içiı 
500 000 000 — TL. (Beşyüzmilyon) kre 
diye gerek duyulduğu tahmin edil 
mektedir. 

c) Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi v< 
Ticaret A.Ş. 

Kars İli Kağızman İlçesinin Bayaı 
mevkiinde 30 000 ton/yıl kapasiteli Rafı 
ne Tuz Fabrikasının yapımı, Kars Öze 
İdaresi, Kağızman, Selim, Sarıkamış, iğ 
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dır, Köprülü Belediyeleri, 13 İlçe Kayma
kamlığı Dayanışma Vakıfları ve Özel şa
hısların iştirakiyle 15.11.1978 yılında kurul
muş olan "Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii 
ve Ticaret A.Ş.'' tarafından sürdürülmek
tedir. 9-10 yıldan beri yapımı devam eden 
bu fabrikanın fizikî gerçekleşmesi inşaat
ta % 95, genelde % 64'dür. 

Ancak, adı geçen şirketçe, dış alım
larda, kur garantisiz Döviz Kredisi kulla
nılması, buna karşılık yatırımın da zama
nında tamamlanmamış olması nedeniyle, 
kur farkı ve faizlerin getirdiği yük borç 
miktarını büyük boyutlara ulaştırmıştır. 
Dolayısıyla gittikçe yükselen yatırım ma
liyetlerinden ötürü finansman darboğazı
na girilmiş ve fabrikanın yapımı dur
muştur. 

Söz konusu fabrikanın, Doğu Anado
lu Bölgesinde olması, bölge halkının her 
kademesinde fabrikanın biran evvel dev
reye sokulması beklentisinin bulunması, 
bu yörelerde benzeri işler yapmak isteyen 
müteşebbisler için teşvik unsuru taşıması 
yanında, genel ekonomiye ve bölge eko
nomisine de bir katkı sağlanması bakımın
dan, üst seviyede yaptırılan incelemeler 
sonucu, Yüksek Planlama Kurulunun 
27.10.1988 tarih, 88/97 sayılı Kararıyla Te
kel Genel Müdürlüğünün % 25 hisse ile 
bu şirkete ortak olması kararlaştırılmıştır. 

Tekel idaresinin ortaklığı ile ortaya çı
kan yeni durumun üzerinde çalışmalar de
vam etmektedir. Fabrikanın en kısa za
manda bitirilerek üretime geçilmesi için 
gerekli gayretler sarfedilmektedir. 

d) Karsan - Kars Gıda Sanayi ve Tica
ret A.Ş. 

Kars İli Tuzluca ilçesinde 101 ortaklı 
halka açık bir Anonim Şirket olarak ku
rulan ve bugün için sermayesinin % 
92,99'u Kars il özel idaresine ait olan şir
ket çeşitli türde tuğla imal etmeyi amaç

layarak kurulmuştur. Üretim kapasitesi 
20 000 adet/gün olan fabrika kısa bir sü
re faaliyette bulunmuş ancak üretimine 
ara vermiştir. 

Bugün için makine teçhizatı bakım 
için sökülmüş ve fabrika içerisine dağınık 
şekilde bırakılmış olarak durmaktadır. 
Fabrika çatısı yer yer çürümüş ve çök
müştür. 

1984 yılında Resmî Gazetede yayın
lanan tebliğe göre kredi talebinde bulunan 
Karsan - Kars Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Tuğla Fabrikasına 2.5.1985 tarihinde 
30 000 000.— TL. kredi tahsis edilmiş
tir. Söz konusu şirket kullandırılan kredi
yi geri ödeyememiş ve 7.5.1987 tarihinde 
41 749 033.—TL. üzerinde kanunî taki
be geçilmiştir. 

Ancak 2.5.1986 - 2.11.1986 tarihlerin
de vadesi dolan anapara taksitleri faizinin 
15 gün içinde yatırılmasının gerektiği de
falarca şirkete bildirilmesine rağmen, şir
ket 2 ay içinde 4 defa sel baskısına maruz 
kaldığını ileri sürerek süre uzatımında bu
lunmuştur. Ancak fonlar yönetim kurulu 
şirketin sel felaketine maruz kaldığının 
resmî evrakla tevsikinden sonra yeni süre 
tanıyacağını kendilerine bildirmiş ve bu
nu belgelemişlerdir. Bunu takiben, yapılan 
süre uzatılmasında da ödemede bulunma
mışlardır. 

Tesisin bugün için mevcut teknik ve 
ekonomik problemlerini çözebilmesi için 
800 000 000— TL. lık bir finansman 
desteğine ihtiyaç vardır. 

e) Kars - Et Hayvan Ürünleri Sa
nayi AJŞ. 

Kars - Et A.Ş., Türkiye Sınai Kalkın
ma Bankasının 1977 yılında hazırladığı ve 
önderlik ettiği bir projeyi gerçekleştirmek 
için beş milyon TL. sermaye ile kurul
muştur. 

Şirket sermayesi 1983 yılında 175 mil
yon TL.'na yükseltilirken T.C. Ziraat Ban-
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kası, T. iş Bankası, DESİYAB ve Arap -
Türk Bankası ile Kars ile özel idaresi de 
şirkete ortak olmuşlardır. 

Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı idaresi Başkanlığı proje için ge
rekli 617 milyon TL. kredinin, sermaye 
350 milyon TL. ya yükseltilmesi halinde 
verilebileceğini kararlaştırmıştır. 1987 yı
lı Şubat ayında sermaye Kars'taki muh
telif 16 Belediyenin de iştiraki ile 350 mil
yon TL. na yükseltilmiş ve 22 Mayıs 1988 
tarihinde Kamu Ortaklığı Fonu Kredisi 
kullanılmaya başlamıştır ve 14 Temmuz 
1988 tarihinde işletmeye açılmıştır. 

Tesis 900 000 m2'lik arsa üzerinde 
kurulu 6 000 m2'lik kapalı alanda 600 Dö
nem/B. baş besi ve yem ünitesi, 1 000 K. 
baş/gün, 100 B. Baş/gün kapasiteli kesim-
hane ünitesi, bir haftalık kesim için soğuk 
muhafaza, şok ve donmuş muhafaza ka
pasiteli soğuk depo ünitesi, 4 ton/gün kıy
ma, karıştırma, sucuk doldurma ve va
kumlu ambalaj ünitesinden oluşmaktadır. 
Yatırım % 80 oranında tamamlanmış ve 
1 200 000 000.— TL. sarfedilmiştir. 

Tesisin eksiklerinin giderilmesi ve iş
letme sermayesi ihtiyacının karşılanması 
için sermayenin 350 milyon TL.'ından bir 
milyar TL.'na çıkartılması kararlaştırıl
mıştır ve bu konuda çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Sermaye arttırımının sağlanması so
nucunda tüm üniteleriyle faaliyetini sür
dürebilecek olan şirket bugün İran için ke
sim yapmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Kâmran İnan 
Devlet Bakanı 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'
un, Gebze - Pelidi Köyünde kurulmakta olan 
"ASRAY" Ray Fabrikasına ilişkin sorusu ve Ba-

ytndtriık ve iskân Bakam ismail Safa Giray 'in ya
zık cevabı (7/372) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve is
kân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

SORU : 
1. Gebze - Pelitli Köyü hudutları 

içerisinde kurulmakta olan "Asray" Ray 
Fabrikasının inşaat ruhsatı var mıdır? 

2. Adı geçen Fabrika kendi arazisi
ne mi kurulmaktadır? 

3. Eğer inşaat ruhsatı yok ise, bun
ca çalışmaya Müdürlüğünüzce nasıl mü
saade edilmiştir? 

4. Sanayiye karşı çok hassas olan bu 
bölgede mükerrer olaylar haline gelen bu 
uygulamalar karşısında Bakanlık olarak ne 
düşünmektesiniz? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 9.12.1988 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/-01/4752 

Konu : Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği
nin 14.11.1988 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/372-1732/08309 sayılı yazısı. 

Gebze - Pelitli köyünde kurulmakta 
olan "ASRAY" Ray Fabrikasına dair, Ko
caeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ilgi ya
zı ilişiğinde alınan yazılı soru önergesi in
celenmiş ve sorular itibariyle cevapları 
aşağıda sunulmuştur. 
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Soru 1. Gebze - Pelidi Köyü hudut
ları içerisinde kurulmakta olan "Asray" 
Ray Fabrikasının inşaat ruhsatı var mıdır? 

Cevap 1. Söz konusu Fabrikanın in
şaat sahasına ilişkin, arazi tesviye işleri ile 
istinat duvarları ve Şantiye binasının ya
pımı; yapı izin belgesinin olmaması nede
niyle Valiliğince, mühürlenmek suretiyle 
durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanu
nunun 42 nci maddesine göre cezaî işlem
ler uygulanmakta olup, mevzi imar planı 
yapımı için Valilikçe ilgili Kuruluşlardan 
görüş istenmiştir. 

Soru 2. Adı geçen Fabrika kendi 
arazisine mi kurulmaktadır? 

Cevap 2. Fabrika inşaatı mülkiyet 
sınırlarına dahil alan içindedir. 

Soru 3. Eğer inşaat ruhsatı yok ise, 
bunca çalışmaya Müdürlüğünüzce nasıl 
müsaade edilmiştir? 

Cevap 3, Doğrudan, Fabrika yapı
mıyla ilgili herhangi bir çalışma bulunma
makta olup, yapılan sadece arazi düzen
lemesi ile istinat duvarları ve şantiye bi-
nasıdır. 

Soru 4. Sanayiye karşı çok hassas 
olan bu bölgede mükerrer olaylar haline 
gelen bu uygulamalar karşısında Bakan
lık olarak ne düşünmektesiniz? 

Cevap 4. Ülkemiz genelindeki imar 
politikasını yönlendirmek, uygulamada 
birlik ve beraberliği sağlamak için çıkar
tılan "3194 Sayılı İmar K a n u n u " bu tür 
olaylar karşısında gerekli kontrol ve dü
zenlemeyi getirmiş olup, Kanunun uygu
lanmasına yönelik çalışmalar, Valilikler ve 
Belediyelerce yürütülmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
İ. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

3. — Tokat Milletvekili Kâztm Ozev'in 
ölüm orucu nedeniyle ölen veya hayatî tehlike için
de bulunan mahkûmlara ve cezaevlerindeki sorun
lara karsı ne gibi önlemler altnacağtna ilişkin so

rusu ve Adalet Bakam Mehmet Tbpaç'tn.yazûı ce
vabı (7/395) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Baka
nı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılma
sını saygı ile dilerim. 

Kâzım Ozev 
Tokat 

Son günlerde cezaevlerinde görülen 
ölüm oruçlarının kamuoyunu insanî duy
gulara sahip, herkesi büyük bir üzüntüye 
sevkettiği bilinmektedir. Bu nedenle; 

1. Sizin Bakanlığınızın hemen erte
sinde bir çığ gibi büyüyen cezaevi sorun
larının ve ölüm oruçlarının çözümlenme
si için ne gibi önlemler almaktasınız? 

2. İnsanların göz göre göre ölüme 
gittiği ortada iken bu eylemleri durdur
mak için düşündüğünüz sürekli, kalıcı ve 
insan haklarına değer veren bir çözüm 
öneriyor musunuz? 

3. Bağışlayıcı ve hoşgörülü olması 
gereken Devletin, mahkûm olsalar bile bü
tün vatandaşlarına yaşama hakkı sağlama
sı zorunluluğunu devlet gücü kullanan bir 
Bakan olarak benimsiyor musunuz? 

4. Şu ana kadar cezaevlerindeki 
ölüm oruçları sebebi ile kaç mahkûm öl
müştür? 

5. Hali hazırda durumu ağır olup 
hayatî tehlike içinde bulunan kaç mahkûm 
vardır? 

T C . 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 1717 9.12.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 28.11.1988 tarihli, Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 
7/395-1820/8615 sayılı yazınız. 

İlgi yazıları ekinde gönderilen ve To
kat Milletvekili Kâzım Ozev tarafından 
verilen ve yazılı olarak tarafımdan cevap-
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landırılması istenen soru önergesinin ce
vapları iki nüsha halinde ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 

Sayın 
Kâzım Özev 
Tokat Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 

1. Halen Bakanlığımıza bağlı bulu
nan 640 ceza infaz kurumu ile tutukevin
de, 3 857'si anarşi ve terör suçlarından ol
mak üzere toplam 51 909 tutuklu, hüküm
lü ve hükmen tutuklu mevcuttur. 

Anarşi ve terör suçlarından dolayı 
hükümlü ve tutuklu olan ve değişik ku
rumlarda bulunan 1 626 kişi 15.11.1988 ta
rihinde, 135 hükümlü ve tutuklu ise, 
1.12.1988 tarihinde; 

— 1982 Anayasası dahil, Millî Gü
venlik Konseyi döneminde yürürlüğe ko
nulan mevzuatın bütün sonuçlarıyla bir
likte ortadan kaldırılması, 

— Kendilerine savaş esiri ve siyasî 
suçlu statüsünün tanınması, 

— Yerli ve yabancı demokratik kitle 
örgütleriyle (terör örgütleri) yazışma ve 
görüşmenin serbest bırakılması, 

— Her türlü yiyecek ve içecek mad
desinin serbestçe ceza infaz kurumlarıyla 
tutukevlerine sokulması, 

— Ceza infaz kurumu yönetimine 
katılmalarının sağlanması, 

— Havalandırma saatlerinin tam 
gün olması, 

— Koğuş, şebeke ve bloklar arası zi
yaretlerin serbest bırakılması, 

— Erkek koğuşlarıyla bayan koğuş
ları arasında ziyaretlerin 24 saat serbest 
bırakılması, 

— Hükümlü ve tutukluların aileleri 
ile, ailelerinin de hükümlü ve tutuklular
la devamlı telefon görüşmesi yapmaları
nın sağlanması, 

— Yemekhane kapılarının 24 saat 
açık tutulması, 

— Haklarında verilen mahkûmiyet 
kararlarının bütün sonuçlarıyla ortadan 
kaldırılması, 

— Yaptıkları bütün eylemlerden do
layı disiplin cezası verilmemesi ve daha 
önce verilmiş olanların da silinmesi, 

gibi, yürürlükteki mevzuatla bağdaş
tırılması mümkün olmayan taleplerle aç
lık grevine başlamışlar ise de, 2.12.1988 ta
rihinde greve kendi istekleriyle son vermiş
lerdir. Halen açlık grevi yapılan ceza in
faz kurumu ile tutukevi mevcut değildir. 

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri-
miz; çağdaş infaz hukuku normlannı bün
yesinde taşıyan kanun, tüzük ve yönetme
liklerimiz ile Bakanlığımız genelgelerine 
uygun şekilde yürütülmektedir. Kurum
larda, insan haysiyeti ile bağdaşmayan ve 
keyfî herhangi bir uygulama yapılması söz 
konusu değildir. 

Ceza infaz kurumlarıyla tutukevle
rinde, açlık grevine giden anarşi ve terör 
suçlanndan tutuklu ve hükümlülerin ama
cı, ideolojilerini canlı tutmak suretiyle ka
muoyu oluşturmaktır. 

2. Ağır ceza merkezlerindeki ceza 
infaz kurumlarında, en az bir doktor, bir 
diş hekimi, bir sosyal çalışmacı, bir sağlık 
memuru ve yeteri kadar da hastabakıcı 
kardosu mevcut olup, açlık grevinin yapıl-
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dığı anarşi ve terör suçlarından hükümlü 
ve tutukluların muhafaza edildiği ceza in
faz kurumlarının hepsinde söz konusu 
personel bulunmaktadır. 

3. Açlık grevi ve ölüm orucu sebe
biyle ceza infaz kurumlarıyla tutukevlerin

de hayatî tehlike içinde bulunan veya ölen 
tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Saat : 8.45 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı: 111) (Dağıt
ma tarihi: 5.12.1988) 

X 2. — 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bil'diriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1987 Malî Yılı Kesıinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bültçe Komisyonu 
Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayı
sı : 134) (Dağıtma tariıhi: 5.12.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 
Malî Yılı Bültçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bültçe Komisyonu Raporu (1/497) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

X 4. — 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinihesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayış'tay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Kaitma Bütçeli İdareler 
Kösıintıesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütiçe Komıisyonu Raporu (1/475, 3/667) 
(S. Sayısı: 136) (Dağıtma tarihi: 
5.12.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke

nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş» 
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın İscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

4. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so-



nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

5. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, ÎSDEMÎR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

7. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

8. — izmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmelerini ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 dnoi, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişik in 
önergesi (10/33) 

9. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali

nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişildin önergesi (10/34) 

10. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

11. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkulan açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

12. — izmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmalara 
nın imar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için1 alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec-
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lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

14. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nedim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

15. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişjkin önerge-
(10/39) 

16. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

17. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

18. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztüfk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya

rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

19. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

20. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

21. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

22. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gi]' iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesin: sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/43) 

23. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arikadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve • bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya-



sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

25. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48), 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
teu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

29. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et

mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

30. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anaıdol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamamın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

31. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca (bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/52) 

32. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larımın modemlerimi ve trafik kazalarımın 
önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşımın, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarımca 'bir genel görüşme (açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

34. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 



uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına iliştin önergesi (10/54) 

35. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

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, hayalî 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 I. önder 
Kırh'nın, 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. — Sürt Milletvekili M êhmıet 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 sora 
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. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
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'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so« 
ru 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya* 
nnca sözlü soruya çevrilmiştir., 



13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyışlerı Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özai tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü som önerge
si (6/32) 
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20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkip 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Hinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — izmir Milletvekili 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) 

24. — içel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı "Tohumlar Ta
rım Satış Kooperıatifıleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tioa-. 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3S} 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişiklin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 



Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31. — Ankara Milletvekili 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 soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin tçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi 1(6/453 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli Hine bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum ili Ortaköy ilçesi Yay-! 

lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39£ — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağh 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) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — 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) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
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ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43^ — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon iline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira» 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
rnaz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ

retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Onman ve Köyişleri Bakanından 
söz&ü soru Önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
radıoğiıı'nun, patates ulvilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
üşjkin Tarım Orman ve Köyişferi Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Topitan'M, Zonguldak Î M n su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
oiin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 



kaç ibeJkJdiyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

6L — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskİhisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62i — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulİan'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66.. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi karadaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68, — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede-* 
niyle fişlenen vatandaşlara ilişiklin Başha» 
kanıdan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69, — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70s — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta-< 
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)0) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı d i sı
navına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletveklili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artınl-
masına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
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Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl 
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasma ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. —Kırklareli Milletvekili irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86̂  — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Gıvim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94^ 

87. — Tıpceli Milletvekili Kmasr 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözılü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş-
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leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatıı adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü sonu önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
ci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçüık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Gend Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırh'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^ 
(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

102. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunur» 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inoi Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 



il04. — İstanbul Milletvekili Mustaia 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor ©akanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İM Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ye gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü toru 
Önergesi (6/112) 

107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula ilçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol: 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin «u alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

108. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, (Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 

109. — HaJtay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Zirai Donatını Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade-
«üne ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116J 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya ilçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar .için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

1.13. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime d verişil olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan'm, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya Mıilletveikili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Tevfı'k 
Koçak'm, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Ejitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 
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118. — izmir Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö-

- netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından söAü soru önergesi 
(6/233) (1) 

120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

121. — Adama Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

122. — Balıkesir Milletvekilli 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

123. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Halkları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına 'alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

125. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

128. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

129. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışla çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor ©akanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol-un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuık üre
ticilerine ürün 'bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başlbakanıdan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 
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132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına «ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

134. —• Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

135. — Denizli Milletvekilli Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı siigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

136. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeHvi'mıiın, yurtlara giremeyen öğren
cilerini sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

137. —• Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

138. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Fostacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
aınasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

140. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 

elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Taibıiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
si (6/258) (1) 

141. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

142. — İsparta Milletvekili Ertekıin 
Durdtürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

143. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) ' 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara, ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

146. — Afyon Milletvekilli Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 



147. — içel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, paınuik üreticilerinin sorunlarına 
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

148. — Denizli Milletvekili Adnan 
Kesfcin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibim
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

149. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLİK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

150. —- Balıkesir Milletvekili î. Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretkn Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

, (6/264) (1) 

151. — Balıkesir Milletvekili t. Önder 
Kırlı'nın, BaMkesir Pamuklu Dokuma 
Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/265) (1) 

152. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

153. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

154. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara

zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

155. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

156. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

157. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

158. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

159. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Mıisis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

160. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayii Bölgesi-



nin yapım çalışmalarına iliçkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

162. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adama İti Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

163. — Adana Millötlvekilıi Orhan Şen-
dağ'ın, Adana îti Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakamından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

'164. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kinalanıp kiralanmadığına lilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

165. — Aklana Mıil'leitVdklili Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarındıa yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalış mallarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

166. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

167. — Samsun Milletvekili. İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

168. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

169. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta <• Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

170. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Ronut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

171. — Trabzon MıiİletveikıiHi Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

172. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

173. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KÜR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

174. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

175. — Erzurum MlilleıtiveMlıi İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 
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176. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

177. — Erzurum Milletvekili l&mail 
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van İlinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

178. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
NeMim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

179. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
NeMim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

180. — Kocaeli Milletvekilli' Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

l'8'l. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

182. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

183. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

184. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

185. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

186. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

187. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

188. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

189. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

190. — Zonguldak M'illetveMlii Şinasi 
Altmer'in, Karabük - Safranbolu kara-
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yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

191. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

192. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

193. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

194. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

195. — Hataıy Mlilldtivek'ili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

196. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

197. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

198. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

199. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
IKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

201. — HaJtaıy Malletivekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

202. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ul'utüırk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

203. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

204. — Adana-Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

205. — Kocaeli Milldtlvekili Alaefflin 
Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğ-



retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

206. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

207. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

208. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

209. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

210. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

211. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
'bağlı Karıik'kaya ve Kurusan köylerinin 
İçme suyu sorununa iliş'kin Tarım Orman 
ve, Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

212. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştMen gül alımlanna ve yapılan 
ödemelere ilişiklin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin Du
rutürk'ün, İsparta M Senirkent İlçesine 
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ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

214. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, Ispanta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı 'bazı kasaiba ve 
köylerde gölet yapıilıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleriı Baka
nından sözlü soru önergesi (6/21'2) 

215. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

216. — Ispafta Milletvekili Ertekin 
Duruitürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunum, .gelMerkre ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

217. — İsparta MiilletJvekÜlli İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
simin nedenine iliş'kin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

218. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

219. — Ndğde Milldtivekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
seksmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Ukıağaç Barajına ilişkim Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

220. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmra'hor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

221. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde gö-



rev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

222. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

223. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından tmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

224. — Hatay Millelüvdkili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

225. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

226. — Afyon Milletvekili Balkı Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

227. — Afyon MületveikıM Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

228. — İsparta MiMeüvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın. İstanbul ve Ankara il

leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

229. — Kocaeli Millötıvekili Alaetftün 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer-
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

230. — Bursa MilMlvekiM Abdulkakiir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

231. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

232. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının içtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Tüfkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

233. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

234. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 
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235. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

236. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr- politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 1567 Sayılı Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Daıir Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988) 

2. — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerimin Değiştürilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1988) 

3. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasansı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 9.11.1988) 

4. — Malatya Milletvekili llbraihıim 
Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tari
hi : 9.11.1988) 

5. — Edirne MitetvekiH Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 9.11.1988) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaelîjtin 
Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İki 
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) <S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1988) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1988) 

8. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S. 
Sayısı : 127) (Dağıtma tarihi : 23.11.1988) 

X 9. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Ornaylanımasınıın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 
23.11.1988) 

10. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
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Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

11. — Diyarbakır Mtilletvelklilı Fuat 
Atalay'in, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek-
îıenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı : 130) (Dağıtma ta
rihi i 28.11.1988) 

12. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1 /486) (S. Sayısı: 
135) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

X 13. — Avrupa İkamet S özleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

14. — 1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine ıBir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
ra Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşlıer 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

15. — Radyo ve TeıteMizyon Verici is
tasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon tş-
letmes'i Genel Müdürlüğü Tarafından Ku
rulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda 
Değüşilkllilk Yapılması Halk'kında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Bayındıriılk, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm (komisyonları ra
porları (1/443) (S. Sayısı: 145) (Dağitima 
tarihi: 7.12.1988) 

X 16. — Oydular Aracılığı, ile Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşîmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındıriılk, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıflma ta
rihi : 6.12.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

..+« 

<37 nci Birleşim) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/496 
Karar No. : 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN 

1989 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı ile ekleri Millî Bütçe Tahmin Raporu ile birlikte 17 Ek 
Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuzda bütçe görüşmelerine 26 Ekim 1988 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanın 
ha sonra Komisyon üyelerinin görüşmelere hazırlanması için verilen kısa süreden sonra Büt 
rine 2 Kasım 1988 tarihinden itibaren devam edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakam, genel görüşme öncesinde yaptığı açıklamada önce 1988 yılınd 
de bulunduğumuz yılda uygulanan ekonomik politikaların istikrar içinde sağlıklı bir büyüm 
daki duraklamaların atlatıldığını, 1984 yılında 5,9 olan büyüme hızının 1988 yılında program 
sinin % 6,5 dolayında olmasının beklendiğini ve Türkiye'nin doğru bir büyüme çizgisinde old 
de anlaşılacağını ifade etmiştir. Devamla, artık geleneksel tarım ekonomisi yapısından sıyr 
vasfının her yıl daha belirgin şekilde ortaya çıktığım belirterek, önceki dönemlerde ortalama 
sanayiin 1981 - 1988 döneminde % 8,7'ye ulaştığım ve Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla içindeki p 
lirtmiştir. 

Son yıllarda dış ticaret ve ödemeler dengesinde meydana gelen gelişmeler konusunda ise; 
ortalama % 15,6 ithalatın ise % 10,7 oranında artış gösterdiğini, bundan da anlaşılacağı üzere, 
hızlı arttığım, 1983 yılında ihracat gelirinin ithalatın % 62'sini karşılarken 1987'de bu oranın 
% 76'ya ulaştığım belirterek, bunun memnuniyet verici olduğunu sözlerine eklemiştir. 

Hükümetin izlediği ekonomik politikanın ana hedeflerinin; ihraç malları ve dış pazarlar m 
yönel'inmesi, belirli mal gruplarına bağımlılıktan kurtularak, ihracat sektörüne esneklik kazand 
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salara açılınması gibi konular olacağı Ida belirtilen açıklamada; para ve kredi alanındaki gelişm 
vikinin yanı sıra, bu suretle teşekkül edecek kaynakların yatırım faaliyetlerine muntazaman 
rında yeni uygulamalara yönelerek sisteme yeni müesseseler kazandınldığım, bu cümleden olm 
muhtelif döviz piyasalarının kurulduğunu ve bunların etkili bir şekilde faaliyet göstermeye başl 
karşılıklar, disponibilite oranları, açık piyasa muameleleri gibi para politikası araçlarının mües 
ekonominin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde devam ettirildiğini ve tedavüldeki paranın, vadesiz 
dan oluşan dar anlamdaki para arzınım, vadesiz ticarî mevduattaki azalma dolayısıyla düşme g 
emisyondaki artış hızının geçen yılın artış hızı ile aynı olduğunu da belirtmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakam 1989 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına ilişkin olarak yaptığı açık 
gelişmeler ışığında, istikrar içinde büyümeyi devam ettirecek, devletin zorunlu ihtiyaçlarına, k 
lerin gereklerine cevap verecek yapı ve büyüklükte hazırlandığını ve ibelirgin bir özelliğin de t 
almış olduğunu belirterek, 1989 yılı bütçesinin hazırlanmasında esas alınan makro hedeflerinde 

—• 1989 yılı için büyüme hızının ı% 5 olarak belirlendiğini!, 
— Zımni fiyat deflatörünün % 49 olarak gerçekleşmesinin tahmin edildiğini ve yıl sonu 

i% 38 mertebesinde gerçekleşeceğini, 
— İthalatın % 7'lik bir artış ile 16 milyar 320 milyon dolara, ihracatın ise % 9'luk bir a 

şacağını, 
— Turizm gelirlerinin % 22 artışla 2 milyar 675 milyon dolara, işçi gelirlerinin ise % 4lük 

olmasının beklendiğini], 
— Cari işlemler açığının 1988'e nazaran % 57,6 azalarak 235 milyon dolara inebileceğini, 
— Yurt içi tasarrufların Gayri Safi MiHî Hâsılaya oranının % 26,1 'e yükseleceğini, 
— Toplam sabit sermaye yatırımının Gayri Safi Millî Hâsılaya oranının % 24,7'ye ulaşma 
açıklamıştır. 
Tasarı incelendiğinde; 1989 Yılı Konsolide bütçesinin 32 trilyon 920 milyar lira tatarında 

personel harcamaları için 7 trilyon Mra, diğer cari harcamalar için 4 trilyon 240 milyar lira, ya 
lira, transfer harcamaları için ise 16 trilyon 394 miyar lira ödenek ayrıldığı görülmektedir. 
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1989 Yılı Konsolide bütçe ödeneklerdi ile 1988 ödeneklerinin karşüaştırılrrıası yapıldığında; p 
ödeneklerde % 57,3, yatırım ödeneklerinde % 52,3, transfer ödeneklerinde % 58 olmak üzere to 
mefctedür. Ayrıca, gider bütçesinin hazırlanmajsı sırasında ihtiyacı karşılayacak ölçüde ve harc 
nek konulmasına azamî dikkat gösterildiği anlaşılmaktadır. 

1989 Yılı bütçesinin finansmanı için Konsolide bütçe gelirleri toplam 28 trilyon 440 mily 
tahminlerinin içinde vergi gelirleri 24 trilyon 370 milyar lira, vergi dışı normal gelirler 1 trilyon 
1 trilyon 970 milyar lira, katma bütçe öz gelirleri ise 200 milyar lira şeklinde bütçede yer almışt 
yılı sonu gerçekleşmesi tahminine göre toplam % 64,6 oranında bir artışı ifade dönektedir. 

1989 Yılı Konsolide Bütçesi 4 trilyon 480 milyar lira açık öngörmekte ve bu açık Gayri Saf 
ifade etmektedir. 

Bilindiği gibi, iktisadî, sosyal ve kültürel alanlarda ortaya çıkan yeni hizmet ve ihtiyaçların 
ve kurumlar getirerek, etkiili ve sürekli bir şekilde karşılanmasını temin için başvurulan fonların 
nuçlan da 3346 Sayılı Kanun gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesine imkân sa 
yılı bütçesi ile yapılmıştı. Bu yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine sunulan fon 
14 139 749 767 liradır. 

1989 Yılı Konsolide Bütçesinin uygulanmasına temel hedef teşkil edecek maliye politikaların 
yarak, iktisadî işletmeler, aile ve fertlere kadar toplumun her kademesine yerleştirmek ve tasarruf 
rülmesine özen gösterilerek para, kredi ve maliye politikası araçları ile kamu açığının, piyasada 
makul seviyelere ''indirilmesine çalışmak temel ilke olarak benimsenmişti-. 

Bu genel değerlendirme dışında Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde eleştiri ve görüşler şu şekild 
Vergi gelirleri plan hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Vergi sistemlerinin mutlaka gözden ge 

meselesi gelir ve kaynaktır. Buna mutlaka çok ciddî bir şekilde yaklaşmak gerekir. Yeni kaynakla 
yerinde harcanmasına azamî dikkat gösterilmelidir. 

Dar bütçe uygulamasına geçilmesi kalkınan Türkiye iddiasından vazgeçilmesi anlamına gelm 
ile Türkiye'nin sanayüeşmüş ülkelere yetişmesi mümkün değildir. 
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Gelir dağılımı iyi değildir. Türkiye artık yapısal uyum programı çerçevesinde, gelir dağılım 
rnidde çalışanlar ile işçi ve memurların millî gelirden aldıkları pay giderek azaJmaktadır. Ayrıca 

1988 Bütçesi ile öngörülen gider hedefleri aşılmış, gelir hedeflerine ise ulaşdamamıştır. 198 
ekonomik dağılımına bakıldığı zaman, ihtiva ettiği nispî ağırlıklar ^bakımından benzerlik göste 

Ülkede sağbJkü ve dengeli bir büyüme sağlanamadığı için yetersiz kalan iç kaynaklar karşısı 
maya giderek, iç kaynak açığım kapatmaya çalışmıştır. Bunun sonucu bütçeye de yansımıştır. 19 
mış, buna karşılık cari harcama ve borç ödemelerine ayrılan pay artmıştır. 

(Türkiye'nin dış bbrç durumu üzerinde önemle durulmalıdır. Dış borçların, Gayri Safi Mill 
de % 8,6'ya 1988 Eylül ayı başı itibariyle de % 10,7 olmuştur. 

Yurt dışı ana borç ve faizlerin ödenmesi ve ülke kalkınması için daha fazla yeni borçlanm 
1989 Bütçesi enflasyonla mücadeleyi esas almasına rağmen daha başlangıçta 4 trilyon 480 m 

tim ve yatırımlara dönük olmadığı gibi arzı artmcı doğrultuda hazırlanmıştır. Bu sebeple 1989 
olamayacaktır. 

imalat sanayiinde yatırımlar gerilemiştir. Hayvansal mamuller ürerimi ve ormancılık sekt 
iki sektörde de gerileme vardır. 

1989 Bütçesi boyutları ve niteliği itibariyle, ülkenin içinde bulunduğu sorunları çözecek ile 
layacak bic bütçe değildir. Bütçedeki büyüklük ve dengeler güvenilir ve gerçekçi olmaktan uzak 

Bütçe ve Fon harcamalarına ciddî bir disiplin getirilmediği takdirde bütçe açığı beklenen 
Olumlu görüşler ve öneriler ise şöyledir: 
1989 bütçesi eldeki imkânlar dahilinde ülke ihtiyaçlarına azamî ölçüde cevap verecek 

bul edilerek uygulandığı takdirde 1989 sonrası yıllarda da önemli imkânlar hazırlayacak ni 
Türkiye'de 1983 - 1987 döneminde büyüme hızı 6,5'lar dolayında gerçeMeşirken 51 m 

pılmıştır. Bu kaynaklar, ülkenin enerji darboğazından çıkmasının önemi göz önüne alınara 
sonucudur ki enerji sektöründeki darboğaz geçilmiş ve neticede imalat sanayii de, üretiminde 
önemli artışlar sağlanmıştır. 



Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kaynaklarına göre, 1988 sabit sermaye yatırımları % 
munun büyüme hızı % 4,8 özel kesimin ise % 11,8 olmuştur. Yatırımların ekonomi üzerinde 
önemli bir gelişme trendimi de sağlayıcı bir etki yaratmıştır. Bunun tiplik örneğini 1988 yılı 
Üretim artışları da Türkiye'nin ödemeler dengesi sorununu hafifleterek, dış ticarette öneml 

Cari açıklar 1988 yılında 1 milyaır doların üzerinde iken 550 milyon dolara düşmüştür. C 
deki payı 1985'te 1,9 iken, 1988'de % l'in altına inmiştir. Bu çok ciddî ve önemli bir gelişme 

Gelir dağılımını refahın artması ile ilgilendirmek lazımdır. Türkiye'de refahın arttığına 
Belediye harcamalarının artması bir nevi halka gelir transferidir. Keza imar affı da aynı g 
lam hanelerin % 68'i oturdukları evin sahibidir. Bu hane halkının % 77'si buzdolabı, % 51' 
vizyon kullanmaktadır. Bütün bunlar refahı artırıcı göstergelerdir. 

Önümüzdeki yıl rasyonellik ve verimlilik kavramı anti - enflasyonıist politikalarla "bütünleş 
rin başarılı sonuçlarını beraberinde getirecektir. 

Yukarıda özetlemeye çalışılan olumlu ve olumsuz görüşler ileri sürülmek suretiyle görü 
sının tümü 'benimsenerek maddelerinin görüşıülmesıine geçilmiştir. Tasarının «Gider Bütçesi» b 
retli cetvelde yer alan kuruluş bütçelerinin görüşülmesinde: 

Başbakanlık bütçesine bağlı taşıt cetvelinde yer alan ve cinsi (T) cetvelinin 2 nci sırasın 
bunların bedel olan 250 000 000 lira (101-02-2-001-600) harcama kaleminden düşülmüş, «Y 
pılacak veya yaptırtacak a:raştırma, geliştirme, adaptasyon, satın alma ve AT ile ilgili hizmetl 
neğin kullanımı Başbakanın onayı ile gerçekleşir. Gerektiğinde hizmeti ifa edecek kurum ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.)» ibaresi altında (9O0-03-3-351-9OO) haroamia kalemine 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesine bağlı taşıt cetvelinde yer alan ve cinsi 
taşıt Üsteden çıkartılmış ve bedeli olan 35 000 000 lira, (101-02-2 001r600) harcama kMemind 
harcama kaleminde yer alıan miktar fazla görülerek 8 000 000 000 Lira azaltılmış; 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine bağlı taşıt cetvelinde yer alan ve cfimsi <T) 
aıaç üsteden çıkartılmış ve bedeli olan 50 000 000 lira '(101-02-2-001-600) harcama kalemind 

Devlet İstatistik: Enstitüsü Başkanlığı bütçesine 'bağlı taşıt cetvelinde yer allan ve cinsi 
adet anaç çılkartılmış ve bedelleri olan 105 000 000 lira (101-02-2-001-600) harcama kalemlind 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü bütçesine bağlı taşıt cetvelünde yer alan ve 
lirtilen araçlardan 3 adet 5 inci sırasında 'belirtilenlerden 6 adet ve 7 nci sırasında belirtilen 
10 adet araç çıkartılmış ve bu araçların bedeli odan 560 000 000 lira (111-01-2-001-600) harc 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin (İl 1-01-1-001-300) ve (111 -OM-001 -400) harcama ka 
ünitelerin yakacak ve benzeri hizmetlerini karşılayabilmek amacıyla toplam 400 000 000 li 

Anayasa MaJhkemesıi bütçesinin (101-01-3-601-900) harcama kalemine Başbalkanhk Top 
rafından Eryaman'da yaptırılan konutlardan tahsis edilen 20 adedinin bedeli olarak 750 000 0 

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin (101-02-3-601-900) harcama kalemine lojman alımı için 50 
İçişler* Bakanlığı bütçesinin (101-01-1-004-400) harcama kafeminden düşülen 200 000 

idare hizmetlerinde görev yapacak personellin yetışfeilmesii, bilgi ve görgülerinin artırılması ve 
cıyla (101 -01 -1 -004-200) harcama kalemline aktarılmış; 

Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin (101-02-2-001-400) harcama kalemine, Emniyet 
Savunma Sanayii Dstefcleme Fonu kanalı ile önce kiralanan ve bilaihara satınalınan helikopt 
şılığı olarak fona yapılması gereken ödemeler (için açılacak tertibe 1 000 000 lira eklenmiş; 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin (111-03-2-001-700) harcama kaleminden 300 000 
yeterli bir okula kavuşabilmesi için 1989 yılında tatbikat projelerine başlanabÜmesi amacıyla 
lenmiş; 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesine bağlı taşıt cetvelinde yer 'alan ve cinsi (T) cet velinin 3 
kartılmış ve bedelleri olan 150 000 000 lira (101-02-2-001-600) harcama kaleminden düşülmü 

Sağlıik ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesine bağlı taşıt cetvelinde yer alan ve bedeller 
dan karşılanması öngörülen ve cinsi (T) cetvelinin (1-a) sırasında belirtilen bir araç ile 2 nci sı 
lar listesinden çıikartıhnış; 



_ 9 — 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine bağlı ttaşıt cetvelinde yer alan ve cinsi (T 
araç çıkartılmış ve bedelleri olan 7 000 000 lira {111-02-2-001-600) harcama kaleminden düşül 
sürecinde bulunan ülkemizde, çiftçi teşkilatlarının uluslararası ilişikülterde etkin görev alabilm 
katkıda bulunmak amacıyla (900-05-3-522-900) harcama kaleminden 100 000 000 lira düşülere 
eklenmiş; 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı taşıt cetvelinde yer alan ve cainsi '(T) cetvellini 
Me 3 üncü sırasında belirtilen 1 araç taşıt listesinden çıkartılmış ve bedelleri olan 85 000 000 
minden düşülmüş ayrıca bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına şevkinden sonra 
3477 sayılı Kanun le İstanbul Teknik Üniversitesine bağlanan Yüksek Denizcilik Okulunun öd 
leminden 2 290 000 000 lira, (102-02-1-001-200) harcama kaleminden 28 000 000 lira, (102-02-1-0 
lira, (102-02-1-001-400) harcama kaleminden 802 000 000 lira ve (102-02-1-003^600) harcama k 
3 150 000 000 lira düşülerek anılan üniversite bütçesine aktarılmış; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin (900-04-3-422- 900) harcama kalemine, Sak 
terli bir düzeye çıkarması, ayrıca düzenlenecek sakatlar haftasının her türlü giderlerini karş 
lenmiş; 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinde T.C. Hükümeti ile Dünya Bankası arasında imzal 
SEGEM tarafından yürütülen sınaî eğubim projesi ile ilgili laboratuvar ve eğitim cihazı alımını v 
Katma* Değer Vergisini karşılamak amacıyla (111^01-3-268-900) harcama kaleminden 475 000 
harcama kalemine eklenmiş; 

IKültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin (101-02-1-002-400) harcama kalemine, turizm e 
teminen hazırlanacak eğitim modülerinin, video disklerinin kaydının yaptırılması işlemlerinde 
kemizde 5 adet yeni turizm eğitim merkezinin açılması ve mevcut turizm eğitim merkezlerinin 
(101-02-2-003) «Turizm eğitim projesi» faaliyetinin (200-300-600-700-800) harcama kalemlerine 
düşülerek toplam 5 000 000 lira, (111-06-3-344-900) harcama kalemine, yabancı uyruklu sanatçıl 
200 000 000 lira (111 -07-2-001 -300 ve 700) harcama kalemine mevlana şebi aruz törenleri ya 
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yapımı için toplam 40 000 000 lira, (111-03-1-001-300) harcama kalemine, yasa dışı yollarla 
Birleşik Devletlerinde Metropolitan Müzesinde bulunan «Lidya es erler,i»nin ülkemize geri 
masrafları için 400 000 000 lira, (900-04-3-443-900) harcama kalemine, kültür ve sanata 
teklenmesi için 470 000 000 lira, (112-02-1-001-300 ve 400) harcama kalemlerine, Yunanistan 
boyunca sunulacak kültür ve sanat etkinlikleri için toplam 75 000 000 lira, turistik sahille 
amacıyla «Güneybatı Anadolu Çevre Projesi» adı ile yeni açılacak (112-01 -2-004) faaliyetinin 
(112-01-2-301-900) harcama kaleminden düşülerek toplam 50 000 000 lira, yapım çalışmalar 
1989 yılında yapılacak araştırma, senaryo yazım ve benzeri işleri için yeni açılacak (112-02-2-4 
liyetinin 900 harcama kalemine 300 000 000 lira, (111-02-1-002) faaliyetinin (200-300-400) har 
faaliyetlerini sürdüren İstanbul ve İzmir Devlet Senfonu Orkestraları ile davet edilen yabanc 
lerinin karşılanabilmesi amacıyla toplam 300 000 000 lira; (111-03-3-142-900) harcama kalem 
onarımına yardım amacıyla 800 000 000 lira eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde sağlık ve spor kompleksi kurulması için (101-01-2 
400 000 000 lira, (111-01-1-001) faaliyetinin 200 ve 400 harcama kalemlerine; yeniden teşekkü 
ma Parlamento Komisyonunun toplantılarının finansmanı için toplam 400 000 000 lira, (900-04 
rarına hizmet vermekte olan Türk Parlamenterler Birliğine ödenmek üzere 200 000 000 lira 
200- Yolluklar Harcama kalemine «'Komisyon Başkanlarının Komisyonun temsili ile ilgili y 
yük Millet Meclisi Başkanlığına bildirmeleri ve Başkanlığın oluru üzerine yollukları ayrınt 
edilmiş ve (c) fıkrası (d) fıkrası olaark değiştirilmiş; 

Sayıştay Başkanlığı bütçesme bağlı taşıt cetvelinde yer alan ve cinsi «T» cetvelinin 2 nci 
velinin 10 uncu sırasında belirtilen 1 adet otobüs ve 11 inci sırasında belirtilen 1 adet otobüs t 
360 000 000 lira (101 - 02 - 2 - 001 - 600) harcama kaleminden düşülmüş, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin (930 - 08 - 3 - 309 - 900) yedek ödenek harca 
ve ilçeler için gerek duyulan her türlü ödenek ihtiyacını karşılamak amacıyla «(Bu ödenekten 
karşılamak üzere yeteri kadar ödenek ilgili daire ve idarelerin bütçelerine aktarılır.)» ibaresi ile 
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yardım amacıyla «Bu ödeneğin 3 milyar lirası kalkınmada öncelikli illerdeki kırsal kalkınma pr 
ma Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin (111 -01-3-241 -900) harcama kademline aktarılır.» iba 
relerin (A) işaretli cetvellerine yapılan ilâveler nedeniyle, bakanlık bütçesinin 930 programı al 
lere yapılacak Hazine yardımdan kesimine, idareler Mbariıyiie toplam 12 935 000 000 lira e 

Tasarının 1 inci maddesine bağlı (A) cetvelinde belirtilen ödenek miktarı Komisyonumuzda 
niyle (32 736 000 000 000) lira olarak değiştirilmiş, gelir ve gider dengesini korumak amacıyla, G 
(B) işaretli cetvelde Gelir türü 2 Bölüm 5 Kesim 1 çeşitli gelirler kalemine 16 276 000 000 lira 
nel bütçe gelirleri toplamı 28 256 276 000 C00 lira şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının «Ödenek kullanımı» başlıklı 5 inci maddesine, devlet memurları ile bunların emekli 
rilmesini temin amacıyla yeni bir fıkra «b» fıkrası olarak eklenmiş ve «b» fıkrası da «c» fıkrası o 

«P.T.T. ve Hastane Ücretleri» başlıklı 13 üncü maddenin «a» fıkrasının sonuna, özelliği gözö 
sinin telefonlarının 16 adedi için herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmeyeceğine ilişkin bir hüküm 

«Bağlı Cetveller» başlıklı 20 nci Maddenin «b» fıkrasına bağlı «H» cetvelinin arazi üzerind 
kin bölümün II sayılı cetvelinde bulunan (6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 
dastro Genel Müdürlüğü personeline ödenecek arazi tazminatları kısmına eklenen 2 nolu dipnot 
görev yapan tapu ve kadastro personelinin fazla mesailerinden herhangi bir kesinti yapılmaması g 

«Remo ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu» başlıklı 26 nci Maddeye, 3238 sayılı Kanu 
dar, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Emniyet Genel Müdürlüğü için kiralanan, satın a 
yapılan ve yapılacak ödemelere ilişkin yeni bir fıkra «e» fıkrası olarak eklenmiştir. 

«Döner Sermaye Gelirleri» başlıklı 31 inci Maddenin son fıkrası, döner sermayeli işletmelerin 
lir kaydedilmesinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla bu doğrultuda değiştirilmiştir. 

«Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi» başlıklı 38 inci Maddesine, Hazinece yaba 
ruluşları veyahut uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve eğitim amaçlan 
hükümlerine istinaden özel bütçeli kuruluşlara, karşılıksız olarak kullandırmaya 1988 Yılı Bütçe 
lerin yetersiz kalması nedeniyle, bunu sağlamak amacıyla yeni bir fıkra «d» fıkrası olarak ilave 
değiştirilmiştir. 
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«Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği» başlıklı 45 inci Madde, kamu orta 
lenmesini gerçekleştirmek, sermaye artınmlanna katılmak, yatırım ve finansman programlarının 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla yapılacak istemlere açıklık ge 

«Katsayılar ve Yurt Dışı Aylıklar» (başlıklı 48 inci Madde «a» fıkrasında 'belirtilen, 657 
ğişik 154 üncü maddesi uyarınca, gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uy 
lunmayarak 128'e çıkartılmıştır. 

«Mahsup Süresi» başlıklı 59 uncu Madde, 1989 Malî Yılı 'Bütçe Kanunu Tasarısının Tür 
sunulmasından sonra kabul; edilen 26.10.1988 tarih ve 3483 Sayılı Kanunla mahsup süresi 
sebebiyle Bütçe Kanunu ile düzenlenmesine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile tasarı metninden 

27.5.1988 Tarih ve 3454 Sayılı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasınla Dair 
Marnlama Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller çerçevesinde, hâkim ve savcılara, Adalet 
ve Danıştay'da görevli personele mesken kredisi sağlanabilmesine imkân tanıyan bir hüküm 
Mesken Kredisi» başlığı altında yeni 63 üncü Madde olarak eklenmiştir. 

«Uygulanmayacak Hükümler» başlıklı 64 üncü Maddeye, 2,2.1981 tarih ve 2380 Sayıl 
payların dağıtımı ve hesaplanmasında, belediyelerin nüfus; kalkınma durumları, malî kayna 
lendirilmek suretiyle yapılacak yardımların, malî kaynakların daha Mineli tevziini sağlayaca 
melerine imkân tanıyacağı düşüncesiyle, bu doğrultuda hazırlanan bir hüküm yeni «e» fıkr 
rası da «f (1)» fıkrası olanak ve 1989 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük 
1dan sonra yürürlüğe giren 27.10.1988 tarih ve 3488 Sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 87 
Kanunlar fıkra kapsamından çıkartılarak yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 2 
42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 maddeleri ile tasan irnetninden çıka 
62 ve 63 üncü maddeler 59, 60, 61 ve 62 noi Madde olarak ve yünirlük ile yürütmeye ilişkin 
mtiştir. 

Ayrıca, 2.4.1987 tarih ve 346 sayılı Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde «Kanunla v 
rak kurulmuş olan fonların 1989 yılı gelir ve gider tahminleri 'ile 3346 sayılı Kanunun 2 n 
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desi ©ereği incelemeye alınan kamu bankalarından Türküye Halk Bankası, Etilbank, Sümerb 
rım Bankası, Turizm Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası, Denizcilik Bankası ve Devlet 
in 1987 yılı faaliyetleri üzerinde gerekli inceleme ilgili ve bağlı bütçelerin görüşülmesi sırasında 

— Ekonomik ayırıma göre ,1989 yılı'genel katma ve konsolide bütçe ödenekleri Tablo I'd 
— Genel bütçeye dahil dairelerle ilgili olarak Komisyonumuzda yapılan değişiklikler ekli T 
— Genel 'bütçeye dahil dairelerin cari, yatırım ve transfer harcamaları ile Komisyonumu 

de, 
— Genel 'bütçeye dahil dairelere hağlı fonların 1989 gelir ve gider tahminleri dökümü 
Diğer taraftan, tasarının memur maaşlarının katsayısını belirleyen 48 inci maddenin g 

Maliye ve Gümrük Bakanının Bütçe Kanun Tasarısını sunuşu şuasında açıkladığı yakacak 
ya, yan ödeme katsayısının ise 41'den 43'e çıkartılması hususu ile halen Dışişlerine bağlı De 
meli personelin mevcut ücret statüleri' muhafaza edilmek koşulu ile Dışişleri Bakanlığı kadr 
kararı alınmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Kemal Akkaya 
Samsam 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nihat Türker 
Afyon 

İbrahim Demir 
Antalya 

Muhalifim, şerhim eklidir 

llhan Aşkın 
•Bursa 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 



/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Kafşı oyum eilotedtk. 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
•Erzurum 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Muhalefet şeribim eklidir. 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Karşı oy yazımı dd'idir 

M. Turan Bayazıt 

Karşı oyum dd'Jdir 
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Mehmet Seven 
Büfecide 

Muzaffer Arıcı 
Denizlili 

Erol Zeytinoğlu 

Estkıişehliff 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

Karşı oy yazım ekildik 

Hüsnü Okçuoğlu 
iistanbul 

Karşı oy yazrnı ekliktir 

Birgen Keleş 
lizmiffi 

Karşı oy eklidir 
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9. KİT tanımı içine giren Kamu Bankalarının 3346 sayılı Ya sanın 2 nci maddesi ve ayn 
kin hesapların denetimleri TJBJM.M. Plan ve Bütçe Komisyonunda Başbakanlık Yüksek Denetl 
mamıştır. 

Komisyon Başkanlık Dtivanı anılan Yasanın ilgili maddelerine aykırı bir tutumla ve Anay 
nin gerekçesine ters düşerek Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarının görüşüllme 

Başkanlık Divanının denetleme usulüne Mıişkin bu tutumu ve uygulaması nedeniyle, KİT 
yapılamamıştır. 

Birgen Keleş M. Turan Bayazıt 
İzmir tzmârt 

Hüsnü Okçuoğlu Abdülkadir Ateş 
î^tambıtf Gaziantep 

/. Önder Kırlı 
'BaMcesir 

Cemal Seymen 
NevşeMıt 
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MUHALEFET fŞERİHÎ 

li (1989 malî yılı Bütçe Tasarısının dayandığı temel gösterge lertfe itgiıti tahminler ken 
ğu şartlarla, tutarh değilklk. 

2. (Bütçe kaynakları ve dağılımı kamu hizmetlerini miktar ve kalite itibariyle artırıcı v 
ğildir. 

3. tç ve Dış borç faiz ödemelerimin bütçe harcamaları içindeki payının 1989 yılında, % 
içkideki payının ise % 6Q'a yükseleceği önjgömtaefcbedir. Bu durum bütçeyi «Faiz Ödeme Bü 

4. (İç ve Dış borç faiz ödemeleri (ile personel hancamaılarının Jbütçeniirij % 5Q'sime ulaş 
ve üsneklıiğinıi ortadan kaldırmıştır. Bütçe em büyük ıborçlu olan Devletin çaresizliği belges 

5. İİ980 - 1987 dönemimde 'bütçe harcamalarının % 2*Tsİ!ni teşkil edep yatırımlarım 19 
gerilemesi, Türk ekooomisindelkıj «lyatınm açığı»nm giderek ıbüyü düğünü doğnılamalktadır 
katsayısının hızla büyüdüğü duiklkate alındığında, yatırımların «Kat ma Değer ve İstihdam Gftl 

6. Son, yıllardaki bütçe uygulamaları 'karşısında 1989 Malî yık bütçe açığmıaı 4,5 t 
mimi bulmamaktayız. İ1988'de bütçe açığınm mlilî hasılaya oranı, % 2,8 öngörülmüşken e 
ması, 1989 yılındaki % 2,8'liık hedefin gerçekçi olmadığını doğrulamaktadır. 

7. Devlet Hjlizmetleri sektörü zımtmi deflatörü ile geçinme endekslerinin muikayeseai 1 
satmalına gücünün % 4Q azaldığıma açıkça göstermektedir. Ayrıca, Devlet Hizmetleri Sektö 
yatlarla 1983'de % 7,5'den U988'de % 5,3'e düşmesi bu gerçeği te yit etmektedir. !Bu itiba 
kitlesi enflasyona acımasızca ezdirilmiştir. 

I8< il9*88 yıllında % 3,7 artan tüketim harcamalarının 11989 yılında % 3,1 ölaralk hede 
tüketim harcamaılarının 1989 yılında % 3,6'ya düşürülmesinin öngö rülmesi, halkın 1989 yılı 
tılacağıma göstermektedir. 
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9, Bütün bu sebeplerle, .'1989 majlî yılı bütçesini, işçi memur, çiftçi, esnaf ve emeklilerden 
dar gelirli linsanlarunızaın haıyat müJcadelesinıi daha da zorlaştırıcı olarak görüyoruz. 

10^ Hükümetimi izlediği eojfiaisyöıniist etkili «açık bütçe politikası» ekonomi yönetimindek 
mesine ve günübirlik kararlarla, ekonominin yönetilmesine yol aç maktadır. Ekonomi hükümet 

11. Sonuç; Ülkemizin enflasyon, işsizlik, yatırım, döviz ve gelir dağılımı başta olmak üz 
runlarına çözüm getinnekten ve istikrarlı, dengeli, adil bir kalkınmayı gerçekleştirmekten uza 
bütçe kanunu tasarısına muhalifiz. 

Sümer Oral A. Aykon Doğan 
Manisa İsparta 

İbrahim Demir Mahmut Öztür 
Aırtaflya N;ğde 
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TABLO O 

GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN 1989 MALÎ YILI BÜTÇELERİNDE 
YAPILAN EKLENTİ VE KESİNTİLER 

Kuruluşlar 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı! 
Anayasa1 Mahkemesi Başkanlığı 

Başbakanlık 
Devlet Planlama, Teşkilatı Müsteşarlığı 

Hazine ve Dış Ticaret Müssteşarlığı 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî SaJvunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

HüküimeD 
Teklifi 

71 536 
2 927 

21 663 
1 654 

208 088 
59 694 

1 335 595 
6 129 
8 469» 

15 588 
232 216 

83 '826 
35 895 

353 603 
3 883 000 

192 28S 
797 002 

Kolnisy 
Eklenen 

820 
— 

-^ 
750 

11 000 
— 
— 

— 
500 

— 
400 

— 

— 
— 

— 
200 

1 



Kuruluşlar 

Jaüdarma Genel Kotoıitaolığı 
Sanıl Güvenlik Komutanlığı! 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
MM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tanm-Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığı 
Küftür ve Turizm Bakanlığı 

TOPLAM 

22 — 

Hükümet Koöııisyo 
Teklifi Eklenen 

430 767 
24 383 
341 286 

9 427 879 -
2 967 077 
160 128 
898 995 
263 533 
409 438 
31 926 
136 003 
134 441' 
184 974 

300 
—• 

-. — 
12 935 
— 
• — 

— 
—. 
100 
100 
475 
—* 
3 085 

32 720 000 30 666 



TABLO ffl 
GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELERİN CARİ, YATIRIM VE TRANSFERLER 

ÖDENEKLERİNDE YAPILAN EKLEME VE KESİNT 
Cari Yatırı 

Kuruluşun Adı Eklenen Düşülen Eklenen D 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Milî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım Orman ve Köydşlerd Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sanayii vö Ticaret Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

420 400 

400 

— 
200 

1 
300 

3 145 
200 

— • 

— 

TOPLAM 

1 250 

2 571 3 345 

65 

465 
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TABLO IV 

GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER 

BAŞBAKANLIK 
Toplu Konut Fonu 
Kamu Ortaklığı Fonu 
Tanıtma Fonu 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
Geliştirme ve Destekleme Fonu 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 
Yatırım Malları İmalatı Teşvik Fonu 
İhracatı Teşvik Fonu 
Finansman Fonu 
HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
Kaynak Kullanımımı Destekleme Fonu 
Dış Krediler Kur Farkı Fonu 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Sermaye Piyasası Kurulu Fonu 
Tedricî Tasfiye Fonu 
Menkul Kıymetler Tanzim Fonu 
Türk Alman Özel Kredi Fonu I 

İLGİLİ FON 

Gelir 

1 235 380 0 
4 901 001 0 

3'2 630 0 
175 254 1 

1 286 245 0 

3 951 6 

100 000 0 
150 000 0 

660 960 0 
316 272 3 

1 201 079 0 
312 544 4 

7 998 0 

1 686 4 
23 403 3 
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Türk Alman Özel Kredi Fonu II 
Tasarrufları Koruma Fonu 
Banker Tasfiyeleri ile İlgili Giderlerin Karşılanması Fonu 
ihracatı Geliştirme Fonu 
Kamu Araçları Garanti Fonu 
Sınır Ticareti Fonu 
Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme 
Fonu 
Hariçte Çalışan İşçiler için ikraz, Konut ve Küçük Sanat 
işletmesi- Kredi Fonu 
Tarım Urünlerktin İhracatının Geliştirilmesi ve Tarımsal 
Yapının Bu amaçla Düzenlenmesi Fonu 
Sellektif Kredi Fonu 
Sigorta Murakabe Kurulu Fonu 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
il Özel İdareleri Fonu 
MahaMî İdareler Fonu 
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu 
Sivil Savunma Fonu 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu 

(Bin TL.) 
Gelir 

48 349 
1 671 

10 472 
66 
14 

118 225 

285 

24 
57 

3 504 

1 659 917 

36 000 

48 000 
5 108 

38 682 
1 740 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
Gelir İdaresin1! Geliştirme Fonu 
Katma Değer Vergisi Fonu 
Akaryakıt Tüketim Fonu 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar Fonu 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Sanayi Kredisi Fonu 
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İn
şaatı ve İşletmesi Giderileni Fonu 
Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi Fonu 
Küçük Sanat Kooperatiflerimi Geliştirme Fonu 
Küçük Sanayinin Geliştirilmesi Fonu 
Halk Girişimlerini Destekleme Fonu 
Çimento Fonu 
Garanti Fonu 
Kooperatifler Tanıtma ve Eğitim Fonu 
Yurt Dışında Hizmet Veren Kuruluşlar ile Malî Sıkıntı
ya Düşen İşçileri Destekleme Fonu 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Madencilik Fonu 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ona
rımıma Katkı Fonu 

(Bin TL 
Gelir 

187 600 
31 142 

404 000 

400 

500 

123 165 

173 
194 
27 
797 
385 
425 

2 935 

41 123 

364 
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Turizmi Geliştirme Fonu 
Sinema ve Müzik 'Sanatını 'Destekleme Fonu 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Çıraklık, Meslekî ve Tetknik Eğitimi Geliştirme ve 
Yaygınlaştırma Fonu 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
Afetler Fonu 
Deprem Fonu 
Gecekondu Fonu 
Belediyeler Fonu 
Geıli Kalmış Yörelere Hale Konutu Fonu 
Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu 
Devlet Lojmanları Yapım Fonu 
Mahallî idareler Fonu 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
Sağlık Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Fonu 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Gemi İnşa, Gemi Satın Alma ve Tersane Kurma ve 
Geliştirme Fonu 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu 
Mil î Parklar Fonu 

(Bîn TL.) 
Gelir 

4 268 
3 826 

44 000 

58 500 
1 500 

12 100 
578 000 

100 
299 
303 

20 000 

1 

3 400 

41 275 
2 500 
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Tanımsal 'Köy Kooperatiflerine ve Üst Kuruluşlarma Ya
pılacak Devlet Yardımı Fonu 
Köylerde Elsanatlannı Geliştirme Fonu 
Tanıtana ve Eğitme Fonu 
Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yardım Fonu 
ADALET BAKANLIĞI 
Adalet Teşkilatını Güçtendtiroıe Fonu 

GENEL TOPLAM 

(KnTL. ) 
Gelir 

7 947 8 
1 450 6 

195 1 
1 0 

88 320 0 

14 139 749 7 



A - Cetveli 
(Genel Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları) 
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A — CETVELİ 

(Milyon TL.) 
K u r u l u ş l a r Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
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 
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 

711 956 
2 927 

21i 303, 
2 404 

21'8 838 
5lı 659 

11 335 545 
6 129 
8 969 

15 483 
23i2 6)16 

83 8'06 
35 335 

353 tf03 
3 «79 765 

192 2185 
797 003 
430 767 

24 383 
341 "286 

9 440 814 
2 967 0İ77 

160 11128 
898 995 
263 382» 
409 368 

32 Ö26 
136 Ü.Gİ3 
134 441 
187 959 

TOPLAM 32 736 276 





0 
> I 

ü 

ûû 
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G E 
A Ç I K L A M A 

Madde 

VERGİ GELİRLERİ 

GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir vergisi 
Kurumlar vergisi 

SERVETTEN ALINAN 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 

310 00 
75 00 
45 00 
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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 

1| Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan gümrük 
vergisi 

2 Akaryakıttan alınan gümrük vergisi 
3 Tek ve maktu vergi 

İthalde alınan katma değer vergisi 
İthalat damga vergisi 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alınacak 
damga resmî 

2 Akaryakıttan ithalde alınacak damga resmî 
Rıhtım resmî 

li Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan rıhtım resmî 
2 Akaryakıttan alınan rıhtım resmî 

KALDIRILAN VERGİLER ARTDÎLARI 
Kaldırılan vergiler artıkları 

G 

Madde 

45 00 
15 00 
80 00 

1 150 00 
13 00 
7 00 

950 00 
110 00 

150 00 
45 00 
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K O D L A R 

- 2 "3 ' "2 
Ü ffl 14 S 

| A Ç I K L A M A 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HÂSILATI VE DEVLET PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hâsılatı 

lj Resmî basımevleri, okullar ve diğer kurumlar hâsılatı 
2 Katma bütçeli idarelerin gelir fazlaları 

Devlet payları 
lı Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
2 Petrolden Devlet hakkı 
3, Petrolden Devlet hissesi 
4 Madenlerden Devlet hakkı 
5 Oyun kâğıdı gelirleri 

Belli giderler karşılığı gelirler 
İl Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet 

Merkez Bankasından alınan 
2 Teftiş mukabili şirketlerden alınan 

T. C. Merkez Bankası safi hâsılatı 

G E 

Madde 

100 
5 

700 
600 

70 500 
14 500 

5 

65 
25 
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A Ç I K L A M A 

DEVLET PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

İl 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 
H İktisadî Devlet teşekküllerinden gelirler 
2 İştirakler gelirleri 
3 Döner sermayelerden gelirler 
4 Diğer cüzdan gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERÎ 
ALINANLAR 
Faizler 
Tavizlerden geri alınanlar 
ikrazlardan geri alınanlar 
CEZALAR 
Para cezaları 

G 

Madde 

15 00 
50 00 

4 50 
40 00 

10 00 
10 00 

140 00 
50 



— B/7 — 

5 A Ç I K L A M A 

Vergi ve zam cezaları 
Trafik cezaları 
ÇEŞÎTLt 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 
Belediyelere ayrılan paylardan aktarılacak miktar 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

GENEL TOPLAM 

G E 

Madde 





C - Cetveli 
(Devlet Gelirierinin Dayandığı Temel Hükümler) 
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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 E 

1925 VE DAHA EVVELKİ Y 
İstiklal Madalyası Hakkındaki Kanunun 
Limanlar Kanununun 11 inci maddesiyl 

1926 YILINA Aİ 
Borçlanma Kanununun 1,2, 4, 6 ve 7 nci 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye inti 

kümleri ile taksim, irtifak ve intifa hakkı tesisl 

Emvali Milliye ve Metrükeden veya ma 
diyelere satılacak arazi ve arsalar hakkındaki K 

Türk Ceza Kanunu. 
Kabotaj Kanununun 5 inci maddesine g 
Ziraat Vekaletine merbut bazı mektep 

Kanunun 3 üncü maddesi. 

— Hazine protföyü geliri ile banka nezdin 
tahakkuk eden faizler ve akçe farklan ve H 
olan gelirler hakkında. 

927 Sıcak ve soğuk maden sularının istismar 
5 inci maddesi. 

968 
1927 YILINA Aİ 

Millî Matbaa tahsilatının mütedavil serm 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

26. 5 1927 

21 . 6 . 1927 

25 . 6 . 1927 

17 . 5 .1928 

20 • 2 .1930 

7 . 1 .1932 
7 . 4 .1932 
4 . 6 . 1 9 3 2 

29 . 4 . 1933 
12. 6 . 1933 

Ö Z E 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü 
leri, mahkuminbih borçlar faizi, masarifi mu 
muhassesatı mazbutu meyanına alınan vakıfl 
paralan vesair çeşitli hâsılatı.) 

1118 Oyun kâğıtları inhisarı Hk. 
1160 Mükerrer Sigorta Hk. 

1928 YILINA AİT 
1266 Islahı Hayvanat Kanununun 28 inci madde 

1930 YILINA AtT 
1567 Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 

1932 YILINA AtT 
1918 Kaçakçılığın Men ve Takibi Hk. 
1943 Mazbut emlak, yurtluk, ocaklık maaşı m 

daki Kanunun 1 inci maddesi. 
2000 Tıp Fakültesinden neş'ed edecek tabibler 

nun 3 ve 4 üncü maddeleri. 

1933 YILINA AİT 
2159 İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 1 
2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kup 

Hazineye intikali hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nc 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Çeşidi 

Kanun 28.11 .1933 

» 
> 
» 

nün 

2. 6.1934 
21. 6.1934 
21 . 6 • 1934 

30. 6.1934 

5 . 7.1934 

14, 6.1935 

» 

» 

Kanun 
» 

20. 4.1936 

11.12.1936 

10. 2.1937 
5 , 5,1937 

Numarası Ö Z E 

2376 Sıcak ve Soğuk maden sularının istisnası 
ran 1926 tarih ve 927 sayılı Kanuna müzeyyel 

1934 YILINA Aİ 
2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu. 
2510 İskân Kanunu. 
2526 Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın muaye 

müesseseler hakkındaki Kanunun 3 üncü madd 
2550 Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında 1 

lerini değiştiren ve bu Kanuna bir madde eklen 
2582 Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah 

daki Kanunun 6 ncı maddesi. 

1935 YILINA Aİ 
2809 Sıcak ve soğuk maden sularının istisma 

ek Kanunun birinci maddesi. 

1936 YILINA Aİ 
2950 Vakıf mallarının taksitle satılması ve kir 

maddesi. 
3078 Tuz Kanununun 12 - 15 inci maddeleri. 

1937 YILINA Aİ 
3122 Öğretici ve Teknik Filmler Hk. 
3167 Kara Avcılığı Kanunu. 
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Vergilerin, resimlerini ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Çeşidi 

Nizamname 
Kanun 

2. 6.1937 
9, 6.1937 

24.12 .1937 

21 . 3.1938 

29. 6.1938 

18, 1.1939 

* 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

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 edecekler 

nci maddeleri. 
3468 Pul ve kıymetli kâğıtların bayiler ve me 

satış aidatı verilmesi Hk. 

1939 YILINA AİT 
3563 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı 

Kanunun 20 nci maddesi. 

1940 YILINA AİT 
3777 Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki K 

nunun 1 inci maddesi. 
3890 2004 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değ 
3894 Denizde Zapt ve Müsadere Kanununun 79 

2/14931 Orman Nizamnamesine Ek Nizamname. 
3959 T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssihha 

5 inci maddeleri. 



— C/6 — 

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 

2 5 . 5.1948 

8 . 7.1948 

Numarası Ö Z E 

1941 YILINA Aİ 

3975 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrim 

hakkındaki 3524 sayılı Kanuna ek. 

1942 YILINA Aİ 

4250 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanun 

1944 YILINA Aİ 

4604 Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Kanunu 
4668 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakül 

dair Kanunun 1 inci maddesi. 

1946 YILINA Aİ 

4897 Kibritin ve çakmağın tekele geçişi, işlet 
devri hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesi. 

4922 Denizde Mal ve Can Korunması Kanun 
para cezaları Hk. 

1948 YILINA Aİ 

5202 Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş m 
yok edilmesi hakkındaki Kanunun 7 nci madd 

5254 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilm 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 
t> 

» 
» 

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 

1949 YILINA AİT 
Kurumlar Vergisi Kanunu. 
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin 

desiyle bazı para cezalarının 3 ve bazılarınında 5 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanu 
ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Hakkın 

riyle Aynı Kanunun 4658 sayılı Kanunla De 
mesi Hk. 

1950 YILINA AİT 

Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde E 
Posta Kanunu. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanu 
Pasaport Kanunu. 

1951 YILINA AİT 

Millî Piyango Teşkili Hakkındaki 3670 sayıl 
Limanların inşa, Tevzi, Islah ve Teçhizi Hk 
Denizcilik Bankası TAO. Kanununun 17, 19 

1952 YIUNA AİT 
Tuz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş 

lenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi. 



— C/8 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanım 

Ö Z E 

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 AİT 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanun 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ünc 

1954 YJLINA Aİ 
Türkiye Vakıflar Bankası TAO. lığı Kanun 
Limanlar İnşaatı Hakkındaki Kanunun 5 i 
Harcırah Kanununun 60 inci maddesi. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak 

Kanunla Değiştirilen 1 ve 3 üncü; 4328 sayıl 
nin Değiştirilmesine ve Bu Kânunun Süresin 
İlavesi Hk. 

Petrol Kanununun 86 ncı Maddesi. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kan 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kan 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hk. 
1955 YILINA AİT 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Hakk 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna B 

İspirto ve İspirtolu İçkiler inhisarı Hak 
Kanunun 5451 sayılı Kanunla Değiştirilen 21 

6326 sayılı Petrol Kanununun Bazı Mad 
ralar İlavesi Hk. 



— C/9 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 
> 

> 
» 
» 

Kanun 

> 
> 

18. 
18. 

28. 
13 
13. 
29. 

31. 
1. 

5 
5 

2 
. 7 
7 
8 , 

8 
9 

.1955 

.1955 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

. 1956 

6566 
6570 

6688 
6802 
6804 
6829 

6831 
6846 

9 . 6 . 1 9 5 8 
25 . 6 • 1958 

7126 
7154 

» 
» 

fCararname 
.itamın 

19. 
8. 
19. 
21. 

, 2 
. 6 
12 
12 

.1959 

. 1959 

.1959 

.1959 

7251 
7338 

4/12528 
7397 

Telsiz Kanununun 5 inci Maddesinin Değiş 
Gayrimenkul Kiraları Hk. 

1956 YILINA AİT 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı Mad 
Gider Vergileri Kanunu. 
îç İstikraz Akdi Hk. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 

Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme 

Orman Kanunu. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 

Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ilavesi 

1958 YILINA AİT 
Sivil Müdafaa Kanunu. 
Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesinin 

Kaldırılması Hk. 

1959 YILINA AİT 
Tebligat Kanunu. 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkın 



— C/10 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

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 

Ö Z E 

1960 YILINA A 
T.C. Ordusu, Subay, Askerî Memur ye 
Tarım Bakanlığına Bağlı Mektep ve M 

sayılı Kanuna Ek. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Mülga Türk Parası Kıymetini Koruma 

biyo Karşılık Fonu Tasfiye Hesabından Öd 
name. 

Hürriyet istikrazı Hakkındaki 11 Num 
Eklenmesi Hk. 

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kan 
6746 sayılı Şeker Kanununun 16 ncı Ma 
Türk Ceza Kanununun 481 inci Maddesi 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındak 

delerinin Değiştirilmesi Hk. 
7129 sayılı Bankalar Kanununa Ek. 

1961 YILINA A 
MSB. lığı iskân İhtiyaçları için Sarfiyat 

menkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılm 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 
Gelir Vergisi Kanunu. 



— C/11 — 

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 

Kararname 
Kanun 

Kararname 

.» 
» 

» 

Kanun 

1 1 . 
6 . 

6 . 

21 . 
1 1 . 

1 1 . 

20 . 

1 . 
3 . 

8 . 

8 . 
12. 

2 . 

2 

1962 
1962 

1962 

1962 
.1962 

,1963 

.1963 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Baz 
Vergi Usul Kanunu. 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla De 

rasına Bir Bent Eklenmesi ve 5 inci Maddesinin 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hk. 
65 sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle T.C 

«Kambiyo Karşılık Fonu Tasfiye Hesabı»ndan 
me ile Aynı Bankada Tesis Edilen «İstikrar Fo 
Hk. 

1962 YILINA AİT 

6/114 Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 
40 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Us 

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 AİT 
6/1342 İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma H 

Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararname. 
186 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 3 



— C'12 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 20. 2.1963 187 Gider Vergileri Kanununda Bazı Değişik 
gileri Hadleri Artırılmış olan Akaryakıtların 

> 20. 2.1963 188 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kan 
si ve Muvakkat Birinci Maddesinin Kaldırılma 

Kanun 20, 2.1963 189 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci 
» 23 . 2.1963 197 Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu. 
» 23 . 2.1963 199 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu 

Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hk. 
> 28 . 2.1963 202 31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver 

tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ekle 
ması Hk. 

» 28 . 2.1963 204 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
» 28. 2.1963 205 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

mesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi 

» 28. 2.1963 210 Değerli Kâğıtlar Kanunu. 
> 18. 4.1963 223 Denizaltı, Dalgıç, Kurbağa Adam Tazmin 

Kararname 4 . 6 - 1 9 6 3 6/1734 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Konulması Hakkında Karar. 

Kanun 19 . 6 .1963 251 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil U 
desinin 5 inci Bendi ile 60 inci Maddesinin Değ 

> 5 . 7 . 1 9 6 3 261 İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle 
birler Hk. 



— C/13 

Vtrgikrin, renmkrin ve başka gelirlerin 
- dayanakları 

Çafidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kararname 

» 
> 

Kanun 

> 

> 

> 

> 
Kanun 

> 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

23. 

11. 
9. 

27. 

25. 

26-

26. 

1. 
1. 

2. 
26. 

S. 
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 Hakkında 
ması Hakkında Kararname. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındak 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

lüğe Konulması Hakkında Karar. 
Gelir Vergisi Kanununun Bazı Madde ile F 

1964 YILINA AİT 
Gider Vergileri Kanununun Bazı Maddele 

Hükümler İlave Edilmesi Hk. 
31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver 

rının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hüküm 
4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Ek 
Damga Vergisi Kanunu. 
Bazı Vergi ve Resimlere Zam Yapılması 

Maddesinde Değişiklik Yapılması Hk. 
Harçlar Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1365 YILINA ATT 
1964 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

Konulması Hakkında Karar. 



— C/14 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

K ararname 
» 
» 

Kanun 

Kararname 
Kanun 
Kanun 

Kararname 
» 

Kanun 
» 
> 

> 

> 

Kararname 
Kanun 

22. 
25 . 
19. 
24. 

6 . 
14. 
2 8 . 

25 . 
3 1 . 

29 . 
29 . 
1 1 . 

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 Hakkında 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa Ba 

ilgili kâğıtlar) Bölümünün 18 inci Fıkrasının T 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
202 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Madde 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda B 

lardan Alman Hazine Hissesinin Kaldırılması 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1966 YILINA Aİ 
1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında. 
1557 sayılı Kanunun Yürürlük Süresinin U 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 

ğiştirilmesi Hakkında. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Ha 

Kanunla İlave Edilen (Ek Madde 2) nin Değişt 
13.7.1956 Tarih ve 6802 sayılı Gider Ve 

ile IV Numaralı Tablonun Sonuna Birer Pozis 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararını 
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 
S51 
876 

6/8376 
890 

6/8424 

903 
980 

992 

18.6.1965 Tarihli ve 6/4826 sayılı Kararn 
ruma Hakkında 17 sayılı Karara Ek Kararın Yü 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 un 

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 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Deği 

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 Maddelerini 

1968 YILINA ATT 
1967 Kalkınma İstikrazı Hk. 



— C/16 — 

Vergil«in, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 
» 

Kararname 

13. 3, 

31 , 3, 
30. 5. 

10. 1 . 

.1969 

.1969 

. 1969 

1970 

1132 

1137 
1117 

7/3 

Kanun 
> 
> 

> 
> 
> 
» 

11. 
29. 
ıı. 

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 E 

1969 YILINA Aİ 

Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddeler 
lerinin Kaldırılması Hakkındaki 19.2.1963 Ta 
sayılı Kanunlarla Değiştirilen Geçici 4 üncü 

Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yap 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. 

1970 YILINA AİT 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
nunla Değişik 1 inci Maddesine ve 16.9.1969 
desine göre Zat ve Aile İhtiyaçlarında Kulla 
Otomobil İthalatı ve İthalattan İstikrar Fon 
Yürürlüğe Konulması Hk. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ka 
1969 Kalkınma İstikrazı Hk. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak 

ması Hk. 

Gider Vergileri Kanununa Ek. 
16.6.1949 - 5441 sayıh Kanunun Değişik 1 
Finansman Kanunu (İşletme Vergisi, Ta 
Emlak Vergisi Kanunu. 



— C/17 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

Ö Z E 

7 . 8.1970 

27 .11 .1970 

Kanım 
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 Hakk 
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 Hakk 
Kanunla Değişik 1 inci Maddesine 16.9.1960 T 
desine Göre Aile İhtiyaçlarında Kullanılmak Ü 
bil İthalatı ve Bu ithalattan İstikrar Fonuna 
Karar. 

1971 YILINA AİT 

1380 Su Ürünleri Kanunu. 
7/2811 Memur Konutları Yönetmeliğinin Yürürlü 

İ446 29.7.1970 Tarihli ve 1319 sayılı Emlak V 
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklen 

1972 YILINA AİT 

1512 Noterlik Kanunu. 
1544 13.7.1956 Tarihli ve 6802 sayılı Gider V 

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 

Kanun 

Yönetmelik 
Kanun 

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 

Ö Z E 

29.7.1970 Gün ve 1319 sayılı Emlak V 
dırılması, Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı H 

6785 sayılı îmar Kanununda Bazı Değişik 
Gümrük Kanunu. 

1973 YILINA Aİ 
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetm 
Petrol Reformu Kanunu. 
Eski Eserler Kanunu. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 

lenmesine Dair Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1974 YILINA AT 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 

Kurulmasına Dair 21 sayılı Karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 

Kurulmasına Dair 21 sayüı Karara Ek Karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1975 YILINA AT 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 



— C/19 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

24. 

10. 
12. 

11. 

19. 

5 

6 
7 

9 

9 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

1894 

1908 
1927 

7/10506 

7/10663 

1 . 4 . 1976 

21 . 4 . 1976 

20.11 .1976 

28 . 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 Değ 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25/7 

12 Aylıktan 24 Aylığa Çıkarılması ve 1475 
tirilmesi Hk. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Kurulması Hk. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
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 Deiğş 
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 E 

17.7.1964 Tarih ve 506 sayılı Kanunun 9 
Ek Bir Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 

1908 sayılı Kanunun Birinci Maddesine Bi 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 

Kurulmasına İlişkin 1.3.1974 Tarihli ve 7/78 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Madde 

17.7.1972 Tarihli ve 1610 Numaralı Ka 
Bendin vs 11.7.1972 Tarihli ve 1606 sayıh K 
ğiştirilmesi Hk. 

11.7.1963 Tarih ve 269 sayılı, Tahsis E 
kân Veya Lüzum Kalmayan Harp Sef inerler 
daki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmes 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasa 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 

nunla Değişik Birinci Maddesine ve 16.9.1960 
desine Göre Zat ve Aile İhtiyaçlarında Kull 
Otomobil İthalatı ile Yurt Dışında Çalışan İ 
Vatandaşlarımızın Bedelsiz Olarak Yapacakla 

Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı H 
7.2.1967 Tarihli ve 828 sayılı Kanun ile 

ncı Maddesini Değiştiren ve Yürürlük Süres 
Kanunun Yürürlük Süresinin Uzatılması Hk. 



— 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. 
Kararname 

> 

» 
» 

10. 

27. 
28. 

16. 

16. 
27. 

2 

2. 
2 . 

3. 

3. 
3, 

.1979 

1979 
1979 

1979 

. 1979 

.1979 

7/17080 

42 
7/17242 

7/17298 

7/17299 
7/17320 

Ö Z E 

1978 YILINA AÎT 

İlişik «Türk Parası Kıymetini Koıuıma Ha 
Fonu Kurulmasına Dair 21 sayılı Kararın D 
Konulması. 

Arsa Sayılacak Parsellenmiş Arazi Hk. 
Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında E 

vurganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekono 
Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

Konulması Hakkında. 

1979 YILINA AİT 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk. 

Muhasebei Umumiye Kanununun Bazı 
Kara ve Su Avcılığından Elde Edilen T 

Uygulanacak Götürü Gider Emsalleri Hk. 
Akaryakıtların Alım - Satım, Dağıtım ve 

Fonu Kurulması Hk. 
15.3.1979 Günlü ve 7/17298 sayılı Karar H 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

leri Düzenleme Fonu Kurulmasına İlişkin 20 sa 



— C/22 — 

Vergilerin* resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Genelge 

Kararname 

Kararname 

Kanun 

Kararname 
» 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

•10. 4.1979 

13, 4.1979 

12. 5.1979 

341 

12, 4.1979 7/17319 

7/17359 

7/17395 

15. 

22. 
2. 
9. 

11. 
16. 

5 

5. 
6 
6 

6 . 
6 , 

.1979 

1979 
.1979 
.1979 

1979 
.1979 

2231 

7/17412 
7/17598 

2241 

7/17597 
2244 

Ö Z E 

Genel Bütçeye Dahil Dairelerle Katma 
İşletmelerin Bir Ay İçinde Gayri Safi Gelirin 
Sonu Kârlarının Genel Bütçeye Peşin Gelir K 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 04. 03 
Alan Sırası ile Tereyağı, Margarin ve Sertle 
İç ve Dış Lastiklerin Daha Önce indirilmiş B 
% 60 ve % 90'a Çıkarılması Hk. 

Ekonomiyi Güçlendirme Programı Çerç 
Karşılıkları ve Faiz Farkı Ödeme Oranların 
lisi Kararlarının Yüksek Planlama Kurulun 
Üzerine Yürürlüğe Konulması Hk. 

Televizyon Resim Tüpü Yapmakta Ku 
Gümrük Vergisi Oranının % 25'e İndirilme 
dirilen Gümrük Vergisi Oranının:% 35'e Yük 

5680 sayılı Basın Kanununun Değişik 16 
desinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Ka 

Fosforik Asitin % 15 Olan Gümrük V 
Akaryakıt Perakende Azamî Litre Satış F 
6846 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi 

ğiştirilen 60 inci Maddesinin Birinci Fıkrası 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
492 sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü M 



— C/23 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

Ö Z E T 

Kanun 
> 

Kanun 

16. 
20. 

22-

6 . 1979 
6 . 1979 

6 .1979 

2245 
2448 

2249 

5 . 7 . 1979 7/17637 

> 
Yönetmelik 
KHK 

> 

28. 
17. 
28. 

28. 

8 
9 
9 

9 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

28 . 9 .1979 

28 . 9 •1979 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı M 
10.6.1979 Tarih ve 5435 sayılı Kanunun 2 n 

larına Uygulanacak Misli Artırmalarla İlgili Yen 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakk 

delerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesi ve B 
Madde Eklenmesi Hk. 

Gümrüğe Terk Edilen Eşyalarla Devlet D 
durmaları ve Diğer Sundurma ve Antrepolard 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce, Taş 
Çaykur Genel Müdürlüğünce Satış ve Tasfiyeleri 

7/18015 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındak 
— Gümrük Yönetmeliğinin 192 nci Maddesinin 
31 237 sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 n 

mesi Hk. 
32 4060 saydı % 5 Faizli Hazine Tahvilleri 

nunla Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri ile 9 unc 
nuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hk. 

33 474 say ıh Gümrük Kanununa Bağlı Gümr 
Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci F 

34 261 sayüı İhracatı Geliştirmek Amacı ile. 
nacak Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci Maddesin 



— C/24 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

Karara 
> 

Tebliğ 

Çeşidi 

lame 

Kararname 

dayanakları 

10. 
11 
11 

18, 

Tarihi 

,10 
.10 
.10 

,10 

.1979 

.1979 
-1979 

.1979 

Numarası 

7/18182 
7/16837 

— 

7/18095 

Kanun 
Karar 

21.11 .1979 
24 .12 .1979 

2253 
7/18625 

Kararname 
Kanun 

21. 1 .1980 

25- 1 .1980 
20. 3 .1980 
21 . 9 .1980 

23 . 9 .1980 

Ö Z E 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu T 
1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hak 

ğişik 2 nci Maddesine Dayanılarak Çeşitli C 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 24.02.2 
Dışsatım Yapılan İşlenmiş Veya Harmanlanm 
Sigaraların Gümrük Vergi Oranlannın Sıfıra 
ve 7/13512 sayılı Kararnamede Belirtilen ve 2 
ile Bir Yıl Uzatılan Sürenin Bir Yıl Daha Uzat 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
Memur Konutları Yönetmeliğinin Bazı 

rürlüğe Konulması Hk. 

1980 YILINA Aİ 

8/167 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 
ması Hk. 

8/181 İthalat Damga Resmî Nispetinin % 25'te 
2299 Bedelli Askerlik Hk. 
2301 1402 sayılı Kanunun Bazı Hükümlerin 

lenmesi Hk. 
2302 Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılını 

Kurulması» Hk. 



:/25 — 

Vergilerin, 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 

28.11 . 1980 
28 .11 1980 
28 .11 .1980 
28.11 .1980 

28 .11 .1980 

28 .11 .1980 

11 .12.1980 
11.12 .1980 
2 7 , 1 2 .1980 

2343 
2344 
2345 
2346 

Ö Z E 

1580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Di 

Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer Al 
çaklar ve Benzeri Aletler Teslimi Hk. 

854 sayılı Deniz İş Kanununun 1926 say 
Değiştirilmesi, 51 inci Maddesine Bir Fıkra Ekle 

1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kan 
tirilmesi, 98 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenm 
1927 sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesini 
sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Yürürlükten K 

210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda D 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda D 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 
1318 Finansman Kanununun Taşıt Alım V 

Yapılmasına 'Dair Kanun. 

2347 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Yapılmasına İlişkin Kanun. 

2348 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Kanun. 

2350 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Deği 
2353 7338 sayılı Veraset ve İntikâl Vergisi K 
2361 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişik 



— C/26 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Ö Z E 

27.12 . 
31.12 . 
31.12. 

25, 1, 
5 . 2 
17.2 
17.2, 

27. 2, 
27. 2 . 

. 1980 
1980 
1980 

. 1981 

. 1981 

.1981 

. 1981 

,1981 
1981 

2362 
2365 
2366 

2367 
2380 
2382 
2385 

2418 
2419 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Kanun 

8. 
8 . 

14. 
22. 

22. 
26. 
26. 

^ 2 6 . 

3.1981 
3 .1981 
3.1981 
3.1981 

3,1981 
3.1981 
3.1981 
3 -. 1981 

2420 
2421 
2427 
2430 

2431 
2433 
2434 
2438 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda Değişik 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 

1981 YILINA A 
488 saydı Damga Vergisi Kanununda De 
Belediyeler ve Özel İdarelere Genel Bü 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale K 
Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak 

Hatları ile Taşınması, Depolanması ve Dağı 
5682 sayılı Pasaport Kanununda Değişik 
1615 sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 say 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Maddeler Eklenmesi Hk. 

Memur Meskenlerinin İnşaası Kanunund 
2644 sayılı Tapu Kanununda Değişiklik 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanun 
492 sayılı Harçlar Kanunu ve Bu Kanu 

Kanun ile 21.11.1980 Tarihli 2345 sayılı 
Tahsilatın Hızlandırılması Hk. 
2346 sayılı Finansman Kanununda Değiş 
2348 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kan 
2082 sayılı Kapalı Çarşıların Onarımı ve 



— C/27 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gefuterin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 
Kanun 

3. 
19. 
5. 
5. 
8. 

4.1981 
4.1981 
5.1981 
5.1981 
5 .1981 

2443 
2447 
2454 
2455 
2457 

25. 

25. 

10. 
10. 

10. 
18. 

6.1981 

6.1981 

7.1981 
7.1981 

7.1981 
7.1981 

2478 

2480 

2486 
2488 

2489 
2493 

Ö Z E 

Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hk. 
Gider Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişik 
Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılma 
854 sayılı Deniz iş ve 1475 sayılı iş Ka 

ve Bu Kanuna Bir Madde ile 2319 ve 2320 s 
mesi Hk. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki 
mesi Hk. 

4759 sayılı İller Bankası Kanununun Değ 
Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hk. 

Borçlar Kanununun 110 uncu Maddesine B 
5424 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohu 

ğişik 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkınd 

6132 sayılı At Yarışları Kanununun 7 nci M 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu 

Hakkında. 



— C/28 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 18. 7.1981 2494 1086 sayılı Hukuk Usulü Mahkemeleri 
mesi ve Bu Kanuna Yeni Maddeler Eklenm 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkınd 

> 30. 7.1981 2499 Sermaye Piyasası Kanunu. 
» 30 . 7.1981 2504 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 inci M 
» 20. 8.1981 2508 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 say 

desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Ge 
» 25 J 8 .1981 2514 Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Y 
» 7 . 9 . 1 9 8 1 2517 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanun 

Karar Verilen Borçların Silinmesi Hakkında. 

» 15 . 9 .1981 2520 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanu 
» 15. 9.1981 2521 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, N 

pımı, Alımı, ıSatımı ve Bulundurulması Hk. 
> 15. 9.1981 2529 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kam 

pılması Hk. 

» 6.10.1981 2530 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A. 
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hk. 

> 16.10.1981 2533 Siyasî Partilerin Feshi Hk, 
» 18.10.1981 2534 Sayıştay Kanununa Bir Ek Madde Eklenm 
» 18.10.1981 2535 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda Değ 
» 18.10,1981 2536 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda De 



— C/29 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Ö Z E 

24.10.1981 2539 

» 

> 

» 

» 
» 

K. H. K. 

Kanun 
» 
> 
» 
» 
» 
5> 
> 

28.10.1981 

10.11 .1981 

5.1.1982 

5.1.1982 
5 , 1.1982 
14. 1.1982 

21 . 1 .1982 
21 . 1 .1982 
26 . 1 .1982 
27 . 1 .1982 
27 . 1.1982 
27 . 1 .1982 
27 . 1 .1982 
27. 1,1982 

2546 

2548 

2571 

2573 
2574 
35 

2581 
2582 
2586 
2587 
2588 
2589 
2590 
2591 

1111 sayılı Askerlik Kanununa 2299 sayı 
rinci ve İkinci Fıkralarının Değiştirilmesine ve 
si Hk. 

2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması H 
mesi Hk. 

Gemi Sağlık Resmi Hk. 

1982 YILINA AİT 
2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması H 

mesi Hakkında. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda D 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişik 
Ödeme Güçlüğü'İçinde Bulunan Banker 

name, 

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve 
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununda Değiş 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Değ 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Deği 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Y 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda D 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda Deği 
7388 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka 



— C/30 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaktan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

K. H. K. 

Kanun 

K. H. K. 

Kanun 

Kanun 

3 . 2.1982 

15. 2.1982 

24. 2.1982 

16. 3.1982 
16 . 3 . 1982 

36 

2595 

37 

16. 

19. 

29. 
29. 

3, 

3. 

5. 
6. 

,1982 

.1982 

.1982 

.1982 

2637 

2639 

2674 
2686 

Ö Z E 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kamb 
pılmasına İlişkin 2.10.1981 Tarihli ve 2529 sa 
lük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Hü 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 17 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununu 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun. 

Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerl 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 

2634 Turizmi Teşvik Kanunu 
2636 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bang 

Eğitim ve öğretim, işbirliği Anlaşmasının O 
Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cum 
faatlerinin Tazminine İlişkin 4 Haziran 1981 
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

21.6.1927 Gü ve 1111 sayılı Askerlik Kan 
kında Kanun. 

Kara Suları Kanunu, 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda Değişikl 



— C/31 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çe§idi Tarihi Numarası Ö Z E 

K. H. K. 21 . 7.1982 42 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle 
Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci Madde 
Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünd 

K. H. K. 6 . 8 . 1 9 8 2 43 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerl 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Ekl 
rarname. 

Kanun 13 . 8 .1982 2698 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları K 
» 27.11.1982 2716 5383 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gü 

mesi Hakkında 474 sayılı Kanunun 2 nci Mad 
İlişkin 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen 

» 27.11.1982 2718 1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet K 
Kanunun 2 nci Maddesine 7380 sayılı Kanunl 
tirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair K 

» 11 .12 .1982 2762 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Madde 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlar 
kında Kanun. 

» 30.12.1982 2768 3.6.1938 Tarihli ve 3423 saydı Millî Eğiti 
tedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci 
Kanun. 

» 30.12 .1982 2769 7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 sayılı İthald 
nun ile Değişikliklerinin Yürürlük Süresinin 3 
İlişkin Kanun. 



— C/32 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 31.12.1982 2772 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Ver 
1598 sayılı Malî Denge Vergisi Kanununun Y 

» 31 .12.1982 2773 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurumlar V 
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

1983 YILINA AİT 
2787 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı M 

Kanun. 
2788 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka 

Yapılmasına Dair Kanun. 
2790 10 Haziran 1949 Tarih ve 5435 sayılı Ka 

Dair Kanun. 
2791 4.1.1961 Tarih ve 213 sayılı Vergi Usul 

Değerli Kâğıtlar Kanununda Değişiklik Yapılm 

2795 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun B 
ve Bir Bendinin Kaldırılmasına Dair Kanun. 

2801 Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma 

2805 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir 
nun. 

2808 Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin D 
Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun. 

» 

» 

* 

» 

> 
> 

» 

22. 

22. 

22. 

22. 

29. 

24. 
21, 

30, 

1.1983 

1 .1983 

1 .1983 

1 .1983 

1 .1983 

2.1983 

3.1983 

3.1983 



— C/33 — 

Velilerin, resimlerin ve başka; gelirlerin. 
dayanajkfflan 

Çeşidi 

Kanun 
» 

K.H.K. 

Kanun 

Tarihi 

7. 
20, 

1983 
1983 

20. 5.1983 

27. 5.1983 

27. 5.1953 

Numarası 

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 

Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden 
1615 sayılı Gümrük Kanununda Bazı De 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. 
İktisıdî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkt 

münde Kararname. 
13.3.1913 Tarihli, İdarei Umumiyei Vilaye 

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 
79 sayılı Millî Koruma Suçlarının Affına, 

Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İh 
nin Değiştirilmesine İlişkin 20 Sayılı Kanun 
kında Kanun. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum 
19.2.1947 Tarihli ve 5016 sayılı Milletlerar 

Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hüküm 
7.11.1980 Tarihli ve 2335 sayılı Kanunla Değiş 
kında Kanun. 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanu 

Devlet İhale Kanunu. 
24.4.1930 Tarihli ve 1593 sayılı Umumî 

nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaktan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
> 

K. H. K. 
» 
» 

Kanun 
> 
> 
» 

24 . 9.1983 
27 . 9.1983 

6 .10 .1983 
6 .10 .1983 
6 . 1 0 . 1983 

7 .10 .1983 
8 .10 .1983 

15.10.1983 
15.10.1983 

2891 
2896 

90 
91 
92 

2098 
2911 
2916 
2917 

18. 
19, 
20. 
20. 
22, 
22, 

10. 
.10 . 
.10 . 
10. 
10. 

.10 , 

1983 
,1983 
1983 
1983 
1983 

,1983 

2918 
2920 
2924 
2925 
2926 
2928 

» 22 . 10 .1983 2929 

— C/34 — 

Ö Z E 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı M 
31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayılı Orman 

mesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal 
Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanu 
Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında K 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merke 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad 
Kararname. 

Dernekler Kanunu. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu. 
5.1.1961 Tarih ve 222 sayılı İlköğretim 

Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılma 
sine Dair Kanun; 

Karayolları Trafik Kanunu. 
Türk Sivil Havacılık Kanunu. 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının De 
Tarım îşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu. 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışa 
6.11.1981 Tarihli ve 2548 sayılı Gemi S 

Değiştirilmesi Hakkında. 
t. D. T. ve Kamu İktisadî Kuruluşları Ka 



Vergilenin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tatühi Numarası 

Kanun 22.10.1983 2930 

» 
» 
» 
» 

22.10.1983 
27 .10 . 1983 
3.11 .1983 
3.11 .1983 

2932 
2935 
2937 
294G 

» 
» 
» 
» 

• » 

K.H.K. 

Kanun 
> 

8.11.1983 
8.11.1983 
11.11 .1983 
13.11 .1983 

13.11 . 1983 

14.11.1983 

19.11 .1983 
22.11.1983 

2941 
2942 
2946 
2950 

2951 

164 

2957 
2960 

— C/35 — 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk 
Tarihinde İmzalanan Türk - Libya Ortak Ta 
Dair Anlaşma ile Ortak Deniz Nakliyat Şirke 
İlişkin Mektupların Uygun Bulunmasına Dair K 

Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayın 
Olağanüstü Hal Kanunu. 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihb 
11 Temmuz 1963 Tarih ve 269 sayılı Tahs 

İmkân Veya Lüzum Kalmayan Harp Sefineler 
da Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesin 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu. 
Kamulaştırma Kanunu. 
Kamu Konutları Kanunu. 
15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 sayılı Ba 

tirilmesine, Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine 
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun. 

Tekel Bey'iyeleri Üçte Birinin Dağıtımı Ha 

Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Kurulu 
name. 

Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Ta 
Boğaziçi Kanunu. 



Verdilerdin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanalkları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 14 . 1 . 1984 2970 

» 8 . 2 . 1984 2974 
» 8. 2.1984 2975 

» 
d 

» 
» 

> 

K. H. K. 

» 

Kanun 
» 

K. H. K. 

8. 
8. 
15. 
1 . 

8. 

16. 

16. 

17. 
17. 
28. 

2.1984 
2. 1984 
2. 1984 
3.1984 

3.1984 

3.1984 

3 .1984 

3 . 1984 
3.1984 
3.1984 

2977 
2978 
2976 
2982 

2981 

192 

194 

2983 
2985 
196 

— C/36 — 

Ö Z E 

1984 YILINA Aİ 
31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Gelir V 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 
Baz; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının B 
21.7.1953 Tarihli ve 6183 sayılı Amme 

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 

İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenle 
Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında K 
Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncel 

gi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanın 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykır 

6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin 
2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Ma 

Kanun Hükmünde Kararname. 
7388 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 

İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kan 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırım 
Toplu Konut Kanunu. 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair Kan 



Vergilerin, resimlerin ve ba^ka* gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

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 V 
sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılm 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kan 
ci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 16.3.19 
Kararnamenin Kabulüne İlişkin Kanun. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri i 
pılması Hakkında Yetki Kanunu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro 
rarname. 

2.2.1981 Tarihli ve 2380 sayılı Belediye 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkınd 
Kanun. 

Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edil 
nunu. 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 sayılı Gayrimen 
Tarih ve 2912 sayılı Kanunla Eklenen Geçic 
mesine Dair Kanun. 

2953 sayılı 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
lik Yapılması Hakkında Kanun. 

20.7.1966 Tarihli ve 775 sayılı Gecekon 
tirilmesine Dair Kanun. 



— C/38 — 

Vergilerin, resimlerin ve başkaı gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 22. 6. 1984 3023 8.6.1942 Tarih ve 4250 sayılı İspirto ve İ 
3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında K 

K. H. K. 29. 6.1984 241 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri i 
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnam 

Kanun 9 . 7 . 1984 3030 Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Ha 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında. 

Kanun 9 . 7 . 1984 3031 21.6.1927 Tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
mesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde E 

» 9 . 7 . 1984 3032 22.4.1983 Tarihli ve 2820 saydı Siyasî P 
Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 

» 28 . 7. 1984 3035 8.6.1965 Tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim 
nin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin Ka 
kında. 

~ » 28. 7.19K4 304O 29.4.1959 Tarihli ve 7258 sayılı Futbol 
tibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Madde Eklenmesine Dair Kanun. 

3046 Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslar 
Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 sayılı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sa 
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 

3053 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 

9 .10. 1984 

H 16 .10 .1984 



— C/39 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 16 . 10 . 1984 

16.10.1984 

21 . 10 . 1984 

2.11.1984 
6.11 .1984 

20.11.1984 

3054 

3055 

» 
* 

» 

20.11.1984 
20.11.1984 

21 .11 .1984 

Ö Z E 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı v 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun. 

Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekl 
nek ve Yollukları Hakkında Kanun. 

3060 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriye 
ve Emlak Haklarına Dair Sözleşmenin Onay 
Kanun. 

3065 Katma Değer Vergisi Kanunu. 
3066 19.2.1947 Tarihli ve 5016 sayılı Milletle 

ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hük 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkı 

3073 5682 sayılı Pasaport Kanununun Bazı M 
İki Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hü 
bulü Hakkında Kanun. 

3074 Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu. 
3075 1.7.1964 Tarih ve 488 sayılı Damga Verg 

Kaldırılması Hakkında Kanun. 
3076 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 1 

Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükm 
Hakkında Kanun. 



_ C/40 — 

Vergilenin, resimlerin ve başıka gelirlerin 
dayanaMarı 

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 Yürürlükte 

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Haller 
Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esasla 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Kıyı Kanunu. 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kan 

nun. 
1318 sayılı Finansman Kanununda Değişik 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri i 

pılması Hakkında K.H.K. 
4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

yılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecav 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Geli 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madd 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair K 

25.10.1984 Tarihli ve 3065 sayılı Katma 
rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ö 
Mecburiyeti Hakkında Kanun. 



— C/41 — 

Vergilerim, resimlerim ve başka, gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tanihi Numarası Ö Z E 

Kanun 
» 
» 

19.12.1984 
19.12.1984 
19.12.1984 

3092 
3095 
3096 

Çay Kanunu. 
Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin K 
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru 

mı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında K 

1985 YILINA ATT 
19 . 1 .1985 3149 Üst Kademe Yöneticilerin Yetiştirilmesi H 
22. 1 .1985 3150 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askeri M 

Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Ha 
22. 1 .1985 3151 18.5.1955 Tarihli ve 6570 sayılı Gayrimen 

Madde Eklenmesine Dair Kanun. 
2 . 3.1985 3158 2978 sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakk 

Dair Kanun. 

27. 3 .1985 3172 Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İliş 
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 

29. 3 .1985 3174 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 

11 . 4.1985 3177 15.5.1959 Tarihli ve 7269 sayılı Umumî H 
cak Tedbirler ile Yapılan Yardımlara Dair K 
ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Eklenmesi Hakk 

13 . 4.1985 3180 492 sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hü 
Kanun. 



— t,;42 — 

Vergilerdin, resimlerin ve başka; gelirlerin 
daıyanajkları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 17. 4.1985 3181 4.1.1961 Günlü ve 213 sayılı Vergi Usul K 
ne Dair Kanun. 

» 8 . 5 . 1935 3186 Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerini 
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 Sözleşme 
da Kanun. 

» 9. 5.1985 3194 İmar Kanunu. 
? 22. 5.1985 3202 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teş 

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
» 4 . 6.1985 3206 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanun. 

» 4 . 6 . 1985 3208 27.9.1970 Gün ve 1319 sayılı Emlak Verg 
kında Kanun. 

» 4 . 6 . 1 9 3 5 3209 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil U 
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve 51 in 
Kanun. 

» 4 . 6 . 1 9 8 5 3210 4.1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul K 
Kanun. 



— C/43 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka geirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 7 . 6 . 1 9 8 5 3212 Silahlı Kuvvetler ihtiyaç Fazlası Mal ve 
Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı v 
Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun. 

> 11 . 6.1985 3215 2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 sayılı K 
terek Enfrastrüktür Programı Gereğince Tür 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmes 

* İ l 6. 1985 3217 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibin 
ğiştirilmesi ve Aynı Kanuna Üç Ek Madde İla 
Kanununun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun. 

Maden Kanunu. 
Serbest Bölgeler Kanunu. 
8.6.1959 Gün ve 7338 sayılı Veraset ve İ 

pılması Hakkında Kanun. 
15. 6.1985 3220 11.2.1959 Tarih ve 7201 sayılı Tebligat K 

mesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
25 . 6.1985 3225 Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Den 

Bağlı Kurumlarda Döner (Sermaye Teşkili ve İşl 

25. 6.1985 3228 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriy 
ğından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendirilm 
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 

15. 6. 
15. 6. 
15. 6. 

1985 
,1985 
.1985 

3213 
3218 
3219 



_ c/44 — 

Vorıgilıerdn, resimlerin ve baışka( gelirlerin 
idayanajdarı 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 25 . 6 .1985 3229 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriye 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Diğe 
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair K 

» 25 . 6. 1985 3233 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kan 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkın 

» 28. 6.1985 3226 Finansal Kiralama Kanunu. 
» 28. 6. 1985 3230 Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarih 

Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklen 

K. H. K. 9 . 9 . 1 9 8 5 250 775 sayılı Gecekondu Kanununun Bazı H 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki M 
Kanun Hükmünde Kararname. 

Kanun 13 . 11 . 1985 3238 Savunma Sanayii Geliştirme ve Desteklem 
Temmuz 1939 Tarih ve 3670 sayılı Millî Piyan 
ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 sayılı Katma D 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

» 11 . 12 .1985 - 3239 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı G 
lar Vergisi Kanunu, 2978 sayılı Ücretlilere V 
Harçlar Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kan 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 sayıl 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 2380 sayı 
nel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi H 



— C/45 — 

Vergilerin, resimterin ve başıka< gelirlerin 
aayanajdarı 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 3 . 1 . 1986 3250 

» 

> 
» 
2-

2> 

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 

güeri 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 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldır 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
Dair Kanun. 

Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu^ 
îslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti 
10.11.1983 Tarihli ve 2951 sayılıTekelBey' 

Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşim 

vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen 
Düzenleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygu 

5682 sayılı Pasaport Kanununun Değişik 
Cümle Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Ka 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almany 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir 
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 



— C/46 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka, gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 8. 

12. 

19. 

25. 
6. 

13. 

16. 
28. 
3. 

3.1986 

3.1986 

3.1986 

3.1986 
5.1986 

5.1986 

5.1986 
5.1986 
6.1986 

3265 

3266 

3268 

3269 
3280 

3283 

3285 
3288 
3291 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Irak Cu 
1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşma 
gun Bulunduğuna Dair Kanun. 

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci 
yılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun 

Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Hakk 
masına Dair Yetki Kanunu. 

Uzman Erbaş Kanunu. 
5682 sayılı Pasaport Kanununun Değişik 

Cümle Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
kında Kanun. 

Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrü 
Kanun. 

Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu. 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merke 

Kanunu, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
kında Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanun 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değ 
keli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlük 
büslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun. 



_ C/47 — 

Yengilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
aaıyanafcları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 3. 
3. 
7. 

7. 

14. 
19. 
19. 
19. 

19. 
19. 
19. 
20. 

6.1986 
6.1986 

6.1986 

6.1986 

6.1986 
6.1986 
6.1986 
6.1986 

6.1986 
6.1986 
6.1986 

6.1986 

3292 
3293 

3290 

3296 

3294 
3298 
3301 
3302 

3303 
3306 
3308 

3297 

Ö Z E 

Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanm 
2813 sayılı Telsiz Kanununun Bazı Madd 

24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanunun 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka 

2977 sayılı İdari Usul ve İşlemlerinin Yen 
nunun Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun. 
2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Madd 
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. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 
nun, 1606 sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk 
me Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç 
Kanunun, 2767 sayılı ^Sıtma ve Frengi İlaçları 
şiklik Yapılması ile 1118 sayılı Oyun Kâğıtları 
Kaldırılması Hakkında Kanun. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka, gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

K.H.K. 

Kanun 

K.H.K. 

Kanun 

25, 8 . 

11 . 11 . 
11 . 11 

11 . 11 
22 . 11 . 

22 . 11 . 

31 . 12 , 

. 1986 

1986 
. 1986 

. 1986 
, 1986 

1986 

, 1986 

258 

3316 
3318 

3319 
3320 

3321 

265 

31 . 3 . 1987 

31 , 3 . 1987 
9 . 4 . 1987 

Ö Z E 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline 
münde Kararname. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişi 
Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekl 

ması Hk. 

13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Karayolla 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 

241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 
Değişiklik Yapılması Hakkında. 

1987 YILINA Aİ 
3332 Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin 

Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 sa 
Vergi Usul Kanunu ve 3182 sayılı Bankalar K 

3336 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun 
3.346 Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların 

lenmesinin Düzenlenmesi Hk. 
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Veaıgüeıin, resimlerin va tovglu* getrlerin 
day«o«|kian 

Çopdi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 28 . 4 . 1987 

28 . 4 . 1987 

15 . 5 . 1987 
18 a 5 . 1987 

26 . 5 . 1987 

26 . 5 . 1987 

26 . 5 . 1987 

26 . 5 . 1987 

26 . 5 1987 
26 . 5 . 1987 

3357 

3358 

3359 
3361 

3360 

3362 

3364 

3366 

3369 
3371 

28.12.1960 Tarihli ve 189 sayılı Millî Sa 
Sarfiyat terası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan G 
rın Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında 
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair. 

1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Ask 
kerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değişt 
Maddeler Eklenmesi Hk. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 
7.11.1982 Tarih ve 2709 sayılı Türkiye C 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü M 
13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei V 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanun 
2872 saydı Çevre Kanununun 18 inci M 

rilmesine Dair. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuri 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlem 
Bulunduğuna Dair. 

22.5.1986 Tarih ve 3290 sayılı Kanun ile 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hk 

Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 ncı M 
10.2.1954 Tarih ve 6245 sayılı Harcırah K 

mesi Hk.-
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Vengiteriö, resimlerin ve faağkaı geürleria 
dayanakları 

Çeşidi Tarifai Numarası Ö Z E 

« 
« 
« 

28 
17 
24 . 

. 5 . 

. 6 , 
6 . 

. 1987 

. 1987 
1987 

3376 
3378 
3380 

Kanun 26 . 5 . 1987 3372 29.8.1977 Tarihli ve 2108 sayılı Muhtar 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde 

« 28 . 5 . 1987 3373 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı M 
Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında. 

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Su 
Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı 
Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklen 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değ 

24 . 6 . 1987 3386 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler E 

25 . 6 . 1987 3379 21.12.1959 Tarih ve 7397 sayılı Sigorta 
nun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştiri 
dırılması ve Bu Kanuna (7) Ek ve (5) Geçici M 

25 . 6 . 1987 3385 Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletç 
lerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında 

25 . 6 . 1987 3388 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme V 
27. 6 .1987 3391 Bursa İli Merkezinde Osmangazi, Yıld 

Hk. 
27 , 6 . 1987 3398 Gaziantep İli Merkezinde Şehitkamil ve 
27 . 6 . 1987 3399 Konya İli Merkezinde Karatay, Selçukl 
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Vergilerin, resimlerin ve 'baışıka gelrlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 30 . 6 . 1987 3393 

» 
» 

» 
K.H.K. 

2> 

» 

Kanun 

K.H.K. 

» 

» 

4.7. 1987 
9.7. 1987 

9.7. 1987 
14 . 7 . 1987 
27 . 7 . 1987 

10 , 9 . 1987 

11. 9 . 1987 

29 . 9 . 1987 

23 . 10 . 1987 

23.11 .1987 

3392 
3395 

3402 
285 
287 

289 

3403 

276 
293 

300 

Ö Z E 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka 
Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 29 
da Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda 
lıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 sa 
Yapılması Hk. 

103 İlçe Kurulması Hk. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun B 

Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine D 
Kadastro Kanunu. 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakk 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hak 

rarnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasını 
Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevl 

ğiştirilmesine Dair. 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik 
Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Gene 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk 

29.3.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.5.19 
rihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddel 

3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkın 
Değiştirilmesine Dair. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

K. H. K. 

Kanun 

31 .12.1987 

26. 5 . 1 ! 

3405 

3. 
11 . 

18. 

31. 

31 . 

2. 
3. 

3 

3 

3 

1988 
.1988 

.1988 

.1988 

.1988 

3406 
3416 

3417 

318 

3418 

3445 

Ö Z E 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçel 
malarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerini 
nun. 

1988 YILINA AtT 
Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının S 
2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı M 

nun. 

Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi 
Dair Kanun. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
pılmasına Dair. 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetl 
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı M 
yılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ve 
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılmas 
lenmesine Dair Kanun. 

756 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5680 Sa 
Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ile 1412 

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
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VcüTgüerin, resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayamakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

> 

» 

» 
K. H. K. 

Kanun 
K. H. K. 

26. 

2. 

4. 
6. 

7. 
30. 

5.1988 

6.1988 

6.1988 
6.1988 

6.1988 
6.1988 

3448 

3451 

3454 
320 

3461 
328 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet 
pılmasına Dair Kanun. 

2822 Sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve 
Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılm 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurul 
Millî Piyango idaresi Genel Müdürlüğü K 

Hükmünde Kararname. 
Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İ 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair. 
5 . 8 .1988 330 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 

kında. 
12. 9.1988 342 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Person 

Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakk 
tüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakk 
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair. 

Eski Alacaklar : 
a) Tevziattan İstirdat. 
Tevzien Verilecek Mebahğden İstirdat, Mu 

si, Ziraat Kanunları ve Diğer Hususî Kanunla 
liğden İstirdat. 
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Vergilerin, resimlerini ve başka gelirlerim 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

îrade ve Kanunlara Müsteniden Veya H 
Akdolunan Her Nevi İmtiyaz Mukavelename 
Müteallik Hükümleri. 

b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları. 
Muhtelif Tarihlerde Lağvedilmiş Veya H 

namelerin Mer'i Bulundukları Senelerde Tah 
melere Tevkifan Yeniden Tahakkuk Edecek 
tizam Bedelleri ve Zamları ve Cezalan Bakay 

Cezalar : 
a) Para Cezaları, 
Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunlara 

Vesair Mevzuatın Para Cezası Alınmasını Taz 

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 Bankalar 

ne Lehine Tahakkuk Eden Faizler ve Akçe 
büslerden Hâsıl Olan Gelirler, 
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Ö Z E 

DİĞERLE 
— Bu Cetvellerde Herhangi Bir Şekilde B 

Kanun, Nizamname, Kararname, Yönetmelik, 
mim, Sirküler Vesair Mevzuatın Gelir, Tarh, T 

— Bu Cetvelde Herhangi Bir Şekilde Yer 
Taraflı Her Türlü Anlaşmaların Gerek Geçmiş 
İlişkin Olarak Gelir, Tarh, Tahakkuk ve Tahsilin 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 



* 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.013 Sabri Dura 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Reyhan Oko 

VH.000.014 Mustafa Lütfi Azer 
TBMM Birinci Dönem Siverek Milletvekili 
Eşi : F. Naime Azer 

VH.000.025 Hilmi Çayırhoğlu 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : E. Fahriye Özaka 

VH.000.028 Veli Saltıkgil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : înci Saltıkgil 

VH.000.033 Mehmet Yasin Kutluğ 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Kızı : S. Muzaffer Gökçe 
Kızı : Ülker Kutluğ 

VH.OQ0.O34 Osman Nuri Özgen 
TBMM Birindi Dönem Lazistan Milletvekili 
Kızı : Saadet Tonak 

VH.00O.O36 Eşref Akman 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : Enise Raynak 

Gösterge 
l ira 

http://VH.OQ0.O34


Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH 000.045 Hüseyin Aksu 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Zehra Aksu 
Kızı : Saime Aksu 

VH.000.058 Şevki Göklevent 
TBMM Birinci Dönem tçel Milletvekili 
Kızı : L. Şevki Gök 

VH.000.083 Ahmet Fevzi Erdem 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdem 

VH.O0O.O89 Osman Işıklı 
' TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 

Kızı : Sabiha Çıngülıoğlu 
Kızı : Memduha Çelebi 

VH.000.119 Emin Geveci 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı : M. Adalet Geveci 

VH 000.121 Hüseyin Öz 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Fatma Öz 
Kızı : Nevres Hanağası 

Ç / 3 -
Gösterge 

lira 

550 
400 

400 

550 

400 
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. İclal Arslanlı 
Kızı : İkbal Arslanlı 

VH.000.128 Hakkı Hamdi Ulukan 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : F. Perihan Ulukan 

VH.000.146 Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Ulviye 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.000.191 Damar Arıkoğlu 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Eşi : H. Sabahat Arıkoğlu 
Kızı : Melahat Arıkoğlu 

Gösterge 
Lira 

400 
400 
400 

400 

400 

400 

400 

550 
400 
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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 Üyas Sami 
TBMM Birinci Dönem Muş Milletvekili 
Kızı : Benice Bbduroğlu 

VH.000.233 Sadık Ünver 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Kızı : Nazire Sultanoğlu 
Kızı : Saadet Sultanoğlu 

VH.000.240 Hafız Mehmet Engin 
TBMM. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili 
Kızı : Meliha Engin 

VH.000.254 Naci Karaali 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Enise Karaali 

Gösterge 
Lira 

550 
400 

700 

400 

400 

400 
400 

400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.256 Hamdi Yılmaz 
TBMM Birinci Dönem Bingöl (Genç) Milletvekili 
Eşi : Latife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 
Kız ı : Azize Bozgen (Yılmaz) 
Kızı : Fikriye Akay 

VH.O0O-259 Şakir Kmacı 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : Nadiye Çubukçu 

VH.000.265 Emir Paşa 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Eşi : Fatma Maraşan 

VH.00O.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 

Gösterge 
Lira 

550 
400 
400 
400 

400 

550 

400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.281 

VH.000.304 

VH.0ÖO.321 

VH 000.325 

VH.000.340 

VH.000.346 

VH.0O0.35O 

Lütfullah Yetkin 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Makbule Yetkin 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Ülker Tengirşenk 
FaikÖztrak 
T.B.M.M. Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili 
(Kızı : Handan İnan 

Abdulgafur Iştın 
TBMM Birinci Dönem Karasi Milletvekili 
Kızı : H. Lamia Iştın 
Necmettin Bilgin 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Suphiye Özcan 
Kızı : İsmet Bedük 

Yusuf Başkaya 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Eşi : Zehra Başkaya 
Hafız Ahmet Tezemir 
TBMM Birinci Dönem İzmit MiMötvddü 
Esi : Makbule Tezemir 

Gösterge 
lira 

400 

400 

400 

400 

400 
400 

550 

550 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.OOO.363 ibrahim Süreyya Yiğit 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Eşi : Mediha Yiğit 
Kızı : Camdan Yiğit 

VH.000.366 Abdülkadir Kürkçü 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Sevim Kürkçü 
Kızı : Adalet Tüçtüre 

VH.000.382 Fahrettin Aîtay 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Fatma Hayrünisa Insel 

VH.000.384 M. Salih Yeşiloğlu 
TBMM Birinci Dönem Erzurum MilletvekiM 
Kızı : A. Nimet Yeşiloğlu 

VH.000.387 H. Hilmi Vaner 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi : M- Nurliye Vanen 
Kızı : Nebahat Konik 

VH.000.388 Hasan Tahsin Sürenkök 
TBMM Birinci Dönem Antalya Milletvekili 
Kızı : Rukiye Sürenkök 

Gösterge 
Lira 

550 
400 

400 
400 

400 

400 

55Q 
400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.391 t Remzi 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : F. Seniha Başer 
Oğlu : M. Reşat Berkün 

VH.000.396 Abdulkerim Zırhlı 
Eşi : Gülistan Zırhlı 

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 
Eşi : 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 

"VH000.415 Hakkı Sutekin 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Eşi : Hatice Sutekin 
Kızı : Sadiye Yazgan 
Kızı : M. Muazzez Karagülle 

Gösterge 
Lira 

400 
400 

550 

400 

550 

400 
400 

550 

550 
400 
400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.417 Harun Atay 
Vatanî bir hizmet yapmakta iken 
Gaybubeti Tahakkuk eden 
Eşi : Nafia 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 
Vatani hizmet yapmakta iken gaybubeti tahakkuk eden 
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 

Gösterg 
lira 

55 
4 

40 
40 

55 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.437 Kadri Oktay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kızı : Cavide Yasa 
Kızı : Beşire Kalkan 

VH.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 

VH.aOO.450 Ahmet Hamdi Yalman 
T.B.M.M. Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı: E. Ülker Savucu 

VH.000 451 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 / ı ı -
Gösterge 

lira 

400 
400 
400 

400 

400 
400 

400 

400 

400 

http://VH.aOO.450


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 Seçilen Temsili Heyeti Üyesi 
Eşi : Fatma Behiye Dinç 
Kızı : Nebile Dinç 
Kızı : H. İffet Dinç 

VHİ)|0K)|.467 Şevket Canan Er 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Nezihe Tanyolaç 

VK000.469 Cevat Abbas Gürer 
TBMM Birinci Dönem Bolu Milletvekili 
Kızı : Mualla Gürer 
Kızı : Sevda Gürer 

VH.000.471 Mustafa Sabri Baysan 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Eşi : Şefika Baysan 
Kızı : Sıdıka Öcal 

C/12 — 

Gösterge 
l ira 

400 
400 

550 
400 



- C/13 -

S'KH NO. 

VH.000.477 

AyMk sahı^lerinkı isimleri 

VH.000.480 

Asım Celalettin Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili 
Kızı : M. Azize Turgay 
Kızı : F. Azize Öztekin 
Kızı : N. Azize Öztekin 
Halil İbrahim 
Şehit Çarkçı Yüzfbaşı 
Kızı : Necibe livan 
Oğlu : Oelaletöin. Erkan 

Gösterge 
Lira 

400 
400 
400 

400 
400 

VH.000.482 Adil 
Usat ile vukubulan müsademede sebilden vefat eden Kızılca Na
hiyesi Müdürü 
Kızı : İffet Meral 

VH.000.483 gevket Kurt 
27 Mayısla ayağını kaybeden 

VH.000.486 Mehmet Nuri Ateşoğlu 
Sulhiye Ateşoğlu 
Kızı : Mübeccel Ateşoğlu 

VH.000.487 Tahir Kucur 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : Tuna Kucur 
Kızı : F. Türkan Kaya 
Kızı : H. Güften Şaklar 

400 

700 

550 
400 

400 
400 
400 



- Ç/14 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.492 Mehmet Atıf Beyazıt 
TBMM Birinci Dönem Beyazıt Milletvekili 
Kıza : Melike Dönmez 

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 MilletveklH 
Kızı : Fethiye Yoğun 

VH.000.518 Ziya Gökalp 
Kızı : Hürriyet Gökalp 

VH.000.521 Salman Pak 
Milli Mücadelede yararlılık gösteren 

VH.000.522 Memduh Necdet Erberk 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Hatice Erberk 
Kızı : Ülker Kılıç 
Kızı : Suna Kor 

Gösterge 
l ira 

400 

400 

400 

400 

400 

700 

55 
40 
40 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.524 Hüseyin Onur 
28 Nisan 1960'da İstanbul Beyazıt Meydanındaki nümayişte ba
cağını kaybeden 

VH 000.526 Hüseyin Çelik 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kızı : Güzide Koksal 
Kızı : Nebahat Türktan 

VH.000.527 Salih Atalay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Şükriye Ekin 

VH.OOO.530 Halit Akmansu 
Milli Mücadelede fevkalade hizmetleri görülen 
Kızı : Nenmin Akmansu 

VH.000.533 Necati Kumla 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Şükriye Kumla 
Kızı : Vasfiye Kumla 

VHO00.536 Servet Akdağ 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Eşi : Emine Akdağ 

VH.000.541 Tahir 
TBMM Birinci Dönem îzmir Milletvekili 
Eşi : Gamide Barlas 

Gösterge 
lira 

700 

400 
400 

400 

400 
400 

400 

550 

550 



- Ç / 1 6 

Sicil No, Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.542 Yusuf Ziyaettin Basara 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
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 Birinci Dönem Afyon Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Kutluoğlu 

VH.000.553 Mustafa Vasfi Süsoy 
TBMM Birinci Dönem Tokat Milletvekili 
Kızı : Nefise Süsoy 

VH.000.554 Veysel Rıza 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Saadet Kantek 

Gösterge 
l ira 

400 

400 

550 

400 

400 

400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin tümleri 

VH.000.557 Haydar Arslan 
TBMM Birinci Dönem îçel 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 

VH.000.569 ibrahim Ruşen Murathan 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Safiye Murathan 
Kızı : Saadet Mısırhoğlu 
Kızı : S. Türkan Lara 

VH.OOO,572 Fuat Umay 
T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu Milletvekili 
Kızı : Esin Umay 

Gösterge 
Lira 

400 

400 

400 
400 

550 

400 
400 
400 

400 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.579 Mehmet Neoip Güven 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Mükriime Beşkardeş 
Kızı : Makbule Mutlu 

VH.000.584 Mehmet Sami Arkan 
TBMM Birinci Dönem İçel Milletvekili 
Eşi : F. Talia Arkan 

VH0OO.585 Halil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Naile Araş 

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. Tüimülk Lekili 

VH.000.593 Emin Erkul Seyitoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : F. Hürrem Erkul Seyitoğlu 

Gösteırgp 
Lüıaı 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

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 

VH.000.603 Arif Hikmet Özdemir 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Saliha özdemir 

VH.000.610 Sezai Sanver 
Eşi : Safiye Sanver 
Kızı : Makbule Sanver 

VH.000.613 Kemal 
Boğazlıyan Kaymakamı 
Kızı : Müşerref Güren 

VH.000.618 Reşat Aybar 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Kızı : Santime Kalkan 

VH.000 621 Ali Fethi Okyar 
TBMM Birinci Dönem istanbul Milletvekili 
Kızı : F. Nermin Okyar 

Ç/19 -

Gösterge 
Lira 

400 

400 
400 
400 

400 

550 
400 

400 

400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.626 

VH.000.627 

VH.000.629 

VH.000.631 

VH.0001634 

Osman Kadri Bingöl 
TBMM Birinci Dönem Muş Milletvekili 
Kızı : Fahriye Bingöl 
Mehmet Vasfi 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Km : Aytekin Karakul 
Kızı : E. Türkan Karakul 
Ali Sabrı Güney 
T.B.M.M. Birinci Dönem îçel Milletvekili 
Kızı : Türkan Güney 

H. Sıddık Haydari 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi : A. Faize Haydari 

Ahmet Hilmi Kalaç 
TJB.M.M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : P. Nebile Canka 

VH.000.635 İhsan Hamit Tiğrel 
Sivas Kongresine Seçilen Temsili Heyeti Diyarbakır Üyesi 
Kızı : Melek öktem 

VH.000.643 Yakup Örgü 
Van îli Tımar Bucağı Gedik Bulak Köyü 

Gösterge 
Lira 

400 

400 
400 

400 

550 

400 

400 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.647 Yusuf Çelik 
Hopa İlçesi, Başoba Köyü 
Eşi : Katıma Makbule Çelik 

VH.000.650 Rezzak Altun 
Göle Çayırbaşı Bucağı Yeleçli Köyü 
Eşi : Esma Altun 

VH000.657 Rıza Hacıoğulları 
Eleşkirt İlçesi Molla Süleyman Köyünden 
Eşi : Gülzade Hacıoğulları 

VH.000.662 İsa Güneş 
Eleşkirt İlçesi Molla Süleyman Köyünden 

VH.000.667 Şükrü Çelikay 
TBMM Birinci Dönem Afyon Milletvekili 
Kızı : Sadiye Sarısoy 

VH.000.668 İsmail Suphi Soysallıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : E. Gönül Soysallıoğlu 

VH.000.670 Süleyman Sırrı İçöz 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Kadriye Aksoy 

Ç/21-
Gösterge 

lira 

550 

550 

550 

700 

400 

400 

400 



- Ç/22 -

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.O0O.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 ibrahim 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 

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 

Gösterge 
Lira 

550 
400 

70) 

400 
400 

400 
400 

400 
400 

400 



-ÇJ23 

»içil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.681 Ahmet Mazhar Akif oğlu 
TBMM Birinci Dönem istanbul Milletvekili 
Eşi : Nazif e jDahide Akif oğlu 
Kızı : N. Özlem Akifoğlu 

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 Tathoğlu 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Fatma Tathoğlu (Süray) 

VH.512.745 Nurettin Yeniay 
Vatani hizmet yapmakta iken gaybubeti tahakkuk eden 
Kızı : Munise Yeniay 
Kızı : Fethiye Yeniay 

VH.548.621 Mustafa Fikri 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : A. Zerrin Arıkoğlu 
Krzı : Ülker Alkaya 

Gösterge 
Lira 

400 
400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.578.854 Mevlüt Meriç 
5.3-1971 tarihinde (ODTÜ'de) meydana gelen silahlı çatışn 
şehit olan komanda eri 
Kızı : Meryem Meriç 
Meryem Meric'in annesi Fatma Şahin 

VH.580.129 Hüseyin Sıtkı Gür 
T.B.M.M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
•Kızı: Nuriye idil 

VH.587.623 Asım Sirel 
TBMM Amasya Milletvekili 
Kızı : Z. Zübeyde Elli 

VH.590.501 Mehmet Akif Ersoy 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Suat Ersoy 

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 

Gösterge 
Lira 

400 
400 

400 

400 

400 

400 
400 
400 

400 



- Ç/25 -

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.594.269 Hasan Tahsin Üzer 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Kızı : H. Nimet Tarakçıoğlu 

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 Tahir Nuri 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Eşi : T. Rüveyde Tuna 

VH.601.099 Talip Yener 
Fransa'nın başkenti Pariste görevli iken şehit edilen 
Annesi : Nuriye Yener 
Babası : Sabri Yener 
Eşi : Saniye Yener 

VH.601.307 Oktay Cirit 
Lübnan'ın Beyrut şehrinde görevli iken şehit edilen 
Eşi : F. Gülen Cirit 
Kızı : M. Ece Cirit 

Gösterge 
Lira 

400 

550 

550 
400 
400 

550 

400 
400 
550 

550 
400 
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Sicü No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.Ö01.457 feüüaül Şevket Erez 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken, görev başında şehit 
edilen 
Eşi : F. Necla Erez 

VH.601.458 Hüseyin Daniş Tunalıgil 
Avusturya'nın başkenti Viyana'da görevli iken görevi başında 
şehit edilen 
Eşi : F. Firuze Tunalıgil 
Kızı : H Periel Tunalıgil 

VH.602.567 Mahmut Sığmak 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Saadet Öztürk 

VH.603.795 * Ziya Tuğlu 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Yadigâr Savaşeri 

VH.605.300 Rüştü Bulduk 
TBMM Birinci Dönem Milletvekili 
Kızı : Kadriye Kulualp 

VH.6Q5.350 Mehmet Tevfik Durlanık 
TBMM Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : Hatice Çivitçioğlu 
Kızı : K. Emine Sipahi 

Gösterge 
Lira 

550 

550 
400 

400 
400 

400 

400 

400 

http://VH.6Q5.350
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Sicil No. Aylık sahibinin isimleri 

VH.605.572 Mustafa Rasim Öztekin 
TBMM. Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Bedia Ökten Tekin 

VH.606.335 Mehmet öztürk 
Eşi : Hafize Öztürk 

VH.6Ö6.516 Ömer Mümtaz îmamoğlu 
Sivas Kongresi Üyesi 
Kızı: inayet îmamoğlu 
Kızı: Firdes Ürkün 

VH.608.017 . Şükrü Fırat 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Km : H. Baitlice Karamuk 

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- Mirza Gürler 
Eşi : Zülfiye Gürler 

VH.609.390 Mehmet Kıran 
Kızı : Telli Kıran 

Gösterge 
Lira 

400 

550 

400 
400 

400 

400 
700 
700 

550 

400 



Sicil No, Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.609.51S Hüseyin Akbaş 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.535 Rıza Doğan 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.536 Nasun Akar 
Şampiyon Güreşçi 
Eşi : Ayşe Akar 

VH.609.546 Muharrem Candaş 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.547! Mehmet Esenceli 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.548 Hasan Sevinç 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.555 Adil Candemir 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.568 Hasan Gemici 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.586 A. Nihat Kabanlı 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.602 Mustafa Dağıstanlı 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.634 Sefer Baygın 
Şampiyon Güreşçi 

- Ç / 2 8 -

Gösterge 
Lira 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

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 

VH.609.791 Tevfik Kış 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.792 Ahmet Ayık 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.793 Mahmut Atalay 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.797 Haydar Zafer 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.798 S. Sırrı Acar 
Şampiyon Güreşçi 

Ç/29-

700 

700 

550 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 



Sicil No, Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.609.807 Servet Meriç 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.816 ismet Atlı-
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.817 A. Gazanfer Bilge 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.835 Cemal Yenilmez 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.836 ismail Oğan 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.900 M. Cavit Oktay 
Şampiyon Güreşçi 

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 

Ç/30 -

Gösterg 
Lira 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

55 

70 

70 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.610.064 D. Ali Erbaş 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.244 İbrahim Zengin 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.393 Cemal Kılıç 
VH.610.395 Mehmet Kartal 

Şampiyon Güreşçi 
VH.610.397 Mülazun Deniz 
VH.610.401 Kâzım Ayvaz 

Şampiyon Güreşçi 
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. îlyas Alakoç 

Şampiyon Güreşçi 
VH.612.508 Mehmet Dığdığoğlu 
VH.612.680 Kaşir Kaşar 

Kızı : Çeşmi Çadırcı 

VH.612.681 Himmet Yıldırım 
Eşi : Hacer Yıldırım 

Gösterge 
Lira 

700 

700 
700 

700 
700 

700 

700 

400 
700 

700 
700 

400 

550 



- Ç/32 -

Sicil No. 

VH.612.900 

VH.612.981 
VH.613.041 
VH.613.072 
VH.613.073 
VH.613.233 
VH.613.738 
VH.613.783 
VH.613.952 

VH.614.843 
VH.615.538 
VH.616.553 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Ali Tabak 
Eşi : Zülfiye Tabak 
Kızı : Melek Tabak 
Remzi Gürkan 
Hakkı Şenhür 
Sabit Hafızoğlu 
Embiye Çavuş 
Sadri Alçay 
Osman Hacıoğlu 
Mümin Vatansever 
A. Rıza Alan 
Şampiyon Güreşçi 

Selahattin Galip 
Abdullah Deliormanlı 
Hasan Ayyıldız 

Gösterge 
Lira 

550 
400 
700 
700 
70 
70 
700 
700 
700 

70 
700 
700 
700 

«İlgililere ödenecek aylık tutarı, bu cetvelde yer alan gösterge rakamlarına, 6 
maddesi uyarınca tespit edilen memur aylık katsayısı uygulanarak belirlenir.» 



G - Cetveli 
(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hi 
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G — C E T V E L İ 

(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye 
İzin Yerilen Hizmetler) 

Kanun 
No. 

1050 
5209 

1375 

2182 
2876 
2510 

2755 

2832 

3142 

T Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerin-
| de gösterilen hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 

Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Hay
darpaşa Limanı ve Zürih'te Şafk Demiryolları Bankası ara
sında münakit 4 kıta ihtilafname ve merbutatının tasdikle-
lerine ait Kanun. 

Î
Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz ve icrasına dair olan 
1219 sayılı Kanuna eklenen ve eki Kanun. 
İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler. 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak ya
bancı uzmanlara ait Kanun. 

Millî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekkül
lerde kullanılacak yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve 
ustalara yapılacak mukaveleler hakkında Kanun. 
Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketleriyle 
aktedilen 10.12.1928 tarihli mukavelenamelerin bazı mad
delerinin tadiline dair 2 kıta mukavelenamenin tasdiki hak
kında Kanun. 

Kanun 
No. 

4635 

5368 

766 
2613 

6128 | 
6588 i 

6181 

6059 
6373 

6200 

6237 
7035 

Devlet öğret 
öğretmen, m 
kaveleler ak 
Verem sava 
Tapulama K 
Kadastro ve 

Yeni radyo 
tasyonunun 
taahhütlere 

İltisak ve ku 

Doğu vilaye 
şaatı için ge 
da Kanun. 

Devlet Su İ 
kında Kanu 

Limanlar in 



Kanun 
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. 

Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Ka
nun. 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun. 

186 | 
338 j 

222 
JUO 

353 . 
68 

1731 
351 
527 

Gf3 

Kanun 
No. 

1601 

6165 
7027 
7306 
350 

1904 

1632 

2433 

Türk Silahlı Kuv 
araç ve gereçlerini 
ma Bakanlığına ge 
yetkisi verilmesi ha 

istanbul Opera bi 
idaresi hakkında K 

Türk Silahlı Kuvv 
araç ve gereçlerin 
ma Bakanlığına 
me yetkisi verilme 
maddelerinin değiş 

Jandarma Genel 
modern silah, araç 
leri Bakanlığı Jan 
lara geçici yüklenm 
Kanun. 

2082 sayılı İstanbu 
rımı ve İmarı Hak 
rinin değiştirilmesi 
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Kanun 
No. 

3212 Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmet 
tış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Dev 
na Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması 
Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 5 
desi. 

3402 Kadastro Kanununun 39 uncu maddesi. 
Diğer Kanunların gelecek yıllara geçici yüklenm 
meye izin veren hükümleri. 



H - Cetveli 
(6245 Saydı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri U 

Gündelik ve Tazminattan Gösterir Cetvel) 
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H — C E T V E L İ 

(6245 Sayılı Harcırah Kanamınan 33 ye 50 nci Maddeleri Uyarınc 
Gündelik ye Tazminatları Gösterir Cetvel) 

I — Yurt İçinde Verilecek Gündelikler 
(Madde : 33) 

A — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 
— Başbakan 
— Cumhurbaşkanlığı 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 bü tutar esas alınır). 
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— Ek göstergesi 2 400 - 3 000 olan kadrolarda bulunanlar (492 sayılı 
Harçlar Kanununun 34 üncü maddesine göre ödenecek yol tazmi
natının hesabında bu tutar esas alınır). 

— Ek göstergesi 1 800 - 2 100 olan kadrolarda bulunanlar 
— Aylık/kadro derecesi 1 olan diğer memur ve hizmetliler 
— Aylık/kadro derecesi 2 - 3 olanlar 
— Aylık/kadro derecesi 4 olanlar' 
— Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

n — Arazi Üzerinde Çalışanlara Yerilecek Tazminatlar 
(Madde : 50) 

a SAYILI CETVEL) 
(50 nci maddenin 1, 2, 4 ve 5 inci fıkralarında yer alan perso 

Kadro Derecesi 

1 - 2 olanlar 
3 - 4 olanlar 
5 - 6 olanlar 
7 - 15 olanlar 

Bu cetvelden yararlananlardan arazidıe, şantiye veya gemilerde geceleyenlere, yukarıda g 
rısı ek olarak ödenir. 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca, orman kadastro hizmetlıeninde ça 
yarısı illâve olarak ayrıca ödenir. 
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(H SAYILI CETVEL) 

(50 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan Tapu ve Kadastro Gen 
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, JŞoför, 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 yarısı ilave olarak ayrıca 
ödenir. 
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1 — C E T V E L İ 

(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 17 Saydı K.H.K.'ye Göre Çeşitli Kanunların Bütçe Ka 
Sınırlanın Gösterir Cetvel) 

Kanun 
' No. Kanunun Adı 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 

Madde 
; « 
24 
64 

Fıkra 

B 



- 1 / 3 -

Kanun 
No. Kanunun Adı Madde F&ra 

b) 2886 Devlet İhale Kanurm 83 
17 
17 
45 
51 a) 

A 
2 
3 

— 

İllerde, kuruluş merkezlerinde, 
askerî kurum ve kuruluşlarda 
ve nüfusu 50.O0O'i geçen ilçe
lerde 
İlçelerde 
(Devlet Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğince tespit edilen 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde 

c) 4353 Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Başhükuk Müşavirliği ve Mu-
hakemat Genel Müdürlüğünün 
Vazifelerine, Devlet Davaları
nın Takibi Usullerine Dair Ka
nun 

55 
76 

81 

27 

28 
29 
30 
31 

- İ / 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 hariç) 

5 (Taşınmazın aynına yönelik 
davalar hariç) 

-

-
-



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde 

34 

d) 5539 Karayolları 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 
Kabulüne Dair Kanun 39 

1 / 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 Devletleştiriîebilmesi 
Usul ve Esasları Hakkında Ka
nun 

- 1 / 6 -

Fıkra 

100 000 liralık limit 
200 000 liralık limit 
1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 



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 — 

- î/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 

a) İlköğretim Kurumları 

S. No. Okulun Adı 

1 Adana Mustafabeyli Yatüı İlköğretim Bölge Okulu 
2 Adıyaman Çelikhan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
3 Adıyaman Kâhta Göçerli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
4 Adıyaman Kâhta Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
5 Ağrı Diyadin Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
6 Ağrı Doğubeyazıt Yatılı İlköğretim İBölge Okulu 
7 Ağrı Eleşkirt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
8 Ağrı Tutak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
9 Ankara Şereflikoçhisar Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 

10 Artvin Ardanuç Yatık ilköğretim Bölge Okulu 
11 Artvin Borçka Yatılı İlköğretim Böige Okulu 
12 Balıkesir Bigadiç Yağcılar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
13 Bingöl Genç Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
14 Bingöl Genç Servi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
15 Bingöl Kığı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
16 Bingöl Solhan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 

BAKANL 
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S. No. Okulun Adı 

17 Bitlis Ahlat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
18 Bitlis Hizan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
19 Bitlis Mutki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
20 Bitlis Tatvan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
21 Çanakkale Kirazlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
22 Çankırı Eskipazar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
23 Diyarbakır Çermik Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
24 Diyarbakır Kulp Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
25 Diyarbakır Lice Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
26 Diyarbakır Silvan Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
27 Elazığ Baskil Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
28 Elazığ Karakocan Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
29 Erzincan Kemah Yatılı İlköğretmi Bölge Okulu 
30 Erzincan Refahiye Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
31 Erzincan Tercan Yatılı ilköğretmi 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 
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S. N o . : Okulun Adı 

38 Gaziantep Kilis Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
39 Gaziantep Nizip Yatılı İlköğretim (Bölge Okulu 
4Q Gaziantep Oğuzeli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
41! Gaziantep Yavuzeli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
42 Giresun Alucra Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
43 Giresun Espiye Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
44 Gümüşhane Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
45 Gümüşhane Bayburt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
46 Gümüşhane Kelkit Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
47 Hakkâri Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
48 Hakkâri Beytüşşebap Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
49 Hakkâr i Çukurca Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
50 Hakkâri Şemdinli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
51| Hakkâri Yüksekova Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
52 Hatay Kırıkhan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
53 Hatay Reyhanlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
54 Hatay Yayladağ Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
55 Kars Ardahan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
56 Kars Arpaçay Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
57 Kars Kağızman Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
58> Kastamonu Ağılı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
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S. No.: Okulun Adı 

59 Kastamonu iksangazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
60 Kastamonu Şeydiler Yatılı İlkÖğrettim Bölge Okulu 
61| Kocaeli Akmeşe Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
62 Konya Ereğli Yenizengen Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
63i Malatya Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
64 Malatya Akçadağ Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
65| Malatya Pütürge Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
66 Manisa Selendi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
67 Kahramanmaraş Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
68» Kahramanmaraş Afşin Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
69 Kahramanmaraş Pazarcık Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
70 Mardin Gazü (Merkez) Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
711 Mardin Gercüş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
72 Mardin İdil Yatık ilköğretim Bölge Okulu 
73 Mardin Mazıdağı Yatık ilköğretim Bölge Okulu 
74 Mardin Nusaybin Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
751 Muş Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
16 Muş (Merkez) Korkut Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
77 Muş Malazgirt (Nurettinli) Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
78 Muş Varto Yatık Mköğretim Bölge Okulu 
79 Niğde Aksaray (Eskil) Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
80 Samsun Vezirköprü Yatık İlköğretim Bölge Okulu 
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S. No.: Okulun Adı 

811 Siirt Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
82 Siirt Eruh Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
83 Siirt Kozluk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
84 Siirt Sason Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
85 Siirt Şirvan Yatılı Mköğretim Bölge Okulu 
86 Sivas Divriği Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
87 Sivas Hafik Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
8$ Sivas İmranlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
89 Sivas Suşehri Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
90 Tokat Artova Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
91; Tunceli Çemişkezek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
92 Tunceli Hozat Geyiksu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
93 Tunceli Mazgirt (Bulgurcular) Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
94 Tunceli Nazimiye Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
9$ Tunceli Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
96 Tunceli Pertek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
9~h Tunceli Pülümür Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
98 Şanlıurfa Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
99 Şanlıurfa Akçakale Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 

100 Şanlıurfa Birecik Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
10r Şanlıurfa Bozova Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 



N o . : Okulun Adı 

102 Şanlıurfa Hilvan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
103 Şanlıurfa Suruç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
104 Şanlıurfa Viranşehir Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
105 Van İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
106 Van Başkale Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
lO'fl Van Erciş Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
108 Van Gevaş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
1091 Zonguldak Eflani Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
11Q Adana Seyhan Hürriyet Ortaokulu 
111 Adana Ceyhan Ayşe Malaz PamukeÜ Ortaiokulu 
11.2 Aydın Nazilli Sümer Ortaokulu 
113 Balıkesir Bandırma Şehit Süleymanlbey Ortaokulu 
114 Çanakkale Biga Yen'içiMik Ortaokulu 
115 Denizli Merkez Yeşilköy Ortaiokulu 
116 Edirne Merkez Karaağaç Ortaokulu 
1T7! Samsun Merkez Gelenhe Ortaokulu 
118 Yozgat Çayıralan Büyükkışla Ortaokulu 
119 Adana Sağırlar Okulu 
120 Afyon Sağırlar Okulu 
121j Afyon Bolvadin Sağırlar Okulu 
122. Ankara Sağırlar Okulu 



S. No . : Okulun Adı 

123! Bunsa Mustafa Kemalpaşa Sağu-lar Okulu 
124 Çanakkale Gelibolu Sağırlar Okulu 
125, Denizli Sağu-lar Okulu 
12$ Diyarbakır Sağırlar Okulu 

127 Erzurum Sağırlar Okulu 
128 Eskişehir Sağırlar Okulu 
129 Gümüşhane Şiran Sağırlar Okulu 
130 İçel Sağırlar Okulu 
131! istanbul Beykoz Bozhane Sağırlar Okulu 
132 İstanbul Fatih Sağırlar Okulu 
13 3. istanbul Göztepe Sağırlar Okulu 
134 İzmir Sağu-lar Okulu 
13 S Kastamonu Sağırlar Okulu 

136 Kayseri Develi Sağu-lar Okulu 
137 Kocaeli Karamürsel Sağırlar Okulu 
138 Konya Sağırlar Okulu 
1391 Malatya Sağırlar Okulu 
140 Niğde Sağırlar Okulu 
141' Niğde Çamardı Sağırlar Okulu 
142 Rize Sağırlar Okulu 
143 Samsun Sağırlar Okulu 



S. N o . : Okulun Adı 

144 Sivas Sağırlar Okulu 
145; Van Sağırlar Okulu 
146 Ankara Körler Okulu 

147 Çanakkale Gelibolu Körler Okulu 
148 Gaziantep Körler Okulu 
149 İstanbul Veysel Vardal Körler Okulu 
150 İzmir Körler Okulu 
1 5 | Kahramanmaraş Körler Okulu 
152 Niğde Körler Okulu 

153 Tokat Körler Okulu 
154 Ankara Ortapedik Özürlüler Okulu 

M/10 — 
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S. No.: Okulun Adı 

b) Genel, Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları: 
155, Adana Fen Lisesi 
156 Adana Erkek Lisesi 
157 Adana Kız Lisesi 
158 Adana Karşıyaka Lisesi 
159 Adıyaman Lisesi 
160 Afyon Anadolu Lisesi 
16Î, Afyon Lisesi 
162 Amasya Anadolu Lisesi 
163 Amasya Atatürk Lisemi 
164 Ankara Atatürk Anaddiu Lisesi 
165, Ankara Anadolu Lisesi 
166 Ankara Gazi Anadolu Lisesi 
167 Ankara Fen Lisesi 
168 Ankara Atatürk Lisesi 
169 Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi 
170 Ankara Halide Edüp Adıvar Lisesi 
171 Ankara Keçiören Ayvalı Lisesi 
172 Ankara Çubuk Lisesi 
173 Antalya Akseki Şahinler Lisesi 
174 Aydın Cumhuriyet Lisesi 
175 Aydın Söke Lisesi 
176 Balıkesir Cumhuriyet Lisesi 
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No.: akülün Adı 

200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 

Diyarbakır Anadolu Lisesi 
Diyarbakır Cumhuriyet Lisesi 
Diyarbakır Silvan lisesi 
Edirne Anadolu Lisesi 
Edirne Lisesi 
Elazığ Anadolu Lisesi 
Elazığ Ljsesi 
Elazığ Ağın Lisesi 
Erzincan Lisesi 
Erzincan Hiç Şeyda Fırat Lisesi 
Erzurum Anadolu lisesi 
Erzurum Lisesi 
Erzurum Kız Lisesi 
Eskişehir Anadolu Lisesi 
Eskişehir Atatürk Lisesi 
Eskişehir Cumhuriyet Lisesi 
Eskişehir Ahmet Kanatlı Lisesi 
Gaziantep Anadolu Lisesi 
Gaziantep Fen Lisesi 
Gaziantep Lisesi 
Gaziantep Nizip Lisesi 
Giresun Anadolu Lisesi 

Giresun Atatürk Lisesi 
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S. No.: Okulun Adı 

223 Gümüşhane Anadolu Lisesi 
224 Gümüşhane Lisesi 
225 Hatay Antakya Lisesi 
226 İsparta Uluborlu Lisesi 
227 İsparta Yalvaç Atatürk Lisesi 
228 İsparta Senirkent Lisesi 
229 İçel Anadolu Lisesi 
230 İstanbul Galatasaray Lisesi 
231 İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi 
232 İstanbul Kabataş Erkek Lisesi 
233 istanbul Behçet Kemal Çağlar Lisesi 
234 İstanbul Atatürk Fen Lisesi 
235 İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi 
236 İstanbul Çamlıca Kız Lisesi 
237 İstanbul Erenköy Kız Lisesi 
238 İstanbul Kadıköy Kız Lisesi 
239 İstanbul Kandilli Kız Lisesi 
240 İstanbul Üsküdar Kız Lisesi 
241 İstanbul Lisesi 
242 İstanbul Vefa Lisesi 
243 İstanbul Büyükçekmece Lisesi 
244 İstanbul Yeşilköy 50. Yıl Lisesi 
245 İstanbul Şile 50. Yıl Lisesi 
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S. No.: Okulun Adı 

246 İstanbul tma Lisesi 
247 izmir Bornava Anadolu Lisesi 
248 izmir Fen Lisesi 
249 izmir Atatürk Lisesi 
250 izmir inönü Lisesi 
251 İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi 
252 izmir Kız lisesi 
253 izmir Buca Lisesi 
254 izmir Tire Ş. A. I. Karaoğlanoğlu Lisesi 
255 Kahramanmaraş Lisesi 
256 Kars Alpaslan Lisesi 
257 Kars Ardahan Lisesi 
258 Kars Posof Lisesi 
259 Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 
260 Kastamonu Bozkurt Lisesi 
261 Kastamonu inebolu Lisesi 
262 Kastamonu Taşköprü Lisesi 
263 Kayseri Fen Lisesi 
264 Kayseri Lisesi 
265 Kayseri Sümer Lisesi 
266 Kırklareli Atatürk Lisesi 
267 Kırşehir Lisesi 
268 Kırşehir Çiçekdağı Lisesi 
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S. N o . : Okulun Adı 

269 Konya Anadolu Lisesi 
270 Konya Gazi Lisesi 
271 Konya Hadim Taşkent Lisesi 
272 Konya Ereğli Cumhuriyet Lisesi 
273 Konya Karaman Lisesi 

274 Kütahya Kılıçarslan Lisesi 
275 Kütahya Simav Lisesi 
276 Malatya Fen Lisesi 
277 Malatya Lisesi 
278 Malatya Darende Kuruncak Lisesi 
279 Manisa Lisesi 
280 Manisa Salihli Lisesi 
281 Manisa Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi 
282 Mardin Lisesi 
283 Mardin Nusaybin Lisesi 
284 Muğla Turgutreis Lisesi 
285 Muş Lisesi 
286 Muş Malazgirt Alpaslan Lisesi 

287 Nevşehir Lisesi 
288 Nevşehir Ürgüp Lisesi 
289 Niğde Anadolu Lisesi 
290 Niğde Lisesi 
291 Niğde Bor Şehit Nuri Pamir Lisesi 
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292 Ordu Lisesi 
293 Sakarya Atatürk Lisesi 
294 Samsun Anadolu Lisesi 
295 Samsun 50. Yıl Lisesi 
296 Sivas Selçuk Anadolu Lisesi 
297 Sivas Lisesi 
298 Sivas Gazi Lisesi 
299 Sivas Cumhuriyet Lisesi 
300 Tekirdağ Anadolu Lisesi 
301 Tekirdağ Namık Kemal) Lisesi 
302 Tokat Anadolu Lisesi 
303 Tokat Erbaa Lisesi 
304 Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi 
305 Trabzon Lisesi 
306 Trabzon Af fan Kitapçıoğlu Lisesi 
307 Trabzon Sürmene Lisesi 
308 Uşak Anadolu Lisesi 
309 j Uşak Lisesi 
310 Uşak Eşme Lisesi 
311 Van Atatürk Lisesi 
312 Yozgat Anadolu Lisesi 
313 Yozgat Lisesi 
314 Adana Düziçi Öğretmen Lisesi 
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S. No.: Okulun Adı 

315 Ankara Elmadağ (Basanoğlan) Atatürk Öğretmen Lisesi 
316 Antalya Aksu Öğretmen Lisesi 
317 Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi 
318 Balıkesir Savaştepe Öğretmen Lisesi 
319 Bingöl Kız Öğretnien Lisesi 
320 Bitlis Öğretmen Msesi 
321 Çanakkale Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi 
322 Diyarbakır Dicle Öğretmen Lisesi 
323 Edirne Kız Öğretmen Lisesi 
324 Eskişehir Yunus Emre Öğretmen Lisesi 
325 Gaziantep Kilis Kız Öğretmen Lisesi 
326 Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi 
327 İsparta Gönen Öğretmen Lisesi 
328 Kars Susuz Kazım Karabekir Öğretmen Lisesi 
329 Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi 
330 Kayseri Mimar Sinan Öğretmen Lisesi 
331 Kırklareli Kepirtepe Öğretmen Lisesi 
332 Konya Ivriz Öğretmen Lisesi 
333 Malatya Akçadağ Öğretmen Lisesi 
334 Mardin Kız öğretmen Lisesi 
335 Muş Kız Öğretmen Lisesi 
336 Nevşehir Kız Öğretmen Lisesi 
337 Samsun Akpınar öğretmen Lisesi 
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S. N o . : Okulun Adı 

338 SaJkarya Arifiye Öğretmen Lisesi 
339 Sinop Kız Öğretmen Lisesi 
340 Sivas Pamukpınar Öğretmen Lisesi 
341 Trabzon Beşikdüzü Kız Öğretmen Lisesi 
342 Van Muradiye Alpaslan Öğretmen Lisesi 
343 Ağrı Spor Meslek Lisesi 

344 Ankara Elmadağ Spor Meslek Lisesi 
345 Çanakkale Spor Meslek Lisesi 
346 Kahramanmaraş Spor Meslek Lisesi 
347 Yozgat Spor Meslek Lisesi 
348 Adana Motor Meslek Lisesi 
349 Adana İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi 

350 Adana Yeşilevîer Endüstri Meslek Lisesi 
351 Adana Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi 
352 Adana Yeşilevîer Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi 
353 Adıyaman! Endüstri Meslek Lisesi 
354 Adıyaman Besni Endüstri Meslek Lisesi 
355 Ağrı Patnos Endüstri Meslek Lisesi 
3-56 Ankara (M.R. Uzel Kimya Meslek Lisesi 
357 Ankara Haymana Endüstri Meslek Lisesi 
358 Ankara Keskin Endüstri Meslek Lisesi 
359 Artvin Endüstri Meslek Lisesi 
360 Aydın» Endüstri Meslek Lisesi 
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S. No. : Okulun Adı 

361' ©ursa Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 
362 Bursa Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi 
363 Çankırı Kurşunlu Atkaracalar Endüstri Meslek Lisesi 
364 Edirne Endüstri Meslek lisesi 
365 Elazığ Palu Endüs t r i Meslek Lisesi 
366 Erzincan Fatih Endüstri Meslek Lisesi 
367 E r z u r u m Endüs t r i Meslek Lisesi 
368 Erzurum İspir Endüstrıi Meslek lisesi 
369 Eskişehir Endüst r i Meslek l i s e s i 
370 Gaziantep M.R. Uzel Endüstrıi Meslek lisesi 
371, Gaziantep Kilis Endüstoi.Meslek Lisesi 
372 Giresun Şöbinkarahisar Endüstri Meslek lisesi 
373 [Hakkari Endüs t r i Meslek Lisesi» 
374 İsparta Senirkent Endüstri Meslek Lisesi 
375 İsparta Uluborlu Endüstri Meslek Lisesi 
376 İçel Erdemlıi Endüs t r i Mesilek Lisesi 
377 İçel Gülnar Endüstri Meslek lisesi 
378 istanbul Kartal Endüstri Meslek Lisesi 
379 İs tanbul Çata lca Endüst r i Meslek Lisesi 
38)Q (İstanbul Çata lca Yetişkinler Tekinlik Eğit im Merkezi 
3811 İstanbul Tuzla Endüstri Meslek Lisesi 
382 İstanbul Tuzla Yetişkinler Teknik Merkezi 
383 İstanbul $şli Endüstri Meslek Lisesi 
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S. No. : Okulun Adı 

40T7 Ordu Fatsa Endüstri Meslek lisesi 
408 Siirt Batman Endüstri Meslek Lisesi 
409 Sivas -Endüstri Meslek Lisesi 
410 Sivas Gemerek Endüstri Meslek Lisesi 
41/1 Van Endüstri Meslek Lisesi 

412 Adana Sabancı Anadolu Tekstil Meslek Lisesi 
413 Adıyaman Besni (Kız Meslek Lisesi 
414 Ağrı Kız Meslek Lisesi 
415 Ankara Yenamaihallle Kız Meslek lisesi 
416 Ankara, Polatlı Kız Meslek Lisesi 
4\Ü Artvin Kız Meslek Lisesi 
418 Antalya Akseki Kız Meslek Lisesi 

419 (Bolu Zübeydehanım Kız Meslek Lisesi 
420 Denizli Buldan Kız Meslek Lisesi 
421 Edirne Meslek ve Anadolu Meslek lisesi 
4Û2 Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi 
423 İsparta Kız Meslek Lisesi 
424 İstanbul Anadolu Hazır Giyim ve Dent Hazır Geyim Meslek 

Lisesi 
425 İstanbul Selçuk Kız Meslek Lisesi 
426 İstanbul Ortalköy Zübeyde Hamamı Kız Meslek Lisesi 
427 İzmir Bergama Kız Meslek Lisesi 
428 Kırklareli Babaeski Kız Meslek Lisesi 



— M/23 
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429 Manisa İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi 
430 Nevşehir Hacıbektaş Kız Meslek lisesi 
43 H Tekirdağ Çorlu, Kız Meslek Lisesi 
432 Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
433 Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
434 ©olu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

435 Bolu Mengen Anadolu AşçıÜk Meslek Lisesi 
436 Bursa Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
437 îçel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek lisesi 
438 istanbul Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
439 Muğla Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
440 Ordu Perşembe Otelcplik ve Turizm Meslek Lisesi 

441 Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
442 Tokat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
443 Adana İmam Hatip Lisesi 
444 Adıyaman İmam Hatip Lisesi 
445 Afyon îrnam Hatip Lisesi 
446 Afyon Bolvadin İmam Hatip Lisesi 
447 Afyon Çay îmam Hatip lisesi 
4481 Afyon Sandıklı İmam Hatip Lisesi 
4491 Ağrı îmam Hatip Lisesi 
450 Amasya îmam Hatip Lisesi 
451' Amasya Taşova îmam Hatip Lisesi 
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452 Ankara İmam Hatip lisesi 
453 Ankara Altındağ (Sölfasol) İmam Hatip Lisesi 
454 Ankara Çamhdere İmam Hatip Lisesi 
455 Ankara Kırıkkale İmam Hatip Lisesi 
456 Ankara Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi 
457 Ankara Polatlı İmam Hatip lisesi 
45$ Ankara Şereftikoçihlisar İmam Hatip lisesi 
459 Antalya İmam Hatip Lisesi 
460 Antalya Akseki İmam Hatip Lisesi 
461 Antalya Alanya İmam Hatip Lisesi 
462 Antalya Korkuteli İmam Hatip Lisesi 
463 Artvin İmam Hatip Lisesi 

464 Aydın İmam Hatip lisesi! 
465 Aydm Çine İmam Hatip Lisesi 
466 Aydın Nazili İmam Hatip Lisesi 
467 Balıkesir İmam Hatip Lisesi 
468) Balıkesir Bandırma İmam Hatip Lisesi 

469 Balıkesir Edremit İmam Hatip Lisesi 
470 Balıkesir İvrindi İmam Hatip Lisesi 
471' Balıkesir Savaştepe İmam Hatip Lisesi 
4721 Balıkesir Sındırgı İmam Hatip IisesS 
473 Bilecik İmam Hatip Lisesi 
474 Bilecik Söğüt İmam Hatip Lisesi 
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475 Bingöl tmam Hatip Lisesi 
476 Bitlis tmam Hatip Lisesi 
477 Bolu imam Hatip Lisesi 
478 Bolu Düzce İmam Hatip Lisesi 
479 Bolu Gerede tmam Hatip Lisesi 
480 Bolu Göynük tmam Hatip Lisesi 
481i Bolu Mengen tmam Hatip Lisesi 
482 Burdur tmam Hatip Lisesi 
483 Bursa tmam Hatip Lisesi 
484 Bursa tnegöl tmam Hatip Lisesi 
485 Bursa Orhangazi tmam Hatip Lisesi 
486 Bursa Mustafa Kemalpaşa tmam Hatip Lisesi 
487 Çanakkale İmam Hatip Lisesi 
488 Çanakkale Biga İmam Hatip Lisesi 
489 Çanakkale Çan tmam Hatip Lisesi 
490 Çankırı tmam Hatip lisesi 
491 Çankırı Orta tmam Hatip Lisesi 
492 Çorum İmam Hatip Lisesi 
493 Çorum Sungurlu tmam Hatip Lisesi 
494 Denizli tmam Hatip lisesi 
495 Denizli Acıpayam tmam Hatip Lisesi 
496 Denizli Çivril İmam Hatip Lisesi 
497 Denizli Tavas tmam Hatip Lisesi 
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498 DiyarbaOor imam Hatip Lisesi 
499 Edirne İmam Hatip Lisesi 
50d Edirne Uzunköprü îmam Hatip Lisesi 
501 Elazığ îmam Hatip Lisesi 
502 Elazığ Maden imam Hatip Lisesi 
503 Eskişehir İmam Hatip Listesi 
504 EskişeMr Sivrihisar İmam Hatip Lisesi 
505 Erzincan İmam Hatip Lisesi 
506 Erzurum İmam Hatip Lisesi 
507! Erzurum İspir İmam Hatip Lisesi 
508 Gaziantep İmam Hatip Lisesi 
509 Giresun İmam Hatip Lisesi 
510 Giresun Alucra İmam Hatip Lisesi 
5İli Gümüşhane îmam Hatip Lisesi 
5121 Gümüşhane Bayburt îmam Hatip Lisesi 
513 Hakkâri İmam Hatip U s si 
514 Hatay îmam Hatip Lisesi 
515 Hatay Yayladağ İmam Hatip Lisesi 
516 İsparta îmam Hatip Lisesi 
517! İsparta Keçiborlu İmam Hatip Lisesi 

518 İsparta Senirfcent İmam Hatip Lisesi 
519 İsparta Uluborlu İmam Hatip Lisesi 
520 îçel (Mersin) İmam Hatip Lisesi 



— M/27 

S. No. : * Okulun Adı 

5211 İstanbul Beykoz Anadolu îmam Hatip Lisesi 
522 İstanbul İmam Hatip Lisesi! 
523 İstanbul Küçukköy îmam Hatip Lisesi 
524 İstanbul Üsküdar İmam Haıtip Lisesi 
525i İstanbul Yalova İmam Hatip Lisesi 
526 İzmir İmam Hatip Lisesi 
527 t7imir Bergama İmam Hatip Lisesi 
528 İzmir U d a İmam Hatip Lisesi 
529 Kars İmam Hatip Lisesi 
530 Kastamonu İmam Hatip Lisesi 
5311 Kastamonu Araç İmam Hatip Lisesi 

532 Kastamonu Devrekani İmanı Hatip Lisesi 
533 Kayseri İmam Haıtip Lisesi 
534 Kayseri Develi İmam Hatip Lisesi 
535 Kayseri Yahyalı İmam Hatip Lisesi 
536 Kırklareli İmam Hatip Lisesi 
537 Kırşehir İmam Hatip Lisesi 

538 Kırşehir Mucur İmam Hatip Lisesi 
539 Kocaeli (İzmit) İmam Hatip Lisesi 
540 Kocaeli Gebze İmam Hatip Lisesi 

541 Konya İmam Hatip Lisesi 
542 Konya Beyşehir İmam Hatip Lisesi 
543 Konya Çumra İmam Hatip Lisesi 
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544 Konya Doğanhisar îmam Hatip Lisesi 
545 Konya Ereğli İmam Hatip Lisesi 
546 (Konya Karaman imam Hatip Lisesi 
547 Konya Sarayönü îmam Hatip Lisesi 
548 Konya Yunak İmam Hatip Lisesi 
549 Kütahya İmam Hatip Lisesi 
550 Kütahya Emet İmam Hatip Lisesi 
551 Kütahya Gediz İmam Hatip Lisesi 
552 Kütahya Simav İmam Hatip Lisesi 
553 Malatya İmam Hatip Lisesi 
554 Malatya Pütürge İmam Hatip Lisesi 
555 Manisa İmam Hatip Lisesi 
556 Manisa Demirci İmam Hatip Lisesi 
557 Manisa Gördes İmam Hatip Lisesi 
558 Manisa Kırkağaç İmam Hatip Lisesi 
559 Manisa Turgutlu İmam Hatip Lisesi 
560 Kafaramanraş İmam Hatip Lisesi 
561 Kahramanmaraş Afşin İmam Hatip Lisesi 
562 Mardin İmam Hatip Lisesi 
563 Muğla İmam Hatip Lisesi 
564 Muğla Köyceğiz İmam Hatip Lisesi 
565 Muş İmam Hatip Lisesi 
566 Nevşehir İmam Hatip Lisesi 



S. N o . : Okutun Aidi 

567 Nevşehir Kozaİdı İmam Hatip lisesi 
568 Niğde İmam Hatip Lisesi 
569 Ordu imam Hatip Lisesi 
570 Ordu Fatsa İmam Hatip Lisesi 
571 Rize İmam Hatip Lisesi 
572 Rize İkizdere İmam Hatip Lisesi 
573 Rize Pazar İmam Hatip Lisesi 
574 Sakarya (Adapazarı) İmam Hatip Lisesi 
575 Sakarya Akyazı İmam Hatip Lisesi 
576 Samsun İmam Hatip Lisesi 
577 Siirt İmam Hatip Lisesi 
578 Sinop İmam Hatip Lisesi 
579 Sinop Ayancık İmam Hatip Lisesi 
580 Sinop Boyabat İmam Hatip lisesi 
5811 Sivas İmam Hatip Lisesi 
582 Sivas Yıldızeli İmam Hatip Lisesi 
583 Sivas Zara İmam Hatip Lisesi 
584 Tekirdağ İmam Hatip Lisesi 

M/29 — 
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585 Tekirdağ Malkara İmam Hatip Lisesi 
586 Tokat imam Hatip Lisesi 
587 Tokat Erbaa İmam Hatip Lisesi 
588 Tokat Zile İmam Hatip Lisesi 
589 Trabzon İmam Hatip Lisesi 
590 Tunceli İmam Hatip Lisesi 
591 Tunceli Pertek imam Hatip Lisesi 
592 Şanlıurfa İmam Hatip Lisesi 
593 Uşak İmam Hatip Lisesi 
594 Uşak Eşme imam Hatip Lisesi 
595 Van İmam Hatip Lisesi 
596 Yozgat İmam Hatip Lisesi 
597 Yozgat Akdağmadeni İmam Hatip Lisesi 
598 Yozgat Çayıralan imam Hatip Lisesi 
599 Yozgat Sorgun İmam Hatip Lisesi 
600 Zonguldak İmam Hatip Lisesi 
601 Zonguldak Bartın İmam Hatip Lisesi 
602 Zonguldak KaraJbük İmam Hatip Lisesi 

- M/30 
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603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 

İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi 
Adana Kozan Lisesi 
Çankırı Çerkeş 19 Mayıs Lisesi 
Giresun Espiye Lisesi 
Gümüşhane Erdinç Zarbun Lisesi 
Kars Çıldır Lisesi 
Kastamonu Azdavay Lisesi 
Malatya Hekimhan Lisesi 
Niğde Ortaköy Lisesi 
Samsun Vezirköprü Lisesi 
(Tekirdağ Şarköy Lisesi 

NOT : Yıl içinde yeni açılacak Pansiyonlu Okullar ile mevcut okullardan pansiyo 
okulların pansiyon ücretleri bu cetvel esasları çerçevesinde Maliye ve G 
Eğitim Gençlik ve. Spor Bakanlığınca tespit edilir. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

M — CETVELİ 

(Pansiyoner Öğrencilerden Alınacak Ücretler) 

Okulun Adı 

Adana Sağlık Meslek Lisesi 
Adana Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi 
Adıyaman Sağlık Meslek Lisesi 
Afyon Sağlık Meslek Lisesi 
Ağrı Sağlık Meslek Lisesi 
Amasya Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Cebeci Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Doğumevi 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 ncı Yıl Sağlık Meslek Lisesi 
Bitlis Sağlık Meslek Lisesi 
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Okulun Adı 

Bolu Sağlık Meslek Lisesi 
Burdur Sağlık Meslek Lisesi 
Bursa Sağlık Meslek Lisesi 
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 
Gümüşhane Bayburt Sağlık Meslek Lisesi 
Hatay Sağlık Meslek Lisesi 
İsparta Sağlık Meslek Lisesi 
İsparta Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi 
İçel Sağlık Meslek Lisesi 
istanbul Haydarpaşa Sağlık Meslek Lisesi 
istanbul Şişli Sağlık Meslek Lisesi 
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Okulun Adı 

İstanbul Zeynep Kâmil Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul Bakırköy Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul Bakırköy Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen 
İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
İzmir Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi 
izmir Torbalı 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 
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Okulun Adı 

Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Lisesi 
Niğde Aksaray Sağlık Meslek Lisesi 
Ordu Sağlık Meslek Lisesi 
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 



f 



a» 



V 
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O — CETVELİ 
ORDU İHTİYACI İÇİN ALINACAK HAYVANLARA AİT L 

Yüksekliği Göğüs çevr 
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 
Mekkare 
Mekkare 
Hafif top koşumu 
Ağır top koşumu 
Top koşumu 
Araba koşumu 
Deve 
Eşek 
Köpek 
Köpek 

Beygir 
Beygir 
Beygir 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Manda 
Manda 
Öküz 
Öküz 
Deve 
Eşek 
Kurt 
Kangal 

1.45 (En az) 
T.50 (En az) 
L43 (En az) 
L53 (En az) 
1.50 (En az) 
1.42 (En az) 
1.35 (En az) 
1.35 (En az) 
1.35 (En az) 
1.36 (En az) 
1 36 (en az) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1.65 (En a 
1.70 (En a 
1.60 (En a 
1.76 (En a 
1.70 (En' a 
1.65 (En a 
1.65 (En 
1.53 (En a 
1.55 (En a 
1.52 (En a 
1.50 (En a 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 





O» 
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.) 

31 496 192 
20 915 440 
8 612 240 

17 224 480 
10 334 688 
24 360 336 
20 915 440 
31 496 192 
31 496 192 

— -
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 
— 
— 
— 
—-
—-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

katılacak araçların tahmini 
günlük kira bedeli (TL.) 

. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

25 000 
30 000 
40 000 
45 000 
45 000 
45 000 
45 000 
55 000 
55 000 
55 000 
55 000 
75 000 
75 000 
75 000 
85 000 

115 000 
60 000 
70 000 
70 000 

205 000 
105 000 
105 000 
15 000 

115 000 





! 

o 

QC 
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R — CETVELİ 

(HARCAMALARA İLİŞKİN FORMÜL) 

Harcama kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayde
dileceği ayrıntı kodlan aşağıda gösterüknişir. 

100 — PERSONEL GİDERLERİ HARCAMA KALEMİ : 

«110 — Aylıklar Aynan Kodu 

I. a) İlgili mevzuatına göre ödenecek devlet memurları aylıkları 
iie diğer kamu görevlileri aylıkları, özel kanunlarındaki hükümlere 
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu ve benzeri kurulların başkan 
ve üyelerinin aylık ücretteri, 

—• Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta 
kalanların ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 

— 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 karşılıkları: 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 karşılıkları; 

d) Erosalı faikları 
murları ve askerî persone 

«120 — Sözleşmeli 
Iî. a) Sözleşme Üe 

çevresinde ödenecek üc 
mizde çalıştırılacak yaba 
yerel mevzuat ile örf v 
meler ve intibakı yapılm 
zuatına göre intibakları y 

b) NATO projesi 
lığının uygun görüşüne 
biıt edilecek sayıda perso 
lıştırılacak sözleşmel te 
ğince yapılacak her türl 
rece), 

c) Yabancı uzman 
ödenecek ücretler ve ücr 

d) Mevzuatı gereğ 
prim ve kesenek karşılıkl 

Ancak, sözleşme il 
ve yardımcılarınım mev 
türlü istihkakları Maliy 



Gümrük Bakanlığının ölümlü gjörüşü alınarak Bakanlar Kurulun
ca tespit edilir. MİT'in sözleşmek olarak çalıştıracağı personelin 
ücretleri ve her türlü istihkakları Başbakan tarafımdan tespit edilir. 

e) 9.3.1988 tarih ve 3417 sayılı Kanun gereği yapılacak öde
meler. 

f) 26.3.1985 tarih ve 3175 sayılı Kanun gereğince geçici köy 
korucuları için yapılacak ödemeler, 

«1301 — İçşi Ücrefleri» ayrıntı kodu 
III. — İş Kanunu kapsamıma giren işlerde kadrolu veya 30 

iş gününden fazla süreli olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığının vi
zesi alınmak surttiyîe çahştinlanlların günlük ve gereğinde aylık üc
retleri, ek ödemeler, liş, 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 karşılıkları 11.11.1986 tarih ve 3320 
sayılı kanun gereği konut edindirme yardımı dile ilgili olarak yapıla
cak ödemeler, 

«140 — Sosyal Yardımlar» ayrıntı kodu 
IV. — Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve karar

nameler gereğince ödenecek? 
a) Aile Yardımı, 
ıb) Doğum Yardımı, 

c) ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardı 
e) Giyecek yardım 
f) Yiyecek yardım 
g) 1'1.11.1986 tari 

me yardımı ile ilgili olaır 
h) 9.3.1988 tarih 

meler, 
ı) Diğer yardımla 
«150 — Ek Çalışma 
V. a) Huzur ücr 

netmelik ve kararname 
memur olmayan üyeler 
ödenecek huzur hakları 

b) Fazla Çalışma 
Yönetmeliği» ile diğer 
rine göre ödenecek olan 

c) 3.9.1974 gün 
yenileme işleminde çal 
ödenecek ücretler, 

d) Konferans Üc 
ödenecek konferans ücr 

e) Ek ders Göre 
edilen saat başına ek de 

f) Ek dersle göre 
Sigortalar Kurumuna ö 



«160 — TazmİKriJar ve Ödüller» ayrıntı kodu 
VI. a) İş iTİsIki, iş güçlüğü ve temiiniindeki güçlük zammı: İlgili 

mevzuatına göre ödenecek iş diski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük 
zamları ve malî sorumluluk, özel hizmet tazminatları, 

b) Hizmetleri tazminaü: 27.12.1960 tarih ve 182 saydı Hizmet 
ve Seyis Erleri Hakkındaki Kanuna göre ödenecek olan hizmeteri 
tazminatı, 

c) Tayın bedelli: Kanunlarına göre askerî personele ödenecek 
tayın ve taamiye bedelleri ile sivil personele ödenecek tayın bedel1-
leri, 

d) Özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar: 13.5.1971 
tarih ve 1402 sayılı kanun uyarınca ödenecek sıkıyönetim tazmi
natı ve uçuş tazminatı ile kurbağa adam ve dalış tazminatı; 31.12.1980 
tarih ve 2368 saydı kanun gereğince ödenecek tazminatlar ile diğer 
özel kanunlarına göre verilen tazminatlar, 

e) Ek görev tazminatları, 
f) Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken diğer tazminatlar, 
g) 10.3.1983 tariıh ve 2803 saydı kanunun 21 inci ve 9.7.1982 

tarih ve 2692 saydı kanunun 16 ncı maddesi gereğince yapdacak 
ödemeler, 

h) ödül: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
123 üncü maddesi ile Bütçe Kanununa göre yapılacak ödemeler ve 
926 sayılı kanunun 202 ve 204 üncü maddelerine göre çıkarılan tü
zükler gereğince yapılacak ödemeler, 

i) Diğer ödüller, 

«İTO — Ödemekler» 
VII. — Kanun ve 

rarnameler gereğince öde 

«180. — Tedavi Ya 
VIII. a) Tedavi ya 

liğine göre ödenecek he 
diği ta'kdirde kurumları 
2886 sayılı Devlet İhal 
anlaşma yapdan eczane 
gereğince şehit olan Sila 
giderleri, yurt dışındaki 
da görevli olup, teröris 
yaptırılan mezarların yap 

b) Tedavi yolluğu 
edilen esaslara göre öden 

c) 6.11.1981 tarih 
hısların devlet mezarlığ 
nakli yapılacak Devrim 
leri, 

«190. — Diğer Perso 
IX. a) Harçlıklar 

Eğitim Gençlik ve Spo 
deki okullarda okutulan 
83/7166 karar sayılı «M 
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bağh İkokul, ortaokul, üse ve dengi okuiafda burs, parasız yatı
lılık ve sosyal yardımlar» Yönetmeliği hükümlerine göre ödenecek 
harçlıklar ile Polis Koleji ve diğer süvl okulardakî 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 gündelik 500 lirayı geçme
mek üzere) toplantıya katılmanın zorunlu kıldığı kayıtlı harç ve 
aidat giderleri, 

b) Er ve erbaş harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş 
harçlıkları ile munzam 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 
19 uncu maddesi hükmü saklıdır.); 

Millî Savunma Bakanlığının aynı nitelikteki giderleri stajla il
gili kayıt ve diğer öğrenim giderleri, 'bakanhklara 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. — YOLLUK 

«210. — Yurt tçi 

I. a) Yurt içi geç 
çeşit gezi ve oturmala 
kanun, çeşitli kararnam 
meler, mahkûm veya 
fakat görevi ile bağlı 
verilecek gündelikler, 

b) Yurt içi turne 
Devlet Senfoni Orkest 
Devlet Türk Halk Mü 
ğu, Oda Orkestrası ve 
ve diğer görevlilerin ika 

«220. — Yurt içi 

II. 6245 sayılı ka 
reğince (geçici ve daim 
lunduğu yerden sağlan 

«230, — YoHuk K 

III. Fiilen arazi 
da gezici olarak görev 
tazminatlar, 



«240. — Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları» ayrıntı kodu 

IV. Yurt dışına ve yurt dışm'da yapılacak geçici gezi ve ata
malarda 6245 sayılı kanun, çeşitli kararname ve yönetmelikler ge
reğince yapılacak ödemeler, 

«250. — Yurt Dışı Sürekli Görev Yollukları» 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 talimatı gereği, dış ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hiz
metlilerin aileleri ile 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» ayrmü 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 bedelleri ile ancak bilğisayar-
larca hazırlanması zorunlu olan programların satın alma bedelleri; 

Devlet Planlama Teşkila 
ve proje hizmetlerinin g 
Programının Uygulanma 
kanlar Kurulu Kararının 
metotları yeniden düzen 
lar ve Hükümet Program 
let memurları dışından 
île tespit edilecek tutarl 

c) Bilirkişi, ekspert 
tirdiği bilirkişi ve ekspe 
karaflanna ilişkin gider 
mallar ile Hazineye inti 
laboratuvar tahlil giderler 

d) Harita yapım g 
gereğince harita alım ve 
derler, 

e) İhale yoluyla ya 
ile yapılan tarımsal mü 

f) Devlet malı dış 
mesi mahaHî örf ve ad 
verildiği takdirde, sözle 

g) Devlet malı gem 
ile ilgili giderler. 



h) Yurt dışında turizm ve ihracat 'imkânlarının artırılması 
amacıyla halikla ilişkiler ve pazarlama firmalarına, uzmanlarına ve 
bu işlerle uğraşan kuruluşlara verecekleri hizmetler karşılığı yapıla
cak ödemelerle, bu konularda yaptırılacak araştırma giderleri, 

ı) Yadımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine 
getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurum
larının temizlenmesi, asansör, kalorifer gibi tesisatın bakım ve iş
letilmesi ile 'benzerlerinden kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale 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 ve Haberleşme Giderleri» ayrıntı kodu 
Il.a) Telefon, teleks, Vb. ücret, tesis, 'bakım, nakil, hat kira

lama ve abone giderleri, 
b) 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 'kaydiyle 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 verilecek konaklama ve nakil giderleri; celp ve terhis 

er ve erbaşının yerel r 
intikalleri ve buna ilişk 
eşya ve hayvanların t 
şıma giderleri, geçiş ü 
larının yol paraları, şe 
revlendirilen erbaş ve e 
ceza ve tutuk evlerin 
erbaşların kıtalarına se 

«340. — Tarifeye B 
IV. a) İlan : He 
b) Sigorta giderle 

lerine ilişkin olarak ö 
rının sigorta edilmemes 

Ancak, 
aa) Yanıcı, patla 

yerlerinin sigorta giderl 
bb) Dış ülkelerd 

let maü eşyanm ve ki 
gorta zorunluluğu var 
veya kira ile tutulan 
zorunluluğu konulmuş 

cc) Dış kuruluşla 
uygun gördüğü hallerde 

dd) Evrakı müsp 
gorta ve navlun giderler 



c) Komisyon, 

<d) Kovuşturma giderleri; suçüstülere gidecek adalet memur
ları ile doktorların yol giderleri, yol tazminatı ve bilirkişi ve ta
nıkların ücret ve yol giderleri; ekspertiz gider ve ücretleri; ilk iyi
leştirme ve otopsi gMerleri; suçun açığa çıkarılması ve i'hzarîı 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 Kanunla ve başka kanunlar gere
kince yargıcın ve ticaret sicili memurunun kendiliğinden görmeye 
ve yapmaya ödevli bulunduğu dava ve işler giderleri; nezaret al
tında bulundurulanlarla belirli yerde ikamet 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 yerde kullanılan 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 kiraları; Amerikan Askeri Heyeti 

Başkanı ile Kara, Hava 
Millî Savunma Bakanlığ 
lanacak binalar ve bunl 
giderleri, 

9.11.1983 tarih ve 2 
inci maddesi uyarınca çı 
netmeliği hükümleri çerç 

Ev sahibi tarafında 
rım bedelleri, tutulacak 
ve belediye vergi, resimle 

Dış kuruluşlar için 
re devir, tazminat ve ga 

Balkanlar Kurulu tar 
mekte olan net aylığa gö 
leketlerde sürekli görevle 
nununa ve 926 sayılı T 
tabi personelin misyon 
dikkate alınarak önerilen 
kiralanan konutların {m 
giderler dışındaki) kira 
% 30'unu aşması halind 
% 20,si memur tarafınd 
kesinti yapılmamak koşu 



<b) Taşınır mal, makine, alet ve taşıt Kiraları : Taşınır mal, 
makine, alet ve taşıt kiraları ile sözleşmeleri gereğince ödenecek 
diğer giderler ve anten direği 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 Onan
ını» ayrıntı kodu 

VI. a) Taşıt onarımı : Taşıtların işletme ile ilgili bakım ve 
onarımı için verilecek İşçilik ücretleri, onarım malzemeleri ve ye
dek parçalan ile ilgili giderler, 

b) Makine, teçhizat, demirbaş bakmı ve onarımları, sabitleş
tirilmiş, hareketli veya taşınabilen makine, teçhizat ve demirbaşın 
1.500.000 liraya kadar bakım 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 mallarla (Mazbut vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) 
Devlet dairelerince kiralanan binalar ve taşınmaz mallarda hizmetin 
gerektirdiği ve kiriayan tarafından karşılanması mutat olmayan za
rurî ve 4.500,000 liraya kadar küçük onarımları, 

Sözü edüien taşınm 
ya birlikte yapılacak k 
onarımları, mevcut ele 
ve onarımları ve telefo 
lefon santralı hariç) te 
Noter 'senedi ile kullan 
şınmaz malların getire 
ları ve Jandarma Gene 
liraya kadar yeni y 
400.000.000 liraya kada 
ilişkin her türlü inşaat 
yurt dışındaki şehitlikl 
ve tanzimi ile sair giderl 

Bu fıkrada öngörü 
alan Olağanüstü Hal B 
uygulanabilir. 

«380. — 1050 Say 
rıntı kodu 

Sadece Bütçe Kan 
Yasanın 48 inci madd 
rak : 

VIII. a) Beyiye a 
b) Oram Kanunla 
c) Mahkeme har 

dolayısıyla yapılacak g 



ödenecek harç ve vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, 
İcra kövuştunnalarıyla 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 tetkik ve tahkikine lüzum 
görülen hususları gerektirdiği giderler, 

d) 'Bina ve arazi vergileri : Gerçekleşmiş veya gerçekleşecek 
'bina ve arazi vergileriyle, geçmiş yulardan tahakkuk edip de öden
meyen bina ve arazi vergileri, (1050 sayılı Kanunun 48 inci madde
sini» (e) ve (v) fıkraları bu kalemden karşılanmaz.) 

«390. — Diğer Hizmet Alımları» ayrıntı kodu 

DC. 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 hakları 
ve fikir, 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 dış ülkeler bilim kurumla
rıyla, 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, basili 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 adiMyeti do 

aa) 30 iş gününü 
Bakanlığından vize alınm 
malî yıl içkide aralıklı 
süreler için en çok üç d 

bb) Dış kuruluşlar 
ödenecek ücret, prim, ikr 

cc) 657 sayılı Kan 
ce çalıştırılan geçici pers 
ce sayım, propaganda ve 

dd) Gelenekleri 
luluk duyulan çevirmen, 
ret, 'bedel veya haked'işl 
yarışmaların yapılacağı y 
cak personele bu müsab 
!er, 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 temizliği, 
elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ek
mek 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 Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan «Ceza İnfaz Kurumlan 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 
meslek teşekkülleri, dernekler ve vakıflar tarafından düzenlenen 
bilimsel nitelikli toplantılara iştirakleri kurumlarınca gerekli görü
lenlerin katılma giderleri; kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan 
kurs masraflarına katılma giderleri; kurumların üst yönetim görev
lileri ile 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 Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilen dil kursları için 
ödenecek tiers ücretleri (ücretin % 20'si memur tarafından ödenir.) 

g) Haber alma giderleri, 

h) Hazineye intik 
ca ödenmesi gerekli 
karşılanamayan giderler 

ı) Özel Kanunlar 

j) 11.11.1983 tari 
uyarınca Hükümet uy 
tırılan radyo ve telev 
lanması için gerekli her 

400. - TÜKETİM 
HARCAMA KALEMİ 

«410. — Kırtasiye 

I. a) Kırtasiye, b 
leri : Hizmetin gerekti 
mal ve malzemelerin 
her çeşti tüketim malz 
ve yapımı ile bunlara ili 

b) Yayın alımlar 
rih ve 2527 sayılı Bas 
sayılan basma yazı ve 
aynı nitelikteki basma 
giderler, 

c) Baskı ve cilt g 
kı işleri ile cilt giderleri, 



«420. — Yakacak Alımları» ayrıntı kodu 
II. Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, mal

zeme ve yakıtların satın alma 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 tertibine aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

«430. — Akaryakıt ve Yağ Giderleri» ayrıntı kodu 
III. Makine ve taşıtların işletilmesi ile ilgili madde alımları 

(işletme ile ilgili kimyevi maddeler dahil), 

«440. — Elektrik, 8u ve (Havagazı Giderleri» ayrıntı kodu 
IV. Her türlü aydınlatma, soğutma bedelleri ile aydınlatmaya, 

ışıklandırmaya ve havalandırmaya zorunlu ve yararlı her türlü mad
de, eşya, malzeme alımları ile su temizleme 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 ikmal maddeleri bedelleri, besin ürünleri ve 
beslenme ile ilgili her türlü ikmal madde ve vasıtaların satın alınma
ları ile 'bunlara ilişkin her türlü (depolama, hakim, onarım, koruma 
ve dağıtım, pişirme dahil) giderleri, yalnızca askerî ihtiyaçlar için 
mutfak ve yemekhane levazımatı alımına ilişkin giderler, 

Türk Silahlı (Kuvve 
mümkün olmayan er, e 
muayene kaydı ile üç a 
değişimi alan er ve erb 
değişimli er ve erbaşın 
leketlerine gönderilmesi 
cek istihkakları; celp ve 
leri; (657 sayılı Kanunu 
netmelik hükümleri sakl 

«460. — Özel Mal 
VI. a) Giyim - ku 

na dayanan tüzük, yön 
rin giyim ve kuşam ve 
ikmal madde ve vasıta 
leri ile bunlara ilişkin h 
ruma ve dağıtım dahil) 
maşır ve çamaşır kurutm 
bulunan birlik, kurum, 
benzeri teşkillerin giyim 
mal madde ve vasıtala 
derleri ile bunlara ilişk 
koruma ve dağıtım dah 
da zehirleyici olduğu d 
ki işlerden bakanlığınca 
verilecek giyecek ve koru 



b) Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : Her cins ve her 
çeşit hayvan alım, (koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bun
lara ilişkin her türlü giderler; özel ve tüzelkişilere ait hayvanların 
her çeşit tazmin ve taviz bedelleri; hizmette kullanılan hayvanların 
özel ve tüzelkişilere karşı işleyecekleri zararlar karşılığı verilecek 
tazmkıatfar; hayvanları yok etme, gömme giderleri ile bunlara iliş
kin diğer giderler, 

c) Temrinl'ik malzeme alımı : Temrinük malzeme ile ilgili her 
türlü giderler, 

d) Spor araç ve gereçleri, 
e) Diğer özel malzeme aimUiarı ; Hizmetin özelliği gerektir

diği haMe diğer harcama kalemlerinden alınamayan özel malzeme 
alımları, 

f) Tedhiş ve sabotaj hareketlerine karşı koruma giderleri; Ya
bancı ülkelerdeki temsilcilikrerde 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-
lisevieri ve mülteci misafirhanelerinin hizmete girişlerine ilişkin her 
türlü harcamaları ile halen hizmet veren polisevleri, moral eğitim 
merkezleri ve mülteci misafirhanelerinin her türlü giderleri, 

«470. — Savunma Ahm ve Giderleri» ayrıntı kodu 
VII. Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «Sa

vunma araç, gereç ve hizmetlerinin alımı» faaliyeti ile ilgili olarak: 

a) Savaş gereçleri 
yapım ve giderleri, 

aa) Silahlı Kuvvet 
zeye çıkartılmasını ve 
türlü harp ve destek te 
link sistemleri dahil) ku 
üstü ve yeraltı mahaller 
cek bina ve iskân tessiü 
inşa edilecek lojmanlar 
her türlü ikmal madd 
kım ve dağıtımı ile bu 
imkânların, yerel kolay 
bunlara ilişkin her türl 
şınmaz (silah, gemî, uça 
ları, arazi ve tesis gihi) 
destekleyecek malların 
leri, 

bb) Çeşitli kurum 
hizmetler karşılığı ödene 

cc) Bütün savaş g 
cekleri zararlar için ver 
cekleri zararlar dahil), 

dd) Savaş stokları 
alımı ile 'bunlara ilişkin b 



ee) Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, 
uçakların fabrika seviyesi bakımlarında kullanılacak özel form, çi
zelge, iş cetvelleri, fotokopi, kart, teyp ile Silahlı Kuvvetlerin di
zayn ile ilgili plan, keşif, resimhane ihtiyacı ve seyir, hidrografi, 
oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatın alım, yapım, tanzim, ter
sim, teksir ve tabı 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 satış alanlarının onarım 
ve emniyeti ile ilgili diğer giderler, 

Mı) 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 dışında sözleşmeleri gereğince NAMSA (Nort At
lantic Military Supply Agency) örgütünde yaptırılması halinde bu 
kuruluşun tesis, tevzi ve idarî (masraflarına katılma payları ile bu 
silahtarın her türlü fabrika bakım ve onarım giderleri, "bu silahın 
sahra bakımları ite ilgili olarak NAMSA aracılığı ile yurt dışında 
yaptırılacak eğitim giderlerine katılıma payları; FMS (Foreing Mi
litary Sales) ,YAS (Yabancı Askerî Satışlar) kredilerine ait anapara 
ve faiz ödemeleri, 

237 sayılı Kanuna 
ile binek, otobüs ve m 
kalemden alınmaz. 

b) Ani hareket, ye 
zırlıkların gerektirdiği a 
yim, kuşam, savaş gereç 
ve haberleşme giderleri 

c) Manevra ve tat 
katla ilgili alım ve giderle 

d) 17.1.1938 tarih 
gerektirdiği giderler, 71 
züğün 119 uncu madde 

e) 9.6.1958 tarih 
ve 6/3150 sayılı Tüzüğü 
konulan giderler, aynı 
derler, sığınak, bakım, 

f) 11.8.1982 gün 2 
gerektirdiği giderler, 

«480. — Temsl, A 
ayrıntı kodu 

VIII. a) Temsil G 
amirlerin takdiri esas o 
giderler, 



İlgili yönetmeliğine göre yetkililerce yapılacak görevle ilgili 
temsil giderleri ve cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedel
leri ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan 
kiralanan madenî çelenkleri kira bedelleri, 

b) Ağırlama giderleri : Yabancı temsilciler ve konukların ge
leneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konut
laşmalarının ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, 
verilecek: ziyafet, 'hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafet
lerin gerektirdiği giderler, Dışişlerinde icabında, yetkililerin eşleri 
tarafından gelecek resmî yabancı konuklara verilecek ziyafet gi
derleri; Protokol Genel Müdürlüğünce yabancı 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 ikametlerine 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 i>enzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler, Üni
versiteler açılış törenlerinin gerektirdiği giderler, 

e) Organizasyon G 
lama, tören giderleri dı 
reli kongre, konferans v 
ağırlama ve organizasyo 

f) Fuarların Diğer 
kalemlerinden karşılanm 
giderler, 

g) Tanıtma Giderl 

aa) Yurdumuza ça 
yabancı basın, radyo ve 
yurt içindeki ağırlama, 
rüldüğü takdirde geliş ve 

bb) Plan, yıilıik pr 
uygulama giderleri : Y 
yon, uygulama ve izlen 
ram ve bütçelerin ulus 
türlü 'basın, yayın, bask 
fotoğraf, vesair araç, g 
bütçelerin hazırlanması 
izlenmesinde görevlendi 
zorunda kalan Devlet P 
kanlığı personeline Mali 
tar ve esaslara göre öden 



«490. — Diğer Tüketim Mallan ve Malzeme Alımları» ayrıntı 
kodu 

IX. a) Temizlik malzemeleri alımları : Her türlü temizlik ve 
temizlik malzemelesiyle bunlara ilişkin giderler, 

>b) 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 Alımları» ayrıntı kodu 

II. Büro hizmetlerinde kullanılacak daktilo, hesap makinesi, 
değeri 10.000:000 lirayı aşmamak üzere bilgisayar 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. — MAKTNE-
CAMA KALEMt : 

«610. — Taşıt Alıml 

I. 237 sayılı Kan 
şıtlar ile binek, otobüs, 
mutat ekipman giderler 
hale getirilmesinin gere 
taşıtlara ilişkin giderler, 
törü için Amerikan iht 
nımı ile ilgili giderler; 



muayene giderleri; bölge makine parkları ve müşterek gayretle oluş
turulan makine parkları, tabiî afetler ve olağanüstü haller ihtiyacı 
olan makine stoklarının oluşturulma ve kurulma giderleri, Dışişleri 
Bakanlığınca, tehlikeli bölge olarak tespit edilen yerlerde hizmet 
veren başkonsolosluklara tahsis edilecek zırhlı taşıtların satın alın
masına ilişkin giderler, 

«620. — Makine, Tezhizat Alımları ve Büyük Onaranları» 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 kullanılan makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri ve 
kompüter satın alma bedelleri, 

c) Öğretim ve araştırma 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 
lerek yeni hizmete gire 
nızca büro ihtiyacı dış 
ve cihaz koruması için g 

Geçmiş yıllarda h 
araştırma yerlerinin (d 
demirbaş alımları» ayr 

Sanat modelleri sa 
nek, el sanatlarının ge 
Sanayi ve Ticaret Bak 
canmak üzere Türkiye 

«630. — Dışalım 
ayrıntı kodu 

Gerektiğinde yıl i 
yetlerle ilgili «Dışalım 
faaliyeti ile ilgili olarak 

III. 1050 sayılı M 
nun Hükmünde Kararn 
rasının (d) bendinin 2 
kredileri artıkları için 
tutulamaz. 

700 Yapı, Tesis ve 



«710. — Yapı, Tesis ve Büyük Onanın Giderleri» ayrıntı kodu 

I. a) İhale 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 satm alınması, geçici şantiye tesislerinin yapımı ve 
prefabrik şantiyelerin satın alınmasına ilişkin giderler, 

«720. — NATO Enfrastrüktürün 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 Enfrastrüktürün 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 Mu 
nun Hükmünde Kararn 
rasının (d) bendinin 3 ü 
artıkları karşılığı olarak 
lık tutulamaz. 

800. — DİĞER Ö 

«810. — Vergi Resim 
I. Diğer tertiplerin 

gi, resim ve harçlar dı 
işletmeye ilişkin vergi, r 
Hazineye ödenecek diğ 
ları ve giderleri formül 
arazi vergileri hariç.) 

«820. — Diğer öd 
kodu 

II. Kanun ve Ka 
nameler gereğince Dev 
çeşitli ödül, ikramiye, m 
meler, 

«830. — Gizli Hizm 
Sadece Bütçe Kanu 

Yasanın 77 nci madde 
rak : 



III. a) Örtülü ödenek, 
h) 1.11.1983 tarih ve 2937 sayılı 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 Muhasebe-i Umumiye Kanunu
nun 77 nci maddesi hükmü uygulanır.) 

«840. — Uluslararası Profesör, Uzman, Memur ve Öğrenci Mü
badelesi Giderleri» ayrıntı kodu 

IV. 20.5.1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan 
sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının gerektirdiği giderler, ya
yın giderleri; uluslararası kültür kurumlarının heyet ve temsilcile
rinin ağırlama giderleri, Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya müba
dele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların 
Türkiye'deki giderleri 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 yuft içi yurt dışında emniyet gözetiminde geçici olarak tutu
lan kişilerin yiyecek ve barındırma ile her türlü giderleri, cenaze 

ve gömme gfderleri (t 
giderleri; terkedilmiş, 'b 
lerle polisin görevi ge 
polis gözetiminde kalan 

«860. — NATO Gi 
Sadece Bütçe Kanu 

metleri» faaliyeti ile ilgi 
VI. a) Güney-Do 

Hava Kuvvetleri Kom 
olarak kiralanan binan 
deki askerî temsilcilik, 
Türk teş'kilatı tarafmda 
hizmet ve temsil gider 
ifa edilen geçici görev 
mat) Karargâh person 
lerinde görevlendirilenl 
döşeme, demirbaş ve d 
delleri ve diğer ulaştır 
Kanunla onaylanan sö 

b) NATO askerî 
yaretlerinde makam sa 
hizmetinin gerektirdiği 

Söz konusu ihtiya 
pılmış olan giderlerden 
nemeyerek borca bırakı 



«870. — Tablo, Heykel ve Eski Eser Alımları üe 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 türiü eski eser satın 
alma giderleri, 

b) Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve arkeolojik kazı ruh
satnamesi hükümlerine göre ilmî 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 
türiü araç ve 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, röieve, hava 
fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri 
ile tadat ve numaralama 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 iç 
şındaki millî anıtlarla me 
giderler, 

c) Devlet resim-hey 
rulan jüri tarafından seç 
ve heykeller ile Bakanlık 
ruluşlardan satın alınacak 
olan her türlü resim, tablo 

900. — TRANSFER 

«910. — Kamulaştır 

Aşağıda ayrıntılı ol 
bu harcama kaleminden 
faaliyetlerle ilgili; 

I. a) Arazi, arsa, b 
taşınmaz malların satın 
ve katma bütçeli daire v 
bunlara bağlı döner ser 
leri ve diğer kamu kuru 
nılabilir sahası 100 met 
dikkate alınarak bu sınır 
izni gereklidir.) 

b) Üzerinde Meden 
lar tesisi için ödenecek be 



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 iktisadî teşebbüslerine katılma paylarına ilişkin öde
meler, 

c) Ortaklıklara katılma paylarına il'işkin 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 katılma paylarına ilişkin ödemeler, 

«930. — İktisadî Transferler ve Yardımlar» ayrıntı kodu 

101. - 200 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
III. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve benzeri kurumlara yapı

lan iktsiadî transferler : 

a) İktisadî devle 
meler, 

b) Kaîmu İktüisa 
ödemeler, 

c) Hükümetçe al 
rarları, 

d) Müdahale alı 
ödemeler, 

e) Diğer İktisadî 

f) Kaynak açığın 
işletmesine geçmiş ve 
Bankası ve Türk Hav 
mahallî idarelerin p 
18.6.1947 tarih ve 51 
reler Fonundan karşıl 
lacak yardımlara iliş 
meler* 

«940. — Malî Tran 
201 <• 400, Kodlu F 

IV. a) Katma b 
ilişkin ödemeler, 

b) Bağımsız bütç 
e) özal İdarelere 

d) Beledryefore y 



e) Fonlara katılma payları 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, 
g) Uluslararası Kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
h) tkraz 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 DESİYAB kanalı ile yapılacak ikraz ödemeleri, 
1) Seçim giderleri: Kanunları gereğince yapılacak her türlü 

seçimlerde kullanılacak büro ve malzeme giderleri ile 26.4.1961 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 
tarihî 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 v 
layıcı uygulamalara geçm 
muhasebe sistemi üzerin 
cek personelin hizmet iç 
ma Değer Vergisi ve Ve 
Almanya İktisadî işbirliğ 
liği Fonuna yapılacak öd 
reği uluslararası kuruluşl 
ödemeler, 

o) Eski Cumhurbaş 
pım giderleri. (Bu amaçla 
rük Bakanlığı Bütçesinin 
maya Maliye ve Gümrük 

«950. — Sosyal Trans 

401- 500 Kodlu faaliy 
V. a) T.C. Emekli 

şılıkları 1988 yılı içinde 
Gümrük Bakanlığınca he 
nunun ek 6 ncı maddesi 
netim giderlerine katılm 
Personel Kanununun 49 
Ödemeler, 1425 sayılı Kan 
eklenen geçici 9 ve 14 
1.7.1976 tarih ve 2022 sa 
Emekli Sandığına ilgili K 



kümlerine göre yapılacak diğer Ödemeler; (yukarıda belirtilen öde
melerle ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince takside 
bağlanmış ödemelerle gecikme faizleri gecikmenin vuku'bulduğu 
ödemeye ilişkin fıkradan karşılanır.) 

ıb) T.C. Emekli Sandığı dışında kalan emekli dul ve yetimlere 
Özel Kanunları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 

c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları 
ile yazılma, öğretini, tasdikname, sınav ve diploma harçları ve ben
zeri giderler ile ilaç ve tedavi giderleri, 

d) Yurt dışı eğitim kurumlarmda okutulan öğrencilerin burs 
giderleri, 

e) Yurt içi eğitim kurumlarmda okutulan yabancı uyruklu 
öğrencilerin burs giderlerine ilişkin ödemeler, 

f) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde
meler, 

g) 657 saydı 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
meleri 

h) 15.2.1956 tarih ve 6660 sayılı Kanun gereğince yurt içi ve 
yurt dışında yetiştirileceklerin tedavi, ders araç ve enstrüman gider
leri; bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yaibancı 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 il 
refakatindekilere öden 
yurt içinde yetiştirilec 
cırah Kanunu hüküm 
ge rakamının memur 
miktar üzerinden öde 
rencilerle, refakatinde 
için tahsilde bulunaca 
nan öğrenci baremi ve 

i) Dernek, birlik 
şekküllere yapılacak 
ile ATA Derneğine ya 
Basın Derneğine yapı 
Genel Müdürlüğü büt 

j) 657 sayılı De 
dayanılarak hazırlana 
kanlar Kurulu Karar 
cek Yardımı Yönetme 

k) Türk kültür 
aa) Türk kültür 

kin faaliyetlerle ilgili 
yın giderleri ile fotoğ 
tın alma ve yollama 



içinde ve yurt dışında yenli ve yalbahcı kurum, kuruluş ve kişilere 
yaptırılacak her türlü ve her türde film (konulu, belgesel Vb. dahil), 
yazdırılacak senaryoların telif, inceleme vb. giderleri ile satm alına-
oak her türlü ve her türde film, senaryo giderleri ve fikri 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, 

bb) Dış ülkelerdeki soydaşlarımıza ait okullar ve Türk sosyal 
ve kültürel teşekküller, Türk kurum ve demeklerinde ve Türk tarih 
kültürü ile ilgili tarihî ve bediî kıymeti haiz binalarda görevli öğ
retmen, memur ve personelin ödenmesi kaJbul 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 demeklerine 
yapılması uygun görülecek yardımlar, 

ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde 
veya TürkiyeMe öğrenim ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere 
yapılacak yardımlar, 

ff) Dış memleketlerde Türk kültür varlığım koruma ve tanıt
ma konusu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

nın önceden yazılı uygun 
ve kurumlarca ülkemize ç 
derleri, 

gg) Türk kültür ve 
feranslar, konserler, tems 
lunmak, Türk sanat eserle 
oldukları ve ülkemizi yurt 
bit olan kişi ve toplulukl 
yabancı ülkelere gitmeler 
profesör, öğretmen ve çeş 
nın çağıranlar tarafından 

hh) Türk kültür ve 
lerde düzenlenecek sergi, 
satın alınacak yayınlar, fi 
nıtıcı her türlü malzeme 
terileri için görevlendirilec 

ii) Dış ülkelerdeki ı 
gülerinin geliştirilmesi ve 
amacıyla yapılacak giderl 
ve teşekküllere yapılacak 
den temin olunacak ilim 
yollukları, ilgili faaliyetle 
lan ödenekten gerek görü 
ve Başbakanlığın uygun g 
Örtülü ödeneksle ilgili ter 



tanla'bilir.) Yukarıdaki (aa), (bb), (cc), (dd), (gg) ve (ii) fıkraların
da yer alan formül 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 işçi 
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 cena 
rafları, 

m) Dış ülkelerde 
ülkelerde siyasî aland 
mesi veya etkisiz hale 
pılacak ödemeler, kita 
tın alınması, bastırılma 
lanması, film yaptırılm 
özel gazete nüshaları -
leri; (Bu tertibe konul 
Bakanlığının teklifi ve 
Bütçesinin «830 - a ör 
tibine Maliye ve Güm 

Yapılacak anlaşm 
için gönderilecek uzm 
ve gidiş dönüş yollukl 
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 fa 
VI. a) îç Devlet b 
b) iç Devlet borç 
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c) Dış Devlet borçları faiz ödemeleri, 
d) Dış Devlet borçları genel giderleri, (Avukatlık, müşavirlik, 

kayıt, tescil ve benzeri giderler dahil), 
e) 15.12.1934 tarih ve 2618 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler, (tç 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 borçları, 
g) Diğer cari giderler geçen yıllar borçları, 
h) Yatırım giderleri geçen yıllar borçları, 
i) Transfer giderleri geçen yıllar borçları, 
j) Hama bağlı borçlar; aa) Bir ilama müstenit olarak doğan; 

Hizmetin yapıldığı yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenemeyen 
borçlar, 

Hizmetin yapıldığı yıldan sonra ortaya çıkan ve yılı bütçenin 
«Geçen ve Eski Yıllar Borçlan» tertibinden Ödenemeyen borçlar, 

Bütçede tertibi bulun 

'bbj Özel Kanunlar 
mesine karar verilen hake 

cc) 6.6.1985 tarih v 
rınca yapılacak ödemeler 

k) Geri verilecek pa 

1) Faiz, acyo, para 
Hazine cari hesaplarının 
leri için çeşitli kanunları 
bonoların faiz, komisyon 
zinece bankaların yaptır 
misyonlar, 2974 sayılı T 
necek faizler, 

m) Diğer borç ödem 

•••>•• m>9<m +-





T - Cetveli 
(Kuramların Satan Alacakları Taşıüann Ortalama Satan 

Bedellerini Gösterir Cetvel) 
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Sıra No. : 

1989 YILI 

T — CETVELİ 

(Kurumların Satm Alacakları Taşıtların Ortalama Satın Alm 
Bedellerini Gösterir Cetvel) 

Taşıtın Cinsi 

1 — a 
1 — b 
2 — 
3 — 
4 _ 
5 — 
6 — 
7 — 

9 — 
10 — 
11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 

•(*) Binek otomobil 
(**) Binek otomobil 

Binek otomobil 
Station-Wagon 
Arazi - Binek (En az 4 en çok 8 kişilik) 
Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
Kaptı - kaçtı (Arazi) 
Pick-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 17 000 Kg. 
Ambulans 

Diferansi 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 4 
4 X 
4 X 
4 X 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

6 X 2-6 
4 X 
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Sıra No. : Taşıtın Cinsi 

16 — Ambulans arazi hizmetleri için 
17 — Pidk-Up (Kamyonet) Cenaze arabası yapılmak üzere 
18 — Motorsiklet 45 - 250 cc'lik 
19 — Motorsiklet 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 belirlenir.) 

(*) 237 sayılı Taşıt 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. 

Diferansiy 



Dönem : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (S 
1989 Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve 

Raporu (1/496) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 071101-1945/04616 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIN 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hagırfangn v e Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
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1989 YILI 
MİLLÎ BÜTÇE TAHMİN RAPOR 

1989 yılı Ekonomik Programı, istikrarlı bir büyümeyi sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. 
1987 ve 1988 yıMarında maliye, para-kredi ve kambiyo politikaları; dengeli bir büyümeyi 

sinin yapısal sorunlarım çözücü, üretim-tüketim dengesini sağlıklı bir şekilde tesis edici yönde 

1989 yılında toplam kaynaklarda •% 4.8 ananımda ıreel 'bir büyüme planlanmış, sabit serma 
kamu ve özel sabit sermaye yatırımlarında sırasıyla % 3.6 ve % 10.7 oranlarında artışlar öngörü 

1989 programı, toplam tüketimin % 3.5 oranında artması esasına dayandırılmıştır. 1989 y 
ketimin % 3.6 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 
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KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESİ 

<1988 Fiyatlarıyla) 
{Milyar TL.) 

1987 1988(2) 

GSMH 
Dış açık (1) 
Toplam kaynaklar 
Sabit sermaye yatırımı 
— Kamu 
— Özel 
Stok değişmesi 
— Kamu 
— Özel 
Toplam yatırımlar 
— Kamu 
— Özel 
Toplam tüketim 
— Kamu 
— Özel 

96.922.7 
482.4 

97.405.1 
24.069.3 
13.095.9 
10.973.4 

1.198.5 
385.9 
812.7 

25.267.9 
13.481 

11.786.1 
72.137.2 
8.415.8 

63.721.4 

103.222 
802 

104.024 
24.970 
12.053 
12.917 

1.483 
— 745 

2.229 
26.454 
11.308 
15.146 
77.570 
8.724 

68.845 

KAYNAK : DPT 
(1) Yüzde değişmeleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
(2) Gerçekleşme tahmini, 1988 yılı GSMH rakamı DPT tahminidir. 
(3) Program hedefi. 
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KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESİ 
(Cari Fiyatlarla) 

(Milyar TL.) 

1987 1988(2) 

GSMH 
Dış açık (1) 
Toplam kaynaklar 
Sabit sermaye yatırımı 
— Kamu 
— Özel 
Stok değişmesi 
— Kamu 
— Özel 
Toplam yatırımlar 
— Kamu 
— Özel 
Toplam tüketrim 
— Kamu 
— Özel' 

58.387.2 
844.6 

59.23.1.8 
14.128.1 
7.557.5 
6.570.6 
722.2 
232.5 
489.7 

14.850.3 
7.790.0 
7.060.3 

44.381.5 
5.322.6 

39.058.9 

103.222.7 
802.0 

104.024.7 
24.970.7 
12.053.4 
12.917.3 
1.483.6 

— 745.4 
2.229.0 

26.454.3 
11.308.0 
15.146.3 
77.570.4 

8.724.9 
68.845.5 

KAYNAK : DPT 
(1) Yüzde değişmeleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
(2) Gerçekleşme tahmini, 1988 yılı GSMH rakamı DPT tahminidir. 
(3) Program hedefi. 





1989 YILI 
Bütçe Kanunu Tasarısı Gene 
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1989 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TA 
GENEL GEREKÇESİ 

1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Anayasamızın 161 ve 166 ncı maddeleri gereğince Be 
leri doğrultusunda ve fiyat istikrarını sağlayıcı bir biçimde hazırlanmıştır.. 

1989 yılında son dillimi uygulanacak olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ana hed 
nin sağlanması, üretim faktörlerinin atıl bırakılmaması, verimlilik ve ihracat artışının teşvik e 
kilde kuMamlması, mevcut tasarrufların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretimde sanayiin pa 
ve iktisadî gelişmelerin hızlandırılarak işsizliğin ortadan kaldırılması ve refahın dengeli bir şekil 
tırılması olanak ortaya konmuştur. 

1989 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Kalkınma Planının temel hedefleri yanında, ülkenin içi 
nomik şartlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bütçe tasarısında gelir ve gider poli 
birlikte, para ve kredi politikalarıyla uyum içinde olmasına özen gösterilmiştir. 

Taşarı ile kuruluşlara, Kalkınma Planı hedefleri yanında, mevcut gelir ve nakit imkânları 
nak tahstisd yapılmıştır. 
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1989 MALÎ YILI BÜTÇE 
KANUNU TASARISININ MADDEL 

İLİŞKİN GEREKÇE 
BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1989 malî yılında yapacaktan hizmetleri 
miktarım belirlemektedir. 

MADDE 2. — Genel bütçenin 1989 malı yılı gelir tahminleri nin yer aldığı (B) cetve 

İMADDE 3. — Carı yıl bütçesine konulan ödenekler toplamı ile talbrnin edilen gelirler 
karşılanacağına dair hükme yer verilmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
MaH Politikaya İlişkin Hükümler 

MADDE 4. — Maddenin (a) fıkrası ile bütçe ödeneklerimin kullanımında tasarrufun sağ 
politikasının yürütülmesi, giderlerinin yarısından fazlası Hazine Yardımı ile karşılanan öz 
nın hizmet programlarının düzenlenmesi, harcamaları ve istihdam esasları yönünden gerek 
nulması konularında Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

Maddenin (b) ve (c) fıkraları ile de özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kurulu 
geçerli olan bu hükme ilaveten fonlarla ilgili tahakkuklardan) ödenmediği için emanete alı 
hükme yer verilmektedir. 
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Ayrıca, Genel ve IKatma bütçeli kuruluşların Türkiye Elektrik Kurumu ile Büyükşehir Be 
letmelerine olan borçlarının ödenmesiyle ilgili esasların tespitine, sağlanacak mutabakat üzerine 
ve Gümrük Bakanlığı bütçesine aktarma yapmak suretiyle ödemeleri gerçekleştirmeye, ayrıca 
lerini yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

MADDE 5. — Ödeneklerin dağıtım ve kullanım esasları ile ilgili ilkeler tespit olunmakta 
ma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedef ve hizmet önceliklerine göre, tasarruf anlayışı 
yer verilmektedir. 

IMadde ile ayrıca, Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin, bazı isti 
mının Bakanlar Kurulunca kesilmesine, kesilen bu miktarın Maliye ve Gümrük Bakanlığı büt 
lenmesine ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine Yardımı fazlalarının iptal edilmesine dair 
yetkili kılınmaktadır. 

»MADDE 6. — Genel (bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, (belediyeler, belediyelere ba 
tisadî teşebbüsleri ve benzeri kuruluşlar ile fonlara tasarruf eden kuruluşların, gelir ve gide 
birleriyle olan alacak ve borç durumlarını ilgili mercilere vermeleri konusunda hüküm getirilme 

Ayrıca, Maliye ve Gümrük Bakanı adı geçen idarelerin her türlü malî işlemleri ile ilgili b 
inceleme yaptırmaya ve inceÜŞemeller sonucu gerekli önlemleri almaya yetkili kılınmıştır. 

MADDE 7. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 37 nci maddesinde, 
ve amaçlar için genel ve katma bütçelere gerektiğinde aktarma yapılmak üzere Maliye ve Gü 
lerinde yedek ödenek bulundurulabileceği ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya adı geçen b 
tedir. 

Bu yasal dayanak muvacehesinde, malî yıl içinde ortaya çıkan acil ihtiyaçların aksaltıÜmad 
nen, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine konulan «Personel Giderleri ödeneği», «Yatırıml 
Ödenek» gibi gerektiğinde kullanıla'biiecek ödeneklerin ilgili kuruluşların bütçelerine aktarılmas 
hükümlere yer verilmektedir. 
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MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesindeki «Etüt ve Proje Hizmetleri» ve 
tiplerine konulan ödeneklerin kullanım esaslarına yer verilmektedir. 

MADDE 9. — Yılık Programlara dahil projeler dışında herhangi bir projeye yatırım 
belirtilmeyerek ödeneklerin ıbir proje numarası altında toplu olarak verilmesi duru 
projelerce kullanılacağına ilişkin esas ve usuller belirlenmektedir. Ayrıca, Kalkınmada ön 
lanma işlemlerinin malî yılın ilk ayı içinde sonuçlandırılacağına, ilgili Bakanın onayı ile öz 
luğunda gerçekleştirilmesi uygun görülen projelerin bedellerinin ilgili il özel idaresine öden 
vellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişikliklerin, «1989 YılıProgramının Uygulanma 
Karar» da yer alan usullere uyularak yapılacağına dair hükümlere yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğüne, yılı programlarına dahil yatırımlarını 
rekli gördüklerini, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, ke 
rilmektedir. 

MADDE 10. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güve 
kilatının ihtiyaçilarında kullanılmak üzere ithal edilecek akaryakıt ve madeni yağlarla-, sava 
hafaza Teşkilatı ihtiyaçları için yuılt dışından alınacak bir kısım malzeme ve cihazın ver 
küm konulmuştur. 

MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye 
Yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan m 
laşılan kısımların iptali ile Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin m 
bütçeye gelir yazılacağına dair hükümler yer almaktadır. 

Ayrıca, Hazine Yardımı alan katma bütçeli idareler bütçelerine 1050 sayılı Kanunun d 
lenen ödeneğin Hazine Yardımı ile ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır. 

MADDE 12. — 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların edinilmesi, kullan 
tasarruflu bir bütçe politikasının izlenmesine yardımcı olmak üzere, uyulması gereken düzen 
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Ayrıca Başbakanlık; taşıt edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması gibi konularda her 
almaya ve ilgili kuruluşları görevlendirmeye yetkili kılınmaktadır. 

IMADDE 13. — PTT Genel Müdürlüğünce sağlanan (Telefon konuşma ve teleks ücretle 
hil dairelerle kaıtma bütçeli idarelerden, normal tarifenin yarısı oranında tahsil edilmesine ilişk 

Tasarının (b) fıkrası ile de, Devlet Memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların em 
kümlü oldukları aile fertleri dahil) tasanda sayılan tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine 
dım Bakanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar v 
mün Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalışanlar bakımından uygulanmayacağı Ibelirtilmekteddr. 

MADDE 14. — Dernek, binlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere Devlet b 
nünde bulundurulacak esaslar ile harcamaların bu esaslar doğrultusunda amacına uygun olara 
nuları ve yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkelerin tespitine ilişkin açıkla 

MADDE 15. — 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı 'Kanun çerçevesinde Yüksek Planlama K 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dahil müessese, bağlı ortaklık, işletme ve i 
fiye, devir ve satış bedellerinin Hazineye ayrılacak bölümünü, ayrıca, 6183 sayılı Kanunun 98 im 
neye geçen gayritmenkullerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinden elde edilecek gelirleri, Ge 
Gümrük Bakanım yetkili kılan hükümlere yer verilmektedir. 

ıMADDE 16. — ti özel idareleri ve (belediyeler ile bağlı kuruluşlarının 6183 sayılı Kanu 
sebeple olursa olsun Hazineye olan mevcut veya doğacak borçlan ve kamu iktisadî teşebbü 
borçlarının, Maliye ve Gümrük Bakanlığının »talebi üzerine İller Bankasınca) 2.2.1981 tarih 
bu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek, belirlenecek hesaplara ödenmesine, ayrıca Maliy 
lediyelerinin ve bağlı kuruluşlarının aynı mahiyetteki borçlarını bu idarelere 27.6.1984 tarih 
ayrılacak paylardan kesmesine ve gerektiğinde vergi borçlarına mahsup etmesine dair hükümle 

Maddenin 2 nci maddesinde ise Türkiye Elektrik Kurumunun, belediyelere satmış olduğ 
meyen kısımlarını 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Kanun gereğince ilgili belediyelere ödenmes 
Vergisinden mahsup suretiyle tahsil etmeye yetkili olduğuna dair hükme yer verilmektedir. 
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MADDE 17. — Belediyelerin hizmetlerini gerektiği gibi yürütebilmeleri, sahip oldukları 
diği bu kaynakların belediyeler arasında eşit bir biçimde dağıldığını söylemek güçtür. Özel 
da öncelikli yörelerde bulunan (belediyeler, hizmetlerini gereği .gibi yürüteibilmeleri için Gen 

Maddemin (a) fıkrasında, 2.2.1981 tarih ve 2380 ve 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kan 
silat toplamı üzerinden belediyelere ayrılan payların % lO'unu bütçeye gelir kaydetmeye, m 
kaydedilen bu ödenekten, belirlenecek esaslar çerçevesinde belediyelere dağitmaya Maliye ve 

İBütçe Kanununa konulan bu madde ile ekonomik yönden güçsüz durumda olan beledi 
Genel Bütçe ıgelMerinden belediyelere ayrılan payın, daha adil bir biçimde dağıtılması imkâ 

İMADDE 18. — Millî Savunma Bakanlığı dışındaki Genel Bütçeli Dairelerin kendilerine 
menkuiilerinin satışı halinde satış bedelinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ve 
gili oldukları kuruluş hizmetlerinde kullanılmak üzere bütçeleştiril meşine ilişkin hükme yer v 

ÜÇÜNCÜ IBÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

MADDE 19. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, diğer Kanunlar ve Bütçe Ka 
Madde, Tertip, Harcama Kalemi, Ayrıntı Kodu ve İlgili Hizmet Tertibi» gibi bütçe uygul 
verilmektedir. 

MADDE 20. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu maddes 
ekli cetvellerden oluşacağı, eklenmesi öngörülen cetvellerin ilgili Bütçe Kanunlarının me 
hüküm muvacehesinde, Bütçe Kanununa eklenen (A), (B), (C), (Ç), (G), (H), (İ), (M), (O), ( 
lar yer alimaktadır. 

MADDE 21. — Hizmetlerin gerektirdiği durumlarda, bütçe uygulamasının sağlanması 
ler için (2) ödenek, gerekli durumlarda (3) ödenek türü altında yeni tertipler veya (A) işaret 



— 15 — 

harcama kademlerinin açılabilmesine, gerektiğinde (B) işaretîli' cetvelde yeni bölüm, kesim v 
mak üzere teklif olunmaktadır. 

MADDE 22. — Personel giderlerinin malî yıll içinde program, alt program, faaliyet ve 
mesi, gendi ve katma bütçeli idareler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti yürüte 
mesi, kuruluş bütçelerinin (100-Personel giderleri) tertiplerindeki ihtiyaç fazlası ödeneklerin, i 
retiyle, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin (Personeli Giderleri ödeneği)'ne aktarılması ve 
şikliklerle uyumlu olarak, değişiklik konulsu projelere ait ödeneklerin ilgili kuruluşlar bütçeleri 
ve Gümrük Bakanı'na yetki verilmektedir. 

İMADDE 23. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güv 
cakları hizmetlerin bedellerini karşılamak üzere, bu bütçeler arasında aktarma yapılması, Sila 
mesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program 
ğin ilgili tertipler arasında akitarılması, kamu kuruluşlarının yeniden teşkilatllaniması durumund 
kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen işlemlerin yapılmasına yönelik 

.MADDE 24. — Kuruluşların çeşitli nedenlerle malî yıl sonuna kadar ödeyemedikleri g 
Muhasebel Umumiye Kanununa göre zamanaşımına uğramamış bulunan personel giderleri ge 
barliyle diğer tertiplerden doğan geçen yıllar borçlarının tasfiye edilebilmesine ilişkin hükümle 

MADDE 25. — Yüksek Planlama Kurulunca, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kam 
da Kanun hükümleri çerçevesinde, altyapı tesislerinin finansmanı için öngörülen kaynakların 
verilmekte, ayırıca, 2983 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan anapara iadeli Gelir Ortaklığı Sen 
ihale ve sözleşmelerde teminat olarak kabul edileceği hükme bağlanmaktadır. 

(MADDE 26. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin 
ve İçişleri Bakanlıklarına (Jandarma Genel Komutanlığı) gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
let ihale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin yürürlük süresi uzatılmış bulunmaktadır. 
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Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerine Stratejik Hedef Planı uyarınca temini gerekli moder 
NATO altyapı yatırımları için bütçe ödeneklerine ilaveten Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
imkânların birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilece 
ması, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden Savunma S 
geçen Fon'dan Hazineye yatırılacak paraların bütçeye geilir ve ödenek kayıtları ile geçen yı 
hükümlere yer verilmektedir. 

MADDE 27. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güv 
alınacak kiralar, yaibancı ülkelere yapılacak hizmetler karşılığı alınacak paralar ile yedek hav 
lanacak paraların bütçelerine ödenek kaydedilmesi, yılı içinde harcanamayan kısımların ertes 
samaktadır. 

MADDE 28. — Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanacak imkânların Türk Lirası 
naklardan bağış ve yardım yoluyla gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödeneklerin yetm 
rük verdileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Gene 
tanlığının ihtiyaçları için yaibancı devletlerden askerî yardım yolu ile sağlanacak mailzeme 
hükümlere yer verilmektedir. 

MADDE 29. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve yurt dışında 
konulan ödeneklerin Genel Bütçeye kayıt şeklini tralirleyen hükme yer verilmektedir. 

MADDE 30. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerle, diğer özel ödeneklerden tahsis ama 
tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlaın ve bunlar dışında olup da 5 
tiği halde harcanmayan ödenek artıklarının iptal edilmesi konusunda Maliye ve Gümrük Ba 

MADDE 31. — Bazı istisnalar dışında, genel bütçeye dahil daireleıüe, katma bütçeli id 
rin, ibir ay içinde gayrisafi hâsılatından % 15'e kadar olan kısmım ve dönem sonu kârların 
Maliye ve Gümrük Bakanını yetkili kılan hükme yer verilmektedir. 
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MADDE 32. — T. C. Merkez Bankasında NATO Hesabında toplanan paralardan uygu 
tikrar Fonu»nun geflir fazlalarının Gelir Bütçesiine gelir kaydedileceğine dair hükmü ihtiva etme 

Madde ille ayrıca, Bütçe Kanunu Tasarısında sayılan fonlar ile Kanunlarla ve Kanunların 
alan fonların hâsılatlarının yüzde 30'unu geçmemek üzere Başbakanın onayı ile belirlenecek k 
rektiğinde bu nispeti Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonları için % l'e kadar indirmeye Ma 
tadır. 

Maddeye eklenen diğer bir hükümle de genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kuru 
lara yaptMarı ödemeler veya fonlar hesabına tahsil ettikleri tutarlardan % 30 oranına kad 
esas ve usullerle, süreleri tespit etme konularında Maliye ve Gümrük Bakanına yetki verilmek 

MADDE 33. — 1702 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, petrol hakkı sahiplerinin ödeye 
nel Müdürlüğü geliri olarak gösterilmiştir. Bu hükümle, söz konusu gelirlerin Gene/1 Bütçe 
dır. 

tKİNCt KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçlan 

MADDE 34. — a) Devlet borçlarının yönetiminin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınc 
(b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 'bağlı olduğu Bakanın tBütçe Kanunu Tasarısın 

iç borçlanma aktine, aynı sürede iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile rlgilendi 
saplarda izletmeye yetkili olduğu, 

c) Devlet iç ve dış borçları faiz ve genel giderlerinin bütçeye konulan ödeneklerle karş 
\d) Katma 'bütçeli idarelerin dış borçlarını hu Kanunun Devlet Borçlarının Yönetimi ile 

çevesinde ödeneceği, 
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e) Devlet borçlarının aıygulama sonuçlarının ilgili yıl 'kesin hesap cetveli ite birlikte T 

cağı, 
f) Devlet borçlarının yönetim ve muhasebesi ile ilgili usul ve esasların ne şekilde düze 
Hususları açıklığa Ikavuş'turultmaktadır. 

MADDE 35. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın malî yıl i 
ma aletinin miktarına işaret Olunmakta, ayrıca, Bütçe Kanunu tasarısı ile tespit olunan yetk 
Tahvillerinin özelliklerine işaret edilmekte ve Devlet Tahvilleri ile Hazine 'Bonolarıyla ilgili 

MADDE 36. — 2974 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenile 
cak anapara ve faiz ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı 'kuruluşlara özel tertip Devlet 
cak faiz ödemelerini «Bütçeden Mahsup Edilecek ödemeler Hesabı»ndan yaptırmaya, hesab 
larım ertesi yıla devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili 

MADDE 37. —Ya'bancı ülkeler, bankalar ve kurumlarla veya uluslararası kuramlarla y 
göre, program ve proje kredisi olarak malı yıl içinde elde edilecek imkânlardan Türk Lira 
dellerinin nıe şekilde bütçeleştirileceğine dair hükme ve borçlanmalarla ilgili sözleşme kasanla 
tedir. 

MADDE 38. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı (bankalardan borç 
nominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla kamu ve özel sektör kurumlanna 
dilerden yapılması (gereken geri ödemeleri sağlamaya, uluslararası kuruluşlarca kamu kurum 
ya'bancı ülkelerde teminat mektubu vermeye, özel sektör kurumlarına verilecek kredilere tra 
açıklığa kavuşturulmaktadır. 

MADDE 39. — Dış finansman miktarını artırmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti adına 
maya Bakanlar Kurulunu yetkili kılan 244 sayılı Kanunun kapsamının genişletilmesi amaçlan 
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MADDE. 40. — Ödemelerin zamanında yapılabi'lmesini sağlamak ve taihsi'latın [göstereceğ 
mesini önlemek üzere malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, Hazineyardıımı alan kamu kurumla 
bir yıl vadeli Hazine Bonoları satmaya, satılacak Hazine bonoları ile ilgili esas ve usulleri te 
vadeli avans alimaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 'Olduğu Bakam yetkili kılm 

MADDE 41. — Saymanlıkların Hazine hesapları dışında kalan mal varlıkları, emanetler v 
kaydettirmeye ve konuya ilişkin gerekli önlemleri almaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili 

MADDE 42. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesindeki Kaynak Kullanımımı D 
yer alan ödeneğin, amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, bu Fona aktarılmasına dair 

MADDE 43. — 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların ödeme şekli ve usu 
ve fazla ödendiği tespit olunan vergi iadelerinin tahsilinde uygulanacak yöntem hakkında aç 

MADDE 44. — Yıllık Genel Yaforrm ve Finansman Programları çerçevesinde 233 sayılı 
mına dahil kuruluşların, 1988 yılı kârlarından Hazineye isabet eden tutarların, anılan Kanun H 
lamalara bağh olmaksızın, bübçeleştirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, yukarıda belirtilen kuruluşların 1987 ve daha önceki yıllara ait kâr p 
ları, bütçenin gdir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşjların görev zararları alacakları 
edilmesi konusundaki işlemlere yer verilmektedir. 

MADDE 45. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesini gerçekleşt 
yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek,2974 sayılı Kanun ile 233 s 
kümlerini uygulamak amacıyla yapılacak işlemler konusunda hükümlere yer verilmektedir. 

MADDE 46. — Genel bütçeeli dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktis 
lindeki ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre vergilendirilmesini önleyici hüküm 

MADDE 47. — Hükümet tarafından destekleme alımları için görevlendirilecek kamu ik 
larını karşılamak için çıkarılacak bonolara Hazine kefaleti verilmesine dair hükme yer verilmek 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

MADDE 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine istinaden 
ek göstergelerin aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak katsayı; memleketin ekonomik dur 
malî imkânları yanında Bakanlar Kurulunca belirlenecek yan ödeme katsayısı ve yakacak y 
Kurulunca mailî yılın ikinci yarısı için yeniden bdirlenebilme imkânı da dikkate alınarak tesp 

Madde ile ayrıca, yurt dışı aylıkları ve ödeme esasları açıklanmaktadır. 
MADDE 49. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dalir Knun uyarınca verilecek ikramiyenin 

sayıya göre hesaplanacağına, kültür varlıklarının korunması ile ilgili Danışma Kurulu Üyelerin 
Genel Komutanlığı ve Saihill Güvenlik Komutanlığına Kanunları gereği yapılacak ödemelerin m 
nularında hükümler yer almaktadır. 

MADDE 50. — Bazı Kamu Personelline Tayin Bedeli Verilmesine Dair 2155 sayılı Kanu 
günlük er istihkakının hür aylık tutarının esas alınarak hesaplanacağı, ancak, bu şekilde öden 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemey 
şire ve ebelerinin kazandan iaşe edilemeyenlerinin de bedelen iaşe edileceklerine dair hükme y 

MADDE 51. — 657 sayılı Kanunun değişik 178 inci maddesine ve «Fazla Çalışmanın U 
hükümlerine göre, (Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programların 
me miktarı ile bazı kuruluşların hizmet özellikleri dikkate alınarak, yapılacak fazla çalışma ka 
çalışma ücretlerinin miktarları ile ödeme esas ve usulleri açıklanmaktadır. 

MADDE 52. — 657 sayılı Kanunun değişik 176 ncı maddesi uyarınca, eğitim ve öğretim 
okutan öğretmen ve diğer personele saat başına verilecek ek ders ücretlerinim miktarları ile 
tedir. 

MADDE 53. — Konferans ücreti ile ilgili esaslar ve ödenecek ücretlere yer verilmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

MADDE 54. — Gendi bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner serma 
kefalet sandıkları ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ö 
roların kullanım usul ve esasları ile sakat ve eski hükümlülerin çalıştırılma ilkeleri açıklanmak 

Madde ile sürekli işçi kadrolarından boş bulunanların açıktan atama yoluyla kullanılması iç 
şü üzerine Başbakanlıktan izin alınma zorunluluğu da getirilmektedir. 

Ayrıca, genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanlığı kadroları il 
bu saymanlıklarda çalışan memurlara ait kadrolardan Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun gö 
lığın kadro cetvellerine eklenebileceğine dair hükme de yer verilmektedir. 

MADDE 55. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli k 
Kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma bütçeli kuruluşların transfer tertipleri 
ruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan 
personelin genel çalıştırma esasları ile ilgili usul ve esaslara ait hükümler yer almaktadır. 

MADDE 56. — Kurumların geçici işçi çalıştırabilmeleri konusunda gerekli vize işlemleri 
yer verilmekte ve vize işlemi yapılmadan (geçici işçi çailıştırılamayacağı ve ödemede bulunulam 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 57. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olduğu halde mücbir sebeplerle takip ve 
şavere Encümenince silinmesine karar verilen kişi borçlarının kayıtlardan çıkarılmasına ve t 
pılacağına dair hükme yer verilmektedir. 

MADDE 58. — Devletin alacak ve borç hesaplarında lira kesirlerinin atılmasını sağlama 
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MADDE 59. — Muhasebei Umumiye Kanununun 108 inci maddesindeki mahsup süreler 
ğini belirlemektedir. 

MADDE 60. — 1989 yılında tarh, tahakkuk ve tahsil edilecek olan Gelir Vergisinin 
ruluna verilen yetkiler yer almaktadır. 

Madde ile ayrıca, 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ve D 
tarihine kadar uzatılmaktadır. 

MADDE 61. — 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 
3,5 oranının 1989 yılında yüzde 1 olarak uygulanacağı, Bakanlar Kurulunun bu oranı yü 
kadar azaltmaya yetkili olduğuna dair hükme yer verilmektedir. 

MADDE 62. — 1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanununda, saymanlara verilen göre 
lerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile ilgili esasları belirlemeye Maliye ve G 
rıca madde ile saymanlar hakkındaki sorumluluğun, devredilen işlerle ilgili olarak, görev v 
cağı ifade edilmektedir. 

MADDE 63. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı idarelerin 31.12.1983 tarihinden ö 
ödenmemiş vergi borçlarının 30.6.1989 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu borçlarla ilgili 
faizinin alınmayacağı, ayrıca, söz konusu vergi borçlarından 31.12.1988 tarihine kadar öden 
zammı ve gecikme faizleri ile bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan cezaların da tah 
rilmektedir. 

MADDE 64. — Malî yıl içinde imkânların elvermemesi nedeniyle uygulanmayacak ve 
uygulanacak hükümlere yer verilmektedir. 

MADDE 65. — Genel Bütçe Kanununun 1.1.1989 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtme 

MADDE 66. — Genel Bütçe Kanununun yürütme esaslarını belirtmektedir. 



1989 Yı l ı 
Gelir Bütçesi Gerekç 
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1989 YILI GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 
«elirin Çeşidi : GELtR VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1988 yıllında Gelir Vergisi tahsilatının 4 Trilyon 850 Milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenm 

artış seyri, yıllık programda öngörülen büyüme, vergi gelirlerinin artırılması konusunda aknan s 
vergi denetimlerinin ve Hayat Standardı esası uygulamasmm tahsilat üzerindeki müspet etkileri d 
nında bir artışla Gelir Vergisi tahsilatının 7 Trilyon 850 Milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmişt 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

915.000.0 
1.128.723.1 
1.450.000.0 
1.750.000.0 
2.940.000.0 
4.930.000.0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla gö 

Miktar 

879.616.3 
1.069.256.7 
1.323.720.3 
2.103.713.2 
3.092.814.9 
4.850.0O0.O(*) 

F 

+ 28 
+ 18 
;+ 25 
+ 77 
+ 98 
+ 1.75 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1988 Yılında Kurumlar Vergisinden 1 Trilyon 950 Milyar liralık tahsilat tahmin edilm 

hacmindeki büyüme, vergi kanunları değişiklikleriyle kurumlaşmanın teşviki, etkin denetim 
gözönünde tutularak Kurumlar Vergisinden 1989 yılında 3 trilyon 250 milyar liralık gelir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E 

Bir önceki yı 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

220.000.0 
255.000.0 
385.000.0 

1.050.000.0 
1.300.000.0 
1.850.000.0 

Miktar 

215.013.4 
271,736.2 
448.038.3 
949.160.0 

1.331.542.5 
1.950.O00.O(*) 

+ 
,+ 
+ 
.+ 
+ 

i+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MOTORLU TAŞITLAR VERGtSt 
Kesim : 2 Madde s $ 

TAHMtN GEREKÇESİ : 
Ülke içinde üretilen ve yurt dışından ithal edilecek motorlu taşıtların artmasının yanısıra a 

ler de dikkate alınarak 1989 yılında bu kaynaktan 180 milyar lira gelir sağlanabileceği tahmin 

TAHMtNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla g 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar F 

+ 
.+ 
+ 
+ 
.+ 
+ 

1983 7.000.0 8.353.7 
1984 65.000.0 9.513.2 
1985 30.000.0 16.600.9 
1986 50.000.0 43.277.1 
1987 80.000.0 50.652.3 
1988 140.000.0 120.000.0(*) 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGlSt 
Kesim Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Veraset ve İntikal Vergisinden 1988 yılında sağlanacağı tahmin edilen 30 milyar liralık t 

40 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

7.000.0 
5.000.0 
7.000.0 

10.000.0 
10.000.0 
25.000.0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

4.978.1 
5.725.3 
7.374.4 
9.864.6 

17.160.2 
30.000.0(*) 

+ 
+ 
+ 
,+ 
• +' 

,+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DAHİLDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1988 yılında bu vergiden 2 trilyon 570 milyar liralık gelir elde edilmesi beklenmektedir. D 

samına giren mal ve hizmetlerin üretim miktarları, ekonomideki gelişme, yapılan etkin ve yayg 
haz kullanımının yaygınlaştırılması ve vesika düzeni ile ilgili olarak alınmış bulunan tedbirlerin 
benimsenmiş ve yerleşmiş olması ve tahsilat sonuçları dikkate alınarak 1989 yılında bu kaynakt 
tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla g 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

23O.OO0.O 
875.000.0 

1.600.000.0 
2.750.000.0 

Miktar 

566.860.4 
1.039.749.3 
1.562.795.8 
2.570.O00.O(*) 

F 

+ 4 
+ 5 
+ 1.00 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : EK VERGİ 
Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu vergimin kapsamına giren malların üretim, tüketim hacimleri dikkate alınarak, 1989 y 

elde edilebileceği tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

170.000.0 
270.000.0 
280.000.0 
400.000.0 

Miktar 

124.031.0 
177.936.3 
264.443.7 
320.000.0(*) 

:+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞIT ALIM VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülkemizde üretilen ve ithalat yoluyla gelen taşıt sayısının, el değiştirmelerin son yıllard 

bu kaynaktan bir önceki yıla göre % 66.7 oranında bir artışla 250 milyar liralık gelir sağlana 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

9.000.0 
11.000.0 
25.000.0 

50.00.0 
120.000.0 
200.000.0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

9.363.9 
13.971.9 
20.591.4 
42.956.9 
74.392.7 

150.000.O(*) 

+ 
+ 
+ 
•+ 

+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT TÜKETİM VERGtSt 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Akaryakıt Tüketim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplamalarla vergi oranlarım yenid 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı da dikkate alınarak 1989 yılında bu vergiden 730 milyar lira 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar 

1985 
1986 
1987 
1988 

60.000.0 45.717.7 
80.000.0 53.710.2 •+ 
90.000.0 70.504.1 + 

240.000.0 200.000.0(*) .+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ 
VERGİSt Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Vergiye konu banka ve sigorta işlemlerinde meydana gelecek gelişmeler dikkate alınarak b 

gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla g 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

90.000.0 
119.000.0 
70.000.0 

120.000.0 
130.000.0 
400.000.0 

Miktar 

95.855.0 
59.314.7 
58.635.2 
94.005.1 

155.317.6 
380.000.0(*) 

+ 
— 
— 
+ 
•+ 
+ 

F 

4 
3 

3 
6 

22 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 
Kesim :6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ekonomideki ve dış ticaretteki gelişmeler sonucu hızla artan işlemlere paralel olarak bu 

tadır. Ayrıca, alınan tedbirlerle pul yapıştırılarak ödeme usulü geniş ölçüde sınırlandırılmış; v 
ödenmesi yaygınlaştırılmıştır. Bu tedbirler yanında Damga Vergisine konu işlemlerin yıllık ar 
da bu kaynaktan 850 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 -

Bütçe 
Tahmini 

74.000.0 
110.000.0 
146.000.0 
280.000.0 
360.000.0 
65O.OO0.O 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

80.195.7 + 
106.166.0 + 
181.519.3 + 
250.169.4 + 
378.992.8 + 
550.OO0.OC*) + 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

http://550.OO0.OC*
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GeKrin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1988 yılı Bütçe Kanununda 267 milyar lira olarak öngörülen bu kaynaktan yıl sonunda 20 

edilmektedir. Buna göre harca konu işlemlerde meydana gelebilecek artışlar dikkate alınara 
Milyar 'lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 
OBütçe 

Yıl • Tahmini Miktar F 

38.087.8 
46.538.7 
61.811.0 

103.614.2 
151.765.4 
200.O00.0(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1983 50.000.0 
1984 47.000.0 
1985 65.000.0 
1986 90.000.0 
1987 133.000.0 
1988 267.000.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki artış oranları dikkate alınarak, 1989 yılında 75 Milyar lira tahsilat sa 

den, 1988 yılında 45 milyar lira tahsilat elde edileoeği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 
jBütçe 

Yıl Tahmini Miktar 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

4.000.0 
5.000.0 
8.000.0 

15.000.0 
21.000.0 
51.000.0 

5.035.1 
7.658.9 
9.983.4 
17.599.3 
29.833.0 
45.000.0(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye'deki Noter sayısı ve ekonomideki gelişmeye paralel olarak artan iş hacmi ve geçm 
1989 yılında bu kaynaktan 45 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMlNEJ ESAS BİLGİLER (Milyon TL 

Yıl 

1983: 
1984 
1985 
1986 
1987. 
1988 

Bütçe tahmini 

5.000.0 
6.000.0 
7.000.0 
8.000.0 

19.000.0 
37.000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

4.928.9 
4.997.7 
5.496.2 

14.798.6 
21.460.0 
30.000.0(*) 

ç E K 

önceki yıla 

+ 
+. 
+ 
+ 
+ 
.+ 

F a 

L E Ş M 

göre değişme 

r k 

1.722.7 
68.8 

498.5 
9.302.4 
6.661.4 
8.540.0 

E 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi gözönünde bulundurularak, 1989 yılında bu kaynaktan 
min olunmaktadır. 

TAHMİNE; ESAS BİLGİLER (Milyon 

G E R Ç E K L E Ş M 
Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

3.000.0 5.658.0 + 
7.000.0 5.738.9 + 
8.000.0 8.443.4' ;+. 

12.000.0 13.194.8 + 
20.000.0 16.646.2 + 
27.000.0 30.000.0(*) + 

2.690.9 
80.9 

2.704.5 
4.751.4 
3.451.4 

13.353.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Trafik Harçlarına konu işlemlerdeki artış ile geçmiş yıllar tahsilat gelişimi gözönüne alınarak, 1 
gelir elde edilebileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE; ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

2.000.0 
1.500.0 
2.000.0 
3.000.0 

10.000.0 
13.000.0 

G E R ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

1.161.2 
1.342.2 
1.418.8 
7.372.0 
7.356.2 

10.000.0(*) 

F a r k 

+ 332.5 
+ 181.0 
+ 76.6 
+ 5.953.2 
— 15.8 
+ 2.643.8 

E 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 
Kesim : 7 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1988 yılında 50 milyar lira tahsilat beklenen bu gruptaki harçlardan, 1989 yılında 80 
olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

8.000.0 
8.500.0 

12.000.0 
22.000.0 
37.000.0 
55.000.0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

6.244.3 
10.501.8 
13.613.7 
37.684.7 
34.691.2 
50.000.0(*) 

_+: 
+ 
+• 
;+: 
— 
+ 

F a 

L E Ş M 

göre değişme 

r k 

1.355.6 
4.257.5 
3.111.9 

24.071.0 
2.993.5 

15.308.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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ÜGetirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN GÜMRÜK VERGlSt 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1989 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1988 ve 1989 yılları içindeki kur değişiklikl 
.gili ithalat miktarı gözönünde bulundurularak, bu kaynaktan, 1989 yılında 1 trilyon 150 milya 
mıştır. Bu miktar 1988 yılında tahsil edilmesi beklenen 700 milyar liraya göre'% 64.3 oranında 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahinini 

79.000.0 
135.000.0 
280.000.0 
300.000.0 
470.000.0 
720.000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

89.825.4 
147.685.8 
217.416.7 
286.276.7 
424.725.8 
700.000.0(*) 

ç E K 

önceki yıla 

+ 
'+. 
+ 
•+: 
+ 
+ 

F a 

L E Ş M 

göre değişme 

r k 

42.764.0 
57.860.4 
69.730.9 
68.860,0 

138.449.1 
275.274.2 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN GÜMRÜK 
VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1988 yılında 10 milyar lira tahsilat beklenen bu vergiden 1989 yılında 13 milyar lira geli 

TAHMİNE: ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

6.000.0 
12.000.0 
10.000.0 
5.000.0 

10.000.0 
10.000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

7.600.0 
13.501.5 
5.554.4 
5.763.4 
6.448.7 

10.000.0(*) 

ç E K 

önceki yıla 

F a 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

L E Ş M 

göre değişm 

r k 

2.231.5 
5.901.5 
7.947.1 

209.0 
685.3 

3.551.3 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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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 

eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere; Kanunlardaki had ve nispetlere bağlı ka 
memek şartıyla Tek ve Maktu bin tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Geçmiş yıllar 
gelir çeşidinden 1989 yılında 7 milyar lira tahsilat sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNİ; ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

6.000.0 
6.000.0 

10.000.0 
5.000.0 
5.000.0 
5.000.0 

G E R ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

4.961.8 
5.935.1 
3.083.4 
2.121.2 
1.682.5 
5.000.0(*) 

+ 
• •+ 

— 
— 
— 
+ 

F a 

L E Ş M 

göre değişme 

r k 

1.055.0 
973.3 

2.851.7 
962.2 
438.7 

3.317.5 

E 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN] GEREKÇESİ : 

1988 yılı Bütçe Kanununda 1 trilyon 720 milyar lira olarak öngörülen bu verginin, yıl 
740 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. Buna göre, 1989 yılı için programlanan ithala 
ekonomik gelişmeler gözönünde bulundurularak bu kaynaktan 2 trilyon 810 milyar lira hâsıl 

TAHMINEJ ESAS BİLGİLER (Milyon TL 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

362.000.0 
450.000.0 
825.000.0 

L720.00a0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Miktar 

383.737.4 
528.024.7 

1.004.203.1 
1.740.000.0(*) 

F a r k 

-f 144.287.3 
+ 476.178.4 
'+. 735.796.9 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Madde £ 1 

1989 yılı için programlanan ithalat miktarı, 1988 ve 1989 yıllarındaki kur değişiklikleri ve 
halat miktarı ile yapılan düzenlemeler gözönünde bulundurularak 1989 yılında 950 milyar iira D 
edilmektedir. 

TAHMİNE; ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

6.000.0 
8.000.0 

21.000.0 
68.000.0 

215.000.0 
400.000,0 

G E R ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

6.787.1 
13.625.0 
59.002.6 

102.880.0 
231.225.8 
450.000.0(*) 

:+. 
+ 
+. 
+ 
+ 
+ 

F a 

L E Ş M 

göre değişme 

r k 

3.540.1 
6.837.9 

45.377.6 
43.877.4 

128.345.8 
218.774.2 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK 
DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMlNı GEREKÇESİ : 

1988 yılında % 77.6 artışla 50 milyar lira tahsilat beklenen bu kalemden yapılan düzenlem 
110 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

4.600.0 
5.000.0 
9.000.0 

22.000.0 
35.000.0 
45.000.0 

G E R ç E 

Bir önceki 

Miktar 

4.088.2 
4.438.3 

15.174.4 
14.236.2 
28.144.9 
50.000.0(*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+. 
+ 

K 

yıla 

F a 

L E Ş M 

göre değişme 

r k 

492.0 
350.1 

10.736.1 
938.2 

13.908.7 
21.855.1 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 



— 47 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT IDIŞINDAKt MADDELERDEN 
ALINAN RD3ÜM RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1989 yûı ithalat programı ve Rıhtım Resmıinin yıllara göre gelişimi dicıkate alınarak 198 

cağı tahmin edilmiştir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL. 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla g 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

8.000.0 
9.000.0 

43.000.0 
65.000.0 
75.000.0 

105.000.0 

Miktar 

11.987.9 
27.755,7 
46.879.2 
44.771.5 
64.617.2 

100.000.0 (*) 

,—, 
F a r 

.+ 9 
+ 15 
+• 19 
— 2 
+ 19 
+ 35 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMİ 
Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
'1988 yılımda % 80.1 oranında artarak 30 milyar lira tahsilat 'beklenen ıbu kalemden, 

cağı talimin /eksilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon T 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

10.000.0 
21.000.0 
17,000.0 
25.000.0 
25.000.0 
30.000.0 

G E R Ç E 

©ir önceki yıla 

Miktar 

15.497.6 
13.599.5 
15.207.5 
9.133.9 

16.653.7 
30.000,0 (*) 

F i 

+ 
— 
+ 
— 
+ 
:+' 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 43 — 

Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, mevcut bakaya miktarına göre 1989 Bütçe Yılında 5 milyar lira geür s 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL. 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar F a r 

1983 3.000.0 10.651.0 + 10 
1984 10.000.0 10.385.9 — 
1985 120.082.0 189.205.9 + 178 
1986 125.000.0 20.020.6 — 169 
1987 50.000.0 12.932.8 — 7 
1988 30.000.0 5.000.0 (*) — 7 

(*) 5 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 50 — 

Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllar tahsilat sonuçları ve 1988 yılı tahsilat tahmini göz önünde bulundurula 

iyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon T 

G E R Ç E 

Bir öncelki yıl 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar F a 

1983 50.0 25.3 + 
1984 50.0 103.7 + 
1985 70.0 27.0 — 
1986 110.0 31.8 + 
1987 35.0 59.9 + 
1988 75.0 70.0 (*) +; 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Gelirin Çeşidi : RESMİ BASIMEVLERİ, OKULLAR YE DİĞER 
KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim : 1 



— 51 — 

Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN GELİR 
FAZLALARI 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bazı Katma Bütçeli Kuruluşların 1989 Yılı Bütçe Gelirierinde faüalhk olacağı tahmin ed 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla g 

Yü 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

50.0 
1.0 
1.0 

15.0 
5.0 
5.0 

Miktar 

— 
12.9 
3.6 
— 
— 

5.0 (*) 

F a r 

+ 
— 

+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN 
ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Millî Reasürans T.A.Ş.'den alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1988 yılında 700 milyon 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon T 

G E R Ç E K 

iBir önceki yıla 
Bütçe — —— ' 

Yıl Tahmini Miktar F a 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

21.0 
50.0 

200.0 
250.0 
400.0 
570.0 

61.0 
127.8 
84.7 

236.3' 
465.1 
500.0 •(*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
4-

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman bilgilerle, 1988 yâk fcahsilat tahmini göz 

içsin, 1989 yılında 600 milyon lira gölr öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL. 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

15.0 
106.0 
150.0 
400.0 
400.0 

1.550.0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yılaı g 

(Müktar 

3.0 
11.8 
74.6 

180.7 
187.9 
450.0 (*) 

F a r 

+1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 54 

Gelirin Çeşidi ; PETROLDEN DEVLET HİSSESt 
Keşan : 2 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımdan alınan bilgilerle geçmiş ynlarm tahsilat gerçe 

1989 ylında 70 milyar 500 nıilyon lira gelir elde1 edileceği tahmin edikniştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon T 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

-

Bütçe 
Tahmini 

16,000.0 
17.000.0 
25.000.0 
33.000.0 
35.000.0 
66.500.0 

G E R ç E K 

Bir önceki yıla 

•Miktar 

14.050.9 
16.509.2 
24.443.2 
28.013.6 
37.097.6 
47.500.0 (*) 

F a 

+' 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gefirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 - Madde : 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1988 Yılında 10 milyar lira ıtahsilaıt beklenen bu gelirin, 1989 yılında 14 milyar 500 mily 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyotı TL) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe ; 
Yıl Talimini Miktar F a r k O r a n 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

5.050.0 
3.000.0 
6.000.0 
9.000.0 
9.000.0 
10.000.0 

2.847.6 
3.833.8 
3.235.5 
4.472.9 
6.769.1 
10.000.0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

1.104.8 
986.2 
598.3 

1.237.4 
2.296.2 
3.230.9 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 56 — 

Gelirin Çe^M : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1988 Yılı tahsilat tahmini göz önünde bulundurularak, 1989 yılında bu kaynaktan 5 
mektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

1.0 
5.0 
3.0 
4.0 
5.0 
5.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

0.6 
1.9 
2.4 

22.5 
2.6 
5.0 (*) 

M E 

göre değişme 

F a r k 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

0.3 
1.3 
0.5 

20.1 
19.9 
2.4 

O r 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE 
CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN 
ALINAN Kesim : 3 Madde : 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan, 1989 Yılında 65 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar F a r k O r a n 

+ 0.8 + 

+ 2.0 + 
+ 1.0 + 
+ 41.6 + 
+ 4.4 + 

1983 . 1.0 1.0 
1984 1.0 1.0 
1985 3.0 3.0 
1986 4.0 4.0 
1987 5.0 45.6 
1988 5.0 50.0 (*) 

•(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN 
ALINAN 

Kesim : 3 Madde 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1989 Bütçe Yılanda 'bu kaynaktan, 25 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

2.0 
3.0 
5.0 
7.0 

10.0 
15.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

1.7 
2.4 
4.7 
— 

14.9 
20.0 (*) 

M E 

göre değişme 

F a r k 

+ 
+ 
+ 

,+ 

0.6 
0.7 
2.3 
— 
— 
5.1 

O r 

+ 
+ 
+ 

+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi: T.C. MERKEZ BANKASI SAFt HASILATI 
Kesim : A Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

14.1.1970 gün ve 1211 Sayılı T.C. Merkez Bankası Kanununun 60 inci maddesine göre, ne 
temeiMi hisseleri düşüldükten sonra kalan kısmı Hazıine'ye devredil mettedir. 1989 Yılında bu k 
sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1983 
1981 
1988i 

Büttçe tahmini 

1.000.0 
1.784.0 
4.568.0 
3.000.0 
1.500.0 
1.275.0 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceM yıla göre değişme 

Miktarı F a r k 

2.363.6 + 1.910.3! 
2.213.9 — 149.7 

0.4 — 2.213.5 
— — 

791.8 
11.400.0(*) +' 10.608.2 

E 

+ 
— 
— 

+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ 
Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan, 1989 yılında 15 Milyar lira gelir sağlanacağı tahinin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yû 

1983 
1984 
1985 
198Ö 

mu 
1988İ 

Bütçe tahmini 

720.0 
600.0 

1.500.0 
2.000.0 
2.500.0 

210.000.0 

Ö E R Ç E K1 L' E § M 

Bir önceldi yıla göre değişme 

Miktarı 

375.2 
1.308.4 
1.657.1 
2.094.9 
5.892.3 
7.000.0(*) 

F a 

+i 
+! 
+! 
+' 
+; 
-H 

r k 

134.0 
933.2 
348.7 
437.8 

3.797.4 
1.107.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 
Kesim: 1 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Madde: 2 

1989 Yılında bu kaynaktan, 50 Miyar l'ira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985, 
1986 
1987 
198$ 

Bütçe tahmini 

2.000.0 
2.500.0 
7.000.0 

11.000.0 
19.000.0 
46.000.0 

O E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktarı 

2.048.6 
3.967.5 
6.593.5 

12.599.0 
26.759.3 
40.000.0 (*) 

F a 

+ 
+• 

•f 
+, 
+: 
+ 

r k 

867.6 
1.918.9 
2.626.Ö 
6.005.5 

14.160.3 
13.240.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— €2 — 

Gelirin Çeşidi: TAŞINDI MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim: 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Madde: 1 

Bu kaynaktan, 1989 Bütçe Yılında 4 Milyar 500 Milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmişt 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyoa TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

76.0 
700.0 

3.500.0 
4.000.0 
2.500.0 
3.500.0 

Ö 

Mikt 

E R Ç -E K 

Bir önceM yıla 

arı 

581.5 
1.440.7 
2.281.8 
1.783.8 
2.405.2 
3.000.0(*) 

F a 

+! 
+ 
+; 
— 
+:• 

+ 

L E § M 

göre değişme 

r K 

222.4 
859.2 
841.1 
498.0 
621.4 
594.8 

+ 
+ 
+ 
— 

+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1989 Yılında 'bu kaymaktan, 40 milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

3.000.0 
4.000.0 
4.600.0 
6.000.0 

20.000.0 
40.000.0 

Miktar 

2.086.3 
2.541.1 
4.640.8 

19.651.8 
22.613.2 
30.000.0 (*) 

F a r k 

+ 426.4 
. + 454.8 
+ 2.099.7 
+ 15.011.0 
+ 2.961.4 
+ 7.386.8 

O r a 

+ 
ı-f 

+ 
+ 
+' 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN 
GELİRLER Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 10 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar F a r k O r a 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

60.000.0 22.795.0 + 22.781.6 + 1 
93.000.0 — — 
50.000.0 — — 

1.500.0 — — 
ıoo .ooo .o • — — 

10.000.0 50.000.0 (*) + 50.000.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 
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Gelirin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madd 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak, 1989 yıl 
yapılacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mifyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

40.0 
2.400.0 
5.350.0 
6.000.0 
6.000.0 

10.000.0 

Miktar 

1.264.4 
1.617.4 

901.9 
4.145.9 
5.684.8 
9.600.0 (*) 

F i 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

ı r k 

1.148.0 
353.0 
715.5 

3.244.0 
1.538.9 
3.915.2 

O r a 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : ÖÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 
Kesim: 3 Madd 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bütçe Kanunu Tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müesseselerden genel bü 
lira sağlanacağı talimin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mityon TL.) 

Yü 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe 
Tahmini 

8.000.0 
6.700.0 
8.000.0 

14.000.0 
25.000.0 
70.000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

5.804.6 
8.329.2 

15.176.9 
28.799.5 
46.506.5 
80.000.0 (*) 

F a r k 

+ 2.274.3 
+ 2.524.6 
+ 6.847.7 
+ 13.622.6 
+ 17.707.0 
+ 33.493.5 

O r a 

+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

T.C. Merkez Bankasınca mırtıafaza edilen Hazine portföyündeiki kıymetlerden 1989 yılında 
edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİIXÜLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983ı 
1984 
1985 
1986 
1982 
1988 

Bütçe tahmini 

3.0 
100.0 
50.0 
60.0 

100.0 
500.0 

G 

Mikt 

E R 

Bir 

ar 

29.5 
30.6 
44.7 
60:1 

242.2 
400.0 

ç E K L E Ş M 

önceki yıla göre değişme 

(*) 

F a r k 

+ 27.0 
+i l.H 
+. 14.11 
+' 15.4 
+•' 182.11 
+ 157.8 

+ 
• + 

+ 
+ 
'4 
•+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: FAİZLER 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Hazine hesaplarına Bankalarca yürütülecek faizler ile Hazine tarafından Kanunî imkânla 
den verilen borçların ve vergi tecillerinin faizlerinden meydana gelen bu kalemden, 1989 yılın 
min edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.). 

' 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

10.000.0 
14.000.0 
16.000.0 
35.000.0 
55.000.0 

150.500.0 

G E R ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

6.470.6 
15.624.1 
35.663.1 
57.927,1 
87.282.6 
96.700.0 (*) 

F a 

— 

+ 
+! 
+ 
+ 
+ 

L E Ş M 

göre değişme 

r k 

1.482.0 
9.153.5 

20.039.0 
22.264.0 
29.355.5 
9.417.4 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: TAVİZLERDEN GERt ALINANLAR 
Kesim: 2 Madde: O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

1989 Yılında bu •kaynaktan 1 Milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edÜlmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL,) 

Yıl 

1983ı 
1984! 
1985 
198Ö 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

90.Q 
4.50O.0İ 
5.000.0 

300.0 
600.0 
750.0 

G E R Ç E K 

Bir önedki yıla 

Miktar 

112.9 
157.9 
227.7 

1.180.6 
527.6 
800.0 (*) 

F a 

—. 

+: 
+1 

.+ 
— 
+ 

L 

göre 

r k 

E Ş M 

değişime 

2:5 
45.Ö 
69.8 

952.9 
653.0 
272.4 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Kanunî imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluşlara geçmiş yıllarda verilen borçlar dolay 
cekleri taksitlerden 15 Milyar lira tutarında gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

2.626.9 
3.260.81 
1.378.5 
1.424.6 

56.3; 
2.395.0 

1983; 
1984 
1985 
1986; 
1987 
1988 

16.500.0 
14.000.0 
13.000.0 
2.700.0 
1.500.0 
8.750.0 

3.468.2 + 
207.4 — 

1.585.9 + 
161.3 — 
105.0 -

2.500.0 (*) +' 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: PARA CEZALARI 
Kesim: 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri dikkate alınmak suretiyle 1989 yılında 35 Müyar lira gelir 

TAHMİNE ESAS BtLGtLER (Milyon TL.) 

Yd 

1983 
1984 
1985i 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

3.000.0 
7.500.0 
7.000.Ö 
9.000.Ö 

14.000.0 
22.000.0 

G E R ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

3.385.1 
4.905.9 
7.040.6 

10.458.0 
13.168.0 
22.000.0 (*) 

F a r k 

+; 1.694.0 
+! 1.520.8 
+' 2.134.7 
+! 3.417.4 
+! 2.710.0 
+! 8.832.0 

+ 
+ 
+ 
•+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: VERGİ VE ZAM CEZALARI 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Bu kaynaklan, 1988 yılında 230 Milyar lira tahsilat tahmin edilmektedir. 1989 Bütçe Yılınd 
beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mifyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

15.000.0 
65.000.0 
60.000.0 

100.000.0 
124.000.0 
240.000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

27.880.2 
31.127.2 
59.971.7 
92.940.8 

147.148.5 
230.000.0 

ç E K L E Ş M 

önceki yıla göre değişme 

(*) 

F a r k 

+ 11.286.4 
+' 3.247.0 
+ 28.844.5 
+! 32.969.1' 
+ : 54.207.7 
.+. 82.851.5 

• 

+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: TRAFİK CEZALARI 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 

Geçen yıllar tahsilat seyri, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı TeşMik Kanu 
aktarılması hususu da göz önünde bulundurularak, 1989 yılında 10 Milyar lira gelir elide edilece 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985i 
1986 
1987i 
1988 

Bütçe tahmini 

5.000.0 
7.000.0 

13.000.0 
15.000.0 
5.000.0 
8.000.0 

G 

Mikl 

E R 

Bir 

tar 

8.332.3 
9.145.9 
7.900.7 
7.692.7 
4.620.3 
8.000.0 

ç E 

önceki 

(*) 

+ 
+! 
— 
— 
— 
+ 

K 

yıla 

F a 

L E Ş M 

göre değişme 

r k 

4.512.0 
813.Ö 

1.245.2 
208.0 

3.072.4 
3.379.7 

+ 
+ 
— 

— 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Kesim: 1 Madde: O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
Çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı bu kalemin, geçmiş yılardaki tahsilat 

alınarak, bu kaynaktan 1989 yılında 950 Milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edü!lmekted!ir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987j 
1988 

Bütçe tahmini 

138.000.0 
341.676.8 
420.000.0 
497.650.0 
538.440.0 
654.481.0 

G E R Ç E 

Bir önceki 

Miktar 

203.155.6 -H 
176.616.2 
272.408.7 +| 
281.794.0 +' 
348.559.4 +j 
600.000.0 (*) +! 

K 

yıla 

F a 

L E Ş 

göre değişm 

rto 

138.163.5İ 
26.539.4 
95.792.5 
9.385.3" 

66.765.4 
251.440.6 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : HİBE VE YARDIMLAR 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1989 yılında Hibe ve Dış yardımlardan 90 milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yri 

1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

75.000.0 
40.000.0 

100.000.0 
90.000.0 

G E R ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

98.530.0 
73.114.0 
14.990.5 
50.000.0(*) 

F a ] 

— 
— 
+ 

L E Ş M 

göre değişme 

r k 

.— 
25.416.0 
58.123.5 
35.009.5 -

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN 
HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Akaryakıt Fiyat istikrar Fonunda biriken gelir, Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayan 
dir. 1989 yılında bu fondan 2 milyar 500 milyon lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1983 60.000.0 
1984 75.101.0 
1985 49.420.0 
1986 59.250.0 
1987 34.345.0 
1988 5.000.0 

20.000.0 + 
24.603.0 + 

20.000.0 
4.603.0 

45.950.0(*) + 45.950.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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GeUrin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU 
NATO HESABINDAN HAZİNEYE 
DEVROLUNACAKj MİKTAR 

Kesim : 3 Madde : © 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1989 yılında bu kalemden Hazineye 7 milyar 450 milyon liradevrolunacağı tahmin edilm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahmini 

200.0 
300.0 
400.0 
500.0 
600.0 

4.950.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

839.8 
— 

503.2 
9.519.3 
3.578.3 
4.000.0(*) 

Ç E K L E Ş M 

önceki yıla göre değişme 

F a r k 

+ 807.0 
— 

+ 503.2 
.+. 9.016.1 
— 5.941.0 
+. 421.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : TARIMSAL İHRACAT FONU 
Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmanın öngör 
liştirilmesi ve Tarımsal Yapının Bu Amaçla Düzenlenmesi Fonu Kurulmasına Dair Kararın 4 
Konulan Yönetmeliğin 4 üncü Maddesince» Fonda biriken tutarın Genel Bütçeye gelir yazılmas 
50 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 
Bir önceki yıla göre değişme 

Yul Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

180.0 
180.0 
180.0 
250.0 

55.0 
50.0 50.0(*) + 50.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : FONLARDAN AKTARILACAK MİKTAR 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bütçe Kanunlarında yer aian hüküm gereğince, Kanunlarla veya Kanunların verdiği yetk 
1989 yılında bütçeye aktarılacak miktarın 1 trilyon 620 milyar lira olacağı tahmin edilmekted 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıİ Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1988 1.500.000.0 1.100.000.0(*) + 1.100.000.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : BELEDİYELERE; AYRILAN PAYLARDAN 
AKTARILACAK MİKTAR 

Kesim : 7 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak, 2380 sayılı Kanun gereğince Mahallî İda 

gereğince ayrılan Büyükşehir Belediye paylarından yapılacak kesintilerin yıl sonunda, 250 mily 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 



1989 Yıl ı 
Bütçe Kanunu Tas 

M 





(Hükümetin Teklifi) 

1989 MALÎ 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 (32 720 OOO 000 OOO) liralık 
ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cet

velde gösterildiği üzere (28 240 000 000 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Denge 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler 

arasındaki fark net borçlanma hâsılatı 'ile karşılanacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
MADDE 4. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili 

bir bütçe politikası yürütmek amacıyla ödeneklerin dağıtım ve kul-

PLAN VE B 

1989 MALÎ YI 

G 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Ge 

(A) işaretli cetvelde gö 
ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Gen 

gösterildiği üzere (28 25 

Denge . 
MADDE 3. — Tas 

Malî P 

Bütçe Politikası ve 
MADDE 4. — Tasa 
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(Hükümetin Teklifi) I 

larumını, gelir ve giderlere ilişkin kantin, yönetmelik ve kararname- I 
ferin uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, j 
standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, I 

b) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ule kar
şılanan ve katma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel ka- I 
nurılarla kurulmuş kamu kuruluşlarının hizmet programlarını yılı I 
içinde düzenlemeye ve bunlar -çin harcamalar ve istihdam esasları I 
yönünden, gerekli standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, I 

c) Fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nedeniyle 
emanete alınmış miktarları gelir kaydetmeye, 

d) Genel bütçeli dairelerle, katma bütçeli idarelerin Türkiye I 
Elektrik Kurumu ile Büyük Şehir Belediyelerinin elektrik, su ve ha- I 
vagazı işletmelerine olan borçlarının ödenmesine ilişkin esas ve usul- I 
teri tespite, gerektiğinde adı geçen idarelere yapılacak ödemeleri I 
gerçekleştirmek maksadıyla, genel ve katma bütçeli kuruluşlar but- I 
çelerinden bu kuruluşlarla varılacak mutabakat üzerine Maliye ve I 
Gümrük Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine bu maksatla kullanıl- I 
mak üzere ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli bütçe işlemle- I 
rini yapmaya veya lilgili kuruluşun borç tertibine ya da bu amaçla I 
yemden açılacak tertibe aktarmada bulunmaya, I 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli ku- I 

ruluşlar ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri hakkında da uygulanır. I 

(Plan ve Bütçe 



(Hükümetin Teklifi) 

Ödenek Dağıtım ve Kullanımı 
MADDE 5. — a) Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvellerindeki 

ödenekler, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve 
serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. 

Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 
İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve 

serbset bırakma oranları dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Prog
ramda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini göz önünde bu
lundurarak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

ib) Bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödenek
lerin (Hazine yardımı almayan katma bütçeli idareler ödenekleri ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin «940-03-3-424-900 Siyasî 
Partiler Kanunu uyarınca Devlet yardımı» terbibindeki 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 ıtertibine eklenmek üzere kesmeye Bakanlar Kurulu, 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kesilen miktarları Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine eklemeye ve bu işlemler so
nucu doğacak Hazine Yardımı fazlalarını iptale Maliye ve Gümrük 
Bakanı, 

Yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe K 

Ödenek Dağıtım ve K 
MADDE 5. — a) 

ödenekler, Maliye ve Gü 
serbest bırakma oranları d 

Bu oranlar üzerinde 
idareler bütçelerinde 

serbest bırakma oranlan 
ramda öngörülen hedefle 
lundurarak, tasarruf anla 

b) Bütçe Kanunları 
lerin; iç ve dış borç faizl 
sonel giderleri ödenekleri 
hariç, % 3,5'u kesilerek 
yer alan «930 - 08 - 3 - 3 
nunlar ve yönetmeliklerin 
lerin gerektirdiği ek gide 
kin işlemler Maliye ve G 
rine getirilir. Katma Bütç 
na göre düzeltilir. 

c) Bütçe Kanunları 
rin (Hazine yardımı alm 
Maliye ve Gümrük Bakan 
sî Partiler Kanunu uyarı 



(Hükümetin Teklifi) 

Ayrıntılı Harcama Planları 
MADDE 6. — 1989 malî yılında, genel bütçeye dahil daire

lerle katma bütçeli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı 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 sürelerde, 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, 
İlgili mercilere vermek zorundadırlar. 

Maliye ve Gümrük Bakanı madde kapsamına giren idare, kuru
luş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü malî işlemleri ile ilgili bilgi, 

(Plan ve Bütçe 

hariç) % 8'ine kadar 
sınırlı olarak Maliye ve 
309 900 Yedek ödene 
lar Kurulu, 

Bakanlar Kurulu 
rük Bakanlığı Bütçesin 
nucu doğacak Hazine 
Bakam, 

Yetkilidir. 

Ayrıntılı Harcama 
MADDE 6. — Ta 



(Hükümetin Teklifi) 

belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları 
İe borçlanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme yaptır
maya, programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, beljge ve he
sap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurum
ların 'bütçe ödeneklerimi kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya, 
bütçe ödenekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde kullanmak üzere 
gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler 
MADDE 7. — Maliye 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 yapılan hesaplamalar sonucunda, bütçelerine konulan 
ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; Mgili mevzuatının ge
rektirdiği harcamalar için, 100 - Personel giderleri (Üniversitelerin 
gece öğretimine ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti ha
riç) ile yolluk karşılığı verilen tazminatlar, sürekli görev yollukları, 
yurt dışında görevli öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile il
gili tertiplere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-
301-900) tertibindeki ödenekten aktarma yapmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe K 

Gerektiğinde Kullanıl 
MADDE 7. — Tasar 
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(Hükümetin Teklifi) 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yü
rüten kuruluşların yukarıda sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız 
bu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili 
transfer tertibine aktarma yapılabilir. 

b) Yatırımları hızlandırma ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (93O-08-3-303-90O) 

tertibindeki ödenekten; 

1989 Malî Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine İlişkin Kararname hükümlerine uyularak, 1989 yılı ya
tırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli 
sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde 
gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve 
programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya öde
neklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere 
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 yet
kilidir. 

c) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-O8-3-311-9O0) 

tertibindeki ödenekten, 13.5.1971 tarih ve 1402 saydı Kanuna 
15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklenen fıkra gereğince, her 
türlü sıkıyönetim giderlerini karşılamak üzere Başbakanlık Bütçe
sinde açılacak tertibe, 25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü 
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Hal Kanununun öngördüğü giderleri karşılamak üzere de İçişleri 
Bakanlığı Bütçesinde açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

d) Kur farklarını karşılama ödeneği : 
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil dairelerin (3) 

ödenek türünde olup, 610, 620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kay
dedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer 
alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması ge
reken ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük 
ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Aralık 
1988'deki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşı
lamak amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-
302 900) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet programla
rında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

e) Yedek Ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakam; 
1, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-309-900) 

tertibindeki ödenekten bütçelerin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

2. Hizmetin gerektirdiği haillerde Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı Bütçesinin 910, 920, 930 ve 950 kod numaralı programla-
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nadan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağh olduğu Baka
nın teklifi ile yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin; 
a) (111-01-2-001-.300) tertibindeki ödenekten, bir kısmım Dev

let Planlama Teşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama ilkeleri
ne uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin ilgili terti
bine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaç
larla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekküllerine ve diğer kamu 
teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (111-01-3441-900) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada 
öncelikli yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek amacıy
la, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına ya
pılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

Yatırım Harcamaları 
MADDE 9. — a) Yıffiık programlara ek yatırım cetvellerinde 

yer alan proje dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması ya
pılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler Bütçesinin programlarında (1) 
ödenek türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân, 
ve tesisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa ve tesisler 
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ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE-MO programı içerisinde 
yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı 
olmayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

b) Yatırım Programında bir proje numarası ile ödenekleri 
toplu olarak verilmiş,, alt harcama kalemleri itibariyle tadad edil
memiş olan ve çeşitli işleri ihtiva eden projelerden Yatırım Progra
mına göre Devlet Planlama Teşkilatının onayını gerektirmeyenler 
ile makine - teçhizat, idame - yenileme ve büyük onarım gibi har
cama konuları; Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri ve Bağiı Ortaklıkları ile Döner Sermayeli Kuruluşlar 
tarafından 31 Ocak 1989 tarihine kadar kuruluşun bağlı olduğu Ba
kanın onayı ile detaylı bir programa bağlanacak, Genel ve Katma 
Bütçeli ve Döner Sermayeli Kuruluşlarca Devlet Planlama Teşkilatı 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaktıklarınca Devlet Planlama Teş
kilatına gönderilecektir. Kuruluşlar proje tavam değişmemek üze
re projenin alt kalemleri arasında aktarma yapmaya Devlet Planla
ma Teşkilatına bilgi vermek kaydıyla yetkilidir. 

e) Yıllık Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan 
projelerden Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ve ilgili 
Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumlulu
ğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran 
proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere, hizmetin ait olduğu 
il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet niteliği taşıyan işler, bu 
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fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasın
da da valinin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilatlanması ile il
gili Kanunî düzenleme yapılıncaya kadar, yılı programına dahil ya
tırımlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemlerden gerekli gördük
lerini Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü almak 
kaydıyla, bizzat yapmaya yetkilidir. 

e) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapıl
ması zorunlu değişiklikler için «1989 Yılı Programının Uygulan
ması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» da yer alan usul
lere uyulur. 

Vergi Bağışıklığı 
MADDE 10. — a) 1989 mal yılı içinde; Millî Savunma 

Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu
tanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin (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 istihsalimde kulla
nılan kimyevî müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı is
tihsalinde kullanılan katkı maddeleri (additifier) dış alım ve bunla
rın yurt içinde üretilenlerinin teslimi, gümrük vergisi, belediye his
sesi, ithalde alınan damga resmi, rıhtım resmi ve akaryakıt tüketim 
vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve beledi-
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yelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden 
(Katma Değer Vergisi hariç) müstesnadır. 

b) (27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve ma
denî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan
lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihti
yaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların gerek göstermesi 
üzerine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere (a) fıkrasındaki is
tisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan
lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihti
yaçları için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan hampetrolden 
elde edilen ürünlerin bunlara tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki 
istisnadan faydalanamaz. 

c) Türk Silahlı Kuvvetleri savunma hizmetlerinin yürütülme
si için yurt dışından alınması zorunlu bulunan savaş silah, araç, ma
kine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalımları 
her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerine (Katma De
ğer Vergisi hariç) tabi değildir. 

d) Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak silah, makine, jene
ratör, telsiz, radar ve muhabere cihazları, televizyon ve sistemleri
ne ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça le-
vazımatı, 1989 malî yık içinde gümrük vergisi ve resimlerinden ba
ğışık olarak ithal edilir. 
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Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 
MADDE 11. — a) Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denk

leştirmek amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin Hazi
ne 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-
legarliğı l e mutabakat kurularak ilgili idarelere ödenmeyerek Mali
ye ve Gümrük Bakanınca iptal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genei Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli 
idarelerin malî yıl sonuna göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelıir yazılır. 

b) Hazine Yardımı alan katma bütçeli idarelerde, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 59 uncu maddesinin ikin
di fıkrası uyannca, ilama bağlı borçlar tertiplerinde yılı içinde ger
çekleştirilecek ödenek artışları, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
Hazine Yardımı ile ilişkilendirilerek yapılır . 

Resmî Taşıtlara Ait Hükümler 
MADDE 12. — 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren ta

şıtların edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması hususlarında 
tasarruflu bir bütçe politikası uygulanmasına yardımcı olmak üzere; 

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-
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lan Bakanın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanının uygun görüşü 
üzerine Başbakanlıktan önceden izin alacaklardır. 

b) Başbakanlık, taşıt edinilmesi, kullanılması ve elden çıka
rılması konularında her türlü düzenlemeleri yapmaya, tedbirleri al
maya ve ilgili kuruluşları bu amaçla görevlendirmeye yetkilidir. 

PTT ve Hastane Ücretleri 
MADDE 13. — a) PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünce ge

nel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ifa edilen pos
ta, telgraf ve telefon hizmetleri karşılığında alınacak ücretler (tele
fon konuşma bedelleri ile teleks ücretleri hariç) bu idarelerden nor
mal tarifenin yarısı nispetinde hesaplanarak tahsil edilir. 

b) Devlet Memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların 
emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fert
leri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, döner serma
yeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ait üc
retler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görüşü üzerine Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çer
çevesinde ödenir. Bu hüküm Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalı
şanlar bakımından uygulanmaz. 
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Demek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 
MADDE 14. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerin

deki «Dernek, birilik, kurum, kuruluş, sandık, vakıf ve benzeri te
şekküllere yapılacak ödemeler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden 
yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları yar
dımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan 
ve iş programlarını istemek, bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yap
mak, plan ile iş programlarının gerçekleştirilme durumlarını izle
mekle zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incelemelere 
bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde ödenebilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uy
gun olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların 
yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye ve Gümrük 
Bakam yetkilidir. 

Özelleştirme ile İlgili İşlemler 
MADDE 15. — a) 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 

13 ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulu ta
rafından özelleştirilmesine karar verilen 233 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname kapsamındaki müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iş
letme birimleri ile her türlü işletme haklarının tasfiye, devir, satış 
bedellerinden elde edilecek tutarın Hazineye ayrılacak bölümünü, 
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b) 6183 sayılı Kanunun 98 inci maddesi çerçevesinde mülki
yeti Hazineye geçen gayrimenkullerin satış işlemlerinin gerçekleş
tirilmesinden elde edilecek gelirleri, 

Genel bütçeye irat kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir^ 

// Özel İdare ve Belediye Paylarının Borçlarına Mahsubu 
'MADDE 16. — a) İl özel idareleri ile belediyelerin (bunlara 

ait veya tabi olup ayrı tüzelkişiliği olan kuruluşlar dahil); 
1. 6183 sayılı Kanun hükümlerine ta'bi borçları ile her ne 

sebeple olursa olsun Hazineye olan mevcut veya doğacak borçları, 
2. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren 

(kjamu iktisadî teşdbbüsleri 'ile Kamu Ortaklığı Fonuna olan her 
nevi (borçlarından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince belirlenecek miktarları, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının talebi üzerine, İller Bankası 
tarafından, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun hükümlerine göre 
bu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek, belirlenecek hesaplara 
nakden veya hesaben ödenir. 

b) Maliye ve Gümrük Balkanı buyükşehir belediyelerinin 
(Şunlara ait veya talbi olup ayrı tüzelkişiliği olan kuruluşlar dahil) 
yukarıdaki fıkra kapsamına giren borçlarını yine aynı fıkra hüküm
leri dairesinde, (bu idarelere 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun 
hülkü^eıiiıne göre ayrılacak paylardan kesmeye ve gerektiğinde ver
gi 'borçlarına mahsup etmeye yetkilidir. 
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c) Türkiye Elektrik Kurumu,. Belediyelere satmış olduğu 
efektrik bedellerinin vadesinde ödenmeyen Ikısımlarını 26.5.1981 ta
rih ve 2464 sayılı Kanunun 34 üncü ve müteakip maddeleri gere
ğince ilgili belediyelere ödemesi gereken Elektrik ve Havagazı Tü-
ketim Vefgisünden malhsup suretiyle tahsil etmeye yetkilidir. 

Belediye Paylarının Bütçeye Gelir Kaydı ve Dağıtımı 
MADDE 17, — a) 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla 

değişik 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarih ve 
3030 sayılı Kanun uyarınca, Genel Bütçe gelirleri tahsilat toplamı 
üzerinden Belediyelere' ayrılan payların !% 10'unu (bütçeye gelir kay-
.detmeye, 

b) Bütçeye gelir kaydedilen miktarda bütçenin (930-08-3-309-
900) yedek ödenek tertibine konulan ödenekten, belirlenecek esas-
İai çerçevesinde belediyelere dağıtımda bulunmaya, 

İM aliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Gayrimenkul Satış Bedelleri 
MADDE 18.: — Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma Ba

kanlığı hariç) (kendtiîerine tahsis edilmiş ya üa sahip oldukları gay-
rimenkııHerinin satışı halinde satış bedelinin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca (belirlenecek ve Başbakanca uygun görülecek kısmım 
ilgili kuruluş hizmetlerinde külanıilmak üzere özd gelir ve ödenek 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 
MADDE 19. — Gider cetvellerimin bölümleri, program bütçe 

uygulamasında programlar sekinde düzenlenir. Programlar altprog-
ramiara, altprograrnlar da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine 
uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faa
liyet veya proje gerekli sayıda harcama kaleminden oluşur. 

1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ile diğer kanunlar
da ve bu Kanunda yer allan; 

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri bütçe sınıfilandırılmasındaki 
«Program»ı, 

ıb) «Kesim» deyimi «Altprogram»ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak se

kide «Faaliyet» veya «Proje'yi, 

d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı prog-
ftam, altprogram, ödenek türü, faaliyet-proje ve harcama kalemi 
bMeşmuni, 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan 
odeneMerin 100, 200 . . . . 900 düzeyindeki ayrımını, 

f) «Ayrıntı Ikodü» deyimi, harcama kaleminde yer alan öde
nekler esas alınarak tahakkuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cet
velde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında gösterileceği 

(Plan ve Bütçe K 

Ü 
Bütçe Uyg 

Bölüm Düzeni ve D 
MADDE 19. — Ta 

miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

altayınmı (bu ayırıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer ve
rilir.) 

g) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet tertibi» deyimi, 
(Personeli giderlerine ait harcama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri 
yalnızca personel giderleri 'borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) 
hizmet veya harcamanın ait olduğu program bazını, 

ifade eder. 

Bağlı Cetveller 
MAİDDE 20. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu

nun değişik 29 uncu maddesine göre, 
1. 1 inci madde ile Verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli, 
2. Özel hükümlerine göre 1989 malî yılında tahsiline devam 

olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 
3i Devlet gelMeriniin dayandığı temel hükümler «0> işaretli, 
4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet ay

lıkları «Ç» işaretli, 
5. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 

kanunlar «G» işane!fclli, 
6. Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl 

Bütçe Kanunu ile tespiti gereken miktarlar «H» işaretli, 
c) Muhtelif kanunlar ile kanun hükmünde kararnameler uya

rınca yılları bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınırlar 
«1» işaretli, 
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d) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul 
Pansiyonları Kanununun üçüncü maddesi gereğince Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyon
ları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık okulları 
öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri «M» işaretli, 

e) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanununun, 

1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla 
aılınacak hayvanların alım değerleri «O» işaretli, 

2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım 
değerleri «P» işaretli, 

f) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde değişiklik ya-
. pılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurumların satın ala
cakları taşıtların en çok satın alma bedelleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 
MADDE 21. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1989 Yılı Programına 

alman projeler için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği 
hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipleri; veya (A) işaretli 
cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya, 

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve 
madde kalemleri açmaya, 

Yetkilidir. 
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Aktarma 
MADDE 22. — a) Maliye ve Gümrük Bakanı; 
1. Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemindeki 

ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde programlar 
arası aktarma yapmaya, 

2. 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, 

3. Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçe
sinden, malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin 
bütçesine ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yap
maya, 

4. 1989 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yıllık programda yapılacak 
değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait ödenekleri ilgili 
kuruluşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 

Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödenekler
le ilgili hizmetin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire 
veya idare görevlidir. 
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Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Aktar
ma İşlemleri 

MADDE 23. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması so

nucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesaplann hazırlan
ması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve 
düzenlemeleri yapmaya, 

b) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlı
ğı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında cari malî yıl içinde ya
pılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varılacak uz
laşma üzerine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve 
projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

c) Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetle
rin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri 
ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yü
rütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya 
projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

Yetkilidir. 

Geçen Yıllar Borçları 
MADDE 24. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi 

•emanet hesabına da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebe! Umumi
ye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
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bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere gö
re yapılır. 

a) Yılları bütçelerinin (1) ödenek türü itibariyle, (100 - Per
sonel Giderleri) ne ait harcama kalemlerinden doğan borçlar, «Per
sonel Giderleri Geçen Yıllar Borçları» 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 Borçları», 

Faaliyetlerinden ödenir. 
Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100 - Perso

nel giderleri dışında kalan) aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki 
ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlanacak Kaynaklar 
MADDE 25. — a) Yüksek Planlama (Kurulunca, 2983 sayılı 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hak
kında Kanun hükümleri çerçevesinde, alt yapı tesislerinin finans
manı amacıyla ayrılan kaynakları, bir yandan Bütçede açılacak özel 
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tertibe gelir, diğer yandan ilgili kuruluş 'bütçelerinde açılacak ter
tiplere özel ödenek kaydetmeye, bunlardan yjdı içinde harcanmayan 
miktarı ertesi yıil bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye (Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidlir. 

(Devlet Planlama Teşkilatlı, bu suretle temin edilen kaynakların 
1989 Yılı Programı ile ilişkisini yılı içinde gerçekleştirmeye yetkili
dir. 

b) 2983 sayılı IKanun gereğince çıkarılan ana para iadeli Gelir 
Ortaklığı Senetleri kamu kurumlarının yapacakları ihale ve söz
leşmelerde ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 10 uncu maddecinin 3 numaralı bendine göre temi
nat olarak ve Hazinece satılacak millî emlak (bedellerinin ödenme
sinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

Remo ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
(MADDE 26. — a) Silahlı; Kuvvetlenin yeniden teşkilatlan

ması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştirikrıes'i amacıyla Millî Sa
vunma ve İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı) Bakanlıklarına ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 
1904, 2020 ve 2300 sayüı Kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih ve 1601 
«ayılı, 23.11.1972 Itarih ve 1632 sayılı Kanunların 8.9.1983 tarih ve 
28186 sayjlı Devlet İhale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin 
yürürlük süresi uzatılmış ve ilgili bütçelerde yeni tertip açmaya ve 
geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkili kılınmıştır. 
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b) Türk Silahlı {Kuvvetlerine Stratejik Hedef Planı uyarınca 
temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek 
savunma ve NATO altyapı yatırımları için malî yıl içinde yapıla
cak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçe
ye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî imkânlar birlikte de
ğerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit 
edilecek esaslar dairesinde karşılanır. 

c) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mev
cut ödeneklerden yukarıdaki fıkra gereğince tespit edilecek miktar-
lannı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ödemeye Millî Sa
vunma Bakanı yetkilidir. 

d) Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan (a) fıkrası çerçe
vesinde Hazine'ye yatırılacak paraları bir yandan bütçeye gelir, 
diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine 
ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretme
ye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sa
hil Güvenlik Komutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet 
Karşılıkları 

MADDE 27. — Maliye ve Gümrük Bakanı: 
a) MMî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Sabit GüvenlÜfc Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası ku
ruluşlara kiraya verilen veya 'bir hizmetin yerine getirilmesinde kul
lanılan kara;, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tu
tarlarını; 

Ib) Türk SillaMı (Kuvvetlerinin öğrenim ve eğittim müessesele
rinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay 
veya erlere yapılan masraflar karşılığında İMjgüld devletlerce ödenen 
müktaırlan; 

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek ha
vaalanlarının bakım ve onarımları için verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer 
yandan yukanda yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel 
tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolan mik
tarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye, 

Yetkilidir. 

Bağış, Hibe ve Yardım Yolu İle Gelen Malzemeler 
MADDE 28. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe 

olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası karşı
lıklarını gereğine göre bütçeye gelir veya gelir, ödenek ve gider kay-
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detmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalar içerisinde 
bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dışa
lımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların kar
şılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama 
kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) 1989 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları 
için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer yollar
dan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetve
linde bu adlarda açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarım da bu büt
çelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 
MADDE 29. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının 

bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki 
yatıllı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları 
öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden (gerekli miktarlarını, bu 
Kanuna bağlı (B) cetveline ıgelir ve Ibu öğrencilerin her çeşit gider
lerini karşılamak üzere, (A) cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

)8 — 

(Plan ve Bütçe 

Eğitim ve Öğretim Ö 
MADDE 29. — T 

miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

Özel Ödeneklerin İptali 
MADDE 30. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerle diğer özel 

ödeneklerden; 
a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis 

amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları, 
b) (a) fıkrasında yazılı olanlar. dı,şında kalıp da (5.000.000) 

lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları, 
İptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Döner Sermaye Gelirleri 
MADDE 31. — Genel (bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli 

idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin (Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme (Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversi
teler, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı döner ser
maye işletmeleri, Adaldt Bakanlığı Ceza ve Tevkifevîeri Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmeler ve 16.5.1984 tarih ve 
3007 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre kurulmuş döner serma
ye işletmeleri hariç )bir ay içinde gayri safi hâsılatından % 15'e ka
dar olan kısmını ve dönem sonu kârlarını genel 'bütçeye peşin gelir 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük (Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanmasına, kaydına, 
raporianmasına, yıl sonu kârlarına mahsubuna ve bildirim ve öde
me sürelerinin tespitine ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca belirlenir. 
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Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden doğan Hazi
ne kaybı, ilgili döner sermaye işletmelerinin ita amiri ve sayma
nından 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Kanuna göre yarı yarıya tah
sil edilir. 

Peşin gelir hükümlerinin uygulanmasında Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca verilmiş ek süreler için gecikme zammı uygulanmaz. 

NATO Hesabı ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun Gelir Faz
laları İle Fonlardan Bütçeye Gelir Kaydı 

MADDE 32. — 1. T. C. Merkez Bankasında NATO Hesa
bında 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 
İstikrar Fonu»nun üçer aylık dönemler itibariyle gelir fazlalarından 
yarısına kadar olan kısımları, yıl sonunda da net gelir fazlasının 
tamamı, Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 

2. 2983 saydı Kanunla teşkil olunan Kamu Ortaklığı Fonu, 
2985 sayılı Kanunla teşkil olunan Toplu Konut Fonu, 3238 sayılı 
Kanunla teşkil olunan Savunma Sanayii Destekleme Fonu, 3230 sa
ydı Kanunla teşkil olunan Tanıtma Fonu ve 3294 saydı Kanunla 
teşkil olunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayamşmayı Teşvik Fonu 
ile Kanunlarla veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurul
muş olan fonların hâsılatlarının yüzde 30'unu geçmemek üzere, 
Başbakanın onayı ile belirlenecek kısımlarını Bütçeye gelir kaydet-
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meye, gerektiğinde bu nispeti Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fon
ları için % l'e kadar indirmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. 

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle, diğer kamu kuruluşları, 
Bankalar ve Saymanlıkların fonlara yaptıkları ödemeler veya fon
lar hesabına tahsil ettikleri tutarlardan % 30 oranına kadar kesinti 
yaptırmaya, kesintiye ilişkin esas ve usullerle, süreleri tespit etmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Petrolden Devlet Hakkı 
MADDE 33. — 5.4-1973 taruh ve 1702 sayılı Kanuna göre pet

rolden alınacak Devlet hakkı, ibütçenin (B) cetvelindeki «Peltrolden 
Devlet Hakkı» tertibine gelir kaydolunur. 

İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına ilişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 34. — a) Devlet Borçlarının yönetimi 16.4.1986 ta

rih ve 3274 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca yürütülür. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
malî yıl içerisinde ödenecek dış ve iç borç anaparaları ile dış ve iç 
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borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda izletmeye, malî 
yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilen-
dirmeksizin yapmaya yetkilidir. 

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri bu amaçla 
bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

d) Katma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca bu madde esaslarına göre ödenir. 

e) Devlet borçlarının uygulama sonuçlan Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili 
yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil edil
mek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 

f) Devlet Borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve 
usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı tarafından birlikte düzenlenir. 

İç Borçlanma 
IMIADDE 35. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağ

lı olduğu Bakan malî yıl içinde (6.000.000.000.000) liralık bir yıl 
ve daha uzun vadeli iç borçlanma' akdine yetkilidir. Borçlanılabile
cek miktar gerektiğinde yarısına kadar artırılabilir. 

b) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvilleri
nin çeşitleri ile bunların faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, ba
sım ve satış yöntemleri ve diğer şartları Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca tespit olunur. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa 
katılacak bankalara ödenecek komisyon ve banka muameleleri ver-

(Plan ve Bütçe 

İç Borçlanma 
MADDE 35. — Ta 



(Hükümetin Teklifi) 

gileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri dolayısı ile yapa
cakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece banka
lara geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve 
esaslar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile 2886 Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanmaksızın akdedi
lecek malî servis anlaşması ile tespit edilir. 

Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkarılmış 
tahviller, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle, erken itfaya tabi tutu
labilir. 

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 işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) resim 
ve harçtan müstesnadır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine Bonoları ile daha önceki yıl
larda ihraç olunan Devlet tahvili, Hazine Bonoları ve diğer konso
lide Devlet 'Borçlan ile ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

1989 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarını 
kaldırmaya veya uygulanacak oranları, yürürlükteki oranlar içinde 
kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Devlet tç Borçlanma Senetlerinin dövize endeksli olarak 
ihracı halinde, anaparadaki kur artışları her faiz ödeme tarihi itiba-
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riyle yneiden hesaplanıp, anapara değerine ilave ödfıîerek iç fcorç kay
dı yapıdır. 

d) Devlet İç Borçlanana Taihvileri ile Hazine Bonoları kamu 
kurumlarının yapacakları ihale ve közleşmelerde teminat olarak ve 
Hazinece satıilacak millî emlâk bedellerinin ödenmesinde nominal 
değerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolar nominal bedele 
faiz dahil edilerek ühraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül 
eden satış değerleri esas alımır. 

2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
MADDE 36. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuru

luşları Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun hükümlerinin uygu
lanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borçlar için 
1989 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği 
tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip Devlet İç Borçlanma Tah
vili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini «Bütçeden 
Mahsup Edilecek ödemeler Hesabı»ndan yaptırmaya, hesabın yılı 
içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

Dış Borçlanma 
MADDE 37. — a) Yabancı ülkeler, bankalar ve kurumlarla 

veya uluslararası kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalara gö
re proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilen imkânların; 
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1. Türk Lirası karşılıkları; dış borç kayıtları yapılarak Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 

2. Malzeme ve hizmet bedelleri; taahhüt evrakı ve sözleşme 
taşanları üe birlikte ilgili kuruluşlar tarafından, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına bildirilir. 

Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçe
lerde açılacak özel tertiplere; 

1. Ödenek kaydederek, 

2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak, 
Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları 

ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkânların Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarıda
ki esaslara göre işlem yapılır. 

b) Dış borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve 
hizmetlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme tasarıları Maliye ve 
Gümrük 'Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleş
tirilemez ve ilgili miktarların dış borç kayıtlan yapılamaz. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı gerektiğinde dış borçlanma ile ilgili bütçeleş-
tirme işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarların ödenek, gider ve 
dış borç kayıtları daha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakım ve 
sözleşme tasarısını vize etmeye yetkilidir. 
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c) Dış Devlet Borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarının yürürlü
ğe girmesini sağlayacak Kanunî düzenlemelerin tamamlanmasına 
kadar kredi anlaşmaları gereği peşin ödenmesi gereken komisyon, 
ücret, garanti ücreti ve benzeri giderleri «Bütçeden Mahsup Edile
cek Ödemeler Hesabı»ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup 
edilemeyen artıklarını ertesi malî yıla devretmeye Hazine Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d) Konsolide Dış Devlet Borçlarıyla ilgili kredi anlaşmaların
da öngörülen bütün ödeme ve işlemler her türlü vergi, resim ve 
harçtan müstesnadır. 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 38. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar ve

ya yabancı banka ve kurumlardan 'borçlanma yoluyla sağlanan im
kânları, skoncminin çeşi-Jii sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıy
la ve andlaşmaiar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurum
larına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması 
gereken geri Ödemeleri aynı kuruluşlar için hesabcn ikraz veya kre
diye dönüştürmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan yetkilidir. 

b) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasınca sağlanması halinde, bu kredileri kısmen 
veya tamamen anlaşma hükümleri ile beraber devralmaya, devralı
nan kredileri kamu kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve 
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bu krediierden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için 
hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

c) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluş
larınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına (Özel 
hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin % 50'sin-
den fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verile
cek kredileri, anlaşmalarmdaki şartlarıyla garanti etmeye, ulusal 
banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin 
geri ödenmesini garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan temi
nat mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti verme
ye, özel sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk Parası Kıyme
tini Koruma Mevzuatına göre transfer garantisi vermeye Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar 
geçerlidir. 
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244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 
MADDE 39. — a) Yıllık programlarla belirlenen dış finans

man ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sa
yılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları 
yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman ih
tiyaçlarım karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşıla
cak şartlarla (10.000.000) ABD Dolarına kadar olan borçlanmala
rın yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 

b) Bu gibi anlaşmalar savunma borçlanmalarına ilişkin kre
di anlaşmaları ve Bütçe Kanunları hükümlerine dayanılarak yapıl
mış olup, Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer kredi anlaşma
ları Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 
31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 sa
yılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

c) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşma
lar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

IKÎNCİ BÖLÜM 
Hazine işlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 40. — Genel Bütçe ödemelerini zamanında yapabil

mek ve (tahsilatın göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan bu öde
melerin olumsuz yönde etkMenmestini önlemek, uygulanmakta olan 
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para politikasını yönlendirmek amaçlan ile malî yıl içinde gerçek 
ve tüzelkişilere, genel ibütçeden Haizine yardımı yapılan kamu ku
rum ve kuruluşlarına, Kanunda kurulmuş fonlara en çak Ibir yıl va
deli Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın alma
ya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul 
ve esasları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 tarih ve il 211 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesi esaslarına göre T. C. IMerkez IBankasından kısa 
vadeli aıvans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan ydtkilidir. 

Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla büt
çeye konulacak ödeneklerle kauşdaırur. 

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. 

Çeşitli Saymanhklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 
MADDE 41. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bütün saymanlık

ların çeşitü nedenlerle Hazine hesapları dışmda kalan mal varlık
ları ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını Hazi
ne hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve 
bu amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Mufaaaebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir 
saymanın yönetim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hak
kında da bu hüküm uygulanır. 
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Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna Ödemeler 
MADDE 42. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin 

Kaynat Kullanımını Destekleme Fonuna Ödemeler tertibinde yer 
alan ödeneği, amaçlan dahilinde kuşanılmak üzere bu Fona aktar
maya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 43. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, 

geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenme
sinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştere
ken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği tespit olunan veya 
zamanında mahsup olunmayan tutarlar 6183 sayılı Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri alınır. 

Fazla ödendiği tespit olunan vergi iadelerinin tahsili ile ilgili ola
rak 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 48 ind maddesi uygula
nabilir ve bu Kanunun 58 inci maddesi ile 6.1.1982 tarih ve 2577 sa
yılı Kanunun 27 nci maddelerinin uygulanması dolayısıyla gösterile
cek teminat tutarı, fazla ödendiği tespit olunan vergi iadesi miktarı
nı geçemez. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 44. — L Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Prog

ramları çerçevesinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kap
samına giren kuruluşların, 1988 yılı kârlarından Hazineye isabet eden 
tutarları, 

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 'belirtilen kısıt
lamalara tabi olmaksızın; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye, 

toj Kuruluşlann ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk et
miş görev zararlan alacaklarına mahsup edilmek veya kendilerine 
ikraz edilmek üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakanın teklifi üzerine Bütçeye gelir, ödenek ve gider kay
detmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1987 ve daha ön
ceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzeri
ne Bütçenin gelir ve giderleri ile ilgüendirmeksizin kuruluşların görev 
zararı alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye iliş
kin işlemleri yapmaya, 

3. 3291 sayılı Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınmış olan 
kuruluşlann Hazineye ikraz ve temettüden olan borçlanm varsa Ha
zineden olan alacaklan mahsup edildikten sonra, 2 nci fıkra da'iresin-
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de, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın tek
lifi üzerine sermayelerindeki kamu paylarına mahsup etmeye, 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 
MADDE 45. — Kamu ortaklMarmın ve iştiraklerinin yeniden 

düzenlenmesi önlemlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına ka
tılmak, yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getir
mek, 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçlarının Tah
kimi Hakkında Kanun ile 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak ama
cıyla : 

a) Hazineye her türlü sermaye artırımlarına katılınmasına ve 
hier türlü sermaye paylarının satın alınmasına, 

;b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye pay
larını diğer kamu iktisadî teşebbüslerine ve katma bütçeli idarelere 
devrettirmeye ve onlar tarafından da devraldırmaya, 

c) lEatmu İktisadî teşebbüslerine Hazinece ikraz edilen tutarları 
veya bu kuruluşların çeşitli fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve 
finansman programlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine veya Hazinenin bu kuruluşlara olan borçlarına mahsup et
meye veya teşebbüslerin borçlarının vadelerini uzatmaya, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla belirlenen tutarları, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine niteliğine göre. 
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bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye, Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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Kamu İktisadî Teşebbüslerine Yapılacak İktisadî Transferler ve 
Yardımlar 
MADDE 46. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, katana bütçeli 

idareler bütçelerinden kamu iktisadî teşebbüslerine yapıttacak «ikti
sadî Transferler ve Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 
sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Hazine Kefaletleri 
MADDE 47. — Hükümet tarafından destekleme alımları ile gö

revlendirilecek kamu iktisadî teşebibüsleririin bu görevleri nedeniyle 
gerekH finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bonolara Hazine kefa
leti vermeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir, 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

Katsayılar ve Yurt Dışı Aylıktan 
MADDE 48. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 154 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarının aylık tu
tarlarına çevrilmesinde (122) katsayı uygulanır. 

b) Kurumlann yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev 
ajan Devlet memurlarının yurt dışı ayhklan, yeni kurlar ve yeni em
saller tespit edilinceye kadar, 12.3.1987 tarih ve 87/11595 sayılı Ba
kanlar Kurulu Karan ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere 
göre ödenir. 

İkramiye, Ödül ve Muhtelif Ücret Ödemeleri 
MADDE 49. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 

Dair Kanun ile ök ve değüşiikllilkierine göre verilen ve aym Kanun-
da foeirtiien oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikra
miyenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 ta
rih ve 2867 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesinin 3 üncü fık
rasında Bütçe Kanunu ile belirleneceği ifade edilen ikramiye kat
sayısı olaralk 1989 yılında Devlet memurîan, aylıkları için tespit 
olunan katsayı uygulanır. 
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;b) Kültür varlıklarımızın tespiti, (kültürümüzün yaygınlaştırıl
ması ve etkimeştirilmesi maksadıyla Kültür ve Turizm Bakanlığın
da onayla oluşturulan yayın ve danışma kurullarınım Bakanlık dı
şından katılacak üyelerine ödenecek: huzur ücretleri ile ansiklope
dilerin hazırlanması ile ilgili yazı kurulu üyeleri, düzeltici ve mad
de inceleyicilerine ödenecek ücretler Maliye" ve Gümrük Bakan
lığı İle Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik
te belirleniir. Ancak, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kında Kanuna ek 14.7.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunla değişik 
2 nci maddesi ile Devlet tiyatrolarımda oynanacak eserleri seçen 
edöbî kurulun tiyatrodan memur olmayan üyelerine her toplantı için 
özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar (3 500) TL. toplantı 
ödeneği veriür. 

c) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanu
nunun 21 inci ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
nun 16 ncı maddelerine göre muhtelif ücret ödemesi; 

1. îl jandarma alay komutanlıkları ile komando ve motorlu 
jandarma bMıikterinde ve bu birliklerin hizmeüerinti denizde üstle-
ımen Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarında görevli subay, astsubay 
ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (14 000) lira, 

2. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komu
tanlığı teşkilatının yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, bir
ilik ve kurumlarında görevli subay, astsubay ve uzman jandarma 
çavuşlarına ayda (11 000) lira, 
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Olarak ödenir. Bu ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uy
gulanır. Ancaik, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı mensubu olup da anılan kuruluş ve kadroları dışında
ki görevlere atanan personel, bu görevlerinin devamı süresince söz 
konusu ödemeden yararlanamazlar. 

Tayın Bedeli 
MADDE 50. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve

rilmesi Hakkımda 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci 
madde&inin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli, 
günlük er istihkakının bir aylık tmtarı esas alınarak hesaplanır. An
cak, bu şekilde ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı (500) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak 
miktarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edil
melerine devam olunur. Bunlardan, kazandan iaşelerimin mümkün 
olmadığı, (bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince 
yazılı belge ile tövsdk edilenler bedelen iaşe edilirler. 

Fazla Çalışma Ücreti 
MADDE 51. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişıik 178 inci maddesine ve «Fazla Çalışma Uygulama Esasla
rını Gösterir Yönetmelik» hükümlerine göre Bakanlar Kurulu Ka
ran ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına dayanılarak 
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saat başıaıa yapılacak ödeme (120) liradan az, (250) liradan çok ola
maz. 

T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanlığı Dairesi personeline yaptırılacak 
fazla çalışma için ödenecek ücretler ilgili mevzuatında yer alan 
esaslara göre yapılır. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci 
maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar: 

1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda bu konuda dü
zenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere; 

a) Emniyet hizmetleri sınıfından İl ve bölge kuruluşlarında 
görevli personel ile Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M., Millî Saraylar 
ve Başbakanlık koruma müdürlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Koruma Şube Müdüriüğünün koruma hizmeti ile görevli persone
line ayda (14 000) lira, 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile bu kuru
luşa >bağlı öğretim, eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde gö
revli emniyet hizmetleri sınıfı personeline, merkez il veya bölge 
kuruluşlarında görevli mülkî idare, genel idare, eğitim, sağlık ve 
teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (11 000) lira, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı 
ve mahalle bekçilerine ayda (4 600) lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 
2. Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık 

gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele, Bakanlar 
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Kurulu Kararı aranmaksızın belediye meclisinin kararı ile tespit 
edlen miktar, fazla çalışma ücreti olarak 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 (12 000) lüra, taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, 
telsiz operatörlüğü, telsiz santralcılığı, dağ telsiz sandalcılığı, tel
siz ve telefon hat bakıcılığı görevini yürüten teknisyen, haberleşme 
memuru ve santral memurlarıma (1 458 kişiyi geçmemek üzere) yal
nız Haziran - Elkim ayları için ayda (7 000) lira, fazla çalışma üc
reti ödenir. 

4. Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığının tatil günleri ve günlük kanunî çalışma saatlerini aşan 
çalışma özelliği dikkate alınarak, Başbakanlık için Başbakanın, Ma
lîye ve Gümrük Bakanlığı için Maliye ve Gümrük Balkanının onayı 
ile tespit olunacak personele, 657 sayılı Kanunun değişik 178 inci 
maddesi hükümlerine bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geçmemek 
üzere (A) fıkrasında belirtilen azamî miktarın iki katına kadar fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu 
Teşkilatında çalışan memurlardan, görevlerinin niteliği gereği fazla 
çalışma günlerinin tespiti ve bir programa bağlanması imkânsız bu
lunan sağlık savaş memurlarına ayda (6 000) lira, sıtma eradikas-
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yonu hizmetlerinıde görevlendirilen sağlık memurlarına (300 kişiyi 
aşmamak üzere) ayda (4 600) lira, fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) 1615 saydı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde ge
rekli değişiklik yapılıncaya kadar, aynı Kanunun 164 üncü madde
sine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlem
leri ye yuk alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden 
tahsil edilen ve emanete alman ücretlerden en az yarısı 164 üncü 
madde hükümlerine göre (belirlenecek hak sahiplerine ödenir. Bu 
ücretlerden kalan paraların söz konusu Bakanlık (bağlı kuruluşlar 
dahil) personeline ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci mad
desinin 4 üncü 'bendinde belirtilen amaçlarla kullanımına yahut kıs
men ya da tamamen Hazineye irat kaydına ülişkin esasları tespite 
Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıda
ki fıkrada 'belirtilen işlerde görevlendirilen diğer bakanlıklar per
soneli ile bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları ve diğer 
memurlar da yararlandırılırlar; 

D) 1. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 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 perso
neli hariç) öğretim günlerinde günde 3 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, 
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ortaokul ve ortaöğrenim kurumlarında gece öğretimi için verilen 
ücretin ı% 25 fazlası (kadar ücret ödenir. 

2. Meslekî ve teknik öğretim kurumlarında görevli atölye 
ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mevzuata göre aylıkları karşılı
ğında okutmakla yükümlü oldukları ders saatlerini doldurduktan 
sonra, okul idaresince gerekli görüldüğü takdirde haftalık zorunlu 
ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati sayısı kadar 
süre ile döner sermaye İşleri üzerinde öğrencilerin çalışmalarımı dü
zenlemek ve fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere 1 inci fıkrada belirlenen ücret 
kadar ücret* döner sermaye hâsılatından ödenir. Ancak, bu şekilde 
görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya başka okullarda ge
ce ve gündüz ek ders görevi verilemez. 

3. Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hiz
metler sınıfı personelline 1 inci fıkrada belirlenen saatler kadar 
ve saat başına (400) lira üzerinden ödenecek ücret döner sermaye 
hâsılatından karşılanır. 

E) Bu maddenin B/(l), (2), (3 sadece orman -muhafaza me
murları) sıralarına göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; 

1. Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık, izni, görevin 
yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma 
ve sakatlanma durumlarında, 

2. Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime ka
tılma ve geçici görevli bulunma durumlarında, 
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3. Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, 
Kesilmez^ 
¥) Bu madde uyarınca aylık maktu fazla çalışma ücreti alan

lara her ne suretle olursa odsun ayrıca saat esasına göre fazla ça
lışma ücreti ödenmez. 

G) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdür
lüğü personeline 657 sayılı Kanunun değişik 178 inci maddesi hü-
küimlerine bağlı kalınmaksızın bu maddenin (A) bölümünde belir
tilen azamî miktarın M katına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 
Ancak ibu müktar, Kurumun halber, program ve teknik hizmetlerin
de çalışanlar üçün dört katı olarak uygulanır. 

Ek Ders Ücretleri 
MADDE 52. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

214 üncü maddesine göre çıkarılacak: yönetmelik yürürlüğe girin
ceye kadar, aynı Kanunun değişik 176 ncı maddesi (Söz konusu 
Kanunun 89 uncu maddesinde öngörülen esasların ilgili kurumlar 
itibariyle, Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olması şartıyla) uyarın
ca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders oku
tan öğretmen ve diğer personele saat başına verilecek ek ders üc-
röti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 
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Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

1. Anaokulları, anasınıfları, çocuk yuva
ları, yetiştirme yurtları, ilkokullar, ilköğretim 
okulları, ortaokullar, ortaöğretim okulları (Li
se ve dengi okullar), halk eğitimi ve çırak
lık eğitim merkezleri, diğer yaygın eğitim 
okul ve kurumları, rehberlik ve araştırma mer
kezlerinde görevli yönetici, öğretmen, rehj 

ber öğretmen, uzman, uzman yardımcısı ve 
usta öğretciler ile ücretle ders verenlere (Millî 
Güvenlik dersi verenler dahil) 900 l 200 

2. Yüksekokullarda, kurumların eleman 
yetiştirmek üzere 'açtıkları meslekî okul
larında, eğitim merkezlerinde, kurs, seminer 
ve hizmet dçi eğitim faaliyetlerinde ücretle 
ÖÇers vermekle görevlendirilen; 

a) Yükseköğretim Kurumlarından gö
revlendirilen öğretim elemanlarına; 
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Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

(Personel Kanun
larına göre) 

b) öğretmenlere ve diğer memurlara; 1 800 2 400 
3a MM Eğitim Gençlik ve Spor Bakan

lığı merkez ve taşra teşkilatı personelin
den; inceleme, araştırma, planlama ve prog-
ramlfomai yönetim ve" eğitim görevi yapan
lara; 850 — 

Ai Cezaevlerinde ek ders vermekle görevlendirilen öğretmen, 
eğitici, valiz, müftü ve meslek öğreten sanat erbabına 2 nci fıkra
nın (b) pendmde (belirlenen ücretler % 25 fazlası İle ödenir. 

B} 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
150 nci ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü maddesi gere
ğince, fiilen ek ders görevi yapanlara ders saati başına ödenecek 
ek ders ücreti aşağıdaki esaslara göre tespit olunur; 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, sınıf 
okulları, özel ihtisas okulları, NBC, İstihbarat ve Dil Okulu, ya
bancı di! okulları ve benzerleri ile harp okullarında ders görevi 
verilenlerden; öğretim elemanlarına Üniversite Personel Kanunları-
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na göre, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere öğ
retim görevlileri gibii ek ders ücreti ödenir. 

2. Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askerî okullarda ve kurs-
larda ders görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 1 inci 
sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti verilir. 

C) 2914 sayılı Yüikseköğretim Personel Kanununun değişik 
1.1i İnci maddesine göre hesaplanacak ek ders ücretleri % 60 faz
lası i e ödenür. Aynca 11 'inci maddenin son fıkrasında belirtilen 
öğretimdeki ek ders ücreti de % 100 zamlı olarak ödenir. 

D) Polis Akademisinde ek ders vermekle görevlendirilen; 
İv Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına üniversite Per

sonel Kanunlarına göre, 
2. Üniversite dışından görevlendirilen öğretim elemanlarından; 

1 üncü derece kadrolu ek ders görevlilerine profesörler, 2 nci de
nece kadrolu ek dem görevlilerine doçentler, 3 üncü ve daha aşağı 
derece kadrolu kamu görevlileri veya diğer ek ders görevlilerine 
ise kadro derecelerine bailulmaiksızın okutmanlar gibi ek ders ücreti 
ödenir. 

Konferans Ücreti 
MADDE 53. — Her bir konfreans için (2 500) lirayı aşmamak 

üzere, 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı madde

sine göre ve yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca be
lirlenen öğretim programı dışında, 
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b) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanunu
nun 11 inci maddesi uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek 
dereceli askerî okullarda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas 
okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC Okulu gibi) 

c) Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders müfredatı dı
şındaki konularda Bakanlık onayı ile, 

Konferans verenlere kurumlarınca belirlenen tutarda konferans 
ücreti ödenir. 

Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 54. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt

çeli idarelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, Kanunlar
la kurulan fonlara, (kefalet sandıklarına ve hizmetlerini genel ve 
katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten 
kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sü
rekli işçi kadrolarından 31.12.1988 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu 
tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama ama
cıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine 
Başbakanlığın iznine taıbidir. Ancak, mecburî hizmetli personel, hâ
kimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayı
lan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumu öğretim elemanları ve 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca 
istisnaî memuriyetlere atanacak olanlar için izin aranmaz. 

b) Genel ve katma bütçeli dairelerle, mahallî idareler ve kamu 
iktisadî teşebbüsleri, özel kanuna veya özel 'kanunla verilmiş yetkiye 
dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyer
leri, sakat ve eski hükümlüler için; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesin
de belirtilen genel ve özel şartları taşımak kaydıyla anılan Kanuna 
göre çalıştırdıkları personele ait kadrolardan, 

2. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro ve 
pozisyonlarından, 

İş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro 
ve pozisyon ayırmaya ve yükümlü oldukları kadar atama yapmaya 
mecburdurlar. 

c) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkımda Kanunun Değişik 17 nci 
maddesine göre hükümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu 
amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden az ve %5 ' 
İnden fazla olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zo
rundadırlar 

d) Genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon 
saymanlığı kadroları ale katma bütçeli kuruluşların saymanlık ve 
'bu saymanlıklarda çalışan memurlara ait kadrolardan Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca uygun görülenler gerektiğinde Maliye ve Güm
rük Bakanlığının kadro cetvellerine eklenebilir. 

(Plan ve Bütçe K 
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Sözleşmeli Personel 
MADDE 55. —• Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 

idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri, 
kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini igenel ve katma bütçelerin 
transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 
8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı 
dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hak
kında 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu dışında diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları ısöz-
leşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetveller ve tip 
sözleşme örneklerini, Ocak 1989 ayı sonuna kadar Maliye ve Güm
rük Bakanlığına vize ettirmek zorundadırlar. 

Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak son
radan görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de kuruluş
larca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsa
ması faalinde tip sözleşme örneklerinin Maliye ve Gümrük Bakan
lığına vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize iş
lemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bu
lunamaz. 

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) fıkrası life ek geçici 16 ncı maddesi ve özel kanunları uyarınca 
1988 malî yılında sözleşme ile çaüştırdanlardan 1989 malî yılında 
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görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun 
görülenlerin Ocak - Şubat aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme 
ile çalıştırılmaları konusundaki kanunî işlemleri tamamlayıncaya ka
dar 1988 malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, yeni sözleş
meleri esas alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üzere, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir. 

Geçici İşçi Kadroları 
MADDE 56. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli ida

reler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fon
lar, hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden al
dıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşların 
1.1.1989 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıra
cakları geçici (işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlığın ona
yı alınmak suretiyle 31.1.1989 tarihine kadar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına vize ettirilecektir. 

1989 malî yılında, kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 1989 
yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler 
için yapılacak yeni vizeler dışında, 1988 malî yılında vize edilmiş 
•miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş 'bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığnun uygun görüşü ile başka unvanlı geçici işçi pozisyonları 
ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Birimlerarası veya kuruhış-
lararası aktarmalarda da aynı usule uyulur. 

(Plan ve Bütçe 
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Maliye ve Gümrük Balkanhğınca vize edilen cetvellerin bir ör
neği, ilgisine göre, Sayıştay Başkanlığına veya, Başbakaınlkk Yüksek 
Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapıümaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve öde
me yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kişi Borçları 
MADDE 57. — Saymanlık 'hesaplarında kayıtlı olup, zaruri ve

ya, mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı 
Muıhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca 
sıılinmesi Malî Müşavere Encümeni taraf ından uygun görülen kişi 
borlarından, tutarı 5.OOO.0İ0I0 liraya kadar olanların kayıtlardan çı-
kanlmasına Maliye ve Gümrük Bakamı yetkilidir. Bu miktarı aşan 
kişi (borçlarının terkini T.B.M.M.'nıin onayına bağlıdır. 

!1Ö50 sayılı Muhasefbei Umumiye Kanununun 13li nci maddesi 
ile tenkiını yetkisi Maliye ve Gümrük Bakanına verilmiş olan, ay
niyat ve nakit saymanları ile gelir ve ödemelerle ügjüi memurların 
zimmetlerinden 1.00Û.O0O lirayı aşaınlarınin terkin listeleri bütçe 
uygulama sonuçlan ile birlikte T.B.M.M.'nin bilgisine arz edilsr. 
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Devlet Hesaplarında Kuruştu İşlemler 
MADDE 58. — Devletin (mahkemelerce hükme bağlanan pa

ra cezalan da dahil olmak üzere her türlü gelir ve 'giderlerinin tarh, 
tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlernn alınıp geri verilmesinde 
ve Devlet kayıtlarında, Kanunlarında ve diğer mevzuatında belir
tilmiş tutar ve oranlar değişmemek şartıyla lira kesirleri dikkate 
alınmaz. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen hususlarla ilgi!» 
olarak doğacak aksaklıkları gidermeye, vergi dairelerinin müfre
dat ve mutabakat hesaplan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi 
amacıyla denetim raporlarmja; dayanılarak tespit edilecek kesin 
farkları terkpiGie yetkilidir. 

Mahsup Süresi 
MADDE 59. — 10150 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 

108 inci maddesinde bdirlenen mahsup süreleri malî yılın ikinci 
ayı sonunda biter. 1988 malî yılına ilişkin mahsup süresiı için de 
bu hüküm uygulanır. 

Vergilerle İlgili Hükümler 
MADDE 6a — 1. 1989 yılında tarh, tahakkuk ve tahsil edile

cek olan Gelir Vergisinin uygulanması bakımından Bakanlar Ku
rulu; 

H — 
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a) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunıunun 46 ncı maddesinde 
yer alan safi kazançları, 1989 yılı gelirleri için, 

b) /193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 ncı 
maddesinde yer alan temel göstergeleri ve hayat standardı göster
gelerini, 1989 yılında beyanı edilecek olan 1988 yılı gelirleri için, 

Kalkınmada öncelikli yörelerde farklı miktarlarda tespit et
meye yeMcilidir. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde 'belirtilen 
yetkiler, birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yöreler için 
farklı miktarlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. Ancak, ye
niden tespit edüeeek bu miktarlar; 1988 yılı götürü safi kazançları ve 
1987 yılı gelirlerine ilişkin hayat standardı göstergeleri için Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılmış milktarlardain; az alamaz. 

2. 12.1961 tarih ve 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Res
mi Hakkında Kanun ile değişilkliklerinin yürürlük süresi 31.12.1989 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 
MADDE 61. — 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kuru

mu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) ıbendinde yer alan 
yüzde 3,5 oranı 1989 yılında yüzde '1 olarak uygulanır. Bakanlar 
Kurulu bu oranı yüzde 3,5'a kadar artırmaya veya yüzde l'e ka
dar azaltmaya yetkilidir . 
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Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 
MADDE 62. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda 

saymanlara verileni görev ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen 
hallerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile iligjîıld esas
ları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. Saymanlar 
hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle illgiıli olarak görev ve 
yetki verilenler hakkında da uygulanır. 

Belediyelerin Vergi Borçları 
MADDE 63. — Bdediiyelerin ve Beledpıyelere bağlı müessese 

ve işletmelerin 3)14112.19*83 tarihinden önceki dömjemllere ilişkin olup 
kısmen veya tamamen ödenmemiş bulunanı vergi borçlarının 
30.6.11989 tarihine kadar ödenmesi halinde, buûlara ilişkin vergi 
cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri alınmaz. Bu vergi borç
larından 31.12.19S8 tarihine kadar ödenmiş olanlara ilişkin vergi 
cezası, gecelkme zammı ve gecikme faizleri ile bir vergi aslına bağ
lı olmaksızın kesilmiş olan cezalar tahsil edilmez. 
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Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 64. — a) 1. 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Mü

dafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 
nci maddöleriınıin (a) fıkrası, 

2. I6S31 sayılı Orman Kanununun.' 'Bazı Maddelerinin Değiş-
tiritaegkıe ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 20.<6.!973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3/d üncü 
maddesi, 

3. 18.2.il%3 tarilh ve 19(7 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunum 117 nci maddesinin Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna 
pay verilmesine jiliişikin, 

4. 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
değişik 46 inci maddesinde yer alan «... bu harç isteyen öğrenciler 
için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı Devlet tarafın
dan ödenir.» 

Hükümleri, 1989 bütçe yılımda, bu Kanuna bağlı (A) cetveli
nin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygu
lanır. 

b) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenm 36 inci maddesinin 4 üncü fıkrası bu Ka
nunun «"Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları» başlıklı maddesi 
hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) /1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Ka
nunun 6Q inci maddesinin 6 ncı bendinin a/ı fıkrasında yer alan 
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ikramiye oranları 1989 malî yılında sırasıyla (Yüzde on) ve (Yüzde 
doksan) olarak uygulanır. 

d) 12.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4Jİ 2.1985 tarih ve 
3239 sayılı Kanunla değişik il jnnci maddesi uyarınca belediyelere 
ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsıilat toplamı 
üzerimden ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında; ay
nı Kanunun 3239 sayılı Kanunun) II31 inci maddesi ile değişik ge
çici 3 üncü maddesinde 1986 yılı İçin tespit edilen nispetlerim uy
gulanmasına 1989 yılında da devam olunur. 

(e) 1. Şehir içi .kotauşmalor dışında Ankara, İstanbul, İzmir 
ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani telefonlara ait 30.5.1926 ta
rih ve 876 sayılı Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanununun 7 
nci ve bu maddeye ek 5.1İI2.1928 tarih ve 11366 tsayılı; 1342.1934 
tarih ve İ2609 sayılı; 1Q.3.İ193Q taırüh ve H569 sayılı; 16.4.11933 tarih 
ve 2142 saydı; 1)1.6.1933 tarih ve 230(4 sayılı Kanunlar üe 112.6.1936 
tarih ve 3054 sayılı Kanunun: 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı 
Kanunun; 6 nci ve 1.5.1930ı tarih ve 160J1 sayılı Kanunla değişik 
7Jİ.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 5 inci maddesi; 

2. 29.8.1977 tarih ve 2İ1Û8 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Kanununun 2 nci maddesi; 

3. Uluslararası kurumlarca, yabancı ülketenta, kredi kuruluş
larınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına, ya
tırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Ha
zine tarafından garanti edilenjler de dahil olmak üzere verilecek 
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krediler ive bu (kredilerini söz konusu (kuruluşlara geri ödenmesi 
dolayısıyla düzenlenecek kağıtlar için 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanunu; -

4. 2.1.1961 tarih ve !İ95 sayılı Basın - İiasa Kutrumu Teşki
line Dair Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri (Özel Kanunla ku
rulan sosyaH güvenlik kurumları ile bunların ayın Kanunun 29 un
cu maddesinin (b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hak
kında); 

5.: 9 5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 
birinaj bendi; 

6. 1.6.1978 tarih ve 2148 sayın Kanunun ek 3 üncü madde
sinin birimci fıkrası; 

7. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi, (İhti
yaçların kamu kuruluşlarından karşılanmasına lişkin esas ve usul
ler Maliye ve Gümrük fDalkanhğJnpa fbelMenir.); 

8. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 incd maddesinin 2 
nci fıkrajsi1; 

9. 3234 saydı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun! 3İ5 inci maddesinin (i) bendü ve son parag
rafı; Hükümleri 1989 malî yılında uygulanmaz. 
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Yürürlük 
MAODE 65. — Bu Kanun 1.1.1989 tarihimde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MAIDDE 66, — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Mdlet Meclisi iie (ilgili hükümlerini Tür

kiye Büyük Millet Meölıisi Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı öle ilgili hükümlerimi Cumhurbaşkanlı

ğı Genel Sekreteri, 
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c) Sayıştay Başkanlığı ile i%jî  hükümlerini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkamı, 

d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı, 
Yürütür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/497 
Karar No. : 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN 

Bakanlar Kurulunca 17.10.1988 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve ekleri aynı tarihte Komisyonumuza havale ediknişsir. 

Katma Bütçeli Kuurluşların 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, bağlı cetveller ve fo 
ne 26.10.1988 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanının sunuş konulması ile başlanmış, tasarını 
süreyi takiben 2-3.11.1988 tarihinde 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile Katma Bütçeli 
nunu Tasarısının tümü üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

'Bu görüşmelerde eleştiri ve öneriler olarak; 
1989 Malî Yılı Bütçesinin enflasyonla mücadeleyi esas almasına rağmen daha başlangıç 

düğü, üretime ve yatırıma dönük olmadığı gibi, arzı artırmayı da hedef almadığı için enflas 
yetersiz, başlangıç ve yul sonu ödenekleri arasındaki farkın çok büyük olduğu, bütçe' açığının 
borç ödemelerine ayrıldığı, transfer harcamalarının bütçeden aldığı payın arttığı, bu nedenle b 
faiz ödemelerinin transfer ödenekleri içerisinde büyük bir yer kapladığı, buna mutlaka bir çö 
yüme hızı ile Türkiye'nin sanayileşmiş ülkelere yetişmesinin mümkün olmadığı, bütçenin ek 
boyutları ve niteliği itibariyle ülkenin içinde bulunduğu sorunları çözecek bir bütçe olmadığı 
lar ile enflasyonun aşağıya çekilmesinin mümkün görülmediği, fon uygulamasına ağırlık verildiği, 
denetim fonksiyonlarının zayıflatıldığı, fon ekonomisinin son derece sağlıksız olduğu, vergi geli 
dığı, vergi sisteminin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği, Türkiye'nin en önemli meselesinin 
nakları aranırken elde edilen gelirlerin de mutlaka yerinde harcanmasına azamî dikkatin göst 



— 4 — 

niler yanında; 1989 Malî Yılı Bütçesinde, ülkenin ihtiyaçlarıyla, kaynakları ve imkânlarını 
ile harcamalar arasında çok büyük farklılıkların olmamasına özen gösterildiği, bütçe açıklar 
edildiği bunun nasıl karşılanacağının belirtildiği aynı zamanda bütçenin istikrar içinde, sağlıkl 
dığı ve tasarruf fikrini benimsediği, enflasyonla ciddî biçimde mücadeleyi öngördüğü, kamu k 
rultusunda yeterli kaynak tahsisi yapıldığı, borçlar konusunda en önemli noktanın ödenme 
racatta sağladığı hızlı gelişme sayesinde ödenecek olan borçların önemli olmadığı, ülkemiz 
zeyinde büyüme hızına eriştiği, bunun üretimde ve kapasite kullanımında artış anlamına ge 
5 olarak hedeflendiği, Türkiye'nin doğru bir büyüme çizgisi içinde olduğunun ekonomik yapı 
neksel tarım ekonomisi yapısından ayrılındığı, imalat sanayiinin sürükleyici vasfının her yıl 
dışa açılma ve serbest ekonominin sanayileşme için doğru bir strateji olduğunun uygulama 
gulamaları sonucunda, ihracatın teşvik edilmesi yanında, baraj, karayolu, konut gibi alty 
rının giderildiği, daha kısa zamanda gerçekleştirilmelerinin, sağlandığı, 1989 yılının Türkiye 
ların üretime alındığı ve Türk sanayisinin daha da güç kazandığı bir dönemin başlangıcı o 
enflasyonist politikaların bu dönemin temel kavramları haline geleceği, piyasa mekanizması 
namizmin getireceği gelişme çizgisinin de bu dönemin önemli bir göstergesi olacağı gibi o 

Bu görüşmeleri takiben tasarının tümü benimsenerek maddelerine; geçilmesi kabul ed 
eden görüşmelerde, tasarının 1 inci maddesi ile ilgili kuruluş bütçeleri ve bağlı fonların g 
miştir. 

Tasarının ödenek ve gelir bazında analizini şu şekilde yapmak mümkündür. 
Tasan İle Katma 'Bütçeye 'bağlı 41 Kuruluşa 1989 Malî Yılı harcamaları için (A) işa 

(5 068 149 000 000) lira ödenek verilmiştir. Bu ödeneklerin karşılığı ise (B) işaretli cetvel 
lirası kuruluşların öz gelinleri (4 868 149 000 000) lirası hazine yardımı olmak üzere toplam 
edilmiştir. 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerinde 
susları şu şekilde özetlemek mümkündür; 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının büyük bir kısmının tahsil seviyesinin düşük o 
yısal olarak yeterli olmadığı, bunun da vakıf işletmeciliğimi olumsuz yönde etkilediği; Vakıflar 
finanse edildiği, gelirinden de vakıflara /bir katkıda bulunulmadığı Vakıflar Genel Müdürlüğ 
sında çok büyük ücret farkları olduğu, ülke dışındaki tari'hî eserlerimizi de korumanın yoll 
rının, eski eserlerimizi ortaya çıkaracak, çevresini kapatmayacak şekilde 'hazırlanması gerektiği 
alınmasının hatalı okluğu, tarihimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için vakfiyelerin 
kıflara ait tüm mal varlığının süratle bilgisayara geçirilmesinde büyük fayda olduğu, mal va 
deki güçlükler de göz önüne alınarak bu malların ilgili kurumlara devrinin veya özelleştirilm 
eleştirilere verilen cevaplarda; Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışanların liyakatsiz olmadığ 
cı hizmetler sınıfına mensup olduğu, idarî ve teknik hizmetlerde çalışanların çoğunluğunun lise 
Vakıflar Bankasının, Vakıfların sattığı arazilerle ayakta kalan ve hayatiyetini devam ettiren 
mizin 5 büyük bankasından biri olduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin 657 sayılı 
tabi olduğu, Vakıflar Bankası personelinin ise toplu sözleşme düzeni içerisinde istihdam edildiğ 
iki kuruluşun personel ücretlerinin birbiriyle kıyaslanmasının yanlış olduğu, vakıf mallarını 
konusu olamadığı, ancak, yapısı fiilen değişmiş olan ve müdahalesi mümkün olmayacak düze 
kül etmiş bir kısım vakıf arazisinin bedelleri alınmak suretiyle devrinin kanunla öngörüldüğü 
vakıflara gelir kaydedildiği, Vakfiyelerin bir kısmının Türkçeye çevrildği, ayrıca tercümesin 
ve rnikrofişe alınarak hepsinin bir ana bilgiyasara bağlanması amacıyla bir sistem satın alınd 
sistemin 1989 yık ortalarında istifadeye sunulacağı, vakıf mallarının devri veya özelleştirilmesi 
kânsız bulunduğu, Vakıfların kendisine intikal etmiş olan malları, vakfiyelerine uygun bir şe 
belirtilmiştir. Ayrıca, yeni kurulan ve 1989-1990 yılında öğrenime açılması planlanan Bezm-
112-02-1-001 Vakıf Gureba Hastanesi Tedavi Hizmetleri faaliyetinin 100-200-300-400 ve 500 H 
2 953 000 000 liralık ödenek ile 112-02-2-001 Vakıf Gureba Hastanesi 2 nci kısım inşaatı 
lerinde yer alan toplam 5 000 000 000 liralık ödenek düşülerek, 112 Sosyal Yardım ve Kültüre 
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Bezm-i Âlem Üniversitesi alt programının 112-02-2-001-900 harcama kalemine 5 OCO 000 00 
ne 2 953 000 000 lira olarak ve «Bu ödeneklerin tamamı Bezm-i Âlem Üniversitesine ödeni 

Çevre Genel Miüdürlüğü : 

Çevre Genel Müdürlüğünün çok önemli ve geniş kapsamlı olan görevlerini yerine ge 
nın yetersiz olduğu, Genel Müdürlüğün Teşkilat Kanununun bir an evvel çıkarılması ve G 
gerektiği, uygulamada yetki karmaşası olduğu, bunun da çevre sorununun "çözümünü olumsu 
atıklarının ülkemize gelmesinin önlenmesi gerektiği, kıyılarımıza vuran zehirli variller kon 
yasyonlu çaylarım bir an önce imha edilmesi gerektiği, aksi halde helm ihracatımızın olums 
alımında diepo sorununun ortaya çıkacağı, sanayi Desisterinin 25 - 30 yıl önce şehir dışında k 
yamliiş şehirleşme sonucunda şehirlerin (içinde kaldığı, sianayi kirlenmesini önlemek için gerek 
üzerinde çok ciddî şekilde durulması gerektiği, çevre konusunun üremiz için yeni bir kon 
aksaklıklar olacağı, ancak, tedbir alınmadığı takdirde geriye dönüşü mümkün olmayan bir 
nilerde bulunutauşturj Bu eleştirilere verilen cevaplarda Çevre Genel Müdürlüğünün bütçesi 
nunu ile ilgili çalışmaların devam ettiği, uygulamada meydana gelecek yetki veya görev kar 
dürlüğü koordinatörlüğünde çözüleceği, kimyasal zehirli atıkların ülkemize gayri kanunî yo 
rillerin çevreye zarar vermeyecek şekilde toplatılarak, içerisinde başka maddeler bulunmayan, 
beton zeminli, sızdırma, kapalı yerlerde muhafazasının sağlandığı, radyasyonlu çayların imh 
yalı olarak sürdürülmekte olduğu, mevcut çayların preslenerek ve 1/5 hacminde küçültülere 
nüldüğü, bu projenin mevcut depo kapasitesini zorlamayacağı ve yeni ürün alımına imkân vere 
çük sanayi sitesi ve organize sanayi bölgelerinin teşvik edileceği, arıtma ve filtre tesisleri 
ve sınaî üretimde çevreye zarar verici yan ürünlerin değerlendirilmesine öncelik verileceği 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ve PETKIMUn başka bakanlık bünyesinde olm 

topyekûn ele alınarak değerlendirilmesi ve ügüili kuruluşlar arasında koordinasyonun, işbirliği 
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Ikuruluşiarın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde toplanması gerektiği, petrol ağ 
duğu, yabancı şirketlerin ciddî aramalar yapmadığı yolundaki eleştirilere Hükümetçe verilen 
sı gereken bazı kuruluşlar bulunduğu, ancak büyük ve çok sayıda kuruluşu aynı bakanlık bünye 
zor olduğu, bugün modern dünyada işletmecilik tekniğinde büyük kuruluşlardan devamlı kaç 
kanlıktan ayrılmasının Bakanlığın petrol üzerindielki denetimini ve fonksiyonlarını azaltmadığ 
ğımHıfctan ıtamamen IctMlarıiknasuıın mümkün olmadığı, ancak yerli kaynaMaomizı da en iy 
bulunduğumuzu, teknolojik ve sermaye biriMmâ olan yabancı şirketlerin son zamanlarda dünya 
mesi nedeniyle petrol aramak için pek büyük bir talepleri olmadığı belirtikniştıir. 

Telisiz Genel Müdürlüğü : 
Çıkarılan kanun ve yayınlanan yönetmeliklerle kamu kurum ve kuruluşları dışında gerç 

netmeUklerde yer alan esaslar içkide telisiz kurma ve istetmelerine lizin verildiği böylece, gün 
iş çevrelerinde haberleşme kolaylıklarının sağlanmış bulunduğu, telsiz kullanımının gittikçe yayg 
haline geldiği 'ifade edilmiştir. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü : 

Spor Ikonusunun Miüî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından ayrılarak aıyn bîr bakanl 
olduğu, halen 10 ilde mevcut bulunan sporcu sağlık merkezlerinin tüm illere teşmil edilmesi 
çimlendıirilmesinin ve maddî imkânlar ölçüsünde her ilde bir yeşil saha yapılmasının gerektiği, kış s 
glkdâeıirnize bu yönden de önemli bir katkı sağlanabileceği gibi efliesjtiri ve temennilerin y 
büyük mesafeler aldığı, Türk Sporunu Teşvik Fonu ve Federasyonlar Fonunun kurulması ile 
67 ile yaygıMaştırıldığı, Genel Müdürlük ile üniversitelerimizin bir paralellik içinde hizmet ve 
nelmesinin ve Ikampüslerin içinde spor sahalarının, kapalı spor salonlarının bulunmasının sev 
beürtilmiştir, Eleştirilere verilen cevaplarda ise, millî eğitim ile sporun bir arada olmasının Baka 
timle gençlik ve millî eğitimle spor içice düşünüldüğünde müessiriyetin arttığı, bir konuya ön 
mayı gerektirmediği, 40 ilimizde çim saha bulunduğu, imkânlar dahilinde bütün illerimizdeki 
yılına kadar 6 adet olan telesiyej - teleskü tesislerine 1984 - 1988 arasında 5 tesis daha, 5 adet o 



— 8 — 

diği, yabancı kayak antrenör ve uzmanları getirtildiği, ilk defa kayak okulları açıldığı ve Artist 
da faaliyete başladığı ifade edilmiştir. 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 
YÖK sisteminin eskidiği, yeterli olmadığı, tek tip, ezbere dayalı, öğrenciyi pasif bırakan 

ihtiyaçlara uygun olmayan bir eğitim politikası uygulandığı, eski ve gelişmiş üniversitelerle 
farklılıklarının sürdüğü, üniversitelerde bilimsel ve idarî özerklik bulunmadığı, öğretim elem 
tenjanların çok fazla artırıldığı, üniversitelerin fizikî kapasitelerinin gözardı edildiği, öğrenci 
kadar az olursa başarı oranının doğal olarak düşeceği, yükseköğrenim gonçliğinin iktisadî ve 
üniversitelerde ve öğrenim 'kurumlarında örgütlenmeye izin verilmesinin gerektiği gibi eleştiriler 
hem yapısal hem de öğrenci ve öğretim elemanı sayısı bakımından hızlı bir biçimde gelişme 
madığı aksine belirgin şekilde artış olduğu, YÖK'ün amacının üstün nitelikte ve daha çok sa 
duğu, bunun için de YÖK'ü fizikî ve parasal umanlarla teçhiz etmenin zorunlu bulunduğu, 
kurumda hata ve aksaklıklar olmasının normal olduğu, YÖK'ün ihtiyaçtan doğduğu, bugün 
raflarının bulunduğu, gerekli araştırma ve geliştirmeler yapıldıktan sonra YÖK Kanununun değ 
min büyük şehirlerin tekelinden çıkartılarak Anadolu'ya yayıldığı, öğretimin tek tip olmadığ 
tığı, organizasyonun aynı olmadığı, üniversiteli gençlere sağlanan yurt imkânlarındaki gelişm 
te derneklerini tüm öğrencilerin iştirakiyle yapılacak seçimler sonucu bütün öğrencilerin katıla 
olduğu, gençliğin örgütlenmesine, konuşmasına, siyasî, sosyal sorunlarla ilgilenmesine karşı o 
ne alet edilmemesine özen gösterildiği gibi olumlu görüşler de dile (getirilmiştir. Ayrıca, Yük 
rama ve Dokümantasyon Merkezi» nin iyi hizmet verebilmesi için yabancı bilimsel dergilerin 

Yükseköğretim Kurulu Bütçesinin 111-01-3-601-900 harcama kaleminden 400 000 000 
Hacettepe Üniversitesi Bütçesinin 101-02-3-601-900 harcama kaleminden 150 000 000 
Gazi Üniversiteli Bütçesinin 101-02-3-601-900 harcama kaleminden 200 000 000 lira 
İstanbul Üniversitesi Bütçesinin 101-02-3-601-900 harcama kaleminden 250 000 000 lira 
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Yıldız Üniversitesi Bütçesinin 101-02-3-601-900 harcama kaleminden 100 000 000 lira 
Dokuzeylül Üaiversitesi Bütçesinin 101-02-3-602-900 harcama kaleminden 150 000 000 lira 
Anadolu Üniversitesi Bütçesinin 101-02-3-601-900 harcama kaleminden 250 000 000 lira 
Erciyes Üniversitesi Bütçesinin 101-02-3-601-900 harcama kaleminden 250 000 000 lira 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçesinin 101-02-3-601-900 harcama kaleminden 250 000 00 
Olmak üzere toplam 2 milyar lira yukarıda gösterilen kurumlardan düşülmek ve bütçe 

suretiyle YÖK'bütçesinin 111-01-1-005-400 harcama kalemine toplam 2 500 000 000 lira, Yükse 
15 Km. uzaklıkta bulunan idare binasına personel gidiş - gelişini temin maksadıyla 111-01-1-00 
ödenek ilave edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama M 

ihtiyacı olan ve etüt - projesi tamamlanmış bulunan yeni binasına 1989 yılında başlanabilmesi 
kalemine 300 000 000 lira Ödenek ilave edilmiştir. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi; 

Ortadoğu Teknik Üniversitesinde öğrenim ve eğitim görmekte olan öğrenciler ile görev ya 
nelin hergün üniversite kampusu ile şehrin çeşitli yerlerine gidiş ve gelişlerinin temini için 198 
dığı, aynı hizmet için 1989 yılında 101-O2-l-O0il-30O hracama kalemine konan 1 milyar liralı 
hareketle bu kaleme 500 000 000 lira daha ödenek eklenmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi; 
Üniversitenin Beytepe Kampusunda öğrenim ve eğitim görmekte olan öğrenciler ile görev y 

nelin hergün kampus ile şehrin çeşitli yerlerine gidiş ve gelişlerinin temini için 101-02-1-001-300 
«Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Makine ve Ekipman Alımı Projesi» kapsamında 1987 yılın 
rına devam edilen makine ve teçhizatın gümrüklerden çekilebilmesi için ödenmesi gereken Kat 
ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla açılacak olan 104-04-2-004-600 harcama kalemline 1 000 0 
sinde öğrenim gören öğrencilerin eğitimleri sırasında kullanacakları, göz hastalıklarının teşhis ve 
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Cihazların almaıbilmesii için 112-01-2-002-600 harcama kalemine 100 000 000.— lira; Hacettepe 
ye ülkemizde üretilemeyen serumlarm imaline cevap verecek, aynı zamanda eğitkrj lalbbraJtuv 
sinde hizmet verecek bir labbratuvann kurulabilmesi için islam Kalkınma Bankasından kredi 
tejik öneme haiz bu projenin gerçekleş<Mlmesinde gerekh bma inşaatı için ihtiyaç duyulan (900 
112-05-2-002-700 harcama kalemine 400 000 000.— lira ödenek ilave edilmiştir. 

Gazi Üniversitesi; 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesıinin ödeneği yetersiz görülerek 104-04-1-001-400 

ödenek eklenmiştir. . „ ' 
İstanbul Üniversitesi; 
Açık kalp amelıyatlarımn yapıldığı Kardiyoloji Enstitü binasının imkânlarım artırmak İçin 

cıyla 101-02-2-003-700 harcama kalemine 500 000 000.— lira, Cerrahpaşa Ana Bilim Dalına 
için 112-03-2-002-600 harcama kalemine 300 000 000.— lira ödenek ilave edümiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi; 
Üniversitenin şehir merkezinden uzak olan Ayazağa Kampusuna gid'iş-gelişin aksamadan 

harcama kalemine 100 000 000.— lira ödenek eklenmiş; Mıİllî Savunma Bakanlığma bağh « 
ve 19959 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 3477 sayılı Kanunla îstanbul Teknik Üniversit 
Malî Yıh Bütçesi hazırlanırken anılan Kanun henüz çıkmadığından, Denizcilik Yüksekokuluna 
vunma Bakanlığı bütçesinin 102-02-1-001-400 harcama kaleminden düşülen 3 150 000 000.— 
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bütçesinin 104 programının 02 a l prK*gxamında yeni açılacak olan 017 (Denizcilik Yüksekoku 
mıştır. 

104-02-1-017400 harcama kalemine 800 000 000.— 
200 » 
300 >> 
400 » 
500 » 

104-02-2-017-600 » 
700 » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

10 000 000.— 
350 000 000.— 

1 600 000 000.— 
40 000 000.— 

150 000 000.— 
200 000 000 — 

lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

•Boğaziçi Üniversitesi; 
Üniversitenin 1989 yılında yakıt ihtiyacı olarak bütçeye konulan ödenek yetersiz görüldüğü 

ne 150 000 000.— lira ödenek eklenmiştir. 
'Marmara Üniversitesi; 
Üniversitenin Haydarpaşa Kampusunda bulunan kalorifer kazanlarının çalıştırılması ve yak 

ma kalemine 50 000 000.— lira, 101-02-1-001-400 harcama kalemine 100 000 000.— lira Ünive 
cihazı bulunan çocuk yoğun bakım ünitesi almaMlmesini temlinen 101-02-2-003-600 harcama k 
edilmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesi; 

Üniversitenin 1989 yılında yakıt ihtiyacı olarak bütçeye konulan ödenek yetersiz görüldüğü 
ne 50 000 000.— lira ödenek ilave edilmiştir. 

Ege Üniversitesi; 
2 OOO'in üstünde yatak kapasitesi ile çalışan Üniversite Hastanesi hızmetterinin aksamaması 

lara cevap verecek düzeye getirilebilmesi için 104-04-1-001-300 ve 400 harcama kalemlerine top 
miştir. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi; 
Ege Bölgesinde İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 37 ayrı yerleşimde bulun 

kıılknıtoıak üzere 101-02-1-001-300 harcama kalemine 150 000 000.— lira, Tıp Fakültesi Uygula 
görülen ödenek yetersiz görülerek, hizmetin aksamasını önlemek amacıyla 104-04-1-001-400 har 
eklenmiştir. 

Trakya Üniversitesi; 
Üniversitenin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 1989 yılında faaliyete geçecek olan ısı 

terli olmayacağı görüşünden hareketle 104-04-1-400 harcama kalemine 150 000 000,- lira ödenek 

Uludağ Üniversitesi; 
Üniversitenin Bursa'ya 17 Km. uzaklıkta bulunan Görükle kampusunda öğrenim görmekte 

akademik ve idarî personelin kampus ile şehrin çeşitli yerler arasında gidiş ve gelişlerinin temi 
200 000 000,- lira ödenek eklenmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 
Duyma özürlü 3 - 6 yaş arası çocukların okul ile ev arası geliş- gidişleri trafik açısından b 

mak üzere 101-02-2-046-600 harcama kalemine bir adet T-5 minibüs bedeli olarak 20 000 000 
Hastanesinin yeni açılacak ek yatak kapasitesinin ve acil servis kısmımn hizmete sokulabilm 
kalemlerine toplam 20 0000 000,- lira ödenek eklenmiştir. 

Selçuk Üniversitesi; 
Üniversiteye bağlı Niğde Meslek Yüksekokulu ve Niğde Eğitim Yüksekokulu ile 1988 G 

İdarî Bilimler Fakültesinde yemekhane ve öğrenci kafeteryası bulunmadığı, ayrıca ilgili oku 
olup, bu ihtiyaçların giderilmesi ve sağlıkh bir eğitim yapılabilmesi için 101-01-2-001-700 har 
uzaklığı 22 Km. olan Üniversite Kampusuna gidiş-gelişin sağlanabilmesini teminen 1O1-O2-1-O 
lira, Eğitim ve Uygulama Hastanesinin yiyecek ve yakacak alım lan için 104-04-1-001-400 
ödenek eklenmiştir. 
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Akdeniz Üniversitesi; 
Üniversitenin 300 yataklı I inci kısım Hastane inşaatının tamamlanabilmesini teminen 

100 000 000,- lira, İsparta Mühendislik Fakültesinin şehirden 15 Km. uzaklıkta olan kamp 
sağlanabilmesi amacıyla 111-12-1-001-300 harcama kalemine 50 000 000,- lira ödenek ilave edilm 

Erciyes Üniversitesi; 
Halen Tıp Fakültesi binasında, çok zor şartlar altında öğrenim yapmakta olan İktisadî ve 

için 101-02-2-017-700 harcama kalemine 300 000 000,- lira, kiralık ve eğitime uygun olmaya 
ve kaba inşaatının % 70'i tamamlanan Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekoku 
minen 101-02-2-023-700 harcama kalemine 100 000 000,- lira, yeni hizmete açılmış bulunan 9 
ısıtılması ve hastaların yiyeceği için konulmuş bulunan ödenek yeterli görülmeyerek 104-04-1-
lira ödenek ilave edilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesi; 
Bir kış memleketi olan Sivas'ta mevcut binaların çatılarının her yıl onarılması, bazı tesisatl 

bu amaçla 101-02-2-017-700 harcama kalemine 100 000 000,- lira, bölgesel bir hastane niteliğ 
ve Uygulama Merkezinin normal sağlık hizmetlerini yürütebilmesini teminen 104-04-1-001-400 h 
nek ilave edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi; 
Kampus içinde ve şehir merkezinde bulunan hizmet binalarının ve lojmanların, uzun bir s 

rının yapılabilmesi amacıyla 101-02-1-001-300 harcama kalemine 100 000 000,-lira ödenek eklenm 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 
Şehir merkezine 17 Km. uzaklıkta ve belediye sınırları dışında bulunan Üniversite kam 

nabilmesi için 101-02-1-001-300 harcama kalemine 150 000 000 lira, 1988 - 1989 öğretim 
dislik Fakültesine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen binanın büyük onarım 
ne 200 000 000 lira, hızlı bir gelişme gösteren üniversitenin yerleşim sahalarına otlan ihti 
ile deniz anasında kalan ve yarısı daha önce kamulaştırılan arazinin diğer yarısının kamulaştır 
kalemine 100 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi; 
'Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunun uygulamalı eğitim yapabilme 

da îstan'buili Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Fakültesine hazırlatılan geminin inşası için 
kalemine 150 000 000 lira ödenene ilave edâmiştir. 

Atatürk Üniversiiıtesi; 
Çok geniş 'bir alana yayılan Atatürk Üniversitesi 'kampusunun merkezi ısı is&ntrali ve t 

yapılalbilmesini temıinen 125 000 000 lira, Erzurum ve Erzincan Meslek Yüksekokullarının 
getirilmesi, ihtiyaç hissedilen malzemelerin alına'bilmesi ve mevcutların onanlabümesü içiin 100 
harcama kalamine toplam 225 000 000 lira, Doğu Anadoiunun tek fakülte hastanesi konumu 
olan modern tıbbî araç ve gereçle donatnknası ve çok zarurî olan Bilgisayarlı Tomografi (CT) 
ıharcama 'kalemine 1 000 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 

İnönü Üniversitesi; 
Eğitim ve öğretim faaliyetini Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ait geçici fain 

lek Yüksekokulunun inşaatı % 70 nispetinde tamamlan-mış olan üdarî ve derslik blokunun 
101-02-2-015-700 harcama kalemine 150 000 000 lira ödemek ilave edilmiştir. 

Fıralt Üniversitesi; 
Fırat Üniversitesinin ulaşım ve yakacak harcamaları, hastane giderleri ile Tunceli v 

cak alımları için 'bütçeye konulan ödeneklerin yetersizliği dikkate alınarak ,101-02-1-001-30 
104-02-1-016-400 harcama kalemine 50 000 000 lira, 104-02-1-017-400 harcama kalerrt'ne 50 

Dicle Üniversitesi; 
Üniversiiıtenin uygulamada yeterli olmayan mevcut bilgisayar sistemi yerine yalnız üni 

kuruluşlarla yapılacak işbirliği sonucu 'bölge kalkınmasında yardımcı olacak yeni Ibiigisay 
cama kalemine 100 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi; 
Öğrenci ve personelin şehir merkezinden 1-8,2 Km. uzaklıkta bulunan Üniversite Kam 

ralanması maksadıyla İÖ1-02-1-001-300 harcama kalemine 50 000 000 lira ödenek eklenmişt 
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Gaziantep Üniversitesi; 
Üniversiteye 'bağlı 200 yataklı Şahinbey Hastanesinin ısınma ve yiyecek alımları için 'bü 

kate alınarak 104-04-1-002-400 harcama kalemine 50 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 
Genel Müdürlüğün başarılı çalışmalar yaptığı, sahil kirliliğini kontrol edecek en m 

metleri Genel Müdürlüğünün irrikâmıızlıklar nedeniyle bu görevi yerine getiremeyeceği, Umumî 
larak görevin açıkça Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne verilmesinin yerinde olacağ 
Iblilen ender kuruluşlardan olan Genel Müdürlüğün 1989 bütçe tasarısı incelendiğinde bu yıl da 
dığı gi'bı hususlar dile getirilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; 
Genel Müdürlüğün başarılı hizmetler vermekte okluğu, korunmaya muhtaç çocuklar konusu 

retlerin takdirle karşılandığı ancak yeter! olmadığı, yarının büyükleri olacak çocuklarımıza da 
acil ve uzun dönemli bakım hizmetlerinden yararlanmak mecburiyetinde olanların çok az bir k 
neğinde olmayan kişilerin Sosyal Güvenlik sorunlarının sosyal güvenlik sistemimizde bir yara old 
dımsever vatandaşların gönüllü katkı ve katılımlarının hizmette duyulan talebe göre yönlendir 
nususlara değinlilmişltir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü; 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Ulaştırma Bakanlığının kontrolünden çıkartmasının hat 

'bir çatı altında toplanması gerektiği, demiryollarının ihmal edıilip karayollarına aşırı yüklenildiği 
tığı, dingil ve boyut sınırlamaları yanı sıra tonaj sınırlamalarına uyulmamasının da karayollarının 
işleri yapan çeşitli birimlerin ellerindeki makine parklarının Karayolları Genel Müdürlüğü bünye 
planına uyulmadığı, otoyol yapımı içlin dışarıya borçlanmanın ve yap-işlöt-devret modelinin sakın 
hitlerin yaptığı işi denetler duruma düşürüldüğü, teknik elemanların atıl bir vaziyette durmasın 
gibi eleştirilerin yanısıra Karayolları Genel Müdürlüğüne verilen ödeneklerin yetersiz olduğu, ek 
mun ulaştırmaya olan ihtiyacının hızla aritttığı ve karayolu taleplerinin mevcut kaynaklarla karşıla 
yeni kaynak temini için bütçe dışı gelirlere yönelmenin zorunlu olduğu, Önemli bîr kaynak olarak 
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yapımı konusunda çalışmaların ağırlıklı olarak sürdürüldüğü, yaklaşık 11 000 Km, uzunluğun 
lirlendiği, otoyolların ekonomik atılımlara katkı sağlamanın yanında tam erişme kontrollü ve 
siteleri diğer yolların aksine zaman içinde azalmadığından ilk yatırım değerinin sürekli olarak 
bir trafik akışı sağlandığından, zaman ve iişletme g'derlerinde önemli tasarruflar sağlandığı, öz 
olduğu gibi olumlu görüşler de belirtilmiştir. 

Ayrıç i, 1989 malî yılının tasarruf yılı olması nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü taşıt 
İCamyon ile 14 sıra No'sunda yer alan 3 adet kamyonun listeden çıkartılması uygun görülerek 
150 000 00C— liralık ödenek düşülmüştür. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bütçeden ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu, yatırımla 

tamamlanmasına gereken önemin verilmediği, geri kalmış yörelerin sulama hizmetlerinden fayd 
Orta Anadolunun sulanmasının ihmal edildiği, sulama ücretlerimin yüksek olduğu, bunun da 
Türk tarımının gelişmesini engellediği, sulama kanallarının eskiliğinin büyük ölçüde su kayb 
bekelerinin tesisine daha büyük önem verilmesi gerektiği gibi eleştirilere verilen cevaplarda, ya 
1989 ve bunu takip eden yıllarda bitecek projelere ağırlık verildiği, Cumhuriyet döneminin en 
edilen GAP yatırımlarının finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için bütçe imkânları ölçüs 
Önemli bir bölümünün tahsis edildiği, böyle bir proje için kaynaklarımızın seferber edilmesini 
hizmet veren birçok baraj bulunduğu, sulama ücretlerinin makul düzeyde olduğu ifade edilm 

Orman Genel Müdürlüğü; 
Genel Müdürlüğün, verimsiz orman alanlarını verimli hale getirmek, yurt topraklarının su 

lere akıp gitmesini önlemek, tarım alanlarını ve barajları korumak, toprak, su, bitki arasında 
lerimizin çevresinde yesjil kuşaklar kurarak hava kirliliğini nispetten önlemek amacıyla ağaçl 
faaliyetlerine büyük önem vermekte olduğunun memnuniyetle müşsih'ade edildiği, Orman Kada 
zenlemeler ile olumlu bir noktaya geldiği, orman tartı işlerine kantar usulünün girmesiyle orma 



— 17 — 

rasyonel bir durumun ortaya çıktığı, ayrıca orman köylüsüne gerek kendi yapacağı, gerekse va 
sağlık ocağı, imamevi gM inşaatlarda kullanılmak üzere zatı ihtiyacı için uygulanan fiyattan ker 
rüşler dile getirilmiştir. 

Tanm Reformu Genel Müdürlüğü; 
Genel Müdürlüğün çalışmalarının takdirle karşılandığı ancak Skdama Aüaniannda Arazi D 

nunu uygulamalarının bilhassa kalkınmada öncelikli, tarım üretim potansiyeli yüksek yederdie 
«nde büyük ölçüde yetişmiş elemana ihtiyaç duyulduğu, bu gibi önceliğe haiz yörelerkle göreve 
İçin bil personele farklı ücret ödenebilmesine imkân verecek düzenlemelerin yapılmasının gerek 
raksız çiftçilere, sahip oldukları toprakları rantabl bir şekilde işletebilmelerini teminen kredi v 
temenniler belirtiknişt'r. 

'Köy Hizmetler Genel Müdürlüğü; 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün köylere götüreceği hizmetlerin genel bir planlama 

gerektiği, ithal edilen 2 000 adet işmakinesinin hangi kıstaslara göre dağıkmının yapıldığı, mev 
ölçüsünün özel sektöre göre düşük olduğu, bunun kıt kaynaklarla kalkınmaya çalışan ülkem 
bu makinelerden daha rantaıbl dş alınmasını ve hizmetlin etkin b'r şekilde yürütülebilmesini te 
makineleri ile takviye edilmesinin gerektiği, Genel Müdürlüğün yatırım ödeneklerinin yetersiz old 
ların çok kısa zamanda bozulduğunun ve sık sık yapılması gerektiğinin gözlendiği, bu nedenle 
faydalı olacağının düşünüldüğü, birçok köyümüzde içrrie suyu bulunmadığı, buna bir çözüm getirüm 
nilere verilen cevaplarda, yatırımların dağılımının illerin ühtiyaçlanna göre tespit edildiği, işma 
ne parklarının durumu ile illerin teknik ve sosyal katsayıları göz önünde bulundurularak yapı 
lışma saatlerinin özel sektörle kıyaslandığında düşük olduğunun doğru olduğu, ancak toplu söz 
nın mümkün olmadığı, yardımcı iş makinelerinin yetersiz olduğu, bunların sayısının artırılma 
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yatırımlarının Ibüyük bir bölümünün ulaştırma sektöründe göründüğü, fazîla eğimli ve çok y 
ması için etütler ve denemeler yaptidrğı, ancak maliyetin yüksekliği nedeniyle henüz uygulam 
yu konusunda sıkıntı bulunduğu, önümüzdeki 4 -5 yıl içinde bu konuya çözüm getirilebilec 

Ayrıca, 1989 malî yılının tasarruf yılı olması nedeniyle, Köy Hizmetleri Genel Müdü 
alan 2 adet Station-Waigon ile 5 sıra No'sunda yer alan 5 adet kaptı-kaçtı (Minibüs)'nın li 
111-03-2-001-600 harcama kaleminden 110 000 000,- liralık ödenek düşülmüştür . 

Komisyonumuzda, Katma Bütçeli Kuruluşların (A) cetvellerine toplam (23 248 000 000) 
liralık da ödenek kesintisi yapılmış olup, Ibu ekleme ve kesintiler sonucunda Katma Bütçe 
(12 935 000 000,-) liralık net ödenek artışı meydana gelmiştir. Diğer taraftan, anılan kuru 
ve kesintiler ilgili kuruluş bütçelerinin (B) cetvellerinin Hazine yardımları (bölümünü de değiş 

Bu değişiklikler sonucunda; 

Tasarının 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki ödenekler topöamı (5 081 084 000 000,-) lir 
(4 881 084 000 000,-) lira ve toplam ödenek (5 081 084 000 000,-) lira olarak değiştirilmiş 

Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, li 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri ile yürürlük ve 
aynen kabul edilmiştir. 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1989 yılı ödeneklerinde Komisyonumuz tarafından yapılan 

Katma Bütçeli Kuruluşların cari, yatırım, transfer harcamaları ile ilgili 1989 yılı ödene 
ve kesintiler ekli Taîbk) - IFde, 

Katma Bütçeli Kuruluşlara bağlı fonların 1989 yılı gelir ve gider dökümü ekli Talblo - li 
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Yukarıda özetlenen Komisyonumuz çalışmaları sonunda, ayrıntıları ile incelenen Katma Bü 
Kanunu Tasarısı» Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olun 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nihat T ürker 
Afyon 

İbrahim Demir 
Antalya 

(Muhalifim Şerhim ektedir) 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

(Karşı oy yazım eklidir) 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Başkanvekili 
İlhan [Aşkın 

Bursa 

Mehmet Ali Bilici 

Adana 

Onural Şeref Bc^kurt 
Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 



Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

(Karşı oy yazım eklidir) 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

(Karşı oy yazım eklidir) 

$evki Göğüsger 

Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

İdris Arıkan 
Siirt 
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D. Fikri Sağlar 
İçel' 

(Karşı oy yazım eklidir) 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

(Karşı oy yazım eklidir) 

Birgen Keleş 
İzmir 

(Karşı oy yazım eklidir) 

Saffet Sert 

Konya 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Sakir Şeker 
Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
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KARŞI OY YAZISI 

1989 Yılı Bütçe Tasarısına aşağıdaki nedenlerle olumlu oy vermemekteyiz. 
1. Hükümet hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı politikalar izlemekte, bu konularda iyileştirici ön 

Bütçesinde de kalkınma, sanayileşme ğM hedeflere yer vermemektedir. 
2v Döviz ihtiyacı olmadan da dış borca başvurulmakta, kamu kuruluşları, belediyeler ve 

rumsuzca borçlanmaları sonucunda dış borçlar ekonominin gücünü çok aşan boyutlara ulaşmak 
adeta, teşvik etmektedir. Dış borç hesabının ayrı tutulması sorunun gerçek boyutlarıyla görülme 

3. 1989 Yılı Bütçesıi bir borç ödeme Bütçesi durumundadır. Başlangıçta büyük bir açık ön 
larla kapatılmasını hedef alarak ülkenÜn geleceği üzerindeki ipoteği daha da arttırmaktadır. 

4. Ekonomi ve toplum açısından hiçbir önceliği olmayan projeler dış kredi bulundu diye u 
yararı açısından önceliği olmayan alanlara harcanmaktadır. 

5. Yılların birikimi olan Vakıf mallarının «değerlendirme» gerekçesi ile yerli ve yabancı şir 
6„ Sumeıjbank, Petkim gibi çok kârlı kamu kuruluşları ile Turizm Bankasına bağlı bütün 

zilerini yerli ve yabancı şirketlere devretme çabası vardır. 

7. Geniş halk kesümlerini değil büyük sermayeyi tercih eden, yatınım öngörmeyen, gelir da 
gördüğü pollitiıkalarla enflasyonu hızlandıracak, refahı değil, sefaleti yaygınlaştıracak bir Bütçedir 

8. 3346 sayılı Yasanın 12 nci madldesli uyarınca, geçnniş yıl faaliyetleri Bakanlık bütçeleri i 
T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından karara bağlanması genelken fon bütçeleri usulüne 
tır. 

Komisyonumuza sunulan fon bütçe tasarılanndaki kaynakların ne için, nerede ve nasıl kul 
tadır. Dolayısıyla fon kaynaklarının kullanılması Hükümetin keyfî tasarrufuna bırakılmaktadır. B 
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gördüğü biçimde denetlemek mümkün olmamıştır. 
9. KİT tanımı içine giren Kamu Bankalarının 3346 sayılı Yasanın 2 nci madldeisi ve a 

hesapların denetimleri T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komüsyonunda Başbakanlık Yüksek Denetl 
mıştır. 

Komisyon Başkanlık Divanı anılan yasanın ilgili maddelerine aykırı bir tutumla ve A 
nin gerekçesine ters düşerek Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülm 

Başkanlık Divanının denetleme usulüne ilişkin bu tutumu ve uygulaması nedeniyle,, K 
yapılamamıştır. 

Bir gen Keleş M. Turan Bay azıt Mehmet Moğultay 
İzımir izmir İstanbul 

Abdulkadir \iteş D. Fikri Sağlar İ. Önder Kırlı 
Gaziantep İçel Balıkesir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 



— 23 — 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. 1989 Malî Yılı Bütçe Tasarısının dayandığı temel göstergelerle ilgili tahminler kendi i 
şartlarla tutarlı değildir. 

2. Bütçe kaynakları ve dağılımı kamu hizmetlerini miktar ve kalte itibariyle artırıcı ve k 
ğildir. 

3. İç ve Dış borç faiz ödemelerinin bültçe harcamaları içindeki payının 1989 yılında % 29 
deki payının ise % 60'a yükseleceği öngörülmektedir. Bu durum bütçeyi bir «Faiz ödeme Bütç 

4. İç ve Dış borç faiz ödemeleri ile personel harcamalarınm bütçenin % 50'sine ulaşma 
ve esnekliğini ortadan kaldırmıştır. Bütçe en büyük borçlu olan Devletin çaresizliği belgesine dön 

5. 1980 - 1987 döneminde bültçe harcamalarının % 20'sini teşkil eden yatırımların 1988'de 
lemesi, Türk ekonomisindeki «yatınm açığı»nın giderek büyüdüğünü doğrulamaktadır. Kamu y 
hızla büyüdüğü dikkate alındığında, yatırımların «Katma Değer ve İstihdam Etkis(i»nin azalm 

6. Son yıllardaki bütçe uygulamaları karşısında 1989 Malî yılı bütçe açığının 4,5 trilyon 
(bulmamaktayız. 1988'de bütçe açığının millî hasılaya oranı, % 2.8 öngörülmüşken en az % 
1989 yılındaki % 2.8'lik hedefin gerçekçi olmadığını doğrulamaktadır. 

7. Devlet Hizmetleri sektörü zımnî defatörü ile geçinme endekslerinin mukayesesi 198 
satınalma gücünün % 40 azaldığım açıkça göstermektedir. Aynca, Devlet Hizmetleri Sektörün 
larla 1983"de % 7.5'den 1988'de % 5.3'e düşmesi bu gerçeği teyit etmektedir. 

Bu itibarla, 1983 - 1988 döneminde geniş memur kitles'i enflasyona acımasızca ezdirilmiştir 
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S. 1988 yılında % 3.7 artan kamu tüketim harcamalarının 1989 yıhnda % 3.1 olarak hed 
özel tüketim harcamalarının 1989 yılında % 3.6'ya dıü^rülmesinfin öngörülmesi, halkın 1989 
azaltılacağını göstermektedir. 

9. Bütün bu sebeplerle, 1989 malî yılı bütçesini, işçi, memur, çiftçi, esnaf ve emeklilerden 
dar; gelirli insanlarımızın hayat mücadelesini daha da zorlaştırıcı olarak görüyoruz. 

10. Hükümetin izlödiği enflasyonist etkili «açık bütçe politikası» ekonomi yönetimindeki bü 
ve günübirlik kararlarla ekonominin yönetilmesıine yol açmaktadır. Ekonomi hükümetin kontro 

11. Sonuç; Ülkemizin enflasyon, işsizlik, yaltırım, döviz ve gelir, dağılımı başta olmak üz 
larına çözüm getirmekten ve istikrarlı, dengeli, adil bir kalkınmayı gerçekleştüsnekten uzalk old 
Kanunu tasarısına muhalifiz. 

Sümer Oral A. Aykon Doğan Tevfik Ertüzün 
Manisa İsparta Zonguldak 

Mahmut Öztürk 
Niğde 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/196-1340/03698 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Kanunlara ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan 134 fonun 198 
larına ait cetveller 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarın 

Gereğini arz ederim. 
Turg 

Baş 
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(TABLO I) 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE DAHİL FONLARIN 
1987 YILI KESİNHESAPLARI 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
— Tarım reformu fonu 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
— Vakıflar özel fonu 
— Camilerini yaptıracak köylere yapılacak malzeme 

ve yardım fonu 
ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
— Çevre kirliliğini önleme fonu 
PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
— Akaryakıt fiyat istikrar fonu 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
— Ağaçlandırma fonu 
— Orman sanayi ürünlerinin ihracatını teşvik fonu 
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
— Özel iskan fonu 
— Keban iskân fonu 
BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 
— Türk sporunu teşvik fonu 
— Federasyonlar fonu 

Gelirler 

3 835 013 42 

13 481 219 00 

1 099 932 00 

350 555 71 

232 432 441 00 

20 472 644 51 
1 374 820 86 

19 985 916 68 
12 566 14 

6 631 010 18 
3 802 213 57 



YÜKSEKÖÖRETİM KURULU 
— Öğrenci seçme ve yerleştirme fonu 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 

Gelirler 

12 143 324 500 

1 816 906 29 
1 357 314 06 

1 398 980 81 
215 544 00 

1 239 900 54 
201 683 90 

1 591 198 78 
257 204 00 

2 524 508 79 
1 107 468 34 

2 077 840 53 
852 241 71 

547 845 70 
174 843 08 
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
— öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 

KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ 
— Öğrenci harçlar fonu 
— Araştırma fonu 

Gelirler 

626 837 245 
54 464 262 

308 771 412 
183 989 230 

231 344 814 
47 571 556 

310 874 310 
41 333 750 

581 692 997 
70 427 000 

422 639 006 
130 061 630 

1 048 3.62 381 
319 759 656 
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TABLO (I) 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 1989 YILI ^DENEKLERİNDE 

Daireler 

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 Müdür
lüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 

KLERINDE 
Hükümet 
Teklifi 

11 550 
35 876 
2 977 
67 388 
922 494 

1 879 800 
7 259 
82 871 
951 818 
3 585 

59 634 
5 409 
41 943 
70 486 
46 668 
75 510 
49 905 
103 000 
40 966 
19 755 

Kom 
Eklenen 



& 
O) 
13 

vo 

I 
PT 22. 

•g P g1 £ g g- ş s a $ s 
** 

02 

CL "O 

'S' 

3 <: 

e e» 

CTQ< {U ! 

& 3 

O £ -5 

8. & s ar 
o 
E. 1 

I" 
P!I 

i 

S 
r 

S 
> 
w 

r 

U> Ni U) t— K) K> 
^ tO -si OO t - (J, 

N * W - H * . U | M M W 

u w w u « i M a ) W M * , o o w U ) N O 

^ &. • -
d ısı O 
O O O Ö 

M v j M ^ M l v j M U l t O 

- ^ o o o o o o o o 

t° t-n 
O 

N> 
1 < - * 

1 o 1 
to 

1 "-̂  1 O 
t—k 

1 d 
1 o 

Ot (— Os 
! — ' O O O N O O - g O N - ^ J O ı O O O N O O ^ O N ^ l O N 

5 

A O 
00 
VO 

P 

S 



— 33 

Daireler 

Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

TOPLAM 

¥ 

Hükümet Kom 
Teklifi Eklenen 

42 980 1 2 
15 199 1 
21 258 1 
26 271 1 
11 674 
13 721 

5 068 149 23 1 
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TABLO (II) 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN CARİ - YATIRIM VE TRANSFER HARCAMALARI 
YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLER 

Cari Yatırını 
Kuruluşun Adı Eiklenen Düşülen Eklenen Düşülen 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
Istanlbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 

— 
— 
— 

2 600 
— . 

500 
250 
100 
— 

2 900 
150 
150 
— 
50 

200 
300 
150 

—• 
— 
—> 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-^ 
— 
— 

5 000 
— 
— 
— 

300 
— 

1 500 
— 

800 
350 
— 

500 
— 
— 
— 
— 
— 

5 000 
150 
110 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 



Kuruluşun Adı 
Cari 

Eklenen Düşülen 

Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversiteli 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü YA Üniversitesi' 
Gaziantep Üniversitesi 

200 
200 
300 

50 
300 
150 
100 
150 
— 

,1 225 
— • 

150 
— 
50 
50 

Toplanı 10 275 
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Yatırım 
Ekteneö 

., 

20 
150 
ıoa 
400 
100 
—. 

200 
150 

1 

150 
—. 

ıoa 
— 
— 

Düşülen 

—. 
— 

• — 

— 
— • 

— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
—. 
— 

E 

9 820 5 260 
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1989 MALÎ YILI 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERLE İLGİLİ FONL 

TABLO m 

Bağlı Olduğu Kuruluş Fonun Adı 

TARIM REFORMU GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ Tarım Reformu Fonu 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ Vakıflar Özel Fonu 

Cami Yaptıracak Köylere ve Der
meklere Yapılacak Malzeme ve 
Yardım Fonu 

ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Kirliliğini Önleme Fonu 
BEDEN TERBİYESİ VE SPOR Türk Sporunu Tıeşvik Fonu 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Federasyonlar Fonu 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağaçlandırma Fonu 

Orman Sanayi Ürünlerinim İhraca
tını Teşvik Fonu 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ özel İskân Fonu 
PETROL İŞLERİ GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 
BAŞKANLIĞI öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu 
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Bağlı Olduğu Kuruluş Fonun Adı 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ
VERSİTESİ 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVER
SİTESİ 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

EGE 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 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVER
SİTESİ 

Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 
Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırıma 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 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırma Fonu 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ öğrenci Harçlar Fonu 
Araştırıma Fonu 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ öğrenci Harçlar Fonu 
• Araştırıma Fonu 

TOPLAM 33 





Dönem : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (S 
Katma Bütçeli Kuruluşların 1939 Yılı Bütçe Kanunu Ta 

Komisyonu Raporu (1 /497) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07 jİ01-1946104615 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

MsSye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
ma Bütçeli Kuruluşlann 1989 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik 

Gereğini arz ederim. 





1989 Malî Yılı 
Katma Bütçe Kanunu T 

# • • 

Genel Gerekçes 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1989 MALİ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı, Genel Bütçe Kanunu Tasarısında old 
Planı hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu Tasarıda, özellikle, eğitim ve öğretim ile a 
içinde gerçekleştirilmesi esasından hareketle kuruluşlara, belirlenen hedefler doğrultusunda ve 
miştir. 





1989 Mali Yıl 
Katma Bütçe Kanunu Ta 

a 

Maddeleri Metnine ilişkin 
a 
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KATMA BÜTÇELt İDARELER 1989 MALÎ YELİ BÜTÇE KANUNU 
MADDELERİNE İLİŞKİN GEREKÇE 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ÖDENEKLER, ÖZ GELİRLER, HAZİNE YARDIMI 
MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin 1989 yılında yapacakları hizmetlerin gerektirdiğ 

ödenek tahmin tutarlarını belirlemektedir. 
BAĞLI CETVELLER 
MADDE 2. — Katma Bütçe Kanununa ekli ödenek dağılımına ilişkin (A) cetveli ile İd 

<R) cetvellerinin mahiyetim' belirlemektedir. 

İKİNCİ KISIM 
İdarelere İlişkin Özel Hükümler 

TARIM REFORMU UYGULAMASI İLE İLGİLİ DAVALARIN TAKİBİ 
MADDE 3. — Tarım Reformu uygulaması ile ilgili davaların, gerektiğinde Hazine avuk 

ne dair hükmü ihtiva etmektedir. 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün hizmet alanına giren çeşitli hizmetle 

daire ve müesseseleri, kamu tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek 
dürlüğüne yatırılacak paraların bu Genel Müdürlük bütçesinin ilgili tertiplerine gelir ve öd 
redilmesi gibi işlemlerde Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

GEÇİŞİ ÜCRETLİ YOL, KÖPRÜ VE TÜNELLERİN GELİRLERİ 
MADDE 5. — İlgili Kanunları gereğince geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin h 

şif, yapım, bakım, onanm ve işletmesinde kullanılmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü 
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lir, diğer taraftan ilgili bütçe tertibine ödenek kaydı, aktarma ve ertesi yıla devredilmesi 
yetkili kılınmaktadır. 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLE 
MADDE 6. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar 

dürlüğüne yaptıracakları yatırım hizmetlerine ilişkin bedellerin bütjeye gelir, ödenek ve g 
harcanamayan kısmının ertesi yıla devrine ve bu kabil hizmetlerle ilgili olarak 1984 ve ön 
lerce kayıt ve devirleri yapılan özel ödeneklerin 1985 yılında Katma bütçeli idare olarak 
lüğüne maledilmesine ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir. 

1053 SAYILI KANUNLA İLGİLİ TAAHHÜT HADLERİ 
MADDE 7. — ilgili Kanunu gereğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma 

şilecek taahhütlerde Kanunî azamî taahhüt hadlerinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. A 
yardımlarda, Kanunla getirilen sınırlamanın da kaldırılması amaçlanmaktadır. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN İLGİLİ BÜTÇEL 
MADDE 8. — Baraj ve hidro-elektrik santrallariı inşaası dolayısıyla yerlerinin değişt 

miryolları üzerindeki inşaatlar ile baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının 
dürlüğü bütçesine konulan ödeneğin gerekli kısmını ilgili kuruluşlar bütçelerine aktarmaya 
ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
MADDE 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hizmet alanına giren çeşitli hizm 

let daire ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden dernekler v 
taleplerle ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paraların bütçesinin ilgili t 
ve ertesi yıla devredilmesi gibi işlemlerde Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır 
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BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN BAYINDI 
ÇESİNE YAPILACAK AKTARMALAR 

MADDE 10. — İlgili Kanunu gereğince, her .çeşit spor saha ve tesisleri yapmak üzere 
lüğü bütçesinde yer alan projelerden bu İdarece yapılabilecek işler dışında kalanlara ait öde 
bütçesine aktarmaya, sarfedilmeyen kısımlarını gelecek yıl bütçesine devretmeye Maliye ve 

FUTBOL MÜSABAKALARI MÜŞTEREK BAHİS HASILATINDAN SAĞLANACA 
MADDE 11. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin 

kaları Müşterek Bahis Hasılatından Elde Edilecek Gelir tertibinden elde edilen gelir fazlaları 
yılı içinde sarfedilmeyen kısmını gelecek yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve öden 
kanı yetkili kılınmaktadır. 

TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
MADDE 12. — Telsiz Genel Müdürlüğü (B) cetvelinin «Ücret Geliılefi» tertibinden sağl 

temlerin balkım, onarım ve geliştirilmelinde kullanılmak üzere, adı geçen Genel Müdürlük b 
Uyu ödeneklerden yıl içinde sarfedilmeyen miktarının ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödene 
yetkili kılan hükme yer verilmektedir. 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞ 
MADDE 13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (B) cetvelinde meydana geleb 

programına alınacak projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere, özel gelir ve ödenek ka 
devri konusundaki bütçeleşttrme hükümlerine yer verilmektedir. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA ÖDENECEK HARÇLARİ 
MADDE 14. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca üniversite büljçderinin «A 

her yıl öğrenim dallarına göre belirlenen harç tutarları, öğrendi sayılan da dikkate alınarak öd 
şılığı «B» cetvelinde de gelir olarak yer alır. 

Ancak, üniversiteler bütçelerinde öğrenci harçları karşılığı yer alan ödeneğin, Öğrenci H 
runlarla karşüaşılmaktadır. 
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Malî yıl ile eğitim - öğretim yılının farklı olması, üniversiteler bütçelerinin «A» cetvelind 
sitelerin harç tahsilatı elde etmeslini, tahsilat fazlasının ise ancak malî yılın sonuna doğru Mali 
karşılığında yeterli ödenek verilememesi ve bütçelerde Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan kes 
dana getirmektedir. 

Bu nedenlerle 2547 sayılı Kanunun 46 ncı malddesinde gerekli yasal düzenleme yapılıncay 
hükümle çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
MADDE İ 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşk 

mündeki Kararnamenin 1 inci maddesi hükmü gereğince Başbakanlığa bağlı tüzelkişiliğe sahip k 
2227 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2 nci maddesi hükmü gereği; Vakıflar Ge 
a) Vakıf mallarını ekonomik şekilde işletmek, mimarî ve tarihî değeri olup, yönetimi vak 

imar etmek, 
b) Vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak, 
c) Vakıf paralarını nemalandırmak, 
d) Mütevellileri tayin, gerektiğinde azletmek, 
e) Görev ve hizmetleri ile bütün vakıfların vakfiyelerinde veya vakfiye yerine geçen hücc 

kıf senetlerinde yazılı hayrî, sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek, 
f) Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlaimak 

ile gerektiğinde vakıf gayrimenkülleri değiştirerek daha fazla gelir getirici yatırımlara tahsis e 
g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yapmakla 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıfların denetim ve yönetimi, mazbut vakıfların mal varlığın 
lerde öngörülen hayri, sosyal ve ekonomik hizmetleri, ortaöğrenim öğrenci yurtlan ile imare 
tanesi gibi hizmetleri yürütmektedir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu hizmetleri özkaynaklarından tahsil ettiği gelirler ile gerçekle 
nün gerçekleştirdiği hikmetler için Bütçe Kanunu ile sağlanan ödenekler genel olarak yetersiz kalm 

Getirilen madde hükmü ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün gerek cari, gerekse yatırım hizme 
dan finansa edilebilme olanağı getirilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

GENEL BÜTÇE KANUNUNUN UYGULANACAĞI 
MADDE 15. — Genel Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli İdareler hakk 

YÜRÜRLÜK 
MADDE 16. — Bu Kanunun 1.1.1989 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

YÜRÜTME 
MADDE 17. — Katma Bütçeli İdarelerle ilgili hükümlerin kuruluşların idarî bağlılıklarına 

kanı veya Maliye ve Gümrük Bakanı ile İdarenin bağlı bulunduğu Balkanca birlikte yürütüleceğ 





Katma Bütçeli idar 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanun 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1989 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerin 1989 yılında ya

pacakları hizmetler için (5 068 149 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
t>) Katma 'bütçeli idarelerin 1989 yılı gelirleri (200 000 000 000) 

lirası öz gelir, (4 868 149 000 000) lirası Hazine Yardımı olmak 
üzere toplam (5 068 149 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

" Bağlı Cetveller 
MADDE 2. — Katma bütçeli idarelerin, 
1. Ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 
3. özel hükümlerine göre 1989 yılında tarh, tahakkuk ve 

ıtaıhsilıine devam olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı hükümler, her 
bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli, 

4. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
(kanunlar, her bir idarenin bütçesine ekli (G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine 
ekli (R) işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

PLAN VE 
KA 

KATMA BÜTÇ 
BÜTÇ 

Ödenekler, Öz Gelir 
MADDE 1. — a) 

pacakları hizmetler için 
h) Katma bütçeli i 

lirası öz gelir, (4 881 
üzere toplam (5 081 084 

Bağlı Cetveller 
MADDE 2. — Tas 



(Hükümetin Teklifi) 

İKİNCİ KISIM 

İdarelere İlişkin Özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 
MADDE 3. — Tanın Reformu Gerisi Müdürlüğünün toprak 

ve tarım reformu uygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu 
Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından 
da takip edilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 4. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu tüzelkişi

leri, dernekler ile diğer kurum ve kuruluşlardan vaki olacak gö
revler ile lilgili hizmet taleplerini, kendi imkânları nispetinde, ya
pılacak anlaşmalar esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuru
luşlarca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca Karayolları 
Genel Müdürlüğünce yapılan yoların kenarında bulunan ve yol gü
venliği bakımından yola giriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken 
tesislerin (Akaryakıt İstasyonları gibi) ilgilileri tarafından etüt, araş
tırma ve proje hizmetlerinin üfası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin 
yaptırılması ve balkımı maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne 
yatırılacak paralar bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
'bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya ye
niden açılacak özel projelere hizmetin gereği olan harcamalar ile 
makine, teçhizat alımları ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları 

58 — 

(Plan ve Bütçe K 

İdarele 

Tarım Reformu Uy 
MADDE 3. — Tasa 

Karayolları Genel M 
MADDE 4. — Ta 

miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı 
işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödenekle
rinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre, 
tahakkuk eden miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama ya
pılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla birinci 
fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Geçişi Ücretli Yol, Köprü ve Tünellerin Gelirleri 

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 v£ tünellerin yapını, bakım, onarım ve işletme
sinde kullanılmak üzere, bir taraftan Karayolları Genel Müdürlü
ğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da ye
niden açılacak 111-02-2-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tü
nellerin planlama, proje,ve keşif hizmetleri), 112-04-2-000 (Geçişi 
ücretli olan yol, köprü ve tünellerin yapım ve onarımı) alt progra
mı ve projeleri ile: 113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve 
tünellerin bakım ve işletmesi) alt program ve faaliyetlerinin harca
ma kalemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve 
ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçesinin ilgili proje öde
neklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara 

(Plan ye Bütçe 

Geçişi Ücretli Yol, 

MADDE 5. — Tas 
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göre tahakkuk eden miktarı, ilgili projedeki ödenekten, harcama ya
pılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarfedikneyen kısımlar ertesi yıla dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 6. — a) Devlet kurum ve müesseseleri İle kamu tü
zelkişileri, demekler, 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 İdare
ye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer yan
dan (A) cetvelinin sonunda açılacak özel tertibe Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca 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 harcaımalara göre tahakkuk eden mik
tarı ilgili özel tertibindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere ak
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 
Ikatma bütçeli kuruluşlara yatırılmış bulunan paralar artıklarından 
t>u bütçelerin özet tertiplerinde mevcut olan ödeneklerin, Köy Hiz-

(Plan ve Bütçe 

Köy Hizmetleri Ge 

MADDE 6. — 



metleri Genel Müdürlüğü cari yıl bütçss'ns intikali için gerekli iş
lemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir, 

1053 Sayılı Kanunla İlgili Taahhüt Hadleri 

MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 
Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu 
temini maksadıyla girişilecek taahhütlerin tutarı için aym Kanunun 
1 inci maddesinde gösterilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış 
yardımlardan temin olunan proje kredileri için, 1989 malî yılında 
uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan ve Anka
ra - İstanbul belediyelerince yaptırılacak işler karşılığı bu beledi
yelere yapılacak yardımların sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1989 
malî yılında uygulanmaz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinden İlgili Bütçelere 
Yapılacak Aktarmalar 

MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik santraları inşaası dola
yısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara ve de
miryollarının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ula
şımın süratle sağlanması amacıyla havaalanları, inşa, ıslah ve tev
sii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının 
varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konu
lan ödenekten lüzumlu görülecek miktarı gereğine göre Bayındır
lık ve İskân Bakanbğı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy 

1053 Sayılı Kanunla 

MADDE 7. — Tas 

Devlet Su İşleri G 
lere Yapılacak Aktarmal 

MADDE 8. — Tas 
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Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü büt
çelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya 
ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kam yetkilidir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi İle İlgili İşlemler 

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, 
boru, betan dir,e!k, filitre kumu gibi DSİ tarafından üretilen malze
melerin verilmesi, temel ve su sondajları, betonla ilgili her türlü 
deneyler* zemin mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, 
Çimento analizleri ve model deneyleri yaptırılması amacıyla Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait (B) 
üşaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı iş
lemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden 
gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten harcama yapılan 
projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe 

Devlet Su İşleri Ge 

MADDE 9. — Ta 
miştir. 
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Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısımlar, ertesi yıla 
yukarıdaki fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kay
dolunur. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih 
ve 1053 sayılı Kanun gereğince yürütülen içme suyu tesisleri ile 
Hgili olaralk kendi usullerine göre 'borçlandırılan bedeller taksitle
rinin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde ödenmeyen 
taksitler, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca (belediyelere 
ayrılan paylardan tiler Bankasınca kesilerek Devlet Su tşleri Genel 
Müdürlüğüne ödenir. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktarmalar 

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 Ge
nel Müdürlüğünce 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca yapılabilecek işler dışında (kalanlara ait ödenekleri, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Güm
rük; Bakam yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen 
kısımlar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredilebilir. 

(Plan ve Bütçe K 

Beden Terbiyesi ve 
dırlık ve İskân Bakanlığı 

MADDE 10. — Ta 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlana
cak Gelirler 

MADDE 11. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne 
ait (B) işaretli cetvelin «Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâ
sılatından Elde Edilecek Gelir» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağ
lanacak gelir fazlalarını 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 sarf edilemeyen 'kısmı ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi İle İlgili İşlemler 

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 gelirlerden 
oluşan «Ücret Gelirleri» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak 
gelir fazlalarını «1989 Yılı Programının Uygulanması, Koordinas
yonu ve İzlenmesine Dair Karar» hükümlerine göre, 1989 yılı prog
ramı ile ilişkisi kurulmak suretiyle, 2813 sayılı Telsiz Kanununda 
yer alan telsiz hizmetleri ile 3293 sayılı Kanunla Genel Müdürlü
ğe verilen Milî Montitoring faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesi, 

(Plan ye Bütçe 

Futbol Müsabakala 
Gelirler 

MADDE 11. — T 
miştir. 

Telsiz Genel Müdür 

MADDE 12. — T 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

Taşra Telsiz Bölge Müdürlüklerinin kurulması için gerekli bina, 
arazi, makine ve teçhizatın, yapımı, satın alınması, bunların balkım, 
onarım ve geliştirilmesi, kamulaştırma giderlerinin karşılanması, di
ğer taraftan (personel giderleri hariç) kira, bakım ve onarım gibi 
hazmet alımları ile demirbaş giderleri için cari harcamalarda kulla
nılmak üzere, Telsiz Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel 
gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları, ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertibine deVren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi İle İlgili 
İşlemler 

'MADDE 13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
bütçesinin «B» işaretli -cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek 
gelir fazlalarını «1989 Yılı Programının Uygulanması, Koordinas
yonu ve İzlenmesine Dair Kanun» hükümlerine göre 1989 yıbnda 
yatırım programına alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan 
Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açı
lacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödeneMerin yılı içinde sarf edilemeyen (kısımları ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

(Plan ve Bütçe K 

Hudut ve Sahiller 
İşlemler 

MADDE 13. — Ta 
mistir. 



(Hükümetin Teklifi) 

Yükseköğretim Kurumlarına Ödenecek Harçlar 

MADDE 14. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun değişik 46 ncı maddesine göre öğrencilerin yükseköğ
retim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları harçlar, bütçe ile 
îl^alendkimTlelkSâzin Öğrenci Harçlar Fonuna yatırılır ve bu fonda 
toplanan paralar ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi İle İlgili işlemler 

MADDE 15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 'bütçesinin (B) işa
retli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarım bu 
Genel Müdürlüğün cari hazmederinde ve «1989 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» hüküm-
îerinö göre yatırım hİ2m«teinde, personel ve yolluk giderlerinde; 
hizmet tüketim mallan ve malzeme alımlarında, demirbaş giderleri 
ile diğer ödemelerinde ikulanılımak üzere, »bir yandan özel gelir, diğer 
yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

(Plan ve Bütç 

Yükseköğretim Ku 

MADDE 14. — 
miştir. 

Vakıflar Genel M 

MADDE 15. — 
miştir . 



(Hükümetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 

MADDE 16. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak 
üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hak
kında da uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanun 1.1.1989 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18. — Bu Kanunum; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Genel Müdürlüğü 

ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye ve Gümrük Bakanı, 

b) Yükseköğretim Kurumu, Üniversiteler ve Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğü ile i%iü hükümlerini Maliye ve Güm
rük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakamları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü i e ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık 
ve tskân Bakanları, 

(Plan ve Bütçe 

Genel Bütçe Kanunu 

MADDE 16. — T 
miştir. 

Yürürlük 

MADDE 17. — T 
miştir. 

Yürütme 

MADDE 18. — T 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

d) Hudut ve Sahiller Sapık Genei Müdürlüğü ve Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili 
hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanları, 

e) Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Majjîye ve Gümrük ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanları, 

if) 'Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Balkanları, 

68 — 

(Plan ve Bütçe 
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(Hükümetin Teklifi) 

g) Telsiz Genel Müdıürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve 
Gümırük ve Ulaştırma Bakamları, 

Yürütür. 

(Plan ye Bütçe Kom 

^Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devleti Bakanı 

A. Kahveci 
Adalet Bakanı 

M. Topaç 
Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî 
F. 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Mill 

Kaynaklar Bakanı 
Kurt 

Kültür ve Turizm 
M. T. Titiz 





o 
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CETVELİ 

Kuruluşlar 

(Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çevre Genel Müdürlüğü 
Beden Teılbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri 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 Müdürlüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
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 Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü YıH Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

(Milyon TL.) 
Lira 
11 550 
35 876 
2 977 
67 388 
922 344 

1 879 800 
7 259 
82 871 
951 708 
3 585 
59 634 
5 409 

44 143 
70 786 
47 168 
77 110 
49 805 
103' 550 
44 216 
19 905 
32 669 
15 152 
12 567 
57 717 
48 989 
19 563 
37 385 
49 359 
28, 275 
26 268 
22 372 
18 787 
37 668 
22 984 
31 417 
44 205 
15 349 
21 408 
26 371 
11 724 
13 771 

TOPLAM 5 081 084 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 134) 

1987 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/476, 3/666, 3/582) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 260312/3260 14 . 10 . 1988 

TÜRİKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Genel BÜtçeM Dairelerin 1987 bütçe yılı Kesiinhesap Kanun Tasarısına ait genel 
uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkan V. 
A. Mithat Testereci 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1; Anayasaı ve Münasebeti] Umumiye Kanunu hüikürnlerd uyarımca, dllgilti ba
kanlıklarca düzenlenip birer nüshası Sayıştay'a gönderilmiş 'bulunan 1987 yılı kesin-
hesıapİarı, 'Sayıştay'ca idare hesapları ve Hazine Genel Hesialbı ile karşılaştırılarak uy
gunluk derecesi ve fark sebepleri bağlı cetvellerde gösteriilımiştiir. 

2. Kesinhesap Kanunu Tasarısının 5 inci maddesinde ve Danıştay 'Başkanlığı, 
Başbakanlık, Tapu ve Kadastro Genel MüdlMüğü, Diyanet 'İşleri Başkanlığı, Maliye 
ve Gümrük Biaıkamlığı, Millî Savunma Balkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet 'Balkanlığı, Adlî Tıp Kurumu, Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Refiik Say
dam Hııfzıssılhha Meıticezi Başkanlığı, ıMıiiî Eğitıkn Gençlik ve Spor Bakanlığı ilte Darp
hane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Tasarıya ekli gider cetvellerinde top
lam 189 251 155 307 liralık ödenek dışı gider yazıldığı görülmüştür. 

Sayıştayca da, anılıan dairelerin 1987 yılında, ayrıntıları aşağıda belirtildiği üzere 
aynı tutarda ödenek dışı giderleri bulunduğu saptanmıştır. 
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Kesinhesap Kanunu Tasarısının 5 iı 
layıcı ödenek istenlilmiştir. 

Dairesi 

Danıştay Başkanlığı1 

Başbakanlık 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürilüğü 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Mailiye ve Gümrük Bakanlığı 

Millî Savunmıa Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı! 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Jandarma Genel Komutanlığı 

i mıaddesiiyle ödenek dışı ıgider için tamam -

Harcama Kalemi Tutarı TL. 

101.02.1.001.100 
9O0.O5.3.521.9OO 
112.01.1.001.200 

003.100 

111.01.1.001.100 
02.1.001.100 

900.05.3.530.900 

111.01,1.001.100 
200 

9O0.O5.3.53O.9OO 
113.01.1.002.100 
116.01.1.003.300 
117.01.1.002.100 
118.01.1.001.100 
950.05.3.530.900 

534.900 
102.01.1,001.100 
900.05.3.530.960 

101.01.1.004.200 
300 
500 

112.01.1.001.100 
200 
500 

İ 13.01.1.001.100 
200 

90O.O5.3.53O.9OO 

111.01.1.001,100 
200 
300 
400 

900.05.3.530.900 
111.01.1.001.100 

200 
02.1.001.400 

900.05.3.530.900 

267 057 
2 750 838 
4 111 401 
226 000 

121 508 632 
464 586 '878 
33 369 689 

4 616 672 712 
1 524 884 540 

266 750 720 
186 998 292 
317 565 090 
203 907 547 
88 702 737 

26 256 341! 228 
52 ,139 719 031 
14 215 221 576 

674 202 088 

63 046 735 
191 618 536 
6 996 185 

1 056 239 578 
32 848 290 

398 084 
38 474 236 
2 228 671 
8 415 264 

15 238 874 052 
2 589 179 177 
158 183 '602 

65 956 389 
517 850 815 

7 658 326 811 
31; 125 654 
66 375 708 
147 018 655 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 



Dairesi 

Adalet Bakanlığı 

Adlî Tıp Kurumu 
Devlet Meteoroloji İşleri Gn. M d. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanlığı 

Refik Saydam <Hıfzıssıhıhai M. Bask. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Darphane ve Damga Matbaası Gn. Md. 

— 3 — 

Harcama Kalemi 
, 4 

112.02.1.001J100 
9O0.05.3.530.96O 
İM.01.1.001.100 
111.01.1.001.100 
990.02.2.049.000 

112.01.1.001.100 
200 

002.100 

900.05.3.530.900 

M 3.01.1.001.100 
900.05.3.530.900 

101.01.1.001.100 

111.02.1.001.100 
200 

112.03.1.001.100 
06.1.001.100 

90O.O5.3.53O.9O0 

111.01.1.001.300 

GENEL TOPLAM 

Tutarı TL. 

1 847 110 617 
484 064 510 
770 000 000 

19 188 516 
13 533 974 

65 514 227 
532 989 

108 931 170 

29 772 659 

7 623 987 569 
924 258 646 

315 514 164 

37 840 828 141 
4 350 402 334 
3 806 468 536 

747 917 670 
1 212 204 937 

799 982 150 

189 251 155 307 

3. 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunumun 103 üncü maddesi hükmü uya
rınca, gider izahnamölerinkı Hazine Genel Hesabına bağlanması ve söz konusu knh-
nameleriın; özellikle program! bütçe sisteminin uygulanmasına geçildiği 1973 yıllından 
başlayarak, bütçe 'genekçelerindeki şekil ve ©sasılara mütenazır ve ayrıntılı olarak 
hizmetim önemimi, gelişimimi ve hedeflerimi, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, uia-
şılamamışsa bunun nedenlerimi ve ödeneklerim kullanımını gösterecek biçimde hazır
lanması gerektiği halde, Maliye ve Gümrük Bakanılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınım gider izahnam eler ine sadece ödenek, gider ve yok edilecek ödenek mik
tarları yazılmakla yetimilmliştir. 

'Bu bakımdan, söz konusu Bakanlıklara ait gider izahnameleri aşağıda gösterilen 
programlar itibariyle yetersiz bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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GÎDER ÎZAHNAME'SÎ YETERSİZ OLAN DAİRELER : 

A) Maliye ve Gümirük Bakanıliğı : 

Program 

111.01.3.325.900 
112.01.2.001.600 
930.08.3.330.900 

10,3.341.90Q 

B) Sağlık ve 
101.02,2.001.700 

702.600 
3.601.900 

Ödenek 

46 000 000 
8 056 440 000 

27 600 000 000 
184 000 000 

Gider* 

—. 
1 035 ,152 200 

11 040 000 000 
128 800 000 

Sosyal1 Yandım Bakanlığı : 
13 029 «90 750 
4 084 375 586 
3 475 330 000 

12 005 350 399 
1 272 894 687 
2 757 024 193; 

Yokedilecek 
'ödenek 

46 000 000 
.3 273 298 581 

16 560 000ı 000 
55 200 000 

924 543 158 
2 811 480 899 

71» 305 807 

İptal 
Oranı % 

100,00 
40.63 
60,00 
30,00 

7,10 
68,84 
20,67 

4. Özel kanunlar gereğince Hazinenin ikefalöt ettiği istiıkrazHariıa ilgili kefalet 
bakiyelerini, 'hizmet karşılığı olmayarak çıkarılan Hazine (Plasman) bonolarının ba
kiyelerini, Devletçe müessese ve fertlere ikraz ve taviz olarak verilen paralarla genel 
ve katmla 'bütçeli daireferoe yapian listifcrazlar ve alınan avansların miktar ve faiz
leri ille itfa 'bedellerini gösterir çizelgeler ekte sunulmuştur. 

Çizelgelerde adları yazılı kurumlara ait Hazine kefaletinin, kanunlarla verilen 
yetki ve (borçlanma limitleri içinde olduğu, dış ve iç borçlanma tutarlarının kayıtla
ra uygun bulunduğu, yine çizelgelerde adları yazılı 'banka ve kuruluşlarca satılan 
Hazine (Plasman) bonolarının kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak çıkarıldığı ve 
bu tutarların da kayıtlara uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

5. 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca, Hazine 
Genel Hesabına Sayıştay İlâmlarının yerine getirilme oranını gösterir cetveli' 'bağ
lanmıştır. Bu cetvelde, 31.12.1987 tarihine kadar çıkartılan (ilâmlarla 3 918 731 326 
iiıralık tazmlin 'hükmü verildiği, 2 512 543 127 liranın silme ve düşme yoluyla düşül
düğü, 633 476 427 lirasının tahsil edildiği, 772 711 772 lirasının da ertesi yıla dev
rettiği 'belirtilmiş ölüp, silme ve düşme miktarı düşüldükten sonra kalan 'borç mik
tarına ıgöre tahsilat oranı <% 45,05'tir. 

6. Yukarıdaki mıadldelerda yazılı açıklamalar 'göz önünde bulundurulmak su
retiyle Hazine Genel Hesabı ile KesMıesap Kanunu Tasarısında gösterilen mliktar-
liarın kabulünün uygun olacağı arz olunur. 10.10.1988 

Servet Şjamli'oğlu Servet Koksal 
'Birinci Başkan (4. Daire Başkam) 

(Görevli) 

Mesut Tozan A. Mithat Testereci 
(7. Daire Başkanı) (6. Daire Başkanı) 

(İmzada bulunamadı) 

Sena Aral Behiç Er^em 
(1. Daire Başkanı) . (3. Daire Başkanı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 



Yasar Aydın 
(8. Daire Başkan V.) 

Turhan Kartal 
(5. Daire Başkan V.) 

A. İlhan Oğuz 
Üye 

Oktay Gökdeniz 
Üye 

İlhan Gener 
Üye 

(İzinli) 

Osman Büyükyılmaz 
Üye 

Özcan Soygun 
Üye 

Ertan Dalgıç 
Üye 

H. Kaya Urgan 
Üye 

O. Zeki Tansı 
Üye 

Yasar Özbek 
Üye 

Selahattin Güntaç 
Üye 

Mustafa Akyüz 
Üye 

Cavit Özkahraman 
Üye 

Fahri Yılmaz 
Üye 

Af. 2sren Şenocak 
Üye 

F/Ar/ Çözgener 
(2. Daire Başkanı V.) 

Fikret Uludamar 
Üye 

Sezai Ekinci 
Üye 

(İzinli) 

Doğan Ulusoy 
Üye 

Möhmet Olgun 
Üye 

(İzinli) 

M. Halit Öztunah 
Üye 

Tülay Demiükan 
Üye 

(Bulunamadı) 

Asaf Gökalpay 
Üye 

Emin Utas 
Üye 

Necdet Güvenç 
Üye 

Ö. Faruk Çulhacı 
Üye 

Mehmet Aydoğdu 
Üye 

H. İbrahim Başaran 
Üye 

(Görevli) 

Necdet Kesmez 
Üye 

A Hakkı Kaya 
Üye 

H. Hüseyin Türkmen 
Üye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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Hasan Fidan 
Üye 

Ahmet Arıca 
Üye 

Cevdet Kıraç 
Üye 

Mehmet Sarıtaş 
Üye 

Ahmet Mescîoğlu 
Üye 

Ahmet Kartal 
Üye 

Abdurrafaman Serdar 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Şemsettin Azizoğlu 
Üye 

Cengiz Alpay 
Üye 

Necip Pekçe vik 
Üye 

Hasim Kılıç 
Üye 

Osman Akman 
Üye 

Gû//p Foyar Kılıçarslan 
Üye 

iîa// Turgut 
Sava 

r.c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 29 . 7 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 
07/101 -133/03714 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye ye Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru
lunca 4.7.1988 tarihinde kararlaştırılan «1987 Malî Yık Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile 
eki cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 29 . 7 . 1988 

Sayı: K. K. Gn. Md. 
07/196 -1340/03698 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kanunlara ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan 134 fonun H987 Mali 
Yılı uygulama sonuçlarına ait cetveller 24.1987 tarihli ve 3346 sayılı 'Kanunun 12 nci 
maddesi uyarınca ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

1987 YILI KESİNHESAP KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

1. — SUNUŞ : 

'Muhasebe-i Umumiye Kanununun 1011 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1987 Malî 
Yılı Kesînhesap Kanun Tasarısı ile Hazine Gend Hesabı Anayasalda belirlenen süre 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 

II ÖDENEK DURUMU : 

1987 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) dşaratlli cetvelde (gösterildiği üzere 
(10 885 686 000 000) liralık ödenek verilmiş olup, Ibu tutara yılı içinde; 

a) Muihase!be:i Umumiye Kanununun 48 linçi mıaidde'si uyarınca (1 019 713 761 498) 
liralık, 

b) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca (14 390 850 543) 
liralık, 

c) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maldidösti uyarınca (68 895 826 90*8) , 
liralık,, 

d) Bütçe Kanununun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yeltkiye dayanılarak 
(724 622 658 132) liralık. 

e) Savunma alımları özel ödenekleri işin (27 938 040 070) liralık, 
f) özel Kanunlar uyarınca (141 343 729 688) liralık, Ödenek eklenmiş, böylece 

genel ödenek toplamı (12 882 590 866 839) liraya erişmiş ve ayrıntısı aşağida gösteril-
rnîştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 



AÇIKLAMA 

Bütçe Kanunu ile verilen 
Bütçe Kanununun 4 üncü mad. ger. 
% 8 düş. (—) 
1050/48 inci mad. gereğince 
1050/59 uncu mald. gereğince 
1050/83 üncü mad. gereğince 
Maliye ve Güm. Bak. ver. yetki 
Aktarma <ile Eklenen od. (+) 
Aktarma tile Düşülen (—) 
Savunma Alım. için- Al. Özel Öd. 
Toplam Ödenek 
Özel Kanun Uyar. Ek. öd. 

TOPLAM ÖDENEK 

ÖZET ÖDENEK ÇİZELGESİ 

Ödenek Türü (1) 

3 565 667 000 000 
283 332 760 000 
223 752 065 448 

15 699 808 906 
479 774 219 383 
241 560 449 796 
89 963 285 926 
17 134 982 794 

4 170 292 480 401 
8 533 140 296 

4 178 825 620 697 

Ödenek Türü (2) 

867 415 000 000 
68 436 400 000 
7 528 696 050 

53 120 018 002 
64 941 426 928 
233 695 905 076 
241 259 135 319 
10 803 057 276 

927 808 568 013 
92 11:1 878 291 

1 019 920 446 304 

Öd 

6 4 
4 
7 

1 1 
1 4 
1 7 

7 6 

7 6 



III. — GİDERLER: 

^ 

5 

# 

Yukarıda da (belirtildiği üzere yılı içinde verilen (12 882 590 866 839) 
ler) harcama yetkisine karşılık (12 276 018 11:1 486) liralık normal gide 
müş ve bu sonuç (ödeneklerin) harcama yetklisinli % 95.29'nin kullanıldığ 
tedir. 

Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda çık 

W AÇIKLAMA Cari (1) Yatırım (2) T 

^ Bütçe Gideri (Normal) 3 777 296 071 805 793 266 093 509 7 64 
! Özel Kanunlar Uyarınca, yap. gid. 8 3U7 354 643 15 401 993 086 3 

TOPLAM 3 785 613 426 448 808 668 086 595 7 68 

Yukarıdaki çizelgede belirtildiği üzere yılı içinde (3 785 613 426 
(808 668 086 595) lirası yatırım, (7 681 736 598 443) birası sermaye teş 
ödenek türlerinden olmak üzere toplam (12 276 018 111 486) liralık gid 
rilmliştiir. 

IV. — GELİR DURUMU: 
Devlet gelirlerinin 1987 Bütçe yılındaki gelişimi (B) işaretli cetvelde 

çimde gösterilmiş, buna ilişkin kısa açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

A) GELİR, TAHMİN VE TAHAKKUKLARI 
3324 saydı 1987 Malî Yılı Büfcçe Kanununa bağlı (B) (işaretli cetvelde 

re (8 860 000 000 000) lirası vergi, (960 000 000 000) lirası verg 
(135 000 000 000) lirasında özel gelir ve fonlardan olmak üzere toplam (9 9 
liralık gelir tajhmini yapılmıştır. 



Bu tahmine karşılık, 
a) Vergi gelirlerinin yılı tahakkuku (8 742 998 242 805) İ r a olara 

ve tutara geçen yıllar tahakkuk artığı olan (1 354 485 064 673) liranın ek 
lir tahakkuk toplamı (10 097 483 307 478) liraya, 

b) Vergi dışı normal gelirlerinin yılı içinde gerçekleşen ta 
(754 210 696 508) liraya, geçen yıllar tahakkuk artığı (192 591 923 812) li 
ile tahakuk toplamı (946 802 620 320) liraya, 

c) Özel gelirler ve fonların yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (3 
liraya, geçen yıllar tahakkuk artığı (8 522 342 971) liranın eklenmesi ile 
lamı (44 273 598 827) liraya, 

d) Özel Kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere 
kim edilen paralar karşılığı kaydedilen tahakkuk tutarı (61 613 019 804) l 

Ulaşmış, böylece (9 955 000 000 000) liralık tahmine karşılı 
(9 594 573 214 973) liralık tahakkuk gerçekleşmiş ve önceki yıldan devr 
artığı (1 555 599 331 451) iıranm eklenmesi ile tahakkuk toplamı (11 15 
liraya ulaşmıştır. 

GELİR TAHAKKUKLARI ÇİZELGESİ 

AÇIKLAMA 

Vergi Gelirleri 
Vergi Dışı Normal Gelir 
Özel Gelir ve Fonlar 
Özel Kanun Gelirleri 

Geçen Yıldan 
Devredilen Tahakkuk 1987 

1 354 485 064 673 
192 591 923 812 

8 522 342 971 

8 74 
75 
3 
6 

TOPLAM 1 555 599 331 456 9 59 



— l i 
fi — GELİR TAHSİLLERİ 

1987 Malî yılı Bütçe Kanunu ile (9 955 000 000 000) lira olmak üzere tahmin edi
len Genel Bütçe Gelirleri; Tasarının 2 nci maddesinde belirtildiği ve ayrıntıları (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere toplam (9 894 322 342 717) lira olaraik belirlenmiş ve ayrın
tıları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

GELİR TAHSİLLERİ ÇİZELGESİ 

AÇIKLAMA Tahsilat Tutan 

Vergi gelirleri 9 051 003 124 822 
Vergi dışı normal gelir 756 949 358 380 
özel gelir ve fonlar 24 756 839 711 
Özel kanun gelirleri 61 613 019 804 

Toplam 9 894 322 342 717 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 

AÇIKLAMA 1988 Yılına Devredilen Bakiye Tutar 

Vergi gelirleri 1 046 480 182 656 
Vergi dışı normal gelir 189 853 261 940 
özel gelir ve fonlar 19 516 759 116 

Toplam 1 255 850 203 712 

V. — NAZIM GİDER VE GELİR : 

a) NAZIM GİDER 

Mahallî İdareler Payı gideri (1 789 185 041 951) lira, Okul Pansiyon Gideri 
(14 520 111 518) lira olmak üzere toplam (1 803 705 153 469) liraya ulaşmıştır. 

b) NAZIM GELİR 

Mahallî idareler Payı geliri (1 789 185 041 951) lira, Okul Pansiyon Geliri 
(14 520 11İ 518) lira olmak üzere toplam (1 803 705 153 469) lira gelir tahsil edilmiştir. 

VI. — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI : 

A) GİDER GELİR DENGESİ 

Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1987 Bütçe yılında 
(12 276 018 111 486) liralık idere karşılık (9 894 322 342 717) liralık gelir tahsil edil
miş ve 1987 yılı büıfcçesli (2 381 695 768 769) lira açık vermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 



B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR 

1987 Yılında zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşıl 
5 inci maddede yazılı (189 237 621 333) liralık tamamlayıcı ödenek ver 
müştür. 

C) DEVREDİLEN ÖDENEKLER : 

Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken (243 582 869 0 
neğ'in iptal edilmeyerek devrettirilmesi Ihükmü tasarının 6 ncı maddesi ile 

D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER : 

1987 Bütçe yılında alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kulla 
yıllara devrediknek üzere saklı tutulanlar dışında kalan (552 241 041 6 
nek tasarmm 7 nci maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş ve ayrın 
cetvelde, özet ise aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Açıklama 

Genel ödenek 
Genel gider 
Kalan 
Özel kanunlar uyarınca 1988 yılma devreden 
Kalan 
Ödenek üstü gider 
İptal edilen ödenek 

İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 

Ödenek Türü (1) ödenek Türü (2) öd 

4 178 825 620 697 1 019 920 446 304" 7 68 
3 785 613 426 448 
393 212 194 249 
160 263 133 321 
232 949 060 928 
106 540 902 253 
339 489 963 181 

808 668 086 595 7 68 
211 252 359 709 
80 528 230 681 
130 724 129 028 

13 533 974 
130 737 663 002 
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VII. — DEVLET BORÇLARI : 

Devlet borç yönetimi uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı gösteril
diği üzere; 

a) tÇ BORÇ : 

1986 yılından 1987 yılına toplam (8 707 826 000) lira iç borç devretmiş ve 1987 yı
lında alınan (18 063 932 000) liralık miktarın ilavesi ile toplam iç borç (26 771 758 000) 
liraya ulaşmış, yılı içinde bunun (9 319 327 000) liralık kısmı ödenmiş ve 1988 yılına 
(17 452 431 000) lira devretmiştir. 

b) DIŞ BORÇ : 

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların 1986 yılı sonundaki kurlar üzerinden yapı
lan hesaplamaya göre 1986 yılından 1987 yılına toplam (13 454 126 886 000) lira borç 
devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alınan borçların ilavesi ve ödemeleri düşüldükten 
sonra 1987 yılından 1988 yılına (19 892 654 741 000) lira dış borç devretmiştir. 

c) HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLAR : 

Hazinece Garantili edilmiş ve Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar dışında kalan 
kurumların 1986 yılı sonundaki kurlara göre (31.12.Î986), 1986 yılından 1987 yılına top
lam (2 366 673 532 000) lira borçları devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alınan borç
ların ilavesi ve ödemeleri düşüldükten sonra 1936 yılından 1987 yılına toplam 
(4 518 789 194 000) lira Hazine Garantili Dış Borç Devretmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/476, 3/666, 3/582 26 . 11 . 1988 
Karar No. : 52 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ: BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29.7.1988 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığıma sunulan ve 2.8.1988 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilen «1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile Ana
yasanın 164 ündü maddesi gereğince Sayıştay 'Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla iliş
kin «Genel Uygunluk Bildirimi» Komisyonumuzun 26.10.1988 - 25.11.1988 tarihleri 
arasında yapılan 43, 44, 65 inci birleşimllıerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı 'Sa
yıştay Başkanlığı ve ilgili bakanlık temsiilcierinin de 'katıldığı toplantılarda görüşül
müştür. 

Anayasanın 164 üncü maddesi hükmü gereği yeni yıl Bütçe Kanunu Tasarı lan 
ile birlikte görüşmeye alınan «1987 'Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı» ndıa; 

Türikiye Büyük Millet Meclisiv ı(S. Sayısı : 134) 
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Genel 'BütçeM Kuruluşlara 1987 yılı Bütçe Kamunu ile toplam 10 885 686 000 000 
liralık ödenek verildiği, ıbu tutana yıilı içinde özeli kanunlar gereği eklenen ödenek
lerle genel ödenek toplamının yıl sonunda 12 882 590 866 839 liraya eristiği, 

1987 yılında 9 894 322 342 717 lira Genci Bütçe gelir tahsilatı yapıldığı, bu. 
tahsilatın 12 '276 018 111 486 lirasının harcandığı ve Genel Bütçe açığının 
2 381 695 768 769 lira olarak gerçekleştiği, 

1987 yılında /.orunlu sebeplerle yapıları ödenek üstü gideri eni karşılamak ama
cıyla 189 237 621 333 liralık tamamlayıcı ödenek verildiği, 

'Kanunlar uyarınca ertesi yıla devredilmesi gereken 243 582 869 054 liralık öde
neğin iptal edilmeyerek devredildiği, 

552 241 041 606 liralık ödeneğin iptal edildiği, 

3,1.12.1987 tarihi 'itibariyle 17 452 431 000 000 liralık iç borcun, 24 411 443 935 000 
liıralık da dış borcun mevcut 'bulunduğu görülmüştür. 

Komisyonumuzda, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygunluk Bildirimi» 
rain rapor ve cetvelleri de dikkate alınarak kuruluşların kesinhesiapları ayrı ayrı ince
lenmiş ve sonuçta « J 9 8 7 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» nın 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 ve 8 inci madiek:ni iıie yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 9 ve 10 uncu mad
deleri aynen kaibuil ed İmiştir. 

Diğer taraftan, 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı 'Kanunun 12 nci maddesi uyarınca, 
kanunlara ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan 134 fonun 1987 Malî 
Yılı uygulama sonuçlarına ait cetveller, Komisyonumuzda kuruluşlar İtibariyle ayrı 
ayrı oylanmış, gelir ve gider aü unlarında yer alan rakamlar aynen kabul edilmiş ve 
Tablo l'de gösiterilımıiştir. 

Genel Kurulur onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Kemal Akkaya İlhan Aşkın 

Samsun Bursa 

Sözcü Kâtip Üye 
İsmail Şengün Kadir Demir 

Denizli Konya 

Mehmet Alî Bilici Mehmet Deliceoğlu 
Adana Adıyaman 

Nihai Türker Onural Şeref Bozkurt 
Afyon Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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Hazım Kutay\ 
' Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir] 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Muzaffer, Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmin 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut öztürk 
Niğde 

îdris Arıkan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

İbrahim Demir 
Antalya 

FenM Islimyeli 
Balıkesir 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

H. Orhan Ergüder 
istanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul! 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir, Şeker 
Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi <S, 'Sayısı : 134) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ] 

1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri ibağliı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden, 
(3 777 296 071 805) Mirası cari, 
( 793 266 093 509) lirası yaltırım, 
(7 643 829 392 394) lif ası sermaye teşlkM ve transfer* 
b) Özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden, 
( 8 317 354 643) İrası cari, 
(15 401 993 086) lirası yatırım, 
(37 907 206 049) lirası sermaye teşkili ve transfer .'harcamaları olmak üzere top

lam (12 276 018 111 486) Ira gider yapılmıştır. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re; toplam (9 894 322 342 717) lira olarak gerçdkleşimıiştir. 

Nazım Gider ve Gelir 

MADDE 3, — Toplam (1 803 705 153 469) lira nazım gelir ıtahsil edilmiş ve aynı 
miktar gider yapılmıştır. 

Denge 

MADDE 4. — Birinci maddede yazılı giderler lile ikinci maddede yazılı gelirler 
arasında (2 381 695 768 769) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 5. — 'Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayutlı (189 237 621 333) 
liralık ödeneküstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kalbul edil-
mişltir. 

Devredilen Ödenek 

MADDE 6. — 1987 Malî Yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine 
izin verilen (243 587 869 054) liralık özel ödenek ertesi yıl da ödenek kaydedilmek üze
re devredilmiştir. 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda fcaytflı yılı içinde kul
lanılan ve devredilenler dışında kalan (552 241 041 606) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KAÖUL ETTIĞt (METİN 

1987 Malî Yılı KesinJıesap Karnin Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1, — Tasarının 1 'iınoi ımaddesıi, aynen ıkialbuK ©ditaiışitıitr, 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Tasarının 2 met maddesi; aynen Ikalbulll ledlmtiştir. 

Nazım Gider ve Gelir 

MADDE 3. — Tasarınım 3 üncü ıma'dldesiı aynen ikabull1 ©dlmıiıştir. 

Denge 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir 

Tamamlayıcı ödenek 

MADDE 5. — Tasarınım 5 timci' ımaddesıi aynen Ikabulll ©d'lllmiıştir. 

Devredilen Ödenek 

MADDE 6. — Tasarınım 6 mcı ımaddesıi aynen ikıabuli: edıIirnıişlDr. 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 7. — Tasarımın 7 moi ımaddesıi aynen kıalbul ©dükniışltir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi l (S. Sayısı : 134) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Devlet Borçları 
MADDE 8. — 'Bağlı Devlet Borçlan Uygulama sonuçları Kesinhesap c^tvellerin-

dıa ayrıntısı gösterildiği üzere! 31.12.1987 (tarihti itibariyle; 
a) (13'893 242 000 000) faası orta ve uzun vaddli, 

< 3 559 189 000 000) faası kısa vadeli a t a k üzere toplam 
(17 452 431 000 000) lira iç ıborç, 

b) (19 892 654 741 000) üirtası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, 
(4 518 789 194 000) lirası da Hazine garaınltii olmak üzere toplam (24 411 443 935 000) 
lira dış ıhotrç, mevontturj 

Yürürlük 
MADDE 9, — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 4 . 7 . 1988 
Turgut Özal 

Devlet Bak, 'Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 
İ. K. Erdem K. Oksay 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. Tenekeci K. İnan 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. Bozer Y. B. Özal 

Devlet Bakanı Devlet Bakam 
A. Kahveci C. Çiçek 

Devlet Bakanı Devlet Baıtanı 
Af, Yazar N. Kitapçı 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
M. Topaç E. Vuralhan 

İçişleri Bakam Dışişleri ©akanı 
M. Kalemli A. M. Yılmaz 

Maliye ve Gümrük Bakanı Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
A.! K. Alptemoçin H. C. Güzel 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağ. ve Sos. Yard. Bak. V. 
/. S. Giray C. Çiçek 

Ulaştırma Bakanı Tarım Onman ve Köyişleri Bak. 
E. Pakdemirli H. H. Doğan 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakam 
/. Aykut Ş. Yürür 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. Kültür ve Turizm Bakanı 
F. Kurt M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kaibui Ettiği Metin) 

Devlet Borçları 
MADDE 8. — Tasarının 8 liaıci 'maddesi aynen ıkaıbu'İ ©dim'iştir. 

Yürürlük 
MADDE 9. — Tasarının 9 unou «naıdldesiL aynen ıkabuli edıiHnnlşıtir. 

Yürütme 
MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen İkabufliedilllmıiştiır. 

TiMcıiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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1987 YILI GENEL BÜTÇE 

A CETVELİ 

Genel 
Ödenek Toplamı 

Ödemeğim Çeşidi Lira! 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 34 101 518 131 
CUMHURBAŞKANLIĞI 1 686 000 000 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 9 157 442 000 
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 523 970 000 
BAŞBAKANLIK 58 665 968 563 
BAŞBAKANLIK MÎLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL 
SEKRETERLİĞİ 347 420 000 
BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 662 341 000 
BAŞBAKANLIK BASIN - YAYIN VE ENFORMASYON 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 66 622 220 000 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 26 785 898 849 
BAŞBAKANLİK HAZÎNE VE DIŞ TİCARET 
MÜSTEŞARLIĞI 3 489 301 513 750 
DARPHANE VE» DAMGA MATBAASI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 9 728 829 446 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 2 770 800 000 
YARGITAY BAŞKANLIĞI 3 994 199 958 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 6 486 911 712 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 92 774 042 434 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 32 538 982 377 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 565 209 790 
ADALET BAKANLIĞI 146 902 227 278 
ADLÎ TIP KURUMU 3 435 871 000 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 1 992 693 105 643 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 57 621 265 570 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 356 623 688 985 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 189 183 099 881 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 14 067 021 324 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 122 718 588 119 
MALİYE VE GÜMRÜK 'BAKANLIĞI 3 862 117 308 109 
MİLLÎ, EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1 147 287 849 144 
BAYINDIRLIK VE ÜSKÂN BAKANLIĞI 285 942 508 391 

Türîciye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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Toplam (Harcama 

28 266 653 521 
1 566 483 903 
7 454 918 481 
458 424 700 

54 522 807 518 

343 188 285 
641 147 250 

6 511 987 621 
22 960 540 022 

3 481 646 661 744 

10 485 788 700 
2 749 907 530 
3 964 817 954 
5 206 909 536 
98 192 007 383 
32 458 490 220 
10 135 002 189 
139 604 915 420 
3 504 312 099 

1 454 ,104' 766 590 
58 050 231 257 
356 824 996 304 
166 532 736 941< 
6 657 761 931 

114 961 215 326 
3 891 705 169 033 
1 189 300 623 813 
268 005 539 00,1 

Ertesi yıla dev-
rölunan ödenek 

63 570 231 

257 710 887 

209 574 711 972 

29 179 727 O0l2 

3 796 001 497 

•iptal 
edilıen ödenök! 

5 834 864 610 -
1,19 516 097 

1 702 523 519 
65 545 300 

4 147 498 446 

4 231 715 
21 193 750 

110 232 379 
3 '825 358 827 

7 654 852 006 

43 022 896 
23 910 363 
29 382 004 

1 280 002 176 
990 343 023 
636 387 125 

1 449 396 117 
9 370 776 098 

1 558 901 
343 903 050 745 

971 299 892 
18 368 736 716 
1 373 482 766 
7 409 259 393 
7 757 372 793 
49 605 373 '001' 
5 945 046 949 
14 140 967 893 

Ödenek 
dışı harcama 

4 337 401 

799 982 150 
3 017 895 

6 4018 307 972 
619 465 199 
19 188 516 

2 331. ,175 127 
70 000 000 

14 889 423 664 
1 400 265 579 
18 570 044 035 
« 7 902 846 828 

79 193 233 925 
47 957 821 618 

Türtkiye Büyük Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 134) 
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A CELVELt 

öenel 
Ödenek Toplamı 

Ödeneğin Çeşidi Lira! 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 372 017 872 324 
RBPÎK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZÎ BAŞKANLIĞI 6 136 752 382 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 169 714 239 146 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 163 980 986 500 
ÇALIŞMA VB SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 12 577 014 000 
YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZÎ 
MÜDÜRLÜĞÜ 106 562 200 
SANAYİ VE TÎCARET BAKANLIĞI 73 684 655 059 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 47 0,19 445 000 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 71 047 538 774 

GENEL TOPLAM 12 882 590 866 839 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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Toplanı Harcama 

361 539 488 550 
4 493 388 709 

139 490 957 373 
i56 638 345 324 
12 133 507 405 

104 177 339 
73 496 878 774 
46 914 778 918 
64 388 584 822 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

973 619 

628 476 776 
81 312 630 

384 440 

İptal 
edilen ödenek 

19 025 656 370 
1 958 877 837 
29 608 338 971 
7 261 328 546 
443 506 595 

2 384 861 
362 754 671; 
104 666 082 

6 688 342 171 

Ödenek 
dışı harcama 

8 548 246 215 
315 514 164 
13 533 974 

174 978 386 

29 772 659 

12 276 018 111 486 243 582 869 064 552 241 041 606 189 251 155 307 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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GENEL BÜTÇE 

1987 YILI GELİR CETVELİ 

B — CETVELİ 

S § G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 

1 Gelir vergisi 
2 Kurumlar vergisi 

SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
2 Motorlu taşıtlar vergisi 
3 Veraset ve intikal vergisi 

MAL VE HİZMET ALIMLARI VERGİLERİ 
1 Dahilde alınan katma değer vergisi 

1 Beyana dayanan katma değer vergisi 
3 Götürü usulde katma değer vergisi 

2 Ek vergi 
1 T.T.M. ile alkollü içkiler 
2 S. Sar. bira ile Öz. Al. ek vergiler 
3 Oyun kâğıt ve röntgen F. 
4 Her türlü ispirto ve tuz alım vergisi 

3 Taşıt alım vergisi 
4 Akaryakıt tüketim vergisi 
5 Banka ve sigorta muameleleri vergisi 

8 8 
4 2 
-2 9 
1 3 

2 8 
1 6 



B — CETVELl 

2 rt 
ğ g G e l i r i n Ç e ş i d i 

6 Damga Vergisi 
7 Harçlar 

1 Tapu harçları 
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 dışindaki maddelerden alınan Gümrük Vergisi 
2 Akaryakıttan alınan Gümrük Vergisi 
3 Tek ve maktu vergisi 

2 . İthalde alman Katma Değer Vergisi 
3 İthalat Damga Vergisi 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alınacak damga resmi 
2 Akaryakıttan ithalde alınacak damga resmi 

4 Rıhtım resmi 
1 Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan rıhtım resmi 
2 Akaryakıttan alınan rıhtım resmi 

KALDIRILAN VERGtlER ARTIKLARI 
İl Kaldırılan vergiler artıkları 

3 
2 
1 

1 6 
4 
4 

8 
2 
2 



B — CETVELİ 

â $ I •§ 
o s â w G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HÂSILATI VE 
DEVLET PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hâsılatı 
Resmî basımevleri okullar ve diğer kurumlar hâsılatı 
Katma bütçeli idarelerin geür fazlaları 
Devlet payı 
Mükerrer sigorta şirketlerinden alman 
Petrolden Devlet hakkı 
Petrolden Devlet hissesi 
Madenlerden Devlet hakkı 
Oyun kâğıdı gelirleri 
Belli giderler karşılığı gelirler 
Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez Ban-
sından alman 
Teftiş mukabili şirketlerden alman 
T. C. Merkez Bankası safi hâsılatı 
DEVLET PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Taşınmaz mallar satış bedeli 
Taşınmaz mallar idare gelirleri 
Taşınır mallar gelirleri 



B — CETVELİ 

r* © 

•S :; •§ 
J2 \* ^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

1 Taşınır mallar satış gelirleri 
2 Değerli kâğıtlar satış gelirleri 

3 Hazine portföyü ve iştirakleri gelirlen 
1 İktisadî devlet teşekküllerinden gelirler 
2 İştirakler gelirleri 
3 Döner sermayelerden gelirler 
4 Diğer cüzdan gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN
LAR 

1 Faizler 
2 Tavizlerden geri alınanlar 
3 İkrazlardan geri alınanlar 

CEZALAR 
1 Para cezalan 
2 " Vergi ve zam cezaları 

1 Vergi cezaları 
2 Gecikme ve zam cezaları 

3 Trafik cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1! Çeşitli Gelirler; 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 





B — CETVELİ 

•o 
^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

Her nevi spor saha ve teş. 
Harp Sanayi Güç. Ger. 
Kurum ve Mües. Alınan 
Döner sermaye 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 

NAZIM GELİRLERİ 

8 86 
96 
13 

9 95 



1987 YILI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECİSİ 

A — CETVELİ 

Program A ç ı k l a m a 

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 
ödenek toplamı 

Lira 

16 651 803 658 
8 843 040 546 
6 835 000 000 

1 042 000 000 

729 673 927 

TOPLAM 34 101 518 131 



W 1987 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI 

% A — CETVELİ 

g Genel 
<-*• ödenek toplamı 
S Program A ç ı k l a m a lira 

KA 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 1 602 000 000 
900 HİZMET PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANS

FERLER 84 000 000 
C/5 

•§ TOPLAM 1 686 000 000 



1987 YILI SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Program A ç ı k l a m a Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 4 479 442 000 
111 İNCELEME YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 4 363 000 000 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS

FERLER 315 000 000 

TOPLAM 9 157 442 000 



W 1987 YILI ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 

| i A — CETVELİ 

^ Program A ç ı k l a m a 
o 
Et 

1011 GENEL YÖNETÎM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 İNCELEME VE YARGI HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS-05 

& FERLER 
5 

TOPLAM 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

154 514 000 
347 766 000 

21 690 000 

523 970 000 



1987 YILI BAŞBAKANLIK 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Program Açıklama Toplamı Harcama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 39 567 126 585 36 087 446 3 
111 BAKANLIKLARARASI İŞBİRLİĞİNİ SAĞLA

MAK VE HÜKÜMETİN GENEL SİYASETİNİ 
İZLEMEK 2 585 062 000 2 420 561 1 

112 SIKIYÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜL
MESİ 915 049 978 913 692 1 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 15 598 730 000 15 101 107 8 
MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL SEK
RETERLİĞİ 

111 MİLLÎ GÜVENLİK HİZHETLERİNİN YÜRÜ
TÜLMESİ 347 420 000 343 188 2 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 

111 DEVLET PERS. 662 341 000 641 147 2 
BASIN - YAYIN VE ENFORMASYON GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

111 ENFORMASYON KAMUOYU OLUŞTURMA 
VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ 6 622 220 000 6 511 987 6 

TOPLAM 66 297 949 563 62 019 130 6 



1987 YILI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞAR 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Program A ç ı k l a m a l i r a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 PLANLAMA HİZMETLERİ 
SOO HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

12 131 674 826 
13 258 344 023 

1 395 880 000 

TOPLAM 26 785 898 849 



1987 YILI HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARL 

Program 

101; 
111 

910 

920 
930 
940 
950 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
HAZİNE - GENEL EKONOMİ VE DIŞ TİCARET POLİ
TİKASININ DÜZENLENMESİ VE UYGULANMASI 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞ
KİLLERİ 
İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIMLAR 
MALÎ TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 
BORÇ ÖDEMELERİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

3 795 143 000 

13 785 462 000 

421 363 868 750 
202 400 000 000 

74 724 000 000 
6 134 000 000 

2 767 099 040 000 

TOPLAM 3 489 301513 750 



1987 YILI İÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇ 
(KONSOLİDE BÜTÇEYE DAHİL KURULUŞLAR) 

Borcun türü 
1986 yılından 
devreden borç 

A) ORTA VE UZUN VADELİ BORÇ 
1. İSTİKRAZLAR 
2. KONSOLİDE BORÇLAR 
— Kur farkları 
(1211 S. T. C. Mer. Bank. Kamb.) 
— Tahkim borçlan 
(154, 250, 691, 1376, 2974 sayılı tah
kim kanunları) 
B) KISA VADELİ BORÇLAR 
1. HAZİNE BONOLARI 
2. KISA VADELİ AVANS 
C) TOPLAM (A+B) 

6 416 785 
1 581 772 
4 835 013 
2 019 315 

2 815 698 

2 291 041 
1 239 496 
1 051 545 
8 707 826 

1987 yılında 
alınan borç 

9 71.6,517 
2 630 287 
7 086 230 
6 501 228 

585 002 

8 347 415 
3 976 987 
4 370 428 
18 063 932 

Borç toplamı 

16 133 302 
4 212 059 
11 921 243 
8 520 543 

3 4C0 700 

10 638 456 
5 216 483 
5 421 973 
26 771 758 



1987 YILI DIŞ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇLA 

(KONSOLİDE BÜTÇEYE DAHİL KURULUŞLAR) 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Borcun türü 

ABD Doları 
B. Alman Markı 
İsviçre Frangı 
İngiliz Sterilini 
Japon Yeni 
Fransız Frangı 
Kuveyt Dinarı 
Suudi Arabistan Riyali 
Özel Çekme Hakkı (SDR) 
İtalyan Lireti 
Belçika Frangı 
Avrupa Hesap Birimi (EUA) 
Hollanda Florini 
İsveç Kronu 

1986 yılından 
devreden borç 

7 397 817 018 
2 321 939 209 

773 145 747 
162 819 807 

1 312 903 358 
274 430 040 

39 006 314 
94 451 297 

6 409 030 
30 837 369 
77 802 127 

480 417 725 
151 208 789 

15 886 025 

1987 yılında 
alman borç (*) 

3 '592 981 294 
2 127 944 259 

840 150 532 
122 840 558 

1 581 343 695 
173 096 149 
23 858 764 
57 845 294 

5 734 350 
16 095 823 
48 628 892 

344 407 536 
108 651 079 

8 354 733 

Borç topla 

10 990 798 
4 449 883 
1 613 296 

285 660 
2 894 247 

447 526 
62 865 

152 296 
12 143 
46 933 

126 431 
824 825 
259 859 

24 240 



Sıra 1986 yılından 1987 yılında 
No. Borcun türü devreden borç alınan borç (*) Borç topl 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Avusturya Şilini 
Danimarka Kronu 
Kanada Doları 
Fin Markı 
İslam Dinarı 
Norveç Kronu 
Avuşturalya Doları 
Türk Lirası 

121 567 765 
6 876 521 

157 727 528 
4 936 808 
7 829 380 

14 486 565 
1 293 418 

335 046 

83 244 268 
4 485 062 

182 614 134 
2 677 944 
7 197 536 
8 320 790 

896 088 
0 

7M 812 
11 36 

340 34 
7 614 

15 026 
22 807 
2 189 

335 

TOPLAM 13 454 126 886 9 341 368 780 22 795 495 

(*) 3 Mart 1986 tarih ve 19036 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Devlet Muhasebesi Genel Y 
manlıkları» bölümünün 174 üncü maddesi uyarınca 1987 yılı sonu itibariyle hesaplanan ku 



HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLAR 

(TL. Karşılıkları) 

TABLO - IV 

1986 yılından 1987 yılında 
devreden borç alınan borç Borç topla 

Borcun türü (TL.) (TL.) (TL.) 

ABD Doları 
Batı Alman Markı 
İsviçre Frangı 
İngiliz Sterlini 
Japon Yeni 
Fransız Frangı 
Kuveyt Dinarı 
Suudi Arabistan Riyali 
Özel Çekme Hakkı (SDR) 
İtalyan Lireti 
Belçika Frangı 
Avrupa Hesap Birimi 
Hollanda Florini 
İsveç Kronu 
Avusturya Şilini 
Danimarka Kronu 
Kanada Doları 

1 577 446 707 
136 979 644 
114 194 980 

12 955 571 
312 670 963 
57 389 504 

0 
0 
0 
0 

56 078 654 
0 

4 605 135 
0 

26 109 558 

o 
,15 605 737 

1 680 217 945 
174 400 122 
93 446 429 

9 148 493 
403 706 743 

60 986 433 
0 
0 
0 
0 

169 186 243 
1 380 295 
3 013 258 

0 
17 784 353 

0 
6 618 461 

3 257 664 
311 379 
207 641 

22 104 
716 377 
118 375 

225 264 
1 380 
7 618 

43 893 

22 224 
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Sıra 
No. 

18 
19 
20 
21! 
22 
23 
24 

Borcun türü 

Fin Markı 
İslam Dinarı 
Norveç Kronu 
Avustralya Doiları 
Arap Emirlikleri Dirhemi 
Güney Afrika Randı 
Türk Lirası 

TOPLAM 

1986 yılından 
devreden borç 

(TL.) 

3 003 463 
19 507 472 
6 879 936 

0 
16 008 774 

7 237 434 
0 

2 366 673 532 

1987 yılında 
alınan borç Borç topl 

(TL.) (TL.) 

1 934 319 4 937 
12 980 866 32 488 
4 089 120 10 969 

0 
0 16 008 

3 777 212 .11 014 
0 

2 642 670 292 5 009 343 



1987 YILI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜ 

Program Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 MADENÎ BASIM VE MATBAA HİZMETLE

RİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE

RİN YÜRÜTÜLMESİ 

TOPLAM 

- CETVELİ 

Genel ödenek 
Toplamı 

65 222 000 

1 378 021 000 

85 920 000 

8 199 666 446 

9 728 829 446 

Toplam 
Harcam 

30 220 

2 173 291 

82 609 

8 199 666 

10 485 788 



"S 
p 1987 YILI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

1 

Ç/3 

^ A — CETVELİ 
s 
8- Program Açıklama 

| . ıoı G E N E L Y Ö N E T I M V E DESTTEK H I Z M E T L E R ! 607 104 ooo 
S ' 111 YARGI, DANIŞMA VE tNOELEME HİZMET

LERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 

TOPLAM 

Genel ödenek 
Toplamı 

607 104 000 

2 023 296 000 

140 400 000 

2 770 800 000 

Toplam 
Harcam 

607 371 0 

1 999 385 6 

143 150 8 

2 749 907 5 



1987 YILI YARGITAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 YARGI HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

Genel 
ödendk toplamı 

1 428 922 600 
2 329 068 000 

236 209 358 

TOPLAM 3 994 199 958 



er 
s; 
o 
§ 1987 YILI DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKAN 
1 
* A — CETVELİ 

g 
& Genel 
S Program A ç ı k l a m a ödenek toplamı 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 3 299 086 656 

111 İSTATİSTİK VERİLERİN DERLENMESİ VE DEĞER-
53 LENDİRİLMESİ 2 835 943 260 
w 900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
5 TRANSFERLER 351 881 796 

TOPLAM 6 486 911 712 



•S" 

W * ' ' • 1^87 YILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

% A — CETVELİ 

gj . Genel ödenek Toplam 
S- Program Açıklama Toplamı Harcama 

s - : : -
8 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 5 854 887 434 4 864 544 4 
111 TOPLUMUN DİNÎ KONULARDA AYDINLA

TILMASI VE İBADET YERLERİNİN YÖNE
TİMİ 78 016 635 000 84 158 192 2 

M 900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
ZI 8 902 520 000 9 169 270 7 
Ü YAN TRANSFERLER 

(*J 

TOPLAM 92 774 042 434 98 192 007 3 



1987 YILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞ 

A — CETVELÎ 

Genel Ödenek Toplam Ertesi yıla d 
Prog. A ç ı k l a m a Toplamı harcama reden öden 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 194 106 000 2 019 071 137 — 
111 Tapu - Kadastro ve Fotoğrametri 

çalışmalarının yürütülmesi 27 937 379 375 28 062 122 623 — 
900 Hizmet programlanna dağıtılamayan 

transferler 2328 970 000 2 362 339 689 — 
990 Özel ödenek 78 527 002 14 956 771 63 570 

TOPLAM 32 538 982 377 32 458 490 220 63 570 



1987 YILI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜR 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Program Açıklama Toplamı Harcama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 1 597 120 000 1 555 198 1 
111 METEOROLOJİ RASAT VE ANALİZ HİZMET-

LERİNİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİL
MESİ HİZMETLERİ 8 648 489 790 7 283 885 8 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 1 319 600 000 1 295 918 1 

TOPLAM 11 565 209 790 10 135 002 1 



1987 YILI ADALET BAKANLlGl - ADLÎ TIP KURUMU 

Prog. 

101 
111 
112 

900 

990 

111 

A ç ı k l a m a 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Yargılama işleri 
Hükümlülerin cezalarının infazı, 
eğitimleri ve tutukluların muhafazası 
Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 
ADLÎ TIP KURUMU 
Resmî bilirkişilik hizmetlerinin 
yürütülmesi 

TOPLAM 

A — 

Genel Ödenek 
Toplamı 

5 065 405 370 
98 246 817 835 

34 223 320 000 

8 359 490 000 

1 007 194 073 

3 435 871 000 

150 338 098 278 

CETVELİ 

Toplam 
harcama 

4 921 178 714 
89 026 511 070 

36 065 476 239 

8 842 266 211 

749 483 186 

3 504 312 099 

143 109 227 519 

Ertesi yıla d 
reden öden 

—-
— 

— 

— 

257 710 

— 

257 710 



1987 YILI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Özel 
Kanunlar Gereğin 

Genel ödenek Toplam Ertesi Yıla 
Prog. Açıklama Toplamı Harcama Devreden Ödene 

102 MİLLÎ SAVUNMA HİZMET-
METLERİ 1 8 5 7 113 970 673 1398 497 513 094 132129 298 96 

106 SİLAHLI KUVVETLERİN YE
NİDEN TEŞKİLATLANMASI 
SİLAH, ARAÇ VE GEREÇ
LERİNİN YENİLENMESİ G L 
DERLERİ (Re - Mo) 7 528 6% 050 2 945 973 428 1382 052 06 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 27 000 000 000 27 674 202 088 — 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜL
MESİ 101050 438 920 24 987 077 980 76 063 36094 

TOPLAM 1992 693 105 643 1 454 104 766 590 209 574 711 97 



1987 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

CETVELİ 

Program Açıklama 
Genel ödenek 

Toplamı 
Toplam 

Harcam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 31 859 249 000 32 120 910 4 
111 MAHALLÎ İDARELER HİZMETLERİ 12 491 673 200 12 467 909 6 
112 NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ 9 237 069 370 9 379 018 9 
113 SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZ

METLERİ 1 233 550 000 1 274 252 9 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 2 799 724 000 2 808 139 2 

TOPLAM 57 621 265 570 58 050 231 2 



•3 
» 1987 YILI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
e; 
H A — CETVELİ 
Ş 
" Program Açıklama 

ş ; 
I 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

111 GÜVENLİĞİ SAĞLAMA VE DÜZENLEME 
HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA-
05 
«5 YAN TRANSFERLER 

Genel ödenek 
Toplamı 

84 185 738 657 

250 608 876 328 

21 829 074 000 

Toplam 
Harcam 

66 498 273 

267 979 797 

22 346 924 

TOPLAM 356 623 688 985 356 824 996 



1987 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

A — CFTVELt 

Özel 
Kanunları Gereğin 

Genel ödenek Toplam Ertesi Yıla 
Prog. Açıklama' toplamı Harcama Devreden Ödene 

111; GÜVENLİK HİZMETLERİ 184 604 858 503 162 342 448 917 28 644 754 99 
112 JANDARMA GENEL KOMU-

TANLIĞININ YENİDEN TEŞ
KİLATLANMASI VE MO 
DERNİZASYONU 1 958 241 378 1 423 269 369 534 972 00 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 2 620 000 000 2 767 018 655 — 

TOPLAM 189 183 099 881 166 532 736 941 29 179 727 00 



1987 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel 
ödeneüç toplamı 

Program A ç ı k l a m a Lira 

111 SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ 13 917 021 324 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 150 000 000 

TOPLAM 14 067 021 324 



1987 YILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program 

101 
111 
112 
900 

A ç ı k l a m a 

Genel 
ödenek toplam 

Lira 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
DIŞ POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ TEMSİL GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

12 528 014 00 
15 906 962 00 
78 141 729 00 

16 141 883 11 

TOPLAM 122 718 588 11 



1987 YILI MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program 

101 
111 

112 

113 
114 
116 

117 

118 

920 
930 
940 
950 
990 

Açıklama 
Genel ödenek 

Toplamı 
Topla 

Harcam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
DEVLET BÜTÇESİNİN DÜZENLENMESİ, UY
GULANMASI VE DENETİMİ 
DEVLET GELİRLERİNE İLİŞKİN HİZMET
LER 
DEVLET MUHASEBE HİZMETLERİ 
DEVLET MALLARINA İLİŞKİN HİZMETLER 
DEVLET HUKUK DANIŞMANLIĞI VE MU-
HAKEMAT HİZMETLERİ 
GÜMRÜK KANUNLARININ UYGULANMASI 
VE İZLENMESİ 
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE 
HİZMETLERİ 
İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIMLAR 
MALÎ TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 
BORÇ ÖDEMELERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

28 498 349 000 

3 206 859 000 

93 258 821 751 
19 527 282 000 
35 449 903 000 

5 306 145000 

8 792 020 802 

5 558 682 000 
61 740000 000 

2 074 968 073 255 
447 098 743 722 

1062 700 335 818 

16 012 092 761 

28 326 788 

2 972 886 

89 804 358 
19 714 280 
33 668 107 

5 614 229 

8 995 928 

5 647 384 
61 740 000 

2 033 252 809 
444 859 906 

1 141 096 396 

16 012 092 

TOPLAM 3 862117 308 109 3 891 705 169 



1987 YILI MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKAN 

A — CETVELİ 

Program Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 İLKÖĞRETİM HİZMETLERİNİN GERÇEK

LEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 
112 GENEL, MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRE

TİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİ
RİLMESİ 

113 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİMİ 
114 YURT DIŞI EĞİTİMİ VE DIŞ İLİŞKİLER 
115 GENÇLİK HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

TOPLAM 

Genel ödenek 
Toplam 

64 757 232182 

651 042 307 000 

308 190 694 962 
34 041454 000 
3 907 523 000 
2 461 858 000 

82 681 780 000 

205 000 000 

147 287 849144 

Toplam 
Harcam 

61 021 793 

692 983 537 

.312 741905 
33 397 376 
3 165 282 
1 891 743 

83 893 984 

205 000 

1189300 623 



1987 YILI BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topla 
Program Açıklama Toplam Harcam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 2 333 007 000 2 105 008 
111 DEVLET YAPI İŞLERİ 266 185 531 962 253 289 486 
113 DOĞAL AFETLERİN ZARARLARINI ÖNLE-

ME VE GİDERME HİZMETLERİ 1 021 275 000 807 158 
114 TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HİZ

METLERİ 3 150 804 209 1 897 323 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 9 179 762 609 8 469 351 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 4 072 127 611 1 437 210 

TOPLAM 285 942 508 391 268 005 539 



1987 YILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLI 

CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 
Genel ödenek 

toplamı 

Özel 
kanunlar g 

ğince ertes 
Toplam harcama devreden öd 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 48 710 271 969 42 912 946 629 

111 TEMEL SAĞLIK HİZMETLER İ 
VE SOSYALLEŞTİRME 132 387 145 927 120 490 426 058 

113 TEDAVİ HİZMETLERİ 164 172 792 533 170 465 168 941 
900 HİZMET PROGRAMLARINA 

DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 26 714 250 373 27 638 509 019 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN' 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 33 411 522 32 437 903 973 

TOPLAM 372 017 872 324 361 539 488 550 



REFİK SAYDAM HİFZİSSİHHA MERKEZİ 

Prog. A ç ı k l a m a 
Genel ödenek 

toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 1 523 416 000 

111 ÜRETİM, ARAŞTIRMA, TEŞHİS 
VE KONTROL HİZMETLERİ 4 342 934 382 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 270 402 000 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

6 136 752 382 

Özel 
kanunlar g 
ğince ertesi 

Toplam harcama devreden öd 

1 838 930 164 

2 424 213 050 

230 245 495 

4 493 388 709 

378 154 624 706 366 032 877 259 



1987 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

CETVELÎ 

Prog. A ç ı k l a m a 
Genel ödenek 

toplamı 

Özel 
kanunlar g 

ğince ertes 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 1 697 424 500 1 630 311 377 

111 ULAŞTIRMA POLİTİKASININ 
DÜZENLENMESİ 3 189 957 500 1 941 109 499 

112 ULAŞTIRMA İNŞAATI İŞLERİ 128 494 345 494 100 384 626 923 
900 HİZMET PROGRAMLARINA 

DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 27 687 621 5C0 27 504 962 224 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 8 644 890 152 8.029 947 350 628 476 

Toplam harcama devi eden öd 

TOPLAM 169 714 239 146 139 490 957 373 628 476 



1987 YILI TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞ 

A — CETVELİ 

Program Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 BÖLGESEL TARIM HİZMETLERİ 
900 HtZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

TOPLAM 

Genel ödenek 
Toplamı 

11 520 420 000 
139 868 780 000 

11285 040 000 

1 306 746 500 

163 980 986 500 

Toplam 
Harcam 

10 075 1414 
134 714 326 3 

10 623 443 6 

1 225 433 8 

156 638 345 3 



1987 YILI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANL 

A — CETVELİ 

Genel 
Program A ç ı k l a m a ödenek toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 1 197 986 000 
111 ÇALIŞMA HAYATININ DÜZENLENMESİ VE SOSYAL, 10 467 600 000 

GÜVENLİK KURULUŞLARI İLE İLGİLİ HİZMETLER 911 428 000 
900 TRANSFERLER 

TOPLAM 12 577 014 000 
YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKE
Zİ MÜDÜRLÜĞÜ 

111 EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 106 562 200 

GENEL TOPLAM 12 683 576 200 



1987 YILI iSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Program Açıklama Toplamı Harcama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 2 281 216 800 2 225 186 9 
111 SANAYİ VE KÜÇÜK SANATLARI KORUMA 

GELİŞTİRME VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ 67 379 603 809 67 086 297 6 
112 SANAYİ - İÇ TİCARET VE TEŞKİLATLAN

DIRMANIN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİ
RİLMESİ HİZMETLERİ 3 166 594 450 3 341 572 8 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 857 240 000 843 821 2 

TOPLAM 73 684 655 059 73 496 878 7 



1987 YILI ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLI 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Program A ç ı k l a m a lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARININ İŞLETİLMESİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

TOPLAM 47 019 445 000 

729 707 000 
46 091 538 000 

198 200 000 



1987 YILI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Özel 
Kananlar' Gereğ 

Genel ödenek Toplam Ertesi Yıla 
Prog. Açıklama; toplamı Harcama Devreden Öden 

101 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 4 668 052 000 4 541 923 203 — 

111 KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ 51 942 783 000 47. 747 727 565 — 
112 ÜLKE TURİZMİNİN GELİŞ

TİRİLMESİ VE TANITILMASI 
HİZMETLERİ 11 659 503 000 9 292 348 595 — 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 2 773 240 000 2 803 012 659 — 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜL
MESİ 3 960 774 3. 572 800 384 4 

TOPLAM 71 047 538 774 64 388 584 822 384 4 
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GENEL BÜTÇEYE DAHtL FONLARIN 

1987 YILI KESİNHESAPLARI 

Gelirler (TL.) 

BAŞBAKANLIK 
Toplu Konut Fonu 
Kamu Ortaklığı Fonu 
Tanıtma Fonu 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu 
Geliştirme ve Destekleme Fonu 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATTI 
MÜSTEŞARLIĞI 
Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme 
Fonu 
İhracatı Teşvik Fonu 
Finansman Fonu 

HAZİNE VE DIŞ TİCARET 
MÜSTEŞARLIĞI 
Kaynak Kullanımım Destekleme Fonu 
Dış Krediler Kur Farkı Fonu 
Destekleme ve Fiyat istikrar 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 Fonu 
İhracatı Geliştirme Fonu 
Kamu Araçları Garanti Fonu 
Sınır Ticareti Fonu 
Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu 
Hariçte Çalışan İşçiler İçin :kraz, Konut 
ve Küçük Sanat İşletmesi Kredi Fonu 
Tarım Ürünlerinin İhracatının 
Geliştirilmesi ve Tarımsal Yapının Bu 
Amaçla Düzenlenmesi Fonu 

464 357 925 676 
401 184 660 777 
20 841 392 006 

165 536 631 124 
156 627 915 117 

TABLO - 1 

Giderler (TL.) 

29 600 904 283 
1 000 559 724 237 

11 393 196 982 

68 865 066 442 
138 560 786 082 

1 218 583 900 
132 425 519 132 
47 557 073 959 

2 002 970 458 
76 637 048 565 
46 802 631 181 

343 896 156 
90 033 410 
494 401 024 

934 
629 
646 

147 157 074 590 
2 496 400 

5 924 344 

781 
1' 

380 
16 300 358 437 
32 411 067 000 
20 155 995 

184 761 
2 242 185 

18 881 
10 342 

73 798 129 

67 

162 

431 
795 
187 
381 

170 

622 

14 234 000 

273 872 769 845 
38 961 055 350 
479 567 339 725 
116 517 175 577 
2 377 237 863 

1 
6 191 218 450 
3 370 155 423 
9 569 352 000 
13 125 960 030 

184 000 000 
1 615 747 605 

2 647 400 
—-

73 572 669 272 

1 129 699 

Türfciye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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Sellektif Kredi Fonu 
Sigorta Murakabe Kurulu Fonu 
Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Mahallî idareler Fonu 
İl özel İdareleri Fonu 
Muhtaç Asiker Ailelerine Yardım Fonu 
Sivil Savunma Fona 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu 

MALÎYE VE GÜMRÜK 'BAKANLIĞI 
Vergi ladesini Geliştirme Fonu 
Katma Değer Verg si Fonu 
Akaryakıt Tüketim Fonu 

MİLLÎ EĞİTİM C ENÇLİK VE 
SPOR BAKANLIĞI 
Çıraklık Meslekî ve Teknik Eğitimi 
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu 

BAYINDIRLIK VB İSKÂN 
BAKANLIĞI 
Deprem Fonu 
Afetler Fonu 
Gecekondu Fonu 
Belediyeler Fonu 
Geri Kalmış Yörele-e Halk Konutu Fonu 
Mahallî idareler Fonu 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Gemi inşa, Gemi Satın Alma ve 
Tersane Kurma ve Geliştirme Fonu 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞUERf 
BAKANLIĞI 
Millî Parklar Fonu 
Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu 
Kooperatifleri Tanı ana ve Eğitme Fonu 
Tarımsal Köy Kooperatiflerine ve Üst 
Kuruluşlarına Yapılacak Devlet Yardımı 
Fonu 

Gellirler (TL.) 

82 000 000 
747 338 778 

11 

360 771 887 398 

23 545 089 676 
15 587 356 629 
3 267 172 338 
15 173 569 256 

1 438 807 642 

84 298 310 700 
14 720 535 586 
91 653 608 503 

Giderler (TL.) 

409 465 406 
1 

532 391 530 

21 969 849 103 
15 585 208 632 

384 754 855 
6 300 849 323 

604 150 213 

51 207 228 512 
8 677 539 219 
91 653 608 503 

17 636 102 617 

1 331 779 785 
46 701 641 915 

9 080 269 853 
215 811 550 807 

181 142 020 
12 630 697 222 

200 000 000 

547 790 397 
28 246 957 266 

180 070 167 

5 154 720 462 

7 491 573 076 

1 990 189 210 
45 997 680 017 

3 153 711 358 
206 090 301 590 

184 516 520 
9 314 261 851 

420 142 391 
17 413 413 745 

35 676 296 

1 738 316 000 

Tüdkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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Götirler (TL.) Giderler (TL.) 

Köylerde El Sanatlarını Geliştirme 
Fonu 
Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yardım Fonu 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞI 
tşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen 
Paralar Fonu 
Resmî Arabuluculuk Fonu 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük 
Sanayi Siteleri inşaatı ve İşletme 
Giderleri Fonu 
Sanayi Kredisi Fonu 
Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme 
Fonu 
Küçük Sanayinin Geliştirilmesi Fonu 
Halk Girişimlerini Destekleme Fonu 
Garanti Fonu 
Çimento Fonu 
Kooperatifleri Tanıtma ve Eğitim 
Hizmetleri Fonu 
Yurt Dışında Hizmet Veren Kuruluşlar 
ile Malî Sıkıntıya Düşen işçileri 
Destekleme Fonu 
Hollanda Fonu 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 
Madencilik Fonu 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme 
Fonu 
Turizmi Geliştirme Fonu 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu 

687 186 832 

76 349 066 

567 761 826 

330 183 000 
110 515 484 

98 040 950 674 
3 081 327 000 

149 809 100 
157 264 631 
20 979 263 

101 431 658 
26 440 339 831 

114 851 947 

3 575 188 496 
27 756 810 

19 476 797 199 

2 627 223 523 
7 196 151 777 

785 186 251 

160 911 837 
98 043 974 

83 374 339 669 

129 400 000 
72 950 000 

59 142 294 
26 036 433 553 

13 417 448 

41 029 184 
57 747 347 

22 344 872 244 

1 821 284 626 
4 558 044 383 

199 840 000 

TOPLAM 3 732 782 027 397 3 024 040 831 706 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 





Dönem : 18 Yasama Yıta : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 136) 

1937 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhe
sap) arına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/475, 3/667, 3 /582) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 14 . 10 . 1988 
Sayı : 260313/3259 

TÜRKÜYE BÜYÜK IMIİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Katma Bütçeli İdarelerin 1987 bütçe yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına alt genel 
uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla tarz ederim. 

Sayıştay Başkan V. 
A. Mithat Testereci 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

Anayasa ve Muhasebi Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayış
tay'a gönderilen katma bütçeli idarelerin 1987 yıiı kesinhesapları Sayıştay'ca sayman 
hesaplarıyla (idare hesabı cetvelleri) karşılaştırılmıştır. 

1. Yüksek Öğretim Kurulu kesinhesabında gösterilen gider toplamı, Sayıştay 
tespitine nazaran 29 448 122 lira noksan olup, söz konusu fark, anılan kurulun bu bil
dirime bağlı gider cetvelinde gösterilerek sebebi açıklanmıştır. 

Mezkûr fark, Kesinhesap Kanunu Tasarısının; 1 ve 3 üncü maddelerini etkiledi
ğimden, bu maddelerde yazılı miıktarların Sayıştay'ın tespitine göre düzeltlmesi gerek
mektedir. 

2. Yüksek Öğretim Kurulu kesinhesabında kayıtlı iptal edilmesi gereken ödenek 
toplamı, Sayıştay tespitine nazaran 29 448 122 lira fazla olup, söz konusu farik, anı--
lan Kurul'un bu bildirime bağlı gider cetvelinde gösterilerek sebebi açıklanmıştır. 

Sözü edilen fark, Kesinhesap Kanunu Tasarısının iptal edilecek ödeneğe ilişkin 
6 ncı maddesini etkilediğinden, maddede yaz'.'ı miktarın buna gö^e düzeltilmesi lüzum
lu görülmektedir. 
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3. Kesinihesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinde ve aşağıda yazılı İdarele
rin Tasarıya eklii gider cetvellerinde toplam olarak 21 665 881 262 lira ödenek dışı gi
der yazıldığı görülmüştür. 

Sayıştayca'da anılan idarelerin 1987 malî yılında, müfredatı aşağıda göösterildiği 
üzere aynı tutarda ödenek dışı gider bulunduğu saptanımuştir. 

Kesirihesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesi ite ödenek dışı gider için tamam-
lıayıcı ödenek isteni'lmiştir. 

ÖDENEK DIŞI HARCAMA 

Dairesi 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürlüğü 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi 

Mimar Sinan Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi 

Harcama Kalemi 

101.01.1.001.100 
1O1.O1.1.O02.3OO 
101.02.1.001.100 
101.02.1.001.300 
900.05.3.522.900 

112.01.2.002.100 
112.02.2.001.100 
113.01.1.001.100 

111.01.1.001.100 
900.05.3.521.900 

111.03.2.001.100 

111.02.1.001.100 
111.02.1.001.400 

111.11.1.011.100 
113.09.1.001.1001 
113.09.1.011.100 

113.03.1.011.100 
113.04.1.011.100 
113.06.1.011.100 

113.10.1.011.100 
104.01.1.007.100 
104.04.1.001.100 
104.04.1.001.200 
104.01.1.001.100 
104.01.1.002.100 
104.02.1.016.100 
104.02.1.017.100 

Tutarı 

52 119 352 
8 088 238 
6 832 511 

' 4 029 582 
12 013 110 

442 813 353 
435 391 317 
757 651 765 

286 866 135 
22 163 530 

18 645 746 050 

93 919 710 
81 833 519 

32 081 388 
3 197 137 
6 204 666 

183 173 991 
126 373 362 
114 275 828 

475 187 
22 180 754 
22 826 213 

211 110 
3 653 414 
384 968 

1 655 973 
20 170 475 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S/Sayısı : 136) 
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Harcama Kalemi Tutarı 

104.02.1.018.100 
104.04.1.002.100 
111.13.1,011.100 
112.01.1.011.100 
112.05.1.011.100 
113.09.1.002.100 
113.09.1.011.100 
113.12.1.011.100 
104.01.1.001.100 
104.04.1.001.100 
113.12.1.011.100 
112.01.1.011.100 
112.01.1.001.100 
112.01.1.011.100 
101.03.3.435.900 
112.01.1.011.100 
112.06.1.001.100 
112.06.1.011.100 
113.15.1.001.100 

1 101 557 
2 104 089 

40 905 880 
3 067 830 
1 114 295 
4 040 307 
5 602 661 
15 396 709 
5 078 468 
18 516 502 
16 873 083 
55 587 442 
2 270 088 
6 066 422 
8 185 533 
4 563 090 
6 022 602 

80 107 359 
2 944 707 

TOPLAM 21 665 881 262 

4. Katma bütçeli idarelerin gelir kesinhesabında kayıtlı tahsilat toplamı, Sayıştay 
tespitine nazaran 32 063 176 lira noksan bulunmuş ölüp, bu noksanlık Orman Genel 
Müdürlüğünün kesinhesabıyla ilgilidir. 

Anılan müdüriKiğün !bu bildinime ıbağlı gelir cetvelinde gösterilerek nedeni açık
lanan fark, Kesinıhesap Kanunu Tasarısının 2 ve 3. üncü maddeleriindeki miktarları et
kilediğinden, slözü edilen maddelerdeki miktarların ıSayıştayın tespitine göre düzeltM.-
mesii (gerekli görülmüştür. 

5. :832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi 'hükmü uyarınca kesinihe-
saplara bağlamması gerekeni Sayıştay ilamlarının yerine ge'tiıriılm© oranını gösterir cet
velde, idaîmın yılı ve numarasının, borçlunun adı ve soyadının, ıborç tutarının, ilâmın 
kesinleştiği yılın, yapılan tahsilat ve varsa silme ve düşme tutarının, tahsilat oranımın 
belirtilmesi ve ısaidece kesinleşmiş ilamlara dayalı borçların sözü edilen cetvele alın
ması gerektiği. haide;; 

a) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Kesinhesabına bağlı cetvelde 
31.12.1987 tarihine kadar kesinleşen ve toplam 9 215 230 liralık tazmin hükmünü içe
ren 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982 ve 1984 yılları ilamlarına yer ve
rilmediği, 

h) Ankara Üniversitesi kesinhesabına bağlı cetvelde; 31.'12.1987 tarihin© kadar 
keslMeşıniş 'bulunan ilamların yer alması gerekirken, henüz kesinleşmemiş olduğu an
laşılan ,1979, 1980, 1981, 1982, 1983 ve 1984 yilları ilamlarının yer aldığı, 

Dairesi 

Selçuk Üniversitesi 

Akdeniz Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 

tnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 

Tülrttiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayası : 136) 
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Kesinleşmiş okluğu belirlenen ve toplam 6 307 710 .liralık tazmin hükmünü içe
ren 1975, 1976 ve 1977 yılları ulamlarının ise anılan cetvele kaydedilmediği, 

c) içel Erdemli ODTÜ Saymanlık Müdürlüğünün 1983 yılı hesabının, yargı
lanması sonucu çıkanllan ve 12.8.1986 tarihinde kesinleştiği anlaşılan 873 735 liralık 
tazmin hükmünü muhtevi öl7 sayılı Mamın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kesinhe-
sabına 'bağlı cetvelde gösterilmediği, 

d) Hiaccitıfcepe Üniversitesi Merkez Saymanlığının 1984 yılı hesabına ait 5.6.1986 
gün ve 69 sayılı ilamın 7.7.1987 tarihinde kesinleştiği ve toplam 1 057 532 liralık 
tazmin hükmünü içerdiği ancak; bu ilamın Hacettepe Üniversitesi kesihhesabına bağlı 
cetvelde gösterilmediği, 

e) Yıldız Üniversitesinin 1984 yılına ait 10.2.1987 gün ve 377 sayılı ilamının 
24.5.1987 tarihinde kesühleştiği hakle, cetvele kaydedilmediği ve bu ilam ile 16 616 
Una tazmin hükmü verildiği,: 

f) Ondokuz Mayıs Üniversitesi iKesinhesabına ekli cetvelde; 1980, 1982 ve 1983 
yılları ilamlarının henlüz kesinleşmediği, 1984 ve 1985 yılları ilamlarının ise çıkma

dığı yazılı ise de; aşağıda yer atan kesiınleşnıiş İlamlara kesinhesaiba 'ekli cetvelde yer 
verilmediği ve herhangi bir tahsilatın yapılmamış olduğu, 

Yıh 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981' 
1982 

İlam No. 

2810 
1483 
1874 
1890 

761! 
223 

İlam Tarihi 

25. 3.1982 
22. 2,1982 
12,12.1983 
26. 2.1985 
10, 7.1984 
23.11.1984 

Kesinleşme 
Tarihi 

20.10.1984 
7. 5.1983 
3. 5.1984 

11.12.1987 
30. 1.1985 
19. 3.1986 

Tazmin 
Miktarı 

181 071 
209 601 

12 320 
42 850 556 

20 584 
82 100 052 

ĝ  İnönü Üniversitesi kesinhesabma bağlı cetvelde; (Sayıştay ilamı yoktur) diye 
yazılı olmasına karışın, 

2888 sayılı 1977 yılı ilamının 10.2.1983 tarihinde kesinleştliği ve 21 584 lira taz
min hükmoılunduğıı, 316 sayılı 1984 yılı ilamınında 11.5.1987 tarihinde kesinleştiği 
ve 14 616 800 lira tazmin hükmolunduğu ve bu ilamların söz konusu cetvelde gös
terilmediği, 

Anlaşıldığından, bu idarelere ait Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını 
gösteren cetvelin usulüne uygun ve tam olarak düzenlenmediği sonucuna varılmıştır. 

Diğer taraftan, yukarıda belirtilenler ile bunların dışında kalan idarelerin ke-
sinhesaplarına eklenen söz konusu cetvellerde, muhtelif yıllara ait hesap ve işlem
lerin yargılanması sonucunda verilen kararlar uyarınca düzenlenen ilamlara dayalı 
borç tutarları, bu 'borçlardan tahsil ve terkim ©dilenler ile ertesi yıla devreden miktar
lar, ayrıca borç tmiktarlıaırına ıgöre tahsilat oranları aşağıdaki tabloda gösterilmişitir. 

Tıirkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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A) Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranım gösterir cetvelleri usul'üne uygun 
ve tam olarak düzenleyen idareler : 

Dairesi Borç 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çevre Genel Müdürlüğü 
Kiarayoilıları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Kesinliesen ilamı yoktur. 
558 ,139 

Kesinleşen ilamı yoktur. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
'Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol işleri Genel Müdürlüğü Kesinleşen 
Sosyal Hizmetler ve Ç. E. K. Gendi Müdürlüğü 
Telisiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek öğretim Kurulu 
Gazlı Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesli 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara 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 
Karadeniz Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzündü Yıl Üniversitesi 
Atatürk Üniıversitesii 

Kesinleşen 

53 144 699 
56 582 652 

3 674 769 
26 368 130 
I 892 970 

ilamı yoktur. 
61 231 

ilamı' yoktur. 
Kesinleşen ilamı yoktur. 
'Kesinleşen 

Kesinleşen 

ilamı yoktur. 
16 738 946 
•13 039 480 

6 281 970 
2 564 321 

ilamı yoktur. 
1 635 61.3 

Kesinleşen ilamı yoktur. 

Kesinleşen 

56 475 
6 416 367 

36 337 346 
2 801 869 
1 820 336 

139 907 
757 568 

M 039 691 
6 456 015 
9 733 047 

45 085 985 
ilamı yoktur. 

54 771 253 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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Tahsili Ertesi Yıla Tahsilat 
Silinen Edilen Devreden Oranı % 

1 870 327 702 228 567 58,71 

5 705 829 
8 070 086 

— 
3 704 273 

— 

351 791 624 
39 775 496 
3 674 769 
6 998 97Î 
896 980 

395 647 246 
8 737 070 

— 
15 664 884 

995 990 

46,71 
70,30 
ICO 
26,54 
47,38 

12 900 48 331 21,07 

7 998 896 
208 320 
126 595 

, 

. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
789 788 

24 181 309 

3 955 633 
10 628 090 
6 155 145 
2 564 321 

56 475 
710 788 

36 278 810 
2 743 508 
1 003 177 

— 
751 615 
345 043 

6 407 415 
8 943 259 
1 027 759 

4 784 417 
2 203 070 

23Ö 

1 635 613 

5 705 579 
58 536 
58 361 
817 159 
139 907 
5 953 

10 694 648 
48 600 
— 

19 876 917 

23,63 
81,51 
97,98 
100 

100 
11,08 
99,84 
97,92 
55,11 
— 
99,21 
3,14 
99,25 
91,89 
2,28 

32 149 214 22 622 039 58,70 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 136) 
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W. 
öd 'B) Sayıştay i lamlarının yerine getirişime oranını gösterir cetvelleri usulüne uygun ve t a 
£• «< e-

S? Dairesi 

Ö3 

& 
Hr» : 

S-
g Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
^ Anıkara Üniversitesi 
B- Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 
Yıkhz Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi e> İnönü Üniversitesi 

Borç 

9 215 230 
6 307 710 

873 735 
1 057 532 

16 616 
125 374'184 

14 638 384 

Silinen 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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6. Vulkıarııdalki maddelerde ve ıbağlı cetvellerde 
bulundurulması suretiyle kestinhesaplaırda gösterilen 
cağı arz olunur. 10.10.1988 

Birinci Başkan 
Servet Şamlıoğlu 

(Görevli) 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

(imzada bulunamadı) 
1. Daire Başkanı 

Sena Aral 

8. Daire Başkan V. 
Yaşar Aydın 

5. Daire Başkan V. 
Turhan Kartal 

Üye 
A. İlhan Oğuz-

Üye 
Oktay Gökdeniz 

Üye 
İlhan Gener 

Uye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
Er t an Dalgıç 

Üye 

H. Kaya Urgan 
Üye 

O. Zeki Tansı 

yazılı açıklamaların! göz önünde 
.rakamilarını kabulünün uygun ola-

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

(İmzada bulunamadı) 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat T es tereci 

3. Daire Başkanı 
Behiç Erdem 

2, IDaire Başkanı V. 
Fikri Çözgener 

Üye 
Fikret Uludamar 

(Üye 
Sezai Ekinci 

(kinli) 

Üye 
Doğan Ulus oy 

Üye 
Mehmet Olgun 

(İzinli) 

Üye 
M. Halit Öztunalı 

Üye 
Tülay Demirkan 

(Bulunamadı) 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 

Emin Utas 
Üye 

Necdet Güvenç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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Üye 
Yaşar Özbek 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Üye 
Mustafa Akyüz 

Üye 
Cavit Özkahraman 

Üye 
Fahri Yılmaz 

Üye 
Af. Eren Şenocak 

Üye 
Hasan Fidan 

Üye 
Ahmet Arıca 

Üye 
Cevdet Kıraç 

Üye 
Mehmet Sarıtaş 

Üye 
Ahmet Mescioğlu 

Üye 
Ahmet Kartal 

Üye 
Afoduı rahman Serdar 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Ö. Faruk Çulhacı 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 

Üye 
H. 'İbrahim 'Başaran 

•(Görevli) 

Üye 
Necdet Kesmez 

Üye 
İ. Hakkı Kaya 

Üye 
H. Hüseyin Türkmen 

Üye 
Şemsettin Azizoğlu 

Üye 
Cengiz Alpay 

Üye 
iVec/p Pekçevik 

Üye 
Hasim Kılıç 

Üye 
Osman Akman 

Üye 
Ga//p I". Kılıçarslan 

Savcı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar, 
Genel Müdürlüğü 29 . 7 . 1988 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
07/101-133/03697 

TÜRKÎYE.RÜYÜK MİLLET MBCIJtSÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 4.7.1988 tarihinde kararlaştınlaa «1987 Malî Yıu Katma Bütçeli İdareler Ke-
sinhesap Kanun Tasarısı» ile eki cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

1987 MALI YILI KATMA [BÜTÇELİ İDARELER KEStNHESAP KANUN 
TASARISI GEREKÇESİ 

I. — SUNUŞ -
Muhasebe-i Umumiye Kanununun U0I1 inci maddesi uyarınca hazıriaınan 1987 

Madî Ydı [Katıma, Bütçeli İdareler KesMıesap Kanuni Tasarısı Anayasada belirtilen 
süre içinde T.BJM. Meclisi ive Sayıştay IBaşlkanllığına suamıilımışıfcur. 

II. — ÖDENEK DURUMU : 

1987 'Mailî Yılı Bütçe Kanununa bagh (jA) işaretli cetvelde göstenildıilğıi) üzere; 40 
adet Katma Bütçeli idamelere toplam (il 740 688 000 OOOl,—) lıiıraiık ödenek verilmiş, 
bu tutar yılı içinde yapılan değişikliklerle (2 602 320 2164 399,—) liraya ulaşmış olup 
ayrıntısı aşağıda gö êri!İimuşt)ir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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V5 

Açıklama 

ÖZET ÖDENEK Ç İ Z E I J G E S İ 

Ödenek Türü (1) Ödenek Türü (2) 

Bütçe Kanunu ile verilen 
1050 S.K./48 madde gereğince 
1050 S.K./59 madde gereğince 
1050 S.K./83 madde gereğince 
Maliye ve Gümrük Balk. ver. yetki uy. 
Aktarma ile ek. (+) 
Aktarma üe düşülen (—) 
Özel kan. uyarınca eklenen (+) 
Özel kan. uyarınca düşülen (—) 
Bütçe Kanununun 4 üncü maddesi gereğince % 
kesintiler1 

510 459 000 000 
2 986 300 000 

427 594 544 
156 447 969 484 
39 525 540 780 
17 238 336 922 
9 421 910 733 

38 929 174 000 

1 109 116 000 000 

12 424 152 393 
280 397 019 203 
. 70 144 782 593 
17 507 121 100 

408 295 742 434 
17 901 354 368 

88 306 874 000 

TOPLAM 663 100 804 619 1 756 662 347 155 



III — GİDERLER : 

Yukarıda da belirtildiği üzere, yılı içinde verilen (2 602 320 264 39 
nek) harcama yetkisine karşılık (2 506 948 586 291) liralık gider gerç 
bu sonuç (ödenek) harcama yetkisinin % 96,4 ünün kullanılidığim göst 

Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda 

Açıklama Cari (1) Yatırım (2) _ Transfer (3) 

Bütçe Gideri 
(Normal) 641 847 084 446 1 349 197 772 425 173 780 150 228 
Özdl Kanunlar 
Uy. Gid. 4 015 173 558 338 108 405 634 — 

TOPLAM 645 862 258 004 1 687 306 178 059 173 780 150 228 

Yukarıdaki çizeügeds belirtildiği gibi yık içinde (645 862 258 
(1 687 306 178 059) lirası yatırım (173 780 150 228) ilirası sermaye teş 
ödenek türlerinden olmak üzere toplam (2 506 948 586 291) liralık g 
rilmiştir. 

IV — GELİRLER : 
Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Bütçe Yılı Gelirleri (B) işaretli c 

olarak gösterilmiş, buna ait kısa açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. 

A) GELİR TAHMİN VE TAHAKKUKLARI ; 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (18 0 

rası vergi, (130 729 000 000) lirası vergi dışı normal, (1 591 896 000 000 
Gelir ve Hazine Yardımı olmak üzere, toplam (1 740 688 000 OOO) liral 
yapılmıştır. 
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Bu tahmine karşılık; 
a) Vergi Gelirlerinin yıh tahakkuku (21 432 609 327) lira olarak gerçekleşmiş, 

b) Vergi Dışı Normal Gelirlerin yıl içinde gerçekleşen Tahakkuk tutarı 
(136 300 736 028) liraya, geçen yıllar Tahakkuk bakiyesi {11 694 998 231) liranın ek
lenmesi ile yılı tahakkuk toplamı (147 995 734 259) iliraya, 

c) özel Gelir ve Hazine Yardımının yık içinde gerçekleşen' Tahakkuk tutarı 
(2 016 842 915 510) iliraya, geçen yıllar Tahakkuk bakiyesi (44 724 507 530) liranın 
eklenmesi ile yıh Tahakkuk toplamı (2 061 567 423 040) liraya, 

d) Özel Kanunlar uyarınca öngörülsn hizmetlere harcanmak üzere yılı içinde 
Tahsili edillen paralar karşılığı kayıt ledi'Ien Tahakkuk tutarı (375 '668 696 399) 'liraya 
ulaşmış, böylece (1 740 688 OOO 000) liralık tahmine karşılık yıh içinde\2 550 244 957 264) 
liralık Tahakkuk gerçekleşmiş önceki yıldan devreden tahakkuk kalırı (56 419 505 761) li
ranın eklenmesi ile Tahakkuk toplamı (2 606 664 463 025) (lira olmuştur. 

GELİR TAHAKKUKLARI ÇİZELGESİ 

Geçen 
yıldan devredi-

Açıiklama fen tahakkuk 1987 Yılı Tahakkuku Toplam 

Vergi Gelirleri — 21 432 609 327 21 432 609 327 
Vergi Dışı Normal Gelir
ler 11 694 998 231 136 300 736 028 147 995 734 259 
Özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 44 724 507 530 2 016 842 915 510 2 061 567 423 040 
Özel Kanun Gelirleri — 375 668 696 399 375 668 696 399 

TOPLAM 56 419 505 761 2 550 244 957 264 2 606 664 463 025 

B) GELİR TAHSİLLERİ : 

1987 Yılı Bütçe Kanunu jile (1 740 688 000 OOO) lira olarak tahmin edilen Katma 
Bütçeli İdareler Gelirleri; Tasarının 2 nci maddesinde belirtildiği ve ayrıntıları (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere; (2 495 991 559 017) İra tahsil'ediimiş ve ayrıntıları aşa
ğıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Açükllaıma Tahsilat Tutarı 

Vergi Gelirleri 21 432 609 327 
Vergi Dışı Normal Gelirler 128 469 832 369 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 970 420 420 922 
Özel Kanun Gelirleri 375 668 696 399 

TOPLAM 2 495 991 559 017 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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C) TAHSİLATIN TAHAKKUKA ORANI : 

Yukarıda belirtildiği üzere (2 606 664 463 025) 'liralık- tahakkuka karşılık 
(2 495 991 559 017) liralık tahsilat yapılmış, tahsilat orana % 95.76 olarak gerçekleş
tirilmiştir. Tahakkuk toplamındıan tahsil edilmeyen (110 672 904 008) Hiralbk bakiye 
1988 Bütçe Yıllına devrediknıiş ve ayrıntısı aşağıdaki çizelgede gösterillmiştir. 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 

Açıklama 1987 Yılına Devredilen Tahakkuklar 

Vergi Gelirleri — 
Vergi Dışı Normal Gelirler 19 525 901 890 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 91 147 002 118 

TOPLAM 110 672 904 008 

V — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI : 

A) GİDER GELİR DENGESİ 

Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1987 Bütçe Yılında (2 506 948 586 291) 
liralık gidere karşılık (2 495 991 559 017) liralık gelir tahsil edilmiş olup, 1987 Yılı Büt
çesi (10 957 027 274) liralık gider fazlasıyla kapanmıştır. 

B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR : 

1987 yılında zorunlu olarak yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla ta
sarının 4 üncü maddesinde dıe (belirtildiği üzere; (21 665 881 262) liralık tamamlayıcı 
Ödenek verilmesi öngörülmüştür. 

C) ERTESİ YILA DEVREDEN ÖDENEKLER : 

Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken (36 058 483 782) liralık 
ödeneğin üptal edilmeyerek devrettirilmesi 'hükmü tasarının 5 inci maddses'i ile teklif 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (& Şay#t : 136) 



D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER : 

1987 bütçe yılında alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kull 
yıllara devredilmek üzere saklı tutulanlar dışında kalan (80 979 075 588) 
tasarının 6 ncı maddesinde ibelrtidliıgi üzere iptal edilmiş, ayrıntısı (A 
de, özeti ise aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 
Açıklama Ödenek Türü (1) Ödenek Türü (2) Ödene 

Genel ödenek 663 100 804 619 1 756 662 347 155 182 
Genel gider 645 862 258 004 1 687 306 178 059 173 

Kalan 17 238 546 615 69 356 169 096 8 7 

Özel kanım uyarınca; 
1988 yılına devrolunan 4 090 108 967 31 968 374 815 
Kalan 13 148 437 648 37 387 794 281 8 
ÖDENEK ÜSTÜ GİDER 
Karşılığı Dam ödemek 2 099 568 369 19 523 950 720 
iptal edilen ödenek 15 248 006 017 56 911 745 001 8 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 26 . 11 . 1988 

Esas No.: 1/475, 3/667, 3/582 
Karar No. : 53 

TÜRKİYE BÜYÜK 'MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Balkanlar Kurulunca 29.7.1988 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 2.8.1988 tarihinde Komis
yonumuza havale edilen «1987 Malî Yılı Kaitma Bütçeli İdareler Kesinlhesap Kanun Ta
sarısı» ile Anayasanm 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanhğınca hazırlanan aynı 
yıî!a ilişkin «Genel Uygunluk Bildirimi» Komisyonumuzun 26.10.1988 - 25.11.1988 ta
rihleri arasında yapılan 43,. 44, 65 inci birleşimlerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de kaMdığı toplantılarda görüşül
müştür. 

Anayasanın 164 üncü maddesi hükmü gereği yeni yıl Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
birlikte görüşmeye alınan «(1987 Malî Yılı Kalfcma Bütçeli İdareler Kes'inhesaıp Kanun 
Ta;sarısı»nda, 

Kaitma Bütçeli İdarelere 1987 Büjtçe Kanunu ile 1 740 688 000 000 liralık ödenek ve
rildiği, bu tutarın yılı içinde yapılan değişikliklerle 2 602 320 264 399 liraya ulaştığı, 

1987 yılımda Katma Bütçeli İdarelerin gelirlerinim 2 495 991 559 017 lira olarak ger
çekleştiği, bu tahsilatın 2 506 948 586 291 lirasının; harcandığı ve 10 957 0127 274 lira gilder 
fazlası meydana geldiği, zorunlu sebeplerle yapılan Ödenek üsltfü giderleri karşılamak 
amacıyla 21 665 881 262 liralık tamamlayıcı ödenek kabul edildiği, 

Kanunlar gereğince ertesi yıla devredilmesi gereken 3'6 058 483 782 liralık ödeneğin 
iptal edilmeyerek ertesi yıla devredildiği, 

80 979 075 588 liralık ödeneğin iptal edildiği görülmüştür. 
Komisyonumuzda, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygunluk Bildirimi» 

nin rapor ve cetvelleri de dikkate alınarak Katma Bütçeli İdarelerin kesinhesaplan ayrı 
ayrı incelendiğinde; 

1. Yükseköğrdtim Kurulu kesinhesalbında gösterilen gider toplamı, Sayıştay tespi
tine nazaran 29 448 122 lira noksan olup, sözkonusu farkın; 111-01-1-001-180 harcama 
kaleminden yapılan 29 448 122 liralık mahsup dönemi giderinin kesinhesaJbı alınmadığı, 

2. Orman Genel Müdürlüğü kesinhesalbında gösteriilen talhsİlait toplamı, Sayıştay 
tespitine nazaran 32 063 176 lira noksan olup, sözkonusu farkın; Orman Genel Müdür
lüğü Bütçe Dairesi Başkanlığı idare hesabında 2 540 idarece tahsil olunan gelirler mad
desinde mevcut 14 822 576 liranın kesinhesapta yer almadığı ve yine anılan genel müdür
lüğün Bütçe Dairesi Başkanlığı idare hesabında mevcut 17 240 6C0 liralık özel gelirin 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tezkeresi ile iptal edilmesine ve kesinhesapta da iptal edi
len ödenek sıütununda gösterilmesine rağmen kesinhesaıpıta yer almadığı belirlenimiiışltir., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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Yukarıda yazılı açıklamalar ve yapılan değişiklikler doğruılltu'sunda «1987 Malî Yılı 
Kaitma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasıarı'sı»nın Gider Bütçesii Başlıklı 1 inci 
madde (a) fıkrasında yer alan cari gider rakamıı 641 876 532 568 lira olaralk, (b) fıkra
sında yer alan toplam gider rakamı ise 2 506 978 034 413 lira olarak değiştirilmiş ve 
madde bu değişiklikle, 

Gelir Bütçesi Başlıklı 2 nci maddede yer alan öz gelir rakamı 550 307 845 512 lira 
olarak toplam gellir rakamı 2 496 023 622 193 lira olarak değiştirilmliş ve madde bu 
değiişÜklÜkle, 

3 üncü maddede yer alan gider fazlası rakamı 10 954 412 220 lira olarak değiştiril
miş. ve madde bu değişiklikle, 

Tasarının 4 ve 5 inci-maddeleri aynen, 
6 ncı maddede yer alan iptal edilen ödenek rakamı 80 949 627 466 lira olarak değiş

tirilmiş ve madde bu değişiklikle, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 7 ve 8 inci maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
Ayrıca, 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kanunlara 

ve Kanunların verdiği yetlkiye daıyanılarafc kurulları 134 fonun 1987 Malî Yılı Uygulama 
Sonuçlarına aiit cetveller, Komiisiylonumuzida Kaitma Bütçeli İdareler itibariyle ayrı ayrı 
oylanmış, gelir ve gider sütunlarında yer alan rakamlar aynen kabul edilmiş ve Tablo I'de 
gösterilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 
Sözcü. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Mehmet Seven 
Biledik 

Ünal {Akkaya 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

D. Fikri Sağlar 
içel 

Mehmet Moğultay 
istanbul 

İV. Kemal Zeybek 
istanbul 

Birgen Keleş 
izmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

îdris Arıkan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

H. Orhan Ergüder 
istanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
Istanlbul 

M. Turan Bayazıt 
izmir 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Tevfik Er t üzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanun Tasarısı 

» Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere; 

a) Yılı Bütçe (Kanunu ile verilen ödeneklerden 
(641 «47 084 446,-) lirası cari, 
(1 349 197 772 425,-) lirası yatırım, 
(173 780 150 228,-) lirası sermaye »teşkili ve transfer, 
b) Özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden 
(4 015 173 558,-) lirası cari, 
(338 108 405 634,-) llrirası yatırım olmak üzere toplam 
(2 506 948 586 291,-) liralık gider yapılmıştır. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Katma Bütçeli İdarelerin 1987 Malî Yılı Gelirleri (550 275 782 336,-) 
lirası öz gelir, ı(l 945 715 776 681,-) lirası Hazine Yardımı olmak üzere toplam 
2 495 991 559 017 lira olarak gerçekleşmiştir. 

Denge 

MADDE 3. — 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler 
arasında (10 957 027 274,-) lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 4. — IBağh (A) işaretli cetvelin İlgili sütununda kayıtlı (21 665 881 262,-) 
liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul 
edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

MADDE 5. — 1987 yılı içinde narcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin 
verilen (36 058 483 782,-) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere 
devredilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin giderleri 'bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile' veriilen ödeneklerden, 
(641 876 532 568) lirası cari; 

• (1 349 197 772 425) 'lirası yatırım, 
(173 780 150 228) lirası sermaye teşkili ve transfer, 

b) Özel •kanunlar uyarınca kaydohınian ödeneklerden, 
(4 015 173 558) İrası cari, 
ı(338 108 405 634) lıirası yatırım olmak üzere 'toplam, 
(2 506 978 034 413) liralık gider yapılmıştır. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin 1987 Malî Yılı gelirîeri (550 307 845 512) 
lirası öz gelir, (1 945 715 776 681) lıirası Hazine yard'imı olmak üzere toplam 
(2 496 023 622 193) 'lira olarak gerçekleşmiştir. 

Denge 

MADDE 3. '— Birinci maddede yazılı giderler İle ikinci madde! de yazılı gelirler 
arasında (10 954 412 220) liira gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

MADDE 5, — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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(Hükün.etin Teklifi) 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. — 1987 Yılı Ödeneği (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 602 320 264 399,-) lira olup, ibu tutardan yılı içinde harcanamayan (80 979 075 588,-) 
liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarilhinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başlbıalkam 
T. Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakamı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
1. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
F. Kurt 

4.7.4988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
İV. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz" 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı V. 
C. Çiçek 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

KtiMr ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. — 1987 yılı ödeneği (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 602 320 264 399) ttima olup, <bu tutardan yih içinde 'harcanamıayan (80 949 627 466) 
Liralık ödemek iptal ©dilimişitıir. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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1987 YILI KATMA BÜTÇE (GENEL İCMAL) 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

D A İ R E S İ 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 Geneli Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gn. Md. 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 

4 102 240 000 
22 040 954 044 

868 608 925 
37 577 426 760 

520 021 401 704 
1 035 021 293 845 

11 766 961 641 
35 764 100 069 

506 959 253 158 
495 646 000 

21 329 609 915 
4 121 726 000 
3 387 040 800 

31 019 946 557 
19 011 103 082 
31 403 795 599 
20 743 971 996 
50 146 864 377 
16 552 203 903 
8 160 229 324 

13 500 573 524 
6 856 404 910 
4 482 616 071 

22 088 673 020 
16 223 895 276 
6 649 520 000 

14 117 326 276 
22 042 759 653 

11 336 210 804 
7 893 977 019 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayışa : 136) 



— 25 —. 

Ertesi yıla dev î{rtal edilen ödenek dışı 
Gider rolunan ödenek ödenek gider 
Lira Lira Lira Lira 

3 721 739 907 
18 731 308 172 

823 346 083 
35 065 791 937 
500 772 203 207 
977 324 700 271 
6 164 018 093 
35 995 751 591 
522 101 873 027 

443 520 882 
20 902 090 289 
1 255 410 233 
4 934 627 536 
29 483 833 571 
18 867 220 777 
30 939 849 888 
19 900-796 978 
46 238 343 066 
15 726 642 624 
7 898 177 255 
12 657 244 578 
6 494 756 658 
4 278 641 068 
20 523 096 201 
15 424 608 901 
6 133 920 061 
13 280 387 023 
21 837 641 969 
10 980 397 544 
7 467 165 584 

— 
3 102 560 372 

— 
1 142 884 091 
18 244'355 863 
7 283 677 364 
3 723 745 910 

— 
2 372 762 995 

— 
3 285 185 

149 289 456 
— 

7 764 682 
5 204 643 

78 898 
— 

4 858 323 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

18 016 000 
— 

380 500 093 
290 168 293 
45 262 842 

1 368 750 732 
2 640 699 069 
50 412 916 210 
1 879 197 638 

77 378 143 
1 130 363 186 

52 125 118 
599 987 670 

2 717 026 311 
452 413 264 

1 528 348 304 
180 160 853 
463 866 813 
843 175 018 

4 327 486 169 
825 561 279 
262 052 069 
843 328 946 
361 648 252 
204 450 190 

1 565 576 819 
844 504 452 
515 599 939 
836 939 253 
304 315 842 
378 265 313 
482 398 877 

— 
83 082 793 

— 
- — 

1 635 856 435 
— 
— 

309 029 665 
18 645 746 050 

— 
175 753 229 

— 
— 

t 

41 483 191 
— 
— 

423 823 181 
— 
— 
— 
— 

475 187 
— 

45 218 077 
— 
— 

99 198 158 
40 468 053 
55 587 442 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

D A t R E S t Lira 

Erciyes Üniversitesi 8 422 106 033 
Cumhuriyet Üniversitesi 7 714 484 586 
Çukurova Üniversitesi 14 518 955 998 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 9 134 089 144 
Karadeniz Üniversitesi 10 388 533 809 
Atatürk Üniversitesi 17 225 599 344 
İnönü Üniversitesi 4 585 511 084 
Fırat Üniversitesi 7 989 870 243 
Dicle Üniversitesi 10 515 049 956 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 139 729 950 

GENEL TOPLAM 2 602 320 264 399 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. S&yısı : 136) 



— 27 — 

Ertesi yıla dev îptal edüen 
Gider r olunan ödenek ödenek 
Lira Lira Lira 

8 233 740 103 
7 534 653 819 
14 032 256 263 
8 785 881 207 
9 629 480 230 
16 636 386 126 
4 467 443 096 
7 861 831 586 
9 341 068 201 
4 086 188 808 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

188 365 930 
179 830 767 
486 699 735 
348 207 937 
767 390 089 
589 213 218 
126 253 521 
221 676 415 

1 173 981 755 
53 541 142 

2 506 978 034 413 36 058 483 782 80 949 627 466 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 



1987 YILI KATMA BÜTÇE 

CETVELİ 

i Ü 
ğ ;f G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 

HARÇLAR VE RESİMLER 
1 Harçlar 
2 Sağlık resmi 
3 Gemi sağlık cüzdan bed. 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

KUR. HAS. VE HİZ. GELİRLERİ 
1 Safi ıhâsılaıt ve ljş. kân 
2 Petrolden Devlet kân 
3 Spor faaliyetlerinden elde edilen hâsılat 
4 Futbol müs. müş. hah. hâs. elde edlen gelMer 
6 ;% 5 teftiş ve denet, payı 
7 Muayene tan. tere. el. ıed. gel. 
8 Kuruluşlardan alınan paylar 

PATR1MUVANIN GELİRLERİ 
1 Taşınmaz mallar gelirleri 
2 Taşınır mallar gelirleri 
3 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 
Öğrenci Harç. Al. Geç. Zam. 

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 

1 5 



B — CETVELt 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

HAZİNE YARDIMI 1 
Hazine yardımı 1 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 1 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 1 



1987 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prög. A ç ı (k, 1 a m a Toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 TARIM REFORMU UYGULAMALARI 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

539 736 000 
3 487 9«4 000 

74 520 000 

TOPLAM 4 102 240 000 



1987 YILI TARIM REFORMU GE* 
B — CETVELİ 

^ G e l i r i n Ç e ş i d î 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri satış gelirleri 

1 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 

MÜDÜRLÜĞ 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Program 

101 

111 
112 

900 

990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
Vakıf işlemlerinin yürütülmesi 

Sosyal yardım ve kültürel 
işlemler 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

TOPLAM 

A 

Genel ödenek 
Toplamı 

2 074 036 000 
2 523 670 000 

10 126 8.26 000 

512 929 000 

6 803 493 044 

22 040 954 044 

- CETVELİ 

Toplam 
Harcama 

2 145 105 683 
2 513 476 783 

9 846 850 924 

524 942 110 

3 700 932 672 

18 731 308 172 

Özel kanun 
Gereğince er 
Yıla devred 

Ödenek 

— 
— 

— 

— 

3 102 560 

3 102 560 



1987 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

iS fi G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 

1 'Safî hâsılat ve işletme kârı 
6 \<f0 5 teftiş ve denetleme payı 

PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
1 Taşınmaz mallar gfclirieni 

2 İdare gelirleri (Kira dahil) 
2 Taşınır mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 
3 İştirak geliri 

5 İştirakle*- gelirleri 

FAİZLER 
1 Faizler 

CEZALAR 
2 Müteahhitlerden »alınacak gecikme cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 



B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

TOPLAM 
ÖZEL KANUNLARA GÖRE ELDE EDİLEN GELİRLER 

TOPLAM 



Prog. A ç ı k l a m a 

1987 YILI ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Toplamı 

ıor GENEL YÖNETIM VE DESTEK HIZMETLERI 
111 ÇEVRE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

368 118 000 
463 334 210 

37 156 715 

TOPLAM 868 608 925 



1987 YILI ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

-o 
"S G e l i r i n Ç e ş i d i 1 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜR 

A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

Genel ödenek 
toplamı 

12 334 280 000 
16 318 786 350 
1 436 278 191 
7 488 082 219 

Toplam 
harcama 

12 230 444 2 
14 201 862 9 
1 425 397 
7 208 087 6 

TOPLAM 37 577 426 760 35 065 791 9 



1987 YILI BEDEN TERBİYESİ VEl SPOR GENEL MÜD 

B — CETVELİ 

o 1 
Jg 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 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
HER NEVİ SPOR SAH. TES. YAP. GİDERLERİ 
Türk Sporunu Teşvik Fon. Elde Edilen Gelir 
Futbol Müs. Müş. Ban. Hâs. El. Edilen Gelir Fazlası 
Akaryakıt Türk Ver. Fon. EL Edilen Gelir 

t C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HER NEVİ SPOR SAH. TES. YAP. GİDERLERİ 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Program 

101 

111 

112 

113 
900 

990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
Karayolları planlama, proje ve 
keşif hizmetleri 

Karayolları yatırım hizmet
leri 
Bakım ve işletme hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

A 

Genel ödenek 
Toplamı 

15 351 700 000 

11 418 541 407 

252 191 909 817 
139 758 663 191 

18 231 601 000 

83 068 986 289 

— CETVELİ 

Toplam 
Harcama 

14 909 080 317 

10 905 305 165 

252 157 074 691 
140 057 132 498 

16 959 762 454 

65 783 848 082 

Özel kanunl 
Gereğince ert 
Yıla devrede 

Ödenek 

— 

— 

644 511 2 
314 706 4 

— 

17 285 138 2 

TOPLAM 520 021401704 500 772 203 207 18 244 355 8 



1987 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

s? 

^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

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 idare gelirleri (Kira dahil) 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 
2 Kira geöıirleri 

31 İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 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 
PROJE KREDİSİ (TETEK) 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
Büt. Kan. 4. Mad. Ger. Teh. edilen paralar 
Oto yol giderleri 
AKARYAKIT FONU 
KAMU ORTAKLIĞI FONU 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
PROJE KREDİSİ (TETEK) 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 

3 

3 
3 

3 



Prog. 

101 
103 
111 

112 
113 
114 
900 
990 

1987 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Makine ikmal hizmetleri 
İşletme ve onanm hizmetleri pompaj cazibe sulama 
taşıma işletme ve onarımı 
Büyük su işleri 
Küçük su işleri 
Yardımcı tesis yapım hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

Genel ödenek 
toplamı 

39 626 397 000 
57 410 096 369 

47 963 613 000 

Toplam 
harcama 

21 396 100 7 
52 575 298 5 

39 689 673 6 
543 748 888 641 528 764 053 1 
36 005 792 040 
7 471 272 000 
33 843 862 281 

33 204 573 7 
6 764 323 0 
33 262 982 3 

268 951 372 514 261 667 695 1 

TOPLAM 1 035 021 293 845 977 324 700 2 



-o 

1987 YILI DEVLET SU İŞLERİ 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 

î Satış gelirleri 
v2 İdarî gelirleri (Kira dahil) 

Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
2 Devredilen tesis ve ortalıklardan alınacak gelirler 
4 İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve 

işlet. üc. 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
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1987 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜ 

A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Uluslararası ilişkilerden doğan bulaşıcı hastalıklar

dan korunma 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 

Genel ödenek 
toplamı 

288 000 000 
11 358 961 641 

120 000 000 

Toplam 
harcama 

244 632 5 
5 834 266 1 

85 119 4 

TOPLAM 11 766 961 641 6 164 018 0 



1987 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Sağlık resmi 
Gemi sağlık cüzdan bedeli 
VERGİ DUŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleıli 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 

. 



*o 
^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

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 



1987 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

1011 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
İli1 Ormancılık hizmetleri 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcam 

1 909 150 000 1 849 012 
32 415 850 000 32 702 716 

1 421 859 469 1 444 022 
17 240 600 

TOPLAM 35 764 100 069 35 995 751 



1987 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

•o 
G e l i r i n Ç e ş i d î 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
İştirak gelirleri! 
Döner sermayeden sağlanacak gelirler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER 
Özel gelirler 
Geçen yıldan devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

Program 

101 

111 
900 

990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Köy hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

A 

Genel ödenek 
Toplamı 

2 225 080 000 
493 995 678 075 

5 029 160 000 

5 709 335 083 

— CETVELİ 

Toplam 
Harcama 

1 912 538 959 
512 092 087 968 

4 760 674 012 

3 336 572 088 

Özel kanun 
Gereğince e 
Yıla devred 

Ödenek 

— 
— 

— 

2 372 762 

TOPLAM 506 959 253 158 522101 873 027 2 372 762 



1987 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

B — CETVELİ 

'e* 

i 

2 

3 

1 
3 

21 

1J 

2 
3 
5 

-o 
T3 c4 

2 

1 
2 

3 

G e l i r i n Ç e ş i Ü I ? 

VERGİ 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 



S 
•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 EDİLEN
LER (GELİR) 
AKARYAKIT TÜKETİM FONUNDAN ELDE ED. GELİR 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KÖY YOLLARI YAPIMI VE SUYU GİDERLERİ 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU HESABINDAN ELDE 
EDİLEN GELİR 

33 

33 
33 

3 
33 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
İ l i PETROL FAALİYETLERİ VE AKARYAKIT POLİTİ

KASI 
9O0İ HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

323 019 000 

137 184 000 

35 443 000 

TOPLAM 495 646 000 



1987 YILI PETROL İŞLERİ 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 
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 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEM 
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Program 

101 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 

111 Genel sosyal hizmetler 
900 Hizmet programlarına dağıtıla

mayan transferler 
99Ö Özel ödeneklere ilişkin hizmetle

rin yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

A 

Genel ödenek 
Toplamı 

2 518 674 236 
18 030 096 000 

763 885 298 

16 954 381 

21329609 915 

— CETVELİ 

Toplam 
Harcama 

2 090 489 398 
18 188 188 562 

609 743 133 

13 669 196 

20 902 090 289 

Özel kanunla 
Gereğince erte 
Yıla devreden 

Ödenek 

— 

— 

3 285 1 

3 285 18 



1987 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

4> i G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Kuruluşlardan alınacak paylar 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (iKtap dahil) 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
iştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
Hisse senedi ve tahviller 
CEZALAR 
Para cezalan 
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 HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



Prog. 

101 
111 
900 

1987 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Telsiz hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 

Genel ödenek 
toplamı 

3 361 775 000 
643 109 000 
116 842 000 

Toplam 
harcama 

1 062 644 5 
177 409 7 
15 356 0 

TOPLAM 4 121 726 000 1 255 410 2 



1987 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ VE ÜCRETLER 
Taşınmaz mallar gelirleri ve telsiz ücretleri 
Telsiz ruhsatname ücretleri 
Amatör telsizcilik belgesi ve sınav ücretleri 
Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 
Standartlara uygunluk test ücretleri 
FAİZLER VB TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlat 
idarece tahsil olunacak gelirler 



1 
g G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
Katma ve genel bütçeli idareler 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KATMA VE GENEL BÜTÇELİ İDARELER 

GENEL TOPLAM 



ü: 

*<" 

S 
** 1987 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

f A — CETVELİ 

^ Genel Ödenek 
gr*. Prog. A ç ı k l a m a Toplamı 

Ç/3 

3 

<?N 

111' YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 5 387 040 800 

TOPLAM 5 387 040 800 



1987 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap satışı dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YELİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

A — 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
111 Fen ve Mühendislik bilimleri 
112 Sağlık bilimleri 
11.3 Sosyal bilimler 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

8 076 137 203 
7 037 647 000 
448 960 000 

4 398 542 649 
6 739 848 023 
4 311 047 000 

7 764 682 

Toplam 
harcam 

7 208 417 
7 000 243 
383 086 

4 337 434 
6 595 876 
3 958 775 

— 

TOPLAM 31 «19 946 557 29 483 833 



1987 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

3 • 
g G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar (öğrenci devam harcı) 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme kârı (Lokanta, kantin, atölye ve 
benzeri gel.) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

Taşınır mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme zamları 
Öğrenci harçlarından alınacak gecikme zamları 



E* =1 1 s "İ 
'*£ O S & S G e l i r i n Ç e ş i d i 
ta — — — — . 

•f! 5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
^ 1 Çeşitli gelirler 
^ 2 Bağışlar 
& 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
Ş 1 ÖZEL GELİRLER 
e 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 

^ ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
^ / C M .4 L 
| 1 VERGİ GELİRLERİ 
* 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
£ 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
— ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Program 

101 

104 . 

105 

111 
113 
990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, 
bölüm ve merkezler 
Araştırma - yayın ve kütüpha
necilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sosyal bilimler 
Özel ödeneklere ilişkin hiz
metlerin yürütülmesi 

TOPLAM 

A 

Genel ödenek 
Toplamı 

-
8 155 989 077 

2 424 512 000 

662 222 000 
6 657 770 600 

834 864 000 

275 745 405 

19 011 103 082 

— CETVELİ 

Toplam 
Harcama 

7 996 504 520 

2 407 602 920 

658 464 784 
6 689 841 988 

844 265 803 

270 540 762 

18 867 220 777 

Özel kanunl 
Gereğince er 
Yıla devred 

Ödenek 

— 

— 

— 
— 
— 

5 204 

5 204 



1987 YILI ORTA DOĞU TEKNİK 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 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdarî gelirler (Kira dahil) 
Taşınır maMar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezalan 
MütealbMtlerden alınacak gecsücme cezaları 



-a -o 
Ş 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 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 15 



Prog. 

1987 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELÎ 

A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
111 Fen ve mühendislik bilimleri 
112 Sağlık bilimleri 
113 Sosyal bilimler 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı , 

13 624 075 780 
7 370 984 000 
476 839 746 

2 840 106 000 
3 928 089 575 
3 163 580 000 

120 498 

31 403 795 599 

Toplam 
harcama 

13 514 838 7 
7 195 346 9 
473 261 1 

2 790 607 7 
3 888 862 3 
3 076 899 3 

33 6 

30 939 849 8 



1987 YILI HACETTEPE 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 
PATRUMUVANIN 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 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



ar =g 
03 â ^ •! 5 • 

| O I I S G e l i r i n Ç e ş i d i 

| 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
£ 1 ÖZEL GELİRLER 
|f 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
I 2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
İCMAL 

-£$ 1 VERGİ GELİRLERİ 
io 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
-§ 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

ON 
GENEL TOPLAM 



1987 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 7 174 446 996 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI OKUL, BÖLÜM VE MERKEZ

LER 2 512 239 000 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 262 660 000 
111! FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 1 838 831 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 2 157 562 000 
1131 SOSYAL BİLİMLER 6 798 233 000 

TOPLAM 20 743 971 996 



1987 YILI GAZt ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

I i 
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 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınan cezalar 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



g G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER. 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

Program 

101 

104 

105 

111 
112 
113 
990 

^ 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, 
bölüm ve merkezler 
Araştırma yayın ve kütüphane
cilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sağlık bilimleri 
Sosyal bilimler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

TOPLAM 

A 

Genel ödenek 
Toplamı 

11 165 262 929 

15 653 019 854 

675 560 000 
3 259 297 235 

13 219 880 004 
6 168 986 032 

4 858 323 

50 146 864 377 

— CETVELİ 

Toplam 
Harcama 

9 688 550 923 

14 835 770 121 

562 020 861 
3 134 247 664 

12 555 419 438 
5 462 334 059 

46 238 343 066 

Özel kanunl 
Gereğince er 
Yıla devrede 

Ödenek 

4 858 

4 858 3 



1987 YILI İSTANBUL 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 (Mal Varlığı) GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak: gelirlteri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



-o 
^ 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 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 7 574 304 143 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 1 306 582 000 
1051 ARAŞTİRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 369 274 760 
111! FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 6 974 434 000 
113* SOSYAL BİLİMLER 327 609 000 

TOPLAM 16 552 203 903 



1987 YILI İSTANBUL TEKNİK 

B — CETVELİ 

•i 1 
^ ^ 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 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 

3 İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÜNİVERSİTESİ 



ü m M I G e l i r i n Ç e ş i d î 

g 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
" 1 ÖZEL GELİRLER 
S 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
I 2 HAZİNE YARDIMI 
V) 

1 Hazine yardımı 
/ C M A L 

Ş 1 VERGİ GELİRLERİ 
^ 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
*§ 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 4 826 257 105 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 1 301 595 938 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 410 427 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 1 169 921 281 
113 SOSYAL BİLİMLER 452 028 000 

TOPLAM 8 160 229 324 



1987 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 
ÇeşMi gelirler 
Bağışlar 
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S: «t G e l i r i m 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 



1987 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı f c l a m a j Toplamı 

1011 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 5 185 292 524 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 2 228 266 000 
105 ARAŞTIRIMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ-

METLERİ 111 775 000 
İlli FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 389 127 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 1 207 572 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 4 378 541 000 

TOPLAM 13 500 573 524 



1987 YILI MARMARA 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 
İdarî gelirler (Kira dahi!) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



(D 
X) 

^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI YILDIZ ÜTSIÎVERSİTESİ 

A — 

Prog. A ç ı k l a m a ! 

101! OENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KtJTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 
111! FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 

TOPLAM 

Genel Ödenek 
Toplamı 

2 970 438 910 

71 760 000 
3 814 206 000 

6 856 404 910 



1987 YILI YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i j T İ a Ç e ş i f c l S 

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 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
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^ jg G e l i r i n Ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
111 Fen ve mühendislik bilimleri 
113 Sosyal bilimler 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

1 908 492 071 
894 424 000 
. 74 060 000 
954 360 000 
651 280 000 

4 482 616 071 

Toplam 
harcama 

1 767 184 2 
877 941 0 
65 120 1 
916 640 4 
651 755 1 

4 278 641 0 



1987 YILI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

t» 
T» •o 

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 malar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
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 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. - A ç ı k l a m a Toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 6 047 068 976 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL VE MER-

KÖZLER 6 573 912 000 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ-

METLERİ 299 300 000 
İlli FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 4 697 121 666 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 3 792 765 720 
113 SOSYAL BİLİMLER! 678 504 658 

TOPLAM 22 088 673 020 



1987 YILI EGE 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 (iKtap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
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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 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

ON GENEL TOPLAM 



1987 YILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 7 103 111 401 6 473 230 7 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 2 184 812 000 2 230 030 0 
105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 178 480 000 172 772 7 
111 Fen ve Mühendislik bilimleri 2 005 126 660 1 885 418 4 
112 Sağlik bilimleri 1 006 789 525 978 186 0 
113 Sosyal bilimler 3 745 575 690 3 684 970 8 

TOPLAM 16 223 895 276 15 424 608 9 



1987 YILI DOKUZ EYLÜL 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 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



İ 0 S İ T G e l i r i n Ç e ş i d i 
PT _ _ 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

S 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
% 2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
İCMAL 

<£ 1 VERGİ GELİRLERİ 
"g 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
İ 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
On 

r-t GENEL TOPLAM 



1987 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a ) Toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 3 836 504 000 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 1 186 232 000 
1051 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 31 280 000 
111! FEN - MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 960 264 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ! 635 240 000 

TOPLAM 6 649 520 000 



1987 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

•i I 
^ g G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

1 Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 

7 Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
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 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
2 Müteahhitlerden alınan gecikme cezaları 



W O n M S G e l i r i n Ç e ş i d i 
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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 



1987 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplamı 

1011 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 5 611 060 666 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANEOtLİK HİZ- 2 754 498 885 

METLERİ 114 532 000 
i n F E N VE MÜHENDISLIK BILIMLERI I 657 936 ısı 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 2 235 068 982 
113 SOSYAL BİLİMLER 1 744 229 562 

TOPLAM 14 117 326 276 



1987 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

H 
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<I> 
T) 
T3 
«S 
S 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 



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 

İCMAL 
VERGI GELIRLERI 
VERGI DıŞı NORMAL GELIRLER 
ÖZEL GELIRLER VE HAZTNE YARDıMı 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

A — 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
111 Fen ve Mühendislik bilimleri 
112 Sağlık bilimleri 
113 Sosyal bilimler 
114 Açık öğretim fakültesi 

TOPLAM 

CETVELİ 
Genel ödenek 

toplamı 

8 482 468 010 
2 429 128 000 
197 493 000 

1 414 428 643 
1 434 137 000 
982 306 000 

7 102 799 000 

22 042 759 653 

Toplam 
harcama 

8 245 276 
2 457 148 
182 148 

1 455 334 
1 438 319 
1 007 345 
7 052 068 

21 837 641 



1987 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

M 3§ 
g ^ 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 TAVÎZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



o 1 
jg 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 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Program 

101 

104 

105 

111 
112 
113 
990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü okul, 
bölüm ve merkezler 
Araştırma, yayın ve kütüphane
cilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sağlık bilimleri 
Sosyal bilimler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

TOPLAM 

A • 

Genel ödenek 
Toplamı 

5 388 172 539 

1 465 166 000 

61 997 748 
1 790 613 017 
1 158 293 500 
1 453 952 000 

18 016 000 

11 336 210 804 

— CETVELİ 

Toplam 
Harcama 

5 105 205 467 

1 488 760 970 

39 333 844 
1 752 169 906 
1 124 102 274 
1 470 825 083 

— 

10 980 397 544 

Özel kanunl 
Gereğince er 
Yıla devred 

Ödenek 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

18 016 

18 016 



1987 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

I 3 
£ ğ G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

1 Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 

1 Safi hâsılat ve işletme kân (Lokanta, kantin ve benzeri yer ge
lirleri) 

7 Muayene, tahlil ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 

FAİZLER VE TAVİZLER 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
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 
HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
111 Fen ve mühendislik bilimleri 
112 Sağlık bilimleri 

TOPLAM 

A — CETVELİ 
Genel ödenek 

toplamı 

3 668 554 000 
1 847 177 323 

61 302 696 
1 266 333 000 
1 050 610 000 

7 893 977 019 

Toplam 
harcama 

3 529 057 
1 586 053 

60 662 
1 202 887 
1 088 503 

7 467 165 



1987 YDLI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d â 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar ve resimler 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme kân (Lokanta, kantin vb. yer gelirleri) 
Muayene, taMM, 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 cezaları 
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1987 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplamı 

101! GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ .5 013 566 033 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 1 162 464 000 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 67 400 000 
111! FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 625 982 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 1 116 364 000 
113 SOSYAL BİLİMLER) 436 330 000 

TOPLAM 8 422 106 033 



1987 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

I 
13 I G e l i r i n Ç e ş i d i 1 

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 



H & 
a e 
I a ffl i2 I G e l i r i n Ç e ş i d i 

I 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
£ 1 ÖZEL GELİRLER 
5 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
6 2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
İ C M A L 

~ 1 VERGİ GELİRLERİ 
"v 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
."§ 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

~ GENEL TOPLAM 



1987 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. A ç ı I I a m al 

101! GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 
111. FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 

Genel Ödenek 
Toplamı 

4 403 493 586 

1 005 632 000 

69 280 000 
1 239 681 000 

996 398 000 

TOPLAM 7 714 484 586 



1987 YILI CUMHURİYET 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 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
Öğrenci harçlarından gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli geliriier 



^ 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 

İCMAIİ 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVEIİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a| Toplamı 

101' GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 6 567 242 178 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER; 2 129 340 000 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ-

METLERİ! 236 168 000 
111! FEN VE MÜHENDİSLİK BÎLÎMLERÎ 3 234 047 820 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 1 615 366 000 
113: SOSYAL BİLİMLER 736 792 000 

TOPLAM 14 518 955 998 



1987 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

B — CİLVELİ 

o 
•% 

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 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezaları 
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1987 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
A ç ı l k l a m a j Toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 5 056 942 674 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

Ş MERKEZLER 1 519 635 500 
1 105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 77 280 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ! 746 740 800 

^ 112 SAĞLIK BİLİMLERİ' 785 158 000 
& 113 SOSYAL BİLİMLER 811 132 170 
3 990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜ-
2 RÜTÜLMESİ 137 200 000 

GENEL TOPLAM 9 134 089 144 



1987 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

| .Ş 2. 
jg \J g G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRlMUVANIN 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 
Öğrenci harçlarından alınacak gecikme zamları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



g 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 



1987 YILI KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELt 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
111 Fen ve mühendislik bilimleri 
112 Sağlık bilimleri 
113 Sosyal bilimler 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

4 853 441 809 
1 676 700 000 
202 768 000 

2 103 732 000 
726 620 000 
820 272 000 
5 000 000 

10 388 533 809 

Toplam 
harcama 

4 174 053 
1 609 658 
200 082 

2 086 620 
734 956. 
819 109 
5 000 

9 629 480 



1987 YILI KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e § i d 5 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır inallar 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



TJ 
T3 

g G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşkli 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 



1987 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplamı 

101' GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 8 464 728 872 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 2 730 314 144 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ-

METLERİ 170 200 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 2 427 388 328 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ1 ' 1 823 080 000 
113 SOSYAL BÖLÜMLER 1 609 888 000 

TOPLAM 17 225 599 344 



1987 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

a §̂ 
0 g 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 
Faizler 
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 
Hazine1 yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama 

101 
104 
105 
111 
113 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sosyal bilimler 

3 235 977 334 
317 780 000 
32 200 000 

544 493 750 
455 060 000 

3 143 245 
308 532 0 
26 420 

541 922 
447 322 

TOPLAM 4 585 511 084 4 467 443 



1987 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

d 
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) 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



«o 
T3 •o 
^ 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 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
104 
105 
111 
112 
113 

A ç ı k l a m a 

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 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

4 973 812 243 
993 242 000 
78 200 000 

1 185 024 000 
595 328 000 
164 264 000 

7 989 87Û 243 

Toplam 
harcama 

4 882 168 
945 020 
42 836 

1 138 576 
686 021 
167 208 

7 861 831 



1987 YILI FIRAT 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 gelirleri1 

İdare 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 cezalan 



G • 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 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



I 
.8 

1987 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a ] Toplamı 

& İd1 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 4 884 980 956 
| 104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
it . MERKEZLER 2 109 100 000 

105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTtJPHANECtllK HİZ-
METLERİ 80 040 000 

<$ 111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 950 339 OOÖ 
g 112 SAĞLIK BİLtMLERİ 1 634 520 000 
I 1131 SOSYAL BİLİMLER 856 070 000 

TOPLAM 10 515 049 956 



1987 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

W 
•e 

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 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
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 yardımı 

İCMAL] 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1987 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

A — CE 

Prog. A ç ı k l a m a 

101' GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ! 
112 SAĞLIK BİLİMLERÎ 

TOPLAM 

Genel Ödenek 
Toplamı 

3 402 839 950 

136 952 000 

41 324 000 
409 944 000 
148 670 000 

4 139 729 950 



19.87 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

:2 
3 
a 
3 

g ° 
o» 

e 
-•o 
03 

•a S 5! 1 
w 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) 
iştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 



£5 g G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
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 

ı . O M — w > » 


